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28 липня - хмарно з прояснен-
ням, можливий дощ, гроза, темпера-
тура повітря вночі 18-21, вдень 27-30 
градусів тепла. Схід сонця - 5.43, захід 
- 21.04. 

29 липня - хмарно з прояснен-
ням, можливий дощ, температура повітря вночі 19-20, вдень 
25-26 градусів тепла. Схід сонця - 5.44 захід - 21.03. 

30 липня - ясно, без опадів, температура повітря вночі 17-
20, вдень 27-28 градусів тепла. Схід сонця - 5.46, захід - 21.01. 

31 липня - хмарно з проясненням, можливий дощ з гро-
зою, температура повітря вночі 18-19, вдень 25-27 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.47, захід - 21.00. 

1 серпня - хмарно з проясненням, можливий дощ, темпе-
ратура повітря вночі 18-19, вдень 25-26 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.48, захід - 20.58. 

2 серпня - хмарно, дощ, температура повітря вночі 14-17, 
вдень 24-25 градусів тепла. Схід сонця - 5.50, захід - 20.57. 

3 серпня - хмарно з проясненням, можливий дощ, темпе-
ратура повітря вночі 14-16, вдень 22-23 градуси тепла. Схід 
сонця - 5.51, захід - 20.55.

Робочі Руки 
Для ЄвРопи: 
Україну щорічно 

покидають  
мільйони громадян 

Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

5 стор. 6 стор. 10-11 стор.

Погода в Тернополі й області

3
стор.

СолоДкий фЕСТивалЬ: 
як влаштували грандіозне 

свято меду на Тернопільщині

Бджоли, мед і українці нерозривно пов’язані. Тисячоліттями бджолині 
родини живуть у вуликах неподалік хат, а люди добувають (викачують) 
мед. Ми їмо смачний, поживний, корисний продукт, лікуємося ним, а ще 

українці готують неперевершений питний мед!

25 липня у селі Великі Гаї на третьому Міжнародному фестивалі «Медове Тернопілля» 
можна було спробувати все те, що допомагають отримати смугасті пухнасті бджілки, та 
ще й файнезно посвяткувати.

Пізнє каяття

каТЕРиНа поДНЄжНа: 
«Моє полотно – це яєчна 
шкарлупа. На ній малюю 

те, що бачу і відчуваю»
Майстриня з Тернопільщини виготовляє 

прикраси із звичайнісінької шкаралупи
У руках Катерини Поднєж-
ної із Кременця яйця пере-
творюються на справжні 
витвори мистецтва. Жінка 
розмальовує їх не лише на 
Великдень, а й протягом 
всього року. Використовує 
не лише віск, а й вирізь-
блює та видряпує візерун-
ки. Незвичайна основа 
додає виробам особливого 
шарму і текстури.

7
стор.

аНаТолій 
коРиЦЬкий: 

«Діти травмуються 
найбільше влітку»
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На плацу артилерійської вій-
ськової частини понад пів 
сотні випускників Центру 

підготовки офіцерів запасу кла-
сичного університету Тернополя 
склали присягу на вірність укра-
їнському народові.

Упродовж двох років разом із про-
фільними предметами юнаки та дівча-
та опановували дисципліни, пов’язані з 
військовою справою: теоретичні основи 
психології, основи ведення бою, тактич-
ні стратегії управління вогнем наземної 
артилерії та основи захисту від зброї ма-
сового ураження. Вишкіл проходив під 
керівництвом досвідчених наставників.

Слухачі Центру стріляли в тирах і на 
полігонах, долали смуги перешкод, зда-
вали заліки з теоретичної та фізичної 
підготовки. Сприяли заходам й місцеві 
артилеристи, адже військова частина не 
один рік тісно співпрацює із закладом 
вищої освіти.

Урочистості традиційно розпочалися 
з виконання державного Гімну України. 
Хвилиною мовчання вшанували захис-
ників, які віддали життя заради добро-
буту та процвітання незалежної Україн-
ської держави.

На церемонію складання присяги 
були запрошені адміністрація Західноу-

країнського національного університету, 
Національної академії сухопутних військ 
імені гетьмана Петра Сагайдачного, 44-а 
окрема артилерійська бригада, викла-
дачі та батьки випускників. Музичний 
супровід урочистостей здійснював ор-
кестр тернопільських артилеристів. А 
складання військової присяги відбувало-

ся за участі лейтенантів, які нещодавно 
поповнили ряди артилеристів.

До присутніх звернувся ректор Захід-
ноукраїнського національного універси-
тету Андрій Крисоватий: «Наші курсанти 
не побоялися прийняти виклик сього-
дення, а з гордістю присягли на вірність 
українському народові у вкрай важливий 
та потрібний час. Склали присягу вірного 
захисника, продовжувача славних тради-
цій, серед яких князі Київської Русі, від-
важні козаки Запорізької Січі, а також усіх 
Героїв, хто віддав життя у боротьбі за не-
залежність нашої держави. Будьте силь-
ними, вірте у перемогу, будьте гідними 
тих, хто творив історію, захищайте укра-
їнське небо і кордони нашої держави».

Кращих випускників нагородили гра-
мотами та подяками. 

Щемливим фіналом урочистої части-
ни були слова вдячності випускників 
своїм батькам. Під супровід композиції 
«Курсантські матері» юнаки й дівчата 
подарували найріднішим квіти і вальс.

Нагадаємо, що зараз в області працює 11 
центрів вакцинації та понад півсотні 
пунктів масової вакцинації, де усі 

охочі громадяни можуть щепитися однією з 
доступних вакцин від COVID-19: AstraZeneca, 
CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer та 
Moderna.

- У Тернополі зараз вакцинують щодня у Тернопіль-
ському центрі вакцинації, розташованому на проспекті 
Злуки, 45; на вулиці Руській, 47 у «Лікувально-діагнос-
тичному центрі», а також на вулицях Коцюбинського, 
3 і Шпитальній, 4. Крім того, пункти діють у Кремен-
ці, Бережанах, Чорткові, Заліщиках, Бучачі, Зборові, 
Борщеві, Теребовлі, Гусятині та Підволочиську. Це ті 
центри первинної медико-санітарної допомоги, які 
вже отримали нову  вакцину Moderna. Ми збільшуємо 
кількість пунктів вакцинації. До 23 липня в нас працю-
вало 56 пунктів, але бачимо, що цього не достатньо, 

тому розгортаємо нові у кожному великому селі, де є 
амбулаторія сімейного лікаря. Таким чином прагнемо 
збільшити кількість пунктів до 76-ти. Це дозволить 
нам наблизити пацієнта до можливості провакцину-
ватися, - розповіла директорка департаменту охорони 
здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.

Додамо, що голова Тернопільської облдержадмі-
ністрації Володимир Труш та все керівництво ОДА 23 
липня отримали щеплення вакциною Moderna.

- У нас ажіотаж, бо всі чекали Pfizer, але я хочу ска-
зати, що працюють всі вакцини, як і AstraZeneca, так і 
Moderna, Pfizer, CoronaVac. Немає значення, який пре-
парат, важливо бути вакцинованим. Хочу звернутися 
до всіх: будь ласка, приходьте, вакцинуйтеся, збере-
жіть ваше здоров’я і життя, - зазначив голова ТОДА Во-
лодимир Труш.

Важливо нагадати: відтепер, аби отримати вакци-
ну від COVID-19, не потрібно реєструватися через дода-
ток «Дія». Усі бажаючі можуть безпосередньо прийти у 
Центр вакцинації й записатися в чергу, або ж звернути-

ся до свого сімейного лікаря.
Усі точні адреси і довідкові номери телефонів пунк-

тів та центрів вакцинації є на сайті та  сторінках у соці-
альних мережах Тернопільської облдердаждміністра-
ції.

Україна та Італія підписали 
договір про взаємне визнання 

й обмін посвідчень водія

У Римі міністр інфраструктури України Олександр 
Кубраков і міністр сталої інфраструктури та 
мобільності Італії Енріко Джованіні підписали 

угоду про взаємне визнання та обмін національних 
посвідчень водія без складання ними іспитів при 
обміні посвідчень водія іншої держави. Це дозволить 
громадянам уникати додаткових фінансових витрат 
на проведення таких іспитів.

За даними Головного сервісного центру МВС України, за період 
дії Угоди отримано й опрацьовано понад 22 тисячі запитів щодо 
обміну національних посвідчень громадянами України в Італії.

«Це питання дуже актуальне для українців, які легально про-
живають та працюють в Італії. Процедура обміну займає певний 
час, адже для з'ясування дійсності документів проводитися спе-
ціальна перевірка. При видачі нового італійського водійського 
посвідчення, українське буде вилучатися. Відповідно, італійці бу-
дуть здавати національний документ при отриманні українсько-
го», - повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Сер-
гій Гончаров.

Дія угоди поширюється на громадян України, які легально 
проживають в Італії, є резидентами країни менше чотирьох років, 
мають дійсні українські посвідчення водія. Діятиме вона 5 років. 

Пандемія внесла зміни в життя кож-
ної людини, а особливо в роботу 
навчальних закладів. Щоб педаго-

ги могли, за потреби, знову працювати 
дистанційно, Міністерство цифрової 
політики виступило ініціатором проєкту 
«Ноутбук кожному вчителю». У рамках 
проєкту 190 закладів освіти нашої об-
ласті отримають нові ноутбуки.

- Два роки пандемії навчили нас, що освіта 
може функціонувати в дистанційному режимі. 
Ми хочемо забезпечити педагогів Тернопільської 
області якісними і потужними ноутбуками для 
роботи. Цього року Кабмін виділив субвенцію 
області - 26 мільйонів гривень для придбання 
ноутбуків, які вчителі використовуватимуть і 
для дистанційного навчання, і для повсякден-
них навчальних процесів, - розповів голова Тер-
нопільської облдержадміністрації Володимир 
Труш.

Станом на 27 липня 31 громада області при-
йняли рішення про співфінансування у розмірі 
5,5 мільйонів. 

Розподіл закуплених ноутбуків проводити-
муть між закладами освіти, в яких кількість пер-

сональних комп’ютерів менша, ніж кількість пе-
дагогічних працівників. 

У першій черзі - заклади освіти з кількістю 
щонайменше 250 учнів. У другій - заклади за-
гальної середньої освіти з кількістю менше, ніж 
100 учнів.

- Програма матиме продовження і в наступ-
ному році, тому, сподіваюся, ще більше шкіл 
зможуть отримати нову комп’ютерну техніку. 
Тернопільська облдержадміністрація висловлює 
вдачність усім педагогам, які приймають реалії 
сьогодення, перелаштовуються на нові техноло-
гії та продовжують давати дітям знання, - наго-
лосив Володимир Труш.

Відстежувати кількість і вартість придбаних 
ноутбуків можна за допомогою спеціального 
дашборду на сайті Мінцифри.

Слухачі Центру підготовки офіцерів запасу ЗУНУ склали 
присягу на вірність українському народові

В області працюватимуть 76 пунктів масової вакцинації
Кількість пунктів масової вакцинації на Тернопільщині збільшиться до 76-ти. 

Про це заявила директорка департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко. 

Педагоги Тернопільщини отримають 
ноутбуки для роботи

На Тернопільщині 1592 педагоги отримають ноутбуки для роботи. 
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25 липня у селі Великі 
Гаї на третьому 
Міжнародному фестивалі 

«Медове Тернопілля» можна було 
спробувати все те, що допомагають 
отримати смугасті пухнасті 
бджілки, та ще й файнезно 
посвяткувати.

Якщо ви таки дочекались в Тернополі 
маршрутку, що везе у Великі Гаї, то точно 
стали бажаним гостем фестивалю. На святі 
купували ароматні медові продукти, май-
стрували свічки зі справжнього воску, мали  
змогу побачити й послухати творчі колек-
тиви та виконавців і - обов’язково - тесту-
вали медові напої. Не проходили і повз сма-
колики від польової кухні Тернопільського 
козацько-десантного, екологічного осе-
редку  імені Дмитра (Байди) Вишневець-
кого, освячені отцем Великобірківського 
деканату Василем Брегіним.

- Ми приготували 130 літрів рибної 
юшки з лосося, маємо печену картоплю, 
салат з капусти, квашені огірочки, козаць-
кий куліш, чай з карпатських трав – орієн-
товно на 400 учасників фестивалю, – роз-
казав наказний отаман Тернопільського 
крайового коша «Українське козацтво» 
Володимир Мосейко. – Взагалі сьогодні 
працюють три наші польові кухні – у Ве-
ликих Гаях, в Чистилові на святі села та на 
Лановеччині.

Навколо святкового футбольного поля 
розкинулись намети з продукцією на різ-
ний смак – тут і чаї, й іграшки, і сувеніри. 
Навпроти – презентації творчих напрямків 
сіл Великогаївської громади, посеред поля 
сучасна сцена, лед-екрани та дитячий май-
данчик з надувними гірками, фотозони. 
Допомогали не заплутатись у локаціях 
фестивалю школярі-волонтери у яскравих 
помаранчевих футболках з села Білоскир-
ка Великогаївської сільської громади.

Традиційні продукти від діда-
прадіда й нові, унікальні 

Окремо один біля одного стояли ме-
дові намети, де у баночках та пляшечках 
турботливі бджолярі заготували смачні 
медові продукти. Кожен вихваляє  своє 
– і слухати це також насолода. Пасічник 
Ігор Олійник з села Скоморохи з агрофір-
ми «Медобори» доглядає за пасікою з 75 
бджолосімей.

- На пасіці мені допомагає дружина, - 
розповів він. - На фестиваль ми привезли 
бджолиний пилок, бджолині настоянки, 
настоянку з бджолиного підмору, з про-
полісу, привезли мед квітковий і з різно-
трав’я, свіжий гречаний. 

У наметі пана Ігоря можна було придба-
ти до солодкого продукту свіжоспечений 
житній та гречаний хліб. Рідкісний мед 
презентувала Оксана Пастущин із сімейної 
пасіки «Медові роси» з села Козівка.       

- Вперше цього року ми вивозили свою 
пасіку на поля з розторопші – тому привез-
ли унікальний продукт, зібраний там. Є в 
нас мед гречаний і з весняного різнотрав’я, 
пилок, перга, прополіс, мед в стільниках, 
горішки, залиті медом, свічки, – каже пані 
Оксана. - Але не все, що бджілка принесла 
з квітки, можна в неї забирати. Бджоли 
приносять нектар, але лише після того, 
як видалять зайву вологу, нектар пройде 

ферментацію у вулику, бджілки запечата-
ють стільник - аж тоді це можна назвати 
медом.

Не треба везти з-за кордону, 
є наш питний мед!    

Учасники на «Медове Тернопілля» при-
їхали особливі – замість того, щоби трима-
ти свої технології у таємниці, об’єднуються 
та діляться цінними знаннями. Наприклад, 
секретами виготовлення питного меду, які 
українці ледь не втратили. Зусиллями ен-
тузіастів унікальні рецепти поступово по-
вертаються у життя. І в Україні знову є свій 
особливий питний мед! Про відновлення 
виробництва та повернення професії «ме-
довар» захоплено розказав учасник з села 
Полонка, що на Волині, почесний пасічник 
України Володимир Дмитрук.  

- Окрім того, що я пасічник, я ще займа-
юсь виробництвом медових напоїв у ТзОВ 
«Українські медовари» - ми були першими, 
хто в нашій державі отримав ліцензію на 
виготовлення медових напоїв зброджених 
і кріплених. Люди привозять з-за кордону 
віскі, бренді, ром, а я хочу, щоби був влас-
ний ексклюзивний напій - питний мед! 

В мене в родині не було пасічників, а ось 
вино домашнє робили. Я своє перше вино з 
малини зробив тридцять років тому і одну 
пляшечку досі маю, а медівку вперше ску-
штував разом з пасічником від діда-пра-
діда, медоваром Віталієм Приймаком і з 
першим ковтком відчув – ось воно наше, 
українське. 

Трішки солодкого для 
українських воїнів 

Під час фестивалю тривала благодійна 
акція «Баночка солодкого меду для мого 
захисника» - пасічники передали близько 
400 літрів солодкого продукту українським 
воїнам. А купуючи тістечка, пампушки, 
мед, гості фестивалю могли пожертвувати 
гроші для дитячої обласної лікарні.

- Сьогодні ми не тільки презентуємо бі-
бліотеку, а ще й печемо пампухи, – розка-
зала директорка комунального закладу 
«Великогаївська центральна сільська бі-
бліотека» Надія Прийма. - Долучаємось до 
ініціативи родини Березовських – зібрати 
кошти для того, щоби купити медичне об-
ладнання.

Бібліотекарі були у милих обручах з 
бджолиними вусиками, що їм дуже личи-

ли, адже вони і самі, як бджілки, щодня 
працюють, щоби мати на книжкових по-
личках цікаві книжки. До слова, бібліотеки 
Великобірківської громади щороку на по-
повнення книжкових фондів отримують 
50 тисяч гривень.

Медові рекорди 
В останні роки на Тернопільщині збіль-

шились площі посівних медодайних 
культур, а саме соняшника та гречки, що 
сприяло медозборам. Майже 60 тисяч 
бджолосімей на приватних пасіках та по-
над пів тисячі бджолородин сільгосппід-
приємств Тернопільщини долучились до 
загального виробництва меду - у минуло-
му році українці експортували рекордну 
кількість цього продукту - понад 81 тися-
ча тонн! 

Голова Великогаївської громади Олег 
Кохман та один із засновників фестивалю 
голова громадського об’єднання «Спілка 
пасічників Тернопільщини» Юрій Бере-
зовський саме таким і бачили фестиваль, 
щоби бджолярі не тільки презентували 
медову продукцію своїх пасік, знайоми-
лись з технічними новинками, а ще й 
спільно радились, шукали шляхи порозу-
міння аграріїв та пасічників, говорили про 
культуру споживання меду, адже мед це – 
здоров’я нації.

Фестиваль «Медове Тернопілля» орга-
нізовує громадське об’єднання «Спілка 
пасічників Тернопільщини» разом з Вели-
когаївською громадою і Тернопільською 
ОДА.

СолоДкий фЕСТивалЬ: як влаштували 
грандіозне свято меду на Тернопільщині
Бджоли, мед і українці  нерозривно пов’язані. Тисячоліттями бджолині 

родини живуть у вуликах неподалік хат, а люди добувають (викачують) 
мед. Ми їмо смачний, поживний, корисний продукт, лікуємося ним, а ще 

українці готують неперевершений питний мед!
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– Для початку розкажіть, 
наскільки успішно вдалося 
спрацювати у першому пів-
річчі цього року.

– На мою думку, перше пів-
річчя було досить успішним. Ко-
ристуючись нагодою, хотів би 
подякувати бізнесу за свідоме 
ставлення до сплати податків. 
Звісно, що нестабільна ситуація 
із корона вірусним захворю-
ванням ускладнила діяльність 
підприємництва, економіки. 
Проте суб’єкти господарювання 
нашого краю належно подбали 
про фінансове забезпечення 
країни, виконуючи свій кон-
ституційний обов’язок щодо 
сплати податків. Адже вони пе-
рерахували впродовж першого 
півріччя цього року до бюдже-
тів усіх рівнів понад 4,6 млрд 
грн податкових платежів. По-
рівняно з січнем-червнем 2020 
року надходження до зведеної 
казни зросли на 1,2 млрд гри-
вень або на 34,1 відсотка. При 
чому з усієї суми надходжень до 
загального фонду державного 
бюджету надійшло більше 2,1 
млрд грн, місцеві бюджети от-
римали трохи більше 2,5 млрд 
гривень. 

Відрадно, що платники на-
шого краю добре усвідомлю-
ють, що сплачені податки – це 
фінансова життєдіяльність 
країни, іншими словами: нема 
податків – нема держави.

– Михайле Васильовичу, 
яка ситуація із застосуванням 
реєстраторів розрахункових 
операцій, чи часто бізнесме-
ни використовують програм-
ні РРО у своїй діяльності?

– На початок липня 574 
суб’єкти підприємництва на-
шого краю застосовували у 
своїй діяльності безкоштовне 
програмне рішення. При чому 
приватні підприємці активніше 
впроваджують програмні РРО. 
Адже таких є 518 осіб. Серед 
юридичних осіб програмному 
рішенню надали перевагу 56. 
Проте спостерігається все ж по-
зитивна тенденція до зростан-
ня кількості користувачів 
програмних рішень. Адже вста-
новити його можна самостійно 
і безкоштовно. До того ж покро-
кова інструкція зі встановлен-
ня ПРРО, відеоуроки, відповіді 
на найактуальніші питання та 
нормативно-правові докумен-
ти знаходяться у спеціальному 
однойменному банері «Про-
грамні РРО» на субсайті Голов-
ного управління ДПС у Терно-
пільській області (tax.gov.ua/
baneryi/programni-rro).

– З липня розпочалися пе-
ревірки бізнесу щодо викори-
стання необлікованої найма-
ної праці. яка участь у цьому 
податківців?

– З метою оперативного ви-

явлення роботодавців, що ма-
ють найвищий ризик викори-
стання незадекларованої праці, 
ГУ ДПС Тернопільщини спільно 
з Управлінням Держпраці у Тер-
нопільській області здійснює 
співпрацю щодо обміну інфор-
мацією про невідповідність 
кількості працівників робото-
давця обсягам виробництва 
(виконаних робіт, наданих по-
слуг) до середніх показників за 
відповідним видом економічної 
діяльності. Також детального 
вивчення потребують випадки 
невідповідності кількості одно-
часно працюючих реєстраторів 
розрахункових операцій кіль-
кості працівників роботодавця 
із зазначенням розташування.

До того ж триває обмін ін-
формацією щодо суб’єктів го-
сподарювання, які виплачують 
заробітну плату працівникам 
нижче мінімальної. 

На сьогодні спостеріга-
ється позитивна динаміка зі 
збільшення кількості працев-
лаштованих належним чином 
працівників. Так, упродовж пер-
шої половини липня платники 
податків подали повідомлення 
до ГУ ДПС в області про працев-
лаштування 2941 працівника, 
що в середньому становить 196 
осіб за день.

Принагідно хотів би подяку-
вати свідомим суб’єктам госпо-
дарювання, які оформили тру-
дові відносини з працівниками. 
Роботодавцям же, які ігнорують 
виконання свого обов’язку, на-
гадую про встановлену законо-

давством відповідальність за 
використання праці неоформ-
лених працівників. Якщо гово-
рити мовою цифр, то це 60 тис. 
гривень за виявлене порушен-
ня вперше, та 180 тис. гривень, 
якщо порушення виявлено пов-
торно впродовж двох років.

– Михайле Васильовичу, 
упродовж червня ряд наших 
краян отримали «листи ща-
стя» про сплату податку на 
нерухоме майно. якщо є якісь 
питання щодо розміру пла-
тежу, корегування площі не-
рухомості або ж не отримали 
таких повідомлень, хоч зна-
ють стовідсотково, що мають 
платити такий податок, куди 
звертатися людям?

– Власники житлової неру-
хомості, які мають платити по-
даток, але не отримали подат-
кового повідомлення-рішення, 
можуть звернутися до контро-
люючого органу за місцем про-
живання та провести звірку да-
них щодо об'єктів житлової та/
або нежитлової нерухомості, в 
тому числі їх часток, що пере-
бувають у власності платника 
податку; розміру загальної пло-
щі об'єктів житлової та/або не-
житлової нерухомості, що пере-
бувають у власності платника 
податку; права на користування 
пільгою із сплати податку; роз-
міру ставки податку, а також на-
рахованої суми самого податку.

– Наскільки популярні 
електронні сервіси податко-

вої серед жителів Тернопіль-
щини?

– Можу вас запевнити, що 
наші краяни достойно оцінили 
переваги податкових сервісів, 
особливо у час карантину. По-
годьтесь, набагато комфорт-
ніше і безпечніше звітувати із 
дому, ніж особисто відвідувати 
велелюдні місця.

Тож з початку року платники 
Тернопільського краю отримали 
11650 сертифікатів електронно-
го цифрового підпису. Адже у час 
карантинних обмежень наяв-
ність електронного цифрового 
підпису забезпечує цілодобовий 
доступ до електронних серві-
сів податкової служби в режимі 
онлайн у зручний для себе час 
доби, без відвідання установ. 

Важливо, що податкова 
служба продовжує удосконалю-
вати уже діючі та розробляти 
нові електронні сервіси, аби мак-
симально мінімізувати особисте 
спілкування з суб’єктами під-
приємництва, чим забезпечити 
останнім комфортні умови для 
провадження діяльності.

Принагідно нагадую, що у 
приміщенні Центру обслугову-
вання платників Тернопільської 
ДПІ працівники сектору реє-
страції користувачів управління 
(центру) сертифікації ключів ІДД 
ДПС України надають послуги з 
безкоштовної видачі посилених 
сертифікатів відкритих ключів 
електронного цифрового підпи-
су для юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадян.

Інна МАТУШ.

Михайло яцина: «без податків – нема держави»
липень – місяць перших підсумків та прогнозів, своєрідний 

екватор, який може спрогнозувати успішне чи не дуже завершення 
року. Саме на початку другого місяця літа податківці відзначають 

своє професійне свято – День податківця україни. про те, як 
спрацювали фахівці податкового відомства Тернопільщини 
у першому півріччі цього року, чи зумів бізнес продуктивно 

діяти в режимі послабленого карантину, що нового чекати від 
змін податкового законодавства і як із перевірками суб’єктів 

господарювання – наша розмова із начальником Головного 
управління ДпС у Тернопільській області Михайлом яЦиНоЮ.

Завершився прийом 
заяв та документів для 
вступників на освітні сту-

пені бакалавра, наскрізного 
магістра та магістра. Право 
- одна з найбільш популярних 
спеціальностей серед абіту-
рієнтів. Про це свідчать дані, 
оприлюднені Міністерством 
освіти і науки, передає «Закон 
і Бізнес».

Так, найпопулярнішими спеці-
альності бакалаврату за кількістю 
поданих заяв є: філологія - 76371; 
право - 67720; комп’ютерні науки - 
66123; менеджмент - 62227; середня 
освіта - 44136; інженерія програмно-
го забезпечення - 43618; журналісти-
ка - 43215; психологія - 39529; еконо-
міка - 37464; маркетинг - 36080.

А от найбільшу кількість заяв 
вступники до магістратури подали 
на такі спеціальності: право - 23404; 
менеджмент - 11701; середня освіта 
- 9280; філологія - 8528; комп’ютер-
ні науки - 8511; психологія - 6373; 
економіка - 5845; фінанси, банків-
ська справа та страхування - 5624; 
публічне управління та адміністру-
вання - 4850; комп’ютерна інжене-
рія - 4058.

Найпопулярнішими університе-
тами залишилися: Київський наці-
ональний університет імені Тараса 
Шевченка, Львівський національ-
ний університет імені Івана Франка, 
Національний технічний універси-
тет «Київський політехнічний ін-
ститут імені Ігоря Сікорського», На-
ціональний університет «Львівська 
політехніка».

Пенсійний фонд 
України підго-
тував проєкт 

Порядку проведення 
конкурсу з відбору ор-
ганізацій, що здійсню-
ють виплату і доставку 
пенсій та грошової 
допомоги за місцем 
фактичного прожи-
вання одержувачів у 
межах України. 

