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Магнітні бурі в 
останній місяць літа 
будуть досить силь-
ними. Фахівці, що 
аналізують сонячну 
активність, очікують 
впливу на Землю потужних спалахів. 

16-17 серпня: до Землі дійде соняч-
ний вітер, що несе з собою сліди потуж-
ного спалаху. Цей період вкрай небез-
печний для гіпертоніків, а також тих, у 
кого є проблеми з серцем або психікою. 
У сприйнятливих людей будуть відзна-
чатися порушення сну, головний біль і 
емоційна нестриманість.

18-20 серпня: після потужної маг-
нітної бурі прийде нова - середнього 
ступеня. У метеозалежних людей вона 
викличе порушення сну, головні болі, а 
також перепад тиску.

Магнітні бурі в серпні

Зворушлива історія 
маленької ЙоЗі

 На Гусятинщині родина 
прихистила їжаченя,
яке місяць тому 

покинула 
мама-їжачиха. 

життєві історії  
у “сімейному гніздечку”

6 стор.5 стор. 10-11 стор.

4 серпня - хмарно з 
проясненням, можливий 
дощ, температура пові-
тря вночі 13-15, вдень 
22-25 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.53, захід - 20.54. 

5 серпня - хмарно з 
проясненням, можливий 
дощ, температура пові-
тря вночі 17-18, вдень 
25-27 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.54 захід - 20.52. 

6 серпня - хмарно, 
дощ, температура пові-
тря вночі 17-18, вдень 
23-24 градуси тепла. Схід 
сонця - 5.55, захід - 20.51. 

7 серпня - хмарно з 
проясненням, без опа-
дів, температура повітря 
вночі 15-16, вдень 23-24 
градуси тепла. Схід сонця 

- 5.57, захід - 
20.49. 

8 серпня 
- хмарно з проясненням, 
без опадів, температу-
ра повітря вночі 14-15, 
вдень 25-27 градусів те-
пла. Схід сонця - 5.58, за-
хід - 20.47. Новий місяць.

9 серпня - хмарно з 
проясненням, можливий 
дощ, температура пові-
тря вночі 17-18, вдень 
23-24 градуси тепла. Схід 
сонця - 6.00, захід - 20.46. 

10 серпня - хмарно з 
проясненням, можливий 
дощ, температура пові-
тря вночі 17-18, вдень 
21-22 градуси тепла. Схід 
сонця - 6.01, захід - 20.44.

Погода в Тернополі й області

Вітаємо!

Колектив 
“Тернопільгаз” 

щиро вітає 
надію 

Романівну 
маРяШ 

 з ювілейним Днем народження! 
Є люди, які роблять цей світ кращим і досконалішим: 

своїм професіоналізмом, працьовитістю, відповідальністю, 
своєю добротою, мудрістю, щирістю… Це – про Надію Ма-
ряш, начальника відділу капітального будівництва. Впро-
довж багатьох років Надія Романівна очолює команду про-
фесіоналів, яку ставимо у приклад. Цій красивій, тендітній 
і водночас сильній, рішучій жінці - усе вдається! Поруч з 
роботою вона поєднала у собі чіткість і строгість керівника 
та доброту жінки. За порядність і людяність її шанують ко-
леги, поважають друзі. Ми знаємо і шануємо Вас як людину 
компетентну, вольову і доброзичливу, яка користується ав-
торитетом і повагою. Ви проявили себе мудрим, вольовим 
керівником, який піклується про людей. 

Тож прийміть, шановна Надіє Романівно, найщиріші ві-
тання з нагоди Вашого ювілею! Хай кожна мить буде сповне-
на гарним настроєм, душевними зустрічами і плідною пра-
цею. Міцного здоров’я, благополуччя, родинного затишку! 
Хай сонце заглядає у вікна, а щастя - в душу! Бажаємо Вам но-
вих життєвих досягнень і перемог, спокою і миру, людської 
вдячності. Нехай Вас завжди супроводжує удача, а будні і свя-
та повняться радістю і любов'ю рідних та близьких Вам лю-
дей. Залишайтеся завжди такою ж витонченою і чарівною, 
мудрою і цілеспрямованою, толерантною і багатогранною! 

Спека така, що не до жартів, 
Та ювілей серед жари 
 Квітучих теплих весен вартий, 
І з ним вітаємо Вас ми!
Роки, що так летять без спину, 
Хай смутку волі не дають. 
Вони – це ще одна вершина, 
А по життю – ще довга путь. 
Хай шлях цей буде не тернистим,
Хай окриляє успіх Вас,
З добра і вдячності намисто
Вінчає працю повсякчас.
Хай щедрим буде Ваше свято, 
 Здоров’я й щастя – на сто літ!
 Тепло, яким Ви так багаті,
Нехай зігріє весь ваш рід!

Вадим КРАВЧУК: 
«Завдяки інноваційним 

технологіям пацієнти за 
лічені дні повертаються 

до нормального ритму 
життя»

на 2021 рік!

Перша згадка про старовинне місто Скалат на Тернопільщині датується 
далеким 1512 роком. Місто, насамперед, відоме своїм замком, який 
привертає увагу гостей. А ще у Скалаті живуть гарні люди, які вміють і 

працювати, і гарно відпочивати. 
У перший день серпня Скалат святкував День міста. Було цікаво й весело. 

Концерт, захоплюючі майстер-класи, спортивні змагання…  
яскраві миттєвості свята «спіймав» фотограф Віктор ФЕСЬКіВ.

ДРЕВНіЙ СКАлАТ 
ВіДСВяТКУВАВ СВіЙ ДЕНЬ

Пір’їнка від 
ангела



№29 (416) / 4  серпня - 10  серпня 2021 р. 2 Наш День nday.te.ua Тема тижня

На Тернопільщині сім'ям загиблих 
учасників Революції Гідності та 
учасникам бойових дій вручили 

сертифікати на перерахування коштів для 
придбання власних помешкань.

Офіційне вручення сертифікатів відбулося 3 серп-
ня у стінах Тернопільської ОДА. Вручив сертифікати 
голова облдержадміністрації Володимир Труш.

- Ми вручаємо п’ять сертифікатів на перераху-
вання коштів для купівлі власного житла. І надалі 
робитимемо все, щоб сім'ї людей, які захищали неза-
лежність, суверенітет нашої держави, та їхні родини 
отримали помешкання. Адже це одне із пріоритетних 
завдань Президента України, Уряду та облдержадмі-
ністрації. Однак, щиро сподіваюсь, що війна в Україні 
перестане забирати життя патріотів, - зазначив голо-
ва Тернопільської ОДА Володимир Труш.

У 2021 році відповідно до розпоряджень Кабінету 
Міністрів Тернопільській області виділено субвенції у 
розмірі 5 млн 962 тис. 523 грн для перерахування ко-

штів для придбання житла сім'ям загиблим учасників 
Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок 
війни, які захищали незалежність, суверенітет та те-
риторіальну цілісність України.

Торік вручили 7 сертифікатів на придбання житла 
сім'ям загиблих учасників Революції Гідності та учас-
никам бойових дій. 

В Україні дозволили 
використовувати препарат 
Comirnaty від Pfizer-BioNTech для 

вакцинації від COVID-19 дітей віком від 
12 років.

Рекомендації Національної технічної групи 
експертів з питань імунопрофілактики щодо 
можливості вакцинації дітей були затверджені 
Міністерством охорони здоров’я України, пові-
домляють у відомстві.

Були враховані наукові дослідження, реко-
мендації ВООЗ та відповідні зміни до інструкції 
вакцини.

Вакцинувати дитину препаратом 
Comirnaty/Pfizer-BioNTech можна, якщо вона 
має високі ризики важкого перебігу усклад-
нень після хвороби на COVID-19.

А також, коли дитині необхідно потрапити 
в країну, де для перетину кордону необхідний 
сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти 
COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакци-
націю.

Мова йде про такі випадки: якщо родина 

виїжджає за кордон; дитина виїжджає на нав-
чання; дитина є учасником міжнародних спор-
тивних змагань або інших заходів.

Також дозволено робити вакцинацію ди-
тині, яка приїхала з іншої країни, де отримала 
першу дозу вакцини Comirnaty/Pfizer та має до-
кументи на підтвердження цього.

Для отримання щеплення батьки дітей 12-
15 років або самі діти віком 16-17 років зверта-
ються до педіатра або сімейного лікаря дитини.

Торгівля людьми є 
однією з галузей 
кримінального 

бізнесу, що розвивається 
найбільш стрімкими 
темпами у світі. У Терно-
пільській ОДА організу-
вали обговорення цієї 
проблеми. 

Як правило, злочин почи-
нається з того, що торгівці 
людьми пропонують своїм 
майбутнім жертвам привабли-
ві можливості працевлашту-
вання. У багатьох випадках 
особа дізнається про дійсні 
«умови договору» лише після 
своєї появи в місці призначен-
ня, коли відбирають паспорт, 
вдаються до фізичного та 
психічного насильства щодо 
неї, вимагають відробити гро-
ші, витрачені на оформлення 
документів, віз та проїзних 

квитків.
- Торгівля людьми - це 

форма сучасного рабства. Що-
року у світі мільйон людей, 
які шукають кращої долі, по-
трапляють у цю пастку. Серед 
потерпілих є і жителі Терно-
пільської області. Зокрема, 34 
особам встановлений статус 
постраждалих від торгівлі 
людьми, - зазначив під час 
брифінгу заступник голови 
ОДА Ігор Гайдук.

Цього року в області задо-
кументували чотири факти 
торгівлі людьми. Серед них і 
сексуальна експлуатація.

- Трьох дівчат завербу-
вали та відправили в Респу-
бліку Португалія, де обіцяли 
їм роботу у готелі. У дівчат 
відібрали їхні документи, під 
приводом розробити дозвіл 
на працю, та змусили займа-
тися проституцією. Двом осо-

бам уже оголошено підозру. 
Готуються матеріали для на-
правлення до суду. Ще одна 
мешканка області стала жер-
твою сексуальної експлуата-
ції в Італії, - каже Олександр 
Буняк, начальник відділу бо-
ротьби зі злочинами, пов’яза-
ними із торгівлею людьми, ГУ 
Національної поліції в Терно-
пільської області.

Як додає Олександр Буняк, 
дівчат найчастіше вербують 
та відправляють займатися 
проституцією у такі країни: 
Польща, Італія, ОАЕ, Португа-
лія. В більшості дівчата із ма-
лозабезпечених сімей. Віком 
25-35 років.

Аби уникнути біди в май-
бутньому та не потрапити 
в рабство, не довіряйте ваш 
паспорт чужим людям, адже 
документи, що засвідчують 

вашу особу, завжди повинні 
бути тільки у вас. Залиште 
вдома, своїм друзям чи близь-
ким детальну інформацію про 
місце свого перебування за 
кордоном з адресою та кон-
тактними телефонами, а та-
кож копію свого закордонно-
го паспорта і контракту. Якщо 
ви плануєте взяти шлюб з 
іноземцем, скористайтеся по-
радами юриста чи фахівців 
посольств країни, в якій пла-

нуєте жити, стосовно ваших 
прав та прав ваших дітей, 
народжених за кордоном та 
в Україні. Якщо ви опинили-
ся у скрутній ситуації, зали-
шилися без паспорта або вам 
хтось загрожує, звертайтесь 
до представників посольств 
своєї країни. Не забувайте, що 
знання хоча б елементарних 
слів іноземної мови значно 
полегшить ваше перебування 
за кордоном.

Класичний університет Тернополя 
- сьомий у рейтингу SCImago

Класичний університет Тернополя 
входить у топлідери рейтингу SCImago, 
посівши 7-е місце серед усіх закладів 

вищої освіти України у сфері економіки, 
економетрії та фінансів.

SCImago (SIR) - наукометричний рейтинг, що базується 
на трьох різних наборах показників. Вони ґрунтуються на 
результатах досліджень, інновацій та суспільному впливі, 
який вимірюється за допомогою активності університе-
тів у мережі.

Рейтинг формується незалежною міжнародною комі-
сією, яка бере до уваги наукові та освітні показники діяль-
ності вишу.

Західноукраїнський національний університет щоро-
ку зміцнює свої позиції на українському та міжнародному 
ринку освітніх послуг, враховуючи усі тенденції глобаліза-
ційних процесів.

Класичний університет Тернополя - це потужні науко-
ві школи, багаторічні освітні традиції та великі можливо-
сті для молоді.

Ринок праці: яких фахівців 
шукають на Тернопільщині 

В області зарплату в 25 тисяч гривень можуть 
отримати тракторист і стоматолог

З початку 2021 року через службу зайнятості 
Тернопільщини 2884 роботодавці шукали 
працівників на 9981 вакансію. Серед них половина 

- із заробітною платою від мінімальної до середньої 
в області, а 6,1% - вище середньої. Про це повідомив 
директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Так, зарплату у 25 тисяч пропонували трактористу та ліка-
рю-стоматологу; 20 тисяч - інженеру-будівельнику, заступнику ди-
ректора та перекладачу; 17 тисяч - операторам лінії виробництва 
харчової продукції; по 15-16 тисяч гривень - водіям тролейбуса, 
механіку з ремонту транспорту, монтажникам санітарно-технічних 
систем і устаткування, апаратнику оброблення зерна, помічнику 
машиніста тепловоза.

За видами економічної діяльності роботодавці найбільше по-
требували працівників у сфері торгівлі та ремонту транспортних 
засобів, у сфері наземного і трубопровідного транспорту, в охороні 
здоров’я, у сільському господарстві та наданні пов’язаних із ними 
послуг, а також на виробництві харчових продуктів.

Житло для героїв і їхніх близьких 

МОЗ дозволило робити COVID-
щеплення дітям від 12 років

«ВЕлиКиЙ ЗАРОбіТОК ТА хОРОші УМОВи пРАці МОЖУТЬ бУТи пАСТКОю»
жителів тернопільщини застерігають, 

як не стати товаром для злочинців
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У селі Увисла Чортківського 
району на Тернопільщині 
першого серпня урочисто 

встановили гранітний монумент 
розвіднику, підполковнику 
Михайлу Цимбалістому. Офіцер 
українського війська загинув під 
час виконання бойового завдання 
у ніч з 13 на 14 вересня поблизу 
населеного пункту Павлопіль 
на Донеччині від кулі ворожого 
снайпера.

Михайло Цимбалістий з перших днів 
російської агресії став на захист східних 
кордонів України. Він брав участь у клю-
чових боях українсько-російської війни, 
учасник оборони Донецького аеропорту, 
кавалер орденів «За мужність» ІІІ та ІІ 
ступенів.

Як розповідає батько Василь Цим-
балістий, попри відмовляння Михайло 
вирішив стати військовим у 20 років. 
Поступив у Львівську академію сухопут-
них військ. Закінчив її з відзнакою. Він 
мав мрію служити у розвідці і здійснив її. 
Був безмежно закоханим у свою справу. 
Завжди оберігав рідних від хвилювань. 
Не розповів батькам про останню рота-
цію на Схід, аби вони не переживали. 

- Михайло був дуже доброю і чуй-
ною людиною, - додає Василь Цимба-
лістий. – Він завжди робив все для того, 
щоб нас не засмутити. Я часто згадую ці 
його вчинки з теплом у серці. Ніколи не 
затримувався довго з друзями, не хотів, 
щоб ми хвилювалися. А ще – просто фа-
натично був закоханий у службу. Завжди 
говорив «хто, як не я». 

Батько зізнається, для них з дружи-
ною дуже важливо зберегти пам’ять про 
сина.

«Звичайно, такі події, як сьогодні, 
рвуть серце і нагадують про нашу втра-

ту і відкривають рану, - каже Василь Цим-
балістий. - Але потім стає легше, як після 
візиту до лікаря. Адже для нас дуже цін-
но, що нашого сина пам’ятають і шану-
ють. Біль, який ми переживаємо, не мине 
ніколи. Я віддав би все, аби помінятися 
з ним місцями. Але Бог вирішив інакше. 
Він забирає кращих. Дякую людям, які 
ініціювали спорудження такого пам’ят-
ника – для нас це важлива подія. Дяку-
ємо за пам’ять і добрі слова про нашого 
сина». 

Військовий капелан Костянтин Холо-
дов, який особисто знав Михайла Цимб-
лістого, теж приїхав на відкриття пам’ят-
ника. 

«Ми були знайомі з 2014 року, - роз-
повідає священник. – Він був Людиною з 
великої літери. Мав глибоку віру у Госпо-
да, в його допомогу, в Україну. Він завжди 
приходив на службу, для нього була дуже 
важлива молитва». 

Отець Костянтин наголошує, сьогод-
ні, як ніколи дуже важлива пам’ять про 
наших героїв. Адже зараз по всій країні 
багато зранених душ, людей, які пережи-
ли втрати. 

- Нічого не замінить рідним сина, 
чоловіка, брата, коханого. Це рана, яка 
кровоточить, - каже отець Костянтин. 
– Але ми повинні пам’ятати про подвиг 
загиблих, про сміливість тих, хто став 
на захист нашої Батьківщини. Такі мо-
нументи, як освячуємо сьогодні, нага-
дуватимуть усім про захисників, яких 
ми втратили, про біль, про велику жер-
тву, відчайдушність та велику любов до 
України наших військових. 

Віддати шану Герою прийшли рідні та 
бойові побратими Михайла Цимбалісто-
го, представники Міністерства оборони 
та Збройних Сил України, керівництво 
Тернопільської обласної держадмініста-
ції, обласної ради, Хоростківської міської 
територіальної громади та представни-
ки громадськості.

- Дякуємо батькам Михайла за те, що 
вони виховали справжнього чоловіка, 
Героя, який поставив свободу і справед-
ливість вище власного життя. Про таких 
людей маємо пам’ятати завжди і зберег-
ти цю пам’ять в прийдешніх поколіннях 

українців, - наголосив Ігор Гайдук, за-
ступник голови Тернопільської облдер-
жадміністрації.

Ідея увіковічнити пам'ять про укра-
їнського розвідника виникла в одно-
класників полеглого офіцера і була 
підтримана всіма жителями села та Хо-
ростківської громади. Кошти на його 
спорудження збирали жителі довколи-
шніх сіл, місцеві підприємці, долучилася 
влада. Ідею викарбувати в граніті україн-
ського героя втілили тернопільські мит-
ці: заслужений скульптор України Роман 
Вільгушинський та заслужений архітек-
тор України Іван Жовнич.

Вшанують пам’ять про героя росій-
сько-української війни Михайла Цимба-
лістого і в Тернополі. У листопаді 2020 
року депутати міської ради підтримали 
проєкт рішення про найменування од-
нієї із вулиць обласного центру іменем 
полеглого розвідника. Також очікується, 
що на фасаді ЗОШ № 29 у Тернополі буде 
встановлено пам’ятну дошку на честь 
офіцера.

«Михайло був людиною з великої літери, 
він Мав глибоку віру в господа і в україну»

На Тернопільщині відкрили перший в області пам’ятник 
герою українсько-російської війни Михайлу Цимбалістому

Святкування триватиме з 22 до 24 
серпня. Заходи об'єднали слоганом "Ти 
у мене єдина", повідомила пресслужба 

президента України.

22 серпня вручатимуть відзнаку "Національна ле-
генда України". Її присуджуватимуть за визначні заслу-
ги у становленні незалежної України. 23 серпня у Києві 
відбудеться саміт перших леді та джентльменів "М'яка 
сила у новій реальності", який ініціює дружина прези-
дента України Олена Зеленська.

У День незалежності України, 24 серпня, на цен-
тральній вулиці столиці відбудеться святковий парад 

Збройних сил України. Як повідомив представник 
Центрального управління безпеки військової служби 
Збройних сил Руслан Сергієнко, до параду залучать по-
над 5 тисяч особового складу, 100 літальних апаратів, 
400 одиниць озброєння і техніки. 

Цього ж дня відбудеться концерт відомого італій-
ського співака Андреа Бочеллі, кошти з якого будуть 
спрямовані на створення Центру сучасного мистецтва 
імені живописця Івана Марчука, уродженця Тернопіль-
щини. Планується, що Бочеллі співатиме з українськи-
ми оперними співачками, солістками Національної 
опери Людмилою Монастирською та Тамарою Калінкі-
ною, а також з Джамалою і Тіною Кароль. А ввечері на 

НСК "Олімпійський" розпочнеться святкове шоу "Не-
залежність у нашій ДНК. День незалежності країни", 
у якому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери 
та балету, симфонічний оркестр. 

Також напередодні святкувань, 16 серпня, до Укра-
їни привезуть оригінал конституції Пилипа Орлика, 
повідомив Володимир Зеленський. Всі громадяни, 
починаючи з 16 серпня, зможуть побачити пам’ятку в 
Софійському соборі у Києві. Оригінал цього документа 
вперше за 311 років привезуть зі Швеції до України.

З нагоди святкувань в Україні неробочими будуть 
дні з 21 по 24 серпня. Водночас робочий день з 23 серп-
ня перенесли на суботу, 28 серпня.

Парад і концерти: як Україна святкуватиме День незалежності
До 30-річчя незалежності України проведуть понад 150 святкових заходів по всій державі
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Так, наприклад, почне діяти 
електронний паспорт. Він 
прирівнюватиметься до 

звичайного. А почнеться його дія 
з 23 серпня. 

Е-паспорт можна пред’явити: під 
час подорожей залізницею або літаком, 
але тільки в Україні; під час медичного 
обслуговування; банківських операцій; 
для отримання адміністративних, го-
тельних, телекомунікаційних, бібліо-
течних послуг, пошти; під час придбання 
товарів у магазині; для підтвердження 
особи на запит поліції та правоохорон-
них органів. Хочеться сподіватися, що 
проблем із е-паспортом не виникатиме. 

До речі, Україна першою в світі при-
рівняла цифровий паспорт до паперово-
го на рівні закону. 

Також в останньому місяці літа під-
вищаться пенсії для людей з інвалідні-
стю внаслідок аварії на ЧАЕС. Виплати 
зростуть на 80-200%. Зокрема: для лю-
дей із I групою інвалідності - з 2780 до 
6000 грн; для людей із II групою інвалід-

ності - з 2317,5 до 4800 грн; для людей із 
III групою інвалідності - з 2039,4 до 3700 
грн; для дітей із інвалідністю - з 1854 до 
3700 грн. 

Крім того, вони отримають доплати 
за липень.

Чимало розмов та чуток було дов-
кола вартості електроенергії. Але поки 
що платитимемо за світло 1,68 гривні. 
Кабмін продовжив дію чинного тарифу 
мінімум до 31 серпня. 

А ось кубометр газу для населення 
коштуватиме від 7,99 до 16,99 гривні - 
залежно від регіону. Скажімо, серпневі 
тарифи на газ для споживачів Терно-
пільщини складатиме: від ДП «Газпо-
стач» ПАТ «Тернопільміськгаз» і ТОВ 
«Тернопільоблгаз» - 8,99 гривні.

Стосовно ринку житла. Фахівці кон-
статують, що зараз є певні підстави для 
зростання вартості оренди. Але є і низка 
чинників, які зупиняють зростання. 

За словами президента Асоціації фа-
хівців з нерухомості (ріелторів) України, 
з другої декади серпня вартість оренди 
житла зазвичай зростає, адже розпочи-

нається навчання у вишах, люди повер-
таються в міста після відпусток, завер-
шуються сезонні роботи. «Ринок очікує, 
якщо не введуть черговий локдаун і не 
буде обмежень стосовно роботи та нав-
чання, ціна оренди восени може зрости 
на 5-10 відсотків», - прогнозує фахівець. 
З іншого боку, чутки про ймовірний лок-
даун та нову хвилю епідемії стримують 
подорожчання оренди.

І щодо Covid-19. Карантин в Україні 
поки що встановлено до 31 серпня. Але 
в уряді вже готують суспільство до того, 
що після цієї дати, а, може, й раніше, ка-
рантин буде посилюватися. За прогно-
зами, Україні не уникнути нової хвилі 
епідемії через поширення штаму «Дель-
та». Як очікується, зростання захворю-
ваності почнеться з середини серпня. 

Так, з початку серпня МОЗ повертає 
обов’язкове ПЛР-тестування та ізоляцію 
для невакцинованих українців, а також 
іноземців, які в’їжджають у нашу країну, 
повідомив міністр охорони здоров’я Ві-
ктор Ляшко. 

А ще у серпні в Україні починає діяти 

літньо-осіння заборона на вилов раків. 
Дати початку і закінчення обмежень 
для кожної області різні. Якщо під час 
«мораторію» зловлять «на гарячому», за 
кожного виловленого рака доведеться 
заплатити штраф у розмірі 25,5 грн, за-
стерігає «Главком».

Наступне не має відношення до еко-
номіки чи політики. Але… оскільки наші 
бажання мають властивість збуватися, 
то варто щось загадати. Уже найближ-
чими днями. 

Загадувати бажання на зірки, що 
падають, найліпше ночами з 11 до 13 
серпня. У цей час очікується максималь-
но інтенсивний метеорний потік Пер-
сеїди. За прогнозами, цьогоріч зорепад 
буде особливо сильним і 
помітним. Зокрема, у ніч 
на 12 серпня можна буде 
побачити до ста метеорів 
на годину…
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Ольга ЧОРНА.

яКі ЗМіНи ВНЕСЕ СЕРпЕНЬ В ЖиТТя 
УКРАїНціВ і КОли ЗАГАДУВАТи бАЖАННя
Українців щомісяця очікують зміни: в законодавстві, соціальній сфері, 

ситуації з коронавірусом… І серпень не став винятком. 

Чи враховується стаж, 
якщо стоїте на обліку в 

центрі зайнятості
Про те, чи враховується стаж, якщо 

людина перебуває на обліку в центрі 
зайнятості, пояснює «Пенсійний 

кур’єр». 
Час перебування на обліку у центрі зайнятості в 

періоди, коли особа підлягала загальнообов’язково-
му державному соціальному страхуванню на випадок 
безробіття та отримувала допомогу з безробіття (крім 
одноразової її виплати для організації безробітним 
підприємницької діяльності), допомогу із часткового 
безробіття, допомогу з часткового безробіття на пе-
ріод карантину та матеріальну допомогу в період про-
фесійної підготовки, перепідготовки або підвищення 
кваліфікації, включається до страхового стажу.

Українці можуть втратити 
земельні ділянки: 
кому це загрожує

Власники земельних ділянок і паїв, які 
не оформили права власності, можуть 
втратити свою землю. Ще є час усе 

виправити. 
«Якщо до 1 січня 2025 року власник невитребу-

ваної земельної частки, паю або його спадкоємець не 
оформив право власності на земельну ділянку, він вва-
жається таким, що відмовився від одержання земель-
ної ділянки», - повідомили в Міністерстві юстиції.

Отримання кадастрового номера земельної ділян-
ки - необхідна умова для реєстрації права власності. 
Кадастровий номер присвоюється ділянці незалежно 
від форми власності.

Щоб отримати кадастровий номер, спершу потріб-
но подати до Держгеокадастру заяву про державну 
реєстрацію земельної ділянки. Крім того, необхідно: 
оригінал документації із землеустрою, яка є підставою 
для формування земельної ділянки; документацію із 
землеустрою, яка є підставою для формування земель-
ної ділянки у формі електронного документа.

Державний кадастровий реєстратор протягом 14 
днів з дня реєстрації повинен здійснити державну ре-
єстрацію земельної ділянки або надати мотивовану 
відмову.

Після реєстрації власнику ділянки безкоштовно ви-
дають витяг із Держгеокадастру про земельну ділянку.

Голова парламентського комітету 
з питань здоров’я нації Михайло 
Радуцький заявив, що Україна 

найближчим часом буде змушена 
впроваджувати обмеження для 
невакцинованих громадян. Таку заяву він 
зробив у Facebook.

«МОЗ вже анонсував, що у випадку погіршення 
епідеміологічної ситуації працюватимуть школи, де 
вакциновано не менше, аніж 80 відсотків учителів. 
Поки що щеплена лише половина педагогів. На мою 
думку, аналогічні обмеження логічно запровадити 
для транспортників, підприємств громадського хар-
чування та комерційних або комунальних структур, 
співробітники яких безпосередньо контактують з 
населенням. Хворий водій маршрутки інфікує аж 
ніяк не менше людей, ніж учитель», - написав Ра-
дуцький.

