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Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Зарваниця об’єднала
в молитві десятки тисяч
вірян з усієї України
Вперше з початку пандемії в Марійському
духовному центрі на Тернопільщині
відбулася загальнонаціональна проща

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
«Нашого дня» на 2021 рік!
індекс - 68710

1 місяць - 31 грн. 00 коп.
3 місяці - 90 грн. 00 коп.
5 місяців - 146 грн. 00 коп.

У ціну газети враховано вартість поштових послуг:
прийом та доставку видання до передплатників
Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будь-якому
поштовому відділенні або у листонош.

«Фарбований лис»
оселився у «Вікнинах»
Оригінальний дитячий майданчик
за мотивами
казки Івана
Франка відкрили
у селі Вікно
Гримайлівської
ОТГ. Втілив ідею
в життя керівник
місцевого
20
стор.
підприємства
Василь Ванярха.

Погода в Тернополі й області

Минулих вихідних Зарваниця прийняла десятки тисяч
прочан з усієї України і світу, у тому числі і з тимчасово
окупованих Криму та Донбасу. Цьогорічне
паломництво присвятили 425-літтю проголошення
Берестейської унії та молитві за мир в Україні.

3

стор.

21 липня - хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря вночі 15-17, вдень 19-21 градус
тепла. Схід сонця - 5.34, захід - 21.13.
22 липня - хмарно з проясненням,
можливий дощ, температура повітря
вночі 15-16, вдень 22-23 градуси тепла. Схід сонця - 5.35 захід - 21.12.
23 липня - хмарно з проясненням, без опадів, температура
повітря вночі 14-15, вдень 22-24 градуси тепла. Схід сонця 5.26, захід - 21.11.
24 липня - хмарно з проясненням, без опадів, температура
повітря вночі 14-15, вдень 24-26 градусів тепла. Схід сонця 5.38, захід - 21.09. Повний місяць.
25 липня - хмарно з проясненням, без опадів, температура
повітря вночі 15-16, вдень 26-27 градусів тепла. Схід сонця 5.39, захід - 21.08.
26 липня - хмарно з проясненням, без опадів, температура
повітря вночі 16-17, вдень 27-28 градусів тепла. Схід сонця 5.40, захід - 21.07.
27 липня - хмарно з проясненням, без опадів, температура
повітря вночі 17-18, вдень 28-29 градусів тепла. Схід сонця 5.42, захід - 21.06.
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Д

отримати щеплення може кожен повнолітній

ва дні, 17 і 18 липня, в нашій області
працювали чотири пункти масової
вакцинації: у Тернополі, Чорткові,
Бережанах і Заліщиках. Завдяки цьому,
впродовж вихідних понад 4000 людей
отримали щеплення вакциною Pfizer.

- Ми отримуємо все більше вакцини проти
COVID-19 та створюємо все більше пунктів, центрів,
мобільних бригад з імунізації. Це дає змогу вакцинувати всіх охочих та захистити якомога більше
людей від коронавірусної хвороби, зокрема від нового штаму «Дельта», який вже дістався до України.
Першочергово щеплюватимуть літніх краян, людей
із хронічними хворобами та інші вразливі групи на-

селення. Нещодавно ми отримали мРНК-вакцини
від COVID-19 виробництва американської компанії
Moderna. Цю партію вакцин надав уряд США через
фонд COVAX, - розповіла начальниця департаменту
охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.
Загалом, станом на 18 липня в області різними видами вакцини було щеплено понад 96 тисяч осіб.
Спільно з головами територіальних громад планується організувати перевезення людей від населених пунктів до пунктів вакцинації.
Записатись на щеплення до пункту вакцинації
можна за номером телефону сімейної амбулаторії чи
поліклініки. До вакцинального центру запис здійснюється через додаток «Дія», або можна прийти й отримати щеплення у режимі живої черги.

Абітурієнти обирають класичний
університет Тернополя

У

Західноукраїнському національному університеті триває прийом
заяв та документів від вступників. Подання заяв здійснюється
онлайн через електронні кабінети.

Станом на 19 липня до класичного університету Тернополя юнаками та дівчатами
подано більше 5500 заяв. У коледжі ЗУНУ рекордна кількість - більше 2000.
«Наш заклад вищої освіти - лідер серед університетів Тернопілля.
Найпопулярніші освітні програми серед молоді: право, філологія, менеджмент, журналістика, кібербезпека, фінанси та банківська справа, правоохоронна діяльність, психологія, дизайн», - повідомляє сайт ЗУНУ.
Перед поданням заяв вступники можуть оцінити свої шанси отримати бюджетне
місце на конкретну спеціальність, скориставшись інформацією про прохідні бали минулих років на кожну конкурсну пропозицію. Слідкувати за цьогорічними рейтингами
вступники зможуть після початку подання заяв на сайті Вступ.ОСВІТА.UA. Інформація
оновлюється тричі на добу.
«Пишаємося, що вступники обирають Західноукраїнський національний університет, адже ЗУНУ - це престиж, професіоналізм, поступ», - зазначається в інформації.

ЗУНУ - у топ-рейтингу українських
закладів вищої освіти

Н

ещодавно був опублікований всеукраїнський
рейтинг університетів. Серед 242 університетів
України класичний університет Тернополя з
гідністю посів 32-е місце.

Консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2021 року
складено інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua». Для цього
використані найавторитетніші серед експертів та засобів масової інформації національні рейтинги навчальних закладів України: «Топ200 Україна», «Scopus» та «Бал ЗНО на контракт», кожен із яких використовує різні критерії оцінювання закладів вищої освіти.
«Пишаємося, що завдяки новітнім науковим пошукам, цікавим
проєктам та відкриттям нових освітніх програм і спеціальностей Західноукраїнський національний університет утверджує свої високі
позиції в українському освітньому просторі», - йдеться в повідомленні
ЗУНУ.

З ініціативи ректора ЗУНУ придбали
автоматичний зовнішній дефібрилятор
У класичному університеті Тернополя відбувся тренінг із надання першої
домедичної допомоги та користування автоматичним зовнішнім
дефібрилятором (АЗД), який встановлений у центральному корпусі
Західноукраїнського національного університету.

П

іклуючись
про здоров’я
університетської
родини, з ініціативи
ректора було придбано
автоматичний зовнішній
дефібрилятор.
ЗУНУ став одним із перших
університетів, де встановили
АЗД, адже це турбота про людей,
які можуть опинитися в критичній ситуації.
У тренінгу взяли участь студенти, працівники та абітурієнти університету. Захід був дуже
корисний, слухачі отримали багато інформації та практичні навички користування автоматичним зовнішнім дефібрилятором.
«Найбільша цінність - людське життя, тому ми дбаємо про
кожного. Щоб уберегти колектив від загрозливих для життя
ситуацій, ми встановили у класичному університеті автоматичний зовнішній дефібрилятор. Такий прилад допоможе у
випадку зупинки серцевої діяльності. Я радий, що саме наш класичний університет Тернополя

у числі перших, хто підтримав
ініціативу, адже ми крокуємо в
ногу з часом та технологіями!»
- сказав ректор Андрій Крисоватий.
Руслан Самігуллін, директор ТОВ «Дефгруп», засновник
проєкту, де створений перший
україномовний дефібрилятор,
провів тренінг та доступно пояснив як користуватись приладом.
Скористатись автоматичним зовнішнім дефібрилятором зможе

будь-хто, адже апарат зручний
і простий. Він дає голосові й візуальні підказки, тож до приїзду
медиків, будь-хто зможете надати якісну домедичну допомогу
та врятувати життя людині.
Відрадно, що розробники
хочуть створити в громадських
місцях України острівці безпеки з дефібриляторами, оскільки
90% людей рятують, якщо дефібрилятором скористатись у перші хвилини.

Один працюючий українець
утримує двох непрацюючих

Тіньовий фонд оплати праці в Україні оцінюється у
близько пів трильйона гривень на рік, одна зайнята людина фактично утримує двох, що не працюють. Про це перший
віцепрем’єр - міністр економіки Олексій Любченко розповів
під час форуму «Україна 30. Трудові ресурси», пише «Економічна правда».
Із посиланням на реєстр фізосіб-платників податків
Любченко зазначив, що 11,3 мільйона громадян отримали
офіційну заробітну плату торік. Майже 11 мільйонів не отримали жодного доходу. Також є понад 11 мільйонів пенсіонерів, розмір пенсії яких залежить від громадян, що легально працюють.
«Тобто маємо за рахунок одного офіційно працюючого
утримання двох непрацюючих. І всі ці категорії рівно користуються суспільними благами: медициною, освітою, інфраструктурою, субсидіями, пільгами», - додав Олексій Любченко.
Він зауважив, що згадані близько близько пів трильйона гривень на рік це «це кошти, за рахунок яких ми можемо
розвивати стратегічні проєкти, підвищувати заробітні плати, пенсії та соціальні стандарти.
Такі диспропорції лише «підсвітила» коронакриза йдеться про дисбаланс попиту і пропозиції робочої сили.

«Блакитне» паливо
стало золотим

В Україні з червня 2020-го до червня 2021 року зросли в ціні всі компослуги. Найбільше подорожчав газ - на
175%. Це - результат впровадження ринкового формування ціни за умови рекордно високих цін на енергоресурси на європейському ринку, повідомляє Держстат.
У середньому комуналка за рік подорожчала на
чверть. І це без урахування запланованого на серпень перерахунку цін на електроенергію. Подорожчання світла
склало 36,6%.
Зростання вартості послуг теплокомуненерго склало
всього лише 13,9%. Це пов’язано, зокрема з меморандумом, який постачальники підписали з урядом. Але вже восени тепло і гаряча вода можуть бути на 40% дорожчими.

Духовність
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Зарваниця об’єднала в молитві
М

десятки тисяч вірян з усієї України

инулих вихідних
Зарваниця прийняла
десятки тисяч
прочан з усієї України і світу,
у тому числі і з тимчасово
окупованих Криму та
Донбасу. Цьогорічне
паломництво присвятили
425-літтю проголошення
Берестейської унії та
молитві за мир в Україні.

Напередодні, у суботу, в рамках прощі до Зарваниці відбулася
зустріч Блаженнішого Святослава
з молоддю, а вночі розпочалися
нічні чування. Парафіяни зі свічками вирушили від парафіяльного храму Зарваниці, де зберігається чудотворна ікона Матері Божої,
йшли центральною вулицею села
у супроводі оркестру, співаючи
пісню «Із Києва міста». Відтак
на чудотворному місці вдарили
дзвони, а Глава УГКЦ традиційно
розпочав молебень до Матері Божої за заступництво, поміч і покров над українським народом у
нелегкий час війни та епідемії.
Недільний ранок у Зарваниці
розпочався Архиєрейською Божественно Літургією, яку очолив
Блаженніший Святослав.
- Сьогодні подякуємо, що Бог
і Богородиця вкотре привели нас
до Зарваниці і подарували нам великий скарб особистої живої зустрічі, яка нам так потрібна, щоб
відчути себе однією родиною,
єдиною спільнотою дітей Божих,
єдиною Церквою. Попри всі труднощі, ми відчуваємо, що Господь є
дуже близько, особливо він найближче до нас, коли нам найважче, - сказав Глава Української Греко-Католицької церкви.
Учасники прощі спільно молились за людей, чиї життя забрала пандемія COVID-19.
- Сьогодні Україна має дві незагоєні рани: війна на сході та
пандемія. Кожен вірянин під час
цьогорічної прощі прагне, аби
українців врешті позбавили цього болю. Підкреслю, що усі Богослужіння відбувались на вулиці,
згідно санітарно-епідеміологічних норм. Я щиро сподіваюсь, що
наші прочани залишились задоволеними і повернулись із Зарваниці з найтеплішими почуттями,
- прокоментував голова Тернопільської облдержадміністрації
Володимир Труш.
Цьогоріч у Зарваниці облаштували 12 пунктів поліції, де
чергували 157 правоохоронців,
цілодобово надавали підтримку
14 бригад медичних працівників.
У Марійському центрі панувала святкова і піднесена атмосфера. Багато людей прийшли на
прощу пішки. Група паломників з
Польщі подолала 710 кілометрів
на велосипедах, щоб потрапити
до Зарваниці.
Свою духовну мандрівку вони
розпочали 15 липня від Марійського духовного центру у Ченстохові (південь Польщі). Саме
тут знаходиться монастир на
Ясній Горі з чудотворною іконою
Матері Божої Ченстоховської –

Вперше з початку пандемії в Марійському духовному центрі
на Тернопільщині відбулася загальнонаціональна проща

найбільшої святині для польського народу.
До велогрупи на українсько-польському кордоні приєдналися прочани-велосипедисти з
України.
- Коли я часто бував в Україні,
мені спало на думку організувати
паломництво до Зарваниці, яка
є однією з Марійських святинь у
Європі, - сказав організатор прощі
Маріан Плащик. - Це виклик, але
його варто взяти на себе. У нас є
одна Мати (Пресвята Богородиця) з різними обличчями і ми хочемо її прославити.
Юлія Турчманович із Байківців цьогоріч усімнадцяте йшла
пішки в Зарваницю. Вона була
аніматоркою однієї з груп, які вирушили з Тернополя.
- Піше паломництво для мене
– це невід’ємна частина прощі, розповідає жінка. – Направду ця
тривала мандрівка дуже об’єднує
людей, випробовує фізично і ду-

ховно. Серед прочан є люди різного віку. Поряд з нами йшла мама
із семимісячним дитям і старшим
сином. Люди згуртувалися і допомагали жінці, адже хлопчик не
хотів сидіти у візочку, тому всі по
черзі його забавляли. Також йшла
72-річна бабуся, яка ще й до того
несла всі речі в руках, а не віддала
їх в автівки, які їх підвозили в місця
зупинок або відразу в Зарваницю.
За словами Юлії, дуже багато
людей з року в рік йдуть пішки
в Зарваницю – це вже їх сімейні
традиції.
- Я зустріла багатьох людей,
з якими вже ходила на прощу, каже жінка. – Це свідчить про те,
що спробувавши взяти участь у
пішому паломництві і переживши
ці емоції, віряни не зупиняються
на цьому і роблять це своєю традицією. Вочевидь, це стає потребою людини. Я цього року зустріла хлопчика, який ходив пішки
з трьох років. Сьогодні йому вже

десь 10 років. Я впізнала його і це
так приємно, що батьки так виховують дітей, адже вони наше
майбутнє. Ми йшли у 40-градусну
спеку і це було непросто. Ми старалися скроплювати колону водою, аби було легше йти. А коли
побачили куполи Зарваниці, то
забули і про втому, і про труднощі.
Це було велике щастя. Ці подолані
58 кілометрів до Зарваниці допомагають глибше пережити прощу
і набратися наснаги, натхнення і
світлих емоцій.
15-річна Софія Марко із села
Воля Теребовлянської громади
з друзями вперше йшли у Зарваницю пішки. Розповідає, було
непросто, але радіє, що змогли
подолати цю відстань. Цієї прощі
вона молилися за хворих дітей,
за сиріт, їх добру долю, за рідних
і близьких. А ще дякувала, що
успішно закінчила школу.
Учасниці спільноти «Матері в
молитві» парафії св. свмч. Йоса-

фата у Тернополі щороку приїздять на прощу. Жінки зізнаються,
насамперед приїхали в Зарваницю, щоб подякувати.
- Хочемо сказати спасибі за всі
ласки, які нам дає Господь, - каже
тернополянка Марія Ляхович. - За
те, що підтримує нас у складних
ситуаціях, допомагає, оберігає від
всього злого.
Проща у Зарваниці була багата на мудрі настанови і поради від
Блаженнішого Святослава. Зокрема, відповідаючи на питання, як
відстоювати правду, коли всі інші
змирилися з брехнею, бояться
сказати правду, щоб не втратити
прихильність оточуючих.
- Христос каже: шукайте правду, пізнайте правду і правда зробить вас вільними. Бо якщо ми
живемо в правді, ми є вільними.
Треба щодня дбати, щоб жити
правдою і у своєму життєвому виборі не йти на компроміс зі злом
і у своїх вчинках хотіти чинити
тільки добро, – закликає Глава
Церкви. - Якщо ми хочемо когось
змінити, то, як каже святий Августин, спершу треба полюбити
його. А потім усе те, що ми йому
казатимемо, буде виявом нашої
любові до тієї людини. І та любов
підкаже, коли потрібно говорити, а
коли мовчати.

Юля
ТОМЧИШИН.
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Куди українці можуть здати
пошкоджені долари і євро

У

країнські банки
відмовляються приймати
у людей зношені та
пошкоджені іноземні банкноти.
Нацбанк повідомив про це
у внутрішньому документі
банкам і підкреслив, що йдеться
не про поодинокі випадки, а
про «численні скарги». Тому
регулятор вимагає від банків
вжити заходів: перестати
відмовляти людям і почати
правильно обробляти старі
долари і євро, пише Фінанси.ua.

Фінустанова зобов’язана зробити
три речі, коли людина принесла в банк
або небанківський обмінник закордонну банкноту, щоб здати:
провести обмін іноземної банкноти
на гривню після її перевірки на справжність (в окремих структур є послуга з
обміну однієї іноземної купюри на іншу
іноземну), якщо вона не зношена/пошкоджена або не підозріла, тобто не
схожа на підробку;
взяти купюру на інкасо, якщо вона
стара/зношена/пошкоджена - тобто
відправити в свій банк-кореспондент
за кордон і обміняти там. Після чого
повернути українцю нову банкноту. За
правилами НБУ, максимальний термін
проведення такої операції - до 24 місяців;
здати іноземну готівку на дослідження в Нацбанк, якщо вона буде ви-

кликати підозри на підробку. Регулятор
проведе свою експертизу, за результатами якої можливі два варіанти: якщо
валюта справжня - має відбутися обмін,
на якому наполягав клієнт, якщо фальшивка - будуть залучені правоохоронні
органи і людині доведеться давати пояснення, де вона її взяла. Підробку буде
вилучено без будь-яких компенсацій.
Не кожна трохи пошкоджена іноземна купюра може бути автоматично
відсіяна банком і прийматися тільки
на інкасо. Щоб банки не зловживали
своїми правами, НБУ в телеграмі № 500006/6961 чітко перелічив ознаки, за
якими фінустанови зобов’язані приймати банкноти, які не є зношеними:
локальні потертості (часткова втрата фарби на зображеннях) і/або втрата
папером жорсткості;
відбитки штампів/печаток, написи,
включаючи видимі в ультрафіолетових
променях, загальна площа яких не перевищує 200 мм кв;
плями, загальна кількість яких не
перевищує трьох штук діаметром до 5
мм кожна;
надриви або надрізи, загальна кількість яких не перевищує трьох штук
довжиною до 3 мм кожен;
отвори і проколи, загальна кількість
яких не перевищує чотирьох штук діаметром не більше 1 мм кожен. Це все
вважається незначними ушкодженнями, з якими банки зобов’язані здійснювати валютообмін.

Актуально

За пів року тернополяни витратили
$19 мільйонів на нові авто
У січні-червні на Тернопільщині зареєстрували 540 нових
автомобілів загальною вартістю $19 мільйонів.

П

озашляховики і кросовери становили 85% від загальної
кількості проданих автівок у регіоні. Дизельними двигунами
було обладнано 36% автомобілів. Середня ціна - $35200, не
враховуючи вартості додаткового обладнання, повідомила пресслужба сайту з продажу автомобілів RST.ua.
Найпопулярнішим брендом була Toyota. У регіоні з початку року придбали 95
таких авто на суму $3,5 млн. Кросовер Toyota RAV4 став бестселером серед моделей і покрив 9% продажів. Також часто купували Renault Duster і Kia Sportage.

Отримуєте субсидію чи соцдопомогу?

М

Очікуйте контролерів

інсоцполітики готується до проведення
масштабних перевірок
отримувачів субсидій, йдеться у
відповідній постанові Кабміну.
Інспектуватимуть помешкання
тих осіб, які отримують бюджетні кошти від держави або
претендують на отримання.

Інспектори проводитимуть перевірки за місцем проживання, щоб визначити правдивість відомостей, які
є підставою для отримання субсидії.
Візити до помешкань відбуватимуться
разом із представником територіальної громади. Якщо не пустити контролерів до оселі, виплати автоматично
припиняються. Зупиняти виплати

«Паралельний» світ економіки України -

зможуть і за результатами перевірок,
пише «Build Portal».
Документ набуває чинності з 1 січня 2022 року. І йдеться не лише про
субсидіантів, а про всіх одержувачів
соцдопомоги, як приватних осіб, так і,
наприклад, дитбудинків тощо.
«Конституційний суд свого часу
вже вказував на неприпустимість
припинення соцвиплат, якщо немає
вагомих доказів, що людина отримує
їх незаконно. Крім того, широкі повноваження перевіряючих відкривають
можливості для масштабної корупції:
люди будуть змушені «домовлятися»
з інспекторами, аби у сім’ї не забрали
субсидію чи допомогу», - зазначив голова адвокатського об’єднання «Кравець і Партнери» Ростислав Кравець.

рай для податкових «грішників»
Уряди багатьох країн під час пандемії коронавірусу допомагають своєму бізнесу та
громадянам. Підприємцям полегшують фіскальні навантаження, влаштовують
податкові канікули, а люди отримують фінансову допомогу. Тамтешні економісти
та експерти кажуть: у недалекій перспективі це окупиться.

А

в Україні зростають
ціни, податки і кожен
викручується, як може.
Кому щастить? Політпартіям,
контрабандистам, крупним
«ухилянтам» від податків...
Щодо перших, то більшість із них від
минулого року не подають фінансових
звітів до Нацагентства з питань запобігання корупції. Відстрочити подання
фінзвітності аж до завершення карантину дозволило рішення Верховної Ради,
яке нібито було покликане боротися з
наслідками пандемії. Насправді ж парламент запровадив для партій ексклюзивні умови, дозволивши відтермінувати подання квартальної фінзвітності аж
до завершення карантину, ще й плюс 40
днів після цього…
В Україні кожен уряд змушений «латати» дірки в бюджеті. Нинішній - не
виняток. Міжнародний валютний фонд
вперто грошей не дає. Інвестицій надходить мало. Ще й Covid-19 нашкодив економіці. Який вихід? Збільшити податки.
І це в уряду Шмигаля добре виходить.
Про інвестиції. Торік відтік прямих
іноземних інвестицій з України встановив рекорд за останні двадцять років
- мінус $868 мільйонів, свідчать дані
Нацбанку. Водночас у період 2016-2019
років наша країна залучала щорічно не

менше $3,7 мільярда прямих іноземних
інвестицій.
Основною причиною рекордного
відтоку іноземних інвестицій з України
в 2020 році була світова паніка, викликана пандемією. Інвестори виводили
капітали в «тихі гавані»: перевкладали в
держоблігації США, акції технологічних гігантів, золото. Фахівці стверджують: темпи виводу капіталу з України можна було
б зменшити, якби поведінка нашої влади
була націлена на захист інтересів зовнішніх та внутрішніх інвесторів. На жаль...
Стосовно податків. Як відомо, Кабмін вніс до парламенту законопроєкт
№5600 щодо змін до Податкового кодексу. Мета - збільшення податкового навантаження на легальний бізнес,
який і без того сплачує податки «по-білому». А тим часом паралельно в економіці України функціонує чимало сірих і
чорних схем з ухилення сплати податків. Як зазначає «Цензор.НЕТ», їх ліквідація могла би приносити в бюджет 60
мільярдів гривень щорічно.
Серед наймасштабніших схем ухилення від сплати податків в Україні, зокрема тіньовий ринок нафтопродуктів.
У 2020 році через нелегальне виробництво нафтопродуктів на міні-НПЗ і нафтобазах, а також ухилення від сплати
податків через так звані скрутки ПДВ,
бюджет недоотримав 19 млрд грн у ви-

гляді акцизів та ПДВ. А цього року сума
недонадходження податків до держбюджету від такої діяльності може перевищити 22 млрд, підрахували в консалтинговому агентстві «А-95».
Наступна схема - сірий експорт зерна. В Україні нелегально обробляється
8 мільйонів гектарів землі. Половина з
них - державні землі, що перебувають
під управлінням Міноборони, Національної академії аграрних наук, незатребувані паї та паї без реєстрації договорів оренди. На папері ця земля не
обробляється, а насправді її засівають
середні та великі агрокорпорації. Урожай через фіктивні компанії відправляється на експорт, де через офшорні
компанії перепродується міжнародним
трейдерам. Валютна виручка в Україну
не повертається. За даними голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової
та митної політики Данила Гетманцева,
щорічно обсяг нелегального експорту
зерна з України складає $2 мільярди.
Це - недоотриманий прибуток країни.
Обсяг несплачених податків - 8-10 млрд
грн.
Далі - нелегальний ринок алкоголю.
За підрахунками, приблизно половина
ринку міцного алкоголю - в тіні. Щороку бюджет недоотримує 8,1 млрд грн у
вигляді акцизу від продажу контрафактного алкоголю.

Ще одна проблема - контрабанда
цигарок. Частка нелегальних тютюнових виробів на ринку України в лютому
2021 року становила 12,8% проти 5,8%
в лютому 2020-го. Цей показник є максимальним з 2011 року. Про це свідчать
дані дослідження інституту «Kantar
Україна». Втрати держбюджету від несплачених податків від продажу цигарок у нинішньому році оцінюються у
11,8 млрд грн.
Контрабанда електроніки. Побутова техніка - лідер серед контрабандних
поставок в Україну. За підрахунками
Європейської Бізнес Асоціації, приблизно 20% контрабанди в Україну - це побутова техніка та електроніка. Обсяги
нелегального імпорту за деякими категоріями обладнання складають 50-70%.
За підрахунками Асоціації імпортерів
побутової техніки, щороку бюджет втрачає від продажу електронної техніки без
сплати податків 7 млрд грн.
І влада, і контролюючі органи добре
знають, де лежать гроші. Але чомусь
найбільше акцентують на перевірках
бізнесу дрібних підприємців. Так, закону повинні дотримуватися всі. Але це правило
в Україні не працює, поки
в економіці існуть «паралельні» світи...

Ольга ЧОРНА.
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«Завжди є бажання відіграти

виставу «вживу» на сцені»

Тернопільські театрали зі студії «Третій дзвінок» вразили журі
міжнародного конкурсу. Одразу дві їхні вистави - «Пеппі Довгапанчоха»
та «За межі Дощу» здобули найвищі нагороди.

