
Юлія ШАБЛЯ,
«Вісті».

СВОЮ історію Українське то-
вариство мисливців та ри-

балок веде із 10 липня 1921 року, 
коли у Харкові був скликаний 1-й 
з’їзд, на якому мисливці і рибалки 
об’єдналися у Всеукраїнську спіл-
ку мисливців і рибалок (ВУСМР).

 Відтак 10 липня у багатьох містах 
України відзначали ювілей товари-
ства. За рішенням ради Полтав-
ської обласної організації УТМР у 
Великій Багачці були проведені за-
ходи з нагоди почесного 100-річ-
чя. На святкові заходи з’їхалися 
представники районних, міських 
та міськрайонної рад Полтавської 
обласної організації позмагатися 
у вмінні ловити рибу вудкою з бе-
рега та влучно стріляти. Рибалили 
учасники на озері Затін, а стріляли 
поблизу села Байрак, після чого 
команди переможців були наго-
роджені цінними призами. 

У день ювілею учасники святку-
вання приймали вітання від голови 
ради Полтавської обласної органі-
зації УТМР Костянтина Боровика.  

В Абазівці 
відсвяткували День 

рибалки
11 ЛИПНЯ за доброю традицією 

у селі Карпусі Абазівського ста-
ростинського округу, на території 
угідь первинної мисливської орга-
нізації №12, яку очолює Григорій 
Рябокінь, відзначали День рибалки. 

На захід завітав голова ради Пол-
тавської міськрайорганізації УТМР 
Сергій Козлов та директор Полтав-
ського ГМРГ Полтавської обласної 
організації УТМР Наталія Козлова.

Мисливці й рибалки гарно про-
вели час, смакували смачнючу 
рибну юшку, спілкувалися. Під 
гучні оплески присутніх Наталія 
Козлова вручила посвідчення По-
чесного члена УТМР ветерану мис-

ливської справи Василю Михайло-
вичу Діденку.

Як розповів «Вістям» Сергій 
Козлов, Полтавська обласна ор-
ганізація УТМР напевно є однією 
з небагатьох, яка за власні кошти 
закупляє тварин і птахів для від-
новлення фауни.  

– Ми звикли не лише з природи 
брати, а й віддавати. А ще – при-
вивати любов до природи підро-
стаючому поколінню. Я завжди 
наголошую, щоб мисливці брали з 
собою на полювання й риболовлю 
жінок, дітей, онуків, щоб вони теж 
мали змогу насолоджуватися ве-
чірньою зорею, красою лісу, смач-
ною юшкою чи кашею, звареною 

на вогні. Щоб наші діти й онуки 
зростали у гармонії з природою, 
любили її і берегли, – зазначив 
Сергій Владиславович.

З нагоди 100-річчя УТМР у Кар-
пусях випустили в небо голубів. До 
цього чудового дійства із задово-
ленням долучилася й авторка цієї 
статті. 

Редакція «Вістей» бажає усім 
мисливцям і рибалкам Полтавщи-
ни міцного здоров’я, родинного 
затишку та успіхів у збереженні да-
рів матінки-природи. 

    Фото Юлії ШАБЛІ  
та з особистого архіву  

Наталії КОЗЛОВОЇ. 
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У Полтавському 
районі  
стартували 
жнива

Досягнення та 
перемоги шахіста  
з Гожулів Олексія 
Соловчука

ЗНАЙНАШИХ!

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ ГАЗЕТУ 

«Вісті» 
ЗІ СМАРТФОНА 

Скануйте QR-код, здійснюйте перед-
плату онлайн швидко та зручно.

Саша Решітник та зіркова 
гостя Alyosha.

До 100-річчя УТМР святкові заходи провели у Великій Багачці.

Наталія Козлова вручила посвідчення Почесного члена 
УТМР Василю Діденку.

Святкування Дня рибалки 
у Карпусях. На фото Воло-
димир Малюга та Григорій 
Рябокінь.

Під час вручення нагород. 
На фото Сергій Козлов та 
Костянтин Боровик.

НАПРИКІНЦІ червня на базі дитячого оздо-
ровчого табору «Вместе», який знаходить-

ся в мальовничому містечку Кітен, що у Болгарії, 
пройшов Міжнародний фестиваль-конкурс мис-
тецтв Favorite Fest Bulgaria. Дітлахи з усіх куточ-
ків України могли проявити себе в різних жанрах, 
серед яких: вокал, хореографія, театральне, ци-
ркове образотворче мистецтво. Оплески гляда-
чів не згасали, адже вони мали змогу спостері-
гати незабутнє, вражаюче шоу дитячих талантів. 
Яскраві костюми, масові колективи, харизма-
тичні виконавці – все було присутнє на фести-
валі. Професійне журі прискіпливо оцінювало 
кожного учасника, та, звичайно, діти найбіль-
ше хотіли справити враження на зіркову гостю 
фестивалю, якою в цьому році стала українська 
співачка, композиторка, авторка пісень, учасни-
ця пісенного конкурсу «Євробачення» Alyosha.  
Співачка виявилася надзвичайно привітною та 
доброзичливою. Вона з радістю спілкувалася з 
учасниками фестивалю, давала мудрі поради, 

щодо правильної подачі артиста на сцені та фо-
тографувалася з усіма бажаючими. 

Житель селища Степне Полтавського району, 
юний талант Олександр Решітник, який неодно-
разово дарував свою творчість жителям рідної 
громади, виборов диплом лаурета ІІ ступеня в 
жанрі «Театральне мистецтво». Гумореску Пав-
ла Глазового «Кумова геніальність» у виконанні 
юного гумориста прийняли на ура. Це перший 
досвід молодого артиста виступу за кордоном. 
Але зупинятися на цьому не збирається. Адже 
вже давно мріє підкорити світову сцену і дару-
вати гарний настрій глядачам своїми виступами. 

Бажаємо нашому земляку, щоб шлях його 
творчого життя був гладким, щасливим та яскра-
вим. Щоб всі його плани та цілі обов’язково ста-
ли реальністю. 

«Вісті».
Фото з особистого архіву  

Саші РЕШІТНИКА. 

Саша Решітник привіз нагороду із Болгарії
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ІНФОРМУЄОДА АКТУАЛЬНО

ВІСТІЗВІДУСІЛЬ

БУДЬТЕОБЕРЕЖНІ!

УВАГА! ЖНИВА-2021

11 ЛИПНЯ, у неділю, у ПП імені Калашника розпочали збирання ранніх 
зернових. Впродовж усього дня молотили озиму пшеницю на площі 180 
гектарів. Озимина продемонструвала гарну урожайність – 60 центнерів з 
гектара. 

На початку тижня працювати хліборобам завадив дощ. Та вже через день 
аграрії знову вийшли в поля жнивувати. У середу, 14 липня, молотили горох 
на площі 99 гектарів. Далі по плану – збір пшениці. Бажаємо аграріям ще-
дрих ужинків та сприятливої погоди!

Про перебіг жнивної кампанії в районі «Вісті» більш детально інформува-
тимуть своїх читачів у наступних номерах газети.

«Вісті».
Фото Миколи КУРІННОГО.  

ДСНС закликає 
громадян не 

провокувати пожежі у 
природних екосистемах!

В УКРАЇНІ панує надзвичайно спе-
котна погода. Тому рятувальники 
застерігають: безвідповідальна по-
ведінка, помножена на небезпечні 
для екосистем погодні умови, при-
зводять до катастрофічних наслідків, 
зокрема, й загибелі людей. А те, що 
основною причиною виникнення по-
жеж на відкритих територіях є саме 
людський фактор – можна легко під-
твердити вражаючими статистични-
ми показниками. Лише за одну добу 
маємо 120 випадків загорянь на від-
критих територіях та у природних 
екосистемах, під час яких загинуло 
троє людей та постраждало четверо.

Тож, зважаючи на загрозу виник-
нення загорянь під час підвищення 
температурних показників, Держав-
на служба України з надзвичайних 
ситуацій звертається до населення з 
проханням не провокувати пожежі на 
відкритих територіях та дотримува-
тися елементарних правил безпеки 
під час відпочинку на природі.

Категорично забороняється:
• створювати смітники та спалю-

вати відходи;
• розводити багаття у лісі та лісо-

посадках;
•  палити, кидати у лісі та лісопосад-

ках непогашені сірники та недопалки;
• залишати у лісі просочене бен-

зином, гасом, мастилом або іншими 
горючими речовинами ганчір’я;

• спалювати стерню та рослинні за-
лишки на сільськогосподарських полях;

• дозволяти дітям бавитися із сір-
никами та запальничками.

Шановні громадяни! Якщо ви 
помітили займання в лісах, по-
садках та на відкритих територі-
ях, негайно телефонуйте за номе-
ром «101».

Пам’ятайте, що лише дотримання 
елементарних правил пожежної без-
пеки застереже від трагічних наслід-
ків та матеріальних збитків.

ГУ ДСНС України у Полтавській 
області.

Щовартопам’ятати
кожномузнастаяких

правилслід
дотримуватися,щобне

втрапитинагачок
шахраїв?

• Не довіряйте словам незнайом-
ців, які обіцяють вам допомогу або 
пропонують дешеві товари. 

• Не впускайте чужинців до оселі 
або негайно обривайте з ними роз-
мову, якщо спілкуєтеся телефоном. 

• Якщо у вас вимагають гроші або 
виконання інших дій, обов’язково за-
пам’ятайте номер шахрая та негай-
но телефонуйте до поліції.

• Повірку та ремонт лічильників 
газу, води, електроенергії й тепла 
виконують тільки підприємства, 
що надають комунальні послуги. 
Контро лери зобов’язані завчасно 
попередити про заплановані роботи 
та пред’явити документи. 

• Якщо вам телефоном кажуть, 
що хтось намагається зняти кошти з 
вашого банківського рахунку, не по-
спішайте виконувати чужі настанови. 

• Не телефонуйте на незнайомі 
номери, зазначені в СМС-повідом-
леннях. ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ В СМС від 
банку Вам ніколи не запропонують 
набрати інший номер телефону. Тим 
більше вночі, коли фінансові устано-
ви не працюють!

• Ніколи й нікому за жодних об-
ставин не розголошуйте дані вашої 
пластикової карти.

Райвідділ поліції.

В ОБЛАСНОМУ центрі, у сквері 
пам’яті Героїв України, актив-

но тривають роботи зі встановлення 
державного стяга. Прапор розміс-
тять на 50-метровому флагштоку, 
а полотнище буде розміром 12 на 
8 метрів. Оновлюють і територію 
навколо.

Нині вже встановили 12-метро-
ві опори та підготували фундамент 
до монтажу прапора. Для того, щоб 
бетон зміцнів, потрібно, аби він 
вистоявся. За тиждень змонтують 
флагшток.