До проведення кон-
курсу пенсії буде достав-
ляти «Укрпошта». Про це 
повідомляє РБК-Україна з 
посиланням на проект до-
кумента, який повторно 
оприлюднений для обго-
ворення на сайті Федерації 

профспілок України (ФПУ).
Згідно з проєктом, до 

участі в конкурсі допуска-
ються оператори поштово-
го зв’язку, які здійснюють 
господарську діяльність у 
сфері надання послуг по-
штового зв’язку протягом 
не менше п’яти років.

Крім того, оператори 
повинні надавати послуги 
в адміністративно-терито-
ріальних одиницях, в яких 
працюють головні управ-
ління Пенсійного фонду, 
структурні підрозділи з 
питань соціального захисту 
населення місцевих адміні-
страцій та громад

Також такі оператори 
поштового зв’язку мають 

фінансову та матеріаль-
но-технічну спроможність 
забезпечити збереження 
коштів, призначених для 
виплати пенсій та грошо-
вої допомоги, та їх доставку 
одержувачам

Топ-10 найпопулярніших 
спеціальностей в україні

ДоСТавка пЕНСій пошТоЮ: 
ПФУ підготував нові умови конкурсу
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- Анатолію Григоровичу, 
ви зауважили, що саме у літ-
ній період дитячий травма-
тизм різко зростає. З чим це 
пов’язано, на вашу думку? 

- Це пов’язано з багатьма 
соціальними факторами. Ос-
новна причина, що діти не 
зайняті. Під час навчально-
го року вони перебувають у 
школі, потім роблять домашні 
завдання. А влітку діти пере-
важно належать самі собі, коли 
батьки  на роботі. І, відповідно, 
травмуються за різних обста-
вин. Я вважаю, що батьки на-
самперед мають організувати 
дітям дозвілля. І контролюва-
ти те, чим вони займаються. Бо 
діти не можуть ще об’єктивно 
оцінити ситуацію, в якій опи-
нилися. Вони лізуть на дерева, 
облюбовують різні будівель-
ні конструкції, катаються на 
скейтах і велосипедах… При 
цьому дитина не завжди може 
оцінити ступінь небезпеки і те, 
справиться вона чи ні. Це і є ос-
новна причина травмування.

Найбільше діти травмують-
ся на вулиці, в побуті, рідше – у 
школі. А ще – в аваріях на доро-
зі. І хоч травм, отриманих діть-
ми в ДТП, найменше порівняно 
з іншими, але вони найважчі, 
інколи з сумними наслідками. 
Якщо, наприклад, при загаль-
ному переломі  променевої 
кістки  дитина в стаціонарі за-
раз перебуває одну-дві доби, 
то після ДТП може перебувати 
місяць-півтора. 

- Але теперішні діти такі 
активні. Біда може трапити-
ся за якусь хвилину.  

- З приводу вашого заува-
ження наведу один приклад 
з моєї лікарської практики. 
Мама готувала їсти, і малень-
ка дитина віком десь три роч-
ки запхала руку в електричну 
м’ясорубку. Ручку ми врятува-
ли, але функціональні зміни є. 
Ми не винуватимо батьків, але 

якби мама все-таки була більш 
уважна і дитину задіяла в чо-
мусь іншому, біди можна було 
б уникнути. 

- При вашому відділенні 
працює цілодобовий травма-
тологічний пункт.  

- Так, і він розрахований на 
діток усієї області. Тобто у не-
відкладних випадках батьки з 
дітьми звертаються в травм-
пункт у будь-який час доби. 

- Багатьох цікавить, чи 
потрібно при цьому скеру-
вання від сімейного лікаря?

- У травмпункт не потріб-
но. Якщо вже первинний огляд 
був у районі, тоді лікар скеро-
вує. А якщо пацієнт ще не був 
оглянутий, у випадках гострої 
травми направлень не потріб-
но. Коли ж травма вже задав-
нена, чи минуло кілька днів, 
тоді варто звернутися до нас у 
поліклінічне відділення, у ка-
бінет ортопеда-травматолога.       

Ми мусимо розділяти невід-
кладну і планову служби, щоб 
якісно забезпечити допомогу 
пацієнтам. Бо якщо за добу у  
травмпункт звертається 40 і 
більше постраждалих дітей, то 
ургентний лікар фізично може 
не встигнути надати допомогу 
тим, хто її потребує першочер-
гово. Тому ми завжди пацієнтів 
просимо, якщо вони бажають 
прийти до нас на повторний 
огляд, щоб зверталися в робо-
чий час у поліклінічне відді-
лення. Або у відділення стаці-
онару, якщо узгодять з лікарем 
годину і день.

- А скільки з початку року 
ви вже пролікували дітей? 

- У травмпункті отримали 
допомогу майже 4 тисячі ді-
тей. Це дуже багато. За рік це 
в середньому 8-9 тисяч таких 
пацієнтів. Не кожна дитина 
потребує госпіталізації, біль-

шість лікуються амбулаторно. 
Але щороку півтора тисячі  па-
цієнтів таки не оминають ста-
ціонар. І це теж дуже багато. 
Ось і цьогоріч у відділенні ми 
вже пролікували приблизно 
700 дітей. 

- Ви є учасником між-
народної організації AO 
Foundation, яка, зокрема, 
розробляє найновітніші ме-
тоди лікування переломів та 
їх наслідків.                          

- Ця організація заснована 
у 50-х роках минулого століт-
тя в Швейцарії провідними 
хірургами того часу. У 2018 
році в цій організації у Давосі я 
представляв випадок з власної 
практики. У 2019 році я також 
виграв грант і проходив шість 
тижнів стажування в Австрії у 
клініці міста Грац. Світ іде впе-
ред у впровадженні нових ме-
тодик лікування. Вчитися нам 
є чому. Скажімо, раз на рік до 
Києва приїжджають з-за кор-
дону провідні спеціалісти, які 
проводять курси з ортопедії та 
травматології. Нашим лікарям 
держава їх не оплачує, можна 
долучатися хіба власним ко-
штом: вартість за 4-3 дні - в 
межах 600 євро плюс прожи-
вання. Цієї осені буде якраз 
семінар по дитячій травмі. Од-
ним з доповідачів також буду я. 
Власне, сучасна ортопедія – це 
не тільки мистецтво, а й техно-
логія. І дотримання цієї  техно-
логії, сучасних методів опера-
тивного лікування – це один з 
фундаментів успіху операції і 
подальшого лікування пацієн-
та, його відновлення і хорошо-
го кінцевого результату.

- Ви належите до провід-
них дитячих травматологів 
України. Чи впроваджуєте 
новітні методики лікування 
у своєму відділенні?

- Так. Сьогодні для лікуван-
ня та фіксації переломів вико-
ристовуємо німецькі й швей-
царські імпланти. Бо раніше 
як було? Після операції дитина 
була в гіпсі місяць-півтора, піс-
ля цього – реабілітація, потім 
– розробка суглобів. Словом, 
процес довготривалий. Тепер 
у більшості випадків завдяки 
імплантам дитина перебуває у 

стаціонарі день-два. Рухає ніж-
кою чи рукою. Звісно, бувають 
різні переломи за важкістю, 
які потребують гіпсової мобі-
лізації, але все-таки терміни  
лікування і реабілітації дітей з 
травмами ми скоротили в рази 
у порівнянні з тим, що було, 
наприклад, десять років тому. 
Використовуємо малоінвазив-
ні методики. Частою травмою 
у дітей є перелом кісток пе-
редпліччя. Якщо раніше опе-
ративне втручання при цьому 
супроводжувалося великими 
розрізами, то зараз це два не-
великі розрізи по одному сан-
тиметру.

- Діти при такому лікуван-
ні почувають себе більш ком-
фортно?

- Безумовно. Крім того, 
вони повертаються практич-
но одразу в  соціум. Можуть 
ходити до школи,  гратися з 
друзями, поїхати на відпочи-
нок з батьками. Єдине прикро, 
що імпланти батьки змушені 
купувати самі. Держава гро-
шей поки що на це не виділяє. 
Але якщо брати в загальному, 
то дитина обходиться майже 
без реабілітації, коли батькам 
доводилося возити її з району 
до медичного закладу. Також 
скоротили терміни лікування, 
батькам не потрібно тратити-
ся на дорогу, щоб відвідати ди-
тину, тож в кінцевому резуль-
таті виходить не дорожче, ніж 
було колись. 

- Ви стажувалися у кліні-
ках Європи, бачили, як вони 
обладнані. Що б вам хотілося 
мати у своєму відділенні? 

- Я скажу так: лікар на-
вчиться, якщо хоче бути хоро-
шим спеціалістом, іти в ногу з 
часом. Він знайде можливість 
і поїде на курси, на стажуван-
ня. Найбільша потреба в різ-
номанітному інструментарії, 
обладнанні, яке коштує великі 
гроші. І не завжди є можли-
вість його купити, а отже за-
провадити новітні методики 
для сучасного і комфортного 
лікування пацієнтів. Над цим 
працюємо. Маємо вже німець-
кий інструментарій, частину 
швейцарського. Придбали хо-
роший електронно-оптичний 

перетворювач, що дозволяє  
одразу онлайн дивитися, як 
складається перелом, як фіксу-
ється. І це дозволяє проводити 
оперативні втручання малоін-
вазивними методами. 

-  Інколи дорослі з важкі-
стю переживають біль. А ви 
працюєте з дітьми.  У лікарів 
до малих пацієнтів має бути 
особливий підхід?  

- Так, підхід має бути осо-
бливим, адже кожна дитина 
сприймає лікаря по-своєму. 
Тим паче, коли болить. Є діти, 
які одразу йдуть на контакт, 
є, які бояться білого халата. 
Інколи, щоб оглянути дитину 
та знайти з нею контакт, може 
знадобитися і пів години. Але 
є інший момент. Коли  ти вже 
зробив основну лікарську ма-
ніпуляцію - все добре, біль ми-
нув, то, як правило, діти міня-
ються і стають твоїми друзями. 
А ще діти, мабуть, наймужніші 
пацієнти. 

 - Літо триває. На що 
все-таки слід найбільше 
звернути увагу батькам, аби 
запобігти дитячому травма-
тизму? 

- Ми розуміємо, що дитин-
ство супроводжується якимось  
травмами. Але завдання бать-
ків, аби цих травм було менше, 
а якщо вже і трапляються, то 
щоб вони були якомога легші. 
Важкі травми залишають слід 
в організмі, інколи призводять 
до інвалідизації дитини. До-
рослим слід зробити все, аби в 
їхніх дітей були безпечні умови 
для ігор на вулиці, а також без-
печний дім. Зараз починають 
збирати урожай. Дітей прива-
блюють різні механізми – мо-
тоблоки, міні-трактори, їх ру-
хомі частини, де все крутиться. 
Малеча запихає туди руки, і є 
випадки з травматичними ам-
путаціями. Діти допомагають 
батькам – і це добре, тут є еле-
мент виховання. Але це, вкотре 
повторюся, має бути безпечно. 
Тож радісного 
і щасливого 
усім нам літа. 

анатолій коРиЦЬкий: «Діти 
травмуються найбільше влітку»

Зіна 
кушНіРук

у травмпункті Тернопільської обласної дитячої лікарні від 
початку року отримали кваліфіковану допомогу близько 

4 тисяч дітей. більше семи сотень з них потребували 
лікування у стаціонарі. як вберегти дітей від травмувань? 
які новітні методики застосовують медики для лікування 

малих пацієнтів? про це, а також інші важливі аспекти у 
роботі медиків розмовляємо із завідувачем ортопедо-

травматологічного відділення обласного дитячого 
шпиталю, доктором філософії  анатолієм коРиЦЬкиМ.   
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За словами першого 
віце-прем’єра - міністра 
економіки Олексія 

Любченка, Україна є лідером 
в Європі за кількістю 
працездатного населення, яке 
працює за кордоном.

На жаль, так склалося, що молоді, 
активні, освічені українці створюють 
економічне зростання європейцям. А 
вітчизняні урядовці й політики сушать 
голови, де взяти гроші на пенсії, соціал-
ку і хто в майбутньому працюватиме в 
Україні.  

Президент Всеукраїнської асоціації 
компаній з міжнародного працевлашту-
вання Василь Воскобойник констатує: 
зарплата у всіх країнах Європи збільшу-
ється. В Україні також мають намір під-
вищити мінімалку. Це добре, але… В Єв-
ропі зростає економіка. А в Україні поки 
цього, фактично, нема. Це означає, що 
ріст мінімалки вдарить, зокрема по ма-
лому й середньому бізнесу. І по дірявій 
державній казні. Ще й ціни традиційно 
рвануть догори. Хоча вони й так непри-
томні в нас. Та чого влада не зробить 
заради власного рейтингу? Адже пода-
ється все так, наче чиновники з власних 
кишень дістають кошти на підвищення 
пенсій та зарплат. 

Влітку ряди заробітчан останніми 
роками активно поповнюють українські 
освітяни: масово їдуть працювати до 
сусідів-європейців. Так, із початку 2021 
року, порівняно з літом 2020-го, кіль-
кість українських вчителів, які влітку 
їдуть на заробітки, зросла. За три міся-
ці літніх канікул вони там заробляють 
3-$5 тисяч.

Кількість вчителів, які працюють 
на канікулах у Польщі, за рік зросла на 
15%, повідомили в Аналітичному цен-
трі компанії з міжнародного працевлаш-
тування Gremi Personal. Улітку, під час 
сезонних робіт, українські освітяни ста-
новлять близько 5% від загальної кіль-
кості українських трудових мігрантів. 
Педагоги шукають вакансії, де можна 
швидко і добре заробити в літній сезон. 
Працевлаштовуються на підприємства 
харчової промисловості (м’ясокомбіна-
ти, рибзаводи, кондитерські фабрики), 
заводи електроніки, логістичних скла-
дах, у готелі та ресторани, каже дирек-
тор Департаменту рекрутації Gremi 
Personal Анна Джоболда.

А дехто у Польщі може заробити до 
$5 тисяч за місяць. Тамтешні роботодав-
ці активно запрошують на роботу різно-
робочих; пакувальників, стоматологів, 
терапевтів, електриків, будівельників, 
доглядальниць, нянь, токарів, швачок, 

зварювальників, прибиральників, ін-
формує портал Robota.ua. Так, стомато-
логу у приватній клініці Польщі пропо-
нують зарплату від 120 до 145 тис грн 
на місяць; українському терапевту - 75 
тис грн на місяць; швачка може заробля-
ти 25 тис. грн; зварник - до 52 тис. грн; 
різноробочі - близько 30 тис. грн; при-
биральникам складів пропонують до 33 
тис. грн; будівельникам - близько 45 тис. 
грн. на місяць; електрики - 40 тис. грн.

Варто зазначити, раніше посол Укра-
їни в Республіці Польща Андрій Дещиця 
повідомив, що в країні нараховується 
близько 1,5 мільйона українських тру-
дових мігрантів (офіційно). Багато хто 
відкриває в Польщі свої власні підпри-
ємства і кількість таких бізнесів зро-
стає...

А в Чехії українським заробітчанам 
пропонують ще вищу платню, аніж у 
Польщі - від 30 до 90 тисяч гривень на 
місяць. Чеські підприємці активно шу-
кають на роботу українців. Найбільше 
потребують різноробочих на харчових 
виробництвах, складах та електриків. За 
даними рекрутингової компанії, Чехія у 
2021-у збільшила квоту для працівників 
з України до 40 тисяч осіб на рік. Робо-
тодавці більше надають перевагу саме 
нашим співвітчизникам. Пояснюють: 
українці більш працьовиті, швидко на-

вчаються і в них майже відсутній мов-
ний бар’єр.

...Експерти стверджують: чимало за-
робітчан додому не повернуться. І через 
низькі зарплати, і через вічні експери-
менти нашої влади з пенсійним законо-
давством, податковим... З нескінченни-
ми реформами, від яких мало толку. 

А на початку незалежності Україна 
була у значно вигіднішому економічно-
му становищі, ніж, приміром, згадана 
Польща. Наша країна мала шанс пере-
творитися в одну з найрозвиненіших 
країн Центральної та Східної Європи. 
Але спотворена система політичної вла-
ди, домінування груп впливу, неякіс-
на робота державних органів влади не 
дали цьому статися. Замість розвитку 
країна отримала вибух корупції, тіньові 
і навіть кримінальні процеси в економі-
ці й управлінні, олігархат, бідність, тру-
дову міграцію... 

І тепер ми безнадійно 
доганяємо цю ж Польщу 
та інші країни колишньо-
го соцтабору. І невідомо, 
коли доженемо... 

ольга чоРНа.

Робочі Руки Для ЄвРопи: Україну 
щорічно покидають  мільйони громадян 

Потік заробітчан з нашої країни до Європи не припиняється. Середній 
вік українського заробітчанина - 30-40 років. За експертними оцінками, 

Україну щорічно покидають від 2 до 3 мільйонів громадян.

Чисельність наяв-
ного населення 
у Тернопільській 

області, за оцінкою на 1 
червня 2021 року, ста-
новила 1 мільйон 026 
тисяч 730 осіб.

Упродовж січня-травня 
кількість населення змен-
шилася на 3832 особи. Це 
відбулося за рахунок при-
родного скорочення - 4336 
осіб. Водночас зафіксовано 
міграційний приріст насе-
лення - 504 особи.

У січні-травні цього року 
в області народилось 2977 
дітей, що на 109 менше, аніж 
за аналогічний період 2020-
го.

Упродовж січня-травня 
2021 року зареєстрували 
7313 померлих, що на 1204 
більше, ніж за відповідний 
період минулого року, пові-
домляє Головне управління 
статистики у Тернопільській 
області.

В Україні з січня до липня 2021 
року середня пенсія збільши-
лася всього на 200 гривень: із 

3,5 до 3,7 тисячі. За цей же період 
пенсія суддів зросла із 67,9 до 83,2 
тисячі гривень, або на 15,3 тисячі. 
Про це йдеться в опублікованих да-
них Пенсійного фонду. 

Це сталося з урахуванням індексації та 
підвищення прожиткового мінімуму. Голов-

на причина: для простих українців і служи-
телів Феміди діють різні правила виходу на 
заслужений відпочинок, повідомляє Бізнес.
UA.    

Прості українці отримують виплати за 
формулою: середню зарплату за три мину-
лі роки помножити на стаж у роках, на 1% і 
на співвідношення власної зарплати до се-
редньої. Тож навіть при наявності 35 років 
стажу із середньою зарплатою розмір пенсії 
буде меншим, ніж 35% (бо враховується се-

редня зарплата за три роки, а вона менша, 
ніж середня зарплата за минулий рік).

Суддям пенсія рахується інакше: вони 
за наявності стажу можуть претендувати 
на 80% своєї зарплати. Простим українцям 
не досягти такого співвідношення пенсії до 
заробітку, навіть якщо вони мають 80 років 
стажу.

У результаті, пенсії простих українців ро-
стуть на сотні гривень, а виплати служите-
лів Феміди - на десятки тисяч гривень.

На Тернопільщині 
смертність 

значно вища за 
народжуваність

Суддям підвищили пенсії на 15 тисяч гривень

чиновники масово обманюють 
у своїх деклараціях 

Наразі тривають перевiрки декларацiй за 2020 рiк, поданих чи-
новниками у квiтнi цього року.

У 2019-у НАЗК виявило 1469 недостовірних декларацій - це най-
більша цифра за останні чотири роки. Для порівняння, у 2018 році 
році було виявлено 469 недостовірних декларацій, а у 2017 - 141.

19 липня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав 
закон про покарання за брехню в деклараціях. Згідно з документом, 
у випадку, якщо чиновник вказав недостовірну інформацію, він 
може опинитися за гратами на термін до двох років i втратити пра-
во обіймати певні посади до трьох років. У деяких випадках за по-
рушення може бути призначений штраф та/або громадські роботи.

Новий закон вступає в силу з 2022 року, тому під відповідаль-
ність за недостовірне декларування можуть потрапити декларанти, 
які подадуть звіт вже за цей рік.

Чиновників також притягають до відповідальності за несвоєчасне 
подання декларацій, через що у 2019-му році було складено 120 адміні-
стративних протоколів. Це на 35% менше, ніж у 2018-у (185 протоколів).

Кiлькість декларантів, які, попри заборону, відкрили рахунки за 
кордоном, збільшилась вдвічі: у 2018 році було складено 124 прото-
коли, а у 2019-му - вже 250.

Державна казна-
чейська служба у 
зв’язку з катастро-

фічно низьким рівнем за-
лишків коштів на рахунку 
припинила фінансування 
реалізації проєктів інфра-
структурних об’єктів, зокре-
ма, за проєктом «Велике 
будівництво». 

Як передає «Перший діловий», 
що виплати не здійснюються не 
лише з держкоштів, а й із залуче-
них кредитів міжнародних партне-
рів. Під питанням й інші виплати у 
серпні, зокрема, пенсії (для цього 
необхідно близько 40 млрд грн).

При цьому, за даними ДКСУ 
про виконання держбюджету, 
станом на 22 липня загальний 
план надходжень у січні-липні 
було перевиконано на 7 мільярдів 
гривень, а недобір - близько 30 
мільярдів гривень. У Рахунковій 
палаті раніше повідомляли, що 
за пів року бюджет перевиконали 

на 23,7 мільярда гривень, витра-
ти недовиконали на 44 мільярди. 
Попри суттєві надходження, за-
лишки коштів на єдиному казна-
чейському рахунку на початок 
липня поточного року були най-
нижчими із березня 2019-го.

До слова, за висновками роз-
слідування Тимчасової слідчої 
комісії парламенту податкових 
схем у 2019-2020 років, через 
«скручування» ПДВ бюджет за-
знав близько 50 млрд грн збитків.

Поінформовані джерела 
пов’язують блокування фінан-
сування проєктів «Великого 
будівництва» з неефективним 
управлінням фінансами з боку 
Держказначейства та Міністерства 
фінансів, а також із політичними 
факторами. Зокрема, йдеться про 
можливу зміну уряду цієї осені.

Деякі медіа припускають, що 
рішення про призупинення ви-
плат може бути особистою ініці-
ативою керівництва Держказна-
чейства.

у Держказначейства закінчилися гроші 
на рахунках: що буде з виплатами? 

Із 2017 по 2019 рік Національне агентство з питань 
запобігання корупції (НАЗК) провело 2123 повні 

перевірки декларацій чиновників, і в 99% випадків або в 
2106 чиновників виявили порушення. Про це йдеться в 

дослідженні Опендатабот, пише Фінанси.ua.  
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У руках Катерини Поднєжної із 
Кременця яйця перетворю-
ються на справжні витвори 

мистецтва. Жінка розмальовує 
їх не лише на Великдень, а й 
протягом всього року. Використо-
вує віск, також вирізьблює та 
видряпує візерунки. На писанках 
Катерини – мальовничі краєвиди 
Кременця: гора Бона, костел свя-
того Станіслава, будинок-музей 
Юліуша Словацького, краєзнав-
чий музей та Єзуїтський колегіум. 
А ще із шкаралупи яєць майстри-
ня створює делікатні кулони та 
сережки з етнічними та автор-
ськими мотивами. Незвичайна 
основа додає виробам особливого 
шарму і текстури. 

Катерина Поднєжна народилася на 
Львівщині. Вдома разом з рідними ство-
рювала перші писанки. Коли ж навчалася 
у Кременецькому обласному гуманітар-
но-педагогічному інституті, записалася 
на гурток писанкарства. 

- Перша моя писанка зовсім не вда-
лася, це і стало поштовхом для мене, - зі-
знається майстриня. - Я пробувала ще і 
ще. І кожного разу вдавалося краще. Пи-
санкарство захопило мене настільки, що 
кожного разу я шукала все нові техніки. 
А з досвідом і якість виконання покра-
щувалася. Але чомусь у нас так заведено, 
що писанки актуальні лише у Великод-
ній період, з чим я категорично не згідна, 
тому працюю над ними протягом усього 
року. 

Катерина не обмежується традицій-
ними орнаментами української писанки 
– створює на яйцях міні-картини. Пере-
конує, що шкаралупа для неї – незвичне 
полотно для втілення творчих задумів. 
Щоразу ставить перед собою нові викли-
ки, аби працювати і вдосконалюватися. 

- Я – художниця. І в мене полотно – це 
яєчна шкаралупа, - зізнається Катерина. 
- Тому на яйці я малюю те, що бачу і від-
чуваю. Мої роботи – це далеко не завжди 
традиційні писанки, це швидше художній 
розпис, або мініатюрні картини. 

Окрім писанок, у доробку майстрині є 
оригінальні прикраси з яєчної шкаралупи. 

- Я цікавилась роботами інших май-
стрів зі всього світу на теренах Інтернету, 
які техніки вони використовують, які ін-
струменти та матеріали, що зображують, 
там я вперше й побачила кулони з яєч-
ної шкаралупи, - розповідає майстриня. 
- Вирішила спробувати, однак мої перші 
проби були не дуже успішними. Вироби 
часто ламались, смола погано лягала на 
шкаралупу та ще багато різних нюансів, 
але як завжди - все приходить з досвідом.

Процес роботи з яєчною шкаралупою 
тривалий, вимагає скурпульозності і ви-
тривалості. 

- Візерунок створюю на порожньому 
яйці (попередньо очищеному від вмісту). 

Для творчості згодяться всі яйця - і до-
машні, і куплені. Звісно, домашні міцніші. 
Це може бути і куряче, і качине, і гусяче 
яйце. Найголовніше, щоб яєчна шкаралу-
па була без пошкоджень. Малюю простим 
олівцем форму майбутнього виробу, а 
далі воском наношу лінії майбутнього 
візерунку так, як і в писанці. Кольори 
накладаю на яйце - від світлого до тем-
ного. Після цього знімаю віск з яєчної 
шкаралупи над свічкою. Також створюю 
прикраси, видряпуючи малюнок на по-
фарбованій шкаралупі. Після цього вирі-
заю по контуру майбутній виріб. Роблю 
це спеціальним інструментом, у мене це 
гравер, по контуру майбутньої прикраси. 
А останнім етапом є покриття ювелірною 
епоксидною смолою з обох боків в проце-
сі висихання. Найбільша складність для 
мене - це накладання смоли на передню 
сторону кулона, тому що смола не одра-
зу хоче залишатись на випуклій поверхні 
яєчної шкаралупи рівномірним шаром. 
Близько трьох годин поправлянь, зби-
рання зайвих крапель, а тоді по дві доби 
на висихання з кожного боку. Останнім 
часом я зацікавилась ще однією незвич-
ною технікою – поєднанням смоли з де-
ревиною. Дуже цікаво спостерігати, як 
смола різного кольору змішується і фор-
мується шарами, при цьому є можливість 
всього на один-два рухи, щоб створити 

малюнок, інакше виріб буде зіпсований. А 
далі довгий процес шліфування, поліруван-
ня та покривання лаком. До речі, мене ча-
сто питають, чи не шкідлива ця смола для 
здоров`я. Звісно, що ні. Ми використовуємо 
спеціальну ювелірну смолу, яка нетоксична 
і не викликає подразнень на шкірі. 