«У

своєму коментарі журі
зазначило: «Вистава «За
межі Дощу» обов'язкова
для перегляду усім студентам театральних вузів як посібник» - любі,
ми в позитивному шоці від такої
оцінки!» - емоційно поділилася з
шанувальниками керівниця студії
Тетяна Кошильовська. До слова,
цьогоріч на огляд журі було представлено майже сто вистав.
Про перемоги учасники театральної
студії дізналися 17 липня. Вистава «Пеппі
Довгапанчоха» здобула І місце Міжнародного театрального інтернет-конкурсу «Театр.
NET» в категорії «Дитячий театр». А вистава
«За межі Дощу» зайняла І місце у категорії
«Юнацький театр», завоювавши також плюс
«Приз глядацьких симпатій». Виконавиця
головної ролі у цій виставі Марта Шпеник
отримала перше місце на конкурсі акторських робіт серед юнаків і юначок.
Героїня Марти, Крістіна Бун, незвичайна дівчина. Від народження їй встановлено
діагноз – аутизм. Таких, як вона, називають
Людьми Дощу. Вони по-особливому сприймають світ і важко йдуть на контакт. Та інколи непересічні обставини змусять таку
людину вийти за межі свого замкнутого внутрішнього світу. За межі своїх можливостей,
за межі Дощу. Що відбувається тоді?? Актори
студії «Третій Дзвінок» своєю грою відповідають на ці хвилюючі запитання.
«Третій дзвінок» діє з 2010-го року. Будучи акторами Тернопільського академічного
обласного театру актора і ляльки, Тетяна
Кошильовська разом зі своїм чоловіком
Дмитром Татаріновим вирішили відкрити і
власну театральну студію. І вже перші роки
творчих занять з дітьми принесли перші
перемоги. Щороку студія бере участь у Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях та

конкурсах, де отримує перші місця і Гранпрі. Не виняток і сезон 2021 року – у переможцях також вистава «Маленький принц»,
яка отримала І премію Міжнародного фестивалю-конкурсу «Україна єднає світ», а також
гран-прі відкритого дистанційного фестивалю-конкурсу шкільних та дитячих театрів
«Перевтілення».

Принц і Жасмин

Як незвично українці називали своїх
дітей у 2021 році

У

Міністерстві юстиції
України назвали
найбільш незвичайні
та популярні імена, які
українці обрали для своїх
дітей цьогоріч. Дехто з
батьків вирішив проявити
оригінальність при виборі
ім’я для свого малюка.

«Хтось у цьому питанні женеться за екзотикою, хтось слідує
національним традиціям», – додають у Мін'юсті.
Серед трендових рідкісних
імен першого півріччя 2021 року
для хлопчиків виділили такі: Ахілес, Ізмаїл, Принц, Одисей, Тамерлан, Осман, Соломон, Еней, Царь,
Мойсей, Рожден, Варфоломій,
Куонг Кионг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав.
Для дівчаток популярними
стали такі оригінальні імена: Октавія, Феліція, Меліса, Божена,
Весняна, Камільєна, Кассандра,

Мальвіна, Санта, Квітослава, Сапфіра, Тіша, Юнона, Афіна, Есмеральда, Мадонна, Жасмін, Іскра,
Златослава, Квітка, Імпєрія, Росінка, Флорентіна, Герда, Мелодісон,
Іллінка, Аврора.
Проте в Мін'юсті зауважують,
що більшість батьків все ж віддають перевагу звичним для нашої
країни іменам.
За перше півріччя 2021 року
найпопулярнішими іменами, якими українці називали своїх новонароджених дітей, стали для
дівчаток: Анна, Софія, Марія, Вікторія, Дар’я, Вероніка, Поліна.
Для хлопчиків: Артем, Олександр,
Максим, Богдан, Назар, Дмитро.
Нагадаємо, в Україні людина
від 16 років має право на власний розсуд змінити своє прізвище чи ім'я, а також віднедавна по
батькові. Законодавство дозволяє
зробити це і в більш ранньому
віці - 14 років, якщо на це є згода
батьків.

«Наші студійці грають нові прем’єри,
виступають на професійній сцені, задіяні в
арт-проєктах міста, беруть участь у зйомках
на телебаченні та в кіно. Наш юний актор
Богдан Козій зіграв головну роль у Анатолія Матешка в сімейній комедії «Фокстер і
Макс», зі ще одним студійцем Артемом Кінашем знімаються в «Джурі-Королевичі»

О

Антона Гойди. А загалом за час існування
студії було зроблено 11 великих постановок
і багато тематичних мініатюр, - розповідає
Тетяна Кошильовська. За її словами, останні
два роки у зв’язку з карантином конкурси
проводять онлайн. Формат змінився, проте
це не стало на заваді творчості.
- Ми просто пересилаємо наші відео-версії вистав, - розповів режисер-постановник
театральної студії «Третій дзвінок» Дмитро
Татарінов. - Але завжди є бажання знову відіграти виставу «вживу» на сцені. Цього червня нам пощастило - ми єдині в Україні представляли театр з виставою «За межі Дощу»
у Всеукраїнському мистецькому фестивалі
«Ї» в Тернополі. Дуже тішимося, коли наші
вихованці обирають напрям навчання - театральний. Гордимося, бо ще двоє студійців
вступили у театральні вузи Києва і Львова
- Марта Шпеник та Ліза Ельборбар. А торік
Оля Пришляк обрала напрям «Театрознавець» - навчається у Львові.
Цього року студія запустила проєкт «Акторський інтенсив 18 +». Нещодавно відбулась прем’єра міні-постановки «ДУША».
Усі відео студії можна побачити в інтернеті, у Youtube, достатньо у пошуку задати
параметр «Третій дзвінок».
Редакція газети «Наш ДЕНЬ» також
вітає Театральну школу-студію з Тернополя «Мельпомена», художній керівник Надія Шамрик. Студійці здобули диплом
лауреата І ступеня та «Приз глядацьких
симпатій» у номінації «Юнацький театр» Міжнародного театрального інтернет-конкурсу «Театр.NET» за виставу «Феномен століття» (за віршами і
листами Василя Стуса).
Олена МУДРА.

Україна завела власну
сторінку в Instagram

фіційну сторінку нашої держави в соціальній мережі Instagram
можна знайти знайти за нікнеймом – @ukraine.ua. Запуском
сторінки займались Міністерство закордонних справ України та
Український інститут.
Вона ведеться англійською мовою, щоб просувати позитивний імідж
держави серед іноземної
аудиторії, пояснюють у
МЗС.
З контенту сторінки
можна дізнатися про популярні туристичні магніти, культурні події та
фестивалі, інновації, можливості, Україну та її громадян. Для оформлення
використовують світлини
українських фотографів.
Наразі МЗС та УІ розвивають три офіційні канали комунікації для просування України в світі
– сайт України, відповідну
сторінку у Facebook та в
Instagram.
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Чи продовжать школи
«дистанційку» з 1 вересня?

І

з 1 вересня навчання в українських
школах почнеться в очному форматі, а не в
дистанційному. Цьому має сприяти вакцинація
проти коронавірусу освітян, заявила заступниця
міністра освіти й науки Любомира Мандзій,
повідомляє «Gazeta.ua». «Розраховуємо, що
більшість педпрацівників вакцинують до 1
вересня. Це дасть можливість почати навчання
в закладах освіти без дистанційних процесів. Усе
залежить від епідемічної ситуації», - сказала вона.
Водночас чиновниця зазначила, що «елементи «дистанційки» однаково застосовуватимуться». МОН розширюватиме платформу «Всеукраїнська школа онлайн» і більше використовуватиме змішаний формат навчання.
Рішення щодо вакцинації дітей від 12 років залежать від
Міністерства охорони здоров’я. Зараз вакцинації підлягають
лише ті діти, які їдуть за кордон на навчання, змагання або
конкурси, і така подорож передбачає щеплення.

Скільки Україна витрачає
на пенсіонерів Донбасу

В

уряді підрахували, що Україна витрачає на
пенсії та соціальні виплати з безробіття
на тимчасово окупованих територіях
понад 2 мільярди євро на рік. Про це повідомив
перший віце-прем’єр - міністр економіки Олексій
Любченко, передає УНІАН.
«Україна платить пенсії на тимчасово окупованих територіях, не отримуючи звідти єдиного соціального внеску для
покриття цих витрат. Ще Україна несе повні зобов’язання по
безробіттю. І тільки ці дві суми разом - це вже понад 2 мільярди євро», - сказав Любченко.

Наш День nday.te.ua
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Суспільство

Церква з… пінопласту

Україні з’явиться
незвичний храм. У
Херсоні за кілька
годин побудували храм з
пінопласту. Пояснюють,
що це нова технологія
будівництва – пізніше
стіни оброблять щільною
цементною оболонкою.
За словами будівельників,
матеріал – пінополістирол.
Після того, як будуть закінчені
роботи, храм ще будуть тинькувати й фарбувати. Обіцяють,
що основні роботи можуть закінчити до кінця року.
Ідея звести на цьому місці
храм з’явилась ще торік. Виділення ділянки під будівництво
схвалили депутати. Гроші на
будівництво пожертвували віряни, деякі з них й допомогли
споруджувати храм. Також біля

молитовного дому планують
зробити невеликий сквер.
Якщо метод себе виправдає, його можуть використовувати при спорудженні дешевших релігійних будівель.
Пінополістирол – легкозаймистий матеріал, який при
горінні виділяє отруйні речо-

вини. Водночас пінополістирол з позначкою Г1 – матеріал
з низькою горючістю, самозатухальний. Він утворюється
шляхом спінення полістиролу
та складається з атомів водню
і вуглецю та є екологічним, пишуть «Texty.org.ua».

Як змінилися ціни на борщовий набір

Деякі овочі дещо подешевшали, проте подорожчало м’ясо

В уряді назвали ціни на так званий борщовий набір в Україні. Зокрема, як свідчать дані
цінового моніторингу Міністерства аграрної
політики та продовольства, в липні картопля
подешевшала на 9% у порівнянні з червнем –
до 8,81 грн/кг, а капуста – на 13%, до 5,56 грн/
кг.
Водночас за останній місяць на 13% подорожчала цибуля (до 8,08 грн/кг), на більш як
20% – буряк (10,3 грн/кг). Морква зросла в
ціні на третину – до 11 грн/кг в середньому.
Інші інгредієнти для приготування борщу

також подорожчали. Зокрема, на кілька відсотків за останній місяць виросли ціни на свинину - до 83,36 грн/кг в середньому, на яловичину – до 102,71 грн/кг.
Олія в липні подорожчала до 49,8 грн за
літр – це майже в два рази більше, ніж в липні
минулого року.
Нагадаємо, ціни на олію та цукор в Україні
за рік підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно.
Споживча інфляція в Україні в червні в
річному вираженні становила 9,5%, залишившись на рівні травневого показника.

1,5 мільйона українців виїхали Наші дівчата здивували світ
Слухачки Тернопільського обласного
на заробітки до Польщі
відділення МАН України — серед

Ч

Кількість трудових мігрантів
продовжує зростати

переможців Міжнародної виставки
винаходів та інновацій «INTARG»

исло українців, які вирушили
на заробітки в сусідню
державу, озвучив посол
України в Республіці Польща
Андрій Дещиця на Всеукраїнському
форумі «Україна 30. Трудові
ресурси», пише УНІАН.

«Ми маємо зростання кількості трудових мігрантів. Якщо говорити в порівнянні, скажімо, з 2014 роком, то це приблизно
у два-три рази, і зараз мова йде про приблизно 1,5 мільйона українців, які працюють у Польщі. При цьому десь приблизно
600 тисяч українців, які платять офіційно
податки до польського Фонду соціального
страхування. Решта працюють на трудових
угодах легально, але не платять цих податків», - розповів Дещиця.
За його словами, ведеться робота, щоб
укласти нову угоду між Україною та Польщею про працевлаштування та соціальне
забезпечення українських мігрантів.
Також він розповів про те, що українські
мігранти створюють у Польщі свої власні
підприємства.
«Якщо у 2014 році таких фірм, де українці були власниками, було 680, то вже у

2021 році існує 16 тисяч підприємств, де
співвласниками або власниками є українці. Про що це говорить? Про те, що вони
не просто приїжджають до Польщі працювати, як було колись, не просто приїжджають на збір ягід або на будівництво, а вони
думають про створення свого бізнесу, який
пізніше мав би розвиватися», - сказав посол.
Водночас він висловив переконання,
що українці в Польщі готові повернутися в
Україну, якщо економічна ситуація в Україні стане кращою. Окремо посол зазначив,
що зараз у Польщі у вищих навчальних закладах навчається близько 50 тисяч українців.

Міжнародна виставка винаходів та інновацій «INTARG»,
під час якої молоді винахідники презентували свої
розробки у багатьох галузях та дисциплінах: медицині,
охороні здоров'я, безпеці, IT і побутових винаходах,
відбулася в Польщі. Цьогоріч 20 учасників від України
здобули аж 25 нагород: золото - 6, срібло - 9, бронза - 5 і 5
спецпризів.
Слухачка Тернопільського обласного відділення МАН України Ангеліна Недошитко розробила систему спортивного хронометражу «SKIt»,
що автоматично вимірює час проходження визначеної дистанції. Анастасія Ставицька дослідила проблему космічного сміття та її вирішення. Настя запропонувала спосіб очищення орбіти Землі від дрібних
частинок сміття, які є найбільш небезпечними для космічних об'єктів,
що знаходяться на орбіті. За свої роботи дівчата отримали дипломи І
ступеня.
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Новини
Україна
День захисника України
перейменували

Верховна Рада перейменувала свято День захисника України, яке відзначають 14 жовтня. Тепер державне свято
має назву День захисників і захисниць
України. У пояснювальній записці вказується, що перейменування сприятиме
гендерно-збалансованому висвітленню
ролі військовослужбовців обох статей на
військовій службі. День захисника України
відзначається з 2014 року, а з 2015-го є неробочим днем. До цього 14 жовтня святкували День українського козацтва.

Три чверті українців не
довіряють партіям

В Україні менше 20% респондентів
довіряють політпартіям, а більшість
- не довіряють. Такі результати опитування фонду «Демініціативи» та КМІС, передає УНН. Молодь і старші респонденти
більш часто довіряють партіям (23,5%), а
респонденти середнього віку менш схильні довіряти політпартіям (близько 16%).
Найменше довіряють ті люди, які загалом не планують ходити на вибори - 5%.
Основними причинами недовіри українці
називають: невиконання передвиборчих
обіцянок (56%), корумпованість партій
(41%) та залежність від олігархів (31%).
Щодо виконання партіями своїх функцій,
то більшість респондентів скептично оцінюють їх виконання.

Більшість людей
проти продажу сільгоспземлі
іноземцям

Не підтримують продаж землі іноземцям 84,1% опитаних українців. Підтримують - 12,1%, а 3,8% не змогли або відмовилися відповідати, свідчать результати
опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології. Підтримують
проведення референдуму щодо заборони продажу сільськогосподарської землі
71,7% опитаних. 21% - не підтримують.

Виробники продуктів
харчування за рік значно
підвищили ціни

Оптові ціни виробників промислової продукції в червні 2021-го, порівняно з червнем минулого року, зросли на
39,1%. Ціни в межах України зросли на
30,9%, за межі України - на 72,9%. Про
це повідомляє Держстат. У виробництві
харчових продуктів, напоїв та тютюнових
виробів ціни зросли на 29,8%, у тому числі в межах України - на 20,8%, за межі - на
60,3%. Найбільше збільшилися ціни у виробництві цукру - на 65,7%, у тому числі
всередині держави - на 73,5%.

Тарифи на комуналку
зростуть до 75%

Опалення і гаряча вода по всій Україні зросте від 40 до 75%. Тарифи залежатимуть від регіону проживання. «Вартість
послуг теплокомуненерго вже підвищили
в Чернівцях - на 75%. Також 80 відсотків
киян отримають нові платіжки, які будуть вищими від попередніх на 40%. Нас із
вами чекатиме зростання вартості на послуги теплокомуненерго приблизно на 40,
50 і 60%», - розповів голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко у
коментарі УНІАН. Зокрема, прогнозують,
що в Тернополі тарифи зростуть на 70%, в
Одесі на 56%, у Кременчуці на 53%, у Києві
на 40%, у Полтаві - на 36%. Різниця у вар-
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тості залежатиме від того, чи змінювався
тариф тепловиків останнім часом. На істотне подорожчання по всій країні вплинула висока ціна на газ і скасування дії спеціальних
зобов’язань на ринку газу. Воно дозволяло
ТКЕ купувати газ за пільговою ціною.

Аптекам заборонили
продавати дітям ліки

Рада заборонила продаж лікарських
засобів неповнолітнім. Депутати внесли
зміни до закону «Про лікарські засоби».
Закон забороняє продаж ліків, зокрема
з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом
малолітнім особам. Також заборонена доставка препаратів кінцевому споживачу
- малолітній особі, пише «РБК-Україна».
«Якщо в особи, яка здійснює роздрібну
торгівлю лікарськими засобами та/або
їхнє доправлення кінцевому споживачеві,
виникли сумніви щодо досягнення покупцем 14-річного віку, ця особа має звернутися до покупця з вимогою показати
паспорт громадянина України або інший
документ, що підтверджує вік», - ідеться
в законі. У разі відмови покупця надати
такий документ, ліки не продадуть. Також
парламент схвалив за основу законопроєкт про штрафи за продаж ліків неповнолітнім: від 6800 до 23 800 гривень.

На дорогах з’являться
нові знаки

Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху, якими, зокрема передбачені
зміни двох дорожніх знаків. Відповідну
постанову схвалив уряд. Так, знак «Пост
ДАІ» замінюється знаком «Дорожня станція патрульної поліції». А на знаку «Покажчик загальних обмежень швидкості»
показник швидкості «60» для населеного
пункту замінюється на показник «50».

Українську армію збільшать

Верховна Рада ухвалила два закони
- про збільшення чисельності Збройних
сил України та основи національного
спротиву. ЗСУ збільшують на 11 тисяч
осіб - до 261 тисячі, з яких 215 тисяч будуть військовослужбовцями, пише «Liga.
net». Для реалізації законопроєкту у 2022
році необхідно 2,5 мільярдів гривень, у
2023-у і 2024-у - 1,5 мільярда (по 718 мільйонів на рік). За другим законом в Україні
сформують Сили територіальної оборони.
Визначили, зокрема: порядок підготовки
громадян України до нацспротиву; порядок формування і комплектування в/ч Сил
територіальної оборони ЗСУ, добровольчих
формувань тергромад і спротиву; повноваження сил безпеки і сил оборони, держорганів, органів місцевого самоврядування з
питань нацспротиву; порядок підготовки,
розгортання і ведення тероборони; фінансування і матеріально-технічне забезпечення нацспротиву; соціально-правовий
захист осіб, які беруть участь в ньому.

«Укрзалізниця»
може добити дороги

У Міністерстві інфраструктури планують істотно підвищити тарифи на перевезення вантажів залізницею. Такий
крок може добити українські автотраси,
повідомляє «Сьогодні». Якщо вартість перевезень в «Укрзалізниці» (УЗ) стане надто
дорогою для бізнесу, на дорогах з’являтиметься все більше фур. А важкі вантажівки руйнують дорожнє покриття. Ремонт
кожного кілометра обходиться приблизно
в 11 мільйонів гривень. Відповідно, за 400
км, які вони пошкодили торік, потрібно
віддати близько 4,5 мільярдів. І їх заплатить не залізниця, а українці з власних
кишень - через податки. Дворазове підвищення тарифів на УЗ за останні шість років вже вдарило по стану автомобільних
доріг. «За цей період автоперевезення, які
за багатьма напрямками є конкурентами залізничним, виросли на 65 мільйонів
тонн, або на 50%. Тобто, клієнти біжать з
української залізниці», - сказав гендиректор Федерації роботодавців транспорту
Володимир Гусак.
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Світ
Литва знизила ціни
на довгострокові візи
для наших громадян

Уряд Литви прийняв рішення знизити вартість національних довгострокових віз для громадян України. Про це
в Twitter повідомив міністр закордонних
справ України Дмитро Кулеба. За його
словами, вартість візи для працевлаштування або навчання складе 60 євро. «Вдвічі знизили вартість національних довгострокових віз між Литвою та Україною
(працевлаштування, навчання, возз’єднання сім’ї). Із 120 євро, як пропонувала
литовська сторона, - до 60 євро. Громадяни України можуть подорожувати до
Литви без віз, як і в інші країни і території
Шенгенської зони. Однак перебувати на
території країни можна не більше ніж 90
днів на кожні 180 днів.

У США хочуть заборонити
великі особняки

У США запропонували заборонити будівництво та експлуатацію занадто великих за площею будинків.
З ініціативою виступили американська
архітекторка Кейт Вагнер і соціолог Пенсільванського університету Деніел Алдан
Коен, пише «Закон і Бізнес». За словами
експертів, подібні будівлі несуть небезпеку для майбутнього. «Особняки будують,
щоб використовувати архітектуру для
передачі рівня багатства. Будинки площею 300, 500, 1000 «квадратів» ніколи не
будуть екологічно чистими», - зазначила
Кейт Вагнер. І пояснила, що для обігріву
та електрифікації особняка витрачаються величезні ресурси, тому такі будинки
є небезпечними для клімату. За статистикою, 1% багатих людей у світі залишає
від своєї діяльності вуглецевий слід, який
у 176 разів більший, ніж від 10% бідного
населення. Згідно з даними дослідження
американських вчених за 2019 рік, для будівництва особняка, площею понад 2323
кв м, потрібно зрубати 380 дерев, а для
будинку середньої площі - 20.

У світі різко зросли
ціни на каву

У світі зростають ціни на каву,
оскільки Бразилія, яка є лідером із виробництва цього продукту, переживає
одну з найбільших посух століття. Ціни
на арабіку станом на червень досягли найвищого рівня з 2016 року, пише «The Wall
Street Journal». Експерти прогнозують, що
цьогорічний урожай буде найгіршим із
2003 року, тоді як глобальне споживання
кави перевищить виробництво вперше з
2017 року. Є дані, що внаслідок пандемії коронавірусу люди почали більше пити каву
вдома, це компенсувало те, що кав’ярні
були зачинені на карантин. Дві інші великі
країни-виробники - Колумбія та В’єтнам,
де врожаї значно кращі, ніж у Бразилії, мають проблеми із затримками какао-бобів у
портах. Поки ж бразильські фермери турбуються, що минулорічні запаси можуть
закінчитися ще до збирання врожаю в наступному році. І покладають надії на дощі,
які випадають в Бразилії у вересні.

Викинуті у водойми
«золоті» рибки виростають
до розмірів м’яча

Місцева влада в США звернулася до
власників акваріумів із закликом припинити випускати домашніх рибок у
водойми. Це сталося після того, як з озера
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виловили кілька величезних «золотих»
рибок завбільшки з футбольний м’яч. Чиновники заявили, що випущені «золоті»
рибки можуть вирости в кілька разів більшими за звичайні розміри. Вони шкодять
місцевим видам, пише «The Guardian». Торік влада одного з регіонів США виловила
з місцевих вод майже 50 тисяч «золотих»
рибок. Керівник водного господарства округу заявив, що золоті рибки - маловивчений вид із високим потенціалом негативного впливу на якість води в озерах. Як і
короп, золота рибка легко розмножується
та виживає завдяки низькій потребі в кисні взимку.

У Британії на дахах
зупинок облаштовують
притулки для бджіл

Британське місто Лестер перетворює всі свої автобусні зупинки на зелені сади-запилювачі для бджіл. Їхні дахи
оснащують сонячними батареями і для
залучення комах висаджують на них польові квіти та рослини седуму, пише «Clear
Channel». Живі дахи прозвали «бджолиними автобусними зупинками». І це лише
один із багатьох кроків, які робить міська
рада для реагування на надзвичайну ситуацію з кліматом. Оскільки популяція бджіл
у світі продовжує скорочуватися швидкими темпами, багато хто шукає рішення
щодо захисту цих життєво важливих комах. Житлові дахи Лестера та автобусні
укриття на сонячних батареях стануть
першою у Великій Британії мережею для
підтримки рослинних запилювачів. Окрім
добробуту комах, продумані притулки позитивно сприятимуть збереженню біорізноманіття та кліматичної стійкості. Вони
поглинатимуть дощову воду, що падає на
дахи, що дозволить зменшити ефект міського теплового острова та допоможе зробити місто зеленішим.

Працюючим американцям
видаватимуть щомісяця
$300 на дитину

Із 15 липня американські працюючі сім’ї почали отримувати щомісячні
виплати в розмірі до $300 на дитину.
Така допомога стала частиною американського плану порятунку. Про це заявив
44-й президент США Барак Обама. Він написав на своїй сторінці у Facebook, що це
історичний крок, який допоможе вивести
сім’ї із злиднів. Закон про план порятунку США передбачає й інші кроки: розширення допомоги з безробіття, податкових
пільг на дітей, медстраховки, екстрені фонди для допомоги бідним сім’ям та інше.
The American Rescue Plan - це найбільша
державна програма допомоги за останні
50 років. Вона торкнеться мільйонів американців і повинна допомогти пережити
кризу, викликану коронавірусом.

У Латвії псуються
черешні й полуниці не вистачає заробітчан

У Латвії фермерам бракує українських робітників - там псуються тонни
черешень і полуниць. Про це повідомляє
«Сьогодні». Латвійські фермери скаржаться на колосальні збитки, адже настав час
збору урожаю, а працівників нема. Тож
ягоди псуються на полях та в садах. На багатьох фермах працівників лише половина від потрібної кількості. А подекуди - ще
менше. Жителі Латвії йдуть збирати урожай неохоче - там зарплата менша за виплати з безробіття. А заробітчани з України не змогли приїхати на збір урожаю
через коронавірусні обмеження. Коли сезон збирання ягід завершиться, власники
господарств звернуться
до уряду. Фермери хочуть, щоб чиновники
спростили в’їзд для українських робітників.

Ольга ЧОРНА.