Хід робіт оглянув голова облдерж-
адміністрації Олег Синєгубов та 
його перший заступник Дмитро Лу-
нін.

«За ініціативи Полтавської облас-
ної державної адміністрації в межах 
програми Президента України Во-
лодимира Зеленського «Велике бу-
дівництво» на цьому місці з’явиться 
50-метровий національний прапор, 
який уособлює велич та мудрість 

українського народу, – сказав Олег 
Синєгубов. –  Темпи будівництва 
ведуться активно, що приємно вра-
жає. Часу до відкриття залишається 
не так багато. Презентувати проєкт  
маємо 23 серпня – у День Прапора».

Очільник області також наголо-
сив, що  на площі встановлюють не 
лише найбільший стяг в області, а 
й упорядковують прилеглу терито-
рію. Цей парк стане осередком від-
починку не лише для полтавців, а й 
гостей міста.

Як розповів головний підрядник 
Рустам Ахмізянов, нині укладають 
електричні кабелі, роблять фунда-
менти під стовпи та кладуть плитку. 

На будівництві працює бригада з 
8 робітників, щоденно по 12 годин. 
Завершити роботи планують до 20 
серпня.

Вл. інф.

У районі створять центри допомоги 
постраждалим від домашнього насилля

У 2021 РОЦІ з держбюджету виділять 8 млн 233 тис. 115 грн  на 
створення 2 денних центрів соціально-психологічної допомоги та 5 
спеціалізованих служб первинного соціально-психологічного кон-
сультування людей, які постраждали від домашнього насильства 
тощо.  Такі центри соціально-психологічної допомоги  планують ство-
рити у Котелевській та Щербанівській громадах району. 

У Зіньківській громаді
У РАМКАХ проєкту «Сімейні молочні ферми» у селі Хрипки з’яви-

лася перша сімейна молочна ферма. Проєкт має на меті створити 
всеукраїнську мережу сімейних молочних ферм. Кожна сім’я в селі 
отримує унікальну можливість стати фермерами і почати свій влас-
ний ефективний бізнес в молочному тваринництві. До цієї ініціативи 
долучилось і господарство Голяченка В’ячеслава, яке має понад 30 
стійломісць з поголів’ям на 19 корів. Проте в планах родини – розши-
рити господарство до 50 стійломісць.

У Решетилівській громаді 

В РЕШЕТИЛІВЦІ триває реконструкція фізкультурно-оздоровчо-
го реабілітаційного комплексу «Колос». Будівельні роботи почали 
в квітні цього року. Планують у спорткомплексі облаштувати умови 
для  реабілітації та спортивної підготовки людей з інвалідністю.  Крім 

того, сподіваються, що комплекс зможе стати потужним осередком 
інваспорту в області, місцем, куди на змагання, тренування і віднов-
лення приїжджатимуть українські та міжнародні атлети з інвалідністю.  
Для цього будівництвом  «Колосу» передбачено 30 ліжко-місць та 
36-метровий спортзал. 

У Котелевській громаді 

НЕЩОДАВНО на території пляжу «Молодіжний» вже вдруге від-
ділом культури, спорту та туризму Котелевської селищної ради, в 
рамках навчально-тренувального процесу, було організовано турис-
тично-оздоровчий табір для учнів ДЮСШ «Юність». Програма табору 
включала в себе навчально-тренувальні заняття з техніки пішохідно-
го туризму, з плавання на каяках, волейболу та футболу. 27 вихован-
ців «Юності» мали можливість не лише удосконалити свої спортивні 
вміння та навички, а й цікаво та з користю провести декілька днів літа. 
Вони навчилися самостійно встановлювати намети, облаштовувати 
місце для безпечного розпалювання вогнища, готувати лісову кашу, 
а головне – злагоджено працювати в команді.

Підготувала Аліна ДМИТРЕНКО. 

УсерпнівУкраїніпрогнозують
значнездорожчанняяєць

В УКРАЇНІ з початку 2021 
року рекордно скороти-

лося виробництво яєць.
В Україні вже з наступного 

місяця можуть значно подо-
рожчати яйця – ціна за десяток 
може досягти 40 грн.

Про це повідомила аналітик 
Асоціації “Український клуб 
аграрного бізнесу” (УКАБ) 
Світлана Литвин.

Зокрема, у січні-травні 2021 
року виробництво яєць на під-
приємствах скоротилося май-
же на 25% – такого рекордно-
го скорочення не було вже 20 
років.

«У червні 2021 року ціна на 
основні кормові культури – 
пшеницю і кукурудзу – зросла 
на 60%, разом з тим ціна на 
яйця впала на 5-7% в порів-
нянні з червнем минулого 
року. В таких умовах вироб-
никам важко працювати через 
високий рівень збитковості», – 
сказала вона.

За словами Литвин, ще од-
ним фактором збитковості 
виробництва є зменшення 

продажів українських яєць за 
кордон. За 5 місяців року екс-
порт яєць скоротився майже 
вдвічі.

Експерт попереджає про 
можливе подорожчання цього 
продукту в Україні вже з на-
ступного місяця.

«Приблизно з серпня почне 
зростати ціна на курячі яйця, 
і вона може досягти піку, який 
ми спостерігали в лютому – 
близько 40 грн за десяток. Ця 
ціна, скоріш за все, буде три-
матися до наступної весни, 
якщо ситуація кардинально 
не зміниться і не збільшить-
ся промислове виробництво 
яєць», – сказала Литвин.

За даними Держстату, в січ-
ні-травні 2021 агропідприєм-
ства скоротили виробництво 
яєць на 22,4%.

За даними Міністерства 
аграрної політики та продо-
вольства, ціни на яйця у квітні 
2021 року були вже на 90% 
вище торішніх, на соняшникову 
олію – на 62,9%, цукор – на 65%.

Вл. інф.

УПолтавськомурайоні
розпочалисяжнива

На фото: механізатори ПП імені Калашника Вадим 
Гавриш та Микола Олексишин.   

У Полтаві встановили  
опори для найбільшого  

прапора в області
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ВІТАЄМОКОЛЕГУ

ПОДЯКА

19ЛИПНЯ–ДЕНЬТРЕНЕРА

20ЛИПНЯ–МІЖНАРОДНИЙДЕНЬШАХІВ

ЗЮВІЛЕЄМ!

ЦИМИ днями прибиральниця КП 
«Аварійно-відновлювальна служба 

Полтавського району» Полтавської ра-
йонної ради Світлана НАЗАРЕНКО від-
значила 60-літній ювілей. З цієї нагоди 
Світлану Іванівну вітав її колектив, який за 
довгі 10 років роботи став для неї рідним.

У 1978 році Світлана Назаренко закін-
чила училище бавовно-прядильної фа-
брики, після чого більше тридцяти років 
працювала прядильницею та чистильни-
цею устаткування на ВАТ «Демітекс». 

Працювали тоді в три зміни, згадує жінка, 
було дуже важко фізично та ще й шкід-
ливі умови праці дошкуляли – повітря в 
цеху завжди було забруднене пилом та 
шматочками ниток. Персонал фабрики 
практично постійно носив ватно-марлеві 
пов’язки. Вдома теж дуже відпочивати не 
доводилося, адже сама ростила двох ді-
тей – доньку Наталю та сина Олександра.  

Після того, як підприємство припинило 
свою діяльність, Світлана влаштувалася 
на роботу у КП «Аварійно-відновлюваль-

на служба», де працює до цього часу.  Її 
колеги, зокрема директор підприємства 
Юрій Ханін, характеризують Світлану 
лише з позитивної сторони – працьови-
та, відповідальна, товариська, старанна 
та сумлінна. І в день ювілею для Світлани 
Назаренко теж звучали найтепліші слова 
від співробітників, від родичів, від дітей та 
восьмирічного онучка Єгора, який один із 
перших вітав свою бабусю з ювілеєм. 

«Вісті».
Фото Юлії ШАБЛІ. 

ЗДАВАЛОСЯ б, шахи – не 
дитяче хобі, але лише кіль-

ка разів побачивши гру, Олексія 
Соловчука з села Гожули, вона 
зацікавила і стала стартом уже в 
майбутньому розвиватися в цьо-
му спорті та досягати перемог. 

З 5 років хлопець знав,  як гра-
ти, вивчав правила цієї гри. На-
вчили його батько й бабуся, які 
привили інтерес, а в майбутньо-
му й любов до шахів. Тоді, будучи 
ще дитиною, він спостерігав за 
їхньою грою і азарт прокидався в 
ньому, адже дорослі вміють, а він 
хотів бути, як вони. 

Перші свої кроки в цьому спор-

ті робив обережно та терпляче,  
грав з рідними та близькими на 
аматорському рівні. Згадуючи 
цей період в своєму житті, Олек-
сій Соловчук говорить, що тоді 
не зростав, але набирався сил та 
знань, щоб вийти на новий рівень. 
І він почався… у 13 років, коли 
восьмикласник вперше зіграв на 
шкільних змаганнях з шахів, зго-
дом відвідував гурток і виконав 2 
та 3 розряди.  На той час Олексій 
мав уже досить знань та навичок 
з шахів, тому брав участь у місь-
ких й обласних турнірах та посту-
пово завоював численну кількість 
звань та нагород.

Навчаючись в ПНТУ ( тепер – 
Національний університет «Пол-
тавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка») на інженера-бу-
дівельника, Олексій не залишав 
шахів, й аж 3 рази досяг звання 
чемпіона Полтави. Поступово він 
призупинив свою кар’єру в цьо-
му спорті, але ненадовго, знову й 
знову ставав чемпіоном Полтави 
з шахів. З різницею у кілька років 
Олексій завойовував чемпіона 
області, майстра спорту з прак-
тичних шахів, і на цій хвилі успіху 
він почав займатися розв’язуван-

ням шахових задач і композицій. 
На той час в Полтаві постійно 

проводились чемпіонати Украї-
ни з цієї категорії, тож для цього 
було купа ресурсів і знань про-
довжувати розвиватися. І не дар-
ма, адже у 2013 році Олексій Со-
ловчук виборов звання чемпіона 
України з розв’язування задач і  
композицій. На даний момент він 

вважається найкращим розв’язу-
вачем України, і вже довгий час 
гордо тримає це звання. 