У 2013 році Катерина Поднєжна от-
римала звання Майстра народної твор-
чості. А нещодавно ввійшла у World Egg 
Artist Association - спільноту майстрів, які 
займаються обробкою яєчної шкаралупи. 
Її засновниця – Гелена Кім, живе в Пів-
денній Кореї, займається популяризаці-
єю такого мистецтва. Існує каталог май-
стрів, куди входять митці з усього світу, 
на даний момент це трохи більше, як 300 
художників, з них близько 20 - з України. 

Катерина Поднєжна щодня працює 
над вдосконаленням своєї майстерності, 
щоразу опановує нові техніки. Зізнаєть-
ся, для неї найважливіше і найприємніше 
те, щоб її вироби дарували людям тільки 
гарний настрій і пре-
красні емоції.

фото з архіву 
Катерини 

Поднєжної.

Катерина Поднєжна: «Моє полотно – це яєчна 
шкаралупа. На ній малюю те, що бачу і відчуваю»

Майстриня з Тернопільщини виготовляє 
прикраси із звичайнісінької шкаралупи

Юля ТОМЧИШИН.

У кoстелі святoгo 
Станіслава в місті 
Кременці, що на Тер-

нопільщині, завершили 
реставрацію oргану, який 
вигoтoвили в 1886 рoці. 

Як передає Суспільне, на 
oргані грає сoліст Литoвськoї 

націoнальнoї філармoнії Oлек-
сандр Ісакoв. Він рoзпoвів, що 
під час реставрації дoпoмагав 
чистити oрганні труби.

«Інструмент вигoтoвили 
135 рoків тoму. Він вважаєть-
ся істoричнoю спадщиною... 
Деякі частини oргану вивезли 
закoрдoн в майстерню у Віль-
нюс. Кoжна труба була відрес-

таврoвана. Ми завершуємo 
рoбoти. Oрган вичищений і 
налаштoваний… У ньoгo є нo-
вий міх, мoтoр, дoстатній тиск 
пoвітря. Як органіст, мoжу пе-
редбачити: після реставрації 
і капітальнoгo ремoнту, він 
буде служити багатo років», - 
сказав Олександр Ісакoв.

Oрганний майстер Бернард 

Термен такoж приїхав із Лит-
ви. За його словами, реставру-
вали інструмент рік. І додав: 
представники з Варшави при-
йматимуть рoбoту й будуть за-
писувати гру на oргані.

Настoятель кoстелу oтець 
Лукаш Грoхля рoзпoвів, що 
дo рекoнструкції oрган щoд-
ня викoристoвували під час 

літургій: «Скільки має рoків, 
стільки й грає... Пoтрібний був 
ремонт».

Реставрацію oргану фінан-
сує інститут «Пoлoніка» при 
міністерстві культури Пoль-
щі. За слoвами oтця Лукаша 
Грoхлі, це вартує пoнад 20 ти-
сяч єврo.

У Кременці відреставрували 135-річний орган



№28 (415) / 28  липня - 3  серпня 2021 р. 8 Наш День Надзвичайні новини

 470, 770, 208, 970, (167 - то ніби Маладика, але вона є на 470), (200 - наш барабанщик із Заложців - як вийде). і ще надішлю фото 
стоп кадр з фільму

На Тернопільщині викрили 
масштабне виробництво 
підробленого спиртного. У 

ділків  вилучили напоїв на понад 
півмільйона гривень.

Нелегальне виробництво викрила 
Служба безпеки України у Тернопільській 
області. Як розповіли у відомстві, ділки, 
не переймаючись технологічним проце-
сом, виготовляли «брендовий алкоголь», 
не виходячи з дому. А збували через влас-
ний інтернет-магазин.

За попередніми даними слідства, міс-
цеві мешканці облаштували підпільні 
цехи на території власних домогоспо-
дарств. Технологічний процес максималь-
но спростили:  усе зводилося до додавання 
у спиртосуміші смакових есенцій. Достат-
ньо було все просто змішати. Готовий  
продукт розливали у пластикові пляшки 

та упаковували у картонні коробки.
 Під час обшуків на підпільних вироб-

ництвах правоохоронці виявили понад 2 
800 літрів алкогольних напоїв, розлитих 
у тару та готових до реалізації; смакові 
есенції для горілчаних та коньячних ви-
робів; понад 3000 одиниць порожньої 
пластикової тари; обладнання для змішу-
вання спиртосумішей та їх розливу.

Як повідомили в СБУ, розпочате кри-
мінальне провадження, наразі тривають 
слідчі дії.

У Тернополі на зупинці громадського транспорту 
чолов’яга побив і пограбував 16-річного хлопця

За словами потерпілого, невідомий чоловік 
завдав йому удар та вирвав з рук мобільний те-
лефон вартістю понад 3 000 гривень. Потерпілий 

зміг описати нападника. В ході оперативних заходів 
співробітники карного розшуку встановили особу 
зловмисника. 31-річний тернополянин не вперше 
потрапляє в поле зору працівників поліції – раніше 
притягувався до кримінальної відповідальності.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань за ст. 186 (грабіж, поєднаний з насильством) 
Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 4 
до 6 років позбавлення волі.

Поліцейські також перевіряють причетність тернополянина 
до вчинення інших кримінальних правопорушень.

Заплатила  220 тисяч 
гривень за фейкове авто

Таку суму переказала мешканка Гусятина на 
рахунок аферистів за купівлю неіснуючого 
автомобіля. 

- Жінка розповіла, що знайшла в інтернеті допис про про-
даж іномарки за вигідною ціною. Основною умовою продажу  
була передплата в сумі від 30% вартості автомобіля. Зв’язалась 
з продавцем. Той попросив здійснити оплату в розмірі 223 ти-
сячі гривень, що жінка й зробила. Однак за декілька днів вона 
зрозуміла, що її ошукали, адже мобільний телефон пройдисві-
та був вимкнений, а сайт зі всією інформацією заблокований, 
- розповіли у поліції Тернопільської області. 

Відомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань відповідно до статті 190 (шахрай-
ство) Кримінального кодексу України.

- Чоловік причетний щонаймен-
ше до двох незаконних заволо-
дінь чужим майном,- розпові-

ли у поліції Тернопільської області. - До 
поліції Бучача звернувся житель Дніпра 
із заявою про крадіжку його особистих 
документів та грошей – понад 3 000 гри-
вень. З’ясувалося, чоловік працює водієм 
вантажного автомобіля, на Тернопіль-
щину привіз товар. Під час розвантажен-
ня в Бучачі й сталася крадіжка.

Поліцейські перепинили легковий автомо-
біль марки «Опель», в салоні якого перебував 
ймовірний підозрюваний – 22-річний іноземець. 
З’ясувалося, зловмисник не вперше потрапляє у 

поле зору правоохоронців - в судах Києва та Оде-
си слухаються провадження, де він – підозрюва-
ний в аналогічних злочинах.

Під час оперативних заходів поліцейські вста-
новили, що гастролер може бути причетний до 
ще одного злочину, вчиненого на території Тер-
нопільщини. Напередодні сталася крадіжка в 
Монастириськах -  з салону мікроавтобуса зник 
дорогий смартфон.

22-річного зловмисника затримали. Ще один 
іноземець, котрий керував автомобілем, наразі 
має статус свідка. Обоє перебувають на території 
України нелегально. Автомобіль, на якому вони 
пересувалися, арештований. За скоєне зловмис-
никові загрожує до 6 років позбавлення волі. 

Житель Бучача 
впродовж 
трьох місяців 

незаконно оформляв 
онлайн-кредити на 
свого родича.  Загальна 
сума, якою йому вдалося 
заволодіти, - майже 20 
тисяч гривень.

Потерпілий, 41-річний жи-
тель Бучача, дізнався про аферу 
лише після того, як йому почали  

надходити повідомлення  про 
вимогу сплатити заборгова-
ність за кредитними договора-
ми. За допомогою звернувся до 
працівників поліції.

Правоохоронці встановили 
обставини та з’ясували, хто і 
яким чином незаконно загнав 
потерпілого у боргову яму. У 
протиправному викрили роди-
ча заявника  – 35-річного жите-
ля Бучача.

- З’ясувалося, зловмисник, 
маючи копії документів потерпі-

лого та його банківську картку, 
оформляв на нього онлайн-кре-
дити. Кошти, які приходили на 
рахунок родича, згодом переки-
дав на свою картку, - розповіли 
у поліції Тернопільської області.

Слідчі задокументували 9 
епізодів шахрайської діяльно-
сті. Загалом бучаччанин неза-
конно привласнив майже 20 ти-
сяч гривень. Гроші витрачав на 
власні потреби.

Триває досудове розслі-
дування, розпочате за ст. 190 

(шахрайство) Кримінального 
кодексу України. За вчинене 

зловмисникові може загрожува-
ти  до 3 років позбавлення волі.

Документ чоловік придбав через ін-
тернет-мережу. Виявили порушника по-
ліцейські Шумська.

За словами правоохоронців, ще у 
черні вони зупинили автомобіль у зв'яз-
ку з порушенням правил дорожнього 
руху. Водій пред'явив усі необхідні до-
кументи, але посвідчення водія викли-
кало сумніви. Його працівники поліції 
вилучили та направили на експертизу, 
яка й підтвердила підробку. Окрім цьо-
го, відповідно із даними Регіонального 
сервісного центру МВС, підозрюваному 
посвідчення водія не видавали, а за вка-
заним номером та серією документ на-
лежить жителю Хмельницької області.

- Шумчанин зізнався, що у 2018 році 
в інтернет-мережі побачив оголошен-
ня про можливість отримати водійське 

посвідчення всупереч закону, не прохо-
дячи спеціальне навчання, - розповіли у 
поліції Тернопільської області. - За три 
категорії чоловік заплатив 8000 гри-
вень. Виготовляли документи в Одесі.

Поліцейські кажуть, що ззовні під-
робка нічим не відрізняється від оригі-
налу. Експертиза встановила, що його 
роздрукували на струменевому прин-
тері.

За протиправну діяльність чоловік 
відповідатиме у суді відповідно до ч.4 
ст.358 КК України.  За використання за-
відомо підробленого документа перед-
бачена кримінальна відповідальність 
– штраф до 50 неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян або арешт на 
строк до 6 місяців, або обмеження волі 
на строк до 2 років. 

На Тернопільщині 
жінка віддала у 
руки незнайомкам 

всі збереження та золоті 
прикраси, аби ті очистили 
їх від «прокляття». 

- До поліції звернулася жи-
телька обласного центру, 1951 
року народження. Вона розпові-
ла, що в неї видурили понад 300 
тисяч гривень. Зі слів потерпі-
лої, на вулиці її перестріла жінка 
віком 45-50 років, середнього 
зросту, повної статури з довгим 
чорним волоссям й запитала, де 
соціальна аптека. Щойно зав’я-
залася розмова, незнайомка ста-

ла лякати тернополянку  перед-
баченнями про важкі недуги, які 
переслідуватимуть її. У розмову 
втрутилася ще одна особа – жін-
ка на вигляд 45-50 років, неви-
сока, середньої статури з корот-
ким світлим волоссям – й почала 
вихвалювати свою знайому, мов-
ляв, та на ноги ставить найваж-
чих пацієнтів, - розповіли у полі-
ції Тернопільської області.

Налякана тернополянка зро-
била все, як їй веліли: принесла 
з дому загорнуті у рушник гроші 
та ювелірні прикраси і віддала 
ворожці. Та довго начебто очи-
щувала цінності, далі повернула 
їх жертві і сказала йти, не огля-

датися і не розгортати рушник. 
Коли ж минув встановлений 
зловмисницями час, пенсіонерка 
замість грошей знайшла у руш-
нику звичайний папір.

Вирішується питання про 
внесення відомостей до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань 
за частиною 1 статті 190 ККУ. 
Зловмисниць розшукують.

Поліцейські закликають жи-
телів області не довіряти незна-
йомцям. Щойно незнайома особа 
починає «бачити» ваше майбут-
нє, припиняйте з нею розмову та 
йдіть геть, а краще -  покличте 
на допомогу, це відлякає шахра-
їв. 

Робили «брендовий» алкоголь, 
не виходячи з дому

ТРи Роки їЗДив З фалЬшивиМи пРаваМи
За використання підробленого посвідчення водія 

житель Шумщини постане перед судом

видурили у пенсіонерки понад 
300 тисяч гривеньРозбій На зУПиНці

ЗаТРиМали ЗлоДія-«ГаСТРолЕРа», який обкРаДав авТівки 
22-річний зловмисник виявився іноземцем-нелегалом

Таємний кредит на родича
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втоплені авто з ЄС можуть 
потрапити на український ринок 

У зв’язку з недавніми потопами в Ні-
меччині, Нідерландах, Австрії і Бельгії, а 
також деяких містах України, можна смі-
ливо припустити, що вітчизняний ринок 
ось-ось заполонять такі машини, пише 
24 канал. Тож у найближчі кілька тижнів 
після стихії на популярних онлайн-май-
данчиках з продажу авто можуть з’явитися 
втоплені машини за дуже привабливими 
цінами. При цьому важливо розуміти, що 
автомобіль-потопельник розпізнати часом 
досить складно. Деякі перекупники і пере-
гонщики роблять передпродажну підготов-
ку, ретельно маскуючи дефекти. Тому важ-
ливо зберігати світлу голову і бути пильним. 
Крім того, ретельно оглядати автомобіль.

пандемія вплинула 
на шкільну освіту

Дослідники з ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ та 
Світового банку провели масштабне опи-
тування щодо впливу пандемії COVID-19 
на якість освіти у всьому світі. Загалом 
досліджено 142 країни в період з лютого до 
травня 2021 року, пише 24 канал. Приблиз-
но 40% країн продовжили навчальний рік 
на літо, і така ж частка країн визначили прі-
оритетними окремі програми чи курси. Але 
понад половина країн повідомили, що жод-
них коригувань не було зроблено. Країни 
з низьким рівнем доходу не змогли вжити 
навіть найосновніших заходів для повер-
нення до школи. Наприклад, менше 10% 
повідомили, що мають достатньо масок, 
мила та інших засобів безпеки. Там дистан-
ційно змогли навчатися менше половини 
учнів початкових класів. У 2020 році школи 
в усьому світі були повністю закриті в се-
редньому протягом 79 навчальних днів.

у Сша рекордна інфляція 
за останні 13 років

Ціни у США протягом 12 місяців зрос-
ли на 5,4%, що є найбільшим стрибком 
інфляції за останні 13 років, пише CNN. 
Найбільше вплинуло на зростання інфля-
ції: підвищення цін на бензин, зумовлене 
падінням попиту на нього через пандемію 
(вартість палива зросла на 45,1%, порівня-
но з роком раніше); ціни на продукти хар-
чування подорожчали на 2,4% (водночас 
вечері в ресторанах подорожчали на 4,2%, 
оскільки багатьом закладам доводиться 
відновлюватися після закриття під час лок-
дауну); ціни на вживані машини зросли на 
10,5% - це рекорд за останні 70 років; нові 
автомобілі подорожчали на 5,3%, також до-
сягнувши рекордних показників. Економі-
сти, зокрема у Федеральній резервній сис-
темі, вірять, що така інфляція - тимчасова, 
і ціни повернуться до нормального рівня.

1,562 млн дітей осиротіли 
через коронавірус 

Коронавірус забрав життя понад 4 
мільйонів людей, і всі вони чиїсь батьки, 
доньки, сини, дружини, бабусі та дідусі. 
У Великобританії дослідники провели пер-
ший глобальний аналіз серед смертей від 
COVID-19, через які діти залишилися без 
батьків або опікуна і зробили висновок, що 
пандемія сильно погіршила проблему си-
рітства у світі, пише «The Lancet». У перші 
14 місяців пандемії понад 1 мільйон дітей 
втратили одного або обох батьків. Ще май-
же 500 тисяч втратили бабусю або дідуся, 
які дбали про них. Загалом, кількість дітей, 
які втратили батьків або старших роди-
чів, сягнула 1,562 мільйона. Вчені кажуть: 
цифри занижені, оскільки в деяких країнах 
додаткові дані про загиблих від COVID-19 
були відсутні. До пандемії у світі налічува-
лося 140 мільйонів сиріт, і COVID серйозно 
посилив цю проблему. Такі діти піддаються 
величезному ризику бідності, фізичного і 
сексуального насильства і проблем зі здо-
ров’ям, зазначили науковці.

у перу президентом стане 
ще один «Голобородько»

Новим президентом Перу стане вчи-
тель сільської школи і профспілковий 
активіст Педро Кастільо. Одним із пунктів 
його передвиборчих обіцянок було повер-
нення смертної кари, повідомляє Euronews. 
Раніше маловідомий широкому загалу вчи-
тель сільської школи вступить на посаду 28 
липня. Він обіцяє сформувати національно 
орієнтований уряд, оголосивши пріоритет-
ним напрямком боротьбу з корупцією. У 
планах нового лідера - збільшення відра-
хувань на охорону здоров’я та освіту, під-
вищення податків для гірничодобувного 
бізнесу. Водночас, Кастільо заявив про при-
хильність демократії, але й неприйнятність 
«нав’язування моделей розвитку з-за кор-
дону». Проте експерти сумніваються, що 
його політична недосвідченість допоможе 
вивести країну з економічної кризи.

Рейтинг байдена впав 
до рекордно низького рівня

Рейтинг схвалення діяльності пре-
зидента США Джо Байдена опустився до 
50% вперше з моменту його вступу на по-
саду. Про це свідчать дані опитування, про-
веденого в липні соціологічною службою 
Gallup. Так, 45% американців не схвалюють 
діяльність Байдена на посаді президента, 
5% опитаних не сформували позиції з цьо-
го питання. Таким чином, роботу Байдена 
підтримують лише 50% респондентів, що 
на шість процентних пунктів нижче, порів-
няно з червневими показниками: тоді про 
діяльність президента позитивно відгуку-
валися 56% опитаних. Липневий рейтинг 
став найнижчим за весь час перебування 
Байдена на посаді глави держави. Оцінка 
діяльності Байдена варіювалася залежно 
від партійної приналежності опитаних. 
Діяльність президента схвалюють 90% 
прихильників Демократичної партії. Серед 
республіканців позитивно про Байдена від-
гукуються тільки 12%. Серед громадян, які 
не є прихильниками якоїсь партії, його під-
тримують 48% респондентів.

країни Євросоюзу 
з найдорожчими і 

найдешевшими продуктами
Серед країн Євросоюзу найнижчі 

ціни на харчові продукти зареєстровані 
в Східній Європі, а найвищі - в Централь-
ній Європі та Скандинавії. Про це свід-
чать дані Європейської служби статистики 
Eurostat, повідомляє «Європейська правда». 
Зокрема, найдешевші харчові продукти та 
неалкогольні напої зафіксовані в Румунії 
(66% від середнього рівня по ЄС), Польщі 
(68%), Угорщині (80%), Болгарії (81%) і 
Литві (84%). Найвищі ціни на продукти та 
неалкогольні напої: у Данії (129%), Люк-
сембурзі (126%), Австрії (125%), Швеції 
(121%), Фінляндії (119%). Найдорожчий 
алкоголь і тютюн в ЄС - в Ірландії, де ціни ста-
новлять 187% від середньоєвропейських. Та-
кож до трійки найдорожчих входять Фінлян-
дія - (158%) і Швеція (136%). Найдешевші 
алкоголь та тютюн - у Болгарії (61%), Угор-
щині (69%), Польщі (70%) і Румунії (75%).

у китаї потяг розженуть 
до швидкості літака

У Китаї продемонстрували потяг, 
швидкість якого може зрівнятися зі 
швидкістю літака. Правда, він теж не їде, а 
практично летить над землею. Як повідом-
ляє інформагентство «Xinhua», поїзд здат-
ний розігнатися до 600 км/год, і це перша у 
світі модель наземного транспорту з такими 
характеристиками. Головною особливістю 
потягу є магнітна подушка, яка знижує шум 
і дозволяє складу не торкатися рейок під час 
руху. Поїзд може складатися з 10 вагонів, ко-
жен з яких вміщує більше 
100 пасажирів. За словами 
інженерів проєкту, це най-
краще рішення для поїз-
док на відстань до 1500 км.

Скільки має коштувати 
долар в україні

Згідно з індексом Біг Мака, $1 в Украї-
ні повинен коштувати 11,5 гривні. Про це 
повідомляє «The Economist». На сьогодні в 
Україні Біг Мак коштує 65 гривень, а в США 
$5,65. З цього випливає, що один долар, за 
індексом Біг Мака, повинен торгуватися 
за ціною 11,5 гривень. Різниця між цим та 
фактичним обмінним курсом - 27,22 припу-
скає, що гривня недооцінена на 57,7%.
Мільйон за годину: корупційні 

збитки на «укрзалізниці»
Збитки «Укрзалізниці» від корупції 

на закупівлях детективи Національ-
ного антикорупційного бюро оцінили 
у 8 млрд грн за 2020 рік - це 1 млн грн 
за годину. Про це у Facebook повідомила 
Юлія Гришина, очільниця тимчасової слід-
чої комісії Верховної Ради, створеної для 
перевірки й оцінки стану «Укрзалізниці». 
І зазначила: «І це лише за останній рік. 8 
млрд грн на рік - це 21 млн грн в день або 
майже 1 млн грн за годину». 

Нерухомість 
подорожчала на 10%

У другому кварталі цього року ціни 
на житлову нерухомість в Україні, порів-
няно з кінцем 2020-го, зросли в серед-
ньому на 9,8%. Найбільше подорожчали 
трикімнатні квартири на первинному рин-
ку. Про це повідомляє Держстат. Ціни на 
квартири на первинному ринку зросли на 
9,7%, на вторинному - на 9,9%. Однокімнат-
ні квартири подорожчали на первинному 
ринку на 9,3%, на вторинному - на 9,4%. 
Двокімнатні - на первинному ринку на 
9,1%, на вторинному - на 10,3%. Трикімнат-
ні квартири на первинному ринку зросли в 
ціні аж на 11,6%, на вторинному - на 10,0%.

які недуги найчастіше 
забирають життя в українців

В Україні від коронавірусу поми-
рає більше людей, ніж від раку. Про це 
свідчать дані Держстату про кількість 
померлих із зазначенням причин. Згід-
но з офіційною інформацією, у період з 
січня до травня 2021 року в країні помер-
ли 299964 особи, з-поміж них від коро-
навірусу - 33912, а від злоякісних новоу-
творень - 30333. Водночас найчастішою 
причиною смерті українців з початку року 
були хвороби системи кровообігу - помер-
ли 185828 людей, серед них від ішемічної 
хвороби серця - 129918, від цереброваску-
лярних хвороб - 35424. У цей період інфек-
ційні та паразитарні хвороби спровокува-
ли смерть 2710 осіб. Туберкульоз забрав 
життя 1264 громадян, СНІД - 983, хвороби 
органів дихання - 10464, грип і пневмо-
нія - 8252 людей. Від захворювань органів 
травлення померли 10316 осіб.

чи можливий 4-денний 
робочий тиждень 

В Україні 71,3% роботодавців го-
тові розглянути перехід на 4-денний 
робочий тиждень у своїй компанії у 
якості експерименту. Йдеться про пере-
будову внутрішніх процесів таким чином, 
щоб продукт або послуга залишилася до-
ступною для клієнта без змін. А 28,7% не 
готові експериментувати, свідчать резуль-
тати дослідження сайту з пошуку роботи 
Jooble. Серед можливих перспектив для 
компанії при переході на 4-денний робо-
чий тиждень велика частина респондентів 
вказала, що це дасть більше свободи для 

працівників у вирішенні особистих пи-
тань. Крім того, роботодавці відзначили, 
що це допоможе зменшити офісні витрати 
компанії, наприклад, на електроенергію,  
папір тощо. 87,8% опитаних роботодав-
ців сказали, що готові залишити незмін-
ною зарплату своїм співробітникам при 
зменшенні кількості робочих годин. Од-
нак 12,2% вважають: зарплату необхідно 
зменшити в такому випадку.

яка доля очікує «хрущовки»?
План з реконструкції районів - зне-

сти «хрущовку» і звести багатоповер-
хівку, стане простішим. Мінрозвитку гро-
мад і територій підготувало законопроєкт, 
який знижує бар’єр згоди мешканців на 
розселення і подальше знесення їхнього 
будинку. Раніше було 100%, зараз - 75%, 
повідомляє «Гордон». «100-відсоткової 
згоди від усіх мешканців на розселення не-
можливо отримати», - сказала заступниця 
голови комітету Ради з питань організації 
державної влади, місцевого самовряду-
вання, регіонального розвитку та місто-
будування Олена Шуляк. Закон про рекон-
струкцію кварталів прийняли у 2006 році, 
але не розробили механізму розселення 
старих будинків. Крім цього, багато жи-
телів «хрущовок», щоб отримати більше 
житлоплощі, прописували до себе родичів, 
які з ними не проживають. Розселення жи-
телів «хрущовок» залежить від того, чи до-
сягнуть компромісу інвестор-забудовник, 
жителі та місцева влада. «Для забудовни-
ків - це бізнес: якщо їм буде нецікаво цим 
займатися, то «хрущовки» ніхто розселяти 
не буде», - зазначила Шуляк.

через зливи потерпіла 
картопля

Через зливи, які накрили більшість 
територій України в липні, урожай кар-
топлі зіпсувався, а місцями почав гни-
ти прямо на полях - через це фермери 
змушені знижувати ціни на картоплю. 
Про це повідомляють аналітики EastFruit. 
Експерти зазначають: якість картоплі різ-
ко погіршилася. Особливо постраждали 
виробники південних областей країни, 
зокрема Херсонської, там картопля почала 
гнити прямо в полях. Тому українські ви-
робники картоплі змушені мало не щодня 
переглядати ціни на свою продукцію, щоб 
хоч якось продати урожай. Зараз продаєть-
ся переважно непридатна для зберігання 
картопля, яку виробникам потрібно збути 
якомога швидше. Водночас попит помітно 
знизився - споживачів часто не влаштовує 
зовнішній вигляд картоплі.

послуги укрпошти 
дорожчають 

Послуги Укрпошти збільшаться на 
20-40%. Нацкомісія з держрегулювання у 
сфері зв’язку підготувала зміни до тарифів. 
Отже, тариф на пересилання листа, пошто-
вої картки планують збільшити з 11 до 13 
грн. Пріоритетні - масою до 50 г. Тариф на 
бандероль до 250 г зросте із 16,5 до 19,5 грн. 
За відправлення рекомендованої картки, 
листа чи бандеролі понад масу доведеться 
заплатити не 8 грн, а 9,5 грн. Посилки без 
оголошеної цінності до 10 кг Україною по-
дорожчають на 39%. Ціна зросте з 21,6 до 
30 грн. За 1 кг - із 3,6 грн до 5 грн. Вкотре 
Укрпошта вирішила нажитися і на газе-
тярах: послуги за оформлення передплати 
та доставку періодики до читачів з першого 
півріччя 2022 року зростуть аж на 34%! 
Заробітчани в польщі передали 

додому понад $1 млрд
За перші три місяці 2021 року укра-

їнські трудові мігранти передали з Поль-
щі додому 4,1 млрд злотих (близько 1,1 
мільярда доларів), що на 27% більше, 
ніж у першому півріччі 2020 року. Про 
це йдеться в дослідженні Національного 
банку Польщі (НБП), пише Фінанси.ua. «У 
географічній структурі й надалі домінував 
переказ коштів в Україну. Він становив 87% 
усіх коштів. Торік українці передали до своєї 
країни за перший квартал 3 млрд злотих», - 
зазначили в НБП.