Наш День
«Злякалась і сховалась під ліжко»

Надзвичайні новини
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На Тернопільщині в пожежі загинула 2-річна донька уродженців Закарпаття.
Поліцейські з’ясували причини трагедії. За смерть дитини відповідатимуть батьки.

15

липня у Теребовлянській громаді
під час пожежі загинула дворічна
дівчинка. Бездиханне тіло маляти
пожежники виявили під ліжком у підсобному
приміщенні.

- Про загорання на лінію «102» повідомив житель
села Нова Могильниця. Пожежа спалахнула близько
18:00. На місце надзвичайної ситуації виїжджали слідчі,
експерти, криміналісти та пожежно-рятувальна бригада. Після того, як вогонь загасили, в приміщенні під
ліжком виявили бездиханне тіло дворічної дівчинки, розповіли у поліції Тернопільської області.
Загиблою виявилася дитина з багатодітної родини
уродженців Закарпаття. Вони в підсобному приміщенні,
яке раніше використовувалось як курник, облаштували
житлову кімнату й провели туди світло, кажуть у поліції.

- На момент нещастя старші діти пішли на річку, четверо дорослих в будинку дивилися телевізор, а найменші гралися на подвір'ї. В якийсь момент батьки почули

«Пішов на місцевий ставок купатися і не повернувся»
Жителів Тернопільщини просять бути уважними під час відпочинку на воді

Ч

ерговий нещасний випадок
зареєстрували поліцейські 17
липня. Жителька Лановецької
територіальної громади повідомила, що
її знайомий разом з двома товаришами
ввечері пішов на ставок і не повернувся.

- За словами односельчан, у воду ті зайшли
разом, а коли вийшли, товариша поруч не було.
Вони вирішили, що колега пішов додому раніше.
Про те, що чоловік додому не дійшов, за 2 години
повідомили по телефону родичі. Повернувшись
на ставок, жителі села виявили на березі лише
його одяг. Вони викликали поліцію і почали самостійно пошуки знайомого. Тіло чоловіка місцеві мешканці знайшли на дні ставка, - розповіли у поліції Тернопільської області.
Одразу три випадки утоплення зафіксували

за добу 15 липня. У місцевому озері знайшли
тіло жителя Збаража 1970 року народження, в
селі Кабарівці Зборівської териоріальної громади виявили утопленим 48-річного місцевого
жителя, а у водоймі села Тростянець Саранчуківської громади знайшли 30-річного чоловіка.
Поліцейські нагадують правила поведінки
під час відпочинку на річках, ставках, інших водоймах. Відпочинок на воді (купання, катання
на човнах) повинен бути тільки в спеціально
відведених та обладнаних для цього місцях. Категорично заборонено вживати спиртні напої
під час купання. Діти повинні купатися лише в
супроводі дорослих. Заходити у воду необхідно
повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури. Також не варто допускати у воді
небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху
рук і ніг.

На жительку Тернопільщини
оформили величезний кредит
Від шахрайства потерпіла 54-річна жителька
Лановецького району. Жінка повірила
додзвонювачам і стала жертвою афери.

- За словами потерпілої, до неї зателефонував невідомий чоловік і назвався співробітником мобільного телефонного зв’язку. Він
повідомив, що є певні технічні несправності. Відтак, мобільний
номер протягом декількох годин начебто буде заблоковано. Чоловік попросив потерпілу придбати новий стартовий пакет, аби вона
мала змогу надалі користуватися послугами зв’язку, - розповіли у
поліції Тернопільської області.
Жінка придбана новий пакет. Окрім цього, заявниця розповіла
правоохоронцям, що напередодні події до неї також телефонував
представник фінансової установи. Додзвонювач попросив її повідомити реквізити банківського рахунку, що вона й зробила. Вже
через декілька днів жінка зрозуміла, що її ошукали, адже аферист
оформив на неї декілька кредитів на суму понад 30 тисяч гривень.
Поліцейські розшукують аферистів і закликають краян не довіряти незнайомцям.
- Суть афери в тому, що зловмисники відновлюють або замінюють карту дистанційно, можуть це зробити й без відома
власника. Шахрай просто звертається до мобільного оператора
з повідомленням про крадіжку телефону і проханням відновити
сім-карту. Для цього необхідно відповісти на ідентифікаційне питання про останні дзвінки. Щоб знати номери, зловмисник може
сам кілька разів набрати жертву та змусити її пере телефонувати,
- пояснюють у поліції.
Найпопулярніші – це випадки блокування і перевипуску сімкарт. Підробивши сімку, шахраї реєструються в мобільному додатку банку. Як тільки вони отримують доступ до рахунку жертви,
відразу переказують гроші на свої рахунки інших банків. Банк надсилає одноразові паролі та смс-повідомлення про операції вже на
новий фінансовий номер, який зареєстрував шахрай.
У поліції додали, що власники SIM-карт можуть уточнити інформацію в свого мобільного оператора про можливу послугу
блокування самостійної заміни картки сторонніми особами. Це
убезпечить кошти від невідомих осіб.

звуки, схожі на вибух. Коли вийшли, то побачили, що
горить будівля, - додали у поліції.
За попередньою версією, причина займання – коротке замикання. Під час слідства правоохоронці припустили, що дитина злякалася та сховалася під ліжко від
пожежі.
У поліції розповіли, що під час досудового розслідування було встановлено факт злісного невиконання
обов'язків щодо догляду за дитиною батьками – стаття
166 ККУ. Санкція статті передбачає від 2 до 5 років обмеження або позбавлення волі.

П’яний за кермом… молоковоза
Чоловік спробував відкупитися від поліції йому загрожує до 4 років позбавлення волі

- Хабарем 10 000 гривень водій молоковоза намагався уникнути адміністративної відповідальності за керування транспортом
у стані алкогольного сп’яніння, - розповіли у поліції Тернопільської області. - Натомість, окрім адміністративного протоколу,
йому загрожує і кримінальне покарання.
Про інцидент повідомили у поліції міста Шумська. За порушення правил дорожнього руху спинили вантажівку «ГАЗ 53».
Під час спілкування з водієм поліцейські помітили, що 25-річний
чоловік перебуває у стані алкогольного сп’яніння.
- Під час складання адміністративного протоколу водій всіляко намагався «залагодити питання», пропонуючи патрульним 10
тисяч гривень. Відомості про подію внесли до ЄРДР за частиною
1 статті 369 (пропозиція службовій особі надати їй неправомірну
вигоду) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 4
років позбавлення волі, - додали у поліції.

Незаконні посіви ховали у кукурудзі

Н

а Тернопільщині
триває операція
«Мак». Поліцейські
задокументували 54 факти
незаконного вирощування
нарковмісних рослин.

- Правоохоронці продовжують виявляти заборонені посіви
на присадибних ділянках мешканців краю. Від початку оперативно-профілактичних заходів
зафіксували 43 факти вирощування маку та 11 – конопель.
Найбільше посівів виявили на
Кременеччині, Шумщині, Бережанщині та Зборівщині, - розповіли у поліції Тернопільської
області.

Попри застереження, люди
продовжують культивувати заборонені в Україні рослини. На
Зборівщині двоє місцевих жителів вирощували мак на присадибних ділянках - незаконні
посіви вони ховали у кукурудзі.
Загалом з початку профілактичних відпрацювань поліцейські
вилучили понад 1380 рослин
снодійного маку та майже 100
рослин коноплі.
Згідно із чинним законодавством вирощування снодійного
маку, конопель дозволено лише
спеціалізованим підприємствам,
які отримали ліцензію на здійснення відповідних видів діяльності.
За виявлення на присадиб-

ній чи дачній ділянці від 100 до
500 рослин маку або від 10 до 50
конопель загрожує кримінальна
відповідальність за ч.1 ст. 310
ККУ (штраф до 8500 гривень або
арешт до 6 місяців або обмеження волі до 3 років). Якщо понад
500 рослин маку або понад 50
конопель - кримінальна відповідальність за ч.2 ст. 310 ККУ (покарання від 3 до 7 років позбавлення волі).

Незаконну рубку дерев спинили активісти

З

авдяки вчасному повідомленню
громадських активістів бучацькі
поліцейські припинили незаконну
вирубку дерев.
- Порушення зафіксували поблизу села Пожежа Бучацької міської громади. Поліцейські отримали повідомлення про те, що невідомі особи вирубують дерева в лісі. На місці події виявили двох
чоловіків – жителів Заліщиків, які за допомогою
бензопили зрізали 9 дерев дубів. Дозвільних документів на вирубку вони не мали, - розповіли у
поліції Тернопільської області.
Слідчі розпочали кримінальне провадження
за частиною 1 статті 246 (незаконна порубка лісу)

Кримінального кодексу України. Санкція статті
передбачає штраф від 1 тис. до 1,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до пів
року арешту, або до 3 років обмеження чи позбавлення волі.
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Які є протипоказання до вакцинації від COVID-19?

Є

У МОЗ відповіли на найпоширеніші питання про вакцинацію

диним справжнім
протипоказанням до
щеплення від COVID-19
наразі є серйозна алергічна
реакція на першу дозу вакцини,
наприклад анафілактичний
шок. Також не варто робити
щеплення за температури тіла
вище 38°C. Якщо ви приймаєте
препарати, що впливають на
імунну систему, або просто
боїтеся, що стан вашого здоров’я
може бути протипоказанням до
вакцинації, порадьтеся зі своїм
лікарем. Деталі про склад вакцин
можна дізнатися з інструкцій на
dec.gov.ua. Хронічні хвороби не є
протипоказанням до щеплення!
Навпаки, люди з хронічними
захворюваннями ризикують
важче перенести COVID-19, а
тому потребують захисту, який
дає вакцинація. Обов’язково
повідомте лікаря, який оглядає
вас перед щепленням, про свої
хронічні хвороби та про будь-які
алергічні реакції, що були раніше.

захворювання, вона може обговорити
можливість вакцинації з лікарем. Якщо,
на думку лікаря, користь від вакцинації
перевищує потенційні ризики від неї, то
жінку рекомендовано щепити мРНК-вакциною
(Comirnaty/Pfizer-BioNTech).
Якщо вагітна отримала першу дозу вакцини проти COVID-19 на векторній платформі (AstraZeneca/Covishield/SKBio) до
або під час вагітності, то лікар має розказати їй про співвідношення ризиків
та користі від другого щеплення, і жінка
сама вирішуватиме, чи отримати другу
дозу цією ж вакцини під час вагітності чи
вже після пологів.

Чи можна вакцинувати жінок,
які годують грудьми?
Жінки, що вигодовують дітей грудним
молоком, можуть бути щеплені вакцинами
Covishield/Pfizer-BioNTech та AstraZeneca
(Covishield, SKBio). Інструкцією вакцини
CoronaVac/Sinovac Biotech забороняється
щеплення нею жінок, які годують грудьми.

Чи можна вакцинуватися
людям з алергією?
Якщо маєте алергію на один із комЧи можна вакцинувати вагітних?
понентів, то вам не варто щепитися цією
Якщо вагітна має високий ризик за- вакциною. Побутова чи сезонна алергії
хворіти на COVID-19, наприклад працює не є протипоказанням для вакцинації.
в ковідній лікарні та/або має супутні Люди з полінозом чи алергійним рині-

Не збирайте гриби у спеку та
зберігайте не довше доби

Прості поради для шанувальників тихого полювання

З

а 5 місяців 2021 року в Україні зареєстрували 19
випадків отруєння дикорослими грибами, внаслідок
яких постраждало 35 людей, з них 12 дітей.

Фахівці радять, уважно оглядати гриби, звертати увагу на колір капелюшка, губки, ніжки.
«Збирайте лише добре знайомі вам гриби, за найменшого сумніву
одразу викиньте гриб - не залишайте його поряд з іншими. Не беріть занадто молоді чи старі гриби - їх легко переплутати з отруйними. Не збирайте їх поблизу трас, підприємств, забруднених територій, адже гриби
вбирають у себе широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали, - застерігають в Центрі контролю і профілактики захворювань. - Не
збирайте гриби за посушливої погоди, бо в цей час гриб пересихає — віддає воду і збільшує концентрацію токсинів. В жодному разі не куштуйте
сирі гриби і готуйте їх протягом першої доби після збирання. Варіть гриби не менше трьох разів, щоразу у свіжій підсоленій воді не менше 30 хв.
Зберігайте страви в холодильнику в емальованому посуді не більше доби».
Вживати гриби не рекомендовано вагітним, жінкам, які годують
грудьми, та літнім людям. Не варто годувати грибами чи стравами з них
дітей до 12 років.

Через погану погоду
болить голова і суглоби

Як врятуватися від метеозалежності?

Ч

ерез зміни погоди у
половини жіночого і
третини чоловічого
населення планети починає
боліти голова, «ломити»
суглоби, підвищується
стомлюваність, з’являється
слабкість та інші симптоми,
які негативно відбиваються
на стані здоров’я.

Прості поради, які допоможуть
мінімізувати вплив природи:
❶ При зміні погоди, відмовтеся
від жирних і білкових страв. Віддайте
перевагу молочним і рослинним продуктам харчування, морепродуктам.
Не перевантажуйте шлунок перед
сном.

❷ Заведіть хорошу звичку —
приймати вранці контрастний душ.
❸ Намагайтеся, по можливості,
уникати прийому лікарських препаратів і при сильних головних болях
масажуйте мочки вух. Використовуйте інгаляції ефірних масел.
❹ Щоб застерегти організм від
зниження артеріального тиску, займайтеся будь-якою нетяжкою фізичною працею або простими фізичними вправами.
❺ У разі занепаду сил приймайте настоянку елеутерококу.
❻ Якщо під час зміни погоди ви
відчуваєте перезбудження і занепокоєння, то приймайте теплі ванни з
лавандою і пийте чай з фенхелем.

том можуть щепитися навіть в період загострення хвороби.

Чи можна вакцинуватися людям
з бронхіальною астмою, серцево-судинними захворюваннями, діабетом? бити щеплення за два тижні до початку
Так, ці люди ризикують важко захво- імуносупресивної терапії.
ріти на COVID-19 та отримати ускладнення. Тому їм необхідна вакцинація.
Чи можна вакцинуватися
ВІЛ-позитивним людям?
Чи можна вакцинуватися людям
Так, можна і треба. Люди з ВІЛ у групі
з онкологічними хворобами?
ризику тяжкого перебігу COVID-19. ВакТак. Такі люди в групі ризику і можуть цини не можуть спричинити захворюважко перенести COVID-19. Втім, якщо вання навіть на тлі імунодефіциту, бо не
людина проходить курс імуносупресив- є живими, “повноцінними” вірусами.
ної терапії, вакцинація може не мати наДо слова, у МОЗ дали рекомендалежного ефекту. Тому варто порадитися ції тим, хто не встиг зробити щеплення
з лікарем, коли саме краще зробити ще- другою дозою вакцини проти COVID-19.
плення. Для щеплення можна використа- Для вакцини CoronaVac/Sinovac та
ти будь-яку з наявних в Україні вакцин AstraZeneca щеплення другою дозою
проти COVID-19.
можна зробити раніше на 7 днів від зазначеного терміну. Інтервали вакцинуЧи можна вакцинуватися
вання: CoronaVac/Sinovac Biotech — 28
людям з аутоімунними/системними
днів. Oxford/AstraZeneca — 12 тижнів.
захворюваннями?
Для Comirnaty/Pfizer-BioNTech зазначеУ таких людей імунна відповідь на ний інтервал другого щеплення між 21
вакцину може бути слабшою. Попри це, та 28 днем від першої дози. У МОЗ заїм потрібно вакцинуватися від коронаві- значили, що введена друга вакцина не в
русної хвороби, оскільки захворювання зазначений термін також зараховується
на COVID-19 може бути для них смер- і вакцинуватися заново не потрібно. Кінтельним. Тим пацієнтам, які ще не от- цевий термін введення другої дози вакримують лікування, рекомендують зро- цинування – не визначено.

Обережно, комарі!

Що приваблює цих комах, як їх відлякати та
чим обробляти місця укусів

В

літку комарі особливо
активні, тому нерідко
вечірня прогулянка, вилазка
на природу або ж рибаловля
перетворюється на справжню війну
із кусючими комахами.

Цікаво, що докучають людям комарі жіночої статі, адже вони не можуть відкласти яйця, не насмоктавшись крові, причому
вдвічі більше власної маси. Побутує думка,
що комарі найбільш «полюбляють» людей
з певною групою крові, проте вона неправильна. Цих комах привертає запах молочної кислоти, яку містить піт людини. Тому,
чим сильніший запах поту, тим інтенсивніша до нього цікавість комарів. Крім того,
комарів приваблюють запахи парфумів чи
дезодоранту.
Комарі не переносять запах лаванди,
базиліку, полину та меліси, а також запаху
оцту, каніфолі, карболки. Тому можна змочити хусточку олійкою із цих засобів та покласти її на підвіконня. Або ж покласти свіжі
рослини, якщо вони ростуть у вашому саду.
Коли крилаті ненажери дошкуляють вам у
лісі, розведіть багаття і вкиньте у нього ялинові шишки чи гілки ялівця і побачите: комарі відступлять.
Місця укусів комарів варто відразу ж обробити, аби якнайшвидше забути про цю
прикрість. Для цього згодиться нашатирний спирт (столова ложка спирту на 3 столові ложки води), розчин питної соди (чайна
ложка соди на склянку води) або будь-який
інший антисептик. Тоді можна прикласти
холодний компрес (чиста тканина, змочена
холодною водою) чи пакет із льодом щонайменше на 10 хвилин. Важливо пам’ятати: не
розчісувати ранку, щоб туди не потрапила
інфекція. При болючих укусах комарів використовують народні засоби: сік зеленої цибулі, біле молочко кульбаби, компреси з тертої картоплі. Якщо симптоми наростають

– звернутися до лікаря. Також можна взяти
з собою у подорожі на природу протиалергічну мазь або ж настоянку календули, якою
зручно замазувати укуси комарів.
Окрім цього, комарі небезпечні ще й тим,
що можуть переносити глистяне захворювання -- дирофіляріоз. Такі випадки реєструють нечасто, але все ж вони трапляються.
Насмоктавшись крові хворої тварини, комар
може занести личинки дирофілярій іншій
людині. Глисти поселяються під шкірою переважно волосяної частини голови, шиї, на
згинах рук, ніг. Людина може роками не знати, що в ній живуть паразити. У випадку дирофіляріозу – хворі, як правило, звертаються
за медичною допомогою самостійно зі скаргами на утворення безболісної пухлини під
шкірою, у місці локалізації якої відчувається
свербіж і печія, пересування паразита під
шкірою, набряк, почервоніння, біль, підвищення температури, головний біль. Характерним симптомом захворювання є міграція
гельмінта, що виражається в пересуванні чи
ущільненні пухлини під шкірою.
Аби вберегтися від зараження варто
обов’язково обробляти місця укусів антисептичними засобами. І при появі на шкірі
пухлин та вузлів, відчуття повзання під шкірою, свербежу, болю варто звернутися до лікаря. Від моменту укусу людини зараженим
комаром до перших проявів захворювання
проходить від 1 місяця до 2 років.
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«Я дякую Тобі за життя, за любов!»
Сімейне

Невигадана історія

гніздечко

О

Торік таборування скасували у зв’язку
з карантином, а цьогоріч влаштували в
середині липня. Щодня з 9 години ранку
до 4 години дня на «Канікули з Богом»
збиралися від 40 до 65 дітей. Розпочинали зі Служби Божої. Пізніше діти грали
ігри, проходили квести, танцювали, брали участь у конкурсах, спортивних естафетах. Усі корисні розваги відбувалися на
подвір’ї та в приміщенні греко-католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Підкріплювали сили тим, що давали з
дому.
Допомагали проводити спільну подію багато небайдужих, серед них Олександра Матіяш, Ольга Ваврикович, Лілія
Бойко, Вікторія Буцій, Діана Рогатинська.
Громадська діячка, членкиня ГО «Час
волонтера» Олександра Матіяш займалась організаційними питаннями.
- Ми дітей поділили на команди по
16 учасників, кожна команда обрала собі
капітана, - розповідає. - Разом влаштували декілька художніх майстер-квестів,
створювали художньо-інформативні розмальовки, потім складали малюнки до
купки – було видно, як діти по-різному
подають інформацію. Працювали з бісером, вишивали стрічками. Мої дівчатка з
гуртка юних дизайнерів «Яблучко» також

Про важливе

«П

арадоксом нашого
часу є те, що ми маємо
високі будівлі, але
низьку терпимість, широкі
магістралі, але вузькі погляди.
Витрачаємо більше, але маємо менше, купуємо більше, але радіємо менше.
Маємо великі будинки, але менші сім'ї,
кращі зручності, але менше часу.
Маємо кращу освіту, але менше розуму, кращі знання, але гірше оцінюємо
ситуацію, маємо більше експертів, але і
більше проблем, кращу медицину, але
гірше здоров'я», - писав Карлін.
«П'ємо занадто багато, куримо занадто багато, витрачаємо занадто
безвідповідально, сміємося занадто
мало, їздимо занадто швидко, гніваємося занадто легко, спати лягаємо
занадто пізно, прокидаємося занадто
втомленими, читаємо занадто мало,
занадто багато дивимося телебачення
і молимося занадто рідко.
Збільшили свої запити, але скоротили цінності.
Говоримо занадто багато, любимо
занадто рідко і ненавидимо занадто
часто.

Н
були у цьому таборі й дуже мені допомагали. «Канікули з Богом» - це щось особливе, бо проявляються таланти, розкриваються емоції. Це неймовірне багатство
наших діток, вони відкриті під Божою
опікою.
Щодня діти разом дивились мультфільми, займались рукоділлям, читали
Святе Письмо.
- Особливим був гість у нашому хра-

мі, а саме отець Роман Левенець, який
служив молебень до Матері Божої та
звернувся з повчальним словом до всіх
присутніх, - написав отець Михайло Деревенчук на своїй особистій соціальній
сторінці. - Так завершився наш християнський табір «Канікули з Богом 2021», і немає нічого більш цінного, як щирі слова
вдячності з дитячих уст.
На завершення таборування дітям

влаштували грандіозний пікнік, і це було
справжнє свято, якого вони чекали два
роки.
7 серпня активні діти з Яблунова, які
ще й волонтерили в таборі «Канікули
з Богом», поїдуть у Хоростків. Там відбудеться Християнський з'їзд молоді й
вони допомагатимуть у проведенні подій
на різних локаціях.
Олена МУДРА.

Знайдіть час для любові...

Після того, як дружина американського коміка Джорджа Карліна Бренда Габсбург померла
від раку 11 травня 1997 року, відомий дотепник написав текст, який доречний і сьогодні.
Знаємо, як вижити, але не знаємо,
як жити.
Додаємо роки до людського життя,
але не додаємо життя до років.
Досягли Місяця і повернулися, але
насилу переходимо вулицю і знайомимося з новим сусідом.
Підкорюємо космічні простори, але
не душевні.
Плануємо більше, але добиваємося
меншого.
Навчилися поспішати, але не чекати.
Створюємо нові комп'ютери, які
зберігають більше інформації, ніж раніше, але спілкуємося все менше.
Це час швидкого харчування і поганого травлення, великих людей і дрібних душ, швидкого прибутку і важких
взаємин.
Час зростання сімейних доходів і
зростання числа розлучень, красивих
будинків і зруйнованих домашніх вогнищ.

ням, бо ця маленька істота скоро виросте і її вже не буде поруч з вами.
Запам'ятайте і гаряче притисніть
близьку людину до себе, тому що це
єдиний скарб, який можете віддати від
серця, і він не вартує ні копійки.
Говоріть «кохаю тебе» своїм коханим, але спочатку дійсно це відчуйте.
Поцілунок і обійми можуть поправити будь-яку неприємність, коли
йдуть від серця.
Тримайтеся за руки, цінуйте моменти,
коли ви разом, тому що одного разу
Час коротких відстаней, одноразоцієї
людини не буде поруч з вами.
вих підгузників, разової моралі, зв'язЗнайдіть час для любові, знайдіть час
ків на одну ніч; зайвої ваги і таблеток,
які роблять все: збуджують нас, заспо- для спілкування і знайдіть час для можликоюють нас, вбивають наc», - додав вості поділитися всім, що маєте сказати.
Тому що життя вимірюється не
Карлін.
«Запам'ятайте, - приділяйте більше кількістю вдихів-видихів, а моментачасу тим, кого любите, тому що вони з ми, коли захоплює дух!»
Джордж Деніс Патрік Карлін
вами не назавжди.
(12 травня 1937 —
Скажіть добрі слова тим, хто ди22 червня, 2008).
виться на вас знизу вгору із захоплен-
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Мабуть, і на небесах

він ревнував її

П’ятий християнський табір для дітей «Канікули з Богом» провели у
Яблунові на Тернопільщині, об’єднавшись разом, дві конфесії.

рганізували захід
священники грекокатолицької церкви
Успіння Пресвятої Богородиці
та православної церкви Успіння
Пресвятої Богородиці села
Яблунів. Разом з волонтерами
отці Михайло Деревенчук та
Роман Левенець протягом п’яти
днів спілкувались з дітьми
початкової та середньої школи
Яблунова та Сухостава.

nday.te.ua

амножила Настя птиці,
завела корівку, так що,
слава Богу, вони не голодні.
Але коштів на весілля ще не
наскладала. Тільки тепер збагнула
Настя, чому Андрієві на навчання
йшло більше коштів, ніж
Михайлові. Мабуть, на ту дівицю
витрачав, з якою одружитися
хоче. Олесею її звати. Що ж то
за часи такі настали, коли діти
не радяться з батьками? Колись,
якщо у родині планували худобу
продавати, діти попереджували,
що одружуватися будуть, щоб
на весіллі своє м’ясце було, без
хімікатів. А тепер – женюся і все! А
вона ж нещодавно бичка продала,
щоб комп’ютер кожному синові
купити, бо поділитися одним ніяк
не могли. Одяг оновили, бо той,
що ще Степан з Польщі понавозив,
став їм не модний. Чого ж тоді
Андрій не сказав, що женитися
надумав? Врешті, Михайло на два
роки старший, а за сільськими
законами саме старший син
чи дочка мають першими
одружуватися.