І додав: «Ми в Україні не говоримо про обов’яз-
кову вакцинацію, ніхто не має права змушувати лю-
дину вакцинуватись. Але цілком справедливо вима-
гати, щоб роботу, яка передбачає контакт з великою 
кількістю людей, виконували вакциновані співробіт-

ники. Ще місяць тому в нас був дефіцит препаратів 
для щеплення. Але на позаминулому тижні ми отри-
мали понад 2 мільйони вакцин, на минулому тижні 
більше, ніж 2,5 мільйона. Вакцинація відкрита для 
всіх охочих».

Підприємствам пропонують подавати заявку, за-
мовляти мобільну бригаду і вакцинувати співробіт-
ників просто на робочому місці, заявив Радуцький. 
«Тому тепер кожен вирішує сам - дозвілля і повноцін-
на робота або вимушені обмеження на час чергової 
хвилі коронавірусу», - зазначив політик.

Для невакцинованих готують обмеження

Тарифи на газ взимку 
в Україні, ймовірно, 
зростуть на 40-70% 

через примусове підвищення 
ціни, яке розпочав НАК 
«Нафтогаз».

Підвищення тарифів може спро-
вокувати кризу. Таку думку висло-
вив економіст, екс-міністр фінансів 
Ігор Уманський на своїй сторінці в 
Facebook. 

«НАК «Нафтогаз» примусово 
підвищив ціну на газ. Уряд йому в 
цьому не заважає. Подорожчання 
газу тягне за собою підвищення 

вартості теплової енергії на 40-
70%, залежно від регіону, - зазна-
чив експерт. 

За його словами, центральна вла-
да вдає, що вона нічого не може зро-
бити і проводить децентралізацію, а 
насправді дозволяє регіонам встанов-
лювати будь-яку ціну на опалення. 

«Мовляв, хочете - підвищуйте 
на 70%, а не хочете - можете зали-
шити тарифи незмінними. А різни-
цю, яка виникне, слід компенсува-
ти коштом місцевих бюджетів. Це 
справжня криза. Вона обов’язково 
завдасть нищівного удару по міль-
йонах пересічних громадян», - за-

явив Уманський. 
Економіст вважає, що у випадку 

зростання тарифів, люди просто 
перестануть оплачувати комуналь-
ні платежі й настане гуманітарна 
катастрофа. 

Раніше видання «Ракурс» пові-
домляло, що нова ціна на газ стане 
поштовхом для прискорення тем-
пів інфляції в Україні. Також зміна 
ціни призведе до зростання тарифу 
на доставку газу. Близько половини 
витрат облгазів, пов’язаних із роз-
поділом палива, припадають саме 
на закупівлю газу для технологіч-
них процесів.

підвищення тарифів на газ 
може спровокувати кризу
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Комунальні медзаклади 
в останні роки активно 
розвиваються і оновлюють 

матеріальну базу, аби якісніше 
допомагати своїм пацієнтам. 
яскравим прикладом 
позитивних змін є КНП 
«Тернопільська комунальна 
міська лікарня №2». Віднедавна 
у поліклініці цього закладу 
працює відділ «Хірургії одного 
дня», де надають широкий 
спектр послуг, зокрема лікують 
випадіння волосся методом PRP-
терапії, варикозне розширення 
вен, захворювання опорно-
рухового апарату, трофічні 
виразки, пухлини шкіри та інші. 

Відділ «Хірургії одного дня» розта-
шований на третьому поверсі поліклі-
ніки. Тут є операційна та три палати, де 
пацієнти можуть підготуватися до ма-
ніпуляцій чи оперативного втручання і 
відновитися після їх проведення. 

- Завдяки використанню іннова-
ційних технологій, сучасних методик, 
ефективній короткотривалій анестезії 
пацієнти за лічені дні повертаються до 
нормального ритму життя, - розповідає 
заступник директора з поліклінічної 
роботи КНП «Тернопільська комуналь-
на міська лікарня №2» Вадим Кравчук. 
- Ми робимо все для того, аби надавати 
якісну медичну допомогу. Кваліфікова-
ні фахівці та сучасне обладнання – за-
порука одужання хворих. Обстеження, 
консультацію та лікування проводять 
вузькі спеціалісти не лише для жителів 
Тернополя, а й області. Щоб отримати 
допомогу спеціалістів, потрібно мати 
направлення від сімейного лікаря. Ми 
готові допомогти кожному якісно і опе-
ративно подолати хвороби і відновити 
здоров‘я

Очолює відділ Василь Білань - ви-
сококваліфікований фахівець, лікар-хі-
рург вищої категорії із 24-річним ста-
жем роботи. 

- З розвитком сучасної медицини 
все більшою популярністю користуєть-
ся амбулаторна хірургія - «Хірургія од-
ного дня», - зазначає Василь Білань. - Це 
малоінвазивні щадні операції та мані-
пуляції, які проводять з короткочасною 
госпіталізацією до денного стаціонару 
в межах одного дня. Перевагою є те, 
що не потрібна госпіталізація. Завдяки 
сучасному обладнанню та високій ква-
ліфікації лікарів пацієнт повертається 
додому того ж дня або наступного. Не 
потрібен загальний наркоз і велика 
кількість препаратів. Такі малоінвазив-
ні операції проводяться, як правило, 
під місцевою, регіонарною (спіналь-
ною або епідуральною) анестезією, 
можливі також короткочасна внутріш-
ньовенна анестезія, медикаментозний 
сон. Пацієнт швидко відновлюється, не 
потребує цілодобового спостереження 
медичним персоналом і за короткий 
період часу повертається до звичного 
життя. В штаті нашого відділу «Хірур-
гія одного дня» - досвідчені висококва-
ліфіковані спеціалісти - хірурги, орто-
педи, проктологи, урологи, онкологи, 
дерматологи, анестезіолог. Це дозволяє 
виконувати значну кількість оператив-
них втручань та маніпуляцій. 

Зокрема, у відділі «Хірургія одного 
дня» використовують сучасні техно-
логії для лікування від облисіння та 
оздоровлення волосся. Фахівці закладу 
успішно застосовують плазмотерапію 
для допомоги пацієнтам. Проводить 
процедуру плазмотерапії лікар-дер-
матолог, трихолог Діана Дола. Окрім 
медичної освіти, фахівчиня пройшла 

десятки тренінгів і навчань з дерма-
тології і трихології, а також є членом 
«Асоціації трихологів України».

- Якщо ви помітили тривожні зміни 
у стані волосся, збільшення кількості 
втраченого, лупу чи інші симптоми, 
то варто звернутися до лікаря, – каже 
Діана Дола. – Чудово допомагає при 
облисінні, себорейному дерматиті та 
покращує якість волосся плазма, яку 
виділяють із крові людини з допомо-
гою спеціального обладнання. Сеанс 
плазмотерапії триває близько 30 хви-
лин – проводять її двічі на місяць. Дуже 
важливо, щоб процедуру виконував 
кваліфікований фахівець, адже резуль-
тати залежать від правильності вве-
дення плазми. 

Також у відділі «Хірургія одного 
дня» успішно застосовують PRP-тера-
пію для лікування хвороб опорно-ру-
хового апарату та проводять блокаду 
для зменшення больових відчуттів. Хі-
рурги роблять малоінвазивні операції 
при варикозному розширенні вен ниж-
ніх кінцівок, хірургію неускладнених 
гриж черевної стінки (пахові, стегнові, 
пупкові).

Медики поліклініки мають великий 
досвід у лікуванні хронічних ран - тро-
фічних виразок, діабетичних ран та 
пролежнів 

- Ми завжди шукаємо причину ви-
никнення хронічних ран, проводимо 
на базі нашого закладу всі необхідні 
обстеження, - розповідає Євгенія Вітик, 
лікар-хірург КНП «Тернопільська кому-
нальна міська лікарня №2». – Зазвичай, 

причиною цих ран є не зовнішні факто-
ри, а внутрішні проблеми організму. У 
тканинах порушуються обмінні проце-
си, що призводить до їх пошкодження, 
і це сповільнює загоєння рани. Тому в 
цьому випадку, насамперед, потрібна 
якісна діагностика та лікування при-
чини виникнення рани. Долучаємо до 
співпраці вузькопрофільних спеціаліс-
тів. Саме командна робота дає хороші 
результати і забезпечує швидке оду-
жання пацієнта. Для лікування хроніч-
них ран застосовують сучасні пов’язки, 
які «дихають», зберігають рану воло-
гою, забезпечують захист від зовніш-
ніх впливів, тримають температурний 
режим і активно підтримують процес 
загоєння.

У відділі «Хірургія одного дня» вам 
допоможуть у видаленні новоутворів 
шкіри – доброякісних пухлин та кіст.

- Зробити це можна в амбулаторних 
умовах із застосуванням місцевої ане-
стезії та сучасного обладнання, - розпо-
відає лікар-хірург Михайло Клюшник. 
- Важливо видалити утворення разом з 
капсулою, не пошкодивши його стінки, 
щоб попередити рецидиви та подальші 
ускладнення. Тривалість процедури за-
лежить від кількості новоутворень та 
складності, місця їх розташування. Піс-
ля видалення не залишається великих 
шрамів та рубців, адже лікарі наклада-
ють акуратні косметичні шви. За кілька 
днів післяопераційна ранка повністю 
загоюється.

Також тернопільські лікарі допомо-
жуть при панариції, проведуть аутодер-
мопластику необширних дефектів 
шкіри, ліквідацію фімозу, парафімозу, 
варикоцелє, здійснять пластику ко-
роткої вуздечки крайньої плоті, вида-
лення гемороїдальних вузлів, поліпів, 
анальних тріщин, лікування гострого 
паропроктиту. 

Колектив поліклініки КНП «Тер-
нопільська комунальна міська лікар-
ня №2» готовий допомогти жителям 
Тернопільщини якісно відновити своє 
здоров’я та позбутися недуг. Аби звер-
нутися у відділ «Хірургії одного дня», 
потрібне лише направлення сімейного 
лікаря. Не відкладай-
те лікування на потім 
– дбайте про своє здо-
ров’я вже сьогодні. 

Вадим КРАВЧУК: «Завдяки інноваційним 
технологіям пацієнти за лічені дні 

повертаються до нормального ритму життя»
У Тернополі на базі міської поліклініки №2 працює відділ «хірургії одного 

дня» - тут лікують понад два десятки недуг у жителів всієї області

юля ТОМЧишиН.
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Понад п'ять років у моєї 
знайомої Вікторії Запіченко в 
селі Городниця на Гусятинщині 

у покинутій собачій буді живе 
їжачиха. Кожного року навесні вона 
виводить малюків - переважно троє, 
торік було п'ятеро. Коли малюки 
добре підростали, набиралися 
сил, вона з ними йшла з подвір'я, а 
через певний час поверталася одна, 
почувалася тут в безпеці. Її любили. 

- Ми з мамою Ксенією раді такому сусід-
ству. Вони не причиняли ніякої шкоди. На-
впаки, упродовж цих років ми не мали кло-
поту із шкідниками, не було ні гусениць, ні 
равликів, ні слимаків, ні жаб, ні вужів, як тра-
плялося в інших, - розповідає пані Вікторія. 
- Ми підгодовували їжаків, міняли солому у 
буді. З ними подружились наші домашні улю-
бленці - коти і собака. Їжею діляться. До речі, 
Барсик добровільно зрікся своєї буди, коли 
побачив там непроханих гостей. Охороняв їх 
і нікого не допускав, коли ті спали. Так було і 
цього разу. 

Місяців два тому народилися їжаченята. 
Коли їжачиха вигулювала їх, господарі бачи-
ли трьох. Двоє були міцненькі, добре бігали, 
третє виглядало кволим. 

- Ми відчували, що скоро вони нас поки-
нуть, - продовжує жінка. - За пару днів так 
сталося. 

Однак найменше залишилось або його 
залишили, покинули, каже пані Вікторія. 

Люди пошкодували малечу - безпомічне, 
справжній сіренький клубочок розміром з 
добре яйце. Сподівалися, що мати за ним по-
вернеться. 

- Не було її день, другий, а на третій уже 
малюка не було, - згадує жінка. - Подумали, 
їжачиха забрала. Проте через день прихо-
дить сусідський хлопчик Віталик, в руці три-
має їжаченя. «Ваше? – питає. - У рові знай-
шов, певно, загубилося...» Глянула: так, воно. 
Напевне, шукало маму і заблукало. Добре, що 
дитина принесла його, бо того ж вечора і на-
ступного дня пішли дощі, замерзло б, бідне. 
А хлопчик знав про наших колючих мешкан-
ців, я для підгодівлі брала у них молоко. 

Малюку люди зраділи, а от що робити з 
ним далі, не знали. Взяли спочатку до хати. 
Чомусь подумали, що це дівчинка, назвали її 
Йозя. Обігріли, погодували молоком. 

- Вона й заснула, як немовля, - усміхаєть-
ся пані Вікторія. – Я взялася вишукувати в 
інтернеті й писати в соцмережі, що робити 
в такій ситуації. Згодом розповіді про по-
всякденне життя Йозі, її фото та відео виста-
вила в інстаграм. Посипались уподобання 
та коментарі з порадами. За декілька днів у 
моєї підопічної з'явилось більше тисячі при-
хильників. Усі переймалися її долею, давали 
поради. Словом, наша Йозя стала зіркою ін-
стаграму... 

Жінка деякий час перетримувала їжаче-
ня у літній кухні в клітці. Годувала вареним 
яйцем - жовток їло, білок ні, а ще молоком, 
сирою печінкою, кормом для кошенят. Маля 
йшло на руки, забігало в хату, нікого з домаш-
ніх не боялося. Стало поправлятися, голочки 
почали міняти колір зі світлого на темніший, 
стали колючими. За місяць і не впізнати - 
розміром як відкрита долоня.

Їжаченя живе в буді, де народилося, спо-
кійно бігає подвір'ям, інколи забігає у квіт-

ники. Собака Барсик знає усі його вилазки, 
коти теж з цікавістю спостерігають за ним, 
а от коли чужий хтось захоче подивитись чи 
погладити мале, одразу усі обступають і не 
допускають близько, що дуже зворушливо. 

Зараз Йозя сама здобуває їжу. Дорослішає. 
І не за горами той час, коли і вона покине цей 
двір. Пані Вікторія це прекрасно розуміє й зі-
знається: їй сумно буде розлучатися, звикли 
один до одного. Але це - природа, і відбува-
ється все так, як має бути. 

За словами жінки, за своїми зовнішніми 
ознаками - чорне і довговухе – їжаченя подіб-
не до породи, що занесена до Червоної кни-
ги. Тож хай йому щастить. Але десь глибоко в 
душі жінка надіється, що колись її незвичай-
на улюблениця неодмінно повернеться...

Марія МАЙДАНЮК.

зворушлива ісТорія Маленької йозі
У кожного своя доля... по-різному складається життя не тільки у 

людей, а й у тварин. На Гусятинщині родина прихистила їжаченя, яке 
місяць тому покинула мама-їжачиха. Маленька Йозя, як назвала її 

господиня, стала зіркою у соціальній мережі Instagram.

Самшит - один з 
найдавніших декора-
тивних чагарників, 

який використовується в 
ландшафтному дизайні 
для озеленення територій 
і створення живоплотів. 
Ця декоративна рослина 
належить до вічнозелених, 
тому навіть взимку тішить 
свого господаря бездо-
ганним виглядом. Однак, 
самшит пошкоджують 
різні хвороби та шкідники. 
Одним із небезпечним 
шкідником самшиту, який 
масово поширюється, є 
самшитова вогнівка. Про 
це повідомляє Головне 
управління Держпродспо-
живслужби в Тернопіль-
ській області

Самшитова вогнівка вражає 
здорові кущі самшиту, унаслідок 
чого вони засихають і відродити 
їх дуже складно, або ж неможли-
во. У 2021 році шкідник набув 
значного поширення на терито-
рії Тернопільської області. 

Самшитова вогнівка – це вид 
метеликів. Їх гусениці живлять-
ся листками самшиту. Розвиток 
вогнівки проходить дуже швид-
ко – за літо з’являються мінімум 

два покоління шкідника. Якщо 
сприятливі умови – тепла вес-
на, затяжна осінь, може бути і 
три покоління. Самки відклада-
ють яйця зеленувато-жовтого 
кольору купкою на нижню сто-
рону листків рослини самшиту. 
Далі з’являються гусениці – зе-
ленувато-жовті, можуть бути 
жовтувато-коричневі. Часто бу-
ває, що люди не звертають увагу 
на перші ознаки ураження куща 
шкідником, а потім боротися з 
ним вже пізно.

На перших порах молоді 
гусениці скелетують листки 
самшиту – виїдають м’якоть 
нижньої частини, залишаючи 
зверху плівку. Це перша ознака 
пошкодження. Пізніше гусениці 
обгризають листки повністю, 
залишаючи центральну жилку 
та, інколи, зовнішні краї лист-
ка. Пошкоджені гілки облітають 
шовковими нитками. Зимують 
гусениці в павутинному коконі 
між склеєними докупи листка-
ми.

Самшит має у листочках ал-
калоїди, які є отруйними для 
багатьох комах. Самшитова 
вогнівка навпаки з'їдає ці ли-
сточки, нагромаджує в собі ал-
калоїди, тому її гусениці не лю-
блять птахи. Хоча є відомості, 

що її поїдають горобці та шпаки, 
але не настільки масово, як би 
нам того хотілося. Шкідник бу-
квально обплітає кущі самшиту 
шовковими нитками. Більше 
того, коли вогнівка з’їдає все 
листя, починає гризти кору мо-
лодих пагонів, не даючи шансів 
наступного року відновитися 
рослині. Коли шкідника бага-
то, він починає переходити на 
інші дерева, наприклад, – ясени, 
клени. Але ці дерева не є його 
кормовою базою, тому і не жи-
виться їх листками, а отже, як 
правило, шкідник гине.

Тим, хто має самшит і хоче 
зберегти його, радимо постійно 
тримати ці рослини під контр-
олем, проводити обробку спеці-
альними препаратами декілька 

разів впродовж сезону.
На самшитову вогнівку ді-

ють практично усі інсектициди, 
які застосовуються у боротьбі 
із шкідниками. При цьому має 
бути потужний струмінь опри-
скувача, щоби препарат про-
никав у середину куща. Засте-
реження – оскільки препарати 
отруйні, вони діють, у тому чис-
лі, на корисних комах. Якщо десь 
поблизу є пасіка, кущі самшиту 
після обробки потрібно обов’яз-
ково накривати агроволокном, 
щоби бджоли не сідали і не ги-
нули.

Зокрема, для боротьби зі 
шкідником можна застосовува-
ти як хімічні, так і біопрепарати, 
які також є досить ефективни-
ми.

Першу серію обробок не-
обхідно здійснювати навесні з 
інтервалом у два тижні, протя-
гом літа повторити дві-три серії 
(кожна серія із двох обробок з ін-
тервалом між ними півтора-два 
тижні). Якщо є перші ознаки по-
шкоджень, то кущі самшиту до-
цільно обробити навіть восени 
– гусениці можуть живитися до 
перших морозів, тому що більше 
гусениць в цей період буде зни-
щено, то менше їх перезимує. 
Щодо застосування біологіч-
ного методу боротьби, то слід 
врахувати, що бактеріальні пре-
парати найкраще застосувати 
на перших етапах пошкодження 
куща молодими гусеницями та 
за температури повітря 17-18°С. 
Окрім того, бактеріальні препа-
рати діють не так швидко, як 
хімічні, тому до своєї загибелі 
гусениці ще можуть пошкоджу-
вати листки.

Ігнорування появи цього 
шкідника призведе до загибелі 
насаджень самшиту і доведеть-
ся викорчовувати його залишки. 
Необхідно постійно проводити 
боротьбу із самшитовою вогнів-
кою або замінювати насаджен-
ня самшиту іншими рослинами, 
які цей шкідник не пошкоджує.

Чому на Тернопільщині гинуть кущі самшиту

«ТАєМНиЧА 
УКРАїНА»: 

унікальна виставка 
діє в Тернополі 

У Тернопільському 
обласному ху-
дожньому музеї 

відкрили виставку 
Дмитра Коваля «Таєм-
нича Україна». Експо-
зицію презентували 
до 30-ї річниці Неза-
лежності України. 

Як розповіла для «Суспіль-
не» заступниця директора 
Тернопільського обласного 
художнього музею Ольга 
Ваврик, Дмитро Коваль - 
яскрава і самобутня особи-
стість в сучасному образот-
ворчому мистецтві України.

«Таємнича Україна» - се-
рія робіт, присвячених 
Україні. Пейзажі, портрети, 
натюрморти митця викли-
кають світлі, близькі сер-
цю спогади про рідне село, 
батьківську хату, безжурне 
дитинство. Художник праг-
не у своїх творах осягнути 
глибину людської душі, іс-
тину, вічність, плин життя. 
Незвичайний авторський 
стиль митця, у поєднанні 
з ніжною колористикою 
та глибоким символізмом, 
створює атмосферу казко-
вої реальності», - каже Оль-
га Ваврик.

У музеї представлено 40 
картин художника. Відві-
дати виставку можна до 11 
серпня.
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«Газпром» може розібрати 
труби, щоб зупинити транзит 

через Україну
«Газпром» може демонтувати тру-

би на своїй території, щоб назавжди 
припинити транзит через Україну. 
Російський монополіст уже закрив де-
кілька компресорних станцій в напрям-
ку України, розповів директор компанії 
«Оператор ГТС України» Сергій Макогон у 
інтерв’ю «НВ Бізнес». Обсяги транспорту-
вання газу через так званий центральний 
коридор зменшилися, тому що «Газпром» 
перекинув основні обсяги на «Північний 
потік». «Іде оптимізація, тому що їм вже 
не потрібні такі потужності, вже було за-
крито декілька компресорних станцій на 
цьому шляху... Ми розглядаємо сценарій, 
що навіть, коли наша система буде пра-
цювати і ми залишимо якісь транзитні 
потужності, то фактично «Газпром» може 
сам демонтувати труби на своїй території, 
щоб теоретично не допустити можливості 
транзиту газу через Україну в майбутньо-
му», - сказав Сергій Макогон.

СшА залишаються 
закритими для туристів

США не планують відкривати кор-
дони для туристів через стрімке поши-
рення ковід-штаму «Дельта». На нього 
припадає 80% усіх випадків захворюван-
ня на коронавірус у Штатах, повідомили 
в Білому домі. В’їзд до США заборонений 
для більшості неамериканських грома-
дян, які впродовж останніх 14 днів пере-
бували у Великій Британії, 26-ти країнах 
Шенгенської зони в Європі, Бразилії, Ір-
ландії, Китаї, Індії, Ірані та Південно-Аф-
риканській Республіці (ПАР). Кордони 
США залишаться закритими для жителів 
сусідніх Канади і Мексики щонайменше 
до 21 серпня. 

Здорове харчування 
недоступне половині 

населення планети
Здорове харчування недоступне 

майже половині населення планети - 
трьом мільярдам осіб. А в 2020 році по-
над 800 млн людей у світі голодували. Про 
це заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш, 
повідомляють «Новини ООН». Головні 
причини голоду недоїдання і відсутність 
доступу до здорових і корисних продук-
тів харчування - це бідність, соціальна 
нерівність, високі ціни на продовольство, 
збройні конфлікти і природні катастрофи, 
в тому числі пов’язані зі зміною клімату. 
Ситуацію посилила пандемія COVID-19. 

пандемія спровокувала 
самотність серед людей
У Європі з початку пандемії коро-

навірусу збільшився рівень самотно-
сті серед молоді. Про це йдеться у звіті 
Об’єднаного дослідницького центру Євро-
комісії. А загалом кожен четвертий грома-
дянин ЄС почувався самотнім. Експерти 
порівняли статистику початку 2020 року і 
2016-го. Виявилося, що чотири роки тому 
найменше відчували самотність жителі 
Північної Європи - 6%, у Західній, Пів-
денній та Східній Європі - 11-13% людей 
заявляли про свою самотність. На почат-
ку пандемії у всіх регіонах 22-26% людей 
відчували самоту. На понад 15% збіль-
шився рівень одинокості у Болгарії, Есто-
нії, Франції, Німеччині, Польщі, Португалії 
та Швеції. Найбільше ізоляція вплинула 
на молодь 18-25 років. У 2016 році рівень 
самотності цієї вікової групи складав 9%, 
а в період пандемії підвищився до 35%.

COVID-шахраї добряче 
ошукали американців 

Шахраї на повну використовують 
ситуацію з пандемією, щоб нажитися на 
необережних і довірливих громадянах. 

За даними Федеральної торгової комісії 
(FTC) США, від початку 2020 року сукуп-
ний збиток ошуканих американців склав 
$501 млн, пише «The Page». «Шахраї завж-
ди користуються стихійними або техно-
генними катастрофами», - сказала Сьюзан 
Грант, директор із захисту прав спожива-
чів і конфіденційності Федерації спожи-
вачів Америки. І додала: справжній обсяг 
скарг споживачів і їхніх збитків, ймовірно, 
є набагато вищим, ніж офіційна статисти-
ка. Найбільше заяв про шахрайство припа-
ло на покупки в інтернеті - понад 53 тисяч 
скарг (майже 16% загальної кількості). 
Найпопулярнішою схемою шахраїв стало 
накручування цін, зокрема, на санітайзе-
ри, туалетний папір і маски. Найбільше 
грошей ($77 млн) жертви втратили через 
шахрайські дії, пов’язані з відпочинком і 
подорожами, а саме з поверненням коштів 
і скасуванням бронювання.

Улюблений замок 
принца Чарльза продають 

лише за 1 фунт
Улюблений замок принца Чарльза 

продається всього за 1 фунт або $1,4, 
але він потребує ремонту на $28 млн. 
Замок Кінлок на острові Рам в Шотландії, 
що належить британському державному 
підприємству NatureScot, виставлений на 
продаж, пише «Daily Star». 120-річний за-
мок - улюблене місце принца Уельського, 
який мав плани щодо його порятунку, але 
не зміг їх реалізувати. NatureScot шукає 
приватну особу, благодійний фонд чи при-
ватну компанію, щоб купили будівлю з по-
дальшим ремонтом. Будь-які потенційні 
покупці мають довести, що у них є гроші, 
необхідні для збереження будівлі. Замок 
Кінлох збудував мультимільйонер, сер 
Джордж Буллоу між 1897 і 1900 роками. 

У шотландії виробляють 
пальне з віскі

Відомий шотландський виробник 
віскі Glenfiddich заправляє свої ванта-
жівки пальним, яке виробляється із 
згаданого напою. Чистий віскі на виході 
з дистилятора становить лише 10% від 
загального обсягу сировини, решта йде у 
відходи. У Шотландії десятки виробників 
віскі, і це дозволяє деяким компаніям, як 
Celtic Renewables, скуповувати ці відхо-
ди та перетворювати їх на пальне. Інші 
ж виробники перетворюють відходи на 
пальне самостійно, як Glenfiddich, передає 
телеканал «Прямий». Частина відходів 
виробництва віскі продається на фер-
ми у якості корму для худоби. Продукти 
життєдіяльності тварин також можуть 
згодом перетворити на пальне. За оцін-
ками Glenfiddich, вантажівки, заправлені 
пальним із віскі, виробляють приблизно 
на 95% менше вуглецю, ніж на будь-якому 
пальному з нафти.

В єС почали готуватися 
до глобальної катастрофи
Єврокомісія представила методич-

ку для підприємств на випадок гло-
бальної катастрофи, яка може статися 
внаслідок змін клімату. У методичці 
забудовників зобов’язують забезпечити 
міцність об’єктів дорожньої і енергетич-
ної інфраструктури. У разі їх відповідності 
вимогам безпеки в умовах повеней і засух, 
такі об’єкти можуть розраховувати на до-
даткову фінансову підтримку Брюсселя з 
деяких фондів, сказано на сайті ЄК, пише 
«New Format». Так, певний рівень захисту 
від кліматичних змін дозволить підпри-
ємствам розраховувати на гроші пере-
хідного фонду Євросоюзу в 17,5 мільярда 
євро. Таким чином Брюссель має намір до-
помогти залежним від викопного палива 
регіонах поліпшити свою 
екологію. Крім того, ком-
панії повинні будуть роз-
раховувати обсяг вики-
дів парникових газів при 
запуску нових проєкт.