Україна Світ

ольга чоРНа.
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СТРУНИ СЕРЦЯ

Проща до Зарваниці
Сьогодні, Мамо, я прийшла до Тебе,
До Твого життєдайного тепла
торкнулася, й нічого більш не треба,
і знов душа розквітла й ожила.

Я знаю, Матінко, що Ти мене почула, 
бо як інакше, я ж Твоє дитя…
Я так втомилася, у блуді потонула…
Ти ж знову дала сили для життя.

І знов просила Господа за мене
за грішницю, що каятись прийшла:
- Прости, Ісусику, воно ж бо прокажене…
Зішли її хоч крапельку тепла.

Ісус почув усі благання наші. 
Коли священник з рук причастя дав,
коли вуста торкалися до чаші,
Господній Син мені гріхи прощав…

І я стою впокорено, блаженно
прийнявши тіло Господа Христа.
Щаслива мить, щаслива й сокровенна
Зі мною Бог і Мати Пресвята….

* * * * *
 Замість листів - банальне смс.
І «смайлики» взамін на поцілунки.
І до кохання вже дійшов прогрес.
І зовсім інші стали вже стосунки.

Якісь не щирі, ніби на показ,
наче й сміються, та холодні очі…
А я собі пригадую не раз
твої листи читала ж бо щоночі.

І пригортала ніжно до грудей
так ніби ти торкався мого серця.
Свою любов ховала од людей,
щоби ніхто чужий в наш світ не вдерся.

А щоб на людях просто підійшов 
і взяв за руку…. Нащо кому знати…
Ми просто берегли свою любов
Бо там де двоє, третій – винуватий…

Жаль до кохання теж дійшов прогрес,
вже «смайлики» взамін на поцілунки.
Замість листів - банальне смс.
І зовсім інші стали вже стосунки...

* * * * *
Давай ми з тобою, коханий, 
Вип’єм філіжанку кави.
Хай досвіток вколисАний 
спочине ще трішки з нами.

Давай помилуємось мовчки, 
як квітне в садку матіола.
Згадаєм прожиті роки,
бо наче було це вчора…

А вже на порозі вечір…
А може, то лиш сутеніє…
Мені не страшні холоднечі,
бо погляд твій досі гріє…

Ми п’ємо з тобою каву 
без цукру, а так солодко…
У небі палає заграва.
Яке ж бо життя коротке….

Галина КУХАРИШИН.

...Матір не була щаслива, 
що Єва виходить заміж 
за Ростика з сусіднього 

села. Серце добра не віщувало. Бо 
всі знали: Ростик не одній дівчині 
голову крутив. А в місті майже 
рік жив із набагато старшою за 
себе жінкою. Хвалився перед 
сільськими парубками, що «ягідка» 
одягає-взуває його, догоджає. Чи то 
«ягідка» набридла Ростикові, чи він 
її. Розбіглися… 

Невдовзі ловелас поклав око на красу-
ню Єву - єдину доньку місцевих учителів. 

Таміла Павлівна просила колишнього 
свого учня дати доньці спокій. Той не вель-
ми шанобливо відповів: 

- А то що, двійку поставите? Єва кохає 
мене, а я - її. Не заважайте нам.

Після весілля молодяти жили у Євиних 
батьків. Їздили до райцентру на роботу. 
В селі дивувалися: невже Ростик справді 
взявся за розум? 

Євине щастя тривало до народження 
донечки. Коли з’явилася маленька, чоловік 
часто почав затримуватися на роботі. Деко-
ли залишався на ніч у райцентрі. Казав, ра-
зом із товаришем ремонтує машини, мов-
ляв, витрати збільшилися, тому й довелося 
шукати додатковий заробіток. Єва вірила. Її 
батьки - ні. 

- Де ж ті гроші, які днями й ночами заро-
бляє Ростик? - запитувала матір. 

- Він хоче яке-небудь авто купити, - ви-
правдовувала чоловіка донька. - Аби не ав-
тобусом добиратися щодня. 

А селом пішли чутки: бачили Ростика з 
якоюсь кралею. Йшли попід ручку. Дійшов 
поголос і до Єви. 

- Це правда, що люди говорять? - запи-
тала у благовірного. 

- Правда, - відповів. - Тільки не влашто-
вуй скандалу. Можемо розлучитися мирно. 

- Але я... я не хочу. Ти її кохаєш? 
- Люську? Мені з нею добре. 
...Єва склала чоловікові речі. Заглянула 

ще раз до шафи, в шуфляди. Не залишилося 

нічого. Лише смуток і порожнеща в душі. 
Увечері Ростик з товаришем забрав свої 

пожитки.
- І не переслідуй мене, не турбуй. Тепер 

в мене своє життя, в тебе - своє. 
- А Віточка? Доня наша?
- Ти - вчителька, той виховуй. І колиш-

ня теща допоможе, - зіронізував. - А я сина 
хочу. Від Люськи.  

…Журавка не могла зрозуміти людей. 
Бо у них, в птахів, усе по-іншому. Вони не 
вміють зраджувати. Коли треба відлітати 
у вирій, сумують за гніздами-оселями, де 
народжуються їхні журавлята. За небесами, 
що схожі своєю синявою на очі ангелів. За 
шатром зір, під якими журавлі зізнаються в 
коханні своїм журавкам. А людям нічого не 
шкода. Ні кохання, ні дітей, ні місць, де вони 
були щасливими. Так легко забувають усе...  

…Єва перевелася працювати з міської 
школи в сільську. Неймовірно швидко по-
спішав час. Недавно Віточці було п’ять ро-
ків, десять, дванадцять, п’ятнадцять… 

Її Вітка-квітка, так називали в школі 
доньку, тепер студентка. Навчається в ме-
дичному училищі. 

Ростик, як пішов з Євиного і Вітиного 
життя, так і сліди забрав. Ніколи не навід-
увався до доньки.   

Віта сумувала за батьком мовчки. Потім 
сум перейшов у тугу. А потім - в образу. 

...Колись вона мимоволі підслухала роз-
мову між бабусею і матір’ю. 

- Ти, Єво, спробувала б особисте влаш-
тувати. Тато помер. І я не вічна. Віточка ви-
вчиться, вийде заміж. Сама залишишся. 

- Я свій біль Ростикові простила. А Вітин 
- не можу. Нема в мене віри до чоловіків. 
Нема і не буде. 

…Віта ходила з гуртожитку до училища 
вулицею, на якій Ростик жив з новою дру-
жиною. Але тоді вона не знала, що він меш-
кає тут.  

Батьків будинок показала Віті студент-
ка з сусіднього, батькового, села. 

- Дядько Ростик - наш далекий родич, - 
сказала дівчина. - Але він майже ні з ким із 
родини не спілкується. Начебто дружина не 
велить. Тітка Люська - міська пані. Ми для 
неї - сільська простота.  

Ростик не знав, що донька часто після 
занять присідала на лавку, що через дорогу, 
і чекала, аби побачити його, коли поверта-
тиметься додому. Подумки розмовляла з 
батьком. Розповідала, що знову відмови-
лася йти на побачення з Костею. Остері-
гається, аби хлопець не зрадив її. Костя їй 
подобається. Він також майбутній медик. 
Мабуть, знову на побачення запросить. 
Може, погодитися...

Розповідала про матір, про те, що її лю-
блять учні. І про те, як мама тяжко напро-
весні грипувала.

- У мене нікого нема, крім мами, - шепо-
тіла. - Я дуже боюся її втратити. Якби ти був 
у нас, тату…

Бачила, батько все частіше повертався 
додому напідпитку. Тоді Віта думала: «До-
бре, що він не живе з нами. Мамі це не спо-
добалося б. І мені також». 

Деколи батько йшов із тіткою, на яку 
проміняв маму. Вона завжди була вульгар-
но нафарбована. І одягнена без смаку, кри-
кливо. Вони нерідко сперечалися… 

Після закінчення училища Віта влашту-
валася працювати у районній лікарні. Тепер 

вона жила на квартирі й ходила на роботу 
іншою дорогою. Але деколи навідувалася 
до «своєї» лавки, аби побачити батька. 

«Я познайомила Костю з мамою, - розпо-
відала подумки батькові. - Він їй сподобав-
ся. А йому - мамині вареники з вишнями. Ти 
повинен знати, як смачно мама готує. Костя 
освідчився мені в коханні. Весілля буде на-
ступного року. Мені трішки боязко. Я не хо-
тіла б, аби Костя вчинив зі мною так, як ти 
з мамою. 

Я також знайома з Костиними батька-
ми. Вони приємні, гарні люди. Костин тато 
- добряк і веселун. Він кличе свою дружину 
Марієчкою. А вона його - Степанком. І ди-
виться на неї закохано, наче хлопчисько. 
А йому вже минуло п’ятдесят. Якби у нас із 
Костею життя так склалося, як у його бать-
ків! Мені якось дивно буде називати Кости-
ного батька - татом. Я так рідко вимовляла 
це слово вголос…» 

...У Віти з Костею підростає син. Костя 
називає дружину Віточкою. Вона його - 
Костиком. Доньчине щастя гріє Євине сер-
це. 

- Щось ви молодшаєте і молодшаєте, Єво 
Іванівно, - жартують колеги. - Маєте якусь 
таємницю? 

Вона загадково усміхається: аякже! 
Внук каже, що в нього найгарніша бабуся у 
світі. 

…Ростикові хтось із сільських сказав, 
що його донька працює в місцевій лікарні. 
І навіть показали. Він не бачив Віти довгі 
роки. Не знав, як вона виглядає. А ще роз-
повіли, що у Віти гарна сім’я. І що він уже 
дідусь. І що Єва щаслива. Дітьми й внуком 
тішиться... 

…Ніхто не звертає увагу на чоловіка, що 
часто сидить на лавці у лікарняному садку. 
Коли тепло й погідно, всі лавки зайняті: тут 
ліпше, ніж у палатах із запахом медикамен-
тів і хлорки після прибирання. Якщо хтось 
заводить із цим чоловіком розмову - йде 
геть, невдоволено щось бурмочучи.

З тієї лавки, яку облюбував Ростик, до-
бре видно лікарняні двері. Віта не знає, що 
батько приходить сюди й чекає, аби поба-
чити, коли вона повертатиметься з роботи. 
Інколи прибігає її син. Коли Ростик бачить 
хлопчика, починає тиснути біля серця. 
За ліком іде до найближчого генделика 
- «Корчми». А потім вдома скандалить з 
Люською, звинувачує, що не змогла наро-
дити дитини. Що зманила його колись…

- Сам винен, - злісно кидає Люська. - Це 
ти мені на шию вішався заради хати в місті 
і статків моїх батьків. І, до речі, з ким нині 
гульдибанив?

- Сам із собою.
- Спробуй ще раз нализатися... 
...Ростик знову прийде до лікарняного 

саду. Сяде на лавці. Чекатиме. Подумки роз-
мовлятиме з донькою. Як 
колись вона з ним. А по-
тім побреде до «Корчми» - 
«лікувати» пізнє каяття… 

Ольга ЧОРНА

Сокровенне

Її Олечка захворіла на грип, 
який дав ускладнення. З 
цього все й почалося: то 

пневмонію лікували, то менінгіт. 
Згодом відмовили ноги. Це 
сталося вже тоді, коли Оля була 
в п’ятому класі. А вчитися вона 
дуже любила, багато читала і 
малювала. 

Коли дівчинку спіткало лихо, до неї 
додому приходили вчителі, а, насампе-
ред, сусід Василь розповідав їй всі шкіль-
ні новини. Разом вони вивчали предмети, 
розв’язували задачі.

«І хочеться тобі ходити до тієї каліч-
ки?» - не раз чув від лукавих і черствих 
душею людей. 

«А хто ж піде, як не я, - відповідав їм. 
– Її мучить хвороба. Тож мушу Олю під-
тримувати у її біді. Тим більше, що вона 
– така, як усі ми. Я її поважаю». 

«Дивись, а то ще закохаєшся у неї. Ото 
буде морока!», - глузували з нього хлопці. 
«Ну, то й що? Вона для мене – найкраща», 
- захищав Василь Олю.

Коли ж поділився з дівчиною цими 
людськими пересудами, Оля задумалася: 
«А й, справді, навіщо я така комусь по-
трібна? Часто хворію, тільки матері на 
плечі тягар накладаю».

Оля почала плакати, а від цього  
нервувала. Хвороба прогресувала, мати, 

як  могла, заспокоювала доньку. А Василь 
щодня після школи приходив до Олі, ба-
чив заплакані очі її мами. Хлопець був 
дуже чутливий до цих людей і завжди вті-
шав: «Не плачте, тітко Маріє, я ніколи не 
залишу Олю у цій біді наодинці, я завжди 
буду поруч». 

«Дякую тобі, синку, за твою доброту. 
– Марія любила хлопця, як рідного. – Ти 
вдався на свою матір. Вона теж добра лю-
дина». І, дійсно, Софія, хоч і була з іншої 
області, але тут вийшла заміж. Була до-
сить чутливою до чужої біди, тому й не 
забороняла ходити до хворої дівчинки. 
«Його підтримкою, його увагою вона й 
живе на цьому світі», - говорила Софія.

Оля дуже любила квіти. Мати завжди 
сіяла їх багато перед хатою. Вони несли 
свої аромати через відчинене вікно і зве-
селяли дівочу душу. А Василь приносив 
Олі троянди і клав їх у воду поряд з дівчи-
ною. Вона цілувала їх пелюстки і довго 
тулила до своїх грудей. 

«Вони такі ж прекрасні, як наша з то-
бою дружба», - не раз казав Василь. І сві-
тилось тоді усмішкою бліде личко Олі: 
«Дякую тобі, друже. Ти - єдиний у мене, 
хто так щиро все розуміє».

Коли Василь ішов до армії, Оля дуже 
плакала: «Залишуся тепер одинокою у 
цих чотирьох стінах, Васильку…». «Не 
плач, не журися, Олечко. Два роки проле-
тять швидко. Я писатиму тобі щоденно. 
Згода?» - так заспокоював її хлопець. 

Оля вірила його словам, але тут втру-
тилася інша – здорова, красива, їхня 
однокласниця Марта. Вона завжди за-
дивлялася на Василя, тому й вирішила 
переманити його до себе. 

«Що він з тою Олькою буде робити? 
Хіба це щастя – з калікою? А от я – і гарна, 
і граційна», - хвалила Марта сама себе.

Вона частенько забігала до Олі,  роз-
повідала їй усілякі небилиці: що Василь 
її лише шкодує, а любить іншу – здорову, 
яка народить йому гарних дітей і буде 
йому коханою дружиною. Тож Оля хай 

його помалу забуває. То були шкільні 
роки. А тепер юність, молодість вимагає 
свого. 

Також Марта почала писати любовні 
листи до Василя. Мовляв, вона давно лю-
бить його, але тільки тепер наважилася 
освідчитися. Василь їй не відписував, хоч 
щотижня отримував від Марти листа. А 
от Олі писав частенько. І спочатку Оля не 
барилася з відповіддю, а потім перестала 
писати.

«Жалість, - думала про себе Оля. - Він 
мене тільки жаліє, бо я йому не зможу 
дати щасливого життя. Марта права. Я не 
хочу, щоб він був нещасним через мене. 
Хай любить іншу, а я піду туди, звідки ні-
хто не повертається. Кому я така потріб-
на? Ні старій матері, ні йому…».

…Коли мати відчинила двері до кім-
нати доньки, Оля непорушно лежала на 
ліжку, а біля неї – купа таблеток.

«Ой, людоньки! Що ж ти, Олю, наро-
била?! Вбила себе і мене!», - заголосила 
Марія. Збіглися сусіди. На столі побачили 

записку: «Так буде краще для всіх. Проща-
вайте. Тільки не забудьте посадити квіти 
на моїй могилі – бо тільки вони розуміли 
мою печаль».

…Василь стояв на колінах, цілував її 
холодні руки, а з його очей текли сльози: 
«Олечко! Я так хотів, щоб ти мене дочека-
лася. Ти була для мене єдиною дівчиною 
у житті. Нею і зостанешся».

Люди плакали, дивуючись, як він 
по-справжньому любив цю хвору дівчину. 
Тільки Марта раділа, що позбулася супер-
ниці. Проте через рік її раптово не стало 
– загинула в автомобільній  катастрофі, 
не дочекавшись взаємності від Василя. А 
він так і не одружився, залишився вірним 
одній, єдиній.

На Олиній могилі цвітуть різнобарвні 
квіти. А він постійно приносить сюди її 
улюблені троянди. Довго сидить на ла-
вочці, молиться за упокій її душі і думає: 
«А ці квіти завжди прекрасні. І за життя, і 
після нього…».

Оксана КИШКАНЮК.

Цеглові лілії
Цеглові лілії ростуть біля плота, на 

якомусь покинутому подвір'ї. Журливо 
притулили свої голівки до штахет, дару-
ючи любов, просячи, або чекаючи любо-
ви навзаєм.

Цеглові лілії під цегляною хатою, в 
якій вже ніхто не живе. Але колись хтось 
таки тут жив і сіяв ці лілії.

Є лілії високі і пишні, є польові, є роз-
маїтих сортів і видів. А ці простіші про-
стих - цеглові невибагливі лілії.

Пліт почорнів від дощів і морозів, він 
скоро впаде, але лілії так ніжно, так ла-
гідно прихилились до нього, що цей 

пліт таки мусить ще трохи прожити своє 
сперхле дерев'яне життя. Заради цегло-
вих лілій.

Жито колоситься
Жито колоситься, колос скоро буде 

стиглий, готовий до жнив.
Хлопчина стоїть задивлений в те жито.
Волосся в нього русе. З нашого роду, 

роду русинів, з Русі.
Замріяний юнак, їй богу, майбутній 

поет визріває в ньому.
Він наче щось бачить таке, чого іншим 

не видно. Він наче якийсь єнчий.
Жито майже достигло, зтвердло.

Скоро серпень візьме свого серпа і 
вижне його. Буде стерня.

Тоді вересень плуги запряже і прокла-
де першу чорну борозну - вісницю зими.

А поки що зріє жито,
І разом з житом зріє юна душа юного 

хлопчини.
Неля ДРИБОТІЙ.

Ой на Івана, ой та на Купала,
Котилася зоря з неба, 

та у воду впала.
А дівчата за водою 

пустили віночок,
Заплуталась ясна зірка 

в зелен барвіночок…
На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: 

Марічка Мельничук, Анна Мисько, Ірина 
Шведюк, Вікторія Вавренюк, Вероніка 
Кравець, Олена Семенишин, вихованці 

зразкового художнього ансамблю «Ольвія» 
Лановецького міського комунального 

будинку юнацької та дитячої творчості 
(керівник Ольга Голишева).

Пізнє каяття
На Євиному подвір’ї сумувала журавка: її  журавлик 

повертається до гнізда, до пташат-журавлят, а молоду жінку 
коханий покинув назавжди. І маленьку донечку залишив. Птахи 
розуміють, коли в людей радість чи горе. Журавка, якби могла, 

обійняла би трирічну Віту великими м’якими крильми… 

На життєвих стежках

Мініатюри

«А ці квіти завжди прекрасні…»
Вона росла хворобливою з дитячих літ. Мати Марія завжди хвилювалася за здоров’я єдиної 

донечки. Багато часу вони проводили в лікарняних палатах серед медиків, які не гарантували, що 
дівчинка стане повністю здоровою. «Жити буде, а от ліпшого не бачу нічого», - сказав лікуючий 

лікар Марії, яка надіялася почути щось краще, бо кожна мати прагне здоров’я своїй дитині.

гніздечко
Сімейне
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* * * * *

25 липня футболь-
ний клуб "Нива" Терно-
піль у стартовому турі 
чемпіонату Першої ліги 
у домашньому матчі мі-

німально здолав житомирське 
"Полісся" -1:0.

* * * * *
23 - 26 липня відбулися мат-

чі 1-го туру чемпіонату України 
з футболу у Прем’єр-лізі

"Львів" - "Маріуполь" 1:1
"Шахтар" - "Інгулець" 2:1 
"Верес" - "Колос" 0:0
"Металіст 1925" - "Рух" 2:1
"Зоря" - "Олександрія" 0:1
"Десна" - "Чорноморець" 3:0
"Ворскла" - "Дніпро-1" 2:2

Матч «Динамо" - "Минай" пе-
ренесено на 11 серпня.

* * * * *
25 липня у Теребовлі відбув-

ся перший поєдинок 1/4 фіналу 
кубка Тернопільської області 
2021 року. Оновлена місцева 
«Нива» зустрічалася з «Поді-
ллям» з Васильківців і святкува-
ла перемогу – 5:2.  

* * * * *
У головному бою в київсько-

му Палаці спорту український 

боксер Денис Берінчик, який 
володіє поясом чемпіона WBO 
International в легкій вазі, з'ясу-
вав відносини на голих кулаках 
з екс-бійцем UFC з Ірландії Арте-
мом Лобовим, який родом з Росії.

У третьому раунді Берінчи-
ку вдалося потужно взятися за 
справу, а під його завісу відпра-
вити опонента у технічний нок-
даун. Лобов зміг відновитися, але 
у четвертому раунді українець 
розбив ніс візаві - рефері зафіксу-

вав нокдаун, та присудив Денису 
Берінчику дострокову перемогу.

* * * * *
Збірна України з пляжного 

футболу здобула перемогу на 
Кубку Незалежності-2021.

В останньому турі українці 
поступилися по пенальті пред-
ставникам ОАЕ. Раніше підо-
пічні Миколи Костенка пере-
грали збірну Туреччини(8:3) та 
Оману(3:1) і, набравши 6 очок, 

СпоРТаРЕНа

Майже тиждень у Токіо 
тривають олімпійські 
Ігри, на яких нашу 

країну представляють 157 
атлетів. На жаль, деякі з них 
вже дочасно завершили свої 
виступи і змушені повертатися 
в Україну без нагород. Так, чи не 
найприкрішою несподіванкою 
стала поразка титулованої Ольги 
Харлан. Не потішили перемогами 
представники бадмінтону Артем 
Почтарьов та Марія Улітіна, 
багаторазовий чемпіон світу та 
Європи з дзюдо Георгій Зантарая…

З іншого боку, українці щиро радіють 
бронзовим нагородам  борчині Дар’ї Біло-
дід, шпажиста Ігоря Рейзліна, пари Олена 
Костевич і Олег Омельчук  у стрільбі з 
пневматичного пістолета…

20-річна Дар'я Білодід народилася у 
спортивній родині дзюдоїстів Геннадія 
Білодіда та Світлани Кузнецової, які й 
стали її тренерами.

Свою першу дорослу медаль юнка за-
воювала в березні 2017 року на відкри-
тому Континентальному кубку у Празі. А 

вже 20 квітня 2017 року вона стала чем-
піонкою Європи у ваговій категорії до 48 
кг у Варшаві.

На чемпіонаті світу 2018 року вона 
була наймолодшою чемпіонкою світу 
серед дорослих. А ще через рік Дар'я Бі-
лодід у 18 років і 11 місяців стала наймо-
лодшою дворазовою чемпіонкою світу з 
дзюдо.

Другу бронзу у скарбничку нашої 
збірної приніс 37-річний Ігор Рейзлін. Дя 
нього Олімпіада у Токіо – дебютна. Вза-
галі, до 2017 року в активі Рейзліна були 

дві бронзові нагороди на етапах Кубка 
світу – у Братиславі та Гайденгаймі. А по-
тім все змінилося. У 2017-у Рейзлін взяв 
«бронзу» на етапі Кубка світу в Берні, 
далі – «бронза» чемпіонату світу 2019 
року, «золото» етапу Кубка світу в Берні у 
2019 році, «бронза» на Гран-Прі у Будапе-
шті, «золото» етапу Кубка світу в Казані.  
Усього за 4 роки українець, який раніше 
не потрапляв і до тридцятки найкращих 
на турнірі, став одним з лідерів світового 
фехтування. Наразі Рейзлін посідає третє 
місце у світовому рейтингу Міжнародної 
федерації фехтування (FIE) в дисципліні 
«шпага».

Дует наших стрільців радує не впер-
ше. У 2018 році Олена Костевич та Олег 
Омельчук виграли бронзову нагороду у 
міксті на чемпіонаті світу зі спортивної 

стрільби. А вже через рік вони стали чем-
піонами Європи у змаганнях змішаних 
команд.

Особисто для Олени Костевич це вже 
четверта олімпійська медаль у кар'єрі. 
В Афінах-2004 вона стала олімпійською 
чемпіонкою, а у Лондоні-2012 здобула 
дві бронзові нагороди. Окрім того вона 
– чемпіонка Універсіади, чемпіонка світу 
та Європи.

Олег Омельчук -  чемпіон Європи та сві-
ту в командному заліку серед юніорів, пе-
реможець фіналу Кубка світу, тричі вигра-
вав етапи Кубка світу, двічі був призером.

У 2018 році він встановив світовий 
рекорд у кульовій стрільбі з малокалі-
берного пістолета на дистанції 10 метрів.

На час написання цього 
матеріалу українська 
олімпійська збірна у 

медальному заліку перебувала за 
межами сорока кращих країн. Та 
до 8 серпня ( а саме до цієї дати 
триватимуть Ігри у Токіо) ще є 
час, щоб поліпшити турнірне 
становище та порадувати 
українських уболівальників 
спортивними досягненнями.
Тим часом, пропонуємо 
нашим читачам другу частину 
спогадів  про успіхи та невдачі 
українських спортсменів  у 
Пекіні-2008, Лондоні-2012 і Ріо-
де-Жанейро-2016.

На Іграх у Пекіні-2008 наші олім-
пійці здобули 22 нагороди (7 золотих – 
4 срібних – 11 бронзових) та посіли 11 
місце у медальному заліку. Перше укра-
їнське золото тих Ігор здобули дівча-
та-фехтувальниці у командній першості 
шаблісток. Наш квартет був наймолод-
шим серед вісімки учасниць олімпійсько-
го турніру, а визначальну роль у здобутті 
золота відіграла 17-річна Ольга Харлан.

Не менш красиво тріумфував у Пекі-
ні 19-річний боксер Василь Ломаченко, 
котрий представляв вагову категорію до 
57 кг. До речі, разом із золотою медаллю 
Василь за підсумками змагань отримав 
Кубок Вела Баркера, трофей для найтех-
нічнішого бійця олімпійського турніру.

Ще одну особливу перемогу здобув 
стрілець із лука Віктор Рубан. Харків’я-
нин на шляху до фіналу здолав єгиптя-
нина Меґеда Юссефа, австралійця Май-
кла Нерея, поляка Яцека Проця, японця 
Рюїті Морію і росіянина Баїра Бадьонова. 
А в фіналі була звитяга над дворазовим 

олімпійським чемпіоном, чотириразо-
вим чемпіоном світу Паком Гьон-Мо з 
Кореї, де стрільба з лука – національний 
вид спорту.

Також несподіваною була й перемога 
майстра-кульовика Олександра Петрі-
ва у стрільбі з швидкісного пістолета з 
25-метрової відстані. Ще одне золото в 
кульовій стрільбі Україні приніс у стріль-
бі з положення лежачи з пневматичної 
гвинтівки з 50-метрової відстані Артур 
Айвазян. 