Андрій, понуривши голову, вислуховував Настині нотації, і вже зовсім прибив її
до землі, коли додав: «Розумієте, мамо, я
мушу женитися, бо Олеся чекає від мене
дитину». Настя так розлютилася на сина,
що й забула, що корова недоєна, птицю
слід заганяти, бо блудить у темряві.
Пізно увечері пішла Настя зі своєю новиною до сусідки Ольги. Та завжди вміє
вислухати, дати слушну пораду. «Та не
журись ти так, Насте. Тепер інші часи – ніхто пів села на весілля не скликає, але лишень найближчих людей. Поговорити зі
сватами і дійдете мудрого рішення. Врешті, зараз і без весілля одружуються. Тішся,
що бабусею станеш. Я, як ти знаєш, ніби
помолодшала, відколи Іванко народився.
Нема часу дослухатися до болячок», - заспокоїла Настю Ольга.
Свати виявилися людьми заможними
і порядними. Самі взялися за організацію
весілля, легко і з розумінням узгодили з
коштами.
Прийняла Настя невістку додому. Так
вирішили на сімейній раді. Олесі дошкуляв токсикоз. Жалілася на головокружіння, втрату апетиту і безсилля. Тому
найкращий варіант – жити у селі, де свіже повітря, тепле молочко, свої, без хімії,
фрукти та овочі.
Невістка припала до серця Насті. Тиха,
спокійна, щира, вона прислухалася до порад свекрухи, обожнювала Андрія. Не сідала вечеряти без нього. Виходила раз по
раз на дорогу, виглядаючи його. «Бач, а ти
хвилювалася. Гарна дитина до тебе прийшла. Прихильна, мудра, не гонорова. Не

Настя засмутилася, коли її молодший син Андрій заявив, що хоче
одружитися на своїй однокурсниці. Що таке надумав, сину? Після
смерті чоловіка Степана, вона і так заледве зводить кінці з кінцями, а
тут – така новина… Сини у неї красені на усе село, тому поклялася на
могилі чоловіка, що вивчить їх, в люди виведе, допомагатиме в усьому,
велике весілля кожному справить… Але ж не тепер, коли навчання у
виші дороге, а вона одночасно обидвох вчить. Завжди смачненьке їм
готує. Ще колись покійна Настина мама казала: «Порожній шлунок –
порожній мозок. Аби добре вчитися – треба добре їсти».
так, як моя Юлька, яка колюча, мов їжак.
Якби не Іванко, в якому душі не чую, давно прогнала б її з хати», - казала сусідка
Ольга.
Коли на світ народилася маленька Софійка, Настя заплакала від радості. Вставала вночі до онучки, вигадували власні
колискові, купала, пеленала. Де й поділися її хронічні болячки!
З перших днів Олеся називала Настю
мамою, а на ювілей – подарувала їй блузку, яку крадькома вишивала для неї.
У приємних клопотах швидко минав
час. Софійка уже до школи пішла, а напередодні – до першого урочистого причастя. Михайло, що був хрещеним батьком
дівчинці, з нагоди такої події, подарував
їй золотий ланцюжок з хрестиком. Він
дуже любив похресницю, часто купляв їй
подаруночки. Настя стала дорікати йому,
що час уже своїх дітей мати. Михайло
тільки піджартовував: «Не виросла ще
моя наречена, мамо». Насправді ж, Настя
стала замислюватися над тим, що, мабуть, недарма люди кажуть, першим має
одружуватися старший син, аби молодший не перейшов йому дорогу. Бо чому ж
тоді у Михайла і досі дівчини немає?
Якось поїхав Андрій у відрядження.
Надворі почалася гроза. Скрипіло, як старі двері, темне небо, розсипало блискавиці. То здаля, то зблизька гуркотів грім. Усе
довкіл заливало водою. Олеся місця собі
не знаходила. Злива почалася тоді, як Андрій уже був у дорозі: де і як він перебув
її? Коли гроза притихла, вона хутко набрала номер його мобільного. Але Андрій
був поза зоною. Чекала, доки з’явиться в
мережі. Тремтячими пальцями натискала
кнопки. Невідомий чоловічий голос насторожив її. Говорив про те, що Андрій в
реанімації у тяжкому стані. Їй слід записати адресу. Це недалеко, за півсотні кілометрів від їх дому. Сильна злива знесла
його автівку в обрив.
Олеся не могла отямитися. Їй пекло у
голові, сковувало усе тіло. Страшна звістка швидко облетіла село. До них стали
сходитися люди. Хто – підтримати морально, інші – з пропозицією чимось допомогти. Поїхати до Андрія з Олесею зголосився Михайло. Усе-таки вони Андрієві
найрідніші.
Настя рвала на собі волосся, відчуваючи непоправиме… І через дві доби серце
Андрія зупинилося.
Поховали його поруч із могилою батька. Тепер їх життя поділилося на «до» і
«після» смерті Андрія. Ніби десяток літ
додалося Олесі. Зовсім принишкла, вбита горем Настя. Одного разу підійшла
вона до Олесі і впала пере нею на коліна.
Сльози градом текли по її обличчю. «Я
випадково підслухала вашу з Сонею розмову, Олесю. Залишати мене збираєтесь?
До батьків перебиратися хочеш? Не зали-

шайте мене, благаю! Поживіть ще у нас.
Допоки можете», - ледве вимовила Настя.
Час поступово загоював рани. Але не
виліковував. Не раз вчувався їм голос Андрія. Вижався він то на городі між вишнями, то на пасіці, яку ще колись Степан
започаткував. Скоро Софія випускницею
стане. Якби Андрій зрадів, побачивши,
якою красунею вона виросла! Атестат
блискучий отримала.
Якось за вечерею сказала Олеся про це
вголос: « А він бачить нас і про все знає»,
- мовив Михайло. Якось дивно глянув на
Олесю. Цей погляд вловила Настя. Здивувалася. Вмить у її голові спалахнула ідея:
хай Михайло з Олесею одружиться. Він –
хрещений Соні, любить її. А ще ніяк не хочеться Насті, щоб Олеся покидала їх. Адже
рано чи пізно, це станеться.
Ця ідея стала гризти Настину голову,
не давала спати ночами. Через деякий час
вона сказала, що має розмову з Олесею і
Михайлом. Ті здивовано переглянулися.
Присіли в очікуванні: «Не знаю, діти, чи
правильно це, але б я радила вам одружитися. Ви давно родиною стали. Добре знаєте одне одного. Софійці буде добре біля
вас. А люди поговорять і перестануть», затинаючись говорила Настя.
Після довгих вагань і умовлянь свекрухи, Олеся погодилася вдруге стати її
невісткою. А Михайло навіть зрадів ідеї
матері, бо насправді давно був закоханий
в Олесю.
Соня успішно навчалася у виші, була
слухняною і розсудливою. Оскільки Михайло був її хрещеним, згодом стала кликати його батьком.
Підходила сумна дата – день народження Андрія. Вони саме зібралися поїхати на його могилу, як Михайло сильно
захворів. Після перенесеного грипу втратив слух, тому вирішив поїхати до лікаря.
Припаркував машину біля залізничного
вокзалу і направився у поліклініку через
колію. Не глянув ні на колір світлофора,
ні не чув сильного сигналу потягу і переляканого крику машиніста. Одна мить – і
все, Михайла не стало.
Після смерті другого Настиного сина, а
свого другого чоловіка, Олеся зрозуміла:
більше звідси вона не поїде. Не залишить
наодинці нещасну Настю, для якої стала
донькою. Настя ж винила себе у тім, що
Михайло загинув: «Я не мала права привласнювати тебе, Олесю. Егоїсткою я була,
не хотіла тебе відпускати, бо мені було
добре з тобою», - ридала вона. Олеся заспокоювала Настю, а сама думала інакше:
чому Михайло загинув саме на день народження Андрія? Мабуть, там, на небесах, він ревнував її. Кажуть, мертві також
ревнують. І щось у цьому мабуть таки є…
Марія МАЛІЦЬКА.

СТРУНИ СЕРЦЯ
Східні мотиви
Бенгалії

Привіт тобі, далека сторона,
Де не приходилось ні разу побувати.
Ти, як перлина ніжна і дивна,
Яку Тагор зумів так оспівати.
Привіт тобі, куточку неземний,
Де в сріблі вод
купається Калькутта,
Де спів бенгальця чути чарівний,
Чий дух нікому, певно, не збагнути.
Привіт, Бенгаліє!
З тобою я завжди.
В моїх думках
я там весь час незримо.
Рабіндранат
Тагор мене веде туди,
Його цей край з піснями чарівними…

Чадні

Ти відкрий нарешті штори,
Глянь, як квітне цвітом сад.
Тож тобі пристало впору
Одягнути свій наряд.
Те шовкове ніжне сарі
Так тобі йде до лиця.
І йому, з вітрами в парі,
Шелестіти без кінця.
Тож спіши ти, Бога ради,
Поскоріше за поріг.
Там п’янкі весни принади
І дітей веселий сміх…

Чоудрі

Там, де Джамна котить хвилі,
Там, де Гангу береги –
Там священні води милі
Додають усім снаги.
Гей, як ти тепер далеко,
Мила серцю сторона,
Жаль і сум лиш ця смерека
Тут навіює одна.
Там десь син, там батько й мати,
Делі – в сяєві-вогнях,
Тож так гірко відчувати
Це із сумом на очах.
Лиш одне тепер втішає,
Поруч Чадні всі ті дні,
І усе біжить, спливає
У якімсь казковім сні…
Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ.
м. Хоростків.
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23 липня до 8 серпня в
японському Токіо палатиме
олімпійський вогонь, а на
спортивних аренах розгорнуться
справжні баталії за нагороди.
На ці змагання найвищого
ґатунку Україна делегувала 158
олімпійців, які виборюватимуть
першість у 25 видах спорту.
Уже зараз місце проживання
українських атлетів прикрашає
жовто-блакитна символіка. У
таких же тонах всесвітньо відома
компанія «PEAK» розробила
форму спортсменів.
Узагалі ж для нашої країни це - сьомі
Ігри в історії. А могли бути й восьмі, якби
наші чиновники проявили наполегливість та політичну волю перед Барселоною-1992. Як це зробили балтійські країни. Але у час, коли Латвія, Литва і Естонія
отримали змогу виступати на Олімпіаді
під своїми стягами, десятки українських
спортовців змагалися під нейтральним
прапором Об’єднаної команди. Єдиною
втіхою був той факт, що Міжнародний
олімпійський комітет дозволив під час
нагородження призерів використовувати гімн і стяг тієї країни, вихідцями з
якої вони є. Завдяки цьому «Ще не вмерла...» вперше в історії Олімпіад пролунало на честь одеситки Тетяни Гуцу, котра
виграла в Барселоні абсолютну першість
гімнасток.
Врешті, перша літня Олімпіада
для збірної України відбулася в Атланті-1996. На ній 23 рази наші атлети піднімалися на п’єдестал пошани, виборовши 9
золотих, 2 срібних та 12 бронзових нагород і посівши 9 місце в медальному заліку.
Надзвичайно вагому роль у процесі
підготовки і виступу Української збірної
на прем’єрних Іграх відіграла українська
діаспора. Етнічні українці за океаном
виділили на потреби українських олімпійців понад два мільйони доларів. За ці
внески було придбане обладнання для
спортивної гімнастики і важкої атлетики. Крім того, у Керолтоні, що на відстані
45 миль від Атланти, на базі місцевого
університету діаспоряни за власні гроші
розмістили наших спортовців. Для них
навіть збудували легкоатлетичний трек,
такий, щоб був максимально схожим на
олімпійський. Збірну зі спортивної і художньої гімнастики представники діаспори розмістили окремо, в Чатанузі,
штат Теннессі, теж подбавши про придбання найякіснішого обладнання. У
Мейконі відшукали басейн для плавання, стрибуни у воду готувалися в Молтрі.
Таким чином, отримавши без серйозного залучення державних коштів найякісніші умови для підготовки, українська
олімпійська збірна підійшла до Ігор-1996

*****
Воротар національної збірної України з футболу Георгій
Бущан посів шосте місце у рейтингу голкіперів на Євро-2020,
котрі здійснили найбільшу кількість сейвів.
Так, Бущан відбив 15 небезпечних ударів, які могли призвести до гола у ворота збірної
України (у п’яти поєдинках).
Також за 5 зіграних матчів він
один раз врятував команду від
пенальті. Лідирує у цьому списку воротар збірної Швейцарії
Янн Зоммер (21 сейв).
Далі йдуть голкіпери збірних: Туреччини – Угурджан Ча-

в найліпшому стані. Нашу команду тоді
представляв 231 атлет, а прапороносцем
на церемонії відкриття був олімпійський
чемпіон Сеула-1988, п’ятиразовий на той
момент чемпіон світу, рекордсмен світу
зі стрибків з жердиною Сергій Бубка.
Першу в історії літніх Ігор нагороду
Україні у другий змагальний день приніс
борець греко-римського стилю Андрій
Калашников, котрий став третім у ваговій категорії до 52 кг. А ось першого золота нам довелося чекати цілих три дні.
Його автором став інший борець -В’ячеслав Олійник, який боровся у категорії до
90 кг.

Також однією з головних героїнь
Ігор-1996 стала 17-річна Лілія Подкопаєва, котра їхала в Атланту в разі чинної
чемпіонки світу в абсолютній першості й
опорному стрибку. У боротьбі з румунками вона виборола золото. Сльози щастя
на очах Лілії під час виконання національного славня України приблизно о
другій ночі за київським часом назавжди
будуть у пам’яті тих, хто дивився ті змагання наживо. Пізніше, під час фіналів в
окремих видах, Подкопаєва здобула ще
одну золоту нагороду у вільних вправах
і срібло за вправи на колоді.
Ще одне золото в спортивній гімнастиці Україні приніс чемпіон Барселони-1992 у складі команди Рустам Шаріпов. В Атланті він переміг у вправах на
брусах. Очікувано тріумфувала й світова
рекордсменка і чинна чемпіонка світу в
легкоатлетичному потрійному стрибку
Інеса Кравець. Вона стала першою з олімпійським рекордом 15,33 м.
У класі 470 у вітрильному спорті виграли дніпряни Євген Браславець та Ігор
Матвієнко.

кир (18 сейвів), Данії – Каспер
Шмейхель (18 сейвів), Уельсу –
Деніел Уорд (18 сейвів) та Англії
– Джордан Пікфорд (16 сейвів).
*****
Російська федерація веслування зняла команду з Олімпійських ігор у Токіо через позитивний допінг-тест у двох
атлетів. Друга допінг-проба
підтвердила наявність мельдонія в організмах веслувальників Микити Моргачова та Павла
Соріна, які мали виступити на
Олімпійських іграх у Токіо в парній четвірці. "Нечистих" спортсменів повинні були замінити
Артем Косов та Микола Піменов,

А ось важкоатлет Тимур Таймазов
здобув золото у категорії до 108 кг, встановивши рекорд світу в ривку (235 кг) і
олімпійський рекорд у сумі (430 кг).
У заключний змагальний день Ігор1996 Україна здобула ще два пам’ятних
золота. У художній гімнастиці українка
піднялася на олімпійську вершину вдруге поспіль. Естафету Олександри Тимошенко, яка здобула золото в 1992-му,
підхопила Катерина Серебрянська. Причому за перемогу вона боролася з іншою
нашою гімнасткою - Оленою Вітриченко,
котра в підсумку здобула бронзу. Це був
перший випадок, коли на олімпійський
п’єдестал піднялося двоє представниць
України одночасно.
Вінцем тріумфального виступу України в Атланті стало золото боксера Володимира Кличка у ваговій категорії понад
91 кг.
А згодом був Сідней-2000, де українці вибороли також 23 медалі. Щоправда, лише три золотих та по 10
срібних і бронзових. У підсумку - 21 загальнокомандне місце.

Головною зіркою української збірної
в Сіднеї стала 19-річна плавчиня Яна
Клочкова. Юна вихованка Ніни і Олександра Кожухів відправлялася на дебютні
в кар’єрі Ігри, маючи золото чемпіонату
світу-1999 на короткій воді у плаванні на
400 м комплексом і п’ять золотих нагород Євро 1999-го і 2000 років у басейнах
олімпійського стандарту (по дві перемоги — на 200 і 400 м комплексом, одна
— на 400 м вільним стилем). У Сіднеї
Клочкова виграла зі світовим рекордом
400-метрівку (4.33,59) і олімпійським
— 200-метрівку (2.10,68) комплексом,
а на 800-метрівці вільним стилем стала
другою. Так само, до речі, як Денис Силантьєв, котрий виграв срібло на 200-метрівці батерфляєм, дистанції, на якій він
за два роки до того став чемпіоном світу.
Ще одне золото Україні приніс той,
від кого такого тріумфу очікували найменше. Одесит Микола Мільчев у стендовій стрільбі («скіт») вибив максимальні
150 балів зі 150-ти, повторив світовий
рекорд і встановив олімпійський. Тріумф
32-річного на той момент стрільця —
одна з найяскравіщих сторінок в українській олімпійській історії.

Спорт

22 медалі, з яких 8 золотих, 5 срібних та 9 бронзових (12 місце у медальному заліку) завоювали 239 українських олімпійців в Афінах-2004.
На других Іграх поспіль виблискувала
плавчиня Яна Клочкова. Вона повторила
золоті тріумфи на обох комплексних дистанціях: 400-метрівку виграла з результатом 4.34,83, 200-метрівку — з 2.11,14.

Особливим було золото борчині Ірини Мерлені. Перемігши у фіналі вагової
категорії до 48 кг японку Кіхару Іко, Ірина стала першою в історії чемпіонкою з
жіночої боротьби.

Омріяне золото на своїй третій Олімпіаді здобув борець вільного стилю Ельбрус Тедеєв, котрий до того тричі був
чемпіоном світу, в 1999-му вигравав чемпіонат Європи, а на Іграх обмежувався
лише бронзою Атланти.
З третьої спроби нарешті добрався до
олімпійського п’єдесталу також важкоатлет Ігор Разорьонов. В Афінах він уже не був
таким фаворитом, як на двох попередніх
Іграх, але срібло у вазі до 105 кг, поступившись лише росіянину Дмітрію Берестову,
здобув. А золото українській важкій атлетиці на тих Іграх принесла з олімпійським
рекордом (242,5 кг у сумі двоборства) в категорії до 63 кг Наталія Скакун.
Дуже яскравою виявилася перемога в
стрільбі з пневматичного пістолета (дистанція 10 м) 19-річної Олени Костевич.
Ще два золота Україні принесли гімнаст
Валерій Гончаров (у вправах на брусах),
котрий на попередній Олімпіаді вигравав срібло в командній першості, а також
стрибун на батуті Юрій Нікітін.
Найбільшим розчаруванням Афін2004 стали українські боксери, які не
здобули жодної медалі.
Коротку розповідь за матеріалами огляду інтернет-видання
sport.ua про участь українців в
інших Олімпіадах, які передували
Токіо-2020, читайте у наступних
випусках «Нашого ДНЯ».

СПОРТАРЕНА

проте після перегляду їхніх тренувань Російська федерація веслування (РФВ) вирішила зняти
всю свою команду.
Нагадаємо, через неодноразові допінгові порушення російським спортсменам заборонено
виступати під своїм прапором
два роки, а також використовувати державний гімн на всіх
міжнародних турнірах.
*****
Цього тижня полтавська
«Ворскла» проведе перший матч
в Лізі конференцій. Суперником
представника УПЛ буде фінський КуПС. УЄФА призначив
на цей матч білоруську бригаду

арбітрів. Перший поєдинок відбудеться 22 липня у Фінляндії.
Другий - через тиждень в Україні.
*****
Український боксер першої
середньої ваги Сергій Богачук
(19-1, 19 KO) здобув свою 19-у
перемогу на професійному ринзі. У рамках вечору боксу в американському місті Рок-Рапідс
наш боксер нокаутом здолав
американця Брендона Бауе (1624, 11 КО). Бій завершився вже
в першому раунді після того,
як Богачук майстерним ударом
влучив супернику у печінку.
*****
Український спортсмен Ан-

дрій Ткачук став другою людиною в історії 48-годинного бігу.
Він здобув перемогу на чемпіонаті України у цій дисципліні та
наблизився до світового рекорду.
Ткачук біг на чемпіонаті
України у якості володаря національного рекорду з 48-годиннного бігу. У 2019 році за цей
час він подолав дистанцію у 370
кілометрів. Через два роки за 48
годин український бігун подолав дистанцію у 435 кілометрів.
Лише одній людині вдалося пробігти довшу відстань за цей час.
У 1996 році грецький спортсмен
Яніс Курос пробіг дистанцію у
473 кілометрів.
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Важливе

Господар
Золоті правила вирощування
солодкого червоного буряка

Д

ля буряка найкраще
підходить пухкий і
поживний ґрунт. А ще
потрібно враховувати, що
цей коренеплід дуже любить
тепло, тому висаджувати його
необхідно вже в добре прогрітий ґрунт. Якщо ж
буряк буде формуватися в холоді і при температурі нижче 12 °C, то у підсумку стане дерев’янистим і мало придатним до вживання.
Потрібне сонце і в міру кислі грунти
Для висадки буряка потрібно вибирати відкриті ділянки.
Річ у тім, що коренеплоду необхідне тепло і яскраве сонячне
світло. У тіні виростити смачний буряк буде куди складніше,
навіть якщо всі інші необхідні умови будуть дотримані.
Слід зауважити і те, що ґрунт повинен бути в міру кислим.
Перевірити кислотність можна, наприклад, за допомогою лакмусового папірця, який легко придбати в будь-якому садовому магазині. Якщо ґрунт потрібно розкислювати, то це можна
зробити за допомогою золи, крейди, вапна або доломітового
борошна. У кислому ґрунті буряк зростатиме погано.
Важливим моментом вважають і достатню кількість вологи. Причому тут потрібно знайти баланс. Адже, через поганий полив, м’якуш буряка грубіє, що погано позначається
на його смакових якостях. А велика кількість води зробить
коренеплід вразливим для шкідників, та й зберігатися такий
буряк буде менше.
Де краще саджати?
Роблять помилку і ті городники, які щороку садять буряк
на одному і тому ж місці. А потім дивуються, що отримали невиразний за зовнішнім виглядом несмачний продукт.
Річ у тім, що висаджувати буряк краще туди, де рік тому
росли квасоля, горох, кавуни, гарбуз, картопля або помідори.
А на ділянках, де вирощували капусту, моркву або шпинат буряк краще не садити найближчі років п’ять.
Як виростити буряк солодким
Коли в середині літа коренеплід починає активно рости,
можна внести настій кропиви. До слова, це домашнє добриво
відмінно підходить майже для будь-якої городньої культури
крім бобових, цибулі або часнику (ці рослини воно пригнічує).
Зробити добриво нескладно. Потрібно подрібнити гілки
і листя молодої кропиви, пересипати їх в пластикову або дерев’яну ємність (металеву краще не брати) і залити теплою
водою. Щодня помішувати, і через два тижні відмінне добриво для городу буде готове.
Після добрива з кропиви через 2-4 тижні городники вносять ще одне добриво. Для нього потрібні тільки 2 склянки деревної золи, столова ложка морської або кам’яної солі і 10 літрів води. Такою сумішшю просто поливають буряк під корінь.
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Обережно, гусениці!
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39
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ос - природних
гусениць.
33.
Ланівці-Тернопіль - залучення
65
2 ворогів
2
щоденно
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15-20 17-25 грядок.
- обприскування настоєм
бадилля томату й жих комах до капустяних
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Універсальний засіб для всіх культур:

захист від шкідників і підживлення

І

снує універсальна
суміш, яка допоможе
захистити сад і
город від докучливих
комах і одночасно
забезпечить рослинам
повноцінне харчування
й розвиток. Комбінація
декількох властивостей
рідко зустрічається
в пропонованих
виробниками товарах. Як
правило, більша частина
агротехнічних препаратів,
представлених у вигляді
порошків і розчинів,
має вузький спектр дії й
відповідає за виконання
конкретної мети. Однак
городникам вдалося
розробити універсальний
засіб. Він має захисні
функції від шкідників
і служить відмінним
добривом.
Суміш підходить усім без
винятку городнім культурам,
включаючи городину, що вирощують в тепличних умовах.
Мова йде про перці, огірки, томати, дині, кавуни. Препарат позитивно впливає на ріст фруктових дерев, чагарників і квітів.
Шкідники будуть уникати культури, які були підживлені згаданою сумішшю.
Потрібно: 1 ч. л. зеленки, 1
ч. л. ялицевої олії, 2 ч. л. йоду, 0,5
ч. л. борної кислоти, розчиненої

в гарячій воді, 2 ст. л. березового
дьогтю.
Приготування: компоненти ретельно перемішують,
щоб вийшов однорідний матковий розчин. Потім розбавляють
водою, щоб знизити концентрацію. На склянку приготовленої
суміші доводиться 10 л води. До
розведеного концентрату необхідно додати 2 ст. л. 10% нашатирного спирту. Кажучи простою мовою, потрібно змішати
1 ст. л. маткової суміші, 1 ч. л.
нашатирю й 1 л води.
Перед самим обприскуванням до суміші ще додають жменю стружок господарського
мила, що дозволяє фільтру дозатора, з якого буде розприскуватися розчин, не забиватися. Щоб
мило швидше розчинилося, брусок натирають на тертці.

трібно в темному місці. Її тримають у пластикових пляшках.
Суміш достатньо економна.
Об’ємом однієї пляшки легко обробити велику ділянку.

Чим корисний
цей засіб?
Ялицевій олії, яка входить до
складу суміші, має такі живильні речовини, як камфора і каротин. Ялицева олія – це справжнє
джерело корисних біологічних
з’єднань, що діють у ролі антисептика й протизапального засобу.
Приготовлений розчин має
тонізуючі властивості, що прискорює ріст рослин і зміцнює
їхню структуру. Аромат ялицевої олії відлякує шкідників.
Завдяки чому городина та інші
рослинні культури перебувають
Як зберігати і
у безпеці, а ризик виникнення
захворювань суттєво зменшувикористовувати
Зберігати маткову суміш по- ється.