Командування ЗСУ уперше 
очолила жінка

Міністр оборони Андрій Таран при-
значив на посаду командуючого Медич-
них сил ЗСУ полковника медичної служ-
би та головного інспектора інспекції 
Міноборони Тетяну Остащенко. Уперше 
в історії України жінка очолила одне із ко-
мандувань у ЗСУ. «Рухаємось до побудови 
Збройних Сил нового зразка. Завдяки ре-
формуванню армії, відповідно до прин-
ципів і підходів НАТО, жінки зараз мають 
можливість проходити військову службу 
на рівних засадах із чоловіками», - сказав 
Андрій Таран. І додав: Остащенко має дос-
від організації медичного забезпечення. 
Він сподівається, що нова командувачка 
наведе лад у медичній службі, покращить 
процеси медзабезпечення війська та ство-
рить сприятливі умови для розвитку галу-
зі за стандартами НАТО.

пенсії без стажу: на яку суму 
можна розраховувати

Щоб отримати мінімальну пенсію в 
Україні, треба мати п’ять років трудово-
го стажу. Максимальні виплати отрима-
ють люди з повним стажем. «Держава має 
гарантувати людям із повним страховим 
стажем коефіцієнт заміщення пенсією за-
робітку не нижче 40 відсотків. Людям із 
15-річним стажем - страхову пенсію, мож-
ливо, із нижчим заміщенням, але за загаль-
ною формулою. А людям зі стажем від п’яти 
років - допомогу від держави для забезпе-
чення прожиткового мінімуму», - розповіла 
міністр соцполітики Марина Лазебна.

$40 млрд - в «тіні» в Україні, 
а це 30% ВВп

Ексміністр регіонального розвит-
ку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко 
прокоментував ситуацію з тіньовим біз-
несом в Україні. Як передає «5 канал», він 
підтвердив, що в Україні 30% ВВП, а це $40 
млрд, - щороку обертаються в «тіні». Для 
виведення бізнесу з «тіні» важливо про-
водити реформи. «Країна в період панде-
мії вистояла завдяки місцевому самовря-
дуванню. І коштам, які були в той час. Бо 
початок пандемії фінансувався з місцевих 
бюджетів, а не з коронавірусного фонду, 
який запрацював набагато пізніше… Пи-
тання «тіні» основне сьогодні, тому що це 
питання й відсутності судової реформи. 
Багато підприємців не хочуть виходити з 
«тіні», оскільки немає судової системи, яка 
би захистила їх, якщо вони працювати-
муть легально. Є питання і до антикоруп-
ційної структури», - сказав Зубко.

Мільярд дерев 
висадити не встигнуть

Держагентство лісових ресурсів не 
зможе висадити мільярд дерев за три 
роки, як передбачає план президента. У 
найближчі три роки агентство планує ви-
садити понад 729 млн саджанців, заявили 
у відомстві на запит «Українських новин». 
«Орієнтовно, агентство планує висадити 
в 2021 році понад 10 млн сіянців, у 2022-
у - більше 223 млн, у 2023-у - понад 230 
млн, а в 2024 році - більше 266 млн штук», 
- йдеться в документі. У Держлісагентстві 
готують пропозиції щодо створення умов 
для досягнення оптимального показника 
рівня лісистості. Як підрахували журналіс-
ти, мільярд дерев за три роки це: 333 333 
333 дерева в рік, 27 777 777 - в місяць, 926 
000 - на день, 38 580 - за годину, 643 - в хви-
лину, більше 10 дерев у секунду.

перекази трудових 
мігрантів зростуть 

За прогнозами Нацбанку, перекази 
трудових мігрантів у цьому році збіль-
шаться на 11% - до близько $13,3 мі-
льярдів за рахунок відновлення еконо-
мік країн та спрощення умов перетину 
кордону через пришвидшення темпів 
вакцинації. Про це заявив заступник го-
лови НБУ Юрій Гелетій, передає «Інтер-
факс-Україна». І додав: туристична актив-
ність громадян буде збільшуватись. Зараз 
діють обмеження у низці юрисдикцій на 
подорожі для українців, але в НБУ очіку-
ють, що турподорожі зростатимуть. 

більшість персоналу шкіл та 
вишів мають бути вакциновані

Кабмін опублікував постанову зі змі-
нами обмежень адаптивного карантину. 
Уряд вирішив привʼязати роботу закладів 
освіти у «жовтій», «помаранчевій» та «чер-
воній» зонах карантину до рівня вакци-
нації персоналу, йдеться на сайті Кабміну. 
Отже, відвідування закладів освіти та про-
ведення в них масових заходів дозволять, 
якщо мінімум 80% персоналу пройдуть 
повний курс вакцинації від коронавірусу та 
матимуть документ, який це підтверджує. 
Заклади, у яких вакциновано менше 20% 
персоналу, не зможуть працювати, якщо 
регіон покине «зелену» зону карантину. 

Мовна комісія почала 
видавати сертифікати про 

володіння українською 
Громадяни України можуть скласти 

іспит безкоштовно, а іноземцям дове-
деться заплатити 492 гривні. Національ-
на комісія зі стандартів державної мови 
почала видавати сертифікати про рівень 
володіння українською мовою. 

Вони необхідні для претендентів на 
державні посади. Також іспит необхідно 
пройти іноземцям, які хочуть отримати 
громадянство України, повідомляє прес-
служба Нацкомісії. Іспитова робота склада-
ється з чотирьох частин: «Культура мови» 
(24 тестові завдання); «Читання» (20 
тестових завдань); «Письмо» (одне завдан-
ня відкритого типу); «Говоріння» (два 
завдання відкритого типу). За кожну пра-
вильну відповідь можна тримати 1 бал. За-
галом на іспиті можна отримати 158 балів. 

День молоді перенесли 
на іншу дату

із 2022 року Україна буде відзначати 
Міжнародний день молоді 12 серпня. 
Про це йдеться в указі Володимира Зелен-
ського, який опубліковано на сайті Офісу 
президента. Зазначається, що метою указу 
є підтримка «прагнення української мо-
лоді до інтеграції у європейську спільно-
ту, утвердження цінностей демократії та 
свободи, а також - враховуючи ініціативу 
молодіжних організацій та рухів». Відмо-
ва від святкування Дня молоді наприкін-
ці червня за радянською традицією - це 
один із кроків декомунізації, що «витісняє 
пострадянські погляди з інформаційного 
простору сучасної української молоді». 

Вода забрала сотні життів 
Водіїв та пасажирів 
зобов’яжуть носити 

світловідбивні елементи
Згідно із законопроєктом №2696, 

учасників дорожнього руху (водіїв і па-
сажирів) хочуть зобов’язати користува-
тися світловідбивним одягом у темний 
час доби. Це потрібно для підвищення 
безпеки і запобігання аварійним ситуаці-
ям, передає ТСН. У водіїв мотоциклів та па-
сажирів на шоломах повинні бути світловід-
бивні елементи. Велосипедисти у темний 
час доби і в умовах недостатньої видимості 
повинні використовувати стрічки, жилети, 
наклейки. Також носити спецжилети по-
винні водії та їхні пасажири поза транспорт-
ним засобом, якщо перебувають на проїж-
джій частині. За нехтування цього правила 
передбачений штраф - 510 гривень.

україна світ

Ольга ЧОРНА.
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 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

як розповіли у поліції 
області, злочинна група з 
міжрегіональними зв'язками діяла 

в Тернополі впродовж 2020-2021 років. 
За словами Віталія Кравчука, заступника 
начальника управління стратегічних 
розслідувань, місцевий житель 
створив у місті фірму, яка займалася 
виготовленням офіційних документів.

- Своїм клієнтам вони пропонували послуги 
щодо сприяння виїзду за межі України, зокрема 
у країни Євросоюзу, за грошову винагороду ви-
готовляли документи, які надають права безпе-
решкодного проїзду у країни ЄС, дипломи вищих 
навчальних закладів, посвідчення водіїв, - розпо-
вів він.

Правоохоронці встановили, що до незаконно-
го бізнесу причетні кілька осіб. 28 липня відбу-
лися одночасно 15 обшуків в офісах та за місцем 
проживання фігурантів справи.

- Ми вилучили довідки із медичних установ 
щодо проходження громадянами тестів на вияв-
лення вірусу COVID, електронні носії інформації, 
USB-флешки, карти пам’яті, комп’ютерну тех-
ніку, мобільні телефони, принтери, сім-картки 
операторів стільникового зв’язку, гроші, бланки 
документів, печатки підприємств, установ, орга-
нізацій, паспорти громадян України для виїзду 
за кордон, їх копії, нотаріальні бланки, ліцензії та 
поліетиленові пакети із залишками порошкопо-
дібної речовини, - каже Віталій Кравчук.

Організатору та двом активним учасникам 

злочинної групи вже повідомили про підозру у 
вчиненні кримінальних правопорушень, за оз-
наками, передбачених ч.3 ст.358 (підроблення 
документів, печаток, штампів та бланків, збут чи 
використання підроблених документів, печаток, 
штампів) Кримінального кодексу України. Санк-
ція статті передбачає до 5 років обмеження або 
позбавлення волі.

 Слідчі встановлюють коло інших осіб, причет-
них до вказаних злочинів. 

Пізно ввечері 1 серпня у Львові 
у Стрийському парку через 
буревій дерево впало на лавку 

та вбило двох людей. Ними виявилась 
молода пара - хлопець віком 20 років та 
дівчина - 18 років. Згодом стало відомо, 
що хлопець - це курсант Національної 
академії сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного, 
повідомили в BBC News Україна. 
Трагедія сталась близько 23 години.

- Хлопець проживав за межами навчального 
закладу й у вільний від служби та навчання час 
перебував на відпочинку у Стрийському парку 
разом із дівчиною, яка, на превеликий жаль, та-
кож загинула, - повідомив начальник академії 
Павло Ткачук.

Пожежно-рятувальні відділення за допомо-

гою бензопили прибрали дерева з людей, але 
врятувати вже не вдалось.

Рятувальники просять під час негоди не пе-
ребувати під деревами через загрозу падіння і 
влучання блискавки.

лСД, ГРиби, МАРихУАНА: 
як торгували наркотиками в інтернеті 

інформацію про те, що в одному з месенджерів роз-
почав роботу інтернет-магазин з продажу нарко-
тиків і психотропів, оперативники встановили ще 

на початку минулого року. Створив магазин, ще бу-
дучи неповнолітнім, житель обласного центру, 2002 
року народження. Своїм клієнтам він пропонував 
марихуану, гашиш, ЛСД, цукерки з галюциногенними 
грибами. Рекламу з доступом до магазину у вигляді 
QR-кодів розклеював по стовпах та на дошках ого-
лошень. Спочатку організатор працював сам, але за 
деякий час запропонував роботу своїм найближчим 
товаришам, - розповів начальник управління бороть-
би з наркозлочинністю в Тернопільській області ДБН 
НПУ Михайло Димида.

Загалом лідер залучив до розповсюдження наркотиків 12 
помічників, серед яких троє неповнолітніх. Кожен з них мав 
свій напрямок діяльності. Організатор замовляв гуртові партії 
товару через Інтернет та отримував у посилках, які приходили 
на імена вигаданих людей. Після цього все це передавав так званим 
"складменам", які розфасовували заборонені речовини і передавали 
"закладчикам" для розповсюдження по мікрорайонах Тернополя.

- Ми з'ясували, що в середньому одна людина за добу 
здійснювала 100-150 закладок. Від такої діяльності кожен з них 
щомісяця отримував близько 60 тисяч гривень. Доходи органі-
затора були значно вищими, - каже поліцейський.

Зібравши необхідну доказову базу та встановивши всіх чле-
нів групи, оперативники провели спецоперацію для їх затриман-
ню. Під час понад 30-ти одночасних обшуків вилучили 100 марок 
ЛСД, псилоцибінові гриби, канабіс, 40 мобільних телефонів, 50 
сім-карток, пістолет та два автомобілі іноземного виробництва.

Організатору та ще восьми активним членам групи слідчі 
вже повідомили про підозру за вчинення кримінального пра-
вопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 (незаконне 
виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезен-
ня, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу. Щодо восьми з 
них суд обрав запобіжний захід: п’ятьом - тримання під вартою, 
ще трьох взяли під домашній арешт.

Щодо решти членів групи приймаються процесуальні рішен-
ня. За такий «бізнес» зловмисникам загрожує позбавлення волі 
на строк до 10 років з конфіскацією майна. 

поліція у Тернополі викрила 
фальсифікаторів довідок про тест на COVID

Ділки також підробляли інші документи, які допомагали виїхати в країни Євросоюзу Поліція в Тернополі викрила потужний 
інтернет-магазин з продажу наркотиків, серед 

працівників якого були, зокрема, неповнолітні

СМЕРТЕлЬНА НЕГОДА
Буревій у сусідньому Львові вбив у парку курсанта та його 

подругу. Дерево впало просто на них.

- Обіймаючи посаду виконуючої обов’язки 
голови однієї з сільських рад колишнього Мо-
настириського району, 54-річна чиновниця на-
передодні місцевих виборів у жовтні минулого 
року вирішила «обдарувати» родичів та близь-
ких осіб земельними паями. Так поспішала 
винести рішення про виділення земельних ді-
лянок, що сфальсифікувала протокол рішення 
сільської ради. Хоча, як стверджують місцеві 
депутати, сесії насправді не було, - повідомили 
у поліції Тернопільської області. 

Під час досудового розслідування було 
встановлено, що у вересні 2020 року чиновни-
ця спочатку надала дозвіл на розробку про-
ектів землеустрою щодо встановлення меж 
дев’яти земельних ділянок загальною площею 

18 гектарів. 24 жовтня, якраз напередодні дня 
виборів, склала протокол про затвердження 
даних проектів землеустрою, хоча насправді 
за це рішення місцеві депутати не голосува-
ли, адже офіційно сесії сільської ради не було, 
кажуть у поліцїі. Дев’ять земельних ділянок 
кожна площею два гектари отримали родичі 
та близькі до чиновниці особи. Сума завданих 
громаді збитків склала 170 тисяч гривень.

Відомості за даними фактами внесено до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
частиною 1 статті 366 (підроблення офіційних 
документів) та частиною 1 статті 364 (зловжи-
вання службовим становищем) Кримінально-
го кодексу. Триває слідство. 

НА ДОРОГАх пОбілЬшАлО АВТОпАТРУліВ 

З 20 липня по 20 серпня на Тернопільщині триватиме 
комплекс профілактичних заходів для зменшення 
кількості аварій на дорогах Для посилення контролю 

за дотриманням правил дорожнього руху у поліції збіль-
шили кількість автопатрулів.

- Ми здійснюємо контроль за дотриманням швидкісного режиму, 
правил обгону, а також під час спілкування з водіями перевіряємо, чи 
не перебувають вони в стані алкогольного або наркотичного сп’янін-
ня, - розповіла інспектор Управління патрульної поліції в області Лі-
лія Березовська.

Особлива увага під час відпрацювання зосереджена на аварій-
но-небезпечних ділянках та в місцях найбільшої концентрації дорож-
ньо-транспортних пригод. Поліцейські виявляють не лише водіїв-по-
рушників, а й несумлінних пішоходів.

За тиждень профілактичних заходів правоохоронці зафіксували 
965 порушень в сфері безпеки дорожнього руху. 319 адмінматеріалів 
оформлено за їзду з непристебнутим паском безпеки або без мотошо-
лома, 38 – за керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння, 
35 – за недотримання водіями правил руху через залізничні переїзди. 
42 протоколи складено на пішоходів.

«Вирішила «обдарувати» близьких 
земельними паями»

Поліцейські Бучача підозрюють колишню чиновницю у підробці 
офіційних документів та зловживанні службовим становище
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«Молоко – смач-
не! Скуштуй-
те!». Такі 

заклики часто доводить-
ся чути від продавців 
молочної продукції на 
ринках, а особливо від 
стихійних торгівців. і ба-
гато потенційних покуп-
ців відгукуються на таке 
рекламування. Нічого, 
здавалось би тут дивно-
го і протиправного. Та 
як насправді проходить 
таке «пробування» і чи є 
воно безпечним? 

Зазвичай, продавчиня, 
відкрутивши з пластикової 
пляшки пробку, наливає в її 
просвіт кілька грамів молока 
і подає покупцеві для оцін-
ки смакових якостей. Добре, 
якщо товар прийшовся до 
смаку і він купує ту пляшку. 
Та часто трапляється й інше. 
Не раз доводилось бачити, 
як потенційному покупце-
ві не посмакувало молоко. І 
він, скривившись від невдо-
волення, повертає «корок» 
продав чині. А та, навіть не 
струхнувши ним, щоб вилити 
недопиті остатки, знову заку-
порює пляшку і чекає нового 
покупця, якому запропонує 

таку ж саму процедуру. А на 
зауваження, що так робити 
недопустимо - відповідає, 
що кожен має право зніма-
ти пробу з продукції, яку має 
намір купувати. Без сумніву, 
кожен має право дати орга-
нолептичну оцінку товару, та 
тільки не таким способом, як 
описано вище. Варто придба-
ти невеличкі одноразові ста-
кани і використовувати у цих 
випадках. 

- Відомо, що через тва-
ринницьку продукцію може 
передаватись велика кіль-
кість заразних захворювань, 
- розповідає Володимир Мар-
ків, начальник відділу орга-
нізації протиепізоотичної 
роботи Головного управлін-
ня Держпродспоживслужби 
в Тернопільській області. - 
Тому служба ветеринарної 
медицини області постійно і 
належним чином контролює 

епізоотичну ситуацію в регіо-
ні. Все молочне стадо корів з 
індивідуальних господарств 
не рідше одного разу в рік, а зі 
спеціалізованих господарств 
– двічі на рік піддається до-
слідженням на туберкульоз, 
лейкоз та бруцельоз. Тварин-
ництво області вже більше 
10-ти років є благополучним 
щодо цих хвороб. Тривалий 
час не реєструються й інші 
захворювання. Але цілком 
безпечною є лише та про-
дукція, придбана на ринку, 
котра піддавалась ветери-
нарно-санітарній експертизі 
і був пред’явлений документ, 
що засвідчував стан здоров’я 
тварини, від якої вона отри-
мана.

Фахівці застерігають, де-
густація на ринку може при-
вести до зараження багать-
ма небезпечними недугами. 
Якщо говорити лише про ту-

беркульоз, то за даними Дер-
жавної установи «Обласний 
лабораторний центр МОЗ 
України», в області щороку 
реєструється чимало випад-
ків цієї недуги, зокрема і тих 
форм, при яких збудник може 
виділятись з організму. Є інші 
небезпечні захворювання. Та 
чи всі хворі звертаються за 
медичною допомогою? 

– Якщо перша людина, яка 
куштувала молоко, хворіє ін-
фекційною хворобою (навіть 
звичайним стоматитом), то є 
велика ймовірність того, що 
наступний дегустатор буде 
інфікований збудником цього 
захворювання, - додає Воло-
димир Марків. - Небезпека ще 
більше ускладнилась після 
появи коронавірусної інфек-
ції. А як на ринку громадяни 
дотримуються запобіжних 
заходів, навіть в час суворо-
го карантину, невідомо хіба 
що тому, хто не буває на тім 
об’єкті. Тому закликаю всіх, 
кому не байдуже своє здо-
ров’я та здоров’я оточуючих, 
будьте пильними та обереж-
ними при купівлі продукції, 
не вдавайтесь до подібних 
методів оцінки товару, бо він 
є дуже небезпечний і ризико-
ваний.

За підрахунками фахівців, 
майже половина 
населення Землі страждає 

на різні захворювання, 
що загострюються під час 
зміни погоди. і що старшою 
стає людина, то більше у 
неї ризик потрапити у цю 
половину і зіштовхнутися 
з метеозалежністю. То як 
пережити примхи природи і що 
зробити, щоб за зміни погоди 
почуватися людиною, а не 
аморфною субстанцією? 

Чому ми реагуємо на 
зміну погоди?

Людина – це частина природи. Змі-
ни в магнітному полі землі так чи інак-
ше позначаються на живих організмах. 
Чималий вплив на наше самопочут-
тя чинять і коливання атмосферного 
тиску, різке зниження (або підвищен-
ня) температури повітря, а також пе-
реміщення повітряних мас. Комусь у 

вітряну погоду дошкуляють мігрені, 
у когось від різкого потепління скаче 
тиск, а хтось непритомніє в транспорті 
перед майбутньою грозою. Чому ж це 
відбувається? На думку медиків, всі ці 
реакції обумовлені порушеннями в ро-
боті судин, точніше у функціонуванні 
так званих барорецепторів.

За що відповідають 
барорецептори?

Барорецептори – це чутливі нерво-
ві закінчення кровоносних судин, що 
вловлюють найменші зміни кров'я-
ного тиску і рефлекторно регулюють 
його рівень. Тобто завдання бароре-
цепторів - адаптувати тиск всередині 
організму до мінливих настроїв ат-
мосферного тиску. Так, за підвищення 
атмосферного тиску до позначки 755 
мм ртутного стовпчика організм на-
рощує показники внутрішнього тис-
ку, а за зниження до 748 мм – скидає. 
У здорових людей і маленьких дітей 
ці процеси минають природно і непо-
мітно, а ось у людей більш зрілого віку, 

чий організм стомлений поганими 
звичками, нездоровим способом жит-
тя, вживанням ліків або обтяжений 
поганою спадковістю, барорецептори 
не виконають свого завдання. І тоді у 
відповідь на коливання атмосферного 
стовпчика ми отримуємо різкий стри-
бок внутрішнього тиску, в результаті 
чого починається головний біль, запа-
морочення, шум у вухах, нудота, озноб, 
депресивні стани. Особливо сильно 
погіршується самопочуття метеочут-
ливих людей в ті дні, коли атмосфер-
ний тиск підвищується або знижу-
ється дуже різко (на 20 мм ртутного 
стовпчика за кілька годин).

Що робити?
Залежність від примх природи ме-

дики охрестили метеочутливістю. І 
хоча повністю позбутися її ще не вда-
лося нікому, підкоригувати своє само-
почуття під час природних катакліз-
мів цілком реально.

Якщо на різке підвищення атмос-
ферного тиску ваш організм реагує 
за гіпотонічним типом (артеріальний 
тиск падає, паморочиться голова, ви 
відчуваєте занепад сил, сонливість, 
апатію неможливість зосередитися), 
забезпечте собі приплив свіжого по-
вітря і постарайтеся виспатися (сон в 
такому разі - найкращі ліки).

Намагайтеся в такі дні менше на-
вантажувати себе як фізично, так і 
емоційно. Підвищити артеріальний 
тиск допоможе порція чорної кави, со-

лодкого чорного чаю з 1 ст. л. коньяку 
або келих червоного вина.

Людям з низьким артеріальним 
тиском допоможуть підбадьоритися 
чаї з м'ятою і медом, а також адаптоге-
ни: настоянки женьшеню, лимонника, 
елеутерокока.

Якщо у вітряну погоду вас дола-
ють мігрені – випийте знеболюваль-
ний препарат, закутайте ноги і ляжте 
відпочити. Намагайтеся пити якомога 
менше, оскільки зайва рідина підви-
щує артеріальний тиск і посилює бо-
льові відчуття.

Якщо зміну погоди ваш організм 
переживає за гіпертонічним типом 
(артеріальний тиск підвищується, сер-
цебиття частішає, можливий головний 
біль), намагайтеся виключити з раціо-
ну страви, які містять велику кількість 
кухонної солі (соління, оселедець). 
Вони затримують рідину в організмі, а 
та збільшує об'єм крові, що циркулює, 
і це сприяє ще сильнішому підвищен-
ню тиску.

Гіпертонікам у дні негоди слід від-
мовитися від кофеїновмісних напоїв: 
кави, міцного чаю, енерготоніків. За-
мість них пийте трав'яні чаї, відвари 
шипшини, узвари.

У несприятливі дні добре включати 
в свій раціон печені яблука, родзинки, 
курагу, а також банани. Багаті калієм, 
вони не тільки поліпшать стан вегета-
тивної нервової системи, а й зведуть 
до мінімуму дію адреналіну, який ак-
тивно виділяється залозами.

МЕТЕОЗАлЕЖНіСТЬ: як пережити примхи природи

як купувати молоко, щоб не 
заразитися інфекційними хворобами
Прості правила дегустації від фахівців Держпродспоживслужби

З копченостями 
і консервами 

будьте 
обережні! 

Ботулізм – небезпечна 
хвороба, причиною 
якої стає накопи-

чення ботулотоксинів. 
Провокують її найчастіше 
продукти домашнього кон-
сервування – м'ясо, риба, 
рідше - овочі.

 Потенційно небезпечними 
є усі консервовані продукти, які 
були погано вимиті, недостатньо 
термічно оброблені. Зовні на кон-
сервації неможливо помітити, що 
вона заражена. 

Також ботулізм може виникну-
ти внаслідок споживання в'яленої 
чи копченої риби та будь-яких 
виробів з м'яса (ковбаси, шинки 
тощо). Значно рідше ботулізмом 
можна заразитись через рани, так 
само рідко мікроорганізм переда-
ється від матері до дитини через 
грудне молоко.

При найменшій підозрі на бо-
тулізм негайно зверніться до лі-
каря. Про хворобу сигналізує по-
рушення зору ("сітка або туман" 
перед очима, двоїння предметів), 
спрага, сухість слизових оболонок, 
розлад ковтання, може змінитися 
тембр голосу. Хворі скаржаться 
на відчуття "грудки" у горлі, біль 
під час ковтання, подразнення в 
горлі, сильний головний біль, за-
паморочення, безсоння, загальну 
слабкість, підвищення температу-
ри тіла.
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СТРУНИ СЕРЦЯ

* * * * *
 Не знаю я, чи квіти мають душу?
Не знаю я, чи серце їх болить?
Я хочу врятувати їх, я мушу!
Але фортуна тихо під дощ спить...
Не знаю я, чи квіти плакать вмі-
ють?
Не знаю я, чи сльози їх терпкі?
Вони казати вголос це не сміють.
Вони, як я, у відчаї такі...
Такі тендітні, змучені і кволі;
Такі прекрасні в передсмертний 
час.
Не мають квіти перед сконом 
волі...
І думати не можуть - не їх час...
***
Мої очі - це страшна гроза,
Сірі, ночі в них - то буде мало.
І бринить липнева там сльоза,
Що збиралась і завжди тікала...
Мої очі нині, ніби сталь...
Темні і холодні, бо так треба...
Ти казав - кохаєш в них печаль?!
І прокльони посилав до неба...
Мої очі... Нащо тобі їх?
Ти кохав? Вони були - очиська...
В них бринів холодний, злий 
кришталь...
Ти вже йдеш? Я буду в дощі чиста...

* * * * *
 Попіл...
Несмак...
Біль і потуги...
І три крапки в кожному слові,
У кожнім рядку...
І порожні розмови, порожні розмо-
ви!!!
Попіл...
Несмак...
Ти не знаєш мене ще таку!!!
Спалах...
Тихо...
Вогонь і наруга...
Знаки оклику в кожнім рядку...
І в пробілах суцільна напруга...
Спалах...
Тихо...
Чи пізнаєш мене ти таку?
Спалах...
Попіл...
Рядочки ридають зі мною...
Тими крапками в кожнім рядку!
І порожні розмови, порожні розмо-
ви...
Несмак... 
Попіл...
Не сприймаєш мене ти таку…

* * * * *
Я хочу закрити серце
На сотні замків, на мільйони. 
Сховати очей люстерце, 
Нехай відійдуть забобони. 
Я хочу знайти обладунки
Без жодної в них щілини. 
Закрити театру лаштунки -
Не грати в нім ні хвилини. 
Я хочу... А що я хочу?! 
Хіба що... На хвильку пізнати:
Як ті, кому душу морочу,
Свою будуть маску змивати. 

* * * * *
Не тримає ніщо...
Ніч ... І та стала болем.
Квіти падають в трави -
Забуті, прибиті дощем.
Не тримає ніщо...
Я іду
Геть запущеним полем.
Трави плачуть й заграви
Розбивають ілюзії вщент...
Не тримає ніщо...

Інна КІНЬ-ГЛАВАЦЬКА 
(Іннеш).

На одній з лавок було 
розкладено зо два 
десятки книг. А їхня 

продавчиня - дівчина 
років чотирнадцяти - 
сиділа в інвалідному 
візку. Вона ні до кого не 
зверталася, аби глянули 
на її товар. Просто чекала, 
що хтось зупиниться…

Біля «смачного» кіоску зби-
ралася черга. Дорослі й діти 
хотіли чим швидше отримати 
холодного смаколика. Олена та-
кож пришвидшила крок. Майже 
минула лавку з книжками. Та 
враз зупинилася, оглянулась. 
Зустрілася поглядом з про-
давчинею. В її очах було щось 
таке…

Олена привіталася. Почала 
переглядати книги. Дівчина 
назвала ціну. Саме стільки було 
на морозиво в Олени. 