У свої роки Олексій досяг не-
ймовірних вершин як на рівні 
України, так і світу. Приміром, за-
воював 5 місце на чемпіонаті світу 
з шахів, який проходив в швей-
царському Берні, грав у складі 
збірної України в 2011 році, коли 

вона вперше стала чемпіоном 
Європи, спортсмен тоді посів на 
цих змаганнях в Польщі 4 місце. 
І наразі він один в Україні носить 
звання міжнародного гросмей-
стера з розв'язування шахових 
композицій. Поки що Олексій 
навчає правилам цього спорту 
інших, вдосконалює їхні нави-
чки, виступаючи в ролі тренера 
не лише для новачків, але й для 
професійних гравців всього світу. 
Не залишає шахіст і можливості 
виступити в складі команди Пол-
тавської області, будучи одним з 
ключових учасників. 

Олексій зізнався, що якби не за-
ймався шахами, то можливо хотів 
би працювати вчителем математи-
ки. Адже ці дві різні професії об’єд-
нує завдання аналізувати й розра-
ховувати не лише свої кроки, а й 
кроки конкурента. І лише людина 
з математичним складом розуму 
може застосовувати свої знання в 
повсякденному житті. Це, нарікає 
Олексій, може бути й мінусом в 
звичайному спілкуванні, бо хочеть-
ся міркувати, що скаже людина, на-
перед знати відповіді. 

Та все ж, маючи стільки досяг-
нень, звань та перемог можна 
лише увити, скільки за цим стоїть 
сили, знань та впевненості. 

  Аліна ДМИТРЕНКО,
«Вісті». 

Фото з особистого архіву 
Олексія СОЛОВЧУКА. 

ВПЕРШЕ в цьому році відзначать про-
фесійне свято – День тренера, яке 

щорічно  припадатиме на 19 липня. Саме 
цей день обраний недаремно, адже в да-
лекому 1996 році 19 липня Україна вперше 
взяла участь в Олімпійських іграх як неза-
лежна держава та самостійна команда.

А сьогодні країна, зокрема й Полтав-
ський район, має славні імена фахівців, 
які ведуть спортсменів до важливих зма-
гань в їхньому житті та наставляють їх на 
шлях нових перемог. 

Однією з кращих тренерок з волейболу 
Полтавської районної ДЮСШ «Колос» є 

Аліна Нагорна, яка працює там понад 10 
років.  За цей час вона виховала багато 
гарних та достойних спортсменів високо-
го рівня. Серед її учнів є чимало чемпіонів 
та призерів обласних та республіканських 
змагань. 

Колеги Аліни Анатоліївни цінують її не 
лише як майстра своєї справи, але й як 
хорошу та порядну людину. Вважають її 
чесною, відповідальною, життєрадісною, 
а для своїх вихованців вона завжди добра, 
весела, з посмішкою на обличчі, дисциплі-
нована тренерка.  Дуже багато часу при-
діляє своїй роботі, вихованню підроста-
ючого покоління і разом зі  своїми учнями 
їздить у спортивні табори, відвідує з ними 

різні міста України на змаганнях республі-
канського рівня і виборює призові місця. 

Не дивлячись на молодий вік, вона ко-
ристується авторитетом і у батьків, і в 
керівництва спортивної школи та терито-
ріальної громади. Аліна Нагорна  за свою 
спортивну кар’єру здобула достятньо 
власних нагород різних рівнів. А крім цього 
тепер як тренерка працює з дітьми різних 
вікових категорій від 7 до 18 років, і  може 
пишатися досягненнями своїх вихованців. 
Приміром, в цьому році її учні стали призе-
рами чемпіонату України. 

 «Вісті».
Фото з особистого архіву  

Аліни НАГОРНОЇ.

Ми, жителі села Миколаївка, щиро вдяч-
ні бригаді енергетиків, яку очолює майстер 
Сергій Ілліч Чабаневич, за оперативність, 
злагодженість, професіоналізм, який вони 
проявили під час ліквідації аварії електроме-
режі 3 липня 2021 року в нашому селі.  

Щиро вітаємо з професійним святом 
бухгалтера редакції газети «Вісті»  
Людмилу Олексіївну КРАВЧЕНКО. 

Хай милують око Ваше
Дебет, кредит та баланс,
В касі завжди вистачає
На зарплату і аванс.
Сил бажаємо, натхнення,
Позитиву лиш в житті,
Щастя хай Вас не залишить
Жодний раз на самоті.

Колектив редакції газети «Вісті». 

Шахіст з Гожулів – єдиний в Україні 
гросмейстер міжнародного рівня

Світлана Назаренко відзначила ювілей

Бути тренером – це покликання

Шахіст Олексій Соловчук. 

Тренерка з волейболу Аліна Нагор-
на.

Разом з командою юних волейболістів.

Майстерність Олексія Соловчука підтверджена міжнародни-
ми сертифікатами. 
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“UA: ПЕРШИЙ”

6.00 Гімн України
6.05 Я вдома
6.30 Мультфільм
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,

18.00, 21.00, 23.35, 2.15, 5.10
Новини

7.05, 0.20 Д/с “Тероризм, якому
змогли запобігти” l

8.05 Невідомі Карпати
8.20 Візуальний код
8.50 Заархівоване
9.05 Телепродаж
9.35 Т/с “Гордість” ll
11.40 Край пригод
11.55 Буковинські загадки
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія

15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45 Спорт
15.20 Країна пісень
16.30 Концерт. ВІА “Кобза”
17.30, 19.30 Д/с “Світ дикої природи”
18.55 Д/с “Боротьба за

виживання”
19.55 Д/с “Суперчуття”
21.55 Д/с “Дикі тварини”
23.00 Схеми. Корупція в деталях
1.10 Пишемо історію
1.25, 3.05 Суспільна студія. Головне
4.10 Д/ф “Одесити на Донбасі” l
ТЕЛЕКАНАЛ “1+1”

5.30, 9.25, 10.20 “Життя відомих
людей”

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з “1+1”
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,

16.45, 19.30, 4.25 “ТСН”
11.15, 12.20, 14.15 “Твій день”
14.45 “Одруження наосліп”
17.10 Т/с “Величне століття.

Роксолана”
20.43 “Проспорт”
20.45, 21.50 Т/с “Свати”
22.55, 3.00 Т/с “Сидоренки 

Cидоренки” ll
0.35 Х/ф “Дев’ята брама” pp

“ІНТЕР”

5.25, 0.00 “Слідство вели...”
7.00, 14.10, 15.05, 16.05 “Речдок”
8.50 “Позаочі”
9.50 Т/с “Готель “Імперіал” pp
12.00 Х/ф “007: Голдфінгер”
17.00 “Речдок. Особливий

випадок”

18.00, 19.00, 2.30 “Стосується
кожного”

20.00, 1.45 “Подробиці”
21.00 Х/ф “Пригоди Шерлока

Холмса та доктора
Ватсона. Двадцятий вік
починається”

4.00 “Орел і решка. Морський
сезон”

4.55 Телемагазин
“UA: ПОЛТАВА”

6.00 Гімн України
6.00 Мультфільм
6.06, 13.50 “Уроки тітоньки Сови”
6.25 “Веселі саморобки”
6.30, 7.05, 8.05 “Ранок на

“Суспільному”
7.00, 8.00, 9.00, 2.00 Національні

новини “UA: Перший”

9.10, 21.00 Т/с “Доктор Блейк”
11.10 “Роздивись”
11.40 “Відтінки України”
12.10, 4.00 “Геолокація: Волинь”
12.35 “Шукачі пригод”
12.50 “Невідомі Карпати”
13.10 Д/с “Дикі тварини”
13.35, 5.45 “Лайфхак українською”
13.45 “Ок, я тобі поясню”
14.10 Мультфільми
14.40 “Що? Як?”
15.05, 17.10 “Суспільна студія”
17.00, 20.40, 23.00, 19.00 ПТН
18.10 “Візуальний код”
18.40 “Буковинські загадки”
18.45, 4.25 “Street Схід”
19.15 “Маршрутом змін”
19.30 “Крутий заміс”
19.55 “Задача з зірочкою”
20.00, 23.20 “Шерифи для нових

громад”
20.15 #ВУкраїні
23.30 Освітні лекції “Форуму

інклюзивності”
0.00 Т/с “Римська імперія”
1.20 “Хортиця ONLINE. Скіфський

стан”
1.45 “Еколюди”
2.40 “Разом”
3.05 “Розсекречена історія”
4.55 “Країна пісень”

ICTV

4.15 Скарб нації
4.25 Еврика!
4.30 Факти
4.50 Цивільна оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини

44 Â²ÑÒ²Â²ÑÒ²
1 січня 2015 року. № 1 (8860)

“UA: ПЕРШИЙ”

6.00 Гімн України
6.05 Я вдома
6.30 Мультфільм
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,

18.00, 21.00, 23.35, 2.15, 5.10
Новини

7.05, 0.20 Т/с “Доктор Блейк” pp
8.05 Невідомі Карпати
8.20 Візуальний код
8.50 Заархівоване
9.05 Телепродаж
9.35 Т/с “Гордість” ll
11.40 Край пригод
11.55 Буковинські загадки
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45 Спорт
15.20 Країна пісень
16.30 Концерт
17.30 Схеми. Корупція в деталях
18.55 Д/с “Боротьба за

виживання”
19.55 Д/с “Суперчуття”
21.55 Д/с “Дикі тварини”
23.00 Наші гроші
1.25, 3.05 Суспільна студія.

Головне
4.10 Д/ф “Перехрестя Балу” l
ТЕЛЕКАНАЛ “1+1”

5.35, 9.25, 10.20 “Життя відомих

людей”
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з

“1+1”
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,

16.45, 19.30, 4.30 “ТСН”
11.15, 12.20, 14.15 “Твій день”
14.45 “Одруження наосліп”
17.10 Т/с “Величне століття.