З

Як робити це правильно, щоб зберегти овоч до весни

Збирають його, коли крайнє нижнє листя повністю пожовтіє, а середнє
– на чверть або третину. При запізнілому збиранні у часнику тріскаються
верхні лусочки, головки розпадаються
на зубки, і він стає непридатним для
тривалого зберігання. До того ж може
розпочатися вторинний ріст. Якщо часник зібрати рано, більша його частина
матиме невизрілу шийку, погано сфор-

мовані лусочки. Хоча деякі городники
вважають, що часник краще зібрати на 5
днів раніше, аніж на 5 днів пізніше. При
ранньому збиранні, завдяки відтоку поживних речовин із листя у головки, часник дозріє і під навісом.
Аби визначити термін збирання,
городникам, що не мають досвіду вирощування часнику, треба періодично
(починаючи із середини липня) раз на
тиждень викопувати кілька головок у
різних місцях грядки й уважно оглядати їх. Якщо часник не дозрів, зовнішня
його оболонка ще соковита, міцно утримує зубки в головці і високо здіймається
до стебла. У спілого часнику оболонка
навколо стебла вже суха, але ще втримує головку. Такий часник викопують
негайно. За дощового літа зібрати часник краще раніше.

а сприятливих умов озимий
часник дозріває наприкінці
липня, а ярий – на 2-3 тижні
пізніше. Та щоб головки були
тугими і великими, навіть в
останні тижні перед збиранням
не можна обходити його
увагою. За 20 днів до збирання
поливання зменшують, але ґрунт
утримують у помірно вологому
стані. Незадовго до збирання
землю від цибулин відгортають,
аби пришвидшити дозрівання
часнику.

45
32
44
36
45
37

Збираємо врожай часнику!

Викопують часник садовими вилами,
обережно підчепивши збоку. Рекомендується збирати цю городню культуру
за сухої погоди. Однак, якщо тривалий
час стоїть посуха, то перед викопуванням грядку бажано полити. Коли струшувати з викопаних головок сухий
ґрунт, корінці обриваються біля самого
денця (особливо якщо часник росте на
суглинках), відкриваючи доступ інфекціям. А ось звільнити корені від злегка
вологого ґрунту набагато легше.
Викопаний часник за гарної погоди
розкладають на грядці рядами так, щоб
листя другого ряду прикривало головки
першого ряду і т.д. Сушать 2-3 дні, тоді
перевертають і сушать ще стільки ж
часу. Тоді часник добре просохне, сонце
не припече цибулини, а зубки всередині
не розм’якшаться. Якщо погода неста-

більна, часник краще розкласти під навісом. Перед закладанням на зберігання
обрізають корені та листя, залишаючи
пеньок завдовжки 4-5 см. Водночас перебирають часник та видаляють пошкоджені головки, вибираючи при цьому
найміцніші.
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Понеділок
UA:Перший
06.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Плавання.
06.40, 18.20, 22.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
07.55 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри. Бадмiнтон.
09.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри. Стрибки в воду.
10.00, 05.40 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Кульова стрiлянина.
10.30, 16.30 Студiя Олiмпiйськi iгри.
11.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри. Бокс.
12.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри. Фехтування. Спортивна гiмнастика.
18.00 Новини (iз сурдоперекладом).
21.00 Новини.
21.40 Доба Олiмпiйських iгор.
23.50 Перша шпальта.
00.20 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Трiатлон.
03.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри. Академiчне веслування.

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з
«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30, 04.25 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.30 «Життя вiдомих
людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45, 21.50 Т/с «Свати».
22.55, 03.05 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
00.35 Х/ф «Люди Iкс: Апокалiпсис».

Iíòåð

04.00 «Орел i решка. На краю свiту».
04.40 «Україна вражає».
05.00 «Телемагазин».
05.30, 23.00 «Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським».
07.00 «Речдок».
08.55, 18.00, 03.30 «Стосується кожного».
10.50 Х/ф «Жандарм на вiдпочинку».
12.50 Х/ф «Жандарм i iнопланетяни».
14.35 Х/ф «Жандарм i жандарметки».
16.35 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Мiсце зустрiчi змiнити не
можна».
00.50 Т/с «Шулер».

ICTV
04.30
04.40
04.45
04.50
06.30
08.45

Скарб нацiї.
Еврика!
Служба розшуку дiтей.
Громадянська оборона.
Ранок у великому мiстi.
Факти. Ранок.

09.10, 19.25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 Особливостi нацiональної роботи.
12.05, 13.15, 03.45 Я зняв!
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45, 16.10 Х/ф «Останнiй кiногерой».
16.55 Х/ф «Точка обстрiлу».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.10, 21.30 Х/ф «300 спартанцiв».
22.55 Х/ф «300 спартанцiв: Вiдродження iмперiї».
00.55 Х/ф «Пункт призначення 4».
02.25 Х/ф «Пункт призначення 5».
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.40 Т/с «Комiсар Рекс».
10.30 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.35, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
16.00, 18.05, 22.50 Т/с «Слiд».
19.40 Звана вечеря.
00.40 Детектор брехнi.

Íîâèé êàíàë

06.00, 07.05 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.10 Орел i решка.
09.15 Т/с «Надприродне».
12.40 Х/ф «Бiлi цiпоньки».
14.50 Х/ф «Цiпонька».
17.00 Т/с «Будиночок на щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Дiвчина з Джерсi».
23.10 Х/ф «З 13 в 30».
01.10 Improv Live Show.
02.50 Служба розшуку дiтей.
02.55 Зона ночi.

5 êàíàë

06.00, 07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Час новин.
06.25, 00.35 Вечiр з Янiною Соколовою.
07.10, 08.30, 20.55 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Повiтрянi воїни».
08.00, 12.00 Час за Гринвiчем.
08.35 Д/с «Iсторiя навколо нас».
09.30 Машина часу.
10.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
11.10 Д/с «Бойовi кораблi».
12.50 Вечiрнiй преЗЕдент.
13.00 Час. Пiдсумки тижня з А. Мiрошниченко.
14.10, 05.10 Д/с «Великi танковi битви».
15.30 Час «Ч».
16.30 Таємницi вiйни.
17.10, 02.15 Д/с «Загадки нацистських
злочинiв».
18.10, 01.15 Д/с «Вирiшальнi битви
Другої свiтової вiйни».
19.30, 23.10 «5 копiйок».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 «Кондратюк у понедiлок».
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04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.50, 20.25, 01.55 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.15, 21.30 Дизель-шоу.
11.40, 13.15, 23.05 «На трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20, 16.15 Х/ф «На одного менше».
16.20 Х/ф «Страшили».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
00.20 Х/ф «Адреналiн».
02.40 Я зняв!

05.00, 04.50 «Телемагазин».
05.30, 23.00 «Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським».
07.00, 15.00, 16.00 «Речдок».
08.45 «Позаочi».
09.45 Т/с «Готель «Iмперiал».
13.00 «Молебень на Володимирськiй
горi i Всеукраїнський хресний
хiд».
17.00 «Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть».
18.00, 19.00, 03.25 «Стосується кожного».
20.00, 02.40 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Мiсце зустрiчi змiнити не
можна».
00.45 Т/с «Шулер».

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30, 02.00 Iсторiя одного
злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00, 23.10 Т/с «Бiле-чорне».
00.10 Велика деолiгархiзацiя.
01.30 Телемагазин.
03.30 Реальна мiстика.
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.10 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00 «Орел i решка. Рай та пекло».
11.00 «Орел i решка. На краю свiту».
13.00 Х/ф «Громобiй».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
18.10 «Орел i решка. Морський сезон».
20.00 «Орел i решка. Навколосвiтня
подорож».
22.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Х/ф «Голi перцi».
01.30 Т/с «Три сестри».
03.15 «Нiчне життя».

06.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри. Кульова стрiлянина.
06.15 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Стрiльба з лука.
07.25, 11.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Бокс.
08.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри. Каное
слалом, каяки.
09.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри. Маунтiнбайк, крос-кантрi.
10.30, 16.30 Студiя Олiмпiйськi iгри.
13.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Плавання.
15.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Баскетбол.
18.00 Новини (iз сурдоперекладом).
18.20, 22.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
21.00, 00.30 Новини.
21.40 Доба Олiмпiйських iгор.
00.00 Д/с «Свiт дикої природи».
01.05 Д/ф «Кiноперформанс. Народний
Малахiй!»
02.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Серфiнг. Академiчне веслування.
Плавання.
04.35 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри. Академiчне веслування. Плавання.
Дзюдо.
05.40 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри. Плавання. Дзюдо.

Iíòåð

Êàíàë «Óêðà¿íà»

Ê1

UA:Перший

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з
«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30, 04.30 «ТСН».
09.25, 10.20, 03.45, 05.35 «Життя вiдомих людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45, 21.50 Т/с «Свати».
22.55, 02.25 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
00.35 Х/ф «Новi мутанти».

03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

ÑÒÁ

Вівторок

Êàíàë “1+1”

Наш День

ÑÒÁ

05.15, 05.45 Т/с «Коли ми вдома».
06.30 Т/с «Комiсар Рекс».
10.35 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.35, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
16.00, 18.05, 22.50 Т/с «Слiд».
19.40 Звана вечеря.
00.40 Детектор брехнi.

Íîâèé êàíàë

06.00, 07.20 Kids` Time.
06.05 М/ф.
06.15 М/с «Том i Джерi».
07.25 Орел i решка.
09.30 Т/с «Надприродне».
13.00 Аферисти в мережах.
14.55 Х/ф «50 перших поцiлункiв».
17.00 Т/с «Будиночок на щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Великий тато».
23.00 Х/ф «Дружина напрокат».
01.10 Improv Live Show.
02.50 Вар`яти краще.

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.
06.25, 00.35 Особливий погляд.
07.10, 08.30, 20.55 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Повiтрянi воїни».
08.35, 12.40 Д/с «Iсторiя навколо нас».
09.30 Машина часу.
10.10, 16.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
11.10 Д/с «Бойовi кораблi».
14.10, 05.10 Д/с «Великi танковi битви».
15.30 Час «Ч».
17.10, 02.15 Д/с «Загадки нацистських
злочинiв».
18.10, 22.00, 01.15 Д/с «Вирiшальнi
битви Другої свiтової вiйни».
19.30, 23.10 «Дiйовi особи».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

ÍÒÍ

05.00 «Top Shop».
05.30 «Таємницi кримiнального свiту».
06.50 Х/ф «Таємничий острiв».
08.40 Х/ф «Полювання за тiнню».
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
12.30, 16.30, 19.00, 02.45 «Свiдок».
14.50, 17.00, 03.15 «Випадковий свiдок».
17.50 «Таємницi свiту».
18.25 «Свiдок. Агенти».
23.00 Т/с «Слiпа зона».
00.45 Х/ф «Деяка справедливiсть».
03.30 «Речовий доказ».
04.30 «Правда життя. Професiйнi
байки».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 Х/ф «Столику, накрийся».
10.45 Х/ф «Родина за хвилину».
13.00, 18.00 4 весiлля.
15.00 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 03.45 Панянка-селянка.
19.00, 20.00, 21.30 Одного разу пiд
Полтавою.
19.30, 21.00 Танька i Володька.
23.00 Країна У 2.0.
23.30 Країна У.
00.00 ЛавЛавСar 3.
01.00 Рятiвники.
02.15 Щоденники Темного.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

Êàíàë «Óêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Бiле-чорне».
23.10, 02.00 Т/с «З мене досить».
01.30 Телемагазин.
02.50 Гучна справа.
03.35 Реальна мiстика.

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.10 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00 «Орел i решка. Рай та пекло».
11.00 «Орел i решка. На краю свiту».
12.50, 18.10 «Орел i решка. Морський
сезон».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
20.00 «Орел i решка. Навколосвiтня
подорож».
22.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Т/с «Грань».
03.00 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

05.00 «Top Shop».
06.20 «Таємницi свiту».
06.50 «Свiдок. Агенти».
07.50, 14.50, 17.00, 02.50 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.20 «Свiдок».
09.00 «Страх у твоєму домi».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
17.50 «Будьте здоровi».
23.00 Т/с «Слiпа зона».
00.40 «Легенди бандитського Києва».
01.45 «Реальнi злочинцi».
03.00 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi
байки».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 Х/ф «Принц наступник».
11.15 Х/ф «Iгри з вогнем».
13.00, 18.00 4 весiлля.
15.00 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 03.45 Панянка-селянка.
19.00, 20.00, 21.30 Одного разу пiд
Полтавою.
19.30, 21.00 Танька i Володька.
23.00 Країна У 2.0.
23.30 Країна У.
00.00 ЛавЛавСar 3.
01.00 Рятiвники.
02.15 Щоденники Темного.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.45 «Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк
та М. Шамановим.

nday.te.ua

19.45 «Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк
та М. Шамановим.
09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини країни» з К. Ашiон, П. Рольником, О.
Близнюком, С. Вардою, М. Стецюк
та А. Мiщенко.
13.15 «Великий день» з А. Сайчуком,
Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.
15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. Калнишем та
О. Курбановою.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.
23.00 «Перша передача» з О. Федченко.

МЕГА

06.00 Страх у твоєму домi.
07.05 Бандитська Одеса.
08.30 Правда життя.
10.00, 01.30 Речовий доказ.
11.10 Скептик.
12.10, 05.00 Мiстична Україна.
13.00, 19.55 Секретнi територiї.
14.00, 04.10 Дика природа Чилi.
15.00 Божевiльний свiт.
16.00, 20.50 Шукачi неприємностей.
16.55, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.55 Дива природи.
18.55 Неймовiрнi винаходи.
22.35 Океани.
23.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
00.25 Таємнича свiтова вiйна.
02.35 Єврорабинi.
03.25 Професiя - альфонс.

Enter-фільм

05.55 Х/ф «З житiя Остапа Вишнi».
07.10, 09.00, 02.35 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
09.45 «Спогади».
10.45 «Зорянi долi».
11.10 «Моя правда».
12.00 Х/ф «Чорна долина».
13.40 Х/ф «Золотi дукати примари».
15.30, 23.00 Т/с «Загадковi вбивства
Агати Крiстi».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
02.20 «Двоколiснi хронiки».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.50 «ДжеДАI».
06.15 Т/с «Опер за викликом 3».
10.35 Х/ф «Макс Пейн».
12.20 Т/с «Майже рай».
14.15 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Грошi».
20.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».
22.40, 00.15 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.05 Т/с «Рекс 2».
02.50 «Вiдеобiмба 2».
09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини країни» з К. Ашiон, П. Рольником, О.
Близнюком, С. Вардою, М. Стецюк
та А. Мiщенко.
13.15 «Великий день» з А. Сайчуком,
Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.
15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. Калнишем та
О. Курбановою.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.
23.00 «Вiйна за незалежнiсть».

МЕГА

06.00 Страх у твоєму домi.
07.00 Бандитський Київ.
08.55 Правда життя.
09.55, 01.35 Речовий доказ.
11.05 Скептик.
12.05, 05.10 Мiстична Україна.
13.00, 19.55 Секретнi територiї.
13.55, 04.20 Дика природа Чилi.
14.55 Божевiльний свiт.
15.55, 20.50 Шукачi неприємностей.
16.55, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.55 Дива природи.
18.55 Неймовiрнi винаходи.
22.35 Океани.
23.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
00.30 Таємнича свiтова вiйна.
02.40 Володимир Басов. Бiгун на довгi
дистанцiї.
03.30 Ролан Биков.

Enter-фільм
05.50 Х/ф «Така пiзня, така тепла
осiнь...»
07.10, 09.00, 02.35 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.30, 03.05 «Зорянi долi».
10.45 «Моя правда».
11.35 Х/ф «Поводир».
13.50 Х/ф «Примара замку Моррiсвiль».
15.30, 23.00 Т/с «Загадковi вбивства
Агати Крiстi».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
02.20 «Двоколiснi хронiки».
03.15 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.50, 19.30, 03.25 «ДжеДАI».
06.45 Х/ф «Прометей».
09.05 Х/ф «Чужий: Заповiт».
11.25 Т/с «Майже рай».
13.15 «Загублений свiт».
18.15, 02.55 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.35 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».
22.45, 00.20 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.10 Т/с «Рекс 2».
03.55 «Вiдеобiмба 2».

Програма ТБ
НЛО-ТБ
06.10
07.15
08.10
09.00
09.20
11.30
13.00
14.30
16.30
19.10
21.00
22.50

Телемагазин.
М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
М/ф «Вартовi Галактики».
М/ф «Аладдiн».
М/с «Сiмпсони».
Т/с «Друзi».
Т/с «Дефективи».
Т/с «СуперКопи».
Т/с «Швидка».
Т/с «Касл».
Т/с «Полiцiя Гаваїв».
Мамареготала. Найкраще.

ªâðîñïîðò

01.00 Формула Е. Е-Прi Ед-Дiрiйї. Рев`ю.
02.00 Кузовнi автоперегони. Кубок свiту.
Нюрбургрiнг.
02.30 Тенiс. US Open. Жiнки. Фiнал.
04.00, 19.30 Тенiс. Australian Open.
Чоловiки. 1/4 фiналу. Карацев
- Дiмiтров.
05.30, 13.30, 18.00, 23.30 Снукер.
«Мастерс», 1/4 фiналу. К. Вiлсон
- Гiлберт.
07.00 Формула Е. Е-Прi Риму. Рев`ю.
08.00 Кузовнi автоперегони. КМ.
Ешторiл. Перегони 1.
08.30, 16.30 Тенiс. Australian Open. Жiнки. 1/4 фiналу. Брейдi - Пегула.
10.00, 14.30 Велоспорт. «Джiро
д`Iталiя». Етап 8.
12.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Чоловiки.
1/4 фiналу. А. Звєрєв - Давидович-Фокiна.
21.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
Етап 8.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00, 10.00, 12.20, 14.35 Топматч.
06.10 Рентiстас - Сан-Паулу. Кубок
Лiбертадорес.
08.10 Десна - Чорноморець. Чемпiонат
України.
10.30 Нива - Полiсся. Чепiонат України.
Перша Лiга.
12.45, 20.45 Металiст 1925 - Рух. Чемпiонат України.
15.00, 19.15, 22.30 Футбол News.
15.15 Чехiя - Бельгiя. Вiдбiр до ЧС-2022.
17.05 «Auto гол!» 2 сезон. 1 епiзод (Б.
Вербiч).
17.30 Д/с «Класика Євро». Нiдерланди
- Iталiя (2008).
18.00, 20.25 «Студiя».
18.25 Live. Альянс - Металiст. Чепiонат
України. Перша Лiга.
22.45 Австрiя - Словаччина. Контрольна гра.
00.30 Ворскла - Днiпро-1. Чемпiонат
України.
02.15 Болгарiя - Iрландiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
04.00 Львiв - Марiуполь. Чемпiонат
України.
05.45 Програма передач.

НЛО-ТБ
06.10
07.15
08.10
09.00
09.20
11.10
13.00
14.20
16.20
19.10
21.00
22.50

Телемагазин.
М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
М/ф «Вартовi Галактики».
М/ф «Аладдiн».
М/с «Сiмпсони».
Т/с «Друзi».
Т/с «Дефективи».
Т/с «СуперКопи».
Т/с «Швидка».
Т/с «Касл».
Т/с «Полiцiя Гаваїв».
Мамареготала. Найкраще.

ªâðîñïîðò

01.00 Формула Е. Е-Прi Риму. Рев`ю.
02.00 Кузовнi автоперегони. КМ.
Ешторiл. Перегони 1.
02.30 Тенiс. Australian Open. Жiнки. 1/4
фiналу. Брейдi - Пегула.
04.00, 19.30 Тенiс. Australian Open.
Чоловiки. 1/4 фiналу. Джокович
- Звєрєв.
05.30, 18.00, 23.30 Снукер. «Мастерс»,
1/4 фiналу. Бiнем - Мерфi.
07.00 Формула Е. Е-Прi Валенсiї. Рев`ю.
08.00 Кузовнi автоперегони. КМ.
Ешторiл. Перегони 2.
08.30 Тенiс. Australian Open. Жiнки. 1/4
фiналу. Бартi - Мухова.
10.00 «Бiг в КНДР».
11.00 «Живi легенди». Дiдьє Дiнар.
11.30, 12.00, 12.30 «Всупереч усьому».
13.00 «Speed Boarders».
13.30 «Живi легенди». Свiтлана Хоркiна.
14.00 «Живi легенди». Ninas de Oro
Team.
14.30, 15.00 «Олiмпiйський форпост».
15.30 Футбол. Д/ф «Любити Марадону».
17.00 «Сiмейнi традицiї на Балканах».
21.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
Етап 9.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00, 10.15, 12.20, 14.35 Топматч.
06.10 Флумiненсе - Санта-Фе. Кубок
Лiбертадорес.
08.10 Верес - Колос. Чемпiонат України.
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол News.
10.30 Альянс - Металiст. Чепiонат України. Перша Лiга.
12.45 Ворскла - Днiпро-1. Чемпiонат
України.
15.15, 00.30 Десна - Чорноморець. Чемпiонат України.
17.00 Нива - Полiсся. Чепiонат України.
Перша Лiга.
18.50 Yellow.
19.15 Феєнорд - Гронiнген. Чемпiонат
Нiдерландiв.
20.50 Шахтар - Iнгулець. Чемпiонат
України.
22.45 Уельс - Албанiя. Контрольна гра.
02.15 Нiмеччина - Iспанiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
04.00 Металiст 1925 - Рух. Чемпiонат
України.
05.45 Програма передач.

Програма ТБ
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Середа
UA:Перший
06.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Плавання. Дзюдо.
07.05, 11.00, 05.15 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри. Дзюдо.
08.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Дзюдо. Велоспорт.
10.30, 16.30 Студiя Олiмпiйськi iгри.
13.30, 18.20, 22.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
15.15 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Спортивна гiмнастика.
16.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Баскетбол.
18.00 Новини (iз сурдоперекладом).
21.00, 00.30 Новини.
21.40 Доба Олiмпiйських iгор.
00.00 Д/с «Свiт дикої природи».
01.05, 02.25 Погода.
01.10 Х/ф «Ярослав Мудрий», 1 с.
02.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Академiчне веслування.

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з
«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30, 04.35 «ТСН».
09.25, 10.20, 03.50, 05.35 «Життя вiдомих людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45, 21.50 Т/с «Свати».
23.00, 02.35 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
00.40 Х/ф «Вулиця монстро, 10».

Iíòåð

05.20 Д/ф «Святитель Iван. Повернення додому».
07.00, 14.30, 15.10, 16.05 «Речдок».
08.00 «Позаочi».
09.00 «Трансляцiя Божественної Лiтургiї з Києво-печерської Лаври».
11.00 Т/с «Готель «Iмперiал».
12.10 Х/ф «007: Живеш тiльки двiчi».
17.00 «Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть».
18.00, 03.30 «Стосується кожного».
20.00, 02.45 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Мiсце зустрiчi змiнити не
можна».
22.25 «Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським».
00.10 Т/с «Шулер».
04.55 «Телемагазин».

ICTV
04.10
04.20
04.25
04.30

Скарб нацiї.
Еврика!
Служба розшуку дiтей.
Факти.

04.50 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.15, 21.25 Дизель-шоу.
11.40, 13.15, 23.00 «На трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.25 Х/ф «Точка обстрiлу».
15.15, 16.15 Х/ф «Перший лицар».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.25, 01.55 Секретний фронт.
00.20 Х/ф «Адреналiн 2: Висока
напруга».
02.40 Я зняв!

ÑÒÁ

05.15, 05.45 Т/с «Коли ми вдома».
06.30 Т/с «Комiсар Рекс».
10.30 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.35, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
16.00, 18.05, 22.50 Т/с «Слiд».
19.40 Супербабуся.
00.40 Детектор брехнi.

Íîâèé êàíàë

06.00, 07.20 Kids` Time.
06.05 М/ф.
06.10 М/с «Том i Джерi».
07.25 Орел i решка.
09.20 Т/с «Надприродне».
12.55 Аферисти в мережах.
14.50 Х/ф «Дiвчина з Джерсi».
17.00 Т/с «Будиночок на щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Кучерява С`ю».
23.00 Х/ф «Чоловiк за викликом».
00.55 Improv Live Show.
02.40 Вар`яти краще.
02.50 Зона ночi.

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.
06.25, 00.35 Невигаданi iсторiї.
07.10, 08.30, 20.55 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Повiтрянi воїни».
08.35, 12.40 Д/с «Iсторiя навколо нас».
09.30 Машина часу.
10.10, 16.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
11.10 Д/с «Бойовi кораблi».
14.10, 05.10 Д/с «Великi танковi
битви».
15.30 Час «Ч».
17.10, 02.15 Д/с «Загадки нацистських
злочинiв».
18.10, 22.00, 01.15 Д/с «Вирiшальнi
битви Другої свiтової вiйни».
19.30, 23.10 «Велика полiтика».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
03.10 Обережно, дiти!
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Четвер
UA:Перший
06.00, 11.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Дзюдо.
08.00, 09.40 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Каное слалом, каяки.
08.45 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Стендова стрiлянина.
10.30, 16.20 Студiя Олiмпiйськi iгри.
13.50 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Спортивна гiмнастика.
15.40 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Настiльний тенiс.
18.00 Новини (iз сурдоперекладом).
18.20, 22.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри.
21.00, 00.30 Новини.
21.40 Доба Олiмпiйських iгор.
00.00 Д/с «Свiт дикої природи».
01.05 Х/ф «Ярослав Мудрий», 2 с.
02.30 Земля, наближена до неба.
02.45 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Академiчне веслування.
04.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Плавання.

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30, 04.25 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.30 «Життя вiдомих
людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45 Т/с «Свати».
21.55, 03.10 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
00.35 Х/ф «Штучний розум».

Iíòåð

05.25, 22.35 «Слiдство вели... з Леонiдом Каневським».
07.00, 14.40, 15.30, 16.10 «Речдок».
08.55 «Позаочi».
09.50 Т/с «Готель «Iмперiал».
12.00 Х/ф «007: На таємнiй службi її
Величностi».
17.00 «Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть».
18.00, 03.30 «Стосується кожного».
20.00, 02.45 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Мiсце зустрiчi змiнити не
можна».
00.20 Т/с «Шулер».
04.55 «Телемагазин».

ICTV
04.15
04.25
04.30
04.50
06.30

Скарб нацiї.
Еврика!
Факти.
Громадянська оборона.
Ранок у великому мiстi.