Вона вибрала книгу амери-
канської письменниці, яка дава-
ла поради, як зробити так, аби 
мрії збувалися. «Фантастика, 
- подумала. - Наші суспільства 
різні. І якщо там подібні поради 
працюють, то тут не працюють 
жодні». Але книгу купила. 

- Приємного читання, - поба-
жала дівчина. 

У цей момент біля лавки зу-
пинився чоловік з кокер спані-
елем. Атлетична фігура, дорогі 
парфуми, легка неголеність. 
Такий собі мачо. Брутальний 
мачо. Ні, брутальний кокер. Так 
Олена подумки нарекла незна-
йомця з собачкою. 

Здивувалася, коли бруталь-
ний кокер почав приглядати-
ся до книг. Невже такі щось 
читають? Уподобав детектив. 
Простягнув продавчині крупну 
купюру. 

- У мене немає стільки зда-

чі, - сумно мовила дівчина. - 
Сьогодні лише ця пані купила 
книгу. 

- Ти розпродуєш домашню 
бібліотеку? - запитав. 

- Дещо... У нас велика біблі-
отека. Я... ми... збираємо гроші 
мамі на лікування. 

- Здачі не потрібно.
- Дякую, - майже прошепоті-

ла дівчина. 
Олена минула «смачний» кі-

оск, знайшла порожню лавку й 
розкрила книгу. «Хто сказав, що 
мріяти - шкідливо? Навпаки! 
Шкідливо не втілювати мрії в 
життя...», - почала читати. 

Але думками повернулася 
до дівчини в інвалідному візку. 
Про що вона мріє, коли бачить, 
як її однолітки ходять, бігають? 
Коли вибирає з домашньої бі-
бліотеки книги на продаж? Здо-
гадатися не важко. Ще б ті мрії 
збувалися... 

А брутальний кокер? Цікаво, 
які в нього мрії? 

В Олени ж було завжди ба-
гато мрій. А зараз їй би закін-
чити писати дитячу книжечку. 
Ні, вона не письменниця. В неї 
зовсім інша професія. Писати 
для дітей - це хобі. 

Коли Олена була дитиною, 
казки її оминали. Вони прихо-
дили до інших дітей. Мама ба-
гато працювала, була втомлена. 
Їй не до казок. У батька була 
інша сім’я. Він розповідав казки 
своєму маленькому синові. Оле-
на сама придумувала різні істо-
рії. Втікала у вигаданий світ. По-
вертала туди батька. І знову була 
щасливою. А потім плакала... 

...Героїня її книг дівчинка 
Біляна. Маленька мрійниця. Її 
вигадки мали чарівну власти-
вість. А ще вона здійснювала 
таємні бажання дітей, а інколи 
й дорослих, залишених самот-
ніх тварин, рослинок... Біляна 
вміла відчувати душу всього 
живого... 

Олена вже знала фінальну 
розповідь своєї книги. Біляна 
здійснить мрію дівчини в інва-
лідному візку. Мрію про здоро-
ву маму...

Олена гуляла парком і по-
думки писала історію. Найдов-
ша алея була майже порожня. 
Затінку тут не було. І раптом... 
маленька пір’їнка кружляла в 
гарячому повітрі. Олена підста-
вила руку і пір’їнка сіла на до-
лоню. Глянула в небо. Де ж той 
птах чи птаха? Не видно... 

- Пір’їнка від ангела, - мови-
ла сама до себе Олена. - Дякую 
за подарунок, любий ангелику...

В Олени нині - День анге-
ла. Вона подарувала собі книгу 
про мрії. А тепер отримала ще й 
пір’їнку... 

...Вона ще декілька разів 
розминалася з брутальним ко-
кером та його спаніелем. А от 
дівчини в інвалідному візку 
довго не було. Олена купила б 
у неї ще декілька книг. Але на 
лавці, де розкладала свій му-
дрий крам дівчина, сиділи інші 
люди... 

Невдовзі й брутального ко-
кера не стало... 

...Зустріла дівчину згодом. 
Разом із мамою. Молода, але з 
ранньою сивиною жінка, нек-
вапом котила візок. Олена й 
дівчина упізнали одна одну. 
Усміхнулися. 

- Дякую, що тоді купили в 
мене книгу, - мовила дівчина. 
- Пам’ятаєте чоловіка зі спані-
елем? Він допоміг нам... мамі, 
тобто. 

- Брутальний кокер?! - ви-
рвалося в Олени. 

Дівчина здивовано глянула 
на неї.

- Це я нарекла його так жар-
тома. Чомусь він тепер не вигу-
лює свою спаніеля.

- Він не живе в нашому місті. 
Тут мешкає його мама. А він - у 
столиці. Він собачку своєї донь-
ки сюди привіз на деякий час. О 
і вигулював. А донька тоді ліку-
валася в закордонній клініці. У 
неї було щось серйозне. Він... він 
тільки з вигляду такий... бру-
тальний, - усміхнулася дівчина. 
- А насправді - добрий. 

- Це була для нас така неспо-
діванка, - втрутилась у розмо-
ву мама дівчини. - Я привезла 
до парку Віру з книгами. А він 
підійшов і дав нам гроші. Я за-
питала, чому він це робить. Він 
коротко розповів свою історію. 
Через хвилювання забула за-
питати його ім’я. Ми часто гу-
ляємо в парку. Хотіли би ще раз 
подякувати йому. Завдяки його 
допомозі я отримала необхідне 
лікування. Сподіваюся, з його 
донечкою все гаразд. А я... я по-
трібна Вірі. Ви бачите... 

Олена шкодувала, що не 
мала з собою книжечки. Пода-
рувала би Вірі. Вона вже вирос-
ла з таких книжок. Але хай би 
була в її бібліотеці. На згадку... 
Іншим разом це зробить. 

...А тепер закінчувала ще 
одну книжечку. Назвала її 
«Пір’їнка від ангела». У книжці 
буде й нинішня почута історія. 
Олена гадала, як перейменува-
ти брутального кокера. Слово 

«брутальний» не годиться для 
дитячої книжки. Може, містер 
кокер? Трохи банально. Та чому 
б ні? 

Її казкова героїня Біляна 
випадково познайомиться з 
містером кокером, його хворою 
донькою і собачкою. Олена ще 
не знала, де вони зустрінуть-
ся, як розвиватиметься сюжет. 
Але знала фінал історії. Біляна 
здійснить бажання дівчинки та 
батьків. І собачки. Бо спаніель 
все розумів... 

Повернувшись додому, Оле-
на дістала книгу Барбари Шер, 
яку колись купила у Віри. Про-
логом до нової історії стала 
одна із фраз: «Відкривайте в 
собі неповторні дарування, що 
відрізняють вас від інших лю-
дей». Адже її маленька героїня 
завжди дарує добро, віру, надію, 
любов... 

...Книгу видрукували швид-
ко. Презентацій Олена ніколи 
не робила. Вона ж не вважала 
себе письменницею. 

Тепер уже мала подарувати 
Вірі дві книжечки. 

...Недільного надвечір’я зу-
стріла Віру з мамою в парку. 
Дістала з торбинки книжечки. 

- Це тобі, Віро. Знаю-знаю, 
ти вже доросла для такого чи-
тання. Але хай вони будуть у 
твоїй бібліотеці. 

- То ви письменниця?
- Ні.
- ???
...Олени трохи не було вдома. 

Їздила з чоловіком і сином на 
відпочинок. А потім задощило 
й похолодало. В парку сумували 
порожні мокрі лавки. А парк су-
мував за галасливими дітлаха-
ми. Лише ворони гарлапанили... 

Нарешті випогодилося, по-
тепліло. Після роботи Олена зі-
бралася в парк. А ось і Віра з ма-
мою. Дівчина помахала рукою. 
Олена підійшла до них. 

- Я прочитала ваші книжеч-
ки, - мовила Віра. - Якби і в жит-
ті було так... Я колись вірила, що 
казки - це... інколи правда... 

Олена дістала з сумочки ма-
леньке пір’ячко й поклала на 
долоню дівчини. 

«Я ангела свого попрошу, 
щоб він допоміг і тобі...», - по-
думки склалося побажання в 
риму. А вголос мовила:

- Це те 
саме... з книж-
ки... 

Ольга 
ЧОРНА

Сокровенне

 Як заграє та бандура 
веселковата й на всі свої 

проміння-голоси -
не мелодія росте у ній, 

а слово,помережене 
краплинами роси… 

 На фото Івана ПШОНЯКА: Оксана Хавтур, Петро 
Турчин та Оксана Гладка, студенти Тернопільського 

мистецького коледжу ім. С. Крушельницької,

гніздечко
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Пір’їнка від 
ангела

…Усе почалося з парку, де любила гуляти Олена. 
От і цього разу, вкинувши в торбинку пляшку 

води - післяполудневе сонце припікало, - пішла 
на прогулянку. А ще тут продавали смачнюче 

морозиво. Кульками. У вафельних ріжках. М-м-м… 

Народилася Рися 
слабенькою і кволою. 
Батько її був алкоголіком. 

Він часто бив маму, тому 
мала була переляканою ще 
внутрішньоутробно. У мами була 
анемія від постійних стресів 
та недоїдання. Росла дитина у 
злиднях. Її вже мали вилучати із 
сім’ї, але коли Орисі виповнилося 
два роки – батько пропав безвісти. 
Їм стали допомагати служби і 
добрі люди. Але мала Рися була 
особливою. Затримка розвитку 
через якусь патологію зробила 
прихильною до неї бабу Софію 
– мамину маму. Та зрозуміла, що 
з дитини можна мати зиск. Вона 
зробилася опікуном і забрала 
малу до себе в село. Оформила їй 
інвалідність і стала одержувати 
гроші. На той час вже знайшли 
втопленим у річці Орисиного 
тата, а мама подалася в світ на 
заробітки.

Коли Рисі виповнилося вісім років, 
баба відвела її до сільської школи і до-
мовилася, щоб прийняли, бо здавати в 
спеціалізований інтернат не хотіла. Шко-
ла була для Рисі мукою. Вона часто про-
пускала уроки, тікала в кар’єр за селом і 
там пересиджувала кпини і відкриті зну-
щання

 однокласників.
 Після стресу в дівчинки завжди по-

чиналися конвульсії. Але баба знайшла 
ліки – звіробоєвий чай з молоком, який 
на диво зупиняв напади. Рисі доводилося 
завжди з собою носити пляшечку із ря-
тівним напоєм.

Для Орисі раєм було літо. Гонила пас-
ти корову з бабою, а потім – сама. Вона 
любила свою корову, розуміла її. І там, на 
пасовиську, під синім шатром неба і не-
скінченним зеленим килимом трави, що 
переперезався синьою стрічкою річки, 
вона була щасливою. Вивчивши усі яри, 
кущики і джерельця, там, серед природи, 
вона була дитям землі, що її приймала та-
кою, як вона є...

Якось на пасовиську, що було далеко 
за селом, малу застала злива. Блискавки 
розсікали небо, котре вмить потемніло і 
зробило ясний день похмурим вечором, 
били громи. Над лісом світ розчахався 
навпіл. Рися, що завжди трималася осто-
ронь пастухів, стала гнати корову ближ-
че до них, а та, наче сказилася. Напевно, 
теж злякалася грому. Перестала слухати 
Рисю, хоч та вже й палкою її била, і про-
сила, і плакала, а вона, замість того, щоб 
іти додому, погналася на поля, де стояла 
скирта торішньої соломи. Біля неї зупи-
нилася обезсилена, мокра Рися, яка ще й 
загубила черевичок, коли бігла. Дівчинка 
сіла під скирту і їй здавалося, що надхо-
дить кінець світу. 

Раптом вона почула, наче щось заво-
рушилося. Поглянула, а там був Лі. Так 
вони знайшли один одного...

Лисиця жила в старій скирті соломи. 
Вона зробила там нору і вивела лисенят. 
Ловила мишей, а деколи й зайченята тра-
плялися. Вона пильнувала трьох кумед-
них лисенят, оберігала їх від диких собак, 
вилизувала шерсть. 

Бідаприйшла раптово, разом з мис-
ливцями, що робили облаву. Коли вони 
волокли її за хвіст кровавою стежиною, 

останній погляд лисиці був спрямований 
на скирту. І думка тяжка була її про дітей, 
і сльоза остання з карого ока впала гаря-
чою краплиною на суху стерню. Двоє ли-
сенят через тиждень померли...

Орися, долаючи страх, розгорнула со-
лому і побачила його.

– Лі, лі, лі! – вихопилося в неї.
 Вона взяла на руки обезсилене ли-

сеня й інстинктивно дістала з кишені 
пляшечку з чаєм та молоком і стала його 
годувати. Лі глянув на Рисю. Їхні погляди 
зустрілися. Що кожен з них думав у цю 
мить не знає ніхто, лише ці двоє. Рися за-
була про все на світі: і корову, і загубле-
ний черевичок, і грозу, яка вже вщухала. 
Маленький рудий клубочок притулився 
тільцем до малої і грів її.

Рися стала щодня пасти корову в цьо-
му місці. Вони з Лі пили з однієї пляшеч-
ки, їли хліб зі смальцем та варені яйця, 
які баба давала на пасовисько. Поблизу 
було джерело. Якось Рися застала Лі біля 
нього. Він підріс та змужнів. Вночі полю-
вав на мишей, шукав солодке коріння. 
Щоранку він став зустрічати дівчинку 
біля великого каменя і проводжав її, коли 
потрібно було гнати корову додому. Най-
більше Рися боялася, що його побачать 
інші пастухи і заберуть собі, але, на ща-
стя, все обходилося. Вона завжди здалеку 
помічала його і аж наспівувала:

– Лі, лі, лі! Він підбігав, лизав її щічки, 
весело крутив хвостом, скавулів. Корова 
теж його впізнавала.

 Йшло до осені. Вчора баба була на ба-
зарі і купила Рисі все до школи.

– Вже завтра не поженеш пасти. Буду 
корову в саду припинати. Там трави є до-

сить. А нині ще жени, – поплескала малу 
по плечі, вручаючи кульок з їжею.

 Так тяжко Рисі ще не було ніколи. В 
неї дорогою аж приступ стався. Але вона 
вирішила, що після школи буде бігати до 
Лі, а може, й забере його до себе додому 
та поселить у хлівці, де теж є солома.

Лї її чекав. Корова паслася. Вони бі-
гали, гралися, Рися падала, прикидалася 
мертвою, а Лі тягнув її за курточку і гар-
чав, наче собака. Орися гладила Лі. І рап-
том... вона стала говорити... Усі слова, які 
вона тримала в собі, стали литися з неї, не-
мов чистий потічок, що шумів неподалік.

– Я тебе люблю, Лі! Ти мій найкращий 
друг! Підемо до баби, будемо жити разом. 
Я буду ходити до школи, а ти будеш чека-
ти на мене! 

Орися говорила і сльози горохом ко-
тилися з її голубих глибоких очей.

Лі все розумів. Він мовчав і слухав. По-
тім підійшов до Орисі. Лише раз лизнув 
її солоні сльози і, похнюпившись пішов 
навпростець через поле, до далекого лісу, 
що, наче гриб, чорнів за пасовиськом. 
Його пухнастий хвіст понуро волікся за 
ним. Рися дивилася незмигно на Лі, мов 
на палаючий факел, що 
ставав рудою цяткою, 
яка поволі згасала, аж 
поки не розтанула вдали-
ні, наче чудесне марево...

Новела

В льосі бродить 
ягідне вино. 
Коли буде 

готовим, то його 
подадуть до столу і 
всім запахне літом. 
Зараз воно поки що 
бродить. Зріє і не 
спішить.

Надворі падають 
груші. Тріскають своїм 

медовим наливом, до 
них прилітають оси і 
бджоли.

Тулюся до сливи, 
потрісканої, шершавої, 
такої твердої і завжди 
теплої. Слива наче від-
чуває, що в мене болить 
спина. Вона мене теж 
обіймає своїм старечим 
потрісканим життям. 
Падають сливи просто 

в долоні. Темні, як нічне 
небо. Переспілі сливи.

Назбираю пригор-
щу слив. Докину до 
того бутля, що в льосі. 
Тепер у вині буде ще й 
аромат слив. Льох тем-
ний, вологий, непривіт-
ний. Але в ньому зріє 
вино, яке завжди буде 
пахнути літом…

Неля ДРИБОТІЙ.

Етюд 

Вино, Яке буде пахнути літом

Особливі…
Риська не знала китайської мови. Українську розуміла, але 
вимовляти слів не могла. Вона старалася говорити, але зі 

сказаного нею речення виходило лише кілька складів бурмотіння, 
якого не розуміли люди. Хтось жалів малу, хтось насміхався з 

неї, а вона дуже нервувалася, від чого її починала сильно боліти 
голова. Тому вона вирішила мовчати. «Мала, німа, дурна», – такі 

слова вона чула про себе дуже часто, але не ображалася, не 
розуміючи їх змісту. Для баби вона була – Риська.

Раїса ОБШАРСЬКА
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* * * * *
У 2-у турі Української Прем'єр-ліги зафік-
совані такі результати:
"Львів" - "Шахтар" 0:3
"Колос" - "Металіст 1925" 1:0
"Минай" - " Олександрія" 1:0
"Чорноморець" - "Дніпро-1" 0:3
"Маріуполь" - "Десна" 1:2
"Динамо - "Верес" 4:0
"Ворскла" - "Рух" 2:0
 "Інгулець" - "Зоря" 1:5

* * * * *
Український боксер Василь Ломачен-

ко може провести наступний бій про-
ти Річарда Коммі з Гани, який володів 
титулом IBF (Міжнародної боксерської 
федерації) в легкій вазі (до 61,2 кг). Очі-

кується, що бій відбудеться 11 грудня в 
Нью-Йорку. 

У грудні 2019 року звання чемпіона 
світу у Річарда Коммі відібрав америка-
нець Теофімо Лопес, який минулого року 
завдав поразки Василю Ломаченку. Укра-
їнець в червні 2021 року успішно повер-
нувся на ринг та переміг технічним нока-
утом японця Масайоші Накатані. 

* * * * *
У сім'ї Олександра і Влади Зінченко 

з'явилась перша дитина. Українська жур-
налістка народила футболісту доньку. 
"Рідна, спасибі тобі. Ви - моє життя", - на-
писав футболіст Олександр Зінченко під 
світлиною з пологового будинку. Пара 
одружена з 24 серпня 2020 року.

* * * * *
Білоруська збірна на Олімпіаді в Токіо 

потрапила у скандал. Головні тренери 
поставили легкоатлетку Христину Тіма-
новську, яка займається бігом на короткі 
дистанції, на естафету 4х400 метрів. При 
цьому самій спортсменці про це нічого не 
сказали, на що та гостро відреагувала.

Христина наголосила, що про таке 
рішення тренерів дізналася лише після 
того, як побачила списки. До того момен-
ту жодна людина з керівництва збірної 
не намагалася з нею поговорити. Відтак, 
вона виступила з критикою на адресу 
Національного олімпійського комітету 
Білорусі (НОК), після чого її насильно 
вивезли в аеропорт і спробували від-
правити до Мінська. Проте, Тімановська 

звернулася за допомогою до співробітни-
ків поліції. «Я боюся, що в Білорусі мене, 
можливо, можуть посадити до в'язниці», 
– сказала вона.

Міжнародний олімпійський комітет 
висловив спортсменці свою підтримку, а 
Польща і Чехія запропонували притулок. 
За останніми даними, білоруська легко-
атлетка вже отримала польську візу, а її 
чоловік виїхав з Білорусі в Україну.

СпОРТАРЕНА

На виїзді - поразка

«Кривбас» розпочав поєдинок дуже 
активно. Вже на 5 хвилині м’яч пролетів 
поруч зі стійкою воріт тернополян. Госпо-
дарі були нагороджені за старання на 15 
хвилині. Гравець «Кривбасу» замкнув на 
дальній стійці ідеальну верхову передачу 
з правого флангу і точно пробив з кількох 
метрів – 1:0.

Загалом матч пройшов у напруженій 
боротьбі - криворіжці мали кілька реаль-
них шансів, щоб подвоїти перевагу, а гості 
- щоб зрівняти рахунок. 

* * * * *
Визначено структуру проведення 

кубка україни з футболу сезону 
2021/22 років. 

Участь у цьогорічному турнірі візь-
муть: УПЛ — 16 команд, ПФЛ — 16 (І ліга), 
16+15 (ІІ ліга), аматори — 2 клуби.

Змагання стартують з першого попе-
реднього етапу, який відбудеться 4 серпня.

Футбольний клуб "Нива" Тернопіль 
боротьбу за трофей розпочне з другого 
попереднього етапу, участь у якому візь-
муть 5 переможців першого етапу та 39 
команд ПФЛ. Жеребкування цього раунду 
пройде 6 серпня. А базовий день прове-
дення матчів 18 серпня.

Минулої неділі плавець Михайло 
Романчук здобув срібну медаль у 
запливі на 1500 метрів вільним 

стилем. Ця нагорода стала другою в 
активі українця. Кілька днів перед тим 
він був третім на дистанції 800 метрів 
вільним стилем, а у півфінальному запливі 
встановив також олімпійський рекорд на 
цій дистанції. 

Миха́йло родом з Рівного. Йому 25 років. Романчук 
- чемпіон Європи (2018), срібний та бронзовий призер 
Олімпійських ігор 2020 року, срібний призер чемпіона-
ту світу (2017), медаліст юнацьких олімпійських ігор та 
чемпіонатів світу і Європи з плавання. Світовий рекорд-
смен. У 2018 році виборов золоту медаль на Чемпіонаті 
світу на «короткій воді» в китайському місті Ханчжоу. 

Ще одну бронзову нагороду у скарбничку нашої збір-
ної принесла тенісистка Еліна Світоліна. Шоста ракетка 

світу зустрічалася у матчі за бронзу з казахською тені-
систкою, яка займає у світовому рейтингу 20-у позицію. 
Світоліна не змогла чинити Рибакіній гідний опір у пер-
шому сеті та програла 1:6. У другій партії українка пере-
хопила ініціативу - 7:6. Третя партія також складалася 
для Еліни невдало. Вона поступалася 0:3, однак знову 
проявила характер і вирвала перемогу 6:4. Бронзова на-
города Еліни Світоліної є першою олімпійською медал-
лю в історії українського тенісу.

26- річна Елі́на Світо́ліна народилася в Одесі. Те-
нісистка - третя ракетка світу в рейтингу WTA у 2017, 
2018 і 2019 роках. Чемпіонка підсумкового турніру WTA 
Finals 2018 року. Виграла 15 турнірів WTA в одиночно-
му розряді та два - в парному. Двічі діставалася півфі-
налів на турнірах Великого шлема (2019) і чотири рази 
- чвертьфіналів (2015, 2017, 2018, 2019). Чвертьфіна-
лістка Літніх Олімпійських ігор 2016 року.

Найуспішніша спортсменка в історії українського 
тенісу встановила багато національних рекордів і серед 
жінок і серед чоловіків, зокрема зайняла найвищу се-
ред українських тенісистів третю позицію у світовому 
рейтингу, єдина перемагала в підсумковому чемпіона-
ті року, єдина серед жінок досягала півфіналів турнірів 
Великого шлему в одиночному розряді.

Токіо-2020: українські медалісти
Продовжуємо знайомити наших читачів з атлетами, які гідно 

представляють Україну на Іграх у Японії

у другому турі першої ліги 
тернопільська «нива» гостювала у 

кривому Розі. 

* * * * *
Футбольний клуб «Вор-

скла» за сумою двох матчів 
поступився команді з Фін-
ляндії КуПС. Другий поєди-
нок закінчився з рахунком 
2:3 на користь фінів. Перший 
матч клуби зіграли унічию 
2:2.

Полтавчани першими 
повели у рахунку, але вже 
через хвилину фіни зуміли 
відігратися. На 55-й хвилині 
Олександр Скляр знову ви-
вів «Ворсклу» уперед. Такий 
рахунок тримався до кінця 

доданого часу, але вже в ком-
пенсований гравці КуПС зно-
ву змогли забити м’яч. Таким 
чином поєдинок перейшов в 
овертайми. На 111-й хвилині 
фіни забили переможний гол 
- 2:3.

Таким чином «Ворскла» 
вилетіла з новоствореного 
європейського турніру Ліга 
конференцій. Натомість, у 
наступному раунді цього 
турніру почне виступи ще 
один український клуб - 
«Колос» з Ковалівки. 5 та 10 
серпня українська команда 

зіграє з карагандинським 
«Шахтарем». У випадку по-
зитивного результату, 19 і 26 
серпня «Колос» зіграє проти 
переможця пари "Спартак" 
Трнава - "Маккабі" Тель-Авів.

* * * * *
Футбольні клуби «Шах-

тар» і «Зоря» отримали по-
тенційних суперників у мат-
чах Ліги чемпіонів та Ліги 
Європи УЄФА. Жеребкування 
відбулося у швейцарському 
Ньйоні.

У разі перемоги над 

бельгійським «Гентом», до-
нецька команда у плей-оф 
зустрінеться з переможцем 
пари «Монако» (Франція) - 
«Спарта Прага» (Чехія). Пер-
ші поєдинки раунду плей-оф 
заплановані на 17-18 серпня. 
Матчі-відповіді відбудуться 
24-25 серпня.

Луганська «Зоря» у плей-
оф Ліги Європи зійдеться з 
переможцем пари «Анорто-
сіс» (Греція) - «Рапід» (Ав-
стрія). Матчі відбудуться 19 і 
26 серпня. Першу зустріч лу-
ганчани проведуть на виїзді.

єВРОКУбКи

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко 
оголосив, що його контракт з УАФ закінчився. Він по-
дякував вболівальникам та керівництву Української 

асоціації футболу за підтримку та критику. «Я провів п’ять 
років з головною командою країни. Це була наполеглива 
робота, яка довела, що ми здатні грати у сучасний футбол. 
Вдячний президентові і виконкому УАФ за надану можли-
вість попрацювати зі збірною України, вдячний кожному 
гравцеві, кожній людині хто допомагав і був причетний до 
команди. Велика вдячність всім вболівальникам за підтрим-
ку і критику. Разом нам вдалося показати, що наш футбол 
може бути конкурентним, результативним і цікавим. З вірою 
в Україну!" - наголосив 44-річний тренер.

Андрій Шевченко очолював збірну України з липня 
2016 року. Фахівцю вдалось вивести національну команду у 
чвертьфінал Євро-2020.

Загалом, під керівництвом Шевченка українська збірна 

зіграла 52 матчі і здобула 25 перемог.
Українська Асоціація футболу підтвердила закінчення 

співпраці з Андрієм та повідомила, що нового керманича го-
ловної команди буде призначено найближчим часом.

шевченко попрощався зі збірною
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про що мовчать 
ваші нігті

У стародавні часи 
цілителі за зо-
внішнім виглядом 

нігтьових пластин на 
руках і ногах визначали 
загальний стан організ-
му людини, іноді без-
помилково вказуючи, 
в якому органі або сис-
темі людини відбулися 
порушення. В даний 
час медицина підтвер-
дила правильність цих 
припущень, і сьогодні 
лікарі, дивлячись на 
нігтьові пластини, 
можуть припустити про наявність в організмі тих 
чи інших захворювань. Безумовно, зміни струк-
тури нігтьових пластин можуть бути обумовлені 
і зовнішніми факторами, до яких можна віднести 
неякісні лаки, в яких є фенол або формальдегід, а 
також спиртовмісні рідини для його зняття, побу-
това хімія, до складу якої входять хлор і луг.

Часто причинами зміни структури або форми нігтьової 
пластини є внутрішні фактори, в цьому випадку візит до 
дерматолога дозволить звузити перелік припущень.

КОРОТКО РОЗГЛяНЕМО ДЕяКі ЗМіНИ 
ЗОВНіШНЬОГО ВИГЛяДУ НіГТіВ:

• потоншення і ламкість можуть свідчити про порушен-
ня обміну речовин або про брак вітамінів і мікроелементів. 
В основному це відбувається через нестачу або дефіциту ві-
тамінів групи В, кальцію, заліза, цинку і т.д. .Часто подібна 
проблема виникає при перших збоях в роботі щитовидної 
або підшлункової залози;

• при захворюваннях органів дихання центральна ча-
стина нігтя може бути опуклою, при зниженні гемоглобіну, 
навпаки, вм’ята;

• численні точкові поглиблення можуть свідчити про 
псоріаз;

• інфекційні хвороби, перенесені в недавньому минуло-
му, можуть залишити відбитки у вигляді поперечних боро-
зенок не тільки на шкірі, але і на нігтях. Зазвичай вони лока-
лізуються на великому, вказівному або середньому пальцях,

• поздовжні борозни можуть вказувати на проблеми з 
кишечником або підшлунковою залозою.