Веслувальниця Інна Осипенко-Радом-
ська у Пекіні Інна виступала на байдар-
ці-одиночці і здобула ефектну перемогу в 
фіналі 500-метрового спринту.

У Лондоні-2012 українці виступили 
слабше, завоювавши  20 медалей (6 – 4 – 
10) та посівши 14 місце. Загалом на Олім-
піаду в Англію поїхало 238 спортсменів. 

Найперше ті Ігри увійдуть до історії 
українського спорту завдяки блискучо-
му виступу боксерів, які здобули п’ять 
медалей у семи вагових категоріях – зо-
лото Василя Ломаченка (до 60 кг) і Олек-
сандра Усика (до 91 кг), срібло Дениса 
Беринчика (до 64 кг), бронза Тараса Ше-
лестюка (до 69 кг) і Олександра Гвоздика 

(до 81 кг). Окрім того, чинного чемпіона 
світу у категорії до 75 кг Євгена Хитрова 
у чвертьфінальному бою з британцем Ен-
тоні Оґоґо відверто засудили.

Таким же очікуваним, як і перемоги 
боксерських зірок, було золото жіночої 
четвірки парної в академічному веслуванні. 

Ще одне золото здобула фехтуваль-
ниця Яна Шемякіна, яка виграла особи-
сту першість шпажисток. 

Дотепер найгіршим виступом в історії 
українського олімпійського спорту є ви-
ступ нашої збірної на Іграх у Ріо-де-Жа-
нейро-2016: 11 медалей (2 – 5 – 4) та  31 
командне місце.

Стан української команди на попе-
редніх Іграх став ілюстрацією до майже 
повної бездіяльності держави в кон-
тексті інтересів спорту в перші 20 років 
незалежності, адже з роками старіли не 
лише люди, а й доходили до занедбано-
го стану зали, басейни й стадіони. Крім 
того, суттєво вплинули на стан багатьох 
наших спортсменів нові обмеження від 
Всесвітньої антидопінгової агенції. Як 
відомо, саме через підозру у вживанні 
мельдонію пропускає Олімпіаду в Токіо 
головна наша зірка Ігор у Ріо – гімнаст 
Олег Верняєв. У Бразилії вихованець 
Геннадія Сартинського здобув золото за 
вправи на брусах і срібло в особистому 
багатоборстві. Друге золото Україні при-
ніс, ставши дворазовим олімпійським 
чемпіоном, каноїст Юрій Чебан. 

Ще одне золото в Ріо для України ціл-
ком міг здобути борець греко-римського 
стилю Жан Беленюк, але чинного чемпіона 
світу у ваговій категорії до 87 кг у фіналь-
ній сутичці проти росіянина грузинського 
походження Давіта Чакветадзе засудив 
грузинський суддя, який живе у Росії.

Натомість, фехтувальниця Ольга 
Харлан у Ріо довела кількість власних 
олімпійських медалей до чотирьох. До 
командного золота в Пекіні і особистої 
бронзи першості шаблісток у Лондоні 
Ольга додала нагороди в обох цих видах 
на Іграх-2016. Командою разом із Аліною 
Комащук, Оленою Кравацькою і Оленою 
Вороніною Харлан тоді поступилася у 
фіналі росіянкам і отримала разом з ді-
вчатами срібну нагороду. А в особистій 
першості Ольга стала третьою.

Вдруге в історії наша країна залиши-
лася без медалей у боксі. Внаслідок болю-
чого процесу зміни поколінь від України 
в Ріо поїхало всього четверо боксерів-чо-
ловіків, і всі вони програли в стартових 
раундах.

До речі, у Ріо Україна була представ-
лена найменшою в історії кількістю учас-
ників – 205-ма. Але хто б тоді подумав, що 
через п’ять років, коли відбуватиметься 
перенесена на рік Олімпіада в Токіо, на-
ших учасників стане ще на 47 менше на-
віть у порівнянні з цією цифрою? 

оліМпіаДа: чекаємо українських перемог
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16. 20-74 Чортків-Сокиринці 

52 
44 
52 
44 
52 
44 

5-00 
13-00 
17-00 

 

7-00 
14-45 
18-35 

 

3 2 

щоденно 
щоденно 
щоденно 
щоденно 

5 
5 

17. 20-24 Тернопіль-Хоптянка 
ч/з Скалат 

37 
43 
43 

7-10 
14-20 
18-50 

8-10 
16-35 
19-57 

3 2 
щоденно 
щоденно 

5,6 

18. 20-89 Скалат-Тернопіль-1 35 7-00 
13-10 

8-20 
17-30 2 2 щоденно 

19. 20-77 Підгайці-Бережани 
ч/з Літятин 27 8-10 9-10 1 2 щоденно 

20. 20-78 Підгайці-Бережани 
ч/з Літятин 27 6-30 11-40 1 2 щоденно 

21. 20-79 Бережани-Козова 
ч/з Ценів 33 9-10 

12-00 
10-00 
13-30 2 2 щоденно 

22. 20-11 Тернопіль-Гніздичне 
ч/Збараж 41 

4-45 
14-00 
17-35 

6-10 
15-20 
19-00 

3 2 1,2,3,5,6,7 

23. 20-30 Остальці - Сущин - 
Тернопіль 

45 
32 
44 
36 
45 
37 

8-00 
11-10 

 
16-20 

 

6-25 
9-10 

 
12-40 

 
17-55 

4 2 щоденно 
 

24. 20-83 Чортків-Тудорів 22 8-05 
12-40 

8-45 
13-20 2 2 щоденно 

25. 20-87 Чортків-Шипивці 35 
6-30 

12-45 
15-10 

7-45 
13-55 
16-25 

3 2 щоденно 
 

26. 20-15 Збараж-Ланівці 37 6-20 13-30 1 2 щоденно 
 

27. 20-68/1 Кременець-Шумськ 
ч/з Жолобки 36 8-30 

6-50 
9-55 

12-00 2 2 1,2,3,4,5,7 

28. 20-70 Кременець-В.Загайці 
39 
39 
21 

5-30 
14-00 
10-50 

6-45 
15-10 
11-35 

3  
2 

1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,7 

5 

29. 20-71/1 Кременець-Ланівці 
ч/з Катеринівку 46 

6-25 
15-10 
6-25 

8-10 
17-00 
12-10 

3  
2 

1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5,7 

7 

30. 20-73 Ланівці-Вишнівець 28 6-00 
10-00 

7-00 
10-30 2 2 щоденно 

31. 15/16, 
17/18 Кременець - Тернопіль 75 8-15 

14-30 
12-20 
17-30 2 2 щоденно 

32. 887/888, 
889/890 

Очеретне(Збараж)-
Тернопіль 68 7-25 

15-00 
12-15 
18-10 2 2 щоденно 

33. 937/938, 
939/940 Ланівці-Тернопіль 65 6-50 

14-00 
9-50 

16-20 2 2 щоденно 

34.
759/760, 
761/762, 
763/764 

Тернопіль-Устечко 60 
5-20 

10-00 
15-20 

7-00 
12-45 
17-25 

3 2 щоденно 

35. 801/802 Кременець-Бережани 
ч/з Почаїв, Зборів 122 7-10 14-15 1 2 5,6 

Господар

Жовтіє листя 
огірків: що робити?

Пожовтіння листя огірків - проблема, з якою 
стикається майже кожен городник. Причи-
ною може бути нестача або надлишок воло-

ги. У звичайне літо огірки рекомендують рясно 
поливати два-три рази на тиждень, а спекотного 
літа — щодня, глибоко промочуючи землю. В 
іншому випадку коріння огірків почне «вибира-
тися» на поверхню землі в пошуках вологи й може 
підсохнути. Для рослин це катастрофа, починає 
жовтіти листя і зав’язі. Дощова погода огіркам 
теж не до душі: загниває коріння, утворюється 
гнилизна на стеблах, у підсумку ми знову бачимо 
жовте листя. 

Друга причина - грибкові захворювання. Найчастіше 
саме фузаріоз, пітіоз та інші грибкові хвороби є причиною 
жовтого листя на огірках. Спочатку на бадиллі з’являються 
іржаві плями, потім листя покривається плямами повністю, 
засихає і опадає. У випадку фузаріозу батоги стають мляви-
ми, як ганчірочка, і не реагують на полив. Якщо тридцяти-
градусна спека змінилася холодними дощами й зниженням 
нічних температур, тримайтеся: грибки не змусять себе че-
кати. 

Причина третя - шкідники. Білокрилка або павутинний 
кліщ висмоктують усі соки з огіркових листків, у результаті 
листя жовтіє і гине. У цьому випадку рекомендації очевидні: 
гарний шкідник - мертвий шкідник. Доведеться або обпри-
скувати грядку «отрутою», або рятуватися народними засо-
бами. 

Наступна причина - нестача живильних елементів. 
Якщо в огіркового листя жовтіють і сохнуть краєчки, можли-
во, їм не вистачає калію або магнію. Темно-зелені жилки на 
тлі жовтизни можуть сигналізувати про дефіцит заліза або 
марганцю. Жовтіючі верхні листки бувають при недоліку 
міді. Цю ситуацію допоможуть виправити підгодівлі. 

Допоможуть водичка, попіл, 
сода і пріле сіно

Кращим лікуванням усього на світі є профілактика, і по-
жовтіння листя огірків не виключення. Простіше не допу-
стити подібного на своїй грядці, ніж потім лікувати.

• Не саджайте огірки на одному місці рік у рік, не сад-
жайте їх після кабачків або гарбуза, інакше суттєво підвищу-
ється ймовірність «підхопити» грибкове захворювання. 

• Вчасно й рясно поливайте свої огірочки. Якщо ви 
буваєте на ділянці тільки у вихідні, не полінуйтеся добре 
замульчувати грядки бур’янами або скошеною травою. Тов-
стий шар мульчі не дасть волозі випаруватися, а також за-
безпечить огірковому корінню додаткове харчування і те-
пло.

• Проводьте підживлення органічними або мінераль-
ними добривами. Найпростіша, але ефективна підгодівля - 
трав’яний настій у комбінації з підсипанням у лунки попелу. 
Він є не тільки додатковим джерелом калію, а й від парази-
тів огірки допоможе захистити. 

• У червні пролийте огірки розчином соди. Для цього 
необхідно взяти 1 ст. л. на 10 літрів води. Лужне середовище 
не до смаку патогенним грибкам. 

• Від шкідників і паразитів допомагає цибульна лу-
шпайка. 700-грамову банку цибульної лушпайки потрібно 
залити 10 літрами води, довести до кипіння, накрити криш-
кою й настоювати 12-14 годин. Потім цибулиння віджима-
ють, відвар проціджують і розводять у співвідношенні 2:8 з 
водою. Таким розчином обприскуйте листя зверху й знизу, а 
потім пролийте землю. 

• Проводьте обробку молочною сироваткою. Якщо не 
вбереглися й листки почали жовтіти, спробуйте обприскати 
огірки розчином молочної сироватки або кефіру (2 літра на 
10 літрів води). Для кращого зав’язування плодів можна до-
дати в розчин 150 грамів цукру. 

• Обприскуйте настоєм прілого сіна. Для одержання 
настою сіно замочують у воді (1:1) два дні. Обприскують 
огірки три рази з інтервалом у тиждень. 

якщо нижнє листя пожовкло й на ньому 
з'явилися цятки, то видаляти його 
необхідно просто негайно. Це ідеальне 

середовище для розвитку більшості томатних 
хвороб. Пожовтілі нижні листочки томату 
нерідко є свого роду маркером невірного 
догляду. Тобто, якщо вони пожовкли, значить, 
щось ви робите не так. 

Крім видалення нижнього листя томатів, як здорового 
так і пожовклого, бажано видаляти й листяні пластинки, 
які починають засихати. Зовсім неважливо де вони розта-
шовані – у найнижчій частині чи трохи вище і під ними теж 
є листочки. Листя томатів іноді засихає просто від свого 
віку. Воно більше не потрібне рослині, тож необхідно допомогти їй його видалити, інакше інфекція добе-
реться й до неї.

Крім цього, можна робити і проріджування середини куща томату, за типом проріджування чагарни-
ків, але видаляти при цьому листя доречно з того боку куща, який звернений до півночі. Це забезпечить 
краще провітрювання куща томату і знизить ризик виникнення хвороб та іншої інфекції. Пагони, що жи-
рують, якщо вони ростуть із самого низу, також можна сміливо видаляти, від них користі мало, а відтягу-
ють вони на себе воду і живильні речовини досить сильно.

Проводити видалення нижнього листя томатів бажано в сонячний і погожий день, але обов'язково 
зранку (годині о 7-8, коли сонечко вже щосили світить), коли рослини в максимальному тургорі. Бо в 
сонячний день ранка, що залишилася на місці колишнього листка, затягнеться набагато швидше, ніж у 
похмуру погоду, і ризик інфекції буде мінімальним.

Ця недуга з’являється, в 
основному, через різкі перепади 
температури, наприклад, від 

холоду до різкого потепління. Хворіти 
починають нижні плоди, які ближчі до 
ґрунту, бо на них швидше потрапляють 
бактерії та мікроби. 

Спочатку біля плодоніжки з’являється по-
буріння, потім на поверхні томату стає ледь 
видно водянисту плямку, яка з часом розши-
рюється і чорніє. Це означає, що рослинам не 
вистачає бору та кальцію. Плями можуть бути 
непомітними ззовні плоду, але при розрізанні 
виявляються всередині овоча.

Слід зазначити, що такі томати взагалі не 
можна вживати, їх потрібно викидати цілими. 
Адже гниль може бути присутня навіть на не-
видимих частинах томатів. А вона дуже шкід-
лива для людини.

На відміну від томатів, верхова гниль перцю 
в дійсності з'являється на боках, а не на верши-
ні плодів. Це порушення спочатку проявляєть-
ся у вигляді наповнених водою ділянок плода, 
плями збільшуються і стають бурими, чорни-
ми, сухими і шкірястими.

Втративши забарвлення плоди зморщують-
ся, поки уражена зона не стає увігнутою. Плями 
бувають розміром від 0,5 до 8 см завдовжки. 
Плоди, уражені верховою гниллю, зазвичай, 
дозрівають раніше терміну.

Причини. Вершинна гниль з'являється, 
коли рослина не може забезпечити плоди необ-
хідною кількістю кальцію. Це явище викликане 
різкими коливаннями ґрунтової вологи (посуха 
або перезволоження), великою кількістю азот-
них добрив або пошкодженням коренів при об-
робці грунту. В'янення, посилена транспірація 
загострюють проблему. Ускладнюють патоло-
гію також гриби, що живуть на поверхні ураже-
них плодів.

Вершинна гниль часто з’являється при 
кальцієвій недостатності ґрунту. Рослині не 
вистачає сил боротися з бактеріальними шкід-
никами. А отже, господар втрачає до 30% свого 
врожаю. Тому дуже важливо провести профі-
лактику хвороб томатів та перцю, для збере-
ження врожаю і його якості.

Чим раніше ви виявите захворювання і поч-

нете боротьбу з ним, тим легше буде його по-
долати. Отож, при підозрі на хворобу, слід об-
робити томати препаратами кальцію. Замість 
кальцієвої селітри можна використовувати 
кальцій в хелатованій формі, він краще і лег-
ше засвоюється. Тому вже протягом двох годин 
повністю засвоїться рослиною.

Якщо ж проводити обробку кальцієвою се-
літрою, то рослина засвоїть її лише через кіль-
ка тижнів, і потрібного результату доведеться 
зачекати. В такому випадку профілактику вар-
то проводити заздалегідь хоча б за два тижні 
до ймовірного захворювання. На засвоєння 
селітри також впливає висока температура, на 
це теж треба звертати увагу. При високій тем-
пературі повітря кальцій не буде засвоюватися 
рослинами.

Дуже добре обробляти томати та перець від 
гнилі «Брексил кальцієм», який містить в хела-
тованій формі кальцій (СаО 20%) і бор (в 0,5%). 
Ці два елементи дуже потрібні рослинам і добре 
співпрацюють разом. Вони конче необхідні для 
розвитку та формування повноцінної зав’язі.

Підгодовування кальцієм добре робити про-
тягом усього сезону, особливо, коли відбуваєть-
ся дозрівання плодів. Такі плоди мають кращу 
опірність хворобам, краще і довше зберігаються.

На перчику з’явилася чорна пляма
Вершинна гниль загрожує овочам і може 

спричинити втрату 30% врожаю

Чи потрібно обривати 
нижнє листя у томатів?
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UA:Перший
06.00, 11.00, 18.20, 22.00, 03.00 ХХХII 

лiтнi Олiмпiйськi iгри.
10.30, 16.30 Студiя Олiмпiйськi iгри.
18.00, 21.00, 00.30 Новини.
21.40 Доба Олiмпiйських iгор.
00.00 Перша шпальта.
01.00, 02.50 Погода.
01.05 Х/ф «Тiнi забутих предкiв».

Êаíаë “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, 03.40, 05.30 «Життя вiдо-

мих людей».
11.15, 12.20, 14.05 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.00 Т/с «Величне столiття. Роксо-

лана».
20.18 «ПроCпорт».
20.20 Т/с «100 тисяч хвилин разом».
22.20, 02.20 Т/с «Сидоренки-Сидо-

ренки 2».
00.05 Х/ф «Атака кобри».

Iíòер
03.15 Х/ф «Синьйор Робiнзон».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.45 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.05, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
12.25 Х/ф «Великий переполох».
14.10 Х/ф «Фантомас проти Скот-

ланд-Ярду».
16.05 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Д`Артаньян i три мушке-

тери».
00.30 Х/ф «В`язень замку Iф».
02.40 «Речдок».

ICTV
04.30 Скарб нацiї.
04.40 Еврика!
04.45 Служба розшуку дiтей.
04.50, 00.10 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.10, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Х/ф «Ультрафiолет».
11.55, 13.15 Х/ф «Той, хто бiжить по 

лезу».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.55, 16.15 Х/ф «Той, хто бiжить по 

лезу 2049».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.05, 21.25 Х/ф «Анаконда».
22.15 Х/ф «Анаконда 2: Полювання на 

прокляту орхiдею».
01.20 Секретний фронт.

02.05 Анти-зомбi.
02.50 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.35 Т/с «Комiсар Рекс».
10.20 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.15, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Супербабуся.
20.15, 22.50 Т/с «Я все тобi доведу».
01.25 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.20 Орел i решка.
09.30 Т/с «Надприродне».
12.55 Х/ф «Однокласники».
14.55 Х/ф «Однокласники 2».
16.55 Т/с «Будиночок на щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Повстання».
22.50 Х/ф «Окупацiя».
01.10 Вар`яти.
02.55 Служба розшуку дiтей.
03.00 Зона ночi.
05.00 Абзац!

5 êаíаë
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, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

06.25, 00.15 Вечiр з Янiною Соколовою.
07.10, 08.30, 20.55 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10, 01.15 Д/с «Найнебезпеч-

нiшi польоти».
08.35 Д/с «Iсторiя навколо нас».
09.30 Машина часу.
10.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
11.10, 17.10, 23.10 Д/с «Таємнича 

свiтова вiйна».
12.50 Вечiрнiй преЗЕдент.
14.10, 05.10 Д/с «Великi танковi битви».
15.30 Час «Ч».
16.10 Д/с «Божевiльний свiт. Гаранто-

ване взаємознищення».
18.10, 22.00, 02.15 Д/с «Вирiшальнi 

битви Другої свiтової вiйни».
19.20 Лiнiйка художнiх фiльмiв.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьо-

годнi.
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.

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».
11.10 «Орел i решка. На краю свiту».
13.00 Х/ф «Чи вмiєш ти зберiгати 

таємницi?».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
18.10 «Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка».
20.00 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
22.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Х/ф «Сексоголiк».
01.40 Т/с «Три сестри».
03.20 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.45, 05.00 «Top Shop».
05.15 «Таємницi кримiнального свiту».
06.40 Х/ф «Слiди апостолiв».
08.55 Х/ф «Перевертень у погонах».
10.35, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
12.30, 16.30, 19.00, 02.50 «Свiдок».
14.50, 17.00 «Випадковий свiдок».
17.50 «Таємницi свiту».
18.20 «Свiдок. Агенти».
23.00 Т/с «Слiпа зона».
00.45 Х/ф «11.6».
03.20 «Речовий доказ».
04.25 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.00 Х/ф «Артур i мiнiпути».
11.00 Х/ф «Божевiльне побачення».
12.45, 18.00 4 весiлля.
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 03.05 Панянка-селянка.
19.00, 20.00, 21.30, 22.30 Одного разу 

пiд Полтавою.
19.30, 21.00, 22.00 Танька i Володька.
23.00 Країна У 2.0.
23.30 Країна У.
00.00 ЛавЛавСar 3.
01.00 Вечiрка 3.
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.

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини краї-
ни» 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. Ганаполь-

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. Калнишем та 

О. Курбановою.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.
23.00 «Перша передача» з О. Федченко.

МÅГА
06.00 Страх у твоєму домi.
06.45 Бандитська Одеса.
09.00 Правда життя.
09.55, 01.30 Речовий доказ.
11.05 Скептик.
12.05, 05.05 Мiстична Україна.
13.00 Дикi Фiлiппiни Найджела Марвiна.
14.00 Велика одiссея людства.
15.00, 19.50 Фантастичнi iсторiї.
15.55, 20.50 Шукачi неприємностей.
16.50, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.50, 04.15 Дива природи.
18.50 Неймовiрнi винаходи.
22.35 Арктика з Брюсом Перрi.
23.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
00.25 Крила вiйни.
02.35 Код доступу.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «З житiя Остапа Вишнi».
07.10, 09.00, 03.05 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 12.25 «Невiдома версiя».
11.00, 03.35 «Зорянi долi».
11.35 «Моя правда».
13.15 Х/ф «Тримайся, козаче!»
14.30 Х/ф «Зiрки Егера».
17.25, 00.25 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.05 Т/с «Мерi Хiггiнс Кларк».
22.45 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
02.05 «Спогади».
03.20 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.15 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50 «ДжеДАI».
06.20 Т/с «Опер за викликом 3».
10.35 Х/ф «Три iкси».
12.55 Х/ф «Три iкси 2: Новий рiвень».
14.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Грошi».
20.20 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».
22.30, 00.05 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
01.55 Т/с «Рекс 2».
02.40 «Помста природи».

ÍЛО-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».
11.25 Мамареготала.
15.00 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».

19.10 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
22.30, 05.00 Мамареготала. Найкраще.
Профiлактика.

ªâроñïорò
01.00 Автоперегони. World Endurance 

Championships-2020. Остiн.
02.30 Тенiс. Australian Open. Жiнки. 

Фiнал. Осака - Брейдi.
04.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Чоловiки. 

1/4 фiналу. О. Звєрєв - Давидо-
вич-Фокiна.

05.30 Снукер. ЧC. 1/4 фiналу. Макгiлл 
- Бiнем.

06.30 Автоперегони. «1000 км Спа». 
Перегони.

08.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». Жiнки. 1/4 
фiналу. Зiданшек - Бадоса.

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 Мара-

дону».
17.00 «Сiмейнi традицiї на Балканах».
18.00 Снукер. ЧC. Пiвфiнал. Бiнем - 

Селбi.
19.30 Тенiс. ATP 500. Гамбург. Фiнал.
21.00, 23.00 Тенiс. ATP 500. Вашингтон. 

Перше коло.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00, 08.00, 11.45, 14.05, 17.35, 21.40, 
00.20, 05.30 Топ-матч.

06.10 Велес - Унiон Ла-Калера. Кубок 
Лiбертадорес.

08.10 Ворскла - Рух. Чемпiонат України.
10.00, 22.45 «Великий футбол».
12.15 Металiст - Ужгород. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
14.20 Францiя - Англiя (2004).
14.50 Yellow.
15.00, 19.15, 22.30 Футбол News.
15.15 Люксембург - Португалiя. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
17.05 «Auto гол!» В. Зiнченко.
17.45, 20.25 «Перша Online».
18.25 Live. Волинь - Подiлля. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
21.10 «Auto гол!» Б. Вербiч.
22.00 Д/с «Класика Євро». Нiдерланди 

- Англiя (1988).
00.35 Огляд сезону. Чемпiонат Нiдер-

ландiв.

Профiлактика.

05.00 Д/с «Класика Євро». Нiмеччина 
- Iспанiя (2008).

05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00, 11.00, 18.20, 22.00, 00.30 ХХХII 

лiтнi Олiмпiйськi iгри.
10.30, 16.30 Студiя Олiмпiйськi iгри.
18.00, 21.00 Новини.
21.40 Доба Олiмпiйських iгор.
00.00 Д/с «Свiт дикої природи».

Êаíаë “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, 04.45 «ТСН».
09.25, 10.20, 03.30, 05.35 «Життя 

вiдомих людей».
11.15, 12.20, 14.05 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.00 Т/с «Величне столiття. Роксо-

лана».
20.18 «ПроCпорт».
20.20 Т/с «100 тисяч хвилин разом».
22.20, 02.10 Т/с «Сидоренки-Сидо-

ренки 2».
00.05 Х/ф «Атака кобри 2».

Iíòер
03.15, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
04.45 М/ф.
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.55 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Но-

вини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
09.50 Т/с «Дамське щастя».
12.25 Х/ф «007: Живи i дай померти 

iншим».
15.00, 15.45, 02.45 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок. 

Чуже багатство».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Д`Артаньян i три муш-

кетери».
00.45 Х/ф «В`язень замку Iф».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.50, 20.20, 02.05 Громадянська 

оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10, 21.25 Дизель-шоу.
11.40, 13.15, 22.55 «На трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.35, 16.15 Т/с «Пес».
16.40 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
00.00 Х/ф «Вiд сутiнкiв до свiтанку».

02.50 Я зняв!

ÑТБ
05.15, 05.30 Т/с «Коли ми вдома».
06.20 Т/с «Комiсар Рекс».
10.20 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.20, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.45, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Супербабуся.
20.15, 22.50 Т/с «Я все тобi доведу».
01.20 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.40 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.45 Орел i решка.
09.55 Т/с «Надприродне».
12.35 Аферисти в мережах.
14.35 Х/ф «Кучерява Сью».
16.50 Т/с «Будиночок на щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Напролом».
23.00 Х/ф «Пастка».
01.00 Вар`яти.
02.45 Зона ночi.
05.00 Абзац!

5 êаíаë
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, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

06.25, 00.15 Особливий погляд.
07.10, 08.30, 20.55 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10, 01.15 Д/с «Найнебезпеч-

нiшi польоти».
08.35, 12.40 Д/с «Iсторiя навколо 

нас».
09.30 Машина часу.
10.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
11.10, 17.10, 23.10 Д/с «Таємнича 

свiтова вiйна».
14.10, 05.10 Д/с «Великi танковi 

битви».
15.30 Час «Ч».
16.10 Д/с «Божевiльний свiт. Гаран-

товане взаємознищення».
18.10, 22.00, 02.15 Д/с «Вирiшальнi 

битви Другої свiтової вiйни».
19.20 Лiнiйка художнiх фiльмiв.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
03.10 Обережно, дiти!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьо-

годнi.