Роксолана”
20.43 “Проспорт”
20.45, 21.45 Т/с “Свати”
22.50, 2.40 Т/с “Сидоренки 

Cидоренки” ll
0.30 Т/с “Брати Грімм” pp

“ІНТЕР”

5.25, 0.00 “Слідство вели...”
7.00, 14.00, 15.00, 16.00 “Речдок”
8.50 “Позаочі”
9.50 Т/с “Моя сім’я та інші звірі”

ll
11.50 Х/ф “007: Доктор Ноу”
17.00 “Речдок. Особливий

випадок”
18.00, 19.00, 2.30 “Стосується

кожного”
20.00, 1.45 “Подробиці”
21.00 Х/ф “Пригоди Шерлока

Холмса та доктора
Ватсона. Собака
Баскервилів”

4.00 “Орел і решка. Морський

сезон”
4.55 Телемагазин

“UA: ПОЛТАВА”

6.00 Гімн України
6.00, 14.20 Мультфільм
6.10, 13.50 “Уроки тітоньки Сови”
6.25 “Веселі саморобки”
6.30, 7.05, 8.05 “Ранок на

“Суспільному”
7.00, 8.00, 9.00, 2.00 Національні

новини “UA: Перший”
9.10, 21.00 Т/с “Доктор Блейк”
11.10 “Роздивись”
11.40 “Відтінки України”
12.10, 4.00 “Геолокація: Волинь”
12.35, 18.40 “Буковинські загадки”
12.50 “Невідомі Карпати”
13.10 Д/с “Дикі тварини”
13.35, 5.45 “Лайфхак українською”
13.45 “Ок, я тобі поясню”
14.10 “Українська абетка”
14.40 “Що? Як?”
15.05, 17.10 “Суспільна студія”
17.00, 20.40, 23.00, 19.00 ПТН
18.10, 4.55 “Країна пісень”
18.45 “Край пригод”
19.15, 23.20 “Шерифи для нових

громад”
19.30, 23.30 “Крутий заміс”
19.55 “Задача з зірочкою”
20.00 “Маршрутом змін”
20.15 #ВУкраїні
0.00 Т/с “Римська імперія”

1.15 “Артефакти”
1.45 “Еколюди”
2.40 “Схеми. Корупція в деталях”
3.05 “Розсекречена історія”
4.25 “Steet Схід”

ICTV

4.15 Скарб нації
4.25 Еврика!
4.30 Факти
4.50, 20.25, 2.35 Цивільна

оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.15, 21.30 Дизельшоу 
11.45, 23.05 Скетчшоу “На трьох” p
12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 16.10 Х/ф “Наймані

вбивці” pp
16.25 Х/ф “Танго і Кеш” pp
18.45, 21.10 Факти. Вечір
0.20 Х/ф “Гра” pp
3.20 Я зняв!

“НОВИЙ КАНАЛ”

5.00 “Абзац!”
6.00, 7.50 “Kids time”
6.05 М/c “Том і Джеррі”
7.55 “Орел і решка”
10.05 Т/с “Надприродне” pp
12.50 “Аферисти в сітях” p
14.50 Х/ф “Книга джунглів”
16.50 Т/с “Будиночок на щастя”

19.00 “Хто зверху?” l
21.00 Х/ф “Махач вчителів” pp
22.50 Х/ф “Денніс мучитель”
0.50 “Improv Live Show” l
2.35 “Зона ночі”

“К1”

6.30 “Top shop”
8.00 М/с “Юху та його друзі”
8.25 “Ух ти show”
9.15 “Орел і решка. Шопінг”
10.00 “Орел і решка. Мегаполіси”
12.00 “Орел і решка. Шалені

вихідні”
13.00, 18.10 “Орел і решка.

Морський сезон”
14.40 Т/с “Беверлі Хіллз, 90210”
20.00 “Орел і решка. Дива світу”
0.00 Т/с “Грань” pp
3.10 “Нічне життя”

НТН

5.00 “Top shop”
6.20 “Таємниці світу”
6.55 “Свідок. Агенти”
7.50, 14.50, 17.00, 2.40

“Випадковий свідок”
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.10

“Свідок”
9.00 “Страх у твоєму домі”
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI.

Маямі” pp
17.50 “Будьте здоровi”
23.00 Т/с “Сліпа зона” pp

0.40 “Легенди бандитського
Києва”

1.45 “Реальні злочинці”
3.00 “Речовий доказ”
4.00 “Правда життя. Професійні

байки”
“XSPORT”

6.00, 18.30, 21.30, 0.30 XSPORT
Review

6.10, 11.50 Всесвітня риболовля
6.40 Сила стихії
7.35 Руйнівники міфів
10.20 Ride
10.50, 12.20, 13.35 Телемагазин
13.20, 1.40 Боротьба.

Європейський
кваліфікаційний турнір на
Олімпіаду2020

13.50, 3.00 Золота колекція боксу
15.00 Воїнніндзя
15.25 Мисливці за гігантськими

лобстерами
16.25 Х/ф “Товстун на ринзі”
18.40 Х/ф “Народження

Дракона”
20.30, 21.40 Переслідуючи

монстрів
22.40 Х/ф “Пекло”
0.40 Бодібілдинг. Відкритий Кубок

Львова WABBA2021
4.00 ЙОЙ
4.30 Бійцівський клуб
5.00 Тримай ляща

“UA: ПЕРШИЙ”

6.00 Гімн України
6.05 Земля, наближена до неба
6.30 Мультфільм
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,

18.00, 21.00, 23.35, 2.15, 5.10
Новини

7.05, 0.20 Т/с “Доктор Блейк” pp
8.05 Невідомі Карпати
8.20 Візуальний код
8.50 Заархівоване
9.05 Телепродаж
9.35 Т/с “Гордість” ll
11.40 Край пригод
11.55 Буковинські загадки
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45 Спорт
15.20 Країна пісень
16.30 Концерт. Хорея Козацька
17.30 Д/с “Світ дикої природи”
18.55 Вижити у рифах
19.55, 21.55 Д/с “Дикі тварини”
23.00 Перша шпальта
1.25, 3.00 Суспільна студія.

Головне
4.10 Д/ф “Норильське повстання” p
ТЕЛЕКАНАЛ “1+1”

5.30, 9.25, 10.20 “Життя відомих
людей”

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з
“1+1”

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,

16.45, 19.30, 4.25 “ТСН”
11.15, 12.20, 14.15 “Твій день”
14.45 “Одруження наосліп”
17.10 Т/с “Величне століття.

Роксолана”
20.43 “Проспорт”
20.45, 21.50 Т/с “Свати”
22.55, 2.55 Т/с “Сидоренки 

Cидоренки” ll
0.35 Х/ф “Зоряний пил” pp

“ІНТЕР”

5.00, 4.55 Телемагазин
5.25, 0.55 “Слідство вели...”
7.00 “Речдок”
8.55, 18.00, 3.10 “Стосується

кожного”
10.50 Х/ф “Жандарм із Сан 

Тропе”
12.50 Х/ф “Жандарм у Нью 

Йорку”
14.50 Х/ф “Жандарм

одружується”
16.35 “Жди меня. Україна”
20.00, 2.25 “Подробиці”
21.00 Х/ф “Пригоди Шерлока

Холмса і доктора Ватсона”
4.40 Мультфільм

“UA: ПОЛТАВА”

6.00 Гімн України
6.00 Мультфільм
6.10, 13.50 “Уроки тітоньки Сови”
6.25 “Веселі саморобки”

6.30, 7.05, 8.05 “Ранок на
“Суспільному”

7.00, 8.00, 8.55, 2.00 Національні
новини “UA: Перший”

9.10, 21.00 Т/с “Доктор Блейк”
11.10 “Роздивись”
11.40 Кулінарне шоу “Енеїда”
12.10, 4.00 “Геолокація: Волинь”
12.35, 18.40 “Буковинські загадки”
12.45 “Недалечко”
13.10 Д/с “Дикі тварини”
13.35, 5.45 “Лайфхак українською”
13.45 “Ок, я тобі поясню”
14.10 “Марійчин першосвіт”
14.20 Мультфільми
14.40 “Що? Як?”
15.05, 17.10 “Суспільна студія”
17.00, 20.40, 23.00, 19.00 ПТН
18.10, 4.55 “Країна пісень”
18.45 “Небезпечна зона”
19.15 “Маршрутом змін”
19.30, 23.30 “Крутий заміс”
19.55 “Задача з зірочкою”
20.00 Цикл “Наші тридцять”
20.25, 23.20 “Шерифи для нових

громад”
0.00 Т/с “Римська імперія”
1.15 “Артефакти”
1.45 “Еколюди”
2.40 #ВУкраїні
3.05 “Розсекречена історія”
4.25 “Steet Схід”

ICTV

4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!

4.25 Служба розшуку дітей
4.30 Факти
4.55 Цивільна оборона
7.45, 19.25 Надзвичайні новини
8.45 Факти. Ранок
9.10 Х/ф “Тремтіння землі 3:

Повернення в
Перфекшен” pp

11.15, 13.15 Х/ф “Тремтіння
землі 4. Легенда
починається” pp

12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.10 Х/ф “Тремтіння

землі 5. Кровна рідня” pp
16.45 Х/ф “Тремтіння землі 6”

pp
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.10, 21.25 Х/ф “Рембо 4” pp
22.15 Х/ф “Полювання на

злодіїв” pp
1.05 Х/ф “Зелена книга” ll
3.20 Я зняв!

“НОВИЙ КАНАЛ”

6.00, 7.40 “Kids time”
6.05 М/c “Том і Джеррі”
7.45 “Орел і решка”
9.55 Т/с “Надприродне” pp
10.50 Х/ф “Блакитна лагуна”
12.55 Х/ф “Повернення в

Блакитну лагуну”
15.00 Х/ф “Блакитна лагуна:

Пробудження”
16.55 Т/с “Будиночок на щастя”
19.00 “Хто зверху?” l
21.00 Х/ф “Відпадний препод” pp

23.30 Х/ф “Відпадний препод 2”
pp

1.45 “Improv Live Show” l
2.30 “Служба розшуку дітей”
2.35 “Зона ночі”

“К1”

6.30 “Top shop”
8.00 М/с “Юху та його друзі”
8.25 “Ух ти show”
9.10 “Орел і решка. Шопінг”
10.00 “Орел і решка. Мегаполіси”
12.00 “Орел і решка. Шалені

вихідні”
13.00 Х/ф “Прикинься моїм

хлопцем” pp
14.40 Т/с “Беверлі Хіллз, 90210”
18.10 “Орел і решка. Морський

сезон”
20.00 “Орел і решка. Дива світу”
0.00 Х/ф “Півтора лицаря: В

пошуках чарівної
принцеси Герцелінди” pp

2.00 Т/с “Три сестри”
3.45 “Нічне життя”

НТН

5.00 “Top shop”
5.25 “Таємниці кримінального

світу”
6.40 Т/с “Паршиві вівці” pp
10.45, 13.00, 19.30 Т/с “CSI.

Маямі” pp
12.30, 16.30, 19.00, 3.00 “Свідок”
14.50, 17.00, 3.30 “Випадковий

свідок”

17.50 “Таємниці світу”
18.20 “Свідок. Агенти”
23.00 Т/с “Сліпа зона” pp
0.45 Х/ф “Поганий лейтенант” pp
3.35 “Речовий доказ”
4.30 “Правда життя. Професійні

байки”
“XSPORT”

6.00, 18.30, 21.30, 0.30 XSPORT
Review

6.10, 11.50 Всесвітня риболовля
6.40 Сила стихії
7.35 Руйнівники міфів
10.20 Ride
10.50, 12.20, 13.35 Телемагазин
13.20, 2.10 Боротьба.