Дуже важливо звернути увагу на зміну структури нігтьо-
вої пластини. В цьому випадку необхідне дослідження на 
гриби. Якщо ж інфекція не виявлена, мова йде про ониходи-
строфію, що означає руйнування через порушення «харчу-
вання» нігтів.

ОНИХОДИСТРОФіЮ МОЖНА 
РОЗДіЛИТИ НА КіЛЬКА ВИДіВ:

• трофічні зміни, що виникли в результаті захворювань 
шлунково-кишкового тракту, ендокринної системи, інфек-
ційних уражень, нервово-психічних, стресових механізмів;

• зміни нігтів при різних шкірних захворюваннях, в ос-
нові яких лежать аутоімунні порушення і перераховані вище 
проблеми (псоріаз, екзема, червоний плоский лишай, анемія 
та ін.);

• захворювання нігтів, пов’язані з впливом місцевих фак-
торів (механічні, фізичні, хімічні та біологічні).

Про стан здоров’я можуть свідчити не тільки форма 
і структура нігтів, але і їх колір. Наприклад, у людей, що 
страждають серцево-судинними захворюваннями, вони 
неприродно бліді або блакитні. Жовтуватий відтінок може 
вказувати на проблеми з печінкою через внутрішні чинники 
або ж прийом лікарських препаратів.

У період вагітності та годування груддю перебудовують-
ся практично всі органи і системи жіночого організму, в тому 
числі і нігті. Зазвичай вони змінюють не тільки свій колір, 
але і структуру. Якщо немає проблем з організмом в цілому, 
то нігтьові пластини приходять в норму після пологів або за-
кінчення годування.

Цілющі 
краплини 
народної Медицини Спочатку розберемося в тому, 

що ж таке кавун. Деякі біологи 
стверджують, все-таки, ягода, але 

помилкова. інші називають гарбузом, 
через приналежність до сімейства 
гарбузових. Незалежно від назви, кавун 
вважається одним з найбільш корисних 
продуктів, якщо вживати його в міру. 
Однак, він може принести не тільки 
користь, але і серйозно нашкодити 
здоров'ю.

Чим корисний кавун
Всі знають, що кавун більш, ніж на 90% склада-

ється з води. Саме тому вважається хорошим сечо-
гінним засобом. Також містить корисні речовини: 
вітамін С - 15% від добової норми людини. Вітамін 
А, В3, фолієва кислота, кальцій, магній, калій, фос-
фор та інші.

Як і будь-який інший продукт червоного ко-
льору, кавун містить лікопін, концентрація якого 
в два рази вище, ніж в томатах. Це антиоксидант, 
який допомагає при хворобах серцево-судинної 
системи. Також лікопін допомагає при очних за-
хворюваннях і корисний для профілактики онко-
логії.

Цитрулін - речовина, яка міститься в кавуно-
вих кірках. Необхідно, щоб вивести з організму 
токсини. Крім того, сприяє розширенню судин і 
налагоджує обмінні процеси в клітинах.

Дієтологи кажуть, що кавун - хороший засіб 
для детокса. Він допомагає боротися з запорами і 
прискорює обмін речовин.

Кому протипоказаний
Незважаючи на те, що ягода майже повністю 

складається з води, в ній дуже багато цукру. Ка-
лорійність низька (на 100 г - 30 ккал), але гліке-
мічний індекс (показник, який відображає вплив 
продукту на рівень цукру в крові) високий - 70-80 
одиниць. В 100 г кавуна може міститися 1-2 ч. л 
цукру. Цей момент пояснює, чому кавун сечогін-
ний:

після того, як в кров надходить велика кіль-
кість цукру, нирки отримують "сигнал" про те, 
що його потрібно вивести. Вимивається не тіль-
ки та рідина, що надійшла разом з кавуном, але 

і вся інша. Це загрожує зневодненням. Високий 
глікемічний індекс викликає бажання їсти кавун 
більше і більше, а нерозтрачений цукор стає при-
чиною зайвих кілограмів.

Кавунова дієта - поганий 
варіант для схуднення 

Норма для здорової людини - 200-300 г ка-
вуна в день. Людям з цукровим діабетом варто 
ставитися до цього продукту обережно. Як і тим, 
хто має проблеми з нирками - якщо є камені, то 
вони можуть прийти в активність під напором рі-
дини, що виходить. Те ж саме стосується і тих, хто 
страждає захворюваннями шлунково-кишкового 
тракту або кишечника - якщо вже хочете купити 
кавун, то їжте його в рекомендованих кількостях.

як вибрати кавун і як його 
правильно їсти

Найкраще брати кавун середнього розміру без 
відколів і тріщин. Кірка повинна бути твердою і 
блискучою. Пляма на ягоді визначає місце зітк-
нення з землею. Колір його - жовтий або коричне-
вий, але не білий. Вусики і плодоніжка - сухі.

Постукайте по кавуну - звук повинен бути 
дзвінким. Потім стисніть плід - почуєте хрускіт. 
Вдарте по кавуну - хороша стигла ягода видає ві-
брацію.

Перед тим, як їсти кавун, ретельно вимийте 
його з милом під проточною водою, щоб прибрати 
залишки добрив і бактерій з грунту. Розрізаний 
кавун зберігайте тільки в холодильнику і не біль-
ше чотирьох днів. Нерозрізаний плід може збері-
гатися при кімнатній температурі не більше двох 
тижнів.

Сомнолог Майкл Бре-
ус розробив фор-
мулу 15x15x15, яка 

допомагає прокинутись 
та налаштуватись на 
продуктивність зранку. 
Лікар зізнається, що осо-
бисто користується цим 
способом щоранку.

Формула складається з 
трьох кроків. Перший - 15 
хвилин сонця. За словами 
Бреуса, 15 хвилин сонячного 
світла допомагають позбути-
ся "туману в думках". 

Сонячне проміння має спе-
цифічну хвилю синього світ-
ла, яка потрапляє на клітини 
мелінопсину в оці людини. 
"Це припиняє вироблення 
мелатоніну (гормону сну)", – 
пояснює сомнолог. Окрім цьо-
го, сонячне світло не тільки 
допомагає прокинутись, але 
й позитивно впливає на сон 
наступної ночі.

Другий крок - 15 хвилин 

рухливості або 15 глибоких 
вдихів. Рухливість або ди-
хальна гімнастика потрібна 
для оксигенації мозку та зо-
середження на готовності 
розпочати новий день. Глибо-
ке дихання також допомагає 
покращити рівень уваги, що є 
ключовим фактором для про-
дуктивного та енергійного 
настрою.

Третій - 15 унцій (444 мл) 
води. Якщо ви хоч раз зважу-
вались зранку, то знаєте, що 
вага після сну менша. Адже 
вночі ми втрачаємо воду. "Сон 
– це дегідратаційний процес. 
Ви втрачаєте близько одного 
літра рідини щоночі через во-
логу під час дихання та піт", 
–пояснює Бреус. Також важ-
ливо поповнити запас води 
перед ранковою кавою. Адже 
вона також має властивість 
зневоднювати організм.
як поєднати ці три кроки

Точного порядку між дія-
ми не існує. Організуйте свою 

ранкову рутину з урахуван-
ням того, що відповідає вашо-
му способу життя та уподо-
банням. Наприклад, сомнолог 
починає ранок таким чином:

❶ ДИХАННя
Бреус прокидається о 6:13 

щоранку, включаючи вихідні. 
Його перша дія – 15 глибоких 
вдихів у ліжку. 

❷ ВОДА
Він тримає пляшку з во-

дою біля ліжка і наповнює її 
необхідною кількістю рідини 
напередодні ввечері. Перед 
тим, як встати, він випиває 15 
унцій води. 

❸ СВіТЛО
"Я підходжу до вікна, або 

вдягаюсь і йду вигулювати 
собаку, так я отримую 15 хви-
лин сонячного світла", – роз-
повідає Бреус.

ГОлОВНА яГОДА СЕРпНя
Кому корисний кавун, а кому краще не ласувати? 

ФоРмула бадьоРості
Що таке правило 15x15x15 та як воно 

допомагає прокинутись зранку
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Я вдома.
06.30 М/ф «Будиночок для равлика».
06.40 М/ф «Було лiто».
06.50 М/ф «Ватажок».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 02.10, 05.15 Новини.
07.05, 00.20 Т/с «Доктор Блейк».
08.05 Невiдомi Карпати.
08.20 Вiзуальний код.
08.50 Заархiвоване.
09.35 Д/с «Вердикт iсторiї».
10.45 Т/с «Нашi матерi - нашi батьки».
11.35 Край пригод.
11.50 Буковинськi загадки.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 05.50 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.35 Концерт. Квартет Гетьман.
17.30, 05.05 Еко-люди.
17.35, 18.55 Д/с «Свiт дикої природи».
19.55, 23.00 Д/с «Суперчуття».
21.50 Д/с «Дикi тварини».
01.20, 02.50, 05.10 Погода.
01.25, 02.55 Суспiльна студiя. Головне.
04.00 Д/ф «Док на прийомi».
04.50 Земля, наближена до неба.

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, 03.35, 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 «Папiк».
22.50, 02.15 Т/с «Сидоренки-Сидо-

ренки».
00.25 Х/ф «Тихе мiсце».

Iíòер
02.35 Х/ф «Пограбування».
04.25 М/ф.
05.00 «Телемагазин».
05.30, 22.15 «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 «Агент Лев».
14.25 Х/ф «Жаднюка».
16.05 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Велика перерва».
00.00 Т/с «Батькiвський iнстинкт».
02.00 «Речдок».

ICTV
04.30 Скарб нацiї.
04.40 Еврика!

04.45 Служба розшуку дiтей.
04.50 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.10, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.25, 13.15 Х/ф «Горець».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.25 Х/ф «Грошовий поїзд».
16.15 Х/ф «Iгри патрiотiв».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.10, 21.30 Т/с «Пес».
22.35 Х/ф «Довгий поцiлунок на до-

бранiч».
01.05 Х/ф «Дочка генерала».
02.55 Я зняв!

ÑТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома».
06.10 Т/с «Комiсар Рекс».
10.05 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.05, 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 «Щаслива попри все».
01.25 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.00 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.05 Орел i решка.
09.10 Т/с «Надприродне».
10.50 Х/ф «Зорянi вiйни: Останнi 

джедаи».
13.50 Х/ф «Зорянi вiйни: Ськайуокер. 

Схiд».
16.45 Т/с «Будиночок на щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Парочка копiв».
23.05 Х/ф «Кiану».
01.10 Вар`яти.
02.50 Служба розшуку дiтей.

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, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час 
новин.

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

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
08.35 Д/с «Iсторiя навколо нас».
09.30 Машина часу.
10.10, 05.10 Д/с «Великi танковi битви».
11.10, 17.10, 01.10 Д/с «Таємнича 

свiтова вiйна».
12.50 Вечiрнiй преЗЕдент.
13.10 Д/с «Найєкстремальнiший».
14.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10, 00.10 Д/с «Свiт Гiтлера: повоєннi 

плани».
18.10, 02.10 Д/с «Вирiшальнi битви 

Другої свiтової вiйни».

19.15 Х/ф «Ульзана».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 Х/ф «Загадковий пасажир».
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 «Капiтан».
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».
13.00 Х/ф «Теорiя хаосу».
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 «Будинок в кiнцi вулицi».
01.45 Т/с «Три сестри».
03.25 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.45, 05.00 «Top Shop».
05.45 «Таємницi кримiнального свiту».
07.05 Т/с «Третього не дано».
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
12.30, 16.30, 19.00, 02.55 «Свiдок».
14.50, 17.00, 03.25 «Випадковий свiдок».
17.50 «Таємницi свiту».
18.20 «Свiдок. Агенти».
23.00 Т/с «Слiпа зона».
00.45 Х/ф «Tри дев`ятки».
03.30 «Речовий доказ».
04.30 «Правда життя. Професiйнi бай-

ки».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.00 Х/ф «Елвiн i бурундуки».
10.45 Х/ф «Чак i Ларрi - тепер одру-

женi».
13.00, 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. 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. Ганапольським.
19.30 Д/ф «UA - 30».
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.
08.45 Правда життя.
09.55, 01.30 Речовий доказ.
11.05, 02.35 Скептик.
12.05, 05.10 Мiстична Україна.
12.55 Природа сьогодення.
13.55 Повiтрянi воїни.
14.55, 19.50 Фантастичнi iсторiї.
15.55, 20.50 Шукачi неприємностей.
16.50 Астронавти: найважча робота у 

Всесвiтi.
17.50 Довiдник дикої природи.
18.20 Неймовiрнi винаходи.
21.45 НАСА: нез`ясоване.
22.35 Полiт над Землею.
23.40 Крiзь простiр i час з Морганом 

Фрiменом.
00.30 Крила вiйни.
04.15 Дива природи.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Абiтурiєнтка».
07.10, 09.00, 02.25 «Телемагазин».
07.40, 09.30 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
10.40, 01.25 «Спогади».
11.30, 02.55 «Зорянi долi».
12.10 «Моя правда».
13.00 Х/ф «Вiдлига».
14.30 Х/ф «Заповiт турецького аги».
16.05 Х/ф «Граф Монте Крiсто».
19.10, 23.45 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.00 Т/с «Багровi рiчки».
03.10 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Опер за викликом 3».
09.05 Х/ф «211».
10.50 Х/ф «П`ятий вимiр».
13.00, 19.30 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
20.20 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».

22.30, 00.05 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
01.55 Х/ф «Унiверсальний агент».
03.20 «Помста природи».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
08.10 М/ф «Вартовi Галактики».
09.05 М/ф «Аладдiн».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.20 Мамареготала.
15.00 Т/с «СуперКопи».
17.10 Т/с «Швидка».
19.15 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
22.40 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
02.00 Мотоперегони на витривалiсть. «12 

годин Ешторiла».
02.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». Жiнки. 

Фiнал. Павлюченкова - Крейчи-
кова.

04.00, 07.30 Автоперегони. «24 години 
Ле-Мана».

05.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Етап 11.

09.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Етап 17.

11.00, 12.00 «Будинок Олiмпiади».
13.00 Ралi. ERC. Рим. День 1.
13.30 Ралi. ERC. Рим. Рев`ю.
14.00 ETCR. Кубок свiту. Валлелунга. 

Фiнал.
15.00 Д/ф «Любити Марадону».
16.30 Тенiс. ATP 500. Вашингтон. Фiнал.
18.00, 20.00, 22.00 Тенiс. ATP 1000. 

Торонто. Перше коло.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 15.15, 16.15, 20.10, 22.15 

Топ-матч.
06.10 Васко да Гама - Сан-Паулу. 1/8 

фiналу. Кубок Бразилiї.
08.10 Ворскла - Львiв. Чемпiонат Укра-

їни.
10.00 «Великий футбол».
11.40 Нива - Олiмпiк. Чемпiонат України. 

Перша Лiга.
13.25, 04.00 Рух - Верес. Чемпiонат 

України.
15.00, 18.15, 22.30 Футбол News.
15.35 «Auto гол!»
16.05, 20.00 Yellow.
16.45, 19.25 «Перша Online».
17.25 Live. Ужгород - Оболонь. Чемпiо-

нат України. Перша Лiга.
20.25 Шахтар - Олександрiя. Чемпiонат 

України.
22.45 ПСВ - Утрехт. Чемпiонат Нiдер-

ландiв.
00.30 Металiст 1925 - Чорноморець. 

Чемпiонат України.
02.15 Швейцарiя - Нiмеччина. Лiга Нацiй 

УЄФА.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Я вдома.
06.30 М/ф «Було скучно».
06.40 М/ф «Ведмедик i той, хто живе 

в рiчцi».
06.50 М/ф «Вiйна яблук та гусенi».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 02.10, 05.15 Новини.
07.05, 00.20 Т/с «Доктор Блейк».
08.05 Невiдомi Карпати.
08.20 Вiдтiнки України.
08.50 Заархiвоване.
09.05 Телепродаж.
09.35 Т/с «Нашi матерi - нашi батьки».
11.20 Край пригод.
11.50 Буковинськi загадки.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 05.50 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.20 Д/ф «Бовсунiвськi бабусi».
17.30, 18.55 Д/с «Свiт дикої природи».
19.55, 23.00 Д/с «Суперчуття».
21.50 Д/с «Дикi тварини».
01.15, 02.50, 05.10 Погода.
01.20, 02.55 Суспiльна студiя. Головне.
04.00 Д/ф «Тi, що вiрнi».
04.50 Земля, наближена до неба.
05.05 Еко-люди.

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, 04.00, 05.35 «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 «Папiк».
22.50, 02.40 Т/с «Сидоренки-Сидо-

ренки».
00.25 Х/ф «Зiткнення з безоднею».

Iíòер
02.35 «Ризиковане життя. Кавоманiя».
03.15, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.25 «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: Тiльки для твоїх очей».
15.00, 15.45, 02.00 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Велика перерва».
00.05 Т/с «Батькiвський iнстинкт».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!

04.30 Факти.
04.50, 20.20 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10, 22.30 Дизель-шоу.
11.45, 13.15, 00.00 «На трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20, 21.30 Т/с «Пес».
16.15 Х/ф «Довгий поцiлунок на до-

бранiч».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
01.20 Х/ф «Очi дракона».
02.45 Я зняв!

ÑТБ
05.15, 05.40 Т/с «Коли ми вдома».
06.25 Т/с «Комiсар Рекс».
10.25 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 «Щаслива попри все».
01.25 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.00 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.05 Орел i решка.
09.10 Т/с «Надприродне».
11.50 Аферисти в мережах.
14.00 Х/ф «Хан Соло».
16.50 Т/с «Будиночок на щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Невразливий».
23.10 Х/ф «Скло».
01.50 Вар`яти.
02.55 Зона ночi.

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, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час 
новин.

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

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
08.35, 12.40 Д/с «Iсторiя навколо нас».
09.30 Машина часу.
10.10, 05.10 Д/с «Великi танковi 

битви».
11.10, 17.10, 01.10 Д/с «Таємнича 

свiтова вiйна».
13.10 Д/с «Найєкстремальнiший».
14.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини 

i наслiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10, 00.10 Д/с «Свiт Гiтлера: повоєннi 

плани».
18.10, 02.10 Д/с «Вирiшальнi битви 

Другої свiтової вiйни».
19.15 Х/ф «Без панiки, майор Кар-

дош».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.

21.40 Час-Time.
22.00 Х/ф «Ва-банк», ч. 1.
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, 23.10 Т/с «Капiтан».
00.20, 02.00 Т/с «Вiкно життя».
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».
12.40, 18.10 «Орел i решка. Перезаван-

таження. 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».
07.50, 14.50, 17.00, 02.50 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.15 «Свi-

док».
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».
01.40 «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 «Елвiн та бурундуки 2».
10.45 Х/ф «1+1».
12.55, 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. 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.
18.15 «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.
06.40, 02.25 Бандитський Київ.
08.40 Правда життя.
09.50, 01.30 Речовий доказ.
11.00 Скептик.
12.00 Гордiсть України.
13.00 Природа сьогодення.
14.00 Повiтрянi воїни.
15.00, 19.50 Фантастичнi iсторiї.
16.00, 20.50 Шукачi неприємностей.
17.00, 21.45 Астронавти: найважча 

робота у Всесвiтi.
18.00 Довiдник дикої природи.
19.00, 23.40 Крiзь простiр i час з Мор-

ганом Фрiменом.
22.35 Полiт над Землею.
00.30 Крила вiйни.
04.20 Дива природи.
05.10 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Руда фея».
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
07.40 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
09.30, 01.35 «Спогади».
10.20, 02.00, 02.40 «Зорянi долi».
10.35 «Моя правда».
11.25 Х/ф «Здивуй мене».
13.05 Х/ф «Арсен Люпен».
15.30 Х/ф «Ярмарок суєти».
18.15, 23.45 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Багровi рiчки».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.40 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Х/ф «Людина президента».
07.55 Х/ф «Людина президента 2».
09.50 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
11.45 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15, 03.50 «Спецкор».
18.50, 19.30, 04.20 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».
22.45, 00.20 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.10 Х/ф «Хижак 2».

04.50 «Помста природи».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
08.10 М/ф «Вартовi Галактики».
09.05 М/ф «Аладдiн».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.10 Мамареготала.
15.00 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.15 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
22.40 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.00 Тенiс. ATP 1000. Торонто. Перше 

коло.
02.00 «Бiг в КНДР».
03.00 «Сiмейнi традицiї на Балканах».
04.00, 07.30, 14.00 Автоперегони. «24 

години Ле-Мана».
04.30, 05.00, 05.30 «Всупереч усьому».
06.00, 06.30 «Олiмпiйський форпост».
07.00 «Speed Boarders».
09.30, 16.00 Велоспорт. «Тур де 

Франс», Етап 21.
11.00, 12.00, 21.30 «Будинок Олiм-

пiади».
13.00 ETCR. Кубок свiту. Копенгаген. 

Фiнал.
15.00 Велоспорт. «Джиро д`Iталiя». 

Жiнки. Етап 10.
16.50 Велоспорт. Тур Данiї. Етап 1.
18.45 Велоспорт. La Course by Le Tour 

de France. Жiнки.
19.30 Велоспорт. «Класика Сан-Се-

бастьяна». Жiнки.
21.00 «Дух парусного спорту».
22.30 Формула Е. Е-Прi Лондона. 

Рев`ю.
23.30 ETCR. Кубок свiту. Копенгаген. 

Рев`ю.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 17.20, 19.25 Топ-матч.
06.10 АБС - Фламенго. 1/8 фiналу. 

Кубок Бразилiї.
08.10 Десна - Iнгулець. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.00, 21.15 Футбол News.
10.15, 12.40 «Перша Online».
10.55, 23.00 Ужгород - Оболонь. Чем-

пiонат України. Перша Лiга.
13.15 «Великий футбол».
15.15, 19.35 Yellow.
15.25 Бельгiя - Бiлорусь. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
17.35, 04.15 Шахтар - Олександрiя. 

Чемпiонат України.
19.45, 22.25 «Студiя Live».
20.25 Live. Шахтар - Генк. Лiга чем-

пiонiв УЄФА.
00.45 Рух - Верес. Чемпiонат України.
02.30 Туреччина - Угорщина. Лiга Нацiй 

УЄФА.

Поíедіëоê

Віâòороê
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Я вдома.
06.30 М/ф «Горщик-смiхотун».
06.40 М/ф «Двоє справедливих курчат».
06.50 М/ф «Грицьковi книжки».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 02.10, 05.15 Новини.
07.05, 00.20 Т/с «Доктор Блейк».
08.05 Роздивись.
08.20 Вiдтiнки України.
08.50 Заархiвоване.
09.05 Телепродаж.
09.35 Т/с «Нашi матерi - нашi батьки».
11.20 Край пригод.
11.50 Буковинськi загадки.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 05.50 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Концерт. Нiна Матвiєнко та Дми-

тро Андрiєць.
17.30, 18.55 Д/с «Свiт дикої природи».
19.55, 23.00 Д/с «Суперчуття».
20.20, 21.50 Д/с «Дикi тварини».
22.20 Д/с «Боротьба за виживання».
01.15, 02.50, 05.10 Погода.
01.20, 02.55 Суспiльна студiя. Головне.
04.00 Д/ф «Три Iвани».
04.55 Земля, наближена до неба.
05.05 Еко-люди.

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, 03.40, 05.35 «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 «Папiк».
22.50, 02.20 Т/с «Сидоренки-Сидо-

ренки».
00.25 Х/ф «Дорогою».

Iíòер
02.35 «Ризиковане життя. Морозиво».
03.20, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.15 «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: Восьминiжка».
15.00, 01.55 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Велика перерва».
00.05 Х/ф «Весняний призов».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 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, 22.25 Дизель-шоу.
11.45, 13.15, 00.00 «На трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30, 16.15, 21.30 Т/с «Пес».
16.20 Х/ф «Важкий корпус».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
01.00 Х/ф «Американський гангстер».
03.45 Я зняв!

ÑТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома».
06.10 Т/с «Комiсар Рекс».
10.05 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.05, 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 «Щаслива попри все».
01.20 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.35 Kids` Time.
06.00 М/ф.
06.15 М/с «Том i Джерi».
07.40 Орел i решка.
10.00 Т/с «Надприродне».
12.40 Аферисти в мережах.
14.40 Х/ф «Невразливий».
16.55 Т/с «Будиночок на щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Глибоке синє море».
23.05 Х/ф «Змiї на борту лiтака».
01.15 Вар`яти.
02.50 Служба розшуку дiтей.
02.55 Зона ночi.

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, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час 
новин.

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

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
08.35, 12.40 Д/с «Iсторiя навколо нас».
09.30 Машина часу.
10.10, 05.10 Д/с «Великi танковi битви».
11.10, 17.10, 01.10 Д/с «Таємнича 

свiтова вiйна».
13.10 Д/с «Найєкстремальнiший».
14.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки».

15.30 Час «Ч».
16.10, 00.10 Д/с «Свiт Гiтлера: повоєннi 

плани».
18.10, 02.10 Д/с «Вирiшальнi битви 

Другої свiтової вiйни».
19.15 Х/ф «Оцеола».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 Х/ф «Ва-банк», ч. 2.
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, 23.10 Т/с «Капiтан».
00.20, 02.00 Т/с «Вiкно життя».
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».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50 «Орел i решка. Рай та пекло».
12.40, 18.10 «Орел i решка. Перезаван-

таження. 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 «Свi-

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

байки».
05.00 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.00 Х/ф «Елвiн i бурундуки 3».
10.45 Х/ф «2+1».
13.00, 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. Вакулюк 
та М. Шамановим.

09.10, 10.10, 12.10, 13.15 «Новини краї-
ни» 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. Ща-
сливою, 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. Кривава муза.
06.45 Бандитська Одеса.
08.50 Правда життя.
09.55, 01.30 Речовий доказ.
11.05 Скептик.
12.05 Гордiсть України.
13.05 Природа сьогодення.
14.05 Повiтрянi воїни.
15.05, 19.55 Фантастичнi iсторiї.
16.05, 20.55 Шукачi неприємностей.
17.05, 21.50 Астронавти: найважча ро-

бота у Всесвiтi.
18.05 Довiдник дикої природи.
19.05, 23.40 Крiзь простiр i час з Мор-

ганом Фрiменом.
22.40 Полiт над Землею.
00.30 Крила вiйни.
02.35 Нашi. Норвегiя.
04.35 Дива природи.
05.15 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Фабрика щастя».
07.10, 09.00 «Телемагазин».
07.40, 09.30 М/ф.
08.00, 11.05 Моя правда.
09.50, 01.35 Спогади.
10.40, 02.00, 02.45 Зорянi долi.
11.55 Х/ф «Ван Гог не винен».
13.35 Х/ф «Фанфан-тюльпан».
15.30 Х/ф «Ярмарок суєти».
17.20, 23.45 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Багровi рiчки».
02.15 Телемагазин.
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50 «ДжеДАI».
06.10 Х/ф «На межi».

08.25 Х/ф «Команда А».
10.55 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.50 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.20 «Спорт Тайм».
19.25 1 тур ЧУ з футболу. «Динамо» - 

«Минай».
21.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».
22.25, 00.15 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.05 Т/с «Рекс 2».
02.50 «Помста природи».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
08.10 М/ф «Вартовi Галактики».
09.05 М/ф «Аладдiн».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.10 Мамареготала.
15.00 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.15 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
22.40 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.00 Ралi. «ERC All Access».
00.30 Кузовнi автоперегони. ESET V4 

Cup. Гробник. Рев`ю.
00.45, 04.00, 07.30 Автоперегони. «24 

години Ле-Мана».
01.30, 11.30 «Будинок Олiмпiади».
02.30, 05.30, 09.30, 16.00 Велоспорт. Тур 

Данiї. Етап 1.
06.30 Велоспорт. «Класика Сан-Се-

бастьяна». Жiнки.
11.00 «Дух парусного спорту».
13.00 Автоперегони на витривалiсть. «6 

годин Спа».
15.00 Велоспорт. «Тур де Франс - 2021». 

Огляд.
16.50 Велоспорт. Тур Данiї. Етап 2.
18.50 «ATP: За кадром».
19.20, 21.00, 23.00 Тенiс. ATP 1000. 