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 «Втраченi спогади».
01.30 Телемагазин.
02.50 Гучна справа.
03.35 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Ух ти show».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50 «Орел i решка. Рай та пекло».
10.50 «Орел i решка. На краю свiту».
12.40, 18.10 «Орел i решка. Переза-

вантаження. Америка».
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».

ÍТÍ
06.20 «Таємницi свiту».
06.55 «Свiдок. Агенти».
07.55, 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».
02.55 «Речовий доказ».
03.45 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
05.00 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.00 Х/ф «Артур i помста Вурда-

лака».
10.45 Х/ф «Флiрт зi звiром».
12.35, 18.00 4 весiлля.
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 03.05 Панянка-селянка.
19.00, 20.00, 21.30, 22.30 Одного разу 

пiд Полтавою.
19.30, 21.00, 22.00 Танька i Володька.
23.00 Країна У 2.1.
23.30 Країна У.
00.00 ЛавЛавСar 3.
01.00 Вечiрка 3.
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. Ваку-
люк та М. Шамановим.

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини кра-
їни» 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. Ганаполь-

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. Калнишем 

та О. Курбановою.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.
23.00 «Вiйна за незалежнiсть».

МÅГА
06.00 Страх у твоєму домi.
07.00 Бандитський Київ.
09.05 Правда життя.
10.05, 01.35 Речовий доказ.
11.15 Скептик.
12.15, 05.30 Мiстична Україна.
13.05 Дикi Фiлiппiни Найджела Марвi-

на.
14.00 Повiтрянi воїни.
15.00, 19.50 Фантастичнi iсторiї.
16.00, 20.50 Шукачi неприємностей.
16.55, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.50, 04.40 Дива природи.
18.50 Неймовiрнi винаходи.
22.35 Арктика з Брюсом Перрi.
23.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
00.30 Крила вiйни.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Кам`яний хрест».
07.10, 09.00, 02.40 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 11.55 «Невiдома версiя».
10.30, 03.10 «Зорянi долi».
11.05 «Моя правда».
12.45 Х/ф «Лимерiвна».
14.25 Х/ф «Полковник Редль».
17.15, 00.30 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.10 Т/с «Мерi Хiггiнс Кларк».
22.50 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
02.10 «Спогади».
03.20 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 19.30, 03.20 «ДжеДАI».
06.45 Х/ф «Капiтан Грiм».
08.55 Х/ф «Великий солдат».
10.50 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.45 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.50 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».
22.40, 00.15 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.05 Т/с «Рекс 2».
03.50 «Помста природи».

ÍЛО-ТБ
06.10 Телемагазин.
07.15 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
08.10 М/ф «Вартовi Галактики».

08.50 М/ф «Аладдiн».
09.10 М/с «Сiмпсони».
11.20 Мамареготала.
15.00 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.15 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
22.45 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
01.00 Автоперегони. «1000 км Спа». 

Перегони.
02.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». Жiнки. 

1/4 фiналу. Зiданшек - Бадоса.
04.00, 12.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». 

Чоловiки. 1/4 фiналу. Медведєв 
- Циципас.

05.30, 13.30, 18.00 Снукер. ЧC. 1/4 
фiналу. Н. Робертсон - К. Вiлсон.

06.30 Автоперегони. «24 години 
Ле-Мана».

08.30, 16.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». 
Жiнки. 1/4 фiналу. Павлючен-
кова - Рибакiна.

10.00, 14.30 Велоспорт. «Джiро 
д`Iталiя». Етап 16.

19.30, 21.00, 23.00 Тенiс. ATP 500. 
Вашингтон. Перше коло.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 19.15, 19.50, 23.30, 00.10 

Топ-матч.
06.10 Архентiнос - Атлетiко Насьональ. 

Кубок Лiбертадорес.
08.10, 17.00 Iнгулець - Зоря. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.00, 19.00, 21.45 Футбол 

News.
10.15, 12.45 «Перша Online».
10.55 Волинь - Подiлля. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
13.30 «Великий футбол».
15.15 Англiя - Польща. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
18.50 Yellow.
19.30 «Auto гол!»
20.15, 22.55 «Студiя Live».
20.55 Live. Генк - Шахтар. Лiга чем-

пiонiв УЄФА.
23.40 Д/с «Класика Євро». Португалiя 

- Грецiя (2004).
00.30 Ворскла - Рух. Чемпiонат Укра-

їни.
02.15 Пiвн. Македонiя - Вiрменiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
04.00 Колос - Металiст 1925. Чемпiонат 

України.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

2 серпня

3 серпня
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UA:Перший
06.00, 18.20, 22.00, 00.30 ХХХII лiтнi 

Олiмпiйськi iгри.
10.30, 16.30 Студiя Олiмпiйськi iгри.
11.00 ХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
18.00, 21.00 Новини.
21.40 Доба Олiмпiйських iгор.
00.00 Д/с «Свiт дикої природи».

Êаíаë “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, 04.45 «ТСН».
09.25, 10.20, 03.20, 05.35 «Життя 

вiдомих людей».
11.15, 12.20, 14.05 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.00 Т/с «Величне столiття. Роксо-

лана».
20.18 «ПроCпорт».
20.20 Т/с «100 тисяч хвилин разом».
22.20, 02.00 Т/с «Сидоренки-Сидо-

ренки 2».
00.05 Х/ф «Вулиця Монстро, 10».

Iíòер
03.20, 18.00, 19.00, 03.15 «Стосується 

кожного».
04.50 М/ф.
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.25 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Но-

вини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
09.50 Т/с «Дамське щастя».
12.25 Х/ф «007: Людина iз золотим 

пiстолетом».
15.00, 15.50, 02.05 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок. 

Чуже багатство».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Д`Артаньян i три муш-

кетери».
00.15 Х/ф «Людина-амфiбiя».

ICTV
04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дiтей.
04.20 Факти.
04.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10, 21.25 Дизель-шоу.
11.40, 13.15, 22.55 «На трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30, 16.20 Т/с «Пес».
16.25 Х/ф «Малавiта».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20, 01.45 Секретний фронт.

00.00 Х/ф «Вiд сутiнкiв до свiтанку 2: 
Кривавi грошi Техасу».

02.30 Я зняв!

ÑТБ
05.25 Т/с «Коли ми вдома».
06.15 Т/с «Комiсар Рекс».
10.05 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.10, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Супербабуся.
20.15, 22.50 Т/с «Я все тобi доведу».
01.20 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.50 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.55 Орел i решка.
10.05 Т/с «Надприродне».
12.45 Аферисти в мережах.
14.50 Х/ф «Чумова п`ятниця».
16.50 Т/с «Будиночок на щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Примара в зброї».
23.05 Х/ф «Залiзне небо: Нове при-

шестя».
00.50 Вар`яти.
02.50 Служба розшуку дiтей.
02.55, 03.00 Зона ночi.
04.50 Абзац!

5 êаíаë
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, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

06.25, 00.15 Невигаданi iсторiї.
07.10, 08.30, 20.55 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10, 01.15 Д/с «Найнебезпеч-

нiшi польоти».
08.35, 12.40 Д/с «Iсторiя навколо 

нас».
09.30 Машина часу.
10.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
11.10, 17.10, 23.10 Д/с «Таємнича 

свiтова вiйна».
14.10, 05.10 Д/с «Великi танковi 

битви».
15.30 Час «Ч».
16.10 Д/с «Божевiльний свiт. Гаран-

товане взаємознищення».
18.10, 22.00, 02.15 Д/с «Вирiшальнi 

битви Другої свiтової вiйни».
19.20 Лiнiйка художнiх фiльмiв.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьо-

годнi.
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 «Референт».
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».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50 «Орел i решка. Рай та пекло».
10.50 «Орел i решка. На краю свiту».
12.50, 18.10 «Орел i решка. Переза-

вантаження. Америка».
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».

ÍТÍ
06.20 «Будьте здоровi».
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 «Вартiсть життя».
23.00 Т/с «Слiпа зона».
00.45 «Легенди бандитського Києва».
01.45 «Реальнi злочинцi».
03.25 «Речовий доказ».
03.55 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
05.00 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.00 Х/ф «Артур i вiйна двох свiтiв».
10.45 Х/ф «Хочу бути тобою».
13.10, 18.00 4 весiлля.
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 03.05 Панянка-селянка.
19.00, 20.00, 21.30, 22.30 Одного разу 

пiд Полтавою.
19.30, 21.00, 22.00 Танька i Володька.
23.00 Країна У 2.1.
23.30 Країна У.
00.00 ЛавЛавСar 3.
01.00 Вечiрка 3.
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 
«Репортер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Ваку-
люк та М. Шамановим.

09.10, 10.10, 12.10, 13.15 «Новини кра-
їни» 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. Ганополь-

ським та С. Орловською.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.
23.00 «Новини вiд Христини» з Х. 

Чернегою.

МÅГА
06.00 Страх у твоєму домi.
07.00 Бандитська Одеса.
08.45 Правда життя.
09.50, 01.35 Речовий доказ.
11.00 Скептик.
12.00, 05.10 Мiстична Україна.
12.50 Дикi Фiлiппiни Найджела Марвi-

на.
13.50 Повiтрянi воїни.
14.50, 19.50 Фантастичнi iсторiї.
15.50, 20.50 Шукачi неприємностей.
16.50, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.50, 04.20 Дива природи.
18.50 Неймовiрнi винаходи.
22.35 Арктика з Брюсом Перрi.
23.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
00.30 Крила вiйни.
02.40 Бандитський Київ.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Мартин Боруля».
07.10, 09.00, 02.35 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 Моя правда.
09.30, 03.05 «Зорянi долi».
10.00 «Моя правда».
10.50 «Невiдома версiя».
11.40 Х/ф «Запорожець за Дунаєм».
13.30 Х/ф «Ромео i Джульєта».
17.30, 00.45 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.25 Т/с «Мерi Хiггiнс Кларк».
23.05 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
03.10 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50 «ДжеДАI».
06.20 Х/ф «Громобiй».
08.45 Х/ф «Iноземець».
10.55 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.50, 19.30 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
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 «Помста природи».

ÍЛО-ТБ
06.10 Телемагазин.
07.15 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
08.10 М/ф «Вартовi Галактики».
08.50 М/ф «Аладдiн».
09.10 М/с «Сiмпсони».
11.20 Мамареготала.
15.00 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.15 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
22.45 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
01.00 Автоперегони. «24 години 

Ле-Мана».
02.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». Жiнки. 

1/4 фiналу. Павлюченкова - 
Рибакiна.

04.00, 12.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». 
Чоловiки. 1/4 фiналу. Надаль - 
Шварцман.

05.30, 13.30, 18.00 Снукер. ЧC. 1/4 
фiналу. Мерфi - Трамп.

06.30 Автоперегони. World Endurance 
Championships-2020. Бахрейн.

08.30, 16.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». 
Жiнки. 1/4 фiналу. Гауфф - 
Крейчикова.

10.00, 14.30 Велоспорт. «Джiро 
д`Iталiя». Етап 17.

19.30 Тенiс. ATP 500. Вашингтон. 
Перше коло.

21.00, 23.00 Тенiс. ATP 500. Вашинг-
тон. Друге коло.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 12.20, 14.35 Топ-матч.
06.10 Сан-Паулу - Расiнг. Кубок Лiбер-

тадорес.
08.10, 19.15 Львiв - Шахтар. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол 

News.
10.15, 14.50, 17.00 Yellow.
10.30 Металiст - Ужгород. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
12.45 Шахтар - Александрiя. Чемпiонат 

України.
15.15 Боснiя i Герцеговина - Францiя. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
17.10 Ворскла - Рух. Чемпiонат Укра-

їни.
21.00 Волинь - Подiлля. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
22.45 Данiя - Боснiя i Герцеговина. 

Контрольна гра.
00.30 Марiуполь - Десна. Чемпiонат 

України.
02.15 Iсландiя - Англiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
04.00 Мiнай - Александрiя. Чемпiонат 

України.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00, 11.00, 18.20, 22.00 ХХХII лiтнi 

Олiмпiйськi iгри.
10.30, 16.30 Студiя Олiмпiйськi iгри.
18.00, 21.00 Новини.
21.40 Доба Олiмпiйських iгор

Êаíаë “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, 04.40 «ТСН».
09.25, 10.20, 03.15, 05.30 «Життя 

вiдомих людей».
11.15, 12.20, 14.05 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.00 Т/с «Величне столiття. Роксо-

лана».
20.18 «ПроCпорт».
20.20 Т/с «100 тисяч хвилин разом».
22.20, 01.55 Т/с «Сидоренки-Сидо-

ренки 2».
00.05 Х/ф «Тихе мiсце».

Iíòер
04.45 М/ф.
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.45 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
09.50 Т/с «Дамське щастя».
12.25 Х/ф «007: Шпигун, який любив 

мене».
15.00, 15.50, 02.20 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок. 

Чуже багатство».
18.00, 19.00, 03.30 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Iван Васильович змiнює 

професiю».
00.30 Х/ф «Балада про доблесного 

лицаря Айвенго».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Факти.
04.50 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10, 21.25 Дизель-шоу.
11.40, 13.15, 22.55 «На трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30, 16.25 Т/с «Пес».
16.35 Х/ф «Грошовий поїзд».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20, 01.50 Анти-зомбi.

00.00 Х/ф «Вiд сутiнкiв до свiтанку 
3: Дочка ката».

02.35 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.20 Т/с «Комiсар Рекс».
10.20 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.15, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Супербабуся.
20.15, 22.50 Т/с «Я все тобi доведу».
01.15 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.30 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.35 Орел i решка.
09.40 Т/с «Надприродне».
13.05 Аферисти в мережах.
15.00 Х/ф «Залiзне небо: Нове при-

шестя».
16.50 Т/с «Будиночок на щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Хан Соло».
23.50 Х/ф «Медовий мiсяць».
01.55 Вар`яти.
02.45 Служба розшуку дiтей.
02.50 Зона ночi.
04.50 Абзац!

5 êаíаë
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, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Час новин.

06.25, 00.15 Вечiр з Янiною Соко-
ловою.

07.10, 08.30, 20.55 Актуально: Еко-
номiка. Полiтика. Соцiум.

07.15, 13.10, 01.15 Д/с «Найнебез-
печнiшi польоти».

08.35, 12.40 Д/с «Iсторiя навколо 
нас».

09.30 Машина часу.
10.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
11.10, 17.10, 23.10 Д/с «Таємнича 

свiтова вiйна».
14.10, 05.10 Д/с «Великi танковi 

битви».
15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
18.10, 22.00, 02.15 Д/с «Вирiшальнi 

битви Другої свiтової вiйни».
19.20 Лiнiйка художнiх фiльмiв.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
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 «Замок на пiску».
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. Переза-

вантаження. Америка».
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».

ÍТÍ
06.20 «Вартiсть життя».
07.50, 14.50, 17.00, 02.50 «Випадко-

вий 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».
03.00 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
05.00 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.00 Х/ф «Красуня й чудовисько».
10.45 Х/ф «Ванiльне небо».
13.15, 18.00 4 весiлля.
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 03.05 Панянка-селянка.
19.00, 20.00, 21.30, 22.30 Одного разу 

пiд Полтавою.
19.30, 21.00, 22.00 Танька i Володька.
23.00 Країна У 2.1.
23.30 Країна У.
00.00 ЛавЛавСar 3.
01.00 Вечiрка 3.
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». Но-
вини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Ваку-
люк та М. Шамановим.

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини 

країни» з К. Ашiон, П. Рольни-
ком, 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. Ганаполь-

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. Калнишем 

та О. Курбановою.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.

МÅГА
06.00 Страх у твоєму домi.
07.00 Бандитський Київ.
08.45 Правда життя.
09.55, 01.35 Речовий доказ.
11.05 Скептик.
12.05, 05.10 Мiстична Україна.
13.05, 17.50, 04.20 Дива природи.
14.05 Повiтрянi воїни.
15.00, 19.50 Фантастичнi iсторiї.
15.55, 20.50 Шукачi неприємностей.
16.50, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
18.50 Неймовiрнi винаходи.
22.35 Полiт над Землею.
23.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
00.30 Крила вiйни.
02.40 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
06.05 Х/ф «Тримайся, козаче!»
07.10, 09.00, 02.35 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 10.45 «Моя правда».
10.10, 03.05 «Зорянi долi».
11.35 «Невiдома версiя».
12.25 Х/ф «Сватання на Гончарiвцi».
13.55 Т/с «Хрестоносцi».
17.05, 00.20 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Мерi Хiггiнс Кларк».
22.40 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
02.10 «Спогади».
03.20 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.20 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Х/ф «Облiвiон».
08.35 Х/ф «Пiслязавтра».
10.55 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.50 «Загублений свiт».
17.55, 19.30 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.10 «Спецкор».
18.50, 02.40 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».
22.45, 00.20 Т/с «CSI: Мiсце зло-

чину».
03.10 «Помста природи».

ÍЛО-ТБ
06.10 Телемагазин.

07.15 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
08.10 М/ф «Вартовi Галактики».
08.50 М/ф «Аладдiн».
09.10 М/с «Сiмпсони».
11.20 Мамареготала.
15.00 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.15 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
22.45 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
01.00 Автоперегони. World Endurance 

Championships-2020. Бахрейн.
02.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». Жiнки. 

1/4 фiналу. Гауфф - Крейчи-
кова.

04.00, 12.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». 
Чоловiки. 1/4 фiналу. Джокович 
- Берреттiнi.

05.30, 13.30, 18.00 Снукер. ЧC. 1/4 
фiналу. Мерфi - Трамп.

06.30 Автоперегони на витривалiсть. 
«6 годин Монци». Перегони.

08.30, 16.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». 
Жiнки. 1/4 фiналу. Швентек - 
Саккарi.

10.00, 14.30 Велоспорт. «Джiро 
д`Iталiя». Етап 18.

19.30 Тенiс. ATP 500. Вашингтон. 
Друге коло.

21.00, 23.00 Тенiс. ATP 500. Вашинг-
тон. Третє коло.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
Четвер, 5 серпня
06.00, 08.00, 15.45, 18.15 Топ-матч.
06.10 Рiвер Плейт - Санта-Фе. Кубок 

Лiбертадорес.
08.10 Колос - Металiст 1925. Чемпiо-

нат України.
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол 

News.
10.15, 12.45 «Студiя Live».
10.55, 22.45 Генк - Шахтар. Лiга чем-

пiонiв УЄФА.
13.15 Марiуполь - Десна. Чемпiонат 

України.
15.15, 18.30 «Auto гол!»
15.55 Iнгулець - Зоря. Чемпiонат 

України.
17.45 Д/с «Класика Євро». Чехiя - 

Нiмеччина (1996).
19.15, 04.00 Чорноморець - Днiпро-1. 

Чемпiонат України.
21.00 Металiст - Ужгород. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
00.30 Мiнай - Александрiя. Чемпiонат 

України.
02.15 Уельс - Болгарiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
05.45 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

4 серпня

5 серпня
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UA:Перший
06.00, 18.20, 22.00, 00.50 ХХХII лiтнi 

Олiмпiйськi iгри.
10.30, 16.30 Студiя Олiмпiйськi iгри.
11.00 ХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
18.00, 21.00 Новини.
21.40 Доба Олiмпiйських iгор.
00.00 Д/с «Свiт дикої природи».
00.30 Погода.

Êаíаë “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, 14.05 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.00 Т/с «Величне столiття. Роксо-

лана».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Одруження наослiп 7».
22.15 Х/ф «Євротур».
00.10 Х/ф «Три iкси».
02.20 Х/ф «Тихе мiсце».
03.45 Х/ф «Вулиця Монстро, 10».

Iíòер
04.55 «Телемагазин».
05.25, 23.10 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
09.50 Т/с «Дамське щастя».
12.25 Х/ф «007: Мiсячний гонщик».
15.00, 15.45, 01.00 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок. 

Чуже багатство».
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Професiонал».
02.55 «Чекай на мене. Україна».
04.05 М/ф.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 01.10 Факти.
04.50 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10, 20.10 Дизель-шоу.
11.40, 00.00, 01.40 «На трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15 Скетч-шоу «На троих».
14.10, 16.15 Х/ф «Малавiта».
17.00 Х/ф «Ультрафiолет».
18.45 Факти. Вечiр.
22.55 «На трьох 10».
03.20 Я зняв!

ÑТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома».
06.10 Х/ф «Рiздво у коханнi».
08.00 Врятуйте нашу сiм`ю.
13.15, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
22.50 Т/с «Садiвниця».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.10 Орел i решка.
09.20 Аферисти в мережах.
15.30 Х/ф «Хан Соло».
18.15 Х/ф «Зорянi вiйни: Останнi 

джедаї».
21.15 Х/ф «Зорянi вiйни: Скайвокер. 

Схiд».
00.10 Х/ф «Повстання».
02.00 Вар`яти.
02.40 Служба розшуку дiтей.
02.45 Зона ночi.
04.55 Абзац!

5 êаíаë
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, 23.00, 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: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10, 01.15 Д/с «Найнебезпеч-

нiшi польоти».
08.15, 12.30 Форшмак.
08.45 Натхнення.
09.30 Машина часу.
10.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
11.10, 17.10, 23.10 Д/с «Таємнича 

свiтова вiйна».
14.10, 05.10 Д/с «Великi танковi 

битви».
15.30 Час «Ч».
16.10 Д/с «Божевiльний свiт. Гаранто-

ване взаємознищення».
18.10, 22.00, 02.15 Д/с «Вирiшальнi 

битви Другої свiтової вiйни».
19.20 Лiнiйка художнiх фiльмiв.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
00.15 Д/с «Бойовi кораблi».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.40 Х/ф «Коли мене полюбиш ти».
12.30, 15.30 Т/с «Алмазна корона».
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».

23.00 Першi.
00.15, 02.00 Т/с «Пiсля зими».
01.30 Телемагазин.
04.10 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».
10.00 «Орел i решка. Рай та пекло».
11.00 «Орел i решка. На краю свiту».
12.50 «Орел i решка. Перезавантажен-

ня. Америка».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
18.10 Х/ф «Красунчик 2».
20.25 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
22.25 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.10 Х/ф «Посилка».
02.10 Т/с «Три сестри».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.20 «Правда життя».
07.50, 14.45, 17.00, 02.50 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.20 «Свi-

док».
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».
02.55 «Речовий доказ».
03.55 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
04.55 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.00 М/ф «Покахонтас».
10.30 Х/ф «Австралiя».
13.40, 18.00 4 весiлля.
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 03.05 Панянка-селянка.
19.00, 20.00, 21.30, 22.30 Одного разу 

пiд Полтавою.
19.30, 21.00, 22.00 Танька i Володька.
23.00 Країна У 2.1.
23.30 Країна У.
00.00 ЛавЛавСar 3.
01.00 Вечiрка 3.
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 «Репор-
тер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк 
та М. Шамановим.

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини кра-
їни» 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.
18.00 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
18.30 «Влада хохотала» з Ю. Петру-

шевським.
19.00 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
22.00 «Мiнiстерство правди».
22.30 «Запорєбрик News» з О. Кур-

бановою.
22.45 «Watchdogs».

МÅГА
06.00 Страх у твоєму домi.
07.00 Бандитська Одеса.
08.45 Правда життя.
09.55, 01.35 Речовий доказ.
11.05 Скептик.
12.05, 05.15 Мiстична Україна.
12.55, 04.25 Дива природи.
13.55 Повiтрянi воїни.
14.55, 19.50 Фантастичнi iсторiї.
15.55, 20.50 Шукачi неприємностей.
16.50, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.50 Арктика з Брюсом Перрi.
18.20 Неймовiрнi винаходи.
22.35 Полiт над Землею.
23.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
00.30 Крила вiйни.
02.40 Дракула та iншi.
03.35 Секти. Контроль свiдомостi.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Лимерiвна».
07.10, 09.00, 03.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 10.15 «Моя правда».
09.45 «Зорянi долi».
11.05 Х/ф «Невiдома версiя».
11.55 Х/ф «Мартин Боруля».
13.40 Х/ф «Генрiх VIII».
17.25, 00.40 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.20 Т/с «Мерi Хiггiнс Кларк».
23.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
02.30 «Фантастичнi українцi. Про кiно».
03.45 Кiноляпи.
04.35 Саундтреки.
05.20 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 01.35 «ДжеДАI».
06.10 Х/ф «Експедицiя «Ноїв ковчег».
09.00 Х/ф «Кiнг Конг».
12.45 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.00 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 Х/ф «211».
21.10 Х/ф «Людина президента».
23.05 Х/ф «Людина президента 2».
02.10 «Цiлком таємно-2017».
02.35 «Помста природи».

ÍЛО-ТБ
06.10 Телемагазин.
07.15 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
08.10 М/ф «Вартовi Галактики».
08.50 М/ф «Аладдiн».

09.10 М/с «Сiмпсони».
11.20 Мамареготала.
15.00 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.15 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
22.45 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
01.00 Автоперегони на витривалiсть. «6 

годин Монци». Перегони.
02.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». Жiнки. 

1/4 фiналу. Швентек - Саккарi.
04.00, 12.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». 

Чоловiки. Пiвфiнал. Циципас - 
Звєрєв.

05.30, 13.30, 18.00 Снукер. ЧC. Пiв-
фiнал. Бiнем - Селбi.

06.30 Автоперегони на витривалiсть. «6 
годин Спа». Перегони.

08.30, 16.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». 
Жiнки. Пiвфiнал. Павлюченкова 
- Зiданшек.

10.00, 14.30 Велоспорт. «Джiро 
д`Iталiя». Етап 19.

19.30 Тенiс. ATP 500. Вашингтон. Третє 
коло.

21.00, 23.00 Тенiс. ATP 500. Вашингтон. 
1/4 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00, 08.00, 17.30 Топ-матч.
06.10 Бока Хунiорс - Барселона. Кубок 

Лiбертадорес.
08.10 Мiнай - Александрiя. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.00, 20.15, 22.30 Футбол News.
10.15, 12.45 «Студiя Live».
10.55, 15.45 Колос - ФКСБ/Шахтар (К). 

Лiга Конференцiй.
13.15 Генк - Шахтар. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
15.15 «Auto гол!»
17.45 Д/с «Класика Євро». ФРН - 

Нiдерланди (1988).
18.15 Yellow.
18.30 «УПЛ Online».
19.25 Live. Металiст - Чорноморець. 

Чемпiонат України.
22.00 Д/с «Класика Євро». Нiдерланди 

- Англiя (1988).
22.45 Польща - Iсландiя. Контрольна 

гра.
00.30 Колос - Металiст 1925. Чемпiонат 

України.
02.15 Португалiя - Хорватiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
04.00 Ворскла - Рух. Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгрина-

живо.
10.30, 16.20 Студiя Олiмпiйськi iгри.
11.00, 18.20, 21.50, 00.50 ХХХII лiтнi 

Олiмпiйськi iгри.
18.00, 21.00, 00.00 Новини.
21.30 Доба Олiмпiйських iгор.
00.35 Земля, наближена до неба.
00.45 Погода.

Êаíаë “1+1”
07.00, 06.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 Т/с «100 тисяч хвилин разом».
18.20 «Свiт навиворiт».
19.30, 05.15 «ТСН».
20.13 «ПроCпорт».
20.15, 02.20 «Вечiрнiй квартал».
21.50, 03.40 «Жiночий квартал».
23.30 «Свiтське життя».
00.30 Х/ф «Євротур».