Наш День

08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.15, 21.30 Дизель-шоу.
11.40, 23.05 «На трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15, 16.15 Х/ф «Чорний дощ».
16.25 Х/ф «Хижак» (2018) (16+).
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.25, 02.20 Анти-зомбi.
00.20 Х/ф «Шiсть куль».
03.05 Я зняв!

ÑÒÁ

05.15, 05.45 Т/с «Коли ми вдома».
06.30 Т/с «Комiсар Рекс».
10.25 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.55, 18.05, 22.50 Т/с «Слiд».
19.40 Супербабуся.
00.40 Детектор брехнi.

Íîâèé êàíàë

06.00, 07.20 Kids` Time.
06.05 М/ф.
06.10 М/с «Том i Джерi».
07.25 Орел i решка.
09.20 Т/с «Надприродне».
13.00 Аферисти в мережах.
14.50 Х/ф «З 13 в 30».
17.00 Т/с «Будиночок на щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Все або нiчого».
23.10 Х/ф «Чоловiк за викликом 2».
01.00 Х/ф «Лукас».
02.30 Вар`яти краще.
02.40 Служба розшуку дiтей.
02.45 Зона ночi.

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.
06.25, 00.35 Вечiр з Янiною Соколовою.
07.10, 08.30, 20.55 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Повiтрянi воїни».
08.35, 12.40 Д/с «Iсторiя навколо
нас».
09.30 Машина часу.
10.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
11.10 Д/с «Бойовi кораблi».
14.10, 05.10 Д/с «Великi танковi
битви».
15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
17.10, 02.15 Д/с «Загадки нацистських
злочинiв».
18.10, 22.00, 01.15 Д/с «Вирiшальнi
битви Другої свiтової вiйни».
19.30, 23.10 «Прямим текстом».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.

04.10 Фiзкульт ура!

Êàíàë «Óêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Бiле-чорне».
23.10, 02.00 Т/с «Час йти, час повертатися».
01.30 Телемагазин.
02.50 Гучна справа.
03.35 Реальна мiстика.

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.10 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00 «Орел i решка. Рай та пекло».
11.00 «Орел i решка. На краю свiту».
12.50, 18.10 «Орел i решка. Морський
сезон».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
20.00 «Орел i решка. Навколосвiтня
подорож».
22.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Т/с «Грань».
03.00 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

05.00 «Top Shop».
06.20 «Будьте здоровi».
07.50, 14.50, 17.00, 02.45 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.15 «Свiдок».
09.00 «Страх у твоєму домi».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
17.50 «Вартiсть життя».
23.00 Т/с «Слiпа зона».
00.40 «Легенди бандитського Києва».
01.40 «Реальнi злочинцi».
03.20 «Речовий доказ».
03.50 «Правда життя. Професiйнi
байки».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 Х/ф «Красуня».
10.45 Х/ф «Уяви собi».
12.45, 18.00 4 весiлля.
15.00 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 03.45 Панянка-селянка.
19.00, 20.00, 21.30 Одного разу пiд
Полтавою.
19.30, 21.00 Танька i Володька.
23.00 Країна У 2.0.
23.30 Країна У.
00.00 ЛавЛавСar 3.
01.00 Рятiвники.
02.15 Щоденники Темного.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êàíàë «Óêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Бiле-чорне».
23.10, 02.00 Т/с «Пригадати себе».
01.30 Телемагазин.
03.15 Реальна мiстика.

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.10 «Орел i решка. Шопiнг».
10.10 «Орел i решка. Рай та пекло».
11.00 «Орел i решка. На краю свiту».
12.50, 18.10 «Орел i решка. Морський
сезон».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
20.00 «Орел i решка. Навколосвiтня
подорож».
22.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Т/с «Грань».
03.00 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

05.00 «Top Shop».
06.20 «Вартiсть життя».
07.50, 14.50, 17.00, 02.50 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.20
«Свiдок».
09.00 «Страх у твоєму домi».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
17.50 «Правда життя».
23.00 Т/с «Слiпа зона».
00.45 «Легенди бандитського Києва».
01.45 «Реальнi злочинцi».
03.35 «Речовий доказ».
04.05 «Правда життя. Професiйнi
байки».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 Х/ф «Найкращий друг».
11.15 Х/ф «Тисяча слiв».
13.00, 18.00 4 весiлля.
15.00 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 03.45 Панянка-селянка.
19.00, 20.00, 21.30 Одного разу пiд
Полтавою.
19.30, 21.00 Танька i Володька.
23.00 Країна У 2.0.
23.30 Країна У.
00.00 ЛавЛавСar 3.
01.00 Рятiвники.
02.15 Щоденники Темного.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
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13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк
та М. Шамановим.
09.10, 10.10, 12.10, 13.15 «Новини країни» з К. Ашiон, П. Рольником,
О. Близнюком, С. Вардою, М.
Стецюк та А. Мiщенко.
11.10 «Новини країни» з К. Ашiон,
П. Рольником, О. Близнюком,
Д. Щасливою, М. Стецюк та А.
Мiщенко.
15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 Година з А. Сайчуком.
19.00 «Велика середа» з М. Ганопольським та С. Орловською.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.
23.00 «Новини вiд Христини» з Х.
Чернегою.

МЕГА

06.00 Страх у твоєму домi.
06.50, 02.40 Бандитська Одеса.
08.50 Правда життя.
09.55, 01.35 Речовий доказ.
11.05 Скептик.
12.05, 05.20 Мiстична Україна.
13.00, 19.50 Секретнi територiї.
13.55 Дика природа Чилi.
14.55 Божевiльний свiт.
15.55, 20.50 Шукачi неприємностей.
16.50, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.50, 04.30 Дива природи.
18.50 Неймовiрнi винаходи.
22.35 Океани.
23.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
00.30 Таємнича свiтова вiйна.

Enter-фільм

05.40 Х/ф «Мартин Боруля».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 Моя правда.
09.55 «Спогади».
10.55, 02.45 «Зорянi долi».
11.20 «Моя правда».
12.10 Х/ф «Заручники страху».
13.40 Х/ф «Брати по кровi».
15.30, 22.45 Т/с «Загадковi вбивства
Агати Крiстi».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
02.05 «Двоколiснi хронiки».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 Х/ф «Чужий».
08.20 Х/ф «Чужi».
11.10 Т/с «Майже рай».
13.00, 19.30 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».
22.45, 00.20 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.10 Т/с «Рекс 2».
02.55 «Вiдеобiмба 2».
19.45 «Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк та М. Шамановим.
09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини країни» з К. Ашiон, П. Рольником,
О. Близнюком, С. Вардою, М.
Стецюк та А. Мiщенко.
13.15 «Великий день» з А. Сайчуком,
Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.
15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. Калнишем
та О. Курбановою.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.

МЕГА

06.00 Страх у твоєму домi.
06.55 Бандитський Київ.
08.45, 02.40 Правда життя.
09.55, 01.35 Речовий доказ.
11.05 Скептик.
12.05, 05.25 Мiстична Україна.
13.00, 19.50 Секретнi територiї.
13.55, 04.35 Дива природи.
14.55 Велика одiссея людства.
15.55, 20.50 Шукачi неприємностей.
16.50, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.50 Дива природи. Гобi.
18.50 Неймовiрнi винаходи.
22.35 Арктика з Брюсом Перрi.
23.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
00.30 Таємнича свiтова вiйна.

Enter-фільм

05.45 Х/ф «Лимерiвна».
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 11.20 «Моя правда».
09.45 «Спогади».
10.45, 03.00 «Зорянi долi».
12.10 Х/ф «Чотири листи фанери, або
Два вбивства в барi».
13.40 Х/ф «Сини Великої Ведмедицi».
15.30, 22.55 Т/с «Загадковi вбивства
Агати Крiстi».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
02.15 «Двоколiснi хронiки».
03.15 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.15 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.50, 03.25 «ДжеДАI».
06.30 Х/ф «Останнiй замок».
09.15 Х/ф «Чужий 4: Воскресiння».
11.20 Т/с «Майже рай».
13.10 «Загублений свiт».
18.15, 02.55 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Секретнi матерiали».
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».
22.45, 00.20 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.10 Т/с «Рекс 2».
03.55 «Вiдеобiмба 2».

НЛО-ТБ
06.10 Телемагазин.
07.15 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
08.10 М/ф «Вартовi Галактики».
09.00 М/ф «Аладдiн».
09.20 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Друзi».
12.30 Т/с «Дефективи».
14.10 Т/с «СуперКопи».
16.30 Т/с «Швидка».
19.10 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
22.50 Мамареготала. Найкраще.

ªâðîñïîðò

01.00 Формула Е. Е-Прi Валенсiї.
Рев`ю.
02.00 Кузовнi автоперегони. КМ.
Ешторiл. Перегони 2.
02.30 Тенiс. Australian Open. Жiнки.
1/4 фiналу. Бартi - Мухова.
04.00, 12.00, 19.30 Тенiс. Australian
Open. Чоловiки. 1/4 фiналу.
Рубльов - Медведєв.
05.30, 13.30, 18.00, 23.30 Снукер.
«Мастерс», 1/4 фiналу. Магуайр
- Янь Бiнтао.
07.00 Формула Е. Е-Прi Монако. Рев`ю.
08.00 Кузовнi автоперегони. Кубок
свiту. Арагон.
08.30, 16.30 Тенiс. Australian Open.
Жiнки. 1/4 фiналу. С. Вiльямс
- Халеп.
10.00, 14.30 Велоспорт. «Джiро
д`Iталiя». Етап 10.
21.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
Етап 10.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00, 12.20, 14.35 Топ-матч.
06.10 Америка - Атлетiко Мiнейро.
Кубок Лiбертадорес.
08.10 Львiв - Марiуполь. Чемпiонат
України.
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол News.
10.15, 14.50, 17.00 Yellow.
10.30 Венло - Аякс. Чемпiонат Нiдерландiв.
12.45, 04.00 Десна - Чорноморець.
Чемпiонат України.
15.15 Казахстан - Францiя. Вiдбiр до
ЧС-2022.
17.10 Альянс - Металiст. Чепiонат
України. Перша Лiга.
19.15 Утрехт - Аякс. Чемпiонат Нiдерландiв.
20.50 Ворскла - Днiпро-1. Чемпiонат
України.
22.45 Нiдерланди - Грузiя. Контрольна гра.
00.30 Верес - Колос. Чемпiонат України.
02.15 Iталiя - Боснiя i Герцеговина. Лiга
Нацiй УЄФА.
05.45 Програма передач.

НЛО-ТБ
06.10 Телемагазин.
07.15 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
08.10 М/ф «Вартовi Галактики».
09.00 М/ф «Аладдiн».
09.20 М/с «Сiмпсони».
11.10 Т/с «Друзi».
12.30 Т/с «Дефективи».
14.15 Т/с «СуперКопи».
16.30 Т/с «Швидка».
19.10 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
22.50 Мамареготала. Найкраще.

ªâðîñïîðò

01.00 Формула Е. Е-Прi Монако.
Рев`ю.
02.00 Кузовнi автоперегони. Кубок
свiту. Арагон.
02.30 Тенiс. Australian Open. Жiнки.
1/4 фiналу. С. Вiльямс - Халеп.
04.00, 12.00, 19.30 Тенiс. Australian
Open. Чоловiки. 1/4 фiналу.
Надаль - Циципас.
05.30, 13.30, 18.00, 23.30 Снукер.
«Мастерс», 1/4 фiналу. Хiгiнс О`Саллiван.
07.00 Формула Е. Е-Прi Пуебли. Рев`ю.
08.00 Кузовнi автоперегони. КМ. Арагон. Перегони 2.
08.30, 16.30 Тенiс. Australian Open.
Жiнки. 1/4 фiналу. Сє Шувей
- Осака.
10.00, 14.30 Велоспорт. «Джiро
д`Iталiя». Етап 11.
21.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
Етап 11.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00, 10.15, 12.20, 14.35, 15.45,
22.20 Топ-матч.
06.10 Сантос - Бока Хунiорс. Кубок
Лiбертадорес.
08.10 Шахтар - Iнгулець. Чемпiонат
України.
10.00, 15.00, 22.30 Футбол News.
10.30 АЗ Алкмар - Валвейк. Чемпiонат
Нiдерландiв.
12.45, 20.30 Верес - Колос. Чемпiонат
України.
15.15 «Auto гол!» 2 сезон. 2 епiзод
(А. Федецкий).
15.55, 00.30 Металiст 1925 - Рух. Чемпiонат України.
17.45 Д/с «Класика Євро». Нiдерланди - Францiя (2008).
18.15 ПСВ - Вiллем II. Чемпiонат
Нiдерландiв.
20.00 Д/с «Класика Євро». Чехословаччина - ФРН (1976).
22.45 Iталiя - Чехiя. Контрольна гра.
02.15 Норвегiя - Австрiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
04.00 Ворскла - Днiпро-1. Чемпiонат
України.
05.45 Програма передач.
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П’ятниця
UA:Перший
06.00, 04.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Плавання.
06.10 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Дзюдо.
08.45 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Стрiльба з лука.
10.30, 16.30 Студiя Олiмпiйськi iгри.
11.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Стрiльба з лука. Дзюдо. Легка
атлетика.
13.50, 03.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Легка атлетика.
15.00, 18.20, 22.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
15.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри. Кiнний спор.
18.00 Новини (iз сурдоперекладом).
21.00, 00.30 Новини.
21.40 Доба Олiмпiйських iгор.
00.00 Перша шпальта.
01.15 Земля, наближена до неба.
01.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Трiатлон.

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з
«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30, 05.20 «ТСН».
09.25, 10.20, 06.05 «Життя вiдомих
людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45, 20.20 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20.18 «ПроCпорт».
22.25 Х/ф «Бумеранг».
00.55 Х/ф «Зiткнення з безоднею».
03.00 Х/ф «Штучний розум».

Iíòåð

05.25, 06.05, 23.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським».
05.45, 04.35 «Орел i решка. На краю
свiту».
07.00, 14.30, 15.20, 16.05, 00.45 «Речдок».
08.50 «Позаочi».
09.50 Т/с «Готель «Iмперiал».
12.00 Х/ф «007: Дiаманти назавжди».
17.00 «Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть».
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Фантомас розбушувався».
03.10 «Чекай на мене. Україна».
05.15 «Телемагазин».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25, 01.25 Факти.
04.50 Громадянська оборона.

06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.15, 20.10 Дизель-шоу.
11.40, 00.20, 01.45 «На трьох».
12.35, 13.15 Х/ф «Страшили».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.30, 16.15 Х/ф «Останнiй кiногерой».
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 «На трьох 10».
03.25 Я зняв!

ÑÒÁ

05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.45 Х/ф «Моє улюблене весiлля».
07.25 Врятуйте нашу сiм`ю.
13.25, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
22.50 Т/с «Слiд».
00.40 Детектор брехнi.

Íîâèé êàíàë

06.00, 07.05 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.10 Орел i решка.
09.15 Аферисти в мережах.
15.00 Х/ф «Шпигун по сусiдству».
16.55 Х/ф «Канiкули».
19.00 Х/ф «Калiфорнiйський дорожнiй
патруль».
21.05 Х/ф «Пароль «Риба-меч».
23.10 Х/ф «Кровний батько».
01.00 Improv Live Show.
01.55 Вар`яти краще.
02.10 Служба розшуку дiтей.
02.15 Зона ночi.

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час
новин.
06.25 Особливий погляд.
07.10, 08.10, 20.55 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Повiтрянi воїни».
08.15 Форшмак.
08.45 Натхнення.
09.30 Машина часу.
10.10, 16.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
11.10, 00.15 Д/с «Бойовi кораблi».
12.40 Д/с «Iсторiя навколо нас».
14.10, 05.10 Д/с «Великi танковi битви».
15.30 Час «Ч».
17.10, 02.15 Д/с «Загадки нацистських
злочинiв».
18.10, 01.15 Д/с «Вирiшальнi битви
Другої свiтової вiйни».
19.20 Лiнiйка документального кiно.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 Д/с «Апокалiпсис».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êàíàë «Óêðà¿íà»

31 липня

Субота
UA:Перший
06.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Плавання.
06.20 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Вiтрильний спорт.
07.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Стрибки на батутi.
09.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Cтрiльба з лука.
10.30, 16.30 Студiя Олiмпiйськi iгри.
11.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Футбол.
13.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Легка атлетика.
15.55, 18.20, 21.50 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
18.00 Новини (iз сурдоперекладом).
21.00, 00.00 Новини.
21.30 Доба Олiмпiйських iгор.
00.25 Х/ф «Страченi свiтанки».
02.10, 02.55 Погода.
02.15 Д/с «Свiт дикої природи».
02.40 Земля, наближена до неба.
03.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
Легка атлетика. Плавання.

Êàíàë “1+1”

07.00, 05.55 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00, 18.30 «Свiт навиворiт».
15.05, 16.05, 17.05 Т/с «Свати».
19.30, 05.10 «ТСН».
20.15, 02.15 «Вечiрнiй квартал».
21.55, 03.30 «Жiночий квартал».
23.20 «Свiтське життя».
00.20 Х/ф «Дорогою».

Iíòåð

06.40 «Слово Предстоятеля».
06.50 Х/ф «Синьйор Робiнзон».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.00 Х/ф «В`язень замку Iф».
16.30, 20.30 Х/ф «Д`Артаньян i три
мушкетери».
20.00, 03.15 «Подробицi».
22.20 Х/ф «Сорочинський ярмарок».
00.00 Т/с «Кров не вода».
03.45 «Орел i решка. На краю свiту».
04.25 М/ф.
04.40 Х/ф «Чотири нуль на користь
Тетянки».

ICTV

04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Не дай себе ошукати.
05.35 Багач-Бiдняк.
07.20, 11.25 Т/с «Вижити за будь-яку
цiну».
08.45, 13.00 «На трьох».

09.50 Дизель-шоу.
12.45 Факти. День.
14.20 Х/ф «300 спартанцiв».
16.45 Х/ф «300 спартанцiв: Вiдродження iмперiї».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Пограбування по-iталiйськи».
21.35 Х/ф «Афера Томаса Крауна».
23.45 Х/ф «Чорний дощ».
02.10 Громадянська оборона.
03.45 Я зняв!

ÑÒÁ

05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.45, 10.55 Т/с «Комiсар Рекс».
09.30 Неймовiрна правда про зiрок.
13.55, 23.45 Звана вечеря.
16.25 Супербабуся.
21.00 МастерШеф. Celebrity.

Íîâèé êàíàë

06.00 Вар`яти.
06.15 Хто проти блондинок? (12+).
08.10, 10.00 Kids` Time.
08.15 М/ф «Кролик Пiтер».
10.05 Орел i решка. Земляни.
11.00 Орел i решка. Дiвчата. Невидане.
12.15 Орел i решка.
14.10 М/ф «Фердинанд».
16.10 Х/ф «Все або нiчого».
18.40 Х/ф «Ми - Мiллери».
20.55 Х/ф «Змiшанi».
23.20 Х/ф «Iнший свiт».
01.55 Improv Live Show.
02.50 Зона ночi.

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 15.00, 20.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час
новин.
06.10, 07.10, 01.10 Д/с «Бойовий
вiдлiк».
07.50, 08.50, 21.25 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
08.40 Натхнення.
09.10 Автопiлот.
09.30 Майстри ремонту.
10.15 Форшмак.
10.35 Машина часу.
11.10 Медекспертиза.
11.30, 18.30, 00.35 Невигаданi iсторiї.
12.15 Концерт ансамблю «Лiсапетний
батальйон».
15.15 Т/с «Загадки Мердока».
18.00 Час за Гринвiчем.
19.00 Д/с «Вердикт iсторiї».
20.10, 02.10, 05.10 Рандеву.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35 Вiкно до Америки.
22.00 «Прямим текстом».
23.30 Гончаренко рулить.

Наш День nday.te.ua
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.40 Т/с «ЦЕ ля ви».
14.40, 15.30 Т/с «Сiм`я на рiк».
20.10 «Говорить Україна».
22.00, 23.10, 02.00 Т/с «Втраченi
спогади».
01.30 Телемагазин.
02.20 Реальна мiстика.

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50 «Орел i решка. Рай та пекло».
10.50 «Орел i решка. На краю свiту».
12.50 «Орел i решка. Морський сезон».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
18.10 Х/ф «Красунчик».
20.15 «Орел i решка. Навколосвiтня
подорож».
22.15 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.10 Х/ф «Обережно! Дверi зачиняються».
02.00 Т/с «Три сестри».
02.50 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

05.00 «Top Shop».
06.20 «Правда життя».
07.50, 14.45, 17.00, 02.50 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.20 «Свiдок».
09.00 «Страх у твоєму домi».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
23.00 Т/с «Слiпа зона».
00.45 «Легенди бандитського Києва».
01.45 «Реальнi злочинцi».
03.20 «Речовий доказ».
03.50 «Правда життя. Професiйнi
байки».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 Х/ф «Бiлоснiжка».
10.45 Х/ф «Зоонаглядач».
12.45, 18.00 4 весiлля.
15.00 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 02.15 Панянка-селянка.
19.00, 20.00, 21.30 Одного разу пiд
Полтавою.
19.30, 21.00 Танька i Володька.
23.00 Країна У 2.0.
23.30 Країна У.
00.00 ЛавЛавСar 3.
01.00 Рятiвники.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк
та М. Шамановим.
09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини країни» з К. Ашiон, П. Рольником, О.
Близнюком, С. Вардою, М. Стецюк
00.10 Є сенс.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êàíàë «Óêðà¿íà»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.25, 03.10 Реальна мiстика.
08.50 Т/с «З мене досить».
12.45 Т/с «Референт», 1 i 2 с.
15.20 Т/с «Референт».
17.00 Т/с «Пiсля зими», 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Пiсля зими».
23.00 Т/с «Замок на пiску», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Замок на пiску».

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.30 «Ух ти show».
09.10 «Орел i решка. Шопiнг».
10.10 Х/ф «Незважаючи нi на що».
12.15 Х/ф «Красунчик».
14.30 «Орел i решка. Морський сезон».
00.00 Х/ф «Сексоголiк».
01.40 Т/с «Три сестри».
03.20 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

05.00 «Top Shop».
06.00 «Легенди бандитської Одеси».
06.55 Т/с «Банкiршi».
10.50 «Україна вражає».
12.45 «Випадковий свiдок. Навколо
свiту».
13.55 Т/с «Смерть у раю».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 03.05 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Арсен Люпен».
22.00 Х/ф «У бiгах».
23.55 Х/ф «Герой».
01.50 «Таємницi кримiнального свiту».
03.35 «Випадковий свiдок».
04.00 «Речовий доказ».
04.30 «Правда життя. Професiйнi
байки».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.45 М/ф «Геркулес».
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Одного разу пiд Полтавою.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Танька i
Володька.
17.00 Х/ф «Божевiльне побачення».
18.45 Х/ф «Хочу бути тобою».
21.10 Х/ф «Австралiя».
00.20 Країна У 2.0.
02.05 Країна У.
02.35 Панянка-селянка.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

08.45 «Щасливий снiданок».
09.00 «Щасливе iнтерв`ю».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

та А. Мiщенко.
13.15 «Великий день» з А. Сайчуком,
Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.
15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.00 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
18.30 «Влада хохотала» з Ю. Петрушевським.
19.00 «Ехо України» з М. Ганапольським.
22.00 «Мiнiстерство правди».
22.30 «Запорєбрик News» з О. Курбановою.
22.45 «Watchdogs».

МЕГА

06.00 Страх у твоєму домi.
07.00 Бандитська Одеса.
09.05 Правда життя.
10.05, 01.35 Речовий доказ.
11.15 Скептик.
12.15, 05.05 Мiстична Україна.
13.05 Секретнi територiї.
14.05, 04.15 Дива природи.
15.05 Велика одiссея людства.
16.05, 20.50 Шукачi неприємностей.
16.55, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.55 Океани. Середземне море.
18.50 Неймовiрнi винаходи.
19.50 Фантастичнi iсторiї.
22.35 Арктика з Брюсом Перрi.
23.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
00.30 Таємнича свiтова вiйна.
02.40 Україна: забута iсторiя.
03.25 Богдан Ступка.

Enter-фільм

05.40 Х/ф «Захар Беркут».
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 11.35 «Моя правда».
10.05 «Спогади».
11.05, 03.00 «Зорянi долi».
12.25 Х/ф «Мамай».
13.50 Х/ф «Северiно».
15.30, 22.55 Т/с «Загадковi вбивства
Агати Крiстi».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
02.15 «Двоколiснi хронiки».
03.10 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 Х/ф «Макс Пейн».
08.00 Х/ф «Вiтряна рiка».
10.05 Т/с «Майже рай».
11.55 «Загублений свiт».
18.15, 01.50 «Спецкор».
18.50, 02.20 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 Х/ф «Iкс Iкс Iкс».
22.00 Х/ф «Три iкси 2: Новий рiвень».
00.00 Х/ф «Чужий проти Хижака 2».
02.50 «Цiлком таємно-2017».
03.15 «Вiдеобiмба 2».

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин.
07.15 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
08.10 М/ф «Вартовi Галактики».
16.00 «Репортер». Новини.
10.10 «Cоцiальний статус» з В. Бiрзулом.
10.40 «Перша передача» з О. Федченко.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
13.15, 21.30 «Влада хохотала».
13.45 «Новини вiд Христини» з Х.
Чернегою.
14.10, 15.10, 16.10 Д/ф.
17.00 «Не наша Russia» з М. Гаєм та
I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з П. Рольником та О. Близнюком.
20.30 «Вiйна за незалежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
22.00 «The Week». Мiжнародний огляд
з Т. Березовцем та П. Залмаєвим.
23.00 «Вата шоу» з А. Полтавою.

МЕГА

06.00 Випадковий свiдок.
09.35, 01.45 Мiстична Україна.
10.25, 14.25 У пошуках iстини.
11.30 Речовий доказ.
12.40, 23.45 Секретнi територiї.
13.40 Прихована реальнiсть.
15.20 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
16.20, 21.00 Найєкстремальнiший.
19.05 Океани.
20.05 Арктика з Брюсом Перрi.
00.45 Дива природи.
02.35 Ризиковане життя.
03.20 Шосте вiдчуття. Дар чи прокляття?
04.05 Бiзнес на залякуваннi.
04.40 Органи на експорт.
05.30 Таємницi пiрамiд.