Торонто. Друге коло.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 18.25, 22.10 Топ-матч.
06.10 Флумiненсе - Серро Портеньо. 

1/8 фiналу. Кубок Лiбертадорес.
08.10 Металiст 1925 - Чорноморець. 

Чемпiонат України.
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол News.
10.20, 12.40, 15.20, 17.50, 19.20, 21.40 

«Студiя Live».
10.50, 19.50 Шахтар (К) - Колос. Лiга 

Конференцiй УЄФА.
13.10, 04.00 Ворскла - Львiв. Чемпiонат 

України.
16.00 Шахтар - Генк. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
18.50, 22.20 Yellow.
22.45 Нива - Олiмпiк. Чемпiонат України. 

Перша Лiга.
00.30 Шахтар - Олександрiя. Чемпiонат 

України.
02.15 Румунiя - Пiвнiчна Iрландiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Я вдома.
06.30 М/ф «Дiвчинка та зайцi».
06.40 М/ф «Жар-птиця».
06.50 М/ф «Iванко та Воронячий Цар».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 02.10, 05.15 Новини.
07.05, 00.20 Т/с «Доктор Блейк».
08.05, 11.35 Роздивись.
08.20 Геолокацiя: Волинь.
08.50 Заархiвоване.
09.05 Телепродаж.
09.35 Т/с «Нашi матерi - нашi батьки».
11.20 Край пригод.
11.50 Буковинськi загадки.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 05.50 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Концерт. Iво Бобул.
17.30, 21.50 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
18.55 Д/с «Свiт дикої природи».
19.55 Д/с «Тваринна зброя».
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
01.15, 02.50, 05.10 Погода.
01.20, 02.55 Суспiльна студiя. Головне.
04.00 Д/ф «Сходи Якова».
04.50 Земля, наближена до неба.
05.05 Еко-люди.

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, 05.00 «ТСН».
09.25, 10.20, 04.20, 05.50 «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 «Папiк».
22.50 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
00.25 Х/ф «Людина, яка бiжить».
02.25 Х/ф «Щоденник Сiмона Пет-

люри».

Iíòер
02.30 «1961. Таємниця київського 

потопу».
03.25, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.15 «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 «Нiколи не говори «нiколи».
15.00, 15.50, 01.55 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Велика перерва».
00.05 Х/ф «Вийти замiж за капiтана».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 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, 22.30 Дизель-шоу.
11.45, 13.30, 00.00 «На трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.50, 16.15, 21.30 Т/с «Пес».
16.45 Х/ф «Двiйник».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Анти-зомбi.
01.00 Х/ф «Людина пiтьми».
02.45 Я зняв!

ÑТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома».
06.05 Т/с «Комiсар Рекс».
10.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.05, 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 «Щаслива попри все».
01.20 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
06.15 М/с «Том i Джерi».
07.20 Орел i решка.
10.15 Т/с «Надприродне».
12.05 Аферисти в мережах.
14.10 Х/ф «Скло».
16.50 Т/с «Будиночок на щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Шафт».
23.00 Х/ф «Цiна страху».
01.40 Вар`яти.
02.55 Служба розшуку дiтей.

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, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час 
новин.

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

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
08.35, 12.40 Д/с «Iсторiя навколо нас».
09.30 Машина часу.
10.10, 05.10 Д/с «Великi танковi битви».
11.10, 17.10, 01.10 Д/с «Таємнича 

свiтова вiйна».
13.10 Д/с «Найєкстремальнiший».
14.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
18.10, 02.10 Д/с «Вирiшальнi битви 

Другої свiтової вiйни».

19.15 Х/ф «Кiнгсайз».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 Х/ф «Ульзана».
00.10 Д/с «Свiт Гiтлера: повоєннi 

плани».
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, 23.50 Т/с «Капiтан».
23.10 По слiдах.
01.10, 02.15 Т/с «Вiкно життя».
01.45 Телемагазин.
03.25 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Ух ти show».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50 «Орел i решка. Рай та пекло».
12.40, 18.10 «Орел i решка. Перезаван-

таження. 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 «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».
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 «Елвiн i бурундуки: Бурун-

думандри».
10.45 Х/ф «Менi б у небо».
12.50, 18.00 4 весiлля.
15.00 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 03.15 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. 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.
19.30 Д/ф «UA - 30».
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.
06.45 Бандитський Київ.
09.00 Правда життя.
10.10, 01.30 Речовий доказ.
11.20 Скептик.
12.20 Гордiсть України.
13.15 Природа сьогодення.
14.15 Повiтрянi воїни.
15.10, 19.55 Фантастичнi iсторiї.
16.10, 20.50 Шукачi неприємностей.
17.05, 21.45 Астронавти: найважча ро-

бота у Всесвiтi.
18.05 Довiдник дикої природи.
19.05, 23.40 Крiзь простiр i час з Мор-

ганом Фрiменом.
22.35 Полiт над Землею.
00.30 Крила вiйни.
02.35 Код доступу.
04.25 Дива природи.
05.15 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Вiдлига».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 09.30 М/ф.
08.00 «Моя правда».
10.15, 01.35 Спогади.
11.05 Зорянi долi.
11.35 Моя правда.
12.25 Х/ф «Фабрика щастя».
14.05 Х/ф «Перстень княгинi Анни».
15.30 Т/с «Ярмарок суєти».
17.20, 23.45 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Багровi рiчки».
02.00, 02.45 «Зорянi долi».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.35 «ДжеДАI».
06.10 Х/ф «Кiкбоксер».
08.05 Х/ф «Кiкбоксер 2».
09.55 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
11.50 «Загублений свiт».

17.55 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.05 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».
22.40, 00.15 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
03.05 «Помста природи».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
08.10 М/ф «Вартовi Галактики».
09.05 М/ф «Аладдiн».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.10 Мамареготала.
15.10 Т/с «СуперКопи».
17.10 Т/с «Швидка».
19.15 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
22.40 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
01.00 Тенiс. ATP 1000. Торонто. Друге 

коло.
02.30 Каратi. «Full Contact».
03.30, 05.30, 09.30, 16.00 Велоспорт. Тур 

Данiї. Етап 2.
04.00, 07.30 Автоперегони на витри-

валiсть. «6 годин Спа».
06.30 Велоспорт. «Класика Сан-Се-

бастьяна».
10.30 Гольф. «GolfTV Weekly».
11.00, 12.00 «Будинок Олiмпiади».
13.00 Автоперегони на витривалiсть. «8 

годин Портiмао».
15.00 Велоспорт. «Класика Сан-Се-

бастьяна». Жiнки.
16.50 Велоспорт. Тур Данiї. Етап 3.
18.45, 20.00, 22.00 Тенiс. ATP 1000. 

Торонто. Третє коло.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 12.20, 14.35 Топ-матч.
06.10 Сан-Паулу - Палмейрас. 1/4 фiна-

лу. Кубок Лiбертадорес.
08.10 Шахтар - Олександрiя. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол News.
10.15, 14.50, 17.00 Yellow.
10.30 Нива - Олiмпiк. Чемпiонат України. 

Перша Лiга.
12.45, 00.30 Десна - Iнгулець. Чемпiонат 

України.
15.15, 22.45 Шахтар (К) - Колос. Лiга 

Конференцiй УЄФА.
17.10 Ворскла - Львiв. Чемпiонат 

України.
19.15 Шахтар - Генк. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
21.00 Рух - Верес. Чемпiонат України.
02.15 Данiя - Бельгiя. Лiга Нацiй УЄФА.
04.00 Металiст 1925 - Чорноморець. 

Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

11 серпня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Я вдома.
06.30 М/ф «Казка про доброго но-

сорога».
06.40 М/ф «Iсторiя про дiвчинку, яка 

наступила на хлiб».
06.50 М/ф «Капiтошко».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 02.10, 05.15 Новини.
07.05, 00.20 Д/с «Тероризм, якому 

змогли запобiгти».
08.05, 11.20, 17.25 Роздивись.
08.20 Геолокацiя: Волинь.
08.50 Заархiвоване.
09.05 Телепродаж.
09.35 Т/с «Нашi матерi - нашi батьки».
11.50 Буковинськi загадки.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 05.50 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.35 Концерт. Наталiя Валевська.
17.30, 04.00 Перша шпальта.
18.55 Д/с «Свiт дикої природи».
19.55 Д/с «Тваринна зброя».
21.50 Д/с «Боротьба за виживання».
23.00 #ВУкраїнi.
00.15, 01.15, 02.50 Погода.
01.20, 02.55 Суспiльна студiя. Головне.
04.30 Енеїда.
05.00 Земля, наближена до неба.

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, 04.35, 06.05 «Життя вiдо-

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

лана».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Одруження наослiп 7».
22.15 Х/ф «Час».
00.25 Х/ф «Бумеранг».
02.40 Х/ф «Зiткнення з безоднею».

Iíòер
02.30 «Запрограмованi долi».
03.20, 18.00 «Стосується кожного».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 00.15 «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: Вигляд на вбивство».
14.55, 15.45, 02.05 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Сутичка».
23.10 «Острiв Фiделя».

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25, 01.20 Факти.
04.45 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.
11.45, 00.00, 01.45 «На трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15 Скетч-шоу «На троих».
14.00, 16.15 Х/ф «Вуличний боєць».
16.30 Х/ф «Самоволка».
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 «На трьох 10».
03.25 Я зняв!

ÑТБ
04.15 Х/ф «Останнiй танець за мною».
06.20 Х/ф «Останнiй танець за мною 2».
08.15 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 «Було у батька два сини».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.20 Kids` Time.
06.00 М/ф.
06.20 М/с «Том i Джерi».
07.25 Орел i решка.
09.50 Аферисти в мережах.
15.55 Х/ф «Стартрек: Вiдплата».
18.40 Х/ф «Стартрек: За межами 

Всесвiту».
21.00 Х/ф «Протистояння».
22.50 Х/ф «Вбивцi на замiну».
00.40 Х/ф «Кiану».
02.25 Служба розшуку дiтей.
02.30 Зона ночi.

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, 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 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
08.15, 12.30 Форшмак.
08.45 Натхнення.
09.30 Машина часу.
10.10, 05.10 Д/с «Великi танковi битви».
11.10, 17.10, 01.10 Д/с «Таємнича 

свiтова вiйна».
13.10 Д/с «Найєкстремальнiший».
14.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10, 00.10 Д/с «Свiт Гiтлера: повоєннi 

плани».

18.10, 02.10 Д/с «Вирiшальнi битви 
Другої свiтової вiйни».

19.15 Х/ф «Чингачгук - Великий Змiй».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 Х/ф «Без панiки, майор Кардош».
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.
10.35 Х/ф «Паперовi квiти».
12.40, 15.30 Т/с «Добра душа».
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
22.00, 23.10, 02.00 Т/с «Вiдчайдушний 

домогосподар».
01.30 Телемагазин.
02.45 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».
12.40 «Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
18.00 Х/ф «Три метри над рiвнем неба».
20.15 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
22.15 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.10 Х/ф «Iлюзiонiст».
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».
03.00 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
05.00 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.00 М/ф «Книга джунглiв 2».
10.15 Х/ф «Мексиканець».
12.45, 18.00 4 весiлля.
15.00, 01.00 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.00, 02.55 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.
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 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.
18.00 «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.
06.45 Бандитська Одеса.
09.05, 02.30 Правда життя.
10.15, 01.30 Речовий доказ.
11.25 Україна: забута iсторiя.
12.20 Гордiсть України.
13.15 Природа сьогодення.
14.15 Повiтрянi воїни.
15.15, 19.50 Фантастичнi iсторiї.
16.10, 20.50 Шукачi неприємностей.
17.05 НАСА: нез`ясоване.
18.05 Полiт над Землею.
19.00, 23.40 Крiзь простiр i час з Мор-

ганом Фрiменом.
21.45 Астронавти: найважча робота у 

Всесвiтi.
22.35 Народження континентiв.
00.30 Крила вiйни.
04.15 Дива природи.
05.15 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Ван Гог не винен».
07.10, 09.00 «Телемагазин».
07.40 М/ф.
08.00 «Моя правда».
09.40, 01.35 Спогади.
10.30, 02.00, 02.45 Зорянi долi.
10.55 Моя правда.
11.45 Х/ф «Графиня Коссель».
14.45 Х/ф «Мадам Боварi».
17.20, 23.45 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Багровi рiчки».
02.15 Телемагазин.
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.30 «ДжеДАI».
06.20 Х/ф «Кiкбоксер 3».
08.15 Х/ф «Три днi на втечу».
11.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями».

12.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.00 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 Х/ф «Фанфан-Тюльпан».
21.20 Х/ф «Сахара».
23.55 Х/ф «Хижак».
03.00 «Цiлком таємно-2017».
03.25 «Помста природи».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
08.10 М/ф «Вартовi Галактики».
09.05 М/ф «Аладдiн».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.10 Мамареготала.
15.00 Т/с «СуперКопи».
17.10 Т/с «Швидка».
19.15 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
22.40 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.00 Тенiс. ATP 1000. Торонто. Третє 

коло.
02.00, 03.00 Каратi. «Full Contact».
04.00, 07.30 Автоперегони на витри-

валiсть. «8 годин Портiмао».
05.30 Велоспорт. Тур Данiї. Етап 2.
06.30 Велоспорт. Тур Норвегiї. Жiнки. 

Етап 1.
09.30 Велоспорт. «Класика Сан-Се-

бастьяна». Жiнки.
11.00, 12.00 «Будинок Олiмпiади».
13.00 Автоперегони на витривалiсть. «6 

годин Монци».
15.00 Велоспорт. «Вуельта». Презента-

цiя команд.
16.00 Велоспорт. Тур Данiї. Етап 3.
16.50 Велоспорт. Тур Данiї. Етап 4.
19.00, 21.00, 23.00 Тенiс. ATP 1000. 

Торонто. 1/4 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 10.15, 12.20, 14.35, 22.00 Топ-

матч.
06.10 Олiмпiя - Фламенго. 1/4 фiналу. 

Кубок Лiбертадорес.
08.00 Yellow.
08.10 Рух - Верес. Чемпiонат України.
10.00, 15.00, 20.15, 22.30 Футбол News.
10.30, 00.30 Шахтар - Генк. Лiга чем-

пiонiв УЄФА.
12.45 Ужгород - Оболонь. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
15.15 Нiмеччина - Iсландiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
16.55 Нива - Олiмпiк. Чемпiонат України. 

Перша Лiга.
18.30, 21.25 «УПЛ Online».
19.25 Live. Шахтар - Металiст 1925. 

Чемпiонат України.
22.45 Волинь - Ужгород. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
02.15 Сербiя - Туреччина. Лiга Нацiй 

УЄФА.
04.00 Десна - Iнгулець. Чемпiонат 

України.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 04.10 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.10, 02.35, 

03.45, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Як козаки у футбол грали».
07.30 М/ф «Як козаки олiмпiйцями 

стали».
07.50 М/ф «Як козаки сiль купували».
08.05 Д/с «Дикi Дива. Дикi тварини в 

зоопарку Сан-Дiєго».
08.30, 10.10 #ВУкраїнi.
09.05 Телепродаж.
09.35 Антропологiя.
10.35, 23.15 Д/с «Дика природа Ар-

гентини».
11.25 Х/ф «Авраам: охоронець вiри», 

1 i 2 с.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.05 Концерт. Пiснi про кохання.
17.20 Мiста мiстечка.
17.35 Найменшi тваринки.
18.35 Х/ф «Богдан-Зиновiй Хмель-

ницький».
21.25 Х/ф «Передчуття».
00.35 Д/с «Таємницi iсторiї. Портрети».
02.20 Пишемо iсторiю. Орест Субтель-

ний.
03.00, 05.05 Д/с «Неймовiрнi вина-

ходи».
03.30 Земля, наближена до неба.

Êаíаë “1+1”
07.00, 06.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00, 18.20 «Свiт навиворiт».
13.00 Т/с «Папiк».
19.30, 05.15 «ТСН».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Вечiрнiй квартал».
22.15 «Жiночий квартал».
23.55 «Свiтське життя. Найкраще».
00.55 Х/ф «Як позбутися хлопця за 10 

хвилин».
02.55 Х/ф «Бумеранг».

Iíòер
03.15 «Чекай на мене. Україна».
04.35, 05.45 «Орел i решка. На краю 

свiту».
05.15 «Телемагазин».
06.45 «Слово Предстоятеля».
07.00 Х/ф «Операцiя «Тушонка».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «Корисна програма».
11.00 Х/ф «Блондинка за рогом».
12.40 Х/ф «Найпривабливiша i найсим-

патичнiша».
14.25 Х/ф «Самотнiм надається гур-

тожиток».
16.10 Х/ф «Рiдня».
18.10 Х/ф «Здрастуй i прощай».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Творчий вечiр Костянтина Мелад-

зе. Останнiй романтик».
22.20 Т/с «Голос з минулого», 1-4 с.
02.00 Х/ф «Коханцi».

ICTV
04.50 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!
05.10 Факти.
05.35 Не дай себе ошукати.
06.25, 12.00, 13.00 «На трьох».
10.40 Дизель-шоу.
12.45 Факти. День.
13.35 Т/с «Пес».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Турист».
21.10 Х/ф «Одного разу у Мексицi: 

Вiдчайдушний 2».
23.05 Х/ф «Мачете вбиває».
01.25 Громадянська оборона.
03.00 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.35, 10.55 Т/с «Слiд».
07.55 Неймовiрна правда про зiрок.
13.55 Супербабуся.
18.40, 23.45 Звана вечеря.
21.00 МастерШеф. Celebrity.

Íоâий êаíаë
06.00, 01.20 Вар`яти.
06.05 Хто проти блондинок? (12+).
08.05, 09.55 Kids` Time.
08.10 Х/ф «Дiти шпигунiв».
10.00 Орел i решка. Земляни.
11.00 Орел i решка.
15.00 Х/ф «Сусiди на стрьомi».
17.05 Х/ф «Пустун».
19.00 Х/ф «Кiлери».
21.00 Х/ф «Охоронець кiлера».
23.35 Х/ф «Iнший свiт: Пробудження».
02.10 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 Лiнiйка художнiх фiльмiв.
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.
23.50 Д/с «Iсторiя навколо нас».
00.10 Є сенс.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.25, 03.50 Реальна мiстика.
08.10 Т/с «Штамп в паспортi».
12.40 Т/с «Квочка», 1 i 2 с.
15.20 Т/с «Квочка».
17.00 Т/с «Любов iз закритими очима», 

1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Любов iз закритими очима».
23.00 Т/с «Каблучка з бiрюзою», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Каблучка з бiрюзою».
03.00 Гучна справа.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.35 «Орел i решка. Шопiнг».
09.30 Х/ф «Лiто. Однокласники. Ко-

хання».
11.15 Х/ф «Три метри над рiвнем неба».
13.35 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
00.00 Х/ф «Дорiан Грей».
02.00 Т/с «Три сестри».
03.40 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 «Легенди бандитської Одеси».
07.00 Т/с «Право на захист».
10.45 «Легенди карного розшуку».
12.35 «Випадковий свiдок. Навколо 

свiту».
13.50 Т/с «Смерть у раю».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 02.45 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Пограбування казино».
21.25 Х/ф «Лiченi секунди».
23.15 Х/ф «Час вiдплати».
01.30 «Таємницi кримiнального свiту».
03.15 «Випадковий свiдок».
03.20 «Речовий доказ».
04.15 «Правда життя. Професiйнi 

байки».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.15 Х/ф «Елвiн i бурундуки».
11.00 Х/ф «Елвiн та бурундуки 2».
12.45, 13.45, 14.45, 22.00, 23.00, 00.00 

Одного разу пiд Полтавою.
13.15, 14.15, 22.30, 23.30, 00.30 Танька 

i Володька.
15.15 М/ф «Лоракс».
16.45 Х/ф «Подарунок на Рiздво 2».
18.30 Х/ф «Подарунок на Рiздво».
20.15 Х/ф «Пiнгвiни мiстера Поппера».
01.00 Країна У 2.1.
02.15 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. Бiрзулом.
10.40 «Перша передача» з О. Федченко.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
13.15, 21.30 «Влада хохотала».
13.45 «Новини вiд Христини» з Х. 

Чернегою.
14.10, 15.10, 16.10 Концерт.
17.00 «Не наша Russia» з М. Гаєм та 

I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з П. Рольником 

та О. Близнюком.
20.00 Д/ф «UA - 30».
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.
09.30, 01.25 Мiстична Україна.
10.25, 14.20 У пошуках iстини.
11.20 Речовий доказ.
12.30, 00.30 Фантастичнi iсторiї.
13.30 Прихована реальнiсть.
15.10 Стежина вiйни.
16.10, 21.00 Топ 10: Таємницi та загадки.
19.10 Полiт над Землею.
02.15 Телеформат.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Цвiтiння кульбаби».
07.10, 09.00, 02.50 «Телемагазин».
07.40 М/ф.
08.00 «Свiтова кухня по-українськи».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Перевертень в погонах».
12.40 Х/ф «Тривожна вiдпустка адво-

ката Ларiної».
14.20 Х/ф «Багровi рiчки».
23.30 Х/ф «Фанфан-тюльпан».
01.25 Х/ф «Перстень княгинi Анни».
03.20 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.05 «Загублений свiт».
11.05 Х/ф «Вiйни дронiв».
12.50 Х/ф «Iнферно».
14.45 Х/ф «Мистецтво вiйни».
17.00 Х/ф «Орел дев`ятого легiону».
19.25 Товариський матч з футболу. 

«Iнтер» - «Динамо».
21.25 Х/ф «Персi Джексон та викрадач 

блискавок».
23.55 Х/ф «Толкiн».
02.05 «Помста природи».
04.05 «Цiлком таємно-2017».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.10 Телемагазин.
07.20, 00.45 Мамареготала. Найкраще.
08.20 М/ф «Темний плащ».
09.40 М/ф «Качинi iсторiї».
11.00 Мамареготала.
14.50 Т/с «Зарядженi».
17.20 Т/с «Швидка».
19.00 Т/с «Друзi».
23.00 Назустрiч пiтьмi.

ªâроñïорò
00.00 Каратi. «Full Contact».
01.00, 02.00, 04.00 Тенiс. ATP 1000. 

Торонто. 1/4 фiналу.
06.00 Велоспорт. Тур Данiї. Етап 3.
06.30 Велоспорт. Тур Норвегiї. Жiнки. 

Етап 2.
07.30 Автоперегони на витривалiсть. «6 

годин Монци».
09.30, 18.10 Велоспорт. «Класика 

Сан-Себастьяна».
11.00, 12.00 «Будинок Олiмпiади».
13.00 Мотоперегони на витривалiсть. «12 

годин Ешторiла».
15.00 Велоспорт. Тур Данiї. Етап 4.
16.10 Велоспорт. Тур Данiї. Етап 5.
18.50 Велоспорт. «Вуельта». Етап 1.
22.00 Тенiс. ATP 1000. Торонто. Пiв-

фiнал.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 23.55, 02.00 Топ-матч.
06.10 Рiвер Плейт - Атлетiко Мiнейро. 

1/4 фiналу. Кубок Лiбертадорес.
08.10 Нива - Олiмпiк. Чемпiонат України. 

Перша Лiга.
10.00, 15.00, 22.45 Футбол News.
10.15, 12.50 «УПЛ Online».
11.10 Шахтар - Металiст 1925. Чемпiонат 

України.
13.15 Шахтар (К) - Колос. Лiга Конфе-

ренцiй УЄФА.
15.15, 02.10 Волинь - Ужгород. Чемпiо-

нат України. Перша Лiга.
17.05 Огляд сезону. Чемпiонат Нiдер-

ландiв.
18.00, 20.40 «Перша Online».
18.40 Live. Оболонь - Прикарпаття. 

Чемпiонат України. Перша Лiга.
19.30, 21.45 Yellow.
21.15 «Auto гол!»
21.55 Live. Аякс - НЕК. Чемпiонат 

Нiдерландiв.
00.10 Верес - Ворскла. Чемпiонат 

України.
04.00 Десна - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

13 серпня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 04.10 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.05, 02.35, 

03.45, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.15 М/ф «Як козаки у хокей грали».
07.30 М/ф «Як козаки прибульцiв зу-

стрiчали».
07.50 М/ф «Як козаки кулiш варили».
08.15 Погода.
08.20, 21.25 Д/с «Дикi тварини».
09.00 Божественна Лiтургiя Православної 

Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української Гре-

ко-Католицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-Като-

лицької Церкви в Українi.
13.30 Мiста мiстечка.
14.30 Телепродаж.
15.05 Країна пiсень.
16.20 Концерт. Дмитро та Назарiй Ярем-

чуки.
17.30 Концерт. Квартет Гетьман.
18.25 Х/ф «Передчуття».
20.05 Д/с «Дика природа Аргентини».
22.00 Д/с «Вердикт iсторiї».
23.10 Пишемо iсторiю. Симон Петлюра.
23.25 Д/с «Свiт дикої природи».
00.30 Х/ф «Богдан-Зиновiй Хмельниць-

кий».
03.00 #ВУкраїнi.
03.30 Земля, наближена до неба.
05.05 Я вдома.

Êаíаë “1+1”
07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00, 03.40 «Свiт навиворiт».
13.00 Т/с «Папiк».
18.30 «Свiтське життя. Найкраще».
19.30, 05.35 «ТСН».
20.15 Х/ф «Кiнг Конг».
00.00 Х/ф «Хеллбой: Герой iз пекла».
02.15 Х/ф «Тихе мiсце».

Iíòер
03.35 «Подробицi» - «Час».
04.05 М/ф.
04.50 Х/ф «Двоє пiд однiєю парасоль-

кою».
06.20 Х/ф «Дурнi».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10.00 «Iнше життя».
13.05 «Речдок. Випереджаючи час. 

Кажан».
17.50 Х/ф «Сутичка».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Сiмейне пограбування».
22.25 «Бенефiс Алли Пугачової».

00.25 «Речдок».
ICTV
04.50 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!
05.10 Факти.
05.35 Не дай себе ошукати.
06.25, 02.00 Анти-зомбi.
07.20 Секретний фронт.
08.20 Громадянська оборона.
09.20 Х/ф «Одного разу у Мексицi: Вiд-

чайдушний 2».
11.15, 13.00 Х/ф «Турист».
12.45 Факти. День.
13.33 Х/ф «Втiкач».
16.05 Х/ф «Служителi закону».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Шерлок Холмс».
21.45 Х/ф «Шерлок Холмс. Гра тiней».
00.05 Х/ф «Людина пiтьми».
02.45 Я зняв!
ÑТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома».
05.45 Хата на тата.
12.20 МастерШеф. Celebrity.
15.00 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
23.50 Я соромлюсь свого тiла.
Íоâий êаíаë
06.00 Таємний агент.
06.35, 07.55 Kids` Time.
06.40 М/с «Том i Джерi».
07.00 М/ф «Том i Джерi зустрiчають 

Шерлока Холмса».
08.00 М/ф «Ральф-руйнiвник».
10.00 М/ф «Ральф-руйнiвник 2».
12.10 Х/ф «Змiї на борту лiтака».
14.20 Х/ф «Глибоке синє море».
16.40 Х/ф «Охоронець кiлера».
18.55 Х/ф «Божевiльний патруль».
21.00 Х/ф «Божевiльний патруль 2».
23.05 Improv Live Show.

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

польоти».
07.00, 08.00, 08.50, 15.00, 18.00, 20.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Час новин.

07.50, 21.25 Актуально: Економiка. Полi-
тика. 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 Х/ф «Чорний капелюх, червона 

хустка».