Європейський
кваліфікаційний турнір на
Олімпіаду2020

13.50, 3.00 Золота колекція боксу
14.50 Світовий бокс. Тижневик
15.20 Воїнніндзя
15.45 Переслідуючи монстрів
16.40 Х/ф “Вибивайло”
18.40 Х/ф “Товстун на ринзі”
20.40, 21.40 Мисливці за

гігантськими лобстерами
22.40 Х/ф “Народження

Дракона”
0.40, 4.30 Бійцівський клуб
1.10 Бодібілдинг. Відкритий Кубок

Львова WABBA2021
4.00 ЙОЙ
5.00 Тримай ляща

Понеділок, 19 липня

Вівторок, 20 липня

“UA: ПЕРШИЙ”

6.00 Гімн України
6.05 Я вдома
6.30 Мультфільм
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,

18.00, 21.00, 23.35, 2.15, 5.10
Новини

7.05, 0.20 Т/с “Доктор Блейк” pp
8.05 Невідомі Карпати
8.20 Візуальний код
8.50 Заархівоване
9.05 Телепродаж
9.35 Т/с “Гордість” ll
11.40 Край пригод
11.55 Буковинські загадки
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45 Спорт
15.20 Країна пісень
16.30 Концерт. Дмитро та Назарій

Яремчуки
17.30 Наші гроші
18.55 Д/с “Боротьба за

виживання”
19.55 Д/с “Суперчуття”
21.55 Д/с “Дикі тварини”
23.00 Д/с “Світ дикої природи”
1.25, 3.05 Суспільна студія.

Головне
4.10 Д/ф “Заміновані вірністю” l
ТЕЛЕКАНАЛ “1+1”

5.35, 9.25, 10.20 “Життя відомих

людей”
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з

“1+1”
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,

16.45, 19.30, 4.30 “ТСН”
11.15, 12.20, 14.15 “Твій день”
14.45 “Одруження наосліп”
17.10 Т/с “Величне століття.

Роксолана”
20.43 “Проспорт”
20.45, 21.50 Т/с “Свати”
22.55, 3.25 Т/с “Сидоренки 

Cидоренки” ll
0.35 Х/ф “Хранителі” pp

“ІНТЕР”

5.25, 23.55 “Слідство вели...”
7.00, 14.05, 15.00, 16.00 “Речдок”
8.50 “Позаочі”
9.50 Т/с “Моя сім’я та інші звірі” ll
11.50 Х/ф “007: Із Росії з

любов’ю” pp
17.00 “Речдок. Особливий

випадок”
18.00, 19.00, 2.30 “Стосується

кожного”
20.00, 1.45 “Подробиці”
21.00 Х/ф “Пригоди Шерлока

Холмса та доктора
Ватсона. Скарби Агри”

4.00 “Орел і решка. Морський
сезон”

4.55 Телемагазин

“UA: ПОЛТАВА”

6.00 Гімн України
6.00 Мультфільм
6.10, 13.50 “Уроки тітоньки Сови”
6.25 “Веселі саморобки”
6.30, 7.05, 8.05 “Ранок на

“Суспільному”
7.00, 8.00, 9.00, 2.00 Національні

новини “UA: Перший”
9.10, 21.00 Т/с “Доктор Блейк”
11.10 “Роздивись”
11.40, 18.10 Кулінарне шоу “Енеїда”
12.10, 4.00 “Геолокація: Волинь”
12.35 “Шукачі пригод”
12.50 “Невідомі Карпати”
13.10 Д/с “Дикі тварини”
13.35, 5.45 “Лайфхак українською”
13.45 “Кіношкола вдома”
14.10 Мультфільми
14.40 “Що? Як?”
15.05, 17.10 “Суспільна студія”
17.00, 20.40, 23.00, 19.00 ПТН
18.40 “Загадки чернівецьких

атлантів”
18.45 “Недалечко”
19.15, 23.20, 2.50 “Шерифи для

нових громад”
19.30, 23.30 “Крутий заміс”
19.55 “Задача з зірочкою”
20.00, 2.40 “StopFakeNews”
20.10 “Схеми. Корупція в деталях”
0.00 Т/с “Римська імперія”
1.15 “Артефакти”
1.45 “Еколюди”
3.05 “Розсекречена історія”

4.25 “Street Схід”
4.55 “Країна пісень”

ICTV

4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30 Факти
4.50 Цивільна оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.15, 21.55 Дизельшоу
11.40, 13.15, 23.15 Скетчшоу “На

трьох” p
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.10 Х/ф “Денне світло”

pp
17.00 Х/ф “Рембо 4” pp
18.45 Факти. Вечір
20.25 Спецпроект “МН17. Роки

брехні”
0.30 Х/ф “Пункт призначення 

4” ��
2.00 Секретний фронт
3.30 Я зняв!

“НОВИЙ КАНАЛ”

5.00 “Абзац!”
6.00, 7.40 “Kids time”
6.05 М/c “Том і Джеррі”
7.45 “Орел і решка”
9.50 Т/с “Надприродне” pp
12.30 “Аферисти в сітях” p
14.30 Х/ф “Відпадний препод”

pp

16.50 Т/с “Будиночок на щастя”
19.00 “Хто зверху?” �
21.00 Х/ф “Черговий тато”
22.50 Х/ф “Черговий тато:

Літній табір”
0.40 “Improv Live Show” �
2.25 “Служба розшуку дітей”
2.30 “Зона ночі”

“К1”

6.30 “Top shop”
8.00 М/с “Юху та його друзі”
8.25 “Ух ти show”
9.00 “Орел і решка. Шопінг”
10.00 “Орел і решка. Мегаполіси”
12.00 “Орел і решка. Шалені

вихідні”
13.00, 18.10 “Орел і решка.

Морський сезон”
14.40 Т/с “Беверлі Хіллз, 90210”
20.00 “Орел і решка. Дива світу”
0.00 Т/с “Грань” pp
3.10 “Нічне життя”

НТН

5.00 “Top shop”
6.20 “Будьте здоровi”
7.50, 14.50, 17.00, 2.50

“Випадковий свідок”
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20

“Свідок”
9.00 “Страх у твоєму домі”
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI.

Маямі” pp
17.50 “Вартість життя”
23.00 Т/с “Сліпа зона” pp

0.45 “Легенди бандитського
Києва”

1.45 “Реальні злочинці”
3.35 “Речовий доказ”
4.05 “Правда життя. Професійні

байки”
“XSPORT”

6.00, 18.30, 21.30, 0.50 XSPORT
Review

6.10 Всесвітня риболовля
6.40 Сила стихії
7.35 Руйнівники міфів
10.20 Ride
10.50, 12.20, 13.35 Телемагазин
11.50, 4.30 Світовий бокс.

Тижневик
13.20, 2.10 Боротьба.

Європейський
кваліфікаційний турнір на
Олімпіаду2020

13.50, 3.00 Золота колекція боксу
14.50 Воїнніндзя
15.40 Переслідуючи монстрів
16.40 Х/ф “Пекло”
18.40, 21.40, 1.00 Tokyo Review
18.50 Х/ф “Безстрашна Гієна”
20.35, 21.50 Людина проти

природи
22.40 Х/ф “Дракон – історія

Брюса Лі”
1.10 Бодібілдинг. Відкритий Кубок

Львова WABBA2021
4.00 ЙОЙ
5.00 Тримай ляща

Середа, 21 липня

Четвер, 22 липня
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10.15, 21.30 Дизельшоу
11.50, 13.15 Х/ф “Гра” pp
12.45, 15.45 Факти. День
15.10, 16.10 Х/ф “Полювання на

злодіїв” pp
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25, 2.00 Антизомбі
23.05 Скетчшоу “На трьох” p
0.20 Х/ф “Пункт призначення 5” ��
3.30 Я зняв!

“НОВИЙ КАНАЛ”

5.00 “Абзац!”
6.00, 7.50 “Kids time”

6.05 М/c “Том і Джеррі”
7.55 “Орел і решка”
9.55 Т/с “Надприродне” pp
12.40 “Аферисти в сітях” p
14.30 Х/ф “Відпадний препод 2” pp
16.50 Т/с “Будиночок на щастя”
19.00 “Хто зверху?” �
21.00 Х/ф “Ну що, приїхали?”
23.00 Х/ф “Ну що, приїхали:

Ремонт”
0.55 “Improv Live Show” �
2.40 “Служба розшуку дітей”
2.45 “Зона ночі”

“К1”

6.30 “Top shop”
8.00 М/с “Юху та його друзі”
8.25 “Ух ти show”
9.00 “Орел і решка. Шопінг”
10.00 “Орел і решка. Мегаполіси”
11.50 “Орел і решка. Шалені

вихідні”
12.50, 18.10 “Орел і решка.

Морський сезон”
14.40 Т/с “Беверлі Хіллз, 90210”
20.00 “Орел і решка. Дива світу”
0.00 Т/с “Грань” pp
3.10 “Нічне життя”

НТН

5.00 “Top shop”
6.20 “Вартість життя”
7.50, 14.50, 17.00, 2.50

“Випадковий свідок”
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20

“Свідок”
9.00 “Страх у твоєму домі”
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI.

Маямі” pp
17.50 “Правда життя”
23.00 Т/с “Сліпа зона” pp
0.40 “Легенди бандитського

Києва”
1.45 “Реальні злочинці”
3.35 “Речовий доказ”

4.05 “Правда життя. Професійні
байки”

“XSPORT”

6.00, 18.30, 21.30, 0.40 XSPORT
Review

6.10, 18.40, 21.40, 0.50 Tokyo Review
6.20, 11.50 Всесвітня риболовля
6.40 Сила стихії
7.35 Руйнівники міфів
10.20 Ride
10.50, 12.20, 13.35 Телемагазин
13.20, 2.00 Боротьба.

Європейський
кваліфікаційний турнір на
Олімпіаду2020

13.50 Баскетбол 3х3. Чемпіонат
України. Четвертий тур.
Миргород

15.05, 21.00 Воїнніндзя
15.55 Людина проти природи
16.45 Х/ф “Безстрашна Гієна”
18.50 Х/ф “Дракон – історія

Брюса Лі”
21.50 Дикий гаджет
22.40 Х/ф “Осине гніздо”
1.00 Бодібілдинг. Відкритий Кубок

Львова WABBA2021
3.00 Золота колекція боксу
4.00 ЙОЙ
4.30 Світовий бокс. Тижневик
5.00 Тримай ляща

“UA: ПЕРШИЙ”

6.00 ХХХII літні Олімпійські ігри.
Плавання. Кульова стрільба

6.20 ХХХII літні Олімпійські ігри.
Дзюдо

7.40 ХХХII літні Олімпійські ігри.
Стрільба з лука. Стрибки в
воду

10.30, 16.30 Студія Токіо2020
11.00 ХХХII літні Олімпійські ігри.