Iíòер
04.30, 05.45, 04.05 «Орел i решка. На 

краю свiту».
05.15 «Телемагазин».
06.35 «Слово Предстоятеля».
06.45 Х/ф «Пограбування».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.00 Х/ф «За сiмейними обстави-

нами».
14.40 Х/ф «Велика перерва».
20.00 «Подробицi».
20.30 Концерт Гарiка Крiчевського 

«Поїхали».
22.15 Т/с «Батькiвський iнстинкт».
02.05 Х/ф «Влiтку я вiддаю перевагу 

весiллю».
03.35 «Подробицi» - «Час».

ICTV
05.10 Скарб нацiї.
05.20 Еврика!
05.25 Факти.
05.45 Не дай себе ошукати.
06.45, 10.05, 14.00 «На трьох».
08.55, 12.40, 13.00 Т/с «Вижити за 

будь-яку цiну».
11.15 Дизель-шоу.
12.45 Факти. День.
15.05 Х/ф «Анаконда».
16.50 Х/ф «Анаконда 2: Полювання на 

прокляту орхiдею».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Конан-варвар».
21.30 Х/ф «Троя».
00.40 Х/ф «Горець».
02.50 Громадянська оборона.
03.35 Я зняв!

ÑТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома».
05.35, 10.55 Т/с «Слiд».
07.55 Неймовiрна правда про зiрок.
13.55 Супербабуся.
18.40, 23.40 Звана вечеря.
21.00 МастерШеф. Celebrity.

Íоâий êаíаë
05.50, 01.35 Вар`яти.
06.10 Хто проти блондинок? (12+).
08.05, 09.55 Kids` Time.
08.10 М/ф «Бi Мувi: Медова змова».
10.00 Орел i решка. Земляни.
11.10 Орел i решка.
14.25 Х/ф «Окупацiя».
16.55 Х/ф «Еволюцiя».
19.00 Х/ф «Сусiди на стрьомi».
21.00 Х/ф «Стартрек».
23.40 Х/ф «Iнший свiт: Повстання 

ликанiв».
02.20 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 20.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

06.10, 07.10, 01.10 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».

07.50, 08.50, 21.25 Актуально: Еко-
номiка. Полiтика. Соцiум.

08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
08.40 Натхнення.
09.10 Автопiлот.
09.30 Майстри ремонту.
10.15, 18.30, 00.35 Невигаданi iсторiї.
10.35 Медекспертиза.
11.10 Д/с «Таємнича свiтова вiйна».
12.15, 22.00 Концерт.
15.15 Х/ф.
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.
23.30 Гончаренко рулить.
00.10 Є сенс.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.25, 04.00 Реальна мiстика.
08.30 Т/с «Поверни моє життя».
12.40 Т/с «Я тебе знайду», 1 i 2 с.
15.20 Т/с «Я тебе знайду».
17.00 Т/с «Таксистка», 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Таксистка».
23.00 Т/с «Слiди в минуле», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.

02.00 Т/с «Слiди в минуле».
03.10 Гучна справа.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.40 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50 Х/ф «Як вкрасти дiамант».
11.35 Х/ф «Красунчик 2».
13.50 «Орел i решка. Морський сезон».
00.00 Х/ф «Будинок в кiнцi вулицi».
01.50 Т/с «Три сестри».
03.25 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.55 «Легенди бандитської Одеси».
06.50 Т/с «Банкiршi».
10.50 «Легенди карного розшуку».
12.40 «Випадковий свiдок. Навколо 

свiту».
13.50 Т/с «Смерть у раю».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 02.25 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Легiонер».
21.30 Х/ф «Ласкаво просимо в джун-

глi».
23.20 Х/ф «Замкнутий ланцюг».
01.15 «Таємницi кримiнального свiту».
02.55 «Випадковий свiдок».
03.00 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
05.00 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.15 Х/ф «Артур i мiнiпути».
12.15, 13.15, 14.15, 23.35, 00.35 Одного 

разу пiд Полтавою.
12.45, 13.45, 14.45, 00.05 Танька i 

Володька.
15.15 М/ф «Алiса в країнi чудес».
16.45 Х/ф «Менi б у небо».
18.50 Х/ф «Мексиканець».
21.20 Х/ф «Чак i Ларрi - тепер одру-

женi».
01.05 Країна У 2.1.
02.20 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, 

16.00 «Репортер». Новини.
10.10 «Cоцiальний статус» з В. Бiр-

зулом.
10.40 «Перша передача» з О. Фед-

ченко.
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.

МÅГА
06.00 Випадковий свiдок.
09.20, 02.00 Мiстична Україна.
10.15, 14.20 У пошуках iстини.
11.25 Речовий доказ.
12.35, 00.00 Фантастичнi iсторiї.
13.35 Прихована реальнiсть.
15.20 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
16.20 Загадковi давнi мiста.
19.05 Арктика з Брюсом Перрi.
20.05 Полiт над Землею.
21.00 Людина i Всесвiт: протистояння.
01.00 Дива природи.
02.45 Мiсця сили.

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф «Запорожець за Дунаєм».
07.10, 09.00, 02.45 «Телемагазин».
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 02.35 «Зорянi долi».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Таємничий острiв».
12.50 Т/с «Мерi Хiггiнс Кларк».
19.10 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
00.40 Х/ф «Сiм днiв до весiлля».
03.15 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00 «ДжеДАI».
07.15 «Загублений свiт».
11.25 Х/ф «Три днi на втечу».
14.10 Х/ф «Кiкбоксер».
16.05 Х/ф «Кiкбоксер 2».
17.55 Х/ф «Кiкбоксер 3».
19.50 Х/ф «П`ятий вимiр».
22.00 Х/ф «Хижак».
00.05 Х/ф «Колектор».
02.00 «Помста природи».
04.20 «Цiлком таємно-2017».

ÍЛО-ТБ
06.10 Телемагазин.
07.15, 00.40 Мамареготала. Найкраще.
08.15 М/ф «Темний плащ».
09.40 М/ф «Качинi iсторiї».
11.15 Мамареготала.
15.00 Т/с «Зарядженi».
17.30 Т/с «Швидка».
19.30 Т/с «Друзi».
23.00 «Назустрiч пiтьмi».

ªâроñïорò
01.00 Автоперегони на витривалiсть. «6 

годин Спа». Перегони.
02.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». Жiнки. 

Пiвфiнал. Павлюченкова - Зi-
даншек.

04.00, 12.00, 19.30 Тенiс. «Ролан 
Гаррос». Чоловiки. Пiвфiнал. 
Джокович - Надаль.

05.30, 13.30, 18.00 Снукер. ЧC. Пiв-
фiнал. К. Вiлсон - Мерфi.

06.30 Автоперегони. «24 години Ле-Ма-
на».

08.30, 16.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». 
Жiнки. Пiвфiнал. Саккарi - Крей-
чикова.

10.00, 14.30 Велоспорт. «Джiро 
д`Iталiя». Етап 20.

21.30 Тенiс. ATP 500. Вашингтон. 1/4 
фiналу.

23.00 Тенiс. ATP 500. Вашингтон. 
Пiвфiнал.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 13.30, 14.10, 14.40 Топ-

матч.
06.10 Атлетiко Мiнейро - Депортiво Ла 

Гуайра. Кубок Лiбертадорес.
08.10, 18.50 Генк - Шахтар. Лiга чем-

пiонiв УЄФА.
10.00, 15.00, 22.30 Футбол News.
10.15, 13.00 «УПЛ Online».
11.10, 17.00 Металiст - Чорноморець. 

Чемпiонат України.
13.40 Д/с «Класика Євро». Югославiя 

- Iспанiя (2000).
14.20 «Auto гол!»
15.15 Волинь - Подiлля. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
20.40 Iнгулець - Зоря. Чемпiонат 

України.
22.45 Колос - ФКСБ/Шахтар (К). Лiга 

Конференцiй.
00.30 Рух - Верес. Чемпiонат України.
02.15 Iрландiя - Фiнляндiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
04.00 Шахтар - Александрiя. Чемпiонат 

України.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа
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UA:Перший
06.00, 13.15, 18.20, 21.50 ХХХII лiтнi 

Олiмпiйськi iгри.
11.30 Студiя Олiмпiйськi iгри.
18.00, 21.00, 01.25, 05.35 Новини.
21.30 Доба Олiмпiйських iгор.
01.55 Х/ф «Веселi Жабокричi».
03.05 Д/ф «Хто створив Змiєвi вали?»
04.05 Енеїда.
05.00 Я вдома.

Êаíаë “1+1”
07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00, 03.05 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiтське життя. Найкраще».
19.30, 05.35 «ТСН».
20.15 Х/ф «Час».
22.25 Х/ф «Людина, яка бiжить».
00.25 Х/ф «Бiйцiвський клуб».

Iíòер
04.45 Х/ф «Стежки-дорiжки».
05.55 Х/ф «Хто є хто?».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня».
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше життя».
13.00 «Речдок. Випереджаючи час. 

Мазур».
17.40 Х/ф «Професiонал».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Агент Лев».
22.30 «Бенефiс Софiї Ротару».
00.35 «Речдок».

ICTV
04.55 Скарб нацiї.
05.05 Еврика!
05.10 Факти.
05.35 Особливостi нацiональної ро-

боти.
06.25, 02.25 Анти-зомбi.
07.30 Секретний фронт.
08.35 Громадянська оборона.
09.40, 13.00 Т/с «Пес».
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Конан-варвар».
15.30 Х/ф «Троя».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Втiкач».
21.50 Х/ф «Служителi закону».
00.20 Х/ф «Iгри патрiотiв».
03.10 Я зняв!

ÑТБ
05.15, 06.00 Т/с «Коли ми вдома».
07.00 Хата на тата.
12.20 МастерШеф. Celebrity.
15.00 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
23.40 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
05.25 Таємний агент.
06.35, 07.55 Kids` Time.
06.40 М/с «Том i Джерi».
07.00 М/ф «Том i Джерi. Iсторiя про 

Лускунчика».
08.00 Х/ф «Небеснi гiнцi».
09.55 М/ф «Луїс i прибульцi».
11.40 Х/ф «Напролом».
13.40 Х/ф «Примара в зброї».
15.45 Х/ф «Стартрек».
18.15 Х/ф «Стартрек: Вiдплата».
21.00 Х/ф «Стартрек: За межами 

Всесвiту».
23.35 Improv Live Show.
01.35 Вар`яти.
03.00 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00 Вiкно до Америки.
06.10, 07.10, 01.10 Д/с «Найнебезпеч-

нiшi польоти».
07.00, 08.00, 08.50, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 00.00, 01.00, 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, 22.00 Концерт.
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.
00.15 Д/с «Бойовий вiдлiк».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!
05.10 Д/с «Великi танковi битви».

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50, 19.00 Сьогоднi.

06.50, 03.00 Реальна мiстика.
08.40 Т/с «Бiле-чорне».
17.00 Т/с «Добра душа», 1 i 2 с.
20.00 Т/с «Добра душа».
22.00 Т/с «Дружина по обмiну».
01.30 Телемагазин.
02.10 Гучна справа.
04.45 Агенти справедливостi.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.35 «Ух ти show».
09.15 «Орел i решка. Шопiнг».
11.10 Х/ф «Теорiя хаосу».
12.45 Х/ф «Як вкрасти дiамант».
14.25 «Орел i решка. Морський се-

зон».
00.00 Х/ф «Посилка».
02.00 Т/с «Три сестри».
02.50 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 Х/ф «Все перемагає любов».
07.25 «Слово Предстоятеля».
07.35 «Випадковий свiдок. Навколо 

свiту».
09.55 Т/с «Смерть у раю».
14.05 Х/ф «Легiонер».
16.00 Х/ф «Ласкаво просимо в 

джунглi».
17.50 «Легенди карного розшуку».
19.00 Т/с «Третього не дано».
22.40 Х/ф «Tри дев`ятки».
00.50 Х/ф «Замкнутий ланцюг».
02.40 «Речовий доказ».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.15 М/ф «Артур i помста Вурда-

лака».
11.00 М/ф «Артур i вiйна двох свiтiв».
12.45, 13.45, 14.45, 23.10, 00.10 Од-

ного разу пiд Полтавою.
13.15, 14.15, 15.15, 23.40, 00.40 Танька 

i Володька.
15.45 М/ф «Покахонтас».
17.15 М/ф «Лоракс».
18.45 Х/ф «2+1».
21.00 Х/ф «1+1».
01.10 Країна У 2.1.
02.25 Панянка-селянка.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
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. Кур-
бановою.

14.00, 15.30 Концерт.
17.15 «Не наша Russia» з М. Гаєм та 

I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з П. Рольни-

ком та О. Близнюком.
20.00 «Прямий доказ».
20.25 «Вiйна за незалежнiсть».
20.45 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з Т. Бере-

зовцем.
22.00 «Влада хохотала» з Ю. Петру-

шевським.
22.30 «Щасливий день з полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А. Полтавою.

МÅГА
06.00 Випадковий свiдок.
08.55, 01.50 Мiстична Україна.
09.50, 14.00 У пошуках iстини.
11.00 Речовий доказ.
12.10, 00.00 Фантастичнi iсторiї.
13.10 Прихована реальнiсть.
15.10 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
16.10 Людина i Всесвiт: протистояння.
19.10 Полiт над Землею.
21.00 Загадковi давнi мiста.
01.00 Дива природи.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «Сватання на Гончарiвцi».
07.10, 09.00, 02.20 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Зорянi долi».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Здивуй мене».
12.50 Т/с «Ярмарок пихи».
19.40 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.40 Х/ф «Таємничий острiв».
01.20 Х/ф «Зорянi долi».
02.50 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00 «ДжеДАI».
07.40, 01.05 «Загублений свiт».
12.45 Х/ф «Лiквiдатори».
14.40 Х/ф «Чорний яструб».
17.30 Х/ф «На межi».
19.45 Х/ф «Команда А».
22.00 Х/ф «Хижак 2».
00.05 Т/с «Рекс 2».
02.05, 04.20 «Помста природи».
04.15 «Найкраще».

ÍЛО-ТБ
06.10 Телемагазин.
07.15, 00.40 Мамареготала. Найкраще.
08.15 М/ф «Темний плащ».
09.40 М/ф «Качинi iсторiї».
11.10 Мамареготала.
14.50 Т/с «Зарядженi».
17.30 Т/с «Швидка».
19.30 Т/с «Друзi».
23.00 «Назустрiч пiтьмi».

ªâроñïорò
01.00, 03.00, 23.30 Тенiс. ATP 500. 

Вашингтон. Пiвфiнал.
04.00, 12.00, 19.30 Тенiс. «Ролан Гар-

рос». Чоловiки. Фiнал. Джокович 
- Циципас.

05.30, 13.30, 18.00 Снукер. ЧC. Фiнал. 
Селбi - Мерфi.

06.30 Мотоперегони на витривалiсть. 
«12 годин Ешторiла». Перегони.

08.30, 16.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». 
Жiнки. Фiнал. Павлюченкова - 
Крейчикова.

10.00, 14.30 Велоспорт. «Джiро 
д`Iталiя». Етап 21.

21.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Етап 21.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 12.20, 14.35, 01.15, 03.20, 

05.30 Топ-матч.
06.10 Палмейрас - Унiверситарiо. 

Кубок Лiбертадорес.
08.10, 03.40 Рух - Верес. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.00, 17.45, 20.15, 23.00 Фут-

бол News.
10.15, 15.45, 23.15 Yellow.
10.30 Шахтар - Александрiя. Чемпiо-

нат України.
12.45, 01.30 Металiст - Чорноморець. 

Чемпiонат України.
15.15 «Auto гол!»
16.00, 18.55 «УПЛ Online».
16.55 Live. Мiнай - Колос. Чемпiонат 

України.
19.25 Live. Ворскла - Львiв. Чемпiонат 

України.
21.20 «Великий футбол».
23.25 Нива - Олiмпiк. Чемпiонат Укра-

їни. Перша Лiга.
05.45 Програма передач.

Íедіëя 8 серпня

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 2 ñерïíя
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 Провін-
ційні 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. «Розсліду-

вання Мердока»
11.15 БАТЬКИ VS ДІТИ
12.45, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
17.15 Те, що любиш
17.30 Про нас 
19.30 Наші вітання
20.00 На контролі
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Містерія» +16
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф.«Диявольський острів» 

Віâòороê, 3 ñерïíя
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 Провін-
ційні вісті.

07.35 Погляд зблизька
08.00 На контролі
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розсліду-

вання 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 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.00 Дивовижне й небезпечне
21.30 Shift. Життя в цифрі 
21.45 ЗУНУ NEWS 
22.35, 04.00 Х.ф.«Право на 

пам’ять» 
01.00 Х.ф.«Останні герої» +16 

Ñереда, 4 ñерïíя
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 Провін-
ційні вісті.

07.35 Межа правди
08.30 ЗУНУ NEWS 
08.45, 17.00 Древо
08.55, 17.55 Цінуй справжнє
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розсліду-

вання Мердока»
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Дивовижне й небезпечне
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Те, що любиш 
14.30 Відкрита зона
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Український гастротур

21.00 Дивовижне й небезпечне
21.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф. «Дитячий бу-

динок» 
01.00 Х.ф.«Гарна жінка» +12 

Чеòâер, 5 ñерïíя
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 Провін-
ційні вісті.

07.35 Український гастротур
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розсліду-

вання Мердока»
11.15 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
11.30 Дивовижне й небезпечне
12.00, 02.30 Хіт-парад
13.45 Те, що любиш 
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
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Заздрість» +16 
01.00 Х.ф.«Шість дружин Генрі 

Лефея» +16 

П’яòíиця, 6 ñерïíя
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 Провін-
ційні вісті.

07.35 БАТЬКИ VS ДІТИ
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розсліду-

вання Мердока»
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 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
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.00 Українські традиції
21.20 Цінуй справжнє
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Як Бетховен» 
01.00 Х.ф.«Поліцейський за най-

мом» +16

Ñóáоòа, 7 ñерïíя
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 На контролі
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф.«Останній пода-

рунок» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Shift. Життя в цифрі 
17.00 БАТЬКИ VS ДІТИ
18.30 Наші вітання 
19.30 У фокусі Європа
20.10 Х.ф. «Дочки-матері» 
21.40, 04.00 Х.ф. «Достукатись до 

небес» +16
23.30 Євромакс
00.10 Вікно в Америку
03.00 Хіт-парад

Íедіëя, 8 ñерïíя
06.00, 12.30 Кіндер клуб
07.00, 09.15 За спорт
07.15 Українські традиції
07.40 Х.ф. «Дочки-матері»
09.30, 21.00 Єдина країна
10.00 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії з 
Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернопіль 

11.40 Shift. Життя в цифрі
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
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, 03.00 Огляд світових подій
21.45, 04.15 Х.ф.«Біжи, товстун, 

біжи» 
01.00 Х.ф. «Дочки-матері»
02.30 Хіт-парад  

 UA: Терíоïіëь
  Поíедіëоê, 2 ñерïíя
6.00 Марійчин Першосвіт
6.10 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови». 
6.25 Англійська абетка першосвіт 

вип L,K 
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 фести-

валь-конкурс фольклор-
них колективів на приз 
Гната Танцюри 

12.10 Недалечко 
12.35 НевідоміКарпати 
12.50 Загадки чекрнівецьких 

атлантів
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 Новини
13.05 Д/ц «Боротьба за вижи-

вання» 
13.35 Лайфхак українською
13.45 Ок, я тобі поясню 
13.50 М/ф «Дострибни до хма-

ринки»
14.00 М/ф «Капітошко»
14.10 М/ф « Лисичка з качал-

кою «
14.15 піщана казка
14.25 Додолики 
14.40 «Шо? Як? « 
15.05 Д/ц «Супер - чуття» 
15.25 Крутий заміс 
16.05 #ВУКРАЇНІ
16.30 Еко-люди
16.40 Гендерні окуляри
17.15 Маршрутом змін
17.40 Енеїда 
18.10 Обнова-фест: незалежні.

Вечірній концерт 
18.40 Буковинські загадки
18.45 Небезпечна зона

19.00, 23.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою 
20.00 Цикл «Наші тридцять»
20.25 Шерифи для нових громад
21.00 Т/с «Віра» 
22.45 Гендерні окуляри
23.55 Бийся як дівчина 
0.00 Х/ф «Тіні забутих предків» 

Віâòороê , 3 ñерïíя
6.00 Марійчин Першосвіт
6.10 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови».
6.25 Англійська абетка першосвіт 

вип M,N
6.30 Невідомі Карпати
6.45 Незвідана Україна 
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 Енеїда 
12.10 Артефакти
12.35 Невідомі Карпати 
12.50 Загадки чекрнівецьких 

атлантів
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 Новини
13.05 Д/ц «Боротьба за вижи-

вання» 
13.35 Лайфхак українською
13.45 Ок, я тобі поясню 
13.50 Уроки тітоньки Сови.
14.00 М/ф «Ведмедик і той хто 

живе в річці»
14.10 М/ф «Історія про дівчинку, 

яка наступила на хліб»
14.15 піщана казка
14.25 Додолики 
14.40 «Шо? Як? « 
15.05 Д/ц «Супер - чуття» 
15.25 Крутий заміс 
16.05 #ВУКРАЇНІ
16.30 Еко-люди
16.40 Гендерні окуляри
17.15 Маршрутом змін
17.40 Енеїда 
18.10 Обнова-фест: незалежні.

Вечірній концерт 
18.40 Буковинські загадки
18.45 Край пригод 
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою 
20.00 Маршрутом змін
20.15 ВУКРАЇНІ 
21.00 Т/с «Віра» 
22.45 Гендерні окуляри
23.00 Сьогодні головне
23.55 Бийся як дівчина 
0.00 Х/ф «Вавилон ХХ»

 Ñереда, 4 ñерïíя
6.00 Піщана казка
6.10 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови».
6.25 Англійська абетка першосвіт 

вип O,P 
6.30 Невідомі Карпати, 
6.45 Незвідана Україна 
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 Енеїда 
12.10 Артефакти
12.35 Роздивись 
12.50 Загадки чернівецьких ат-

лантів
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 Новини 
13.05 Д/ц «Боротьба за вижи-

вання» 
13.35 Лайфхак українською
13.45 Кіношкола вдома 
13.50 Уроки тітоньки Сови. 
14.00 Українська абетка всесвіт 

першосвіт»вип , Марійчин 
Першосвіт 

14.05 М/ф «Як Козаки у футбол 
грали»

14.25 Додолики 
14.40 «Шо? Як? «
15.05 Д/ц «Супер - чуття» 
15.25 Крутий заміс 
16.05 #ВУКРАЇНІ 
16.30 Еко-люди
16.40 Гендерні окуляри
117.15 Маршрутом змін
17.40 V Всеукраїнський фести-

валь-конкурс фольклор-
них колективів на приз 
Гната Танцюри 

18.10 Візульний код
18.40 Загадки чернівецьких ат-

лантів
18.45 Недалечко 
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою 
20.00 StopFakeNews 
20.10 #ВУКРАЇНІ
21.00 Т/с «Віра»
22.45 Гендерні окуляри
23.00 Сьогодні головне
23.55 Бийся як дівчина 
0.00 Х/ф «Білий птах з чорною 

ознакою»

 Чеòâер, 5 ñерïíя
6.00 Піщана казка
6.15 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови».
6.25 Англійська абетка першосвіт 

вип Q,R 
6.30 Невідомі Карпати, 
7.05 Ранок на Суспільному.
9.00 Шерифи для нових громад
9.10 Х/ф «Сватання на Гон-

чарівці» 
10.30 Д/ф «Хто створив Змієві 

Вали?» 
11.25 Край пригод 
11.40 Енеїда 
12.10 Артефакти
12.35 Роздивись 
12.50 Загадки чекрнівецьких 

атлантів
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 Новини
13.05 Д/ц «Боротьба за вижи-

вання» 
13.35 Лайфхак українською
13.45 Ок, я тобі поясню 
13.50 Уроки тітоньки Сови. 
14.00 М/ф «Бегемот та cонце»
14.10 М/ф «Двоє справедливих 

курчат» 
14.20 Піщана казка
14.25 Додолики 
14.40 «Шо? Як? 
15.05 Д/ц «Супер - чуття» 
15.25 Крутий заміс 
16.05 #ВУКРАЇНІ 
16.30 Еко-люди
16.40 Гендерні окуляри
17.15 Маршрутом змін
17.40 V Всеукраїнський фести-

валь-конкурс фольклор-
них колективів на приз 
Гната Танцюри 

18.10 Візульний код 

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
21.00 Т/с «Віра»
22.45 Гендерні окуляри
23.00 Сьогодні головне
23.55 Бийся як дівчина 
0.00 Д/ф «МАЛЕВИЧ» 

 П’яòíиця, 6 ñерïíя
6.00 Піщана казка
6.10 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови».
6.25 Англійська абетка першосвіт 

вип T,S 
6.30 Невідомі Карпати,
7.05 Ранок на Суспільному.
9.00 Шерифи для нових громад
9.10 Д/с «Секрети історії. Пор-

трети». 
11.05 Гендерні окуляри 
11.20 Задача з зірочкою
11.25 Край пригод 
11.40 Енеїда 
12.10 Артефакти
12.35 Роздивись 
12.50 Загадки чекрнівецьких 

атлантів
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 Новини
13.05 Д/ц «Боротьба за вижи-

вання» 
13.35 Лайфхак українською
13.45 Кіношкола вдома 
13.50 Уроки тітоньки Сови.
14.00 Піщана казка
14.05 М/ф «Як козаки на весіллі 

гуляли»
14.25 Додолики 
14.40 «Шо? Як? «
15.05 Д/ц «Супер - чуття» 
15.25 Крутий заміс 
16.05 #ВУКРАЇНІ 
16.30 Еко-люди
16.40 Гендерні окуляри
17.15 Маршрутом змін
17.40 Країна пісень
18.05 Дебати
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою 
20.00 Брехня від політиків.Пе-

ревірка
20.15 Крутий заміс 
21.00 Т/с «Віра»
22.45 Гендерні окуляри
23.00 Сьогодні головне
23.55 Бийся як дівчина 
0.00 Д/ф «Веронські скарби» 
 

 Ñóáоòа, 7 ñерïíя
6.05 Помилка 83
7.00 Шерифи для нових громад
7.10 Еко-люди
7.15, 8.00 Ранок на Суспільному.

Дайджест
7.20 Незвідана Україна
7.40 Земля, наближена до неба
8.25 Геолокація: ВОЛИНЬ. 
9.00 Шерифи для нових громад
9.10 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови». 
9.30 М/ф « Некмітливий горо-

бець «
9.40 М/ф « Лисичка з качал-

кою «
9.50 М/ф « Подарунок « 
9.55 М/ф «Чарівні окуляри «
10.05 М/ф «Як козаки у хокей 

грали»
10.25 Піщана казка
10.40 Ок, ятобі поясню
10.45 Лайфхак українською
10.55 Енеїда 
11.25 Х/ф «Вавилон ХХ»
13.00, 16.10, 19.15 ВУКРАЇНІ 
13.20 Відтінки України
13.55 Я вдома 
14.25 Д/ц «Тваринна зброя»
15.20 Маршрутом змін
15.35 Гендерні окуляри
15.50 Крутий заміс 
16.40 Х/ф «Мої думки тихі» 12+ 
18.30 Крутий заміс
19.00 Культ особистості 
19.45 «Створюй із Суспільним.