15.15, 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.
23.50 Д/с «Iсторiя навколо нас».
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, 03.10 Реальна мiстика.
08.45 Т/с «Вiдчайдушний домогосподар».
12.50 Т/с «Невiдправлений лист».
17.00 Т/с «Будь що буде», 1 i 2 с.
20.00 Т/с «Будь що буде».
22.00 Т/с «Соломонове рiшення».
01.50 Телемагазин.
02.20 Гучна справа.
04.45 Агенти справедливостi.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.40 «Ух ти show».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
10.35 М/ф «Вартовi джунглiв».
12.20 Х/ф «Лiто. Однокласники. Ко-

хання».
14.10 «Орел i решка. Перезавантаження».
00.00 Х/ф «Iлюзiонiст».
02.00 Т/с «Три сестри».
02.50 «Нiчне життя».
ÍТÍ
05.45 Х/ф «Прорив».
07.15 «Слово Предстоятеля».
07.25 «Випадковий свiдок. Навколо свiту».
09.50 Т/с «Смерть у раю».
14.15 Х/ф «Пограбування казино».
16.05 Х/ф «Лiченi секунди».
17.50 «Легенди карного розшуку».
19.00 Т/с «Янголи вiйни».
23.00 Х/ф «Мовчазна отрута».
00.40 Х/ф «Час вiдплати».
03.00 «Речовий доказ».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.15 Х/ф «Елвiн i бурундуки 3».
11.00 Х/ф «Елвiн i бурундуки: Бурунду-

мандри».
12.45, 13.45, 14.45, 23.45 Одного разу пiд 

Полтавою.
13.15, 14.15, 15.15, 00.15 Танька i Во-

лодька.
15.45 М/ф «Книга джунглiв 2».
17.00 Х/ф «Дора i загублене мiсто».
19.00 Х/ф «Великий».
21.00 Х/ф «Форрест Гамп».
00.45 Країна У 2.1.
02.00 Панянка-селянка.

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. Курба-

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

Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з П. Рольником 

та О. Близнюком.
20.00 «Прямий доказ».
20.20 «Watchdogs».
20.45 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з Т. Березовцем.
22.00 «Влада хохотала» з Ю. Петрушев-

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

МÅГА
06.00 Випадковий свiдок.
09.20, 01.30, 05.10 Мiстична Україна.
10.15, 14.05 У пошуках iстини.
11.05 Речовий доказ.
12.15, 00.30 Фантастичнi iсторiї.
13.15 Прихована реальнiсть.
15.00 Стежина вiйни.
16.00, 21.00 Топ 10: Таємницi та загадки.
19.00 Народження континентiв.
02.25 Пiдроблена iсторiя.
Enter-фіëьм
05.35 Х/ф «Ради сiмейного вогнища».
07.10, 09.00, 03.00 «Телемагазин».
07.40 М/ф.
08.00 «Свiтова кухня по-українськи».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Все не випадково».
12.50 Х/ф «Жiноча iнтуїцiя».
15.05 Х/ф «Примара замку Моррiсвiль».
16.45 Х/ф «Фантоццi».
18.50 Х/ф «Синьйор Робiнзон».
20.55 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.45 Х/ф «Мадам Боварi».
01.20 Х/ф «Естер Прекрасна».
03.30 Кiноляпи.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00 «ДжеДАI».
08.45, 00.50 «Загублений свiт».
12.45 Х/ф «Австралiя».
16.00 Х/ф «Старскi та Хатч».
18.00 Х/ф «Двiйник».
20.10 Х/ф «Коммандо».
22.00 Х/ф «В`язень».
23.50 Т/с «Рекс 2».
01.55, 04.20 «Помста природи».
04.15 «Найкраще».

ÍЛО-ТБ
06.10 Телемагазин.
07.20, 00.45 Мамареготала. Найкраще.
08.20 М/ф «Темний плащ».
09.40 М/ф «Качинi iсторiї».
11.00 Мамареготала.
15.00 Т/с «Зарядженi».
17.00 Т/с «Швидка».
18.30 Т/с «Друзi».
23.00 Назустрiч пiтьмi.

ªâроñïорò
00.00, 06.30 Велоспорт. Тур Норвегiї. 

Жiнки. Етап 3.
01.00, 03.00, 04.00, 05.00, 21.30 Тенiс. ATP 

1000. Торонто. Пiвфiнал.
02.00 Тенiс. ATP 1000. Торонто. 1/4 

фiналу.
05.30, 18.45 Велоспорт. Тур Данiї. Етап 5.
07.30 Мотоперегони на витривалiсть. «12 

годин Ешторiла».
09.30, 15.40 Велоспорт. «Вуельта». Етап 1.
11.00, 12.00 «Будинок Олiмпiади».
13.00 Автоперегони. Суперкубок Porsche. 

Угорщина. Iнтро.
13.10 Автоперегони. Суперкубок Porsche. 

Угорщина. Перегони.
14.00 Маунтiнбайк. ЧЄ. Жiнки. Крос-кан-

трi.
15.50 Велоспорт. «Вуельта». Етап 2.
20.00 Велоспорт. Тур Норвегiї. Жiнки. 

Етап 4.
23.00 Тенiс. ATP 1000. Торонто. Фiнал.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 12.20, 14.35, 01.15, 03.20, 

05.30 Топ-матч.
06.10 Флумiненсе/Серро Портеньйо 

- Барселона. 1/4 фiналу. Кубок 
Лiбертадорес.

08.10 Верес - Ворскла. Чемпiонат України.
10.00, 15.00, 17.45, 20.15, 23.00 Футбол 

News.
10.20, 15.50, 23.15 Yellow.
10.30, 23.25 Оболонь - Прикарпаття. Чем-

пiонат України. Перша Лiга.
12.45, 03.40 Аякс - НЕК. Чемпiонат 

Нiдерландiв.
15.20 «Auto гол!»
16.00, 18.55 «УПЛ Online».
16.55 Live. Колос - Рух. Чемпiонат 

України.
19.25 Live. Львiв - Олександрiя. Чемпiонат 

України.
21.20 «Великий футбол».
01.30 Шахтар - Металiст 1925. Чемпiонат 

України.
05.45 Програма передач.

Íедіëя 15 серпня

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 9 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 Провінційні вісті. 
Тиждень

08.00, 21.00 Єдина країна 
08.30 Завтра-сьогодні
09.00, 17.00 Древо
09.55, 22.35 Цінуй справжнє
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Роз-

слідування Мердока» 
11.15 БАТЬКИ VS ДІТИ
12.45 Слід
14.10 Межа правди
17.30 Про нас
19.30 Наші вітання
20.00 На контролі
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф.«Рожева 

банда» +16 
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф. «Містерія» +16
02.30 Хіт-парад

Віâòороê, 10 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 Провінційні вісті.

07.35 Сільський календар 
08.00 На контролі
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Роз-

слідування Мердока» 
11.15 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.00, 21.20 Цінуй справжнє
12.05, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
17.00 Древо
17.30 Смачна мандрівка
19.30 Наші вітання 
20.00 Відкрита зона
20.30 Євромакс
21.00 Дивовижне й небезпечне 
21.30 ПроОбраз з Наталкою 

Фіцич
22.35, 04.00 Х.ф.«Абсолютне 

вторгнення» +16 
01.00 Х.ф.«Право на пам’ять» 

Ñереда, 11 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 Провінційні вісті.

07.35, 14.30 Відкрита зона
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Древо
08.55, 17.55 Цінуй справжнє
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Роз-

слідування Мердока» 
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Дивовижне й небезпечне
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання

20.00 Український гастротур
21.00 Дивовижне й небезпечне
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Історія ко-

хання» 
01.00 Х.ф. «Дитячий будинок» 

Чеòâер, 12 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 Провінційні вісті.

07.35 Український гастротур
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Роз-

слідування Мердока» 
11.15, 21.35 ПроОбраз з На-

талкою Фіцич
11.30 Дивовижне й небезпечне
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
15.45 Цінуй справжнє
17.30 Євромакс
19.30 Наші вітання
19.55 Цінуй справжнє
20.00 Бла Бла таксі
20.30 Завтра-сьогодні
21.00 Машина часу
22.35, 04.00 Х.ф.«Легке захо-

плення» 
01.00 Х.ф.«Заздрість» +16 

П’яòíиця, 13 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 Провінційні вісті.

07.35 Бла Бла таксі
08.00 Завтра-сьогодні
08.30 ПроОбраз з Наталкою 

Фіцич
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Роз-

слідування 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
20.00 ЗУНУ NEWS
20.10 Сільський календар
20.40 Дивовижне й небезпечне
21.10 Українські традиції
21.20 Цінуй справжнє
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Пі Джей» 

+16 
01.00 Х.ф.«Як Бетховен»

Ñóáоòа, 14 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 Завтра-сьогодні
08.55, 19.55 Цінуй справжнє
09.00 Час-Tайм
11.00 На контролі
12.00 ПроОбраз з Наталкою 

Фіцич

12.30 Х.ф. «Там, де серце» 
+16 

14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Те, що любиш 
17.00 Хіт-парад 
17.50 ЗУНУ NEWS
18.00 Наші вітання
19.30 У фокусі Європа
20.10, 02.30 Програма «Бра-

во», гість ALYSHA 
21.15 Х.ф. «Дрібна рибка» 
22.45, 04.00 Х.ф. «10 кроків 

до успіху» +16
00.10 Вікно в Америку
00.30 Х.ф. «Там, де серце» 

+16

Íедіëя, 15 ñерïíя
06.00, 12.30 Кіндер клуб 
07.00, 09.15 За спорт
07.15 Українські традиції
07.40, 01.00 Х.ф. «Дрібна 

рибка»
09.30, 21.00 Єдина країна 
10.00 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії 
з Архикатедрального 
Собору УГКЦ м.Тер-
нополя 

11.40 Те, що любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Український гастротур
15.30 Shift. Життя в цифрі
16.00, 23.30 Бла Бла таксі
16.25, 21.40 Цінуй справжнє
16.30 Євромакс
17.00 Вікно в Америку 
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні 

вісті. Тиждень
20.00, 03.00 Огляд світових 

подій
21.45, 04.15 Х.ф.«Татусі без 

шкідливих звичок» +16 
02.30 Хіт-парад

 UA: Терíоïіëь
  Поíедіëоê,  9 ñерïíя
6.00 Англійська абетка пер-

шосвіт 
6.10 Абетка дорожної безпеки 
6.15 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови». 
6.25 Веселі саморобки 
6.30, 7.05, 8.05  Ранок на 

Суспільному.
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 17.00 

Новини
9.10 Т/с « Доктор Блейк» 
11.05 Незвідана Україна 
11.20 Край пригод
11.40 Енеїда 
12.10 Артефакти
12.35 Роздивись
12.50 Загадки чекрнівецьких 

атлантів
13.00 Новини
13.05 Д/ц «Боротьба за ви-

живання» 
13.35 Лайфхак українською
13.45 Ок, я тобі поясню 
13.50 Піщана казка
13.55 Уроки тітоньки Сови.
14.00 Веселі саморобки 
14.10 М/ф « Лис і дрізд «
14.20 М/ф « Лисичка з ка-

чалкою «
14.30 М/ф « Некмітливий 

горобець «
14.35 М/ф «Паперовий змій»
14.45 М/ф «Коп і Штик - зав-

зяті кроти»
15.05 Суспільна студія 
17.15, 18.05 Суспільна студія

18.40 Буковинські загадки
18.45 Небезпечна зона
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою 
20.00 Спецпроєкт до дня ко-

рінних народів 
21.00 Т/с «Віра» 
22.35 Небезпечна зона
22.45 Земля, наближена до 

неба 
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких 

атлантів
0.00 Д/ф «АУ» (Аутизм) 

 

 Віâòороê , 10 ñерïíя
6.00 Англійська абетка пер-

шосвіт
6.10 Абетка дорожної безпеки 
6.15 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови».
6.25 Веселі саморобки 
6.30, 7.05, 8.05  Ранок на 

Суспільному.
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 17.00, 

20.40 Новини
9.10 Т/с « Доктор Блейк» 
11.05 Д/ц «Світ дикої при-

роди» 
11.30 Буковинські загадки
11.40 Енеїда 
12.10 Артефакти
12.35 Роздивись
12.50 Загадки чекрнівецьких 

атлантів
13.00 Новини
13.05 Д/ц «Боротьба за ви-

живання» 
13.35 Лайфхак українською
13.45 Ок, я тобі поясню 
13.50 Піщана казка
13.55 Уроки тітоньки Сови.
14.00 Веселі саморобки 
14.15 М/ф «Казка про жа-

дібність»
14.25 М/ф «Капітошко»
14.30 М/ф «Дострибни до 

хмаринки»
14.40 М/ф «Як козаки інопла-

нетян зустрічали»
17.15, 18.05 Суспільна студія 
18.05 Візульний код 
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» 
22.35 Небезпечна зона
22.45 Земля, наближена до 

неба 
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких 

атлантів
0.00 Д/ф «Блаженніший» 

Ñереда, 11 ñерïíя
6.00 Англійська абетка пер-

шосвіт
6.10 Абетка дорожної безпеки 
6.15 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови».
6.25 Веселі саморобки 
6.30, 7.05, 8.05  Ранок на 

Суспільному.
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 17.00, 

20.40 Новини
9.10 Т/с « Доктор Блейк» 
11.05 Д/ц «Світ дикої при-

роди» 
11.30 Буковинські загадки
11.40 Енеїда 
12.10 Артефакти
12.35 Роздивись 
12.50 Загадки чернівецьких 

атлантів

13.00 Новини 
13.05 Д/ц «Боротьба за ви-

живання» 
13.35 Лайфхак українською
13.45 Кіношкола вдома 
13.50 Піщана казка
13.55 Уроки тітоньки Сови. 
14.00 Веселі саморобки 
14.10 М/ф «День, коли ща-

стить»
14.20 М/ф «Козлик та його 

горе»
14.30 М/ф «Ниточка та коше-

ня
14.40 М/ф «Чарівні окуляри «
14.45 М/ф « Курка, яка несла 

всяку всячину»
17.15, 18.05 Суспільна студія 
18.05 Візульний код 
18.40 Загадки чернівецьких 

атлантів
18.45 Недалечко 
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою 
20.00 StopFakeNews 
20.10 Схеми. Корупція в де-

талях 
21.00 Т/с «Віра»
22.35 Небезпечна зона
22.45 Земля, наближена до 

неба 
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких 

атлантів
0.00 Х/ф «Лісова пісня»

Чеòâер, 12 ñерïíя
6.00 Англійська абетка пер-

шосвіт
6.10 Абетка дорожної безпеки 
6.15 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови».
6.25 Веселі саморобки 
6.30, 7.05, 8.05  Ранок на 

Суспільному.
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 17.00, 

20.40 Новини
9.10 Т/с « Доктор Блейк» 
11.05 Д/ц «Світ дикої при-

роди» 
11.30 Буковинські загадки
11.40 Енеїда 
12.10 Артефакти
12.35 Роздивись 
12.50 Загадки чекрнівецьких 

атлантів
13.00 Новини
13.05 Д/ц «Боротьба за ви-

живання» 
13.35 Лайфхак українською
13.45 Ок, я тобі поясню 
13.50 Піщана казка
13.55 Уроки тітоньки Сови. 
14.00 Веселі саморобки 
14.10 М/ф «Дівчинка і зайці»
14.20 М/ф «Ведмедик і той 

хто живе в річці»
14.30 М/ф « Найменший «
14.40 М/ф «Як козаки наре-

чених виручали»
17.15, 18.05 Суспільна студія
18.05 Культ .Особистості
18.20 Древо. Полтавські Ки-

лими 
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»
22.35 Небезпечна зона
22.45 Земля, наближена до 

неба 
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких 

атлантів
0.00 Х/ф «Страчені світанки»

П’яòíиця, 13 ñерïíя
6.00 Англійська абетка пер-

шосвіт
6.10 Абетка дорожної безпеки 
6.15 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови».
6.25 Веселі саморобки 
6.30, 7.05, 8.05  Ранок на 

Суспільному.
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 17.00, 

20.40 Новини
9.10 Т/с « Доктор Блейк» 
11.05 Культ Особистості
11.20 Незвідана Україна 
11.40 Енеїда 
12.10 Артефакти
12.35 Роздивись 
12.50 Загадки чекрнівецьких 

атлантів
13.00 Новини
13.05 Д/ц «Боротьба за ви-

живання» 
13.35 Лайфхак українською
13.45 Кіношкола вдома 
13.50 Піщана казка
13.55 Уроки тітоньки Сови.
14.00 Веселі саморобки 
14.10 М/ф «Подарунок» 
14.20 М/ф «Справжній вед-

медик»
14.30 М/ф « Як песик і коше-

ня мили підлогу»
14.40 М/ф «Повертайся, Ка-

пітошко»
14.45 М/ф «Лежень «
17.15, 18.05 Суспільна студія
18.00 Дебати
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою 
20.00 Брехня від політиків.

Перевірка
20.15 Крутий заміс 
21.00 Т/с «Віра»
22.35 Небезпечна зона
22.45 Земля, наближена до 

неба 
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких 

атлантів
0.00 Д/ф «Будинок «Слово» 

Ñóáоòа, 14 ñерïíя
6.05 Разом
6.30 #ВУКРАЇНІ
7.00, 8.00, 9.00 Новини 
7.10 Еко-люди
7.15, 8.10 Ранок на Суспільно-

му.Дайджест
7.20 Недалечко 
7.40 Земля, наближена до 

неба
8.25 Занадки чернівецьких 

атлантів 
8.30 Геолокація: ВОЛИНЬ. 
9.10 Піщана казка
9.20 Українська абетка всесвіт 
9.30 М/ф « Лис і дрізд «
9.40 М/ф « Курка, яка несла 

всяку всячину»
9.50 М/ф «Літачок Ліп «
10.00 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови
10.20 «Шо? Як? « 
10.40 Ок, ятобі поясню
10.45 Лайфхак українською
11.00 Енеїда 
12.00 Д/ф «З України до 

Голлівуду» 
13.10 Міста і містечка
13.30 Відтінки України
13.55 Я вдома 
14.25 Д/ц «Супер - чуття. 

Особливий загін» 
15.20 Небезпечна зона
15.35 Гендерні окуляри
15.50 Крутий заміс 
16.20 Еко-люди
16.25 #ВУКРАЇНІ

16.55 Х/ф «»Передчуття
18.30 Крутий заміс
19.00 Культ особистості 
19.15 Візуальний код 
19.45 «Створюй із Суспільним.

Розслідування 
20.00 Еко люди 
20.05 Життя післязавтра
21.00 Схеми. Корупція в де-

талях 
21.25 Крутий заміс
21.55 Д/ф «Бальний король» 
23.00 Розсекречена історія.
23.55 Бийся як дівчина 
00.00 Х/ф «Тіні забутих пред-

ків» 

 Íедіëя, 15 ñерïíя
6.05 Разом
6.30 #ВУКРАЇНІ
7.00, 8.00, 8.55 Новини 
7.10 Еко-люди
7.15, 8.10 Ранок на Суспільно-

му.Дайджест
7.20 Недалечко 
7.40 Земля, наближена до 

неба
8.35 Д/ц «Дикуни. Дикі заба-

ви в зоопарку Сан-Дієго
9.05 Буковинські загадки
9.10 Піщана казка
9.20 Українська абетка всесвіт 
9.30 М/ф «Двоє справедливих 

курчат» 
9.40 М/ф «Про кішку, яка 

упала з неба «
9.50 М/ф «Коп і Штик - зав-

зяті кроти»
10.00 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови
10.20 «Шо? Як? « 
10.40 Ок, ятобі поясню
10.45 Лайфхак українською
11.00 Енеїда 
12.00 Х/ф «»Передчуття»» 
13.30 Візуальний код, 
13.55 Геолокація: ВОЛИНЬ. 
14.25 Д/ц «Супер - чуття. 

Особливий загін» 
15.20 Маршрутом змін
15.35 «Створюй із Суспільним.

Розслідування . 
15.50 Цикл «Наші тридцять»
16.20 Небезпечна зона
16.25 #ВУКРАЇНІ
16.55 Х/ф «Цар Соломон. 

Наймудріший з-поміж 
мудрих» 

18.30 #ВУКРАЇНІ 
19.00 Культ особистості 
19.15 Обличчя 
19.45 «Створюй із Суспільним.

Розслідування . 
20.00 Еко люди 
20.05 Дебати Чернігів
21.00 Крутий заміс 
21.55 Х/ф «Додому» 
23.00 Розсекречена історія.
23.55 Бийся як дівчина 
0.00 Д/ф «Олександр До-

вженко: Одеський сві-
танок

0.30 Артефакти 
1.00 #ВУКРАЇНІ
1.30 Цикл «Наші тридцять» 
2.00 Х/ф «Додому
3.30 Д/ц «Історія кримських 

татар» 
3.45 Розсекречена історія.
4.35 Всеукраїнський фести-

валь-конкурс фольклор-
них колективів на приз 
Гната Танцюри 

5.15 Візуальний код
5.45 Лайфхак українською



№29 (416) / 4  серпня - 10  серпня 2021 р. Наш День18 Смачна сторінкаnday.te.ua

САлАТ З пЕРСиКОМ

ПОТРіБНО: салатне листя - 2 пригорщі, 
рукола - 1 невеликий пучок, моцарела - 
150 г, персик - 2 шт., шинка - 100 г, олив-
кова олія - 3 ст. л., мелений чорний перець.

ПРИГОТУВАННя: листя салату і руко-
ли вимийте і висушіть. Розкладіть на са-
латну тарілку, зверху викладіть нарізану 
великими шматками моцарелу. Наріжте 
скибочками персики і викладіть на са-
латні листя. Можна підсмажити персик на 
сковороді гриль. Зверху покладіть шинку. 
Перед подачею додайте оливкову олію і 
мелений перець.

СВиНиНА З пЕРСиКОМ

ПОТРіБНО: свиняча корейка без кістки 
- 1 кг, персик - 2 шт., часник - 2-3 зубчики, 
сушений чебрець - 1 ч. л., мелений імбир 
- 1 щіпка, оливкова олія - 1 ст. л., сіль, пе-
рець за смаком.

ПРИГОТУВАННя: довгим тонким но-
жем зробити в м'ясі глибокий поздовж-
ній прокол, кілька разів повернути ніж 
по колу, щоб розширити розріз. Вкласти 
в нього підготовлені персики. Часник 
подрібнити, змішати з олією, чебрецем, 
сіллю і перцем. Обмазати цією сумішшю 
м'ясо. Помістити його на застелене пер-
гаментом деко і поставити в розігріту до 
190 градусів духовку приблизно на 1 год. 
У процесі запікання кілька разів полити 
м'ясо соком, що виділився.

 шАРлОТКА З пЕРСиКАМи

ПОТРіБНО: персики - 4-6 шт., яйця 
курячі - 4 шт., цукор - 1 склянка., борош-
но пшеничне - 1 склянка, розпушувач для 
тіста - 1 ч. л., сіль - 2 щіпки, масло вершко-
ве або олія - для змащування форми.

ПРИГОТУВАННя: яйця необхідно зби-
ти з цукром і сіллю, потім ввести просіяне 
борошно з розпушувачем і ще раз добре 
збити (можна за допомогою комбайна або 
міксера, це спростить завдання). Викла-
діть половину тіста у форму, попередньо 
змащену маслом, потім розкладіть наріза-

ний частинками персик і залийте другою 
половиною тіста. У заздалегідь розігріту 
до 180 градусів духовку помістіть форму з 
масою і запікайте 25 хв. Після, дайте охо-
лонути і прикрасьте цукровою пудрою.

АбРиКОСОВЕ ВАРЕННя 
З АпЕлЬСиНОМ

ПОТРіБНО: абрикоси - 1 кг, цукор 400 г, 
апельсиновий сік - 2 ст. л., щіпка солі.

ПРИГОТУВАННя: видалити кісточки 
абрикосів і нарізати плоди четвертинами. 
Висипати абрикоси в каструлю і засипати 
цукром. Поставити на плиту на малень-
кий вогонь до повного розчинення цукру. 
Потім влити апельсиновий сік і переміша-
ти суміш. Зняти з вогню. Абрикосове ва-
рення залишити на 6 годин при кімнатній 
температурі. Поставити суміш на плиту, 
довести до кипіння. Варити 30 хвилин, 
знімаючи пінку. Після цього варення мож-
на розлити по банках.

ТЕРТиЙ пиРіГ З АбРиКОСАМи
ПОТРіБНО: вершкове масло - 180 г, 

абрикоси - 450 г, цукор - 150 г, борошно - 
250 г, ванілін - щіпка., розпушувач - 0,5 ч. л.

ПРИГОТУВАННя: заморожене масло 
натерти на крупній тертці. Змішати з 50 г 
цукру, борошном, ваніліном і розпушува-
чем. Розтерти суміш в крихту. Форму для 
пирога змастити маслом. На дні форми 
тонко розподілити половину тіста. Абри-
коси крупно нарізати і викласти у форму. 
Посипати фрукти цукром і тістом, що за-
лишився. Пиріг випікати в духовці 45 хви-
лин при температурі 200°. В останні 10 
хвилин знизити температуру до 180°.

ліНиВі ВАРЕНиКи З АбРиКОСАМи
ПОТРіБНО: абрикосове пюре - 1/3 чаш-

ки, сир - 250 г, жовток - 1 шт., борошно ку-
курудзяне - 1 ст. л, борошно пшеничне - 2 
ст. ложки + на підсипання, цукрова пудра - 
1 ст. л, сіль, вершкове масло - 25-30 г, абри-
коси - 4-5 шт., кориця - 1/3 ч. л.

ПРИГОТУВАННя: для абрикосового 
пюре взяти 10 абрикосів без кісточок, ви-
мити і перебити блендером. Відкинути 
їх на сито і дати трошки стекти рідині. У 
миску покласти яєчний жовток і розтерти 
його із цукровою пудрою. Змішати жовток 
із сиром, добре розтерти. Додати абрико-
сове пюре, перемішати. Всипати борошно, 
трошки підсолити і з'єднати все в тісто. 
Воно буде трошки липкувате, але це не 
страшно.

 Поставити каструлю з водою на вогонь, 
посолити, дати закипіти. Насипати на ро-
бочу поверхню борошна і перекласти на 
неї тісто. Сформувати із тіста кульку, дов-
го не вимішувати. Розкачати його у пласт 
завширшки близько 3 см і товщиною 
трохи більше 1 см. Нарізати на невеличкі 
варенички і кожен трошки придавити ви-
делкою. Варити у воді, яка кипить, близь-

ко 2 хвилин, доки не спливуть нагору. Ви-
тягти їх шумівкою й покласти на тарілку. 
У глибокій сковорідці на невеличкому 
вогні розтопити масло. Дати йому час 
трохи потемніти. Покласти в нього кілька 
розрізаних навпіл абрикос розрізом вниз. 
Потомити хвилинку. Додати готові варе-
ники. Кілька разів перемішати, викласти 
на тарілку для подачі, притрусити кори-
цею.

пиРіГ З пЕРСиКАМи і ЧОРНицЕю
ПОТРіБНО: 1 склянка грецького йо-

гурту, 3 яйця, 1/2 чашки розтопленого 
вершкового масла, 1 склянка цукру, 1,5 
склянки борошна, дрібка солі, 1 ст. л. роз-
пушувача, 2 персики нарізаних, 170 г чор-
ниці, цукрова пудра.

ПРИГОТУВАННя: духовку розігріти до 
180 С. Змастити маслом форму діаметром 
23 см. Збити яйця в пишну піну. Додати 
вершкове масло, цукор і йогурт. Збивати 
протягом 1 хв. Всипати борошно, сіль і 
розпушувач. Збивати ще 1 хвилину. Розрі-
зати персики на скибочки. Вилити тісто в 
підготовлену форму, красиво розкладіть 
фрукти і ягоди зверху. За бажанням поси-
пати їх коричневим цукром. Випікати пи-
ріг близько 40 хв. Готовність перевірити 
зубочисткою. Дати охолонути протягом 
години, і тільки потім зніміть бортики 
форми. Посипати пиріг просіяною цукро-
вою пудрою.

КЕКСи З АбРиКОСАМи НА МОлОці

ПОТРіБНО: абрикоси стиглі - 6-9 шт., 
молоко - 200 мл., сметана 10% - 2 ст. л., 
масло вершкове - 100 г., яйце - 1 шт., бо-
рошно пшеничне - 240 г., цукор - 250 г., 
розпушувач - 0,5 ч. л., сода - 0,25 ч. л., сіль 
- щіпка.

ПРИГОТУВАННя: Масло заздалегідь 
розтопити і злегка остудити. У глибоко-
му посуді змішати молоко, сметану і одне 
яйце міксером на маленькій швидкості. 
Всипати цукор і продовжити збивати до 
його розчинення. У збиту суміш влити 
топлене масло, додати дрібку солі, соду 
і розпушувач. У суміш просіяти борош-
но, замісити тісто лопаткою. Форму для 
кексів вистелити паперовими кошиками. 
Наполовину наповнити форми тістом. 
Посередині кексу покласти половинку 
абрикоса м'якоттю вниз. Випікати кекси з 
абрикосами 30 хвилин при 180°. Повністю 
остудити кекси і подавати.