Enter-фільм

05.55 Х/ф «Небилицi про Iвана».
07.10, 09.00, 03.00 «Телемагазин».
07.40, 08.45 М/ф.
07.50 «Свiтова кухня по-українськи».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Чорний козак».
12.50 Х/ф «Змова проти корони».
16.40 Т/с «Загадковi вбивства Агати
Крiстi».
19.40 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.25 Х/ф «Кiнгсайз».
01.20 Х/ф «Єва хоче спати».
03.30 Кiноляпи.
04.30 Саундтреки.
05.15 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»
06.00
07.00
08.50
12.50
14.55
17.05
19.00
21.10
23.20
01.20

«Шаленi перегони».
«ДжеДАI».
«Загублений свiт».
Х/ф «Ледi «Кривавий бiй».
Х/ф «Капiтан Грiм».
Х/ф «Великий солдат».
Х/ф «Громобiй».
Х/ф «Iноземець».
Х/ф «Спадок».
Т/с «Рекс 2».

Програма ТБ
09.00
09.20
11.10
12.30
14.00
16.20
19.10
21.00
22.50

М/ф «Аладдiн».
М/с «Сiмпсони».
Т/с «Друзi».
Т/с «Дефективи».
Т/с «СуперКопи».
Т/с «Швидка».
Т/с «Касл».
Т/с «Полiцiя Гаваїв».
Мамареготала. Найкращ

ªâðîñïîðò
01.00 Формула Е. Е-Прi Пуебли. Рев`ю.
02.00 Кузовнi автоперегони. КМ. Арагон.
Перегони 2.
02.30 Тенiс. Australian Open. Жiнки. 1/4
фiналу. Сє Шувей - Осака.
04.00, 12.00, 19.30 Тенiс. Australian
Open. Чоловiки. Пiвфiнал. Джокович - Карацев.
05.30, 13.30, 18.00, 23.30 Снукер.
«Мастерс». Пiвфiнал. Бiнем - Янь
Бiнтао.
07.00 Ралi-рейд дакар. Рев`ю.
08.00 Ралi. «ERC All Access».
08.30, 16.30 Тенiс. Australian Open. Жiнки. Пiвфiнал. Осака - С. Вiльямс.
10.00, 14.30 Велоспорт. «Джiро
д`Iталiя». Етап 12.
21.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
Етап 12.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00, 10.15, 12.20, 14.35, 21.25
Топ-матч.
06.10 Велес - ЛДУ Кiто. Кубок Лiбертадорес.
08.10 Металiст 1925 - Рух. Чемпiонат
України.
10.00, 15.00, 19.45, 22.30 Футбол News.
10.30 Аякс - Фортуна. Чемпiонат Нiдерландiв.
12.45 Львiв - Марiуполь. Чемпiонат
України.
15.15 «Auto гол!» 2 сезон. 3 епiзод (Д.
Попов).
15.45 Нива - Полiсся. Чепiонат України.
Перша Лiга.
17.30 Д/с «Класика Євро». Францiя Грецiя (2004).
18.00 «Тур Online».
18.55 Live. Львiв - Шахтар. Чемпiонат
України.
20.55 «Auto гол!» 2 сезон. 1 епiзод (Б.
Вербiч).
21.50 Д/с «Класика Євро». Iспанiя Данiя (1984).
22.20 Yellow.
22.45 Бельгiя - Грецiя. Контрольна гра.
00.30 Ворскла - Днiпро-1. Чемпiонат
України.
02.15 Швецiя - Францiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
04.00 Альянс - Металiст. Чепiонат України. Перша Лiга.
05.45 Програма передач.
02.20 «Вiдеобiмба 2».
04.20 «Цiлком таємно-2017».

НЛО-ТБ
06.10 Телемагазин.
07.15, 00.40 Мамареготала. Найкраще.
08.15 М/ф «Темний плащ».
09.40 М/ф «Качинi iсторiї».
11.10 Т/с «Друзi».
14.00 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.30 Т/с «Касл».
23.00 «Назустрiч пiтьмi» (18+).

ªâðîñïîðò
01.00 Ралi-рейд дакар. Рев`ю.
02.00, 08.00 Ралi. «ERC All Access».
02.30 Тенiс. Australian Open. Жiнки.
Пiвфiнал. Осака - С. Вiльямс.
04.00, 12.00, 19.30 Тенiс. Australian
Open. Чоловiки. Пiвфiнал. Медведєв - Циципас.
05.30, 13.30, 18.00, 23.30 Снукер.
«Мастерс». Пiвфiнал. Гiлберт
- Гiггiнс.
07.00 Ралi. ERC. Огляд сезону.
08.30, 16.30 Тенiс. Australian Open.
Жiнки. Пiвфiнал. Брейдi - Мухова.
10.00, 14.30 Велоспорт. «Джiро
д`Iталiя». Етап 13.
21.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
Етап 13.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00, 10.15, 12.20, 14.35 Топматч.
06.10 Санта-Фе - Рiвер Плейт. Кубок
Лiбертадорес.
08.10 Ворскла - Днiпро-1. Чемпiонат
України.
10.00, 15.00, 22.30 Футбол News.
10.30, 20.45 Колос - Металiст 1925.
Чемпiонат України.
12.45, 17.05 Львiв - Шахтар. Чемпiонат
України.
15.15 Альянс - Металiст. Чепiонат
України. Перша Лiга.
18.55 Гронiнген - Вiтесс. Чемпiонат
Нiдерландiв.
22.45 Англiя - Австрiя. Контрольна гра.
00.30 Мiнай - Олександрiя. Чемпiонат
України.
02.15 Нiдерланди - Польща. Лiга Нацiй
УЄФА.
04.00 Чорноморець - Днiпро-1. Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

nday.te.ua Наш День

Програма ТБ

1 серпня

Неділя
UA:Перший
06.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри. Легка
атлетика. Плавання.
06.25 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри. Тенiс.
09.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри. Стрибки в воду.
10.30, 16.30 Студiя Олiмпiйськi iгри.
11.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри. Спортивна гiмнастика. Легка атлетика.
Важка атлетика.
16.00, 18.20, 21.50 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
18.00 Новини (iз сурдоперекладом).
21.00, 00.00 Новини.
21.30 Доба Олiмпiйських iгор.
00.25 Х/ф «Українська вендета».
02.10, 02.55 Погода.
02.15 Д/с «Свiт дикої природи».
02.40 Земля, наближена до неба.
03.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри. Легка
атлетика. Греко-римська боротьба.

Êàíàë “1+1”

07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.45, 03.00 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiтське життя».
19.30, 05.35 «ТСН».
20.15 Х/ф «Атака кобри».
22.40 Х/ф «Атака кобри 2».
00.50 Х/ф «Три iкси».

Iíòåð

06.05 Х/ф «Корсиканець».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10.00, 11.50 «Iнше життя».
13.40 «Речдок. Випереджаючи час».
18.00 Х/ф «Фантомас розбушувався».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Фантомас проти Скотланд-Ярду».
22.40 Концерт Олега Вiнника «Я не
втомлюся».
01.00 «Речдок».

ICTV

04.30 Скарб нацiї.
04.40 Еврика!
04.55 Факти.
05.20 Особливостi нацiональної роботи.
07.05, 11.00 Багач-Бiдняк.
08.05 Анти-зомбi.
09.05 Секретний фронт.
10.00 Громадянська оборона.
12.05, 13.00 Х/ф «Афера Томаса
Крауна».
12.45 Факти. День.

14.45 Х/ф «Пограбування по-iталiйськи».
16.55 Х/ф «Шторму назустрiч».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Всесвiтня вiйна Z».
21.35 Х/ф «Той, хто бiжить по лезу».
23.55 Х/ф «Той, хто бiжить по лезу
2049».
02.50 Я зняв!

ÑÒÁ

05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.00 Хата на тата.
12.10 МастерШеф. Celebrity.
14.55 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
23.45 Я соромлюсь свого тiла.

Íîâèé êàíàë
06.00 Таємний агент.
07.00, 08.20 Kids` Time.
07.05 М/ф «Том i Джерi: У пошуках
скарбiв».
08.25 Х/ф «Великий тато».
10.15 Х/ф «Чумова п`ятниця».
12.15 Х/ф «Казки на нiч».
14.15 Х/ф «Ми - Мiллери».
16.30 Х/ф «Змiшанi».
19.00 Х/ф «Однокласники».
21.00 Х/ф «Однокласники 2».
23.00 Improv Live Show.
00.55 Вар`яти.

5 êàíàë

06.00 Вiкно до Америки.
06.10, 07.10, 00.15 Д/с «Бойовий
вiдлiк».
07.00, 08.00, 08.50, 15.00, 16.00, 20.00,
00.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Час новин.
07.50, 21.25 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
08.05 Невигаданi iсторiї.
08.25 Vоїн - це я!
08.35 Натхнення.
09.00 Божественна лiтургiя ПЦУ.
11.00 Божественна лiтургiя УГКЦ.
12.15, 15.15 Х/ф.
16.10 Концерт пiдтримки О. Сафонова.
18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня
з А. Мiрошниченко.
19.00 Д/с «Вердикт iсторiї».
20.10, 02.15 Машина часу.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.30 Вечiр з Янiною Соколовою.
22.00 Полiтклуб В. Портнiкова.
23.00 Суботнiй Полiтклуб В. Портнiкова.
03.10 Обережно, дiти!

Програма місцевих телеканалів

TV-4

Понеділок, 26 липня
06.00, 09.30, 13.00, 16.10
Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00,
19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Провінційні вісті.
Тиждень
08.00, 21.00 Єдина країна
08.30 Завтра-сьогодні
09.00, 17.00 Древо
09.55, 22.35 Цінуй справжнє
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування Мердока»
11.15 БАТЬКИ VS ДІТИ
12.45 Слід
14.10 Межа правди
17.30 Про нас
19.30 Наші вітання
20.00 На контролі
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф.«Диявольський острів»
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф. «Іржавий алюміній» +16
02.30 Хіт-парад

Вівторок, 27 липня
06.00, 09.30, 13.00, 16.10
Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00,
19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Провінційні вісті.
07.35 Сільський календар
08.00 На контролі
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування Мердока»
11.15 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.00, 21.20 Цінуй справжнє
12.05, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
17.00 Древо
17.30 Смачна мандрівка
19.30 Наші вітання
20.00 Відкрита зона
20.30 Євромакс
21.00 Дивовижне й небезпечне
21.30 ПроОбраз з Наталкою
Фіцич
22.35, 04.00 Х.ф.«Останні
герої» +16
01.00 Х.ф.«Болотний диявол»
+16

Середа, 28 липня
06.00, 09.30, 13.00, 16.10
Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00,
19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Провінційні вісті.
07.35, 14.30 Відкрита зона
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Древо
08.55, 17.55 Цінуй справжнє
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування Мердока»
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30, 21.00 Дивовижне й
небезпечне
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу

16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Український гастротур
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Гарна жінка» +12
01.00 Х.ф. «Відбір» +16

Четвер, 29 липня
06.00, 09.30, 13.00, 16.10
Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00,
19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Провінційні вісті.
07.35 Український гастротур
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування Мердока»
11.15, 21.35 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
11.30 Дивовижне й небезпечне
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
15.45, 19.55 Цінуй справжнє
17.30 Євромакс
19.30 Наші вітання
20.00 БАТЬКИ VS ДІТИ
22.35, 04.00 Х.ф.«Шість дружин Генрі Лефея» +16
01.00 Х.ф.«Як вкрасти поцілунок»

П’ятниця, 30 липня
06.00, 09.30, 13.00, 16.30
Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00,
19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Провінційні вісті.
07.35 БАТЬКИ VS ДІТИ
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування Мердока»
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30, 20.40 Дивовижне й
небезпечне
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Древо
17.30 ПроОбраз з Наталкою
Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 ЗУНУ NEWS
20.10 Сільський календар
21.10 Українські традиції
21.20 Цінуй справжнє
21.30 Єдина країна
22.35, 04.00 Х.ф.«Поліцейський за наймом» +16
01.00 Х.ф.«Одного разу у
Франції» +16

Субота, 31 липня
06.00, 09.30, 15.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35, 10.30 Про нас
08.00, 19.00 Єдина країна
08.30, 02.30 Завтра-сьогодні
08.55, 19.55 Цінуй справжнє
09.00 Час-Tайм
11.00 Мандри країною
12.00 ПроОбраз з Наталкою
Фіцич
12.20, 00.30 Х.ф. «А тепер,
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04.10 Фiзкульт ура!

Прямий

Êàíàë «Óêðà¿íà»
05.50 Сьогоднi.
06.50, 04.00 Реальна мiстика.
08.50 Т/с «Бiле-чорне».
17.00 Т/с «Алмазна корона», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21.00 Т/с «Алмазна корона».
23.00, 02.00 Т/с «Аметистова сережка».
03.10 Гучна справа.
04.45 Агенти справедливостi.

Ê1

06.30
08.00
08.40
09.00
10.50

«Top Shop».
М/с «Кротик i Панда».
«Ух ти show».
«Орел i решка. Шопiнг».
Х/ф «Чи вмiєш ти зберiгати таємницi?».
12.30 Х/ф «Незважаючи нi на що».
14.35 «Орел i решка. Морський сезон».
00.00 Х/ф «Обережно! Дверi зачиняються».
01.50 Т/с «Три сестри».
02.45 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

05.00 «Top Shop».
05.30 Х/ф «Веселi Жабокричi».
06.45 «Слово Предстоятеля».
06.55 «Випадковий свiдок. Навколо
свiту».
09.15 Т/с «Смерть у раю».
13.30 Х/ф «Арсен Люпен».
16.00 Х/ф «У бiгах».
17.55 «Легенди карного розшуку».
19.00 Х/ф «Слiди апостолiв».
21.15 Х/ф «Перевертень в погонах».
22.55 Х/ф «11.6».
01.05 Х/ф «Герой».
03.00 «Речовий доказ».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.30 М/ф «Ранго».
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Одного
разу пiд Полтавою.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Танька i Володька.
17.00 М/ф «Алiса в країнi чудес».
18.25 Х/ф «Флiрт зi звiром».
20.15 Х/ф «Ванiльне небо».
22.45 Х/ф «Кравчиня: Помста откутюр».
00.55 Країна У 2.0.
01.55 Країна У.
02.40 Щоденники Темного.
04.10 Панянка-селянка.
05.50 Кориснi пiдказки.

пані та панове» +12
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Те, що любиш
17.00 БАТЬКИ VS ДІТИ
18.30 Наші вітання
19.30 ЗУНУ NEWS
19.40 Shift. Життя в цифрі
20.10 Green Grey – Дорога
на Січ
21.30, 04.00 Х.ф. «Шопен.
Бажання любові» +16
23.30 Євромакс
00.10 Вікно в Америку
03.00 Хіт-парад

18.40 Буковинські загадки
18.45 Небезпечна зона
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою
20.00 Цикл «Наші тридцять»
20.25 Шерифи для нових
громад
20.40 Новини
21.00 Т/с « Доктор Блейк»
23.00 Сьогодні головне
23.55 Бийся як дівчина
0.00 Д/ф «Справа «Рифи»»

Неділя, 1 серпня

6.00 Марійчин Першосвіт
6.10 М/ф «Уроки тітоньки
Сови».
6.25 Англійська абетка першосвіт вип D,С
6.30 Невідомі Карпати
6.45 Шукачі пригод
7.05 Ранок на Суспільному.
9.00 Шерифи для нових громад
9.10 Т/с « Доктор Блейк»
11.05 Гендерні окуляри
11.20 Задача з зірочкою
11.25 Край пригод
11.40 V Всеукраїнський фестиваль-конкурс фольклорних колективів на приз
Гната Танцюри
12.10 Недалечко
12.35 Шукачі пригод
12.50 Невідомі Карпати
13.05 Д/ц «Дикі тварини»
13.35 Лайфхак українською
13.45 Ок, я тобі поясню
13.50 Уроки тітоньки Сови.
14.10 М/ф « Свара «
14.15 М/ф « Ниточка та
кошеня «
14.25 Додолики
14.40 «Шо? Як? «
15.05 Д/ц «Супер - чуття»
15.25 Крутий заміс
16.05 Життя післязавтра
17.00 Новини
17.15 #ВУКРАЇНІ
17.40 Енеїда
18.10 Країна пісень
18.40 Буковинські загадки
18.45 Край пригод
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою
20.00 Маршрутом змін
20.15 ВУКРАЇНІ
20.40 Новини
21.00 Т/с « Доктор Блейк»
23.00 Сьогодні головне
23.55 Бийся як дівчина

06.00, 12.30 Кіндер клуб
07.00, 09.15 За спорт
07.15 Українські традиції
07.40, 01.00 Х.ф. «Слова на
віконному склі» +16
09.30, 21.00 Єдина країна
10.00 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії
з Архикатедрального
Собору УГКЦ м.Тернополя
11.40 Те, що любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Український гастротур
15.30 Shift. Життя в цифрі
16.00, 23.30 Бла Бла таксі
16.25, 21.40 Цінуй справжнє
16.30 Євромакс
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні
вісті. Тиждень
20.00 Огляд світових подій
21.45, 04.15 Х.ф.«Серця чоловіків» +16
02.30 Хіт-парад
03.00 Огляд світових подій

UA: Тернопіль

Понеділок, 26 липня

6.00 Марійчин Першосвіт
6.10 М/ф «Уроки тітоньки
Сови».
6.25 Англійська абетка першосвіт вип А,В
6.30 Невідомі Карпати
6.45 Шукачі пригод
7.05 Ранок на Суспільному.
9.00 Шерифи для нових громад
9.10 Т/с « Доктор Блейк»
11.05 Гендерні окуляри
11.20 Задача з зірочкою
11.25 Край пригод
11.40 V Всеукраїнський фестиваль-конкурс фольклорних колективів на приз
Гната Танцюри
12.10 Недалечко
12.35 Шукачі пригод
12.50 Невідомі Карпати
13.05 Д/ц «Дикі тварини»
13.35 Лайфхак українською
13.45 Ок, я тобі поясню
13.50 Уроки тітоньки Сови.
14.00 Піщана казка
14.10 М/ф «Паперовий змій «
14.15 М/ф «День, коли щастить»
14.25 Додолики
14.40 «Шо? Як? «
15.05 Д/ц «Супер - чуття»
15.25 Крутий заміс
16.05 Спецпроєкт «Хвиля»
17.00 Новини
17.15 #ВУКРАЇНІ
17.40 Енеїда
18.10 Країна пісень

Вівторок , 27 липня

Середа, 28 липня
6.00 Марійчин Першосвіт
6.10 М/ф «Уроки тітоньки
Сови».
6.25 Англійська абетка першосвіт вип E,F
6.30 Невідомі Карпати,
6.45 Шукачі пригод
7.05 Ранок на Суспільному.
9.00 Шерифи для нових громад
9.10 Т/с « Доктор Блейк»
11.05 Гендерні окуляри
11.20 Задача з зірочкою
11.25 Край пригод
11.40 V Всеукраїнський фестиваль-конкурс фольклорних колективів на приз
Гната Танцюри
12.10 Недалечко
12.35 Шукачі пригод
12.50 Невідомі Карпати
13.05 Д/ц «Дикі тварини»
13.35 Лайфхак українською
13.45 Кіношкола вдома

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00
«Репортер». Новини.
09.15 «Медексперт» з К. Трушик.
10.10 «Про особисте» з Н. Фiцич.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
13.10 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
13.40 «Запорєбрик News» з О. Курбановою.
14.00, 15.30 Концерт.
17.15 «Не наша Russia» з М. Гаєм та I.
Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з П. Рольником
та О. Близнюком.
20.00 «Прямий доказ».
20.25 «Вiйна за незалежнiсть».
20.45 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з Т. Березовцем.
22.00 «Влада хохотала» з Ю. Петрушевським.
22.30 «Щасливий день з полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А. Полтавою.

МЕГА

06.00 Випадковий свiдок.
09.35, 01.45 Мiстична Україна.
10.25, 14.20 У пошуках iстини.
11.20 Речовий доказ.
12.30, 23.45 Секретнi територiї.
13.30 Прихована реальнiсть.
15.25 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
16.25, 21.00 Найєкстремальнiший.
19.10 Арктика з Брюсом Перрi.
00.45 Дива природи.
02.35 Iлюзiї сучасностi.
03.35 Код доступу.
04.35 Квiтка Цисик.

Enter-фільм

05.55 Х/ф «Назар Стодоля».
07.10, 09.00, 02.50 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Свiтова кухня по-українськи».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Брати. Остання сповiдь».
13.30 Х/ф «Хрестоносцi».
16.30 Т/с «Загадковi вбивства Агати
Крiстi».
19.50 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.40 Х/ф «Язичницька мадонна».
01.10 Х/ф «Брюнет вечiрньої пори».
03.20 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.15 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 «Шаленi перегони».
07.10, 01.00 «Загублений свiт».
10.15 Х/ф «Експедицiя «Ноїв ковчег».
13.05 Х/ф «Кiнг Конг».
16.50 Х/ф «Пiслязавтра».

13.50 Уроки тітоньки Сови.
14.10 М/ф «Як козаки інопланетян зустрічали»
14.25 Додолики
14.40 «Шо? Як? «
15.05 Д/ц «Супер - чуття»
15.25 Крутий заміс
16.05 Помилка 83
17.00 Новини
17.15 #ВУКРАЇНІ
17.40 Енеїда
18.10 Країна пісень
18.40 Загадки чернівецьких
атлантів
18.45 Недалечко
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою
20.00 StopFakeNews
20.10 Схеми. Корупція в деталях
20.40 Новини
21.00 Т/с « Доктор Блейк»
23.00 Сьогодні головне
23.55 Бийся як дівчина
0.00 Х/ф «Веселі жабокричі»

Четвер, 29 липня
6.00 Марійчин Першосвіт
6.05 М/ф «Уроки тітоньки
Сови».
6.25 Англійська абетка першосвіт вип G,H
6.30 Невідомі Карпати,
6.45 Шукачі пригод
7.05 Ранок на Суспільному.
9.00 Шерифи для нових громад
9.10 Т/с « Доктор Блейк»
11.05 Гендерні окуляри
11.20 Задача з зірочкою
11.25 Край пригод
11.40 V Всеукраїнський фестиваль-конкурс фольклорних колективів на приз
Гната Танцюри
12.10 Недалечко
12.35 Невідомі Карпати
13.05 Д/ц «Супер - чуття»
13.35 Лайфхак українською
13.45 Ок, я тобі поясню
13.50 Уроки тітоньки Сови.
14.00 М/ф «Як Петрик П’яточкін слоників рахував «
14.15 Додолики
14.25 Піщана казка
14.30 М/ф «Як козаки куліш
варили
14.40 М/ф «Як козаки у хокей
грали»
15.00 Кубок України з пожежно-прикладного спорту
16.30 Крутий заміс
17.00 Новини
17.15 #ВУКРАЇНІ
17.40 Енеїда
18.10 Країна пісень
18.40 Буковинські загадки
18.45 Street Схід
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою
20.00 Шерифи для нових
громад
20.10 ВУКРАЇНІ
20.40 Новини
21.00 Д/с «Секрети історії.
Портрети».
22.50 Шерифи для нових
громад
23.00 Сьогодні головне
23.55 Бийся як дівчина
0.00 Д/ф «З України до Голлівуду»

П’ятниця, 30 липня
6.00 Марійчин Першосвіт
6.10 М/ф «Уроки тітоньки
Сови».

19.25 2 тур ЧУ з футболу. «Динамо» «Верес».
21.25 Х/ф «Облiвiон».
00.00 Т/с «Рекс 2».
02.00, 04.15 «Вiдеобiмба 2».
04.10 «Найкраще».

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин.
07.15, 00.40 Мамареготала. Найкраще.
08.20 М/ф «Темний плащ».
09.40 М/ф «Качинi iсторiї».
11.15 Т/с «Друзi».
14.00 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.30 Т/с «Касл».
23.00 «Назустрiч пiтьмi» (18+).

ªâðîñïîðò

01.00 Ралi. ERC. Огляд сезону.
02.00 Ралi. «ERC All Access».
02.30 Тенiс. Australian Open. Жiнки.
Пiвфiнал. Брейдi - Мухова.
04.00, 12.00, 16.30, 19.30 Тенiс. Australian
Open. Чоловiки. Фiнал. Медведєв
- Джокович.
05.30, 13.30, 18.00, 23.30 Снукер. «Мастерс». Фiнао. Янь Бiнтао - Гiггiнс.
06.30 Автоперегони. World Endurance
Championships-2020. Остiн.
08.30 Тенiс. Australian Open. Жiнки.
Фiнал. Брейдi - Осака.
10.00, 14.30 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя».
Етап 14.
21.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
Етап 14.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà) 06.00, 08.00,
12.20, 14.35, 01.15, 03.20, 05.30 Топматч.
06.10 Санта-Фе - Рiвер Плейт. Кубок
Лiбертадорес.
08.10, 03.40 Колос - Металiст 1925.
Чемпiонат України.
10.00, 15.00, 17.45, 20.15, 23.00 Футбол
News.
10.15, 15.45, 23.15 Yellow.
10.30 Чорноморець - Днiпро-1. Чемпiонат
України.
12.45 Мiнай - Олександрiя. Чемпiонат
України.
15.15 «Auto гол!» 2 сезон. 4 епiзод (А.
Белiк).
16.00, 18.55 «Тур Online».
16.55 Live. Марiуполь - Десна. Чемпiонат
України.
19.25 Live. Ворскла - Рух. Чемпiонат
України.
21.20 «Великий футбол».
23.25 Металiст - Ужгород. Чепiонат
України. Перша Лiга.
01.30 Iсландiя - Англiя. Лiга Нацiй УЄФА.
05.45 Програма передач.