Дзюдо. Фехтування
18.00, 21.00, 0.00 Новини
18.20 ХХХII літні Олімпійські ігри.

Важка атлетика
20.20, 21.50 ХХХII літні Олімпійські

ігри
21.30 Доба Олімпійських ігор
0.30 ХХХII літні Олімпійські ігри.

Тріатлон
3.00 ХХХII літні Олімпійські ігри.

Фехтування
3.25 ХХХII літні Олімпійські ігри.

Академічне веслування
4.30 ХХХII літні Олімпійські ігри.

Плавання
ТЕЛЕКАНАЛ “1+1”

5.00, 19.30 “ТСНтиждень”
7.00 “Життя відомих людей”
8.00 “Сніданок. Вихідний”
9.00 “Лотозабава”
9.45, 4.20 “Світ навиворіт”

18.30 “Світське життя2021”
21.00 Х/ф “Люди Ікс.

Апокаліпсис” pp
23.40 Х/ф “Нові мутанти” pp
1.50 Х/ф “Хранителі” pp

“ІНТЕР”

5.55 Х/ф “Пригоди Гекльберрі
Фінна”

8.00 “уДачний проект”
9.00 “Готуємо разом”
10.00, 11.00, 12.00 “Інше життя”
13.10 “Речдок. Випереджаючи час”
18.00 Х/ф “Фантомас”
20.00 “Подробиці”
20.30 Х/ф “Винесені з моря” pp
22.20 Х/ф “Золоте теля”
1.45 “Речдок”

“UA: ПОЛТАВА”

6.00 Гімн України
6.00, 13.05, 16.05 “Маршрутом

змін”
6.20, 12.35, 16.20, 18.25, 21.30

#ВУкраїні
6.50 “Шерифи для нових громад”
7.10 “Еколюди”
7.15, 8.00 “Ранок на “Суспільному”.

Дайджест”
7.25 “Шукачі пригод”
7.40 “Земля. Наближена до неба”
8.35 Д/с “Дикуни. Дикі забави в

зоопарку СанДієго”
9.00 Д/с “Світ дикої природи”
10.10 “Солодка дача”
10.25, 5.20 Кулінарне шоу “Енеїда”
10.55 Х/ф “Сватання на

Гончарівці” ��
12.15 “Міста і містечка”
13.20 “Роздивись”
13.35 “Візуальний код”
14.05, 5.45 “Лайфхак українською”
14.15 “Ок, я тобі поясню”
14.20 “Уроки тітоньки Сови”
14.30 Мультфільм
15.25 “Піщана казка”
15.30 “Що? Як?”
15.50 “Невідомі Карпати”
16.45 Д/ф “Капітал у ХХІ століття”

�
19.00 “ЗміниТи”
19.15 “Обличчя”
19.45 “Створюй із Суспільним.

Червона лінія”
20.05 “Життя післязавтра”
21.00, 1.30 Цикл “Наші тридцять”
21.55 Д/ф “Хто створив Змієві

Вали?” �
22.45 “Задача з зірочкою”
23.00 “Бийся як дівчина”
23.05 Спецпроект “Зупини мене,

якщо зможеш”
0.00 Д/ф “Малевич” �
2.00 Д/ф “Веронські скарби” �
3.10 “Незвідана Україна”
3.25 “Хортиця ONLINE. Запорізька

Січ”

3.45 “Розсекречена історія”
4.35 “Крутий заміс”

ICTV

4.30 Скарб нації
4.40 Еврика!
4.45 Факти
5.10 Особливості національної

роботи
6.55, 10.55 Багач – Бідняк. Реаліті

шоу
7.55, 0.50 Антизомбі
8.55 Секретний фронт
9.55 Цивільна оборона
11.55, 13.00 Х/ф “Будь

кмітливим!” pp
12.45 Факти. День
14.35 Х/ф “Копи на підхваті” pp
16.40 Х/ф “Як викрасти

хмарочос” pp
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф “Шторму назустріч” pp
20.55 Х/ф “Хижак”
23.00 Х/ф “Адреналін 2. Висока

напруга” ��
2.35 Я зняв!

“НОВИЙ КАНАЛ”

5.50, 1.00 “Вар’яти” �
6.25 “Таємний агент” �
7.45, 9.10 “Kids time”
7.50 М/ф Том і Джеррі:

Шпигунські пристрасті”
9.15 Х/ф “Денніс мучитель”
11.25 Х/ф “Черговий тато: Літній

табір”
13.05 Х/ф “Черговий тато”
15.00 Х/ф “Двоє: я і моя тінь”
17.05 Х/ф “Мій шпигун” ��
19.05 Х/ф “Шпигун по сусідству”
21.00 Х/ф “Канікули” pp
23.00 “Improv Live Show” �

“К1”

6.30 “Top shop”
8.00 М/с “Кротик і Панда”
8.40 “Орел і решка. Шопінг”
10.30 Х/ф “Громобій”
12.10 Х/ф “На іншому кінці

дроту”
14.10 “Орел і решка. Навколо світу”
0.00 Х/ф “Розділювач” ��
2.15 Т/с “Три сестри”
3.00 “Нічне життя”

НТН

5.00 “Top shop”
5.30 Х/ф “Весь світ в очах

твоїх...”
6.45 “Слово Предстоятеля”
6.55 “Випадковий свідок. Навколо

світу”
9.20 Т/с “Смерть у раю” pp
13.30 Х/ф “Близнюки дракони”

pp
15.30 Х/ф “Ведмежатник” pp
17.55 “Легенди карного розшуку”
19.00 Х/ф “Таємничий острів”
20.50 Х/ф “Полювання за

тінню”

23.00 Х/ф “Деяка
справедливість” ��

1.00 Х/ф “Викрадений” pp
2.55 “Речовий доказ”

“XSPORT”

6.00, 18.30, 21.30, 0.15 XSPORT
Review

6.10, 18.40, 21.40, 0.25 Tokyo
Review

6.20 Х/ф “Новачок”
8.45 Х/ф “Боксер”
10.25 Золота колекція боксу. Жан

Паскаль – Бернард Хопкінс
11.20, 12.50, 14.05 Телемагазин
12.20 Всесвітня риболовля
13.50, 2.10 Боротьба.

Європейський
кваліфікаційний турнір на
Олімпіаду2020

14.20 Стронгмен. Чемпіонат
України2021. 110кг

15.15 Людина проти природи
16.05 Х/ф “Шаолінь”
18.50, 0.35 Еверест. Досягаючи

неможливого
20.35 Переслідуючи монстрів
21.50 Х/ф “Ідеальний шторм”
3.00 Золота колекція боксу
4.00 ЙОЙ
4.30 Світовий бокс. Тижневик
5.00 Тримай ляща

Неділя,  25 липня

Четвер, 22 липня

“UA: ПЕРШИЙ”

6.00 Гімн України
6.05 Я вдома
6.30 Мультфільм
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 18.00, 21.00

Новини
7.05 Д/с “Тероризм, якому змогли

запобігти” �
8.05 Невідомі Карпати
8.20 Візуальний код
8.50 Заархівоване
9.05 Телепродаж
9.35 Т/с “Гордість” ��
11.40 Край пригод
11.55 Буковинські загадки
12.00, 18.20 Суспільна студія
13.10 Cтудія Токіо2020
13.50, 22.05 ХХХII літні Олімпійські

ігри. Церемонія відкриття
18.55 Перша шпальта
19.30 Д/с “Світ дикої природи”
19.55 Д/с “Суперчуття”
21.45 Доба Олімпійських ігор
3.00 ХХХII літні Олімпійські ігри.

Фехтування
4.00 ХХХII літні Олімпійські ігри.

Спортивна гімнастика
4.35 ХХХII літні Олімпійські ігри.

Кульова стрільба
5.20 ХХХII літні Олімпійські ігри.

Академічне веслування
5.50 ХХХII літні Олімпійські ігри.

Дзюдо
ТЕЛЕКАНАЛ “1+1”

5.15 “Світське життя2021”
6.05, 9.25, 10.20, 3.55 “Життя

відомих людей”
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 “Сніданок з

“1+1”
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,

16.45, 19.30, 4.30 “ТСН”
11.15, 12.20, 14.15 “Твій день”
14.45 “Одруження наосліп”
17.10 Т/с “Величне століття.

Роксолана”
20.18 “Проспорт”
20.20 “Одруження наосліп7”
22.25 Х/ф “Ніч у музеї 3. Секрет

гробниці” pp
0.25 Х/ф “Монстро” pp
2.05 Т/с “Брати Грімм” pp

“ІНТЕР”

5.25, 23.05 “Слідство вели...”
7.00, 14.40, 15.30, 16.10, 0.50

“Речдок”
8.50 “Позаочі”
9.50 Т/с “Готель “Імперіал” pp
12.00 Х/ф “007: Куляста

блискавка”
17.00 “Речдок. Особливий

випадок”
18.00 “Стосується кожного”
20.00 “Подробиці”
21.00 Х/ф “Фантомас”
2.35 “Жди меня. Україна”
4.05 “Україна вражає”
4.30 “Орел і решка. Морський

сезон”

“UA: ПОЛТАВА”

6.00 Гімн України
6.00, 14.20 Мультфільм
6.10, 13.50 “Уроки тітоньки Сови”
6.25 “Веселі саморобки”
6.30, 7.05, 8.05 “Ранок на

“Суспільному”
7.00, 8.00, 9.00, 2.00 Національні

новини “UA: Перший”
9.10, 21.00 Т/с “Доктор Блейк”
11.10 “Роздивись”
11.25 “Незвідана Україна”
11.40 “Відтінки України”
12.10 “Геолокація: Волинь”
12.35 “Шукачі пригод”
12.50 “Невідомі Карпати”
13.10 Д/с “Дикі тварини”
13.35, 5.45 “Лайфхак українською”
13.45 “Кіношкола вдома”
14.10 “Марійчин першосвіт”
14.40 “Що? Як?”
15.05 “Суспільна студія”
16.00, 19.55, 2.50 “Задача з

зірочкою”
16.05 “Маршрутом змін”
16.30, 19.30 #ВУкраїні
17.00, 20.40, 23.00, 19.00 ПТН
17.10, 20.15 “Крутий заміс”
17.35 “Гендерні окуляри”
18.00 “Візуальний код”
18.20 “Культ особистості”
18.40 “Буковинські загадки”
18.45 “Історія кримських татар”
19.15, 23.20, 1.45 “Шерифи для

нових громад”
20.00, 2.40 “Брехня від політиків.