МАлиНОВиЙ ДЖЕМ З пЕРСиКАМи
ПОТРіБНО: 1 кг малини, 300 г цукру, 

500 г персиків, 50 мл рому, сік 1-го лимона.
ПРИГОТУВАННя: Малину помістити 

в глибоку миску і посипати невеликою 
кількістю цукру. Залишити на 2 години. 
Шкірку персика розрізати зверху хрест 

навхрест і опустити в киплячу воду на 
приблизно 1-ну хвилину, дістати і опусти-
ти в миску з холодною водою. Зняти шкір-
ку і крупно порізати. Персики помістити 
в глибоку миску, посипати рештою цукру, 
полити лимонним соком і ромом. Залиши-
ти на 2 години. З'єднати малину і перси-
ки разом з соками, які стекли, у великій 
каструлі з товстим дном, поставити на 
середній вогонь, довести до кипіння і ва-
рити 5 хвилин. Зняти з вогню і дати повні-
стю охолонути. Знову поставити каструлю 
з джемом на середній вогонь, довести до 
кипіння і варити 5 хвилин. Зняти з вогню 
і дати повністю охолонути. І третій раз 
поставити каструлю з джемом на серед-
ній вогонь, довести до кипіння і варити 5 
хвилин і розлити отриманий малиновий 
джем по стерилізованим, гарячим банкам, 
закрити стерилізованими кришками. За-
горнути запаси старим покривалом або 
парою кухонних рушників і залишити так 
до охолодження, після охолодження пере-
вернути в нормальну позицію. Зберігати в 
коморі до 6-ти місяців. А після відкриття 
банки, в холодильнику.

АбРиКОСОВиЙ МАРМЕлАД

ПОТРіБНО: абрикоси – 1 кг, цукор – 500 
г, вода – 1 л, желатин – 25 г

ПРИГОТУВАННя: Видалити з абрикосів 
кісточки, залити водою (0,5 л) і провари-
ти на середньому вогні до стану м’якості. 
Протерти абрикосову масу через сито, 
додати цукор і на повільному вогні вари-
ти до уварювання на третину. Отримане 
пюре охолодити. Желатин розчинити в 
0,5 л води. Додати до абрикосового пюре. 
Довести до кипіння і вилити в форму. Охо-
лодити до кімнатної температури, потім 
поставити в холодильник до застигання. 
Нарізати кубиками і посипати цукром.

пАСТилА З АбРиКОСіВ
Абрикоси містять багато пектину, зав-

дяки чому добре підходять для приготу-
вання пастили. Приготування десерту 
займає багато часу, зате це хороша альтер-
натива покупним цукеркам.

ПОТРіБНО: абрикоси – 1 кг, цукор – 800 
г, вода

ПРИГОТУВАННя: З абрикосів вида-
лити кісточки, повністю залити водою і 
варити 30 хвилин на середньому вогні. 
Потім воду злити, а м’якоть абрикосів пе-
ретерти блендером. Додати в абрикосове 
пюре цукор і варити на повільному вогні 
50 хвилин. Обов’язково помішувати. Деко 
застелити папером для випічки і вилити 
на нього гаряче абрикосове пюре. Пови-
нен вийти шар завтовшки не більш 1 см. 
Пастилу сушити в духовці при температу-
рі 60 градусів близько 3 годин. Охолодити 
до кімнатної температури, перевернути і 
акуратно відокремити від паперу. Наріза-
ти смужками або ромбиками. Зберігати в 
холодильнику.

ТоП-11 рецеПТів з ПерсикаМи і абрикосаМи
На ринках і в садах розпочався сезон персиків та абрикосів, тож саме час поласувати смачними 

і корисними фруктами. Абрикос є лідером за вмістом калію. Він необхідний під час лікування 
серцево-судинних захворювань і при захворювань нирок. Абрикоси варто вживати при атеросклерозі 

і проблемах з кровоносною системою. У них є велика кількість вітаміну А, який покращує роботу 
зору. персик на Сході вважають плодом безсмертя і довголіття. Адже в ньому багато вітамінів, які 

допомагають продовжити молодість. Наприклад, вітамін В2 зберігає здоровими шкіру, нігті і волосся, 
вітамін А сприяє зміцненню кісток, вітамін РР дарує енергію, а також покращує вигляд шкіри. Отож, 

пропонуємо вам цікаві рецепти смачних страв та домашніх консервацій з персиків і абрикосів. 

Смачні і сонячні фрукти: 
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1. ІНфоРмацІя пРо сУб’єКта 
ГосподаРюваННя

юридична адреса: 47501, Терно-
пільська область, Тернопільський 
(Бережанський) район, м. Бережани, 
Площа Ринок, 23а. 

Директор Бернатович Богдан Ми-
рославович, тел. +380677793068. 

e-mail: ruslan.bernatovych@gmail.
com.

2. плаНоваНа дІяльНІсть,
 її хаРаКтеРистиКа, 

техНІчНІ альтеРНативи*.
планована діяльність, її характе-

ристика
Товариство з обмеженою відпові-

дальністю «Мечищів-пісок» планує 
видобувати пісок та вапняк з Мечи-
щівського родовища, яке розташова-
не в Тернопільському (Бережансько-
му) районі, Тернопільської області.

Родовище розроблятиметься від-
критим способом з паралельним про-
суванням фронту видобувних і роз-
кривних робіт. Видобуток корисної 
копалини планується п’ятьма видо-
бувними та одним розкривним усту-
пом. Попереднє розпушення скельних 
порід планується із застосуванням бу-
ро-вибухових робіт, із залученням пі-
дрядної організації, що має спеціальні 
дозволи на проведення зазначених 
робіт, та спеціальне обладнання.

Проектна річна потужність підпри-
ємства: по вапняку – 0,7 тис. м3, по 
піску – 7 тис. м3. 

технічна альтернатива 1
Гірничо-геологічні умови Мечи-

щівського родовища сприятливі. Роз-
робка корисної копалини на повну 
потужність буде проводитись п’ятьма 
видобувними уступами із застосуван-
ням буро-вибухових робіт. Розкривні 
породи розробляються одним усту-
пом.

Розробка і навантаження піску та 
вапняку буде проводитись за допо-
могою екскаватора типу «зворотня 
лопата» з об’ємом 1,0 м3.

Розробка розкривних порід прово-
диться за аналогічною схемою з ви-
добувними із забезпеченням не мен-
ше трьохмісячного випередження по 
розкривних роботах. Транспортуван-
ня розкривних порід у відвали – авто-
самоскидом КрАЗ-256. 

технічна альтернатива 2
Як альтернатива, розглядався ва-

ріант розробки скельного розкриву 
та корисної копалини вапняку екска-
ваторним методом, по лінії природно-
го відколу, без застосування буро-ви-
бухових робіт. Навантаження породи 
екскаватором у австосамоскид КрАЗ-
256. 

Однак, враховуючи гірничо-геоло-
гічні умови Мечищівського родовища 
та низьку продуктивність такий ва-
ріант розробки корисної копалини є 
недоцільним.

* Суб’єкт господарювання має пра-
во розглядати більше технічних та 
територіальних альтернатив.

3. мІсце пРоваджеННя 
плаНоваНої дІяльНостІ, 

теРитоРІальНІ альтеРНативи.
місце провадження планованої 

діяльності: територіальна альтер-
натива 1

Планована діяльність буде здійс-
нюється на території Тернопільського 
(Бережанського) району Тернопіль-
ської області, 2,0 км на південний схід 
від с. Мечищів.

Запаси корисних копалин за-
тверджені протоколом №2439 від 
3.11.2011 р. виданий Державною ко-
місією України по запасах корисних 

копалин. 
територіальна альтернатива 2
Територіальна альтернатива не 

розглядалась, оскільки родовище те-
риторіально прив’язане до покладів 
корисних копалин.

4. соцІальНо-еКоНомІчНий 
вплив плаНоваНої 

дІяльНостІ
Визначається забезпеченням ро-

бочими місцями працездатного на-
селення, сплатою податків в місцеві 
бюджети, покращенням економічної 
ситуації регіону.

5. ЗаГальНІ техНІчНІ 
хаРаКтеРистиКи, У томУ числІ 
паРаметРи плаНоваНої дІяль-

НостІ (потУжНІсть, 
довжиНа, площа, обсяГ 

виРобНицтва тощо).
Згідно з протоколом №2439 від 

3.11.2011 р. виданого Державною ко-
місією України по запасах корисних 
копалин, станом на 01.08.2011 р. ба-
лансові запаси піску складають – 138 
тис. м3 (категорія А); балансові запа-
си спільно залягаючої корисної копа-
лини вапняку - 14 тис. м3 (категорія 
А). 

Загальна ліцензійна площа родови-
ща становить – 0,9 га.

Проектна річна потужність підпри-
ємства: по вапняку – 0,7 тис. м3, по 
піску – 7 тис. м3. 

6. еКолоГІчНІ та ІНШІ обмежеН-
Ня плаНоваНої дІяльНостІ За 

альтеРНативами: 
щодо технічної альтернативи 1

• - дотримання дозволених обся-
гів викидів у атмосферне пові-
тря від стаціонарних джерел:

• - акустичне забруднення, розра-
хунковий гранично допустимий 
рівень якого в житловій забу-
дові менше допустимого рівня 
шуму на території населених 
місць:

• - дотримання вимог Водного ко-
дексу;

щодо технічної альтернативи 2
аналогічно технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
- дотримання розмірів СЗЗ;
- вилучення ділянок в тимчасове та 
довгострокове користування;
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається.

7. НеобхІдНа еКолоГо-
ІНжеНеРНа пІдГотовКа 

І Захист теРитоРІї За 
альтеРНативами: щодо 

техНІчНої альтеРНативи 1
• - виготовлення проектної доку-

ментації;
• - розміщення тимчасових при-

міщень, необхідних для ведення 
робіт;

• - доставку на об’єкт необхідних 
механізмів, сировинних ресур-
сів;

• - проведення гірничо-капіталь-
них робіт;

• - дотримання технології, що пе-
редбачена проектом, при роз-
робці родовища, щоб уникнути 
ерозійних процесів;

• - проведення рекультивації від-
працьованого кар’єру. 

щодо технічної альтернативи 2
аналогічно технічній альтернативі 1

щодо територіальної альтернативи 1
• - польове обстеження ділянки 

родовища:
• - топографо-геодезичні вишуку-

вання;
• - винос в натуру і закріплення 

на місцевості параметрів родо-
вища;

щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається.

8. сфеРа, джеРела та 
види можливоГо впливУ 

На довКІлля: 
щодо технічної альтернативи 1

• атмосферне повітря - техноло-
гічне обладнання, кар’єрна тех-
ніка та автотранспорт;

• водне середовище - обсяги во-
докористування. Водоносні го-
ризонти розвідувальними виро-
бітками не виявлені;.

• ґрунти - утворення відходів, та 
подальше поводження з ними;

• рослинний і тваринний світ - 
опосередкований вплив - при-
сутність людей та обладнання 
на технологічних майданчиках:

• вплив на клімат і мікроклімат - 
відсутній; 

• вплив на техногенне середови-
ще - відсутній.

щодо технічної альтернативи 2 
аналогічно технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1

соціальне середовище - можливе 
перевищення гігієнічних нормативів 
допустимого вмісту забруднюючих 
речовин в атмосферному повітрі, пе-
ревищення санітарних норм допусти-
мого шуму.
щодо територіальної альтернативи 2 

не розглядається

9. НалежНІсть плаНоваНої 
дІяльНостІ до пеРШої чи дРУГої 

КатеГоРІї видІв дІяльНостІ 
та об’єКтІв, яКІ можУть мати 
ЗНачНий вплив На довКІлля 

та пІдляГають оцІНцІ впливУ 
На довКІлля (ЗаЗНачити вІдпо-
вІдНий пУНКт І частиНУ статтІ 
3 ЗаКоНУ УКРаїНи “пРо оцІНКУ 

впливУ На довКІлля”)
Згідно ст.3 п.3 ч.3 Закон України 

«Про оцінку впливу на довкілля» Ме-
чищівське родовище піску та вапняку 
відноситься до другої категорії видів 
планової діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на до-
вкілля і підлягають оцінці впливу на 
довкілля, а саме: видобування корис-
них копалин, крім корисних копалин 
місцевого значення, які видобувають-
ся землевласником чи землекористу-
вачем в межах наданих їм земельних 
ділянок з відповідним цільовим вико-
ристанням.

10. НаявНІсть пІдстав для 
ЗдІйсНеННя оцІНКи тРаНсКоР-

доННоГо впливУ На довКІлля (в 
томУ числІ НаявНІсть ЗНачНоГо 
НеГативНоГо тРаНсКоРдоННоГо 
впливУ На довКІлля та пеРелІК 

деРжав, довКІлля яКих може 
ЗаЗНати ЗНачНоГо НеГативНоГо 
тРаНсКоРдоННоГо впливУ (Заче-

плеНих деРжав)
Транскордонний вплив на довкілля 

відсутній.

11. плаНоваНий обсяГ дослІ-
джеНь та РІвеНь деталІЗацІї 

ІНфоРмацІї, що пІдляГає 
вКлючеННю до ЗвІтУ З оцІНКи 

впливУ На довКІлля
Планований обсяг досліджень та 

рівень деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з ОВД у від-
повідності з ст.6 Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля” № 2059-
VШ від 23 травня 2017 року.

Надання запиту в Тернопільський 
регіональний центр з гідрометеоро-
логії на інформацію про багаторічні 

кліматичні характеристики у місці 
здійснення планової діяльності.

Надання запиту у управління еко-
логії та природних ресурсів Терно-
пільської ОДА на інформацію про 
величини фонових концентрацій за-
бруднюючих речовин у атмосферно-
му повітрі і наявність об’єктів ПЗФ.

12. пРоцедУРа оцІНКи впливУ 
На довКІлля та можливостІ 

для УчастІ в НІй ГРомадсьКостІ 
Планована суб’єктом господарю-

вання діяльність може мати значний 
вплив на довкілля і, отже, підлягає 
оцінці впливу на довкілля відповідно 
до Закону України “Про оцінку впливу 
на довкілля”. Оцінка впливу на довкіл-
ля - це процедура, що передбачає:
• - підготовку суб’єктом господа-

рювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля; 

• - проведення громадського об-
говорення планованої діяльно-
сті;

• - аналіз уповноваженим орга-
ном звіту з оцінки впливу на 
довкілля, будь-якої додаткової 
інформації, яку надає суб’єкт го-
сподарювання, а також інформа-
ції, отриманої від громадськості 
під час громадського обговорен-
ня, під час здійснення процеду-
ри оцінки транскордонного 
впли¬ву, іншої інформації;

• - надання уповноваженим орга-
ном мотивованого висновку з 
оцінки впливу на довкілля, що 
враховує результати аналізу, 
передбаченого абзацом п’ятим 
цього пункту;

• - врахування висновку з оцінки 
впливу на довкілля у рішенні 
про провадження планованої 
діяльності, зазначеного у пункті 
14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на 
довкілля уповноважений орган, ви-
ходячи з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, визначає до-
пустимість чи обґрунтовує недопу-
стимість про¬вадження планованої 
діяльності та визначає екологічні 
умови її провадження.

Забороняється розпочинати про-
вадження планованої діяльності без 
оцінки впливу на до¬вкілля та отри-
мання рішення про провадження пла-
нованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на до-
вкілля передбачає право і можливості 
громадськості для участі у такій про-
цедурі, зокрема на стадії обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
а також на стадії роз¬гляду уповно-
важеним органом поданого суб’єктом 
господарювання звіту з оцінки впли-
ву на довкілля.

На стадії громадського обговорен-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля 
протягом щонайме¬нше 25 робочих 
днів громадськості надається можли-
вість надавати будь-які зауваження і 
про¬позиції до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та планованої діяльності, 
а також взяти участь у громадських 
слуханнях. Детальніше про процеду-
ру громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля буде по-
відомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хворо-
би (COVID-19), спричиненої корона-
вірусом SARS-CoV-2, до повного його 

скасування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину, громадські 
слухання не проводяться і не при-
значаються на дати, що припадають 
на цей період, про що зазначається в 
оголошенні про початок громадсько-
го обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

13. ГРомадсьКе обГовоРеННя 
обсяГУ дослІджеНь та РІвНя 
деталІЗацІї ІНфоРмацІї, що 

пІдляГає вКлючеННю до ЗвІтУ 
З оцІНКи впливУ На довКІлля
Протягом 20 робочих днів з дня 

оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб- сайті уповноваже-
ного органу громадськість має право 
надати уповноваженому органу, за-
значе¬ному у пункті 15 цього пові-
домлення, зауваження і пропозиції до 
планованої діяльності, обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропо-
зиції, вкажіть реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності в Єдиному реє-
стрі з оцінки впливу на довкілля (за-
¬значений на першій сторінці цього 
повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших 
зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень 
і пропозицій громадськості вони бу-
дуть розміщені в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля та пере-
дані суб’єкту господарювання (про-
тягом трьох робочих днів з дня їх 
отримання). Особи, що надають заува-
ження і пропозиції, своїм під¬писом 
засвідчують свою згоду на обробку 
їх персональних даних. Суб’єкт госпо-
дарювання під час підготовки звіту 
з оцінки впливу на довкілля зобов’я-
заний врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано відхилити 
зауваження і пропозиції громадськос-
ті, надані у процесі громадського об-
говорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. Детальна інформація 
про це включається до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. 

14. РІШеННя пРо пРоваджеННя 
плаНоваНої дІяльНостІ

Відповідно до законодавства рі-
шенням про провадження даної пла-
нованої діяльності буде: продовження 
дії спеціального дозволу від 15 серпня 
2012 року реєстраційний № 5625

 на користування надрами з метою 
видобування піску та вапняку 

Мечищівського родовища.
що видається Державною службою 

геології та надр України

15. УсІ ЗаУважеННя І пРопоЗицІї 
ГРомадсьКостІ до плаНоваНої 

дІяльНостІ, обсяГУ дослІджеНь 
та РІвНя деталІЗацІї ІНфоРмацІї, 
що пІдляГає вКлючеННю до ЗвІ-

тУ З оцІНКи впливУ На довКІл-
ля, НеобхІдНо Надсилати до 
Управління екології та природних 

ресурсів Тернопільської обласної дер-
жавної адміністрації, що розташоване 
за адресою: 46008, вул. Шашкевича, 
3, м. тернопіль, e-mail: eco_ter@eco.
te.gov.ua, контактна особа - Груніна 
світлана олександрівна, тел. (0352) 
22 00 20.

(дата офіційного опублікування в Єдиному
 реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(реєстраційний номер справи 
про оцінку впливу

 на довкілля планованої діяльності 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 
товариство з обмеженою відповідальністю «мечищів-пісок»(код єдРпоУ 37737699) 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
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Вітаємо!
Настоятеля храмів 
святого архистра-

тига Михаїла у с. 
Білозірка та Успіння 

Пресвятої Богородиці 
у с. Шушківці 

на Лановеччині, добру і чуйну людину 
Олексія Філюка

з Днем народження! 
 Нехай береже Ваші роки і зміцнює 

здоров’я Господь. Ангел небесний обійме 
затишним крилом і на душі стане те-

пло і спокійно! Нехай Ваше серце, до країв 
наповнене Божою любов’ю, земні дні бу-
дуть сповнені радості, добра і благопо-

луччя! Нехай дорога Вашого життя буде 
світлою і легкою, нехай супроводжують 
Вас віра, любов і надія! Благословляйте 

тих, хто йде поруч з Вами! 
Добра і радощів бажаєм, 
Здоров’я Вам на всі літа!
 Хай сонце весело Вам сяє,
 Хай квітне в серці доброта! 
Хай усміхається Вам доля,
 І обминає хай журба.
 Бажаєм Вам від всього серця
 Любові, щастя і добра!
 Небесна Ненька хай святим покровом
 Освятить кожну мить життя, 
Нехай Господь дарує ласку 
На многії і благії літа!

З повагою – парафіяни.

Овен 
Багато неприємних сюрпризів чекає 

того, хто прагнутиме збільшувати свої 
зв’язки і фіксуватися на постійному пі-
знанні нового.

Телець 
Щоб покращити своє фiнансове ста-

новище, доведеться багато працювати. 
Незайвою буде й стороння допомога.

Близнюки 
Сильні почуття приведуть до того, 

що ви будете стриманими, щирішими і 
чуттєвішими. Чекайте приємних новин.

Рак 
Ваша енергія буде на висоті, у вас 

з’являться додатковi сили. Ви з лег-
кiстю впораєтеся з будь-якими завдан-
нями. У вихiднi чекайте гостей.

лев
Завдяки імунітету ви уникнете вто-

ми і хвороб. Можете сміливо вирушати 
у відпустку. Чим далі буде місце відпо-
чинку від вашого будинку - тим краще.

Діва 
У цей період зірки оберігають вас. 

Навіть безсоння не турбуватиме. Будь-
те обережні у виборі їжі, інакше можуть 
виникнути проблеми з травною систе-
мою.

ТеРези 
Попереду багато несподіванок - як 

приємних, так і не дуже. Через деякі по-
дії необхідно буде докласти зусиль, щоб 
домогтися бажаного.

СкОРпіОн 
Найголовніше для вас - упевненість 

у собі. Зберігайте спокій у будь-якій си-
туації, не робіть необдуманих вчинків, і 
ви знайдете відповіді на всі питання.

СТРілець 
Останнiм часом ви почуваєтеся ща-

сливими. Сприятливий період для ство-
рення нової сім’ї, не бійтеся освідчитися 
в коханні, якщо хочете якнайшвидшого 
розвитку подій.

кОзеРіг 
Розбіжності в сім’ї можуть виникну-

ти через гроші або соціальний статус. 
Але ви з легкістю зможете добитися 
взаємності в будь-якому випадку.

вОДОлій
Особисте життя відрізнятиметься 

стабільністю. Самотні люди можуть зу-
стріти людину, з якою в них будуть сер-
йозні та сприятливі стосунки.

РиБи 
Любов займатиме практично весь 

ваш час, професійна діяльність відійде 
на другий план. Але постарайтеся до-
сягти гармонії в цих двох сферах.

ГОРОСКОП
з 4 по 10 серпня

ТеРнОПільСьКа ОблСПОживСПілКа 
ПРОдає з ауКціОну членам, 

аСОційОваним членам 
СПОживчОГО ТОваРиСТва:

- нежитлову будівлю «Пивний 
бар» загальною площею 68,3 кв.м за 
адресою м.Бережани , вул.Збіжева , 3 

стартовою ціною 35 000 грн., пер-
шим кроком аукціону 1 050 грн.

Реєстраційний внесок 200 грн., 
гарантійний внесок 5 відсотків від 
стартової ціни лота.

Аукціон відбудеться 19 серпня 
2021 року о 9 годині, за адресою м. 
Тернопіль, майдан Волі, 4.

Останній термін реєстрації учас-
ників 13 серпня 2021 року. 

Телефон для довідок 
52-10-44; 52-68-25.

вічнаЯ Пам’ЯТь

3 серпня минуло 40 днів, як не стало 
доброї, чуйної, прекрасної людини, 

нашого колеги і друга 
ігОРя ваСильОвича СеРДюка 

(07.06.1973-25.06.2021).

Тернопільська дирекція 
аТ «Укрпошта» сумує з приводу цієї 

непоправної втрати. 
Вже 40 днів його немає з нами…
Раптово пішов із життя,
Залишив сум у родині і справи,
Що не мають кінця.
Була і немає людини,
Раптово пішла в другий світ,
Залишила дім, рідну хату і друзів,
Яких не злічить.
Він був добряк, роботу свою знав
І все робив неабияк.
І хто б там що кому не говорив,
Він пам’ять добру залишив
Для тих, з ким жив, ким дорожив, 
Хто поважав його і так любив.
О Боже великий, всесильний,
Ти душу його захисти,
Вічну пам’ять 

про добру і світлу людину
Навіки-віків збережи.

 колектив Тернопільської 
дирекції аТ «Укрпошти».

СПівчуТТЯ
Колектив газети «наш День» ви-

словлює щирі співчуття директору 
Чортківського гуманітарно-педаго-
гічного коледжу Роману Пахолку з 
приводу непоправної втрати – смерті 

МаТеРі.
Знаємо, як Ви любили і шанували 

свою неньку. І скільки б років не було 
матерям, поки вони живі – ми діти. 
Цими днями осиротіло ваше серце, бо 
не стало найдорожчої, найріднішої, 
наймилішої людини. 

Тож нехай десь там, у Вічності, 
буде легко і світло душі Вашої Мами. 
Земля їй пухом. Прийміть наші щирі 
співчуття. 

Вітаємо!
Позаштатного 

фотокореспондента 
«Нашого ДНЯ», щирого 

друга, гарну Людину
Мирослава 
Гнатовича 

Коломійчука 
з Днем народження! 

Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаємо всього, чого тільки треба:
Міцного здоров’я і теплого сонця,
Хай стукає радість у кожне віконце.
Ласкавої долі і довгого віку,
Усяких гараздів і щастя – без ліку!
Добра і любові ще зичим багато,
Хай дім обминає біда,
І будуть веселими будні і свята,
Як чиста джерельна вода!
Ми щиро бажаєм жар-птицю спіймати,
Удачу і радість при собі тримати!
Пречиста Діва хай допомагає,
Господь із неба милість посилає!

З повагою – колектив 
газети «Наш ДЕНЬ». 

Вітаємо! 
Відомого тернопільського астролога, 
друга і шанувальника «Нашого ДНЯ»
 Івана Степановича КРУП’ЯКА

з Днем народження! 
Таємниці Космосу, зодіакальне коло, 
Крутяться планети, мов життя… 
А Ви зірки «читаєте» і світ довкола - 
Про чиюсь долю, минуле й майбуття. 
Застереження, поради і надія… 
Нікого не оминає прихильність Небес… 
Щастям зветься чиєсь сузір’я, 
Вірою в себе зветься чиєсь… 
Хай Всесвіт вплітає ще роки і роки
У Вашу долю... 
Хай Небеса дарують здоров’я й добро. 
Хай у житті буде завжди серпнево, 
А в душі будуть сонце й тепло. 

З повагою - колектив «Нашого ДНЯ». 

Вітаємо!
Працівників Почаївського психоневрологічного будинку-

інтернату - іменинників серпня
Сімору Марію Михайлівну, Березій Галину Сергіївну, 
Онищук Галину Іванівну, Сімору Любов Семенівну, 

Ющука Миколу Даниловича, Копач Світлану Володимирівну, 
Федорович Марію Володимирівну!

Нехай приносить задоволення робота,
 І гаманець товстіє від зарплати.
 Щоб працювати не доводилось в суботу,
 Відпусток й вихідних було багато.
Хай успіх переслідує у справах,
 А щастя й затишок нехай чекають вдома.
 Життя хай має веселкові барви,
 Не знає ні турбот, ні втоми!

З повагою, колектив Почаївського 
психоневрологічного будинку-інтернату. 

Вітаємо!
Відповідального і 

вмілого керівника, 
начальника ЦВПЗ 

Козова-1, 
чарівну жінку

 Світлану Олександрівну 
Лашкевич

 з Днем народження!
Нехай життя Ваше квітує
 Веселково-іскристим розмаєм,
 Бог ласкавий хай щастя дарує
 І здоров’я міцне посилає!
 Хай приходить до Вас везіння 
У яскравій, барвистій обнові,
 Зичим радості, миру, цвітіння 
А для серця – палкої любові!
 Хай майбутня життєва дорога,
 По якій іще треба пройти, 
Буде завжди під ласкою Бога, 
Повна сонця, щедрот, доброти!
З повагою – колеги і колектив 

«Нашого ДНЯ».

Вітаю!
 Хорошу людину, люблячого 

чоловіка і батька 
Олександра Бондаря

із Збаража
з Днем народження! 

У цю гарну літню днину 
Тебе вітають друзі і родина!
 Тож прийми вітання найкращі,
 Бажаю миру, удачі і щастя. 
Щоб лихо й хвороби Тебе обминали, 
Зозуля сто років життя накувала.
 Бажаєю Тобі лише гарних подій, 
Яскравого сонця і здійснення мрій. 
Друзів чудових, здоров’я міцного,
 Більше – веселого, менше – сумного.
 Хай серце наповниться теплом, 
Хай ангел захистить своїм крилом.
 Хай Божа ласка осяває путь, 
Хороші люди завжди поруч йдуть. 
А Матінка Божа, Цариця Свята, 
Дарує веселі і многії літа!

 Із щирими вітаннями 
– дід Іван з Котюжин 

Кременецького району. 

ОгОлОшення