Розслідування 
20.00 Еко люди 
20.05 Бандерштат 2021. Фести-

валь українського духу

 Íедіëя, 8 ñерïíя
6.05 Життя післязавтра
7.00 Шерифи для нових громад
7.15, 8.00 Ранок на Суспільному.

Дайджест
7.20 Незвідана Україна
7.40 Земля, наближена до неба
8.35 Д/ц «Дикуни. Дикі забави в 

зоопарку Сан-Дієго» 
9.00 Шерифи для нових громад
9.10 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови». 
9.30 М/ф « Найсправжнісінька 

пригода «
9.40 М/ф «Капітошко»
9.50 М/ф « Повертайся, Капі-

тошко «
9.55 М/ф «Як Петрик П’яточкін 

слоників рахував «
10.05 М/ф «Як козаки сіль 

купували»
10.15 М/ф «Як Козаки куліш 

варили «
10.25 Піщана казка
10.40 Ок, ятобі поясню
10.45 Лайфхак українською
10.55 Загадки чернівецьких ат-

лантів
11.05 Д/ф «Бовсунівські бабу-

сі» 12+
12.10 Х/ф «Мої думки тихі» 12+ 
13.55, 18.30 #ВУКРАЇНІ
14.25 Д/ц «Тваринна зброя» 
15.20 Гендерні окуляри 
15.35 «Створюй із Суспільним.

Розслідування . 
15.50 Цикл «Наші тридцять»
16.20 Разом
16.45 Задача з зірочкою
16.55 Х/ф «Цар Соломон. Най-

мудріший з-поміж му-
дрих» 

19.00 Гендерні окуляри
19.15 Обличчя 
19.45 «Створюй із Суспільним.

Розслідування . 
20.00 Еко люди 
20.05 Бандерштат 2021. Фести-

валь українського духу
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У розпалі сезон домашніх 
заготівель. Ми підготували 
для вас перевірені і смачні 

рецепти консервування огірків, 
які добре смакуватимуть вам 
узимку.

пікаНТНі оГіРочки

ПОТРІБНО: 2,5 кг огірків, 2,5 ст. ложки 
солі (без чубка і нейодованої), 3,5 ст. лож-
ки цукру, 70 г кунжуту, 7 зубців часнику, 
3 перці червоні гострі, 2 ст. ложки папри-
ки солодкої, 10 ст. ложок олії без запаху, 2 
ст. ложок соєвого соусу, 1 ч. ложка оцтової 
есенції.

ПРИГОТУВАННя: Огірки помити, об-
терти, відрізати кінчики і розрізати на 
брусочки завтовшки 5 мм і довжиною до 
2,5 см. Скласти в ємність. Додати в огірки 
сіль, перемішати і залишити мінімум на 
40 хв – 1 год, іноді перемішувати. Віджати 
як слід і перекласти в іншу ємність. Кун-
жут обсмажити на сухій сковороді. Часник 
почистити і видавити в огірки. Розтерти 
перець чилі або нарізати тонюсінькими 
кільцями і додати до огірків, всипати кун-
жут і паприку, додати соєвий соус і цукор, 
влити есенцію, перемішати дерев’яною 
ложкою. Олію прожарити і ВІДРАЗУ влити 
в огірки, перемішати. Якщо хочете поласу-
вати огірочками зараз – відкладіть части-
ну відразу без стерилізації, просто прибе-
ріть в холодильник.

Решту огірків розкласти в простерилі-
зовані банки, прикрити кришками і сте-
рилізувати з моменту закипання банки 
мпо 0,5 л 30 хвилин. Закрутити. Зберігати 
в підвалі або коморі. Із 1,5 кг огірків вихо-
дить 1,5 літра плюс трохи на пробу.

СалаТ З оГіРків по-коРЕйСЬки
ПОТРІБНО: огірки – 4 кг, морква – 1 кг, 

цукор – 200 мл, оцет 9% – 1 стакан, олія 
- 200 мл, сіль – 100 г, часник (попередньо 
розчавлений) – 2 ст. л., червоний мелений 
перець – 1 ст. л.

ПРИГОТУВАННя: Помити моркву, 
очистити та натерти на крупній тертці. 
Найкраще використовувати спеціальну 
тертку для моркви по-корейські. Огірки 
помити в воді, обрізати кінчики. Розрізати 
огірочки на 4 частини вздовж. Найкраще 
брати огірки невеликого розміру. Приго-
тувати маринад: змішати рослинну олію, 
сіль, червоний мелений перець, часник, 
цукор і оцет. Змішати у великій каструлі 
огірки і моркву, залити все маринадом. 
Перемішати і залишити на 4 години на-
стоюватися. Розкласти готовий салат по 
півлітрових банках (попередньо обдайте 
їх окропом), накрити кришками і стерилі-
зувати 10-15 хвилин (банки великих роз-
мірів простерилізуйте довше).

СолоНі оГіРки З жиТНіМ хлібоМ
Огірки виходять з легкою кислинкою і 

ледь вловимим хлібним присмаком.
ПОТРІБНО: вода, 2 ст. л. солі, 60 г жит-

нього хліба, 5 парасольок кропу, огірки.
ПРИГОТУВАННя: влити в каструлю 

воду, розчинити в ній сіль, довести до 
кипіння і охолодити. Розламати хліб і 
викласти його на дно банки разом з кро-
пом. Зрізати з огірків кінчики і покласти 
їх у банку. Влити охолоджений розсіл, за-
крити банку капроновою кришкою і за-
лишити при кімнатній температурі на 3 
дні. На четвертий день злити і процідити 

розсіл. Довести його до кипіння і залити 
ним огірки. Якщо розсолу не вистачить, 
долити в банку звичайний окріп. Закри-
ти металевою кришкою, загорнути банку, 
перевернути її догори дном і накрити те-
плою ковдрою.

ЕкСпРЕС-оГіРочки 
З М'яТНиМи лиСТочкаМи

ПОТРІБНО: 1 кг огірків, 1 ч. л. солі, 1 пу-
чок кропу, 1-2 головки часнику середнього 
розміру (орієнтуйтеся на свій смак), 5 горо-
шин запашного перцю, 2-5 листочків м'яти.

ПРИГОТУВАННя: огірки помити, обсу-
шити, відрізати «хвостики» й подрібнити 
кружальцями (або розрізати на 4 части-
ни). Кріп і м'яту посікти ножем. Часник 
вичавити через подрібнювач. У пакет зі 
стрічкою-застібкою (зіп-пакет) скласти 
огірки, додати сіль, перець, часник і зе-
лень. Акуратно перемішати, щільно зав'я-
зати пакет і поставити в холодильник на 
пів години. Для рівномірного просолю-
вання час від часу струшувати огірки в 
пакеті.

МаРиНоваНі оГіРки 
З ЗЕлЕНиМи яблукаМи

ПОТРІБНО: огірки – 0,5 кг, яблука – 0,5 
кг. Для маринаду: вода – 1 л, цукор – 100 
г, сіль – 60 г, листя смородини, вишні, або 
лимонника – за смаком.

ПРИГОТУВАННя: огірки краще брати 
невеликі, а яблука – кислі. Помити огірки, 
відрізати у них плодоніжки. Яблука по-
мити, розрізати на 4 частини, видалити 
серцевину. Воду, цукор і сіль довести до 
кипіння. Розкласти яблука по банках. За-
лити маринадом яблука, тримати близько 
5 хвилин, злити його назад в каструлю, 
знову закип’ятити, знову залити яблука, 
злити через 5 хвилин і закип’ятити втре-
тє. Покласти в банки огірки і вимите листя 
смородини, залити маринадом і закатати.

оГіРковЕ аСоРТі
ПОТРІБНО: 2 кг огірків (корнішонів), 

0,5 кг шампіньйонів (бажано маленьких), 
7-8 шт. болгарського перцю різного ко-
льору, 3-4 шт. цибулі, 10 склянок (250-гра-
мових) води, 1 склянка солі. Для марина-
ду - 3 склянки цукру, 3 склянки води,1,5 
склянки оцту.

ПРИГОТУВАННя: гриби, якщо великі - 
порізати, а маленькі - залишити цілими. 
Перець порізати на 4-6 частин, цибулю по-
різати півкільцями. Приготувати солений 
водний розчин. Все добре перемішати, 
щоб розчинилася сіль. Овочі замочити в 
солоній воді на 2 години періодично помі-
шуючи. Через 2 години злити воду. На дно 
банки покласти петрушку, кріп і заповни-
ти банки овочами. Залити гарячим мари-
надом і стерилізувати 0,5-літрову банку 
- 10 хв., а літрову -  15 хв.

хРуМкі оГіРочки
ПОТРІБНО: на літрову банку - 3 ст. л. цу-

кру, 2 ч. л. солі, 80 мл оцту, парасолька кро-
пу, листя смородини, вишні (також можна 
грецького горіха), 1-3 лаврових листочки, 
2-3 шматочки стебла хрону (по 3-5 см), 
порізати 2 зубчики часнику, кілька кілець 
моркви, 4-5 горошин чорного перцю, 2-3 
горошини духмяного перцю.

ПРИГОТУВАННя:  виложити в банки зе-
лень і спеції, розкласти чисті огірки. Звер-
ху насипати цукор, сіль та оцет. Залити 
банки окропом. Стерилізувати 15 хв. За-
крити. Перевернутими закутати в ковдру 
(чи щось інше) і залишити так до повного 
вистигання.

оГіРки З ГіРчиЦЕЮ
ПОТРІБНО: огірки, 2-3 зубчики часнику, 

2 лаврових листки, 4-5 горошин чорного 
перцю, 2-3 горошини перцю духмяного. 
Для маринаду: вода - 1л, гірчиця козацька 
- 1пачка, цукор - 1скл., сіль - 2 ст. л., оцет - 
0,5 скл. 

ПРИГОТУВАННя: підготувати огірочки 
- перебрати, помити, замочити на кілька 
годин у холодній воді, відрізати хвостики. 
Якщо огірки великі, можна порізати на 
кружальця 1,5 см завтовшки або вздовж 
на смужки, на смак і якість це не вплине. 
На дно банки покласти перець, лавровий 
листок, часник. Скласти підготовлені 
огірки, залити гарячим маринадом - цієї 
порції вистачає на 4 літрові банки. Для 
приготування маринаду все змішати, крім 
оцту, закип'ятити, в кінці влити оцет. Сте-
рилізувати до зміни кольору огірків, зака-
тати кришки, перевернути кришками до-
низу і залишити до повного охолодження.

оГіРкові СМужки
ПОТРІБНО: на дно півлітрової банки - 

1/2 ч. л. зерен сухої гірчиці, 2 шт. перцю 
духмяного. Для маринаду: на 6 півлітро-
вих банок - 1 л. води, 200 г цукру, 2 ч. л. 
солі, додати 200 мл. оцту 9%, 1 ч. л. з вер-
хом куркуми.

ПРИГОТУВАННя: огірки помити і зали-
шити у холодній воді на 2 год. Далі злити 
воду, огірки порізати на тонкі смужки, 
можна овочечисткою, але не надто тонко. 
Викласти у банки зі спеціями нарізані сму-
жки огірків, залити маринадом до самого 
верху. Для приготування маринаду з’єдна-
ти воду, сіль, цукор, куркуму. Наприкінці, 
коли закипить, влити оцет. Все ретельно 
перемішати і зняти з вогню. Стерилізува-
ти банки 7хвилин. 

оГіРки З ЦибулЕЮ і МоРквоЮ

ПОТРІБНО: огірки – близько 2 кг, лавро-
вий лист - 4 шт., перець горошком суміш - 
16 шт., морква - 2 шт., цибуля ріпчаста - 2 шт.

МАРИНАД: вода - 4 л, цукор - 9 ст. л., сіль 
- 4 ст. л., оцет - 6 ст. л.

ПРИГОТУВАННя: промити овочі холод-
ною водою. На дно стерилізованих банок 
укласти порізані кільцями моркву і ци-
булю, лавровий лист, перець горошком. 
Наповнити доверху огірками. У воду вси-
пати сіль і цукор, закип'ятити, прибрати 
ємність з вогню і дати трохи охолонути. 
Після цього додати в гарячий маринад 
оцет, добре все перемішати і охолодити 
до кімнатної температури. Коли він охо-
лоне, заливати в банки з огірками. Банки 
накрити стерилізованими кришками і по-
ставити в більшу ємність з водою для сте-
рилізації. Півлітрові банки стерилізувати 
п'ять хвилин з моменту закипання, а бан-
ки 700 мл - сім хвилин. Витягнути банки, 
відразу ж закрутити простерилізованими 
кришками, перевернути догори дном і за-
лишити вистигати.

МалоСолЬНі оГіРочки
ПОТРІБНО: 1 кг дрібних огірків, 3 зубці 

часнику, 1 лист хрону, 2-3 суцвіття кропу, 
2 ст. ложки солі (без гірки), 1 ст. ложка цу-
кру, приблизно 1 л води.

ПРИГОТУВАННя: помийте огірки і за-
лишіть їх у холодній воді на 1 годину.

У літрі води розчиніть сіль і цукор, збе-
рігаючи пропорцію.

Помийте і крупно поріжте лист хрону, 
часник почистіть і поріжте на часточки.

Якщо хочете, щоб малосольні огірки 
були готові вже наступного дня, то перед 
засолкою обріжте кінчики.

У ємність (скляну банку) складіть час-
ник, частину кропу і хрону, потім покла-
діть огірки, а зверху – решту зелені і за-
лийте розсолом, щоб він все покривав. 
Закрийте банки пластмасовою кришкою. 
Огірки залишіть на добу. Розсіл має по-
мутніти, а огірки трохи поміняти колір. 
Якщо малосольні огірки вже готові, збері-
гайте їх у холодильнику, щоб не перекис-
ли. Такі огірки можна відразу ж покласти у 
погріб і зберегти на зиму. А щоб зверху не 
утворювалася пліснява, закип’ятіть олію і 
влийте по 2 столові ложки у кожну банку 
та закрийте щільно кришками. 

які огірки вибрати 
для консервації? 

Вибирайте невеликі огірки. Малень-
кі молоді огірочки мають солодкува-
тий смак та виходять більш хрустки-
ми. Шкірочка огірків повинна бути 
нерівною, з пухирцями. Гладкі огірки 
краще використовувати для салатів, 
в тому числі й для салатів на зиму. На 
дотик огірки мають бути твердими, а 
світла частина не повинна бути жов-
туватою.

як підготувати огірки 
до консервації? 

Перед консервацією огірки необхід-
но замочити у холодній воді мінімум 
на 2-3 години, а краще на півдня. В 
цьому випадку огірки стануть більш 
пружними, міцними та хрусткими.

Що покласти в банку 
до огірків? 

Класичний набір для консервації 
огірків виглядає так: листя смороди-
ни, хрону, парасольки кропу, перець 
горошком. Також можна додавати 
дубове, вишневе листя, ягоди сморо-
дини, часник, гірчицю, шматочки ко-
реня хрону, зелень селери і кропу, м'я-
ту, естрагон, любисток, базилік, кмин, 
коріандр тощо.

Скільки потрібно солі? 
Найкраще використовувати звичай-

ну кам'яну сіль крупного помелу без 
домішок. Вона дає найбільш насиче-
ний і повний смак. Ще одна небезпека 
від дрібної солі – огірки можуть стати 
м'якими. На 1 л води, як правило, ви-
користовують 50-60 г солі (2-2,5 ст. л.).

консервуємо огірочки
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віДповіДі

Скільки вихідних 
буде в серпні

У третьому місяці літа буде 21 
робочий і 10 вихідних днів. 

Зокрема, 24 серпня відзначаємо День 
незалежності України, який цього року 
випадає на вівторок. Тому понеділок, 23 
серпня, буде також вихідним днем, але 
переноситься на суботу - 28 серпня.

День незалежності України подарує 
цілих 4 вихідних: 21, 22, 23 і 24 серпня. 
Традиційно залишаються неробочими 
суботи та неділі: 1, 7-8, 14-15 і 29 серпня.

Соняшникова олія 
подорожчає знову

Експерти прогнозують 
здорожчання соняшникової олії 

ще на 30%.
«Експерти прогнозують, що вже во-

сени літр олії коштуватиме понад 100 
гривень. Серед причин такого здорож-
чання - вартість сировини та сезонність 
продукту», - йдеться у повідомленні ТСН.

Згідно з інформацією, саме ці фак-
тори вплинули і на зменшення експор-
ту української олії на 18%. Найменше 
доставили продукту до Італії, Іспанії та 
Іраку.

❶

❷

Електронні сервіси поліпшують 
доступ пацієнта до медичних послуг, 
пришвидшують обмін інформацією між 

державними установами та вилучають з обігу 
зайві паперові документи.

Один із найактуальніших на сьогодні - це ковідний 
сертифікат. Усі, хто раніше виявив бажання, може взя-
ти участь у бета-тестуванні формування сертифікату в 
мобільному застосунку Дія. Період бета-тестування вже 
завершується та зовсім скоро всі користувачі застосун-
ку зможуть сформувати Ковідний сертифікат для себе.

Надалі сертифікат можна буде отримати також і в 
лікаря, з яким підписана декларація. Формування ко-
відного сертифікату відбувається на основі даних, які 
внесені лікарем для пацієнта в електронній медичній 
картці. Тому дуже важливо, щоб лікар не забував вводи-
ти коректні та повні дані.

Ковідний сертифікат може бути сформований у разі 
наявності інформації про те, що людина або отрима-
ла необхідну кількість доз вакцини від коронавірусу, 
або має клінічні показання через те що перехворіла на 
COVID-19, або ж має негативний результат ПЛР-тесту.

Ковідний сертифікат буде використовуватися як 
всередині України (зокрема, для відвідування масових 
заходів), так і для закордонних подорожей. Втім, для 
цього необхідно дочекатися взаємовизнання сертифі-
катів між Україною та іншими країнами.

Інший актуальний документ - це міжнародне свідо-
цтво про вакцинацію. Його можуть отримати ті, кого 
пройшов повний курс вакцинації від COVID-19. Він теж 
може бути використаний для подорожей за кордон. Та-
кий документ можна отримати лише в паперовій формі 
в сімейного лікаря чи в будь-якому медичному закладі, 
підключеному до електронної системи охорони здо-
ров'я. Зазначений документ уже ратифікований Украї-
ною та міжнародним співтовариством.

Також в Україні триває перехід на новітній процес 
формування електронного листка непрацездатності. 
Пацієнт, який має скарги на самопочуття, як і раніше, 
приходить на прийом до лікаря. Лікар при цьому фіксує 
в електронній медичній картці пацієнта інформацію 
про результат візиту пацієнта та на основі цих даних 
створює електронний медичний висновок про тимча-
сову непрацездатність. Тобто фіксує, що пацієнт в цей 
момент хворіє і не може виконувати свою роботу. Після 

цього документ автоматично відправляється в елек-
тронний реєстр листків непрацездатності Пенсійного 
фонду. Пацієнту не потрібно нікуди носити паперові 
бланки і збирати на них підписи. У разі якщо особа має 
право на грошове відшкодування за період, коли є не-
працездатною, дані про неї теж автоматично переда-
ються для здійснення відповідних нарахувань.

Також зараз у планах МОЗу ще один проєкт - елек-
тронний кабінет пацієнта. Він дозволить пацієнту по-
дати декларацію онлайн, побачити власну електронну 
медичну картку, де збережені його електронні рецепти 
та направлення.

Електронні сервіси МоЗ: як сформувати ковідний сертифікат
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Хочу  одразу зазначити: це 
село виділяється з-поміж 
інших своїми давніми 

звичаями та надзвичайними 
талантами. Подібні заходи тут 
давно стали традиційними. 

До святкування готувалися довго 
й наполегливо. У досвідченої та креа-
тивної директорки місцевого будинку 
культури Надії Швидак, яка більшу ча-
стину  життя присвятила своїй професії, 
має бути все продумано і виважено до 
найменших тонкощів. Вона - відмінна 
організаторка і сценаристка, продюсер-
ка і режисерка. Крім того, співає, пише 
музику і грає на декількох інструментах. 
Тож із концертною програмою було ви-
рішено заздалегідь.

Другу частину святкування старан-
но «відшліфувала» староста села Ольга 
Литвин, подбавши про комфорт, дозвіл-
ля та частування для односельців і гос-
тей. 

Будинок культури ззовні прикра-
сили оригінальні фотозони, над якими 
славно попрацювали молодь і місцева 
майстриня Ірина Корніцька. 

Святковий день видався теплим і 
сонячним. Самолусківчани, одягнувши 
хто вишиванки, а хто - найкращі наряди, 
цілими родинами заповнювали площу  
перед будинком культури. 

Прозвучав Гімн України і Ольга Лит-
вин оголосила урочистості відкритими. 
Місцевий священник отець Ігор Фута 
поблагословив присутніх та окропив 
усіх свяченою водою. 

З вітальним словом до земляків 
звернувся уродженець села, колишній 
багаторічний сільський голова, а нині 
- керівник Гусятинської ОТГ Степан 
Карпо. Далі ведучі Софія Безкоровайна, 
Наталя Романів, Микола Фута та Дми-
тро Лоленко запрошували на сцену ар-
тистів. 

Стартував дует сільського будин-
ку культури у складі Галини Крушель-
ницької та Марії Турецької. Вони заду-
шевно виконали пісню «Моє село», що 
стала візитівкою Самолуск. 

Як уже згадувалось, село справді осо-
бливе, й люди особливі. Тож по-особли-
вому тут цінують і таланти. З гордістю 

називали видатних земляків: науковців, 
висококваліфікованих спеціалістів, ві-
домих митців - художників, скульпторів, 
вишивальниць, поетів, спортсменів, які 
вийшли звідси і сьогодні проживають 
тут чи далеко від батьківщини. Бага-
тьом присутнім навіяв приємні спогади 
«Самолусківський вальс» на слова пое-
теси з Канади Надії Козак, музика Надії 
Швидак. 

Не обділили увагою і працівників 
кожної з місцевих установ, присвятивши 
їм пісню. Співали також про рідний дім, 
матір, наших захисників. Декламували 
вірші місцевого поета Миколи Супінки. 

Зачаровували своїми голосами самоді-
яльний ансамбль «Самолусківчанка» 
(солістка Софія Безкоровайна) та гості 
з Гусятина - квартет «Музичний калей-
доскоп» у складі Тетяни Кузик, Лесі Си-
дорівської, Ірини Величенко і Надії Тут-
калюк. Слід додати, що як аматори, так і 
мешканці села вражали оригінальними 
барвистими вишиванками, які прита-
манні лише Самолускам...

Захід вдався, пройшов яскраво, фе-
єрично. Як кажуть у народі, гуляли всім 
селом… 

Працювали атракціони, діти роз-
важалися на батутах і гірках. Всі охочі 

фотографувались, смакували грибною 
юшкою, солодощами та смачними напо-
ями. 

Святкування продовжувалося допіз-
на і завершилось танцями...

Директорка будинку культури На-
дія  Швидак висловлює  щиру вдячність 
підприємцю Анатолію Оленюку за при-
ємний подарунок для закладу на День 
села - ноутбук.

Марія МАЙДАНЮК.

СЕЛО МОЄ З КОЛИСКИ САМОЛОЗІВ
під такою назвою у мальовничому куточку на Гусятинщині - 

Самолусках відбувся День села. 

День села

ОВЕН 
Тиждень буде сповнений 

сюрпризiв. Щоб налагодити 
сiмейнi стосунки, радимо по-
їхати з чоловiком на спiльний 
вiдпочинок.

ТЕЛЕЦЬ 
У цей час ви можете опи-

нитися перед вибором — сім’я 
чи кар’єра. Вiд вашого вибору 
залежить подальше сiмейне 
життя.

БЛИЗНЮКИ 
У вас буде достатньо енер-

гії для реалізації планів. Але 
підвищена нервозність може 
стати причиною швидкої пе-
ревтоми, тож бiльше вiдпочи-
вайте.

РАК  
Дотримуйтеся здорового 

способу життя, будьте стрима-
ні в їжі, намагайтеся висипля-
тися. Займiться спортом.

ЛЕВ 
Попереду багато приємних 

сюрпризів, на вас чекає кар’єр-
не зростання. Потрiбно бути до 
цього готовим і весь час збері-
гати гарну фізичну форму.

ДІВА 
Ніхто не застрахований 

від несподіваних розчарувань, 
але в цілому вам немає на що 
скаржитися, особливо якщо ви 
сприйматимете кохання як гру.

ТЕРЕЗИ  
Негаразди в особистому 

житті можуть настати через 
ревнощі до людини, яка не хоче 
бути залежною від вас. Будьте 
стриманими у своїх дiях.

СКОРПІОН 
Якщо ви самотні, то у вас є 

всi шанси зустрiти другу поло-
винку. Економте грошi, оскiль-
ки основнi витрати попереду.

СТРІЛЕЦЬ 
Будьте уважні й обережні. 

Визначте для себе, що для вас 
важливіше — кохання чи гро-
шi, і не дозволяйте собою мані-
пулювати.

КОЗЕРІГ 
Ви з посмішкою сприйма-

тимете неминучі зобов’язання, 
розглядаючи це як підвищення 
по кар’єрних сходах. Зірки на 
вашому боці.

ВОДОЛІЙ 
Ви будете сповнені ентузі-

азму й бажання працювати, але 
не дозволяйте собою команду-
вати. Сприятливий перiод для 
підвищення кваліфікації.

РИБИ 
Підіть на професійні курси, 

візьміть участь у семінарах. 
Настануть позитивні зміни 
в кар’єрі. Ви можете сміливо 
здійснювати будь-які проєкти.

ГоРоСкоп З 28 липня по 3 серпня

Стрічка «Бабин Яр. Контекст» про 
події Голокосту в Україні отримала на-
городу «Золоте око» Каннського кіно-
фестивалю. Її з 2015 року вручають за 
найкращий документальний фільм, що 
бере участь в одній із секцій фестивалю.

Сергій Лозниця сподівається, що 
нагорода документального фільму до-
поможе йому досягти більш широкої ау-
диторії по всьому світу. Він також хоче, 
щоб «Бабин Яр. Контекст» показали в 

Україні, де він би став предметом змістовної розмови.
Фільм «Бабин Яр. Голокост» заснований на архівних матеріалах і роз-

повідає про події, які призвели до вбивства 33 771 єврея в окупованому 
нацистами Києві 29-30 вересня 1941 року, а також про наслідки цієї тра-
гедії. Стрічка складається з близько 20 епізодів, кожен із яких - це завер-
шений сюжет, безпосередньо або дотично пов'язаний із Бабиним Яром.

В Україні фільм покажуть восени 2021 року в межах заходів, пов'яза-
них із 80-ми роковинами трагедії в Бабиному Яру.

Стрічка режисера Сергія лозниці складається з 
епізодів, що змонтовані з архівних матеріалів

український фільм про бабин 
яр отримав нагороду в каннах