Перевірка”

23.30 “Разом”
0.00 Х/ф “Будинок “Слово” ��
1.20 Д/ф “Олександр Довженко:

Одеський світанок” �
3.05 “Розсекречена історія”
4.00 Спецпроект “Зупини мене,

якщо зможеш”
4.55 Освітні лекції “Форуму

інклюзивності”
5.20 “Країна пісень”

ICTV

4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30, 1.25 Факти
4.50 Цивільна оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.15, 20.10 Дизельшоу
11.50, 23.40, 1.50 Скетчшоу “На

трьох” p
12.25, 13.15 Х/ф “Зелений

шершень” pp
12.45, 15.45 Факти. День
15.25, 16.10 Х/ф “Перший

лицар” ��
18.45 Факти. Вечір
23.00 Скетчшоу “На трьох10” p
3.30 Я зняв!

“НОВИЙ КАНАЛ”

5.00 “Абзац!”
6.00, 7.10 “Kids time”
6.05 М/c “Том і Джеррі”
7.15 “Орел і решка”
9.20 “Аферисти в сітях” p

14.25 Х/ф “Після заходу сонця” pp
16.15 Х/ф “Золото дурнів” pp
18.50 Х/ф “Білі ціпоньки” pp
21.00 Х/ф “Ціпонька” pp
23.05 Х/ф “Три метри вище

неба” pp
1.50 “Improv Live Show” �
2.35 “Служба розшуку дітей”
2.40 “Зона ночі”

“К1”

6.30 “Top shop”
8.00 М/с “Юху та його друзі”
8.25 “Ух ти show”
9.00 “Орел і решка. Шопінг”
9.50 “Орел і решка. Мегаполіси”
11.50 “Орел і решка. Шалені

вихідні”
12.50 “Орел і решка. Морський

сезон”
14.40 Т/с “Беверлі Хіллз, 90210”
18.10 Х/ф “Досягни успіху”
20.00 “Орел і решка. Дива світу”
22.00 “Орел і решка. Дива світу2”
0.00 Х/ф “Розділювач” ��
2.15 Т/с “Три сестри”
3.00 “Нічне життя”

НТН

5.00, 4.45 “Top shop”
6.25 “Правда життя”
7.50, 14.45, 17.00, 2.50

“Випадковий свідок”
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20

“Свідок”
9.00 “Страх у твоєму домі”
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI.

Маямі” pp

23.00 Т/с “Сліпа зона” pp
0.45 “Легенди бандитського

Києва”
1.45 “Реальні злочинці”
3.15 “Речовий доказ”
3.45 “Правда життя. Професійні

байки”
“XSPORT”

6.00, 18.30, 21.30, 1.00 XSPORT
Review

6.10, 18.40, 21.40, 1.10 Tokyo
Review

6.20, 11.50 Всесвітня риболовля
6.40 Сила стихії
7.35 Руйнівники міфів
10.20 Ride
10.50, 12.20, 13.35 Телемагазин
13.20, 2.20 Боротьба.

Європейський
кваліфікаційний турнір на
Олімпіаду2020

13.50, 3.00 Золота колекція боксу
14.50 Воїнніндзя
15.40 Дикий гаджет
16.30 Х/ф “Осине гніздо”
18.50 Х/ф “Достукатися до

небес”
20.35, 21.50 У пошуках скарбів:

зміїний острів
22.40 Х/ф “Живі”
1.20 Бодібілдинг. Відкритий Кубок

Львова WABBA2021
4.00 ЙОЙ
4.30 Світовий бокс. Тижневик
5.00 Тримай ляща

П’ятниця, 23 липня

“UA: ПЕРШИЙ”

6.00, 11.00 ХХХII літні Олімпійські
ігри. Дзюдо

8.30 ХХХII літні Олімпійські ігри.
Спортивна гімнастика

9.30 ХХХII літні Олімпійські ігри.
Кульова стрільба

10.30, 16.30 Студія Токіо2020
13.50 ХХХII літні Олімпійські ігри.

Фехтування
18.00, 21.00, 0.00 Новини
18.20 ХХХII літні Олімпійські ігри.

Плавання
20.00, 21.50 ХХХII літні Олімпійські

ігри
21.30 Доба Олімпійських ігор
0.25 Х/ф “Сватання на

Гончарівці”
2.00 Д/с “Світ дикої природи”
3.00 ХХХII літні Олімпійські ігри.

Академічне веслування
4.30 ХХХII літні Олімпійські ігри.

Плавання. Кульова стрільба
ТЕЛЕКАНАЛ “1+1”

5.15, 19.30 “ТСН”
6.00, 7.00 “Життя відомих людей”
8.00 “Сніданок. Вихідний”
10.00, 18.30 “Світ навиворіт”
14.00 Т/с “Свати”
20.15, 2.50 “Вечірній квартал”

22.10, 4.20 “Жіночий квартал”
23.20 “Світське життя2021”
0.20 Х/ф “Дев’ята брама” pp

“ІНТЕР”

5.20 Телемагазин
5.50, 3.50 “Орел і решка.

Морський сезон”
6.45 “Слово Предстоятеля”
6.55 Х/ф “Том Сойєр”
9.00 “Готуємо разом. Домашня

кухня”
10.00 “Корисна програма”
11.10 Х/ф “Вертикаль”
12.40 Х/ф “Місце зустрічі

змінити не можна”
20.00, 3.20 “Подробиці”
20.30 “Місце зустрічі”
22.10 Х/ф “Ти будеш моєю” ��
0.05 Т/с “Нехай говорять” pp
4.45 Х/ф “Де ти, Багіро?”

“UA: ПОЛТАВА”

6.00 Гімн України
6.00, 12.35, 16.00 “Маршрутом змін”
6.20, 9.10, 16.20, 3.15 #ВУкраїні
6.50 “Шерифи для нових громад”
7.10 “Еколюди”
7.15, 8.00 “Ранок на “Суспільному”.

Дайджест”
7.25 “Шукачі пригод”
7.40 “Земля, наближена до неба”

8.25 “Геолокація: Волинь”
9.00 “Загадки чернівецьких

атлантів”
9.40 “Артефакти”
10.05 “Країна пісень”
10.55 Д/ф “З України до

Голлівуду” �
12.10 “Антропологія”
13.05 “Гендерні окуляри”
13.20 “Небезпечна зона”
13.35 “Я вдома”
14.05, 5.45 “Лайфхак українською”
14.15 “Ок, я тобі поясню”
14.20 “Уроки тітоньки Сови”
14.30 Мультфільми
15.25 “Піщана казка”
15.30 “Що? Як?”
15.50 “Буковинські загадки”
16.45 Х/ф “Свята сім’я”
18.25, 20.55 “Крутий заміс”
19.00 “Культ. Особистості”
19.15 “Візуальний код”
19.45 “Під прицілом”
20.05 “Помилка 83”
21.15 Д/ф “Капітал у ХХІ століття” �
23.00 “Бийся як дівчина”
23.05, 3.45 “Розсекречена історія”
0.00 Д/ф “Северин Наливайко.

Остання битва!”
1.30 Цикл “Наші тридцять”
2.00 “100 років ізоляції”
2.50 “Разом”
4.35 “Відтінки України”
5.20 Кулінарне шоу “Енеїда”

ICTV

4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.15 Факти
4.40 Не дай себе обдурити
5.30 Багач – Бідняк. Реалітішоу
7.30, 11.00 Т/с “Вижити за будь 

яку ціну”
8.40, 12.20, 13.00 Скетчшоу “На

трьох” p
9.45 Дизельшоу
12.45 Факти. День
13.45 Х/ф “Перший лицар” ��
16.35 Х/ф “Будь кмітливим!” pp
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф “Як викрасти

хмарочос” pp
21.25 Х/ф “Копи на підхваті” pp
23.35 Х/ф “Адреналін” ��
1.20 Цивільна оборона
2.55 Я зняв!

“НОВИЙ КАНАЛ”

5.45 “Вар’яти” �
6.05 “Хто проти блондинок?” �
8.00, 10.00 “Kids time”
8.05 Х/ф “Королівський коргі”
10.05 “Орел і решка. Земляни”
11.00 “Орел і решка. Дівчата.

Невидане”
12.10 “Орел і решка”
15.10 Х/ф “Ну що, приїхали?”
17.10 Х/ф “Ну що, приїхали:

Ремонт”

19.05 Х/ф “Двоє: я і моя тінь”
21.00 Х/ф “Мій шпигун” ��
23.10 Х/ф “Три метри вище

неба 2. Я тебе хочу” pp
1.55 “Improv Live Show” �
2.40 “Зона ночі”

“К1”

6.30 “Top shop”
8.00 М/с “Кротик і Панда”
8.30 “Ух ти show”
9.15 “Орел і решка. Шопінг”
10.15 Х/ф “На іншому кінці

дроту”
12.10 Х/ф “Досягни успіху”
14.00 “Орел і решка. Навколо

світу”
0.00 Х/ф “Голі перці” ��
1.35 Т/с “Три сестри”
3.20 “Нічне життя”

НТН

5.45 “Втеча. Реальні історії”
7.05 Т/с “СБУ. Спецоперація”
11.05 “Україна вражає”
12.50 “Випадковий свідок.

Навколо світу”
14.00 Т/с “Смерть у раю” pp
18.05 “Круті 90ті”
19.00, 3.00 “Свідок”
19.30 Х/ф “Близнюки дракони” pp
21.35 Х/ф “Ведмежатник” pp
0.00 Х/ф “Викрадений” pp
1.55 “Таємниці кримінального світу”
3.30 “Випадковий свідок”

4.00 “Речовий доказ”
4.30 “Правда життя. Професійні

байки”
“XSPORT”

6.00, 18.30, 21.30, 1.00 XSPORT
Review

6.10, 18.40, 21.40, 1.10 Tokyo Review
6.20 Х/ф “Достукатися до

небес”
8.00 Х/ф “Шаолінь”
10.25, 1.20, 4.30 Світовий бокс.

Тижневик
10.55, 12.25, 13.40 Телемагазин
11.55 Всесвітня риболовля
13.25, 1.50 Боротьба.

Європейський
кваліфікаційний турнір на
Олімпіаду2020

13.55 Мотоперегони. Rookies Cup
2021. Гонка 2. Портімао

14.50 Воїнніндзя
15.15 У пошуках скарбів: зміїний

острів
16.10 Х/ф “Живі”
18.50 Людина проти природи
20.40 Мисливці за гігантськими

лобстерами
21.50 Х/ф “Боксер”
23.30 Золота колекція боксу. Жан

Паскаль – Бернард Хопкінс
3.00 Золота колекція боксу
4.00 ЙОЙ
5.00 Тримай ляща

Субота, 24 липня

l – загальнодоступна аудиторія                  p – перегляд неповнолітніми глядачами  (за нагляду дорослих)                        n – тільки для дорослих



Пол тав сько го ра йон но го 
но та рі аль но го ок ру гу  

МОС КІ ВЕЦЬ 

Во ло ди мир Анд рі йо вич

Тел.: 56-53-56, 61-22-95, 067-709-59-09.
м.Пол та ва, вул. Шев чен ка, 24/37, 

з 9.00 до 17.00 що ден но, крім не ді лі.  
Су бо та – з 9.00 до 13.00.