6.25 Англійська абетка першосвіт вип I,J
Невідомі Карпати,
Шукачі пригод
Ранок на Суспільному.
Кубок України з пожежно-прикладного спорту
9.10 Т/с « Доктор Блейк»
11.05 Гендерні окуляри
11.20 Задача з зірочкою
11.25 Край пригод
11.40 V Всеукраїнський фестиваль-конкурс фольклорних колективів на приз
Гната Танцюри
12.10 Недалечко
12.35 Невідомі Карпати
13.05 Д/ц «Боротьба за виживання»
13.35 Лайфхак українською
13.45 Кіношкола вдома
13.50 Уроки тітоньки Сови.
14.00 М/ф « Повертайся,
Капітошко «
14.10 М/ф « Справа доручається детективу Тедді»
14.20 М/ф « Черевички»
14.30 М/ф « Як песик і кошеня мили підлогу»
14.40 «Шо? Як? «
15.00 Культ .Особистості
15.15 Д/ц «Супер - чуття»
15.40 Маршрутом змін
16.05 Д/ф «Хто створив Змієві Вали?»
17.00 Новини
17.15 Д/ф «Бовсунівські бабусі» 12+
18.15 Енеїда
18.45 «Історія кримських татар»
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою
20.00 Брехня від політиків.
Перевірка
20.15 Крутий заміс
20.40 Новини
21.00 Д/с «Секрети історії.
Портрети».
22.50 Шерифи для нових
громад
23.00 Сьогодні головне
23.55 Бийся як дівчина
0.00 Д/ф «Блаженніший» 12+
6.30
6.45
7.05
9.00

Субота, 31 липня
6.05
6.20
6.50
7.00

Маршрутом змін
#ВУКРАЇНІ
Задача з зірочкою
Шерифи для нових громад
7.10 Еко-люди
7.15 Ранок на Суспільному.
Дайджест
7.25 Шукачі пригод
7.40 Земля, наближена до
неба
8.00 Ранок на Суспільному.
Дайджест
8.25 Геолокація: ВОЛИНЬ.
9.05 М/ф «Уроки тітоньки
Сови».
9.30 М/ф «Бегемот та cонце»
9.40 М/ф «Історія про дівчинку, яка наступила
на хліб»
9.50 М/ф «Двоє справедливих
курчат»
10.00 М/ф «Дівчинка і зайці»
10.10 М/ф «Як Козаки наречених виручали»
10.25 Піщана казка
10.40 Ок, ятобі поясню
10.45 Лайфхак українською
10.55 Енеїда
12.00 Х/ф «Білий птах з чорною ознакою»
13.20 Відтінки України
13.55 Я вдома

14.25
15.20
15.35
15.50
16.25

Д/ц «Тваринна зброя»
Небезпечна зона
Гендерні окуляри
#ВУКРАЇНІ
Х/ф «Трістан та Ізольда» 16+
18.30 Крутий заміс
19.00 Культ особистості
19.15 Візуальний код
19.45 «Створюй із Суспільним.
Розслідування
20.00 Еко люди
20.05 100 років ізоляції
21.00 Схеми. Корупція в деталях
21.25 Крутий заміс
22.00 Д/ф «Веронські скарби»
23.00 Розсекречена історія
23.55 Бийся як дівчина
00.00 Д/ф «АУ» (Аутизм)

Неділя, 01 серпня
6.05
6.20
6.50
7.00

Маршрутом змін
#ВУКРАЇНІ
Задача з зірочкою
Шерифи для нових громад
7.15 Ранок на Суспільному.
Дайджест
7.25 Шукачі пригод
7.40 Земля, наближена до
неба
8.00 Ранок на Суспільному.
Дайджест
8.35 Д/ц «Дикуни. Дикі забави в зоопарку Сан-Дієго»
9.05 М/ф «Уроки тітоньки
Сови».
9.30 М/ф «Ведмедик і той хто
живе в річці»
9.40 М/ф «День, коли щастить»
9.50 М/ф «Чарівні окуляри «
10.00 М/ф «Кривенька качечка»
10.10 М/ф «Як Козаки олімпійцями стали»
10.25 Піщана казка
10.40 Ок, ятобі поясню
10.45 Лайфхак українською
10.55 Енеїда
11.55 Х/ф «Лісова пісня»
13.20 Візуальний код
13.55 Геолокація: ВОЛИНЬ.
UA:Волинь
14.25 Д/ц «Тваринна зброя»
15.20 Гендерні окуляри
15.35 «Створюй із Суспільним.
Розслідування .
15.50 Цикл «Наші тридцять»
16.20 Крутий заміс
16.50 Х/ф «Книга Буття. Створення світу «12+
18.30 #ВУКРАЇНІ
19.00 ЗміниТи
19.15 Обличчя
19.45 «Створюй із Суспільним.
Розслідування .
20.05 Спецпроєкт «Хвиля»
21.00 Х/ф «Трістан та Ізольда» 16+
23.00 Бийся як дівчина
23.05 Спецпроєкт «Зупини
мене, якщо зможеш»
00.00 Д/ф «Будинок «Слово» 12+
1.30 Цикл «Наші тридцять»
2.00 Життя післязавтра
2.50 Освітні лекції «Форуму
інклюзивності»
3.05 Незвідана Україна
3.25 Хортиця ONLINE.Висота
Брагарня
3.45 Розсекречена історія.
4.35 Відтінки України
5.20 Енеїда
5.45 Лайфхак українською
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Смачна сторінка

Як зробити домашнє морозиво -

Б

агато людей цікавляться
— як зробити морозиво
вдома? І взагалі — чи вийде
воно? Процес приготування
тільки на перший погляд
здається складним. Ми
підібрали перевірені рецепти
простого домашнього морозива.
Прочитавши їх, ви з легкістю
приготуєте своїми руками
корисний та смачний десерт для
всієї родини.

Найпростіший рецепт
домашнього морозива

прості рецепти

шити калорійність морозива, можете робити цей рецепт без згущеного молока.
Перебити в блендері свіжу полуницю.
Якщо використовуєте заморожену ягоду,
необхідно розморозити її та злити рідину,
що виділиться. Полуничне пюре змішайте
з молочно-жовтковою заготівлею. Збийте міксером, щоб наситити бульбашками
повітря. Розлийте масу по порційних формочках і відправте в морозильну камеру
на 7 годин. Полуницю в рецепті можна замінити іншими ягодами або фруктами —
приготувати морозиво з молока і бананів,
суниці, смородини, чорниці тощо.

Домашнє морозиво
«Крем-брюле»

Потрібно: 200 г молока, 400 г жирних
вершків, 200 г вареного згущеного молока.
Приготування: залийте згущене молоко у молоко на 15 хвилин — за цей час
воно розм'якшиться. Потім перемішайте
суміш до однорідності. У широкої високої
ємності збийте вінчиком вершки. Починайте з низьких обертів, а потім додавайте швидкість, доводячи до щільної пишної
маси. Вершки повинні збільшитися в 2-3
рази. Не припиняючи збивати вершки,
тонкою цівкою введіть молочну суміш.
Збивайте до гладкої, пишної консистенції.
Акуратно перекладіть масу в контейнер і
кілька раз постукайте дном об стіл, щоб
вийшли великі бульбашки повітря. Залиште в морозилці на 8 годин, а краще на
всю ніч.

Потрібно: 1 склянка молока жирністю
не менше 2,5%, 1 яйце, 2 ст. л. цукру, ванілін за смаком.
Приготування: яйце з цукром і ваніліном потрібно розмішати до однорідної маси. Але не збивати! У готову суміш
влийте молоко, продовжуючи помішувати. Згодом поставте її на невеликий вогонь. Важливо: ні в якому разі не кип'ятіть
суміш. Як тільки маса нагріється, зніміть
її з вогню та збийте міксером до утворення стійких піків. Розподіліть майбутнє
морозиво по формах і поставте в мороПломбір
зилку. Для замерзання потрібно близько
Потрібно: 200 мл жирного молока,
5 годин. Готовий десерт діставайте з морозилки безпосередньо перед подачею та 200 г вершків 30-33%, 4 жовтки великих
прикрашайте за своїм бажанням: тертим яєць, 70 г цукру, ванілін на кінчику ножа.
Приготування: нагрійте молоко і дошоколадом, сиропами, джемами, свіжими
дайте збиті жовтки з цукром. Постійно пофруктами.
мішуючи, заваріть крем — за консистенцією повинна вийти текуча сметана. Збийте
Шоколадне молочне морозиво вершки до стійких піків і акуратно зміПотрібно: 50 г шоколаду, 3 склянки шайте з охолодженим жовтковим кремом.
Перекладіть в лоток і заморожуйте протямолока, 4 курячих жовтки, 200 г цукру.
Приготування: налийте молоко в со- гом 7 годин.
тейник і доведіть до кипіння на середньоВершкове морозиво
му вогні. Потім всипте в нього попередньо
Потрібно: 500 мл вершків 30-33%, 150
натертий шоколад. Ретельно розмішайте,
до розчинення шоколаду, та зніміть з пли- мл жирного молока 3,2%, 150 г цукру, 3 вети, щоб маса трохи охолола. З'єднайте ликих жовтки, щіпка ваніліну.
Приготування: жовтки розітріть з
жовтки з цукром, збийте в пишну повітряну піну. Поступово введіть збиті жовтки цукром. Додайте молоко і ванілін. Постійв шоколадно-молочну суміш, постійно но помішуючи, нагрівайте суміш, але не
помішуючи вінчиком. Поставте отриману доводьте до кипіння. Коли крем за конмасу на повільний вогонь і, не припиня- систенцією стане схожий на згущене моючи мішати, варіть до загустіння. Не до- локо — зніміть з плити й остудіть. Збийте
пускайте кипіння, інакше жовтки можуть вершки до стійких піків і акуратно змізгорнутися. Перелийте морозиво в лоток шайте з остиглим кремом. Перемішайте
або порційні стаканчики та поставте за- до однорідної структури та перекладіть в
морожуватися на 4 години. Перед пода- лоток. Заморожуйте не менше 8 годин.
чею прикрасьте тертим шоколадом.

Морозиво з молока та полуниці

Потрібно: 0,5 л молока, 300 г полуниці, 2 яєчних жовтки, 3 ч. л. цукру, 1 ст. л.
вареного згущеного молока, 1 ч. л. лимонного соку, 1 ч. л. крохмалю, щіпка ваніліну.
Приготування: в окремій мисці змішайте яєчні жовтки з цукром, крохмалем
і ваніліном. Влийте лимонний сік — він
потрібен для маскування присмаку яєць в
готовому десерті. Налийте молоко в емальовану каструлю, поставте її на плиту.
Постійно мішаючи ложкою, на невеликому вогні доведіть до кипіння. У гаряче
молоко тонкою цівкою введіть жовткову
суміш, не перестаючи помішувати. Доведіть до кипіння та зніміть з вогню. Остудіть до кімнатної температури. Потім
додайте згущене молоко — воно додасть
смаку карамельний відтінок. Щоб змен-

Фісташкове морозиво

Потрібно: 120 г фісташок, 150 г
вершків 30-33%, 100 г цукру, 2 жовтки,
250 мл молока 3,2%.
Приготування: перебийте фісташки
в дрібну крихту. Змішайте молоко і вершки. Закип'ятіть, додайте фісташкову пасту
і залиште остигати. Розітріть жовтки з
цукром і додайте в молочну суміш. Отриману заготівлю поставте на повільний
вогонь і прогрійте до загустіння. Заморожуйте морозиво протягом 8 годин.

М'ятне морозиво

Потрібно: 0,5 л молока 3,2%, 50 г солодковершкового масла 82%, 4 жовтки
великих яєць, 100 г цукрової пудри, 0,5 ч.
л. кукурудзяного крохмалю або суміші для
пудингу, 13-14 листочків м'яти.
Приготування: зробіть м'ятний від-

вар на молоці та процідіть його. Поставте на плиту на повільний вогонь.
Коли підігріється до злегка гарячого
стану, додайте масло. Змішайте жовтки
з цукровою пудрою і крохмалем. Тонкою
цівкою введіть в молоко і проваріть до
загустіння, але не давайте закипіти. Заготівлю процідіть, поставте в морозилку заморожуватися.

Італійське морозиво
«Джелато»

Потрібно: 350 мл жирного молока, 150 мл вершків 25%, 100 г цукрової пудри або цукру-піску, 1 великий
жовток, 1 щіпка солі, ванілін на кінчику ножа.
Приготування: додайте в молоко
сіль, 50 г цукру і нагрівайте до гарячого стану, але не кип'ятіть. Збийте
жовток з другою половиною цукру.
Тонкою цівкою влийте в гаряче молоко і розмішайте. Отриману масу
нагрівайте на повільному вогні до загустіння. Коли крем охолоне, додайте
охолоджені вершки та перемішайте.
Охолодіть морозиво в морозилці 7-8
годин.

Морозиво з сиру

Потрібно: 400 г жирного сиру, 370
г білого згущеного молока, 100 мл молока 3,2%.
Приготування: збийте сир, молоко і згущене молоко до однорідності.
Чим краще переб’єте сир - тим однорідніше вийде морозиво. Перекладіть
в лоток або формочки для морозива.
Заморожуйте протягом 4-5 годин.

Фруктово-ягідне морозиво

Потрібно: 200 г будь-яких фруктів
чи ягід у довільних пропорціях, 100
мл вершків 20%, 25 г цукру.
Приготування: очистіть і поріжте фрукти. Збийте блендером в
однорідне пюре. При необхідності —
протріть через сито. Вершки збийте з
цукром до пишності. Додайте фруктову масу і розмішайте. Поставте в морозилку на 5-6 годин.

Чорне морозиво

Потрібно: 250 мл молока 3,2%,
250 мл вершків 30-33%, 4 жовтки, 100
г цукру, 4 ст. л. пасти чорного кунжуту,
ванілін за смаком.
Приготування: молоко і половину вершків прокип'ятіть протягом хвилини. Жовтки розітріть з цукровою пудрою. Додайте крохмаль і
збийте масу міксером. Не припиняючи збивати, тонкою цівкою введіть в
жовтки гаряче молоко. Поставте суміш на повільний вогонь і прогрійте
до загустіння (але не кип'ятіть!). Зніміть з вогню. Додайте кунжутну пасту
і перемішайте до однорідності. Другу
половину вершків збийте в пишну
повітряну масу. Додайте в молочний
крем і акуратно перемішайте. Відправте заморожуватися на 7-8 годин.

7 порад,

як зробити
морозиво вдома
з молока
❶ Якщо ви хочете отримати м'яке
морозиво з ніжним кремовим смаком,
для приготування вибирайте найжирніші молокопродукти. Якщо потрібен
легкий десерт, беріть молоко низької
жирності.

❷ Як зробити морозиво в домашніх
умовах з молока найпростіше? Використовувати автоматичну мороженицю! Цей девайс постійно перемішує масу
при заморожуванні, що не дає утворюватись великим кристалам льоду. Якщо
у вас немає морожениці, доведеться перемішувати майбутнє морозиво вручну
перші 4 години застигання. Спочатку
мішайте з інтервалом в 20-30 хвилин, а
потім — раз на годину.
❸ Для застигання вкрай важливо,
щоб ємності герметично закривалися
— морозиво дуже легко вбирає сторонні запахи.

❹ Особливого смаку та текстури десерту надають добавки:
сухе молоко — зробить його вершковим, оксамитовим; желатин, агар-агар
— загустить заготовку, що особливо
актуально, якщо ви готуєте з молока
низької жирності; крохмаль — додасть
однорідності текстурі; цукрова пудра
замість цукру зробить десерт ніжнішим; лимонний сік — злегка загустить
суміш, додасть більш кремовою текстури; коньяк або ром додадуть легкості
та зменшують можливість утворення
кристалів.
❺ Різні посипання й топінги зроблять смак десерту оригінальнішим.
Вибирайте варіант на свій смак: джем,
сиропи, арахісова паста, нутела, кокосова стружка, шоколадна глазур тощо. Ви
самі контролюєте якість інгредієнтів,
регулюєте смак і калорійність десерту.

❻ Якщо хочете зробити десерт з сиропом в якості наповнювача, додавайте
його до заморозки. А такі добавки, як
горішки, шоколадні дропси, шматочки
фруктів, навпаки — домішуються охолодженими в майже застигле морозиво.
❼ Не поспішайте подавати морозиво, як тільки дістанете його з холодильника. Дайте йому постояти кілька
хвилин при кімнатній температурі. Це
допоможе легко сформувати рівні кульки за допомогою спеціальної ложки.

Калейдоскоп
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Спека накриватиме Україну дедалі частіше

П

отужні хвилі тепла
близько +35 градусів
і вище будуть дедалі
частіше повторюватися в
Україні.

Про це в ефірі Радіо НВ заявила завідувачка відділом
прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра
Балабух.
За її даними, із середини
1990-х років минулого століття
в Україні почали помічати істотне зростання температури
повітря.
"Останні 30 і особливо п'ять
останніх років є спекотними.
І це свідчить про те, що у нас

відбувається прискорення цих
кліматичних змін. Такі процеси
характерні не тільки для України, але і в цілому для нашої планети, північної півкулі також",
- пояснила метеоролог.
За її словами, хвилі спеки в
Україні відбуватимуться все частіше.
"На жаль, вони дійсно будуть
все частіше і частіше. Тобто це
підвищення температури, яке у
нас спостерігалося, воно буде і
надалі, і цей процес стає більш
інтенсивним. Все частіше ми говоримо про рекорди, які пов'язані з аномально високою температурою", - розповіла вона.
За даними фахівця, причиною цих змін є людська діяль-
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Губить людей вода

Рекордна статистика: з початку липня на водоймах
України загинуло 265 осіб, із початку року – 808.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

З

ність, зокрема викиди парникових газів.
"Тобто парниковий ефект
посилюється, і ми бачимо, що у
нас зараз події розвиваються за
найгіршим сценарієм, який прогнозували кліматологи", - підкреслила Віра Балабух.

Реклама: +38 (068) 364-08-54

Громадсько-політичний тижневик.
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р.
Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.

Головний редактор - Зіна КУШНІРУК.

а даними рятувальників, тільки з початку липня
на водоймах країни загинули 265 громадян, із них
36 дітей.

"Якщо врахувати, що за аналогічний період минулого року загинули 166 осіб (із них 16 - неповнолітніх), вже можна робити висновки про рекордну смертельну статистику нещасних випадків
на воді в країні цього року", - сказано в повідомленні.
Водночас у ДСНС зазначають, що навіть катастрофічно високий показник смертності на водних об'єктах не лякає людей: вони
ігнорують елементарні правила поведінки на воді, а найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є купання в необладнаних для цього місцях і купання в нетверезому стані. Також батьки
часто не стежать за власними дітьми, і тоді стається непоправне.
Рятувальники вкотре закликали громадян дотримуватися
правил безпеки на воді.

відповіді
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Овен
Вас чекає коротка і, можливо, легковажна романтична пригода, яка зачарує вас і
залишить незабутні враження. Насолоджуйтеся літом!
Телець
Вашому здоров’ю можна буде тільки позаздрити. Але незайвими будуть спортивнi
вправи та прогулянки на свiжому повiтрi.
Заплануйте відпочинок на природі
Близнюки
Дуже сприятливий час для змін. Почніть
планувати свій час, знайдіть нове захоплення, навчіться готувати чи почніть бігати. У
вихiднi передбачається недалека поїздка.
Рак
Попереду цiкавi зустрiчi, у ваших інтересах уважно ставитися до будь-яких змін.
Прийміть виклик, і успіх вам гарантовано.
Лев
Чудовий час для професійної діяльності. Вас чекає кар’єрний ріст. Проведіть час з
рідними та близькими. Заплануйте сімейну
вечірку.
Діва
Вас чекає цікавий романтичний період.
Літо принесе цікаві знайомства і незаплановані мандрівки. Можливе поліпшення фінансового становища.
Терези
Тиждень буде вдалим. Ви зможете відволіктися поїздками і подорожами або зустрічами зі
старими друзями. Будьте обережні з грошима.
Скорпіон
Усі ваші мрії здійсняться. Ви отримаєте
те, чого так довго чекали. Однак зверніть
увагу на здоров’я, можливо варто звернутися до лікаря.
Стрілець
Усі ваші проєкти матимуть успіх. Постарайтеся приземлитися з небес на землю і витягти з цього матеріальну вигоду.
Козеріг
Не бійтеся наполягати на своєму, тоді досягнете задуманого. Краще не ставати у вас
на шляху, адже ви звикли, що все вiдбувається за вашим бажанням.
Водолій
Якщо у вас є власний бізнес, успiх в усьому гарантовано. Але якщо ви працюєте в
колективі, вам необхідно приділити увагу
стосункам з колегами.
Риби
Успіх супроводжуватиме вас у професійному плані. Навіть якщо виникне перешкода, ви зможете її подолати. Чекайте допомоги від компетентних людей.
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Потрійне батьківське щастя

Т

На завершення номера

У Тернопільському обласному перинатальному центрі
«Мати та дитина» з’явилася на світ трійня

роє хлопчиків народилися
вагою менше двох
кілограмів кожен, близько
двох тижнів тому. Їм дали імена
Арсенчик, Артемчик та Андрійко.

«Це перша вагітність у жінки – у родині і мами, і тата є двійні, - розповідає
Надія Ладика, в.о завідувачки відділення
КНП «Тернопільський обласний клініч-

ний перинатальний центр «Мати і дитина»». - Малюки народилися передчасно
на 33-му тижні, довелось робити кесарський розтин. В операційній працювало
3 бригади неонатологів та 1 операційна бригада. Вага двох новонароджених
хлопчиків була 1 кілограм 800 грамів, а
їх братика – 1 кілограм 720 грамів».
Перші три дні дітки були в реанімації.
Потребували дихальної підтримки. Ар-

сен і Артем швидко адаптувалися і їх
перевели в палату до мами. А от Андрійко приєднався до родини лише
через 12 днів, оскільки потребував
тривалішої респіраторної підтримки.
До слова, за останні два роки це
перша трійня, яка народилася у Тернополі. Хоча раніше по троє діток
народжувалися чи не щороку. Тому у
закладі радіють такому поповненню.

«Фарбований лис» оселився у «Вікнинах»
Оригінальний дитячий майданчик за мотивами казки Івана
Франка відкрили у селі Вікно Гримайлівської ОТГ. Втілив ідею в
життя керівник місцевого підприємства Василь Ванярха.

Є

на Гусятинщині куточок, який роками
манить туристів. Коли їхати з Тернополя на Гусятин і у Гримайлові звернути
наліво, всього за кілька кілометрів перед
очима відкривається Подільська Швейцарія.
Так називають Медобори за мальовничість
і величну красу заповідних місць. Першим
населеним пунктом є незвичайне село з
цікавою назвою Вікно, яку воно отримало
завдяки своїй унікальній природі. Тут ткали
вишукані килими для Відня, творив Іван
Франко і збереглися бездонні карстові озера
- вікнини, аналогів яким немає в світі. Хто
не побував тут, обов'язково захоче. Бо де ще
побачиш, як на широкому горизонті зелені
гори Медобори підпирають голубе небо, наповнюючи повітря п'янким квітково-медовим ароматом, а обабіч дороги сонцеподібні
соняхи привітно кивають золотими головами і добірна пшениця творить повноводну
ріку майбутнього достатку.
Це угіддя місцевого приватного підриємства
«Вікнини», яке упродовж 18 років успішно очолює Василь Іванович Ванярха. Керівник, якого селяни називають талановитим хліборобом і людиною-унікумом,
справжнім господарем та благодійником. Кожного
року нові досягнення, нові доповнення і вкладення у
розвиток села. На його рахунку дороги, тротуари, освітлення, вимощення бруківки на церковних дворах. Чого
тільки вартий комплекс «Вікнини» на Карстовому озері! Місцеві мешканці вважають це місце особливим,
під час релігійних свят тут відбуваються відправи, а
на Водохреще неодмінно урочисто святять воду.
А ще Василь Ванярха - великий фанат місцевої футбольної команди, назва якої співпадає з назвою його
підприємства. Тож за європейськими стандартами
обладнав сільський стадіон. Словом, не перестає дивувати. Ось і минулої неділі вікняни та гості села зібралися на урочисте відкриття дитячого майданчика,
створеного за мотивами казки Івана Франка «Фарбований лис». Ідею його створення Василь Ванярха виношував давно.
- Колись тут стояли поруч школа та костел. Їх у
лихі для країни часи було зруйновано. Згодом на міс-

ці костелу збудували греко-католицьку церкву, а на
місці школи, яке довго пустувало, ми з активом села
вирішили звести майданчик, де було б цікаво дітям і
змогли відпочивати дорослі. Святе місце, як говорять,
пустим не буває, - розповідає Василь Іванович.
Втілити ідею в життя меценату допомогли відомі
скульптори з Теребовлянщини Олег та Оксана Котики. За короткий проміжок часу виросло ціле казкове
містечко - три лавочки з єнотом, білочкою та їжачком,
два квітники - зайчик і гриб, три дитячих кріселка, і,
звичайно, центральна скульптура - фарбованй лис, а
при вході - масивні лісовик та ведмідь. Доповнили казкових героїв каруселі, гойдалка та дитяча гірка.
Місцеві священники Володимир та Степан освятили майданчик, відправили подячний молебень та заспівали «Многая літа». Василь Ванярха з внучкою Анісією перерізали стрічку і ведуча свята Ольга Баліцька
запросила усіх присутніх на урочистості. Слово мали
голова Гримайлівської ОТГ Микола Сідляр, староста
Вікнянського старостинського округу Галина Томчишин, історикознавець Сергій Ткачов, які привітали
вікнян з подією, яка ввійде в історію їхнього села. Коротко виступив і сам винуватець торжества директор
ПП «Вікнини» Василь Ванярха. Далі присутніх дивували своїми концертними номерами місцеві аматори,
учні молодших класів презентували уривок з казки
«Фарбований лис», малеча із задоволенням скупчувалась на ігровому майданчику. Свято вирувало.
Того дня на адресу Василя Ванярхи звучало багато
вдячних слів. З нагоди відкриття майданчика художній керівник, місцевий самородок, як його тут називають, Роман Шупер спеціально написав пісню про гори
Медобори, ПП «Вікнини» і його керівника, створив до

неї музику і разом з ансамблем виконав її. Краєзнавець Ганна Чемера поділилася цікавими спогадами та
враженнями про перше знайомство з родиною Ванярхів, а Сергій Ткачов вручив Василю Івановичу історичний архівний документ, датований 1721 роком, який
стверджує про приналежність його до роду виборних
козаків. Тож не обійшлося і без пісні про козаків... На
завершення свята діти випустили в небо пару голубів.
Марія МАЙДАНЮК.