Тел.: 0668559480, 0676474330, 0675301006, 0992754277, 668-998. 
E-mail: miprom.contact@gmail.com
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ПЕРЕДПЛАТА НА ГАЗЕТУ «ВІСТІ» 
ТРИВАЄ ПОСТІЙНО

У ГОЛОВНОМУ управлінні 
Пенсійного фонду Пол-

тавської області провели ма-
сові автоматичні перерахунки 
пенсій з 1 липня п.р., виплата 
яких розпочалася 4 липня.

ПІДСТАВОЮ для проведення 
перерахунків пенсій є декілька 
нормативних документів. По пер-
ше, це Закон України «Про Дер-
жавний бюджет України на 2021 
рік», яким передбачено, що з 1 
липня прожитковий мінімум для 
осіб, які втратили працездатність, 
зріс з  1769 грн до 1854 грн, тобто 
на 85 гривень. У зв’язку з цим міні-
мальна пенсія збільшилася з 1769 
до 1854 гривень, а максимальна – 
з 17690 до 18540 гривень. 

Окрім мінімальних та максималь-
них розмірів пенсій, перераховані 
надбавки, підвищення та інші ви-
плати, що встановлюються до пен-
сій, розмір яких розраховується, 
виходячи із даного показника. 

 У Полтавській області в ре-
зультаті перерахунку підвищення 
отримають 344 тис. громадян, 
що становить 86,3% від загальної 
кількості пенсіонерів. І хоча під-
вищення будуть незначними, але 
додаткова потреба для виплати 
пенсій у липні складе близько 8,0 
млн грн.

 На виконання п. 2 постанови 
Кабінету Міністрів України від 22 
лютого 2021 року № 127 «Про 
додаткові заходи соціального за-
хисту у 2021 році» з 1 липня 2021 
року встановлено щомісячну доп-
лату в розмірі до 100 грн (в межах 
максимального розміру пенсії) 
8,5 тис. пенсіонерів, виплати яких 
підпадають під такі умови:

– пенсії призначені відповідно 
до Закону України «Про загально-
обов’язкове державне пенсійне 
страхування» за зверненнями, які 
надійшли по 31 грудня 2020 року 
включно;

– розмір пенсії із січня по ли-
пень 2021 року включно не ін-
дексувався або не підвищувався 
через  збільшення прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність/мінімальної заро-
бітної плати.

 Також у липні підвищення пен-
сійних виплат відчують 408 не-
працюючих одержувачів Полтав-
щини, які досягли віку 65 років і 
чий стаж сягає 30 років для жінок 
і 35 років – для чоловіків. Розмір 
пенсій таких осіб встановлюється 
на рівні 40% мінімальної заробіт-
ної плати (6000 грн), тобто 2400 
грн. Середнє підвищення у дано-
му випадку склало 334 грн, а до-
даткові видатки Фонду – близько 
136,3 тис. грн.

 Крім того, щомісячну компен-
саційну виплату у розмірі до 500 
грн в липні отримають 726 осіб, 
які досягли віку 80 років, а пенсія 
яких не досягає розміру серед-
ньої заробітної плати (доходу) в 
Україні, з якої сплачено страхові 
внески. Такі підвищення встанов-
люються відповідно до постано-
ви Кабінету Міністрів України від 
01.04.2020 № 251 «Деякі питання 
підвищення пенсійних виплат і на-
дання соціальної підтримки окре-
мим категоріям населення у 2020 
році». З пенсійного бюджету на ці 
виплати щомісяця спрямовувати-
меться понад 376,2 тис. грн.

 Важливі новації у пенсійній 

сфері з’явилися на підставі Зако-
ну України від 29.06.2021 № 1584-
ІХ «Про внесення змін до Закону 
України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постражда-
ли внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи» в частині визначення 
мінімальних розмірів пенсій по 
інвалідності та розмірів мінімаль-
них пенсійних виплат.

 Відповідно до зазначеного за-
кону, з 1 липня 2021 року підви-
щився мінімальний розмір пенсій 
по інвалідності внаслідок Чорно-
бильської катастрофи, як у лікві-
даторів, так і у потерпілих. Так, на-
приклад, згаданий показник для 
осіб з інвалідністю І групи зріс до 
6 000 грн, для осіб з інвалідністю 
ІІ групи – до 4800 грн, ІІІ групи та 
дітей з інвалідністю – до 3 700 грн.

 Також з 1 липня 2021 року вста-
новлено мінімальні розміри пен-
сійних виплат для осіб з числа 
учасників ліквідації наслідків ава-
рії на ЧАЕС І категорії. Розрахова-
ні у залежності від розміру серед-
ньої заробітної плати (доходу) в 
Україні, з  якої сплачено страхові 
внески, та яка враховується для 
обчислення пенсії за попередній 
рік, розміри мінімальних пенсій-
них виплат становлять:

для І групи – 10 340,35 грн
для ІІ групи – 8 272,28 грн
для ІІІ групи – 6 204,21 грн
Червень став черговою віхою 

щодо втілення в Україні нових 
прогресивних технологій і почат-
ком перехідного періоду до елек-
тронної трудової книжки. Закон 
України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо обліку трудової діяль-

ності працівника в електронній 
формі», який набрав чинності 10 
червня п.р., дав офіційний старт 
оцифруванню трудових книжок 
усіх працюючих українців. До того 
часу Пенсійний фонд України оп-
рацьовував документи в тестово-
му режимі.

Віднині внесення відомостей, 
що містяться в паперових тру-
дових книжках працівників, до 
Реєстру застрахованих осіб 
Державного реєстру загально-
обов’язкового державного со-
ціального страхування, яким 
опікується Фонд, – це обов’язок 
роботодавців. За 5 років вони 
повинні перенести до реєстру 
в електронному вигляді всі дані 
про трудову діяльність кожного 
застрахованого громадянина. 
Інформацію можуть надавати як 
роботодавці, так і фізичні особи.

 За наявності повної інформації 
в реєстрі застрахованих осіб про 
всі періоди трудової діяльності 
особи пенсію за віком буде при-
значено автоматично  (без звер-
нення особи) з дня, що слідує за 
днем досягнення пенсійного віку.

 У числі основних переваг елек-
тронної трудової книжки – ав-
томатичне призначення пенсії, 
дистанційне обслуговування 
громадян, зменшення витрат ро-
ботодавців на ведення паперо-
вого документообігу, спрощення 
доступу до інформації про набу-
тий стаж, зменшення негативних 
наслідків втрати паперових до-
кументів та їх фізичного пошко-
дження.

 У числі електронних новацій 
Пенсійного фонду – запрова-

дження з 1 червня п.р. в тесто-
вому режимі електронних листків 
непрацездатності. Передбача-
ється, що перехідний період три-
ватиме до кінця серпня 2021 року. 
Протягом цього часу громадяни 
мають можливість отримати як 
електронний, так і паперовий ли-
сток непрацездатності.

 Електронний лікарняний фор-
мується в Електронному реєстрі 
листків непрацездатності на під-
ставі медичного висновку про тим-
часову непрацездатність. Згід но 
з чинними законодавством, Елек-
тронний реєстр листків непрацез-
датності формує та веде Пенсійний 
фонд України.

 В особистому кабінеті на ве-
бпорталі електронних послуг 
Пенсійного фонду України робо-
тодавець має доступ до інфор-
мації щодо електронних листків 
непрацездатності по співробіт-
никах, які працюють за основним 
місцем роботи, зокрема, номер 
лікарняного, дата його відкриття, 
закриття. Роботодавець автома-
тично отримує необхідну інфор-
мацію для нарахування коштів, 
зокрема, щодо тривалості стра-
хового стажу працівників, формує 
заяву-розрахунок та здійснює ви-
плату.

 Метою впровадження електро-
нних віртуальних листків непра-
цездатності є зменшення кілько-
сті фальсифікацій, економія часу 
та усунення зайвих паперів. 

 Для того, щоб стати користува-
чами онлайн сервісів вебпорталу 
Пенсійного фонду України (www.
portal.pfu.gov.ua), слід скори-
статися системами електронної 
ідентифікації особи – КЕП (квалі-
фікований електронний підпис), 
Bank ID, Mobile ID.

Пресслужба Головного 
управління Пенсійного фонду 

України в Полтавській  
області.

Про пререрахунки пенсій з 1 липня  
та електронні новації Пенсійного фонду

Якгромадістати
цифровою–освітній

курснаплатформіДія
МІНІСТЕРСТВО цифрової трансформа-

ції України та ГО SocialBoost, у рамках Про-
грами «Децентралізація приносить кращі 
результати та ефективність» (DOBRE), що 
виконується міжнародною організацією 
Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) та 
фінансується Агентством США з міжна-
родного розвитку (USAID), розробили но-
вий освітній курс «Як громаді стати циф-
ровою».  

Безкоштовно пройти навчання 
можна на порталі Дія.Цифрова осві-
та. https://osvita.diia.gov.ua/courses/
digital-communities

Особливості курсу: 
Курс пропонує практичні рекомендації 

та інструменти цифровізації на рівні те-
риторіальної громади. Учасники навчання 
зможуть дізнатися, з чого розпочинається 
цифрова громада; як створити вебсайт; 
що таке брендинг; як контент (фото, тек-
сти, презентації) впливає на цифровий 
імідж; як громаді налагодити зв'язок із ці-
льовими аудиторіями через соцмережі; 
що таке цифрова партиципація; із чого 
розпочати стратегію цифровізації та зро-
бити перші кроки у запровадженні кібер-
безпеки.

8 серій тривалістю 6-9 хвилин. 
Курс призначений для державних служ-

бовців, яким не байдужий розвиток ІТ у 
своїй громаді. Після навчання учасники 
отримають сертифікат із кредитом обся-
гом 0,2 ЄКТС.

Проглянути курс можна з українськими 
субтитрами для людей з порушеннями 
слуху.

Курс допоможе громадам здійснити 
цифрову трансформацію і створити власні 
історії успіху впровадження електронних 
інструментів та інноваційних технологій. 

Міністерство цифрової  
трансформації України.
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ДЛЯ декого телефон – щось таке осо-
бливе, тепле. Як друг, якого можна об-

няти, притиснути його знайому руку до щоки 
і вуст. Чи як гніздо з пташенятами, на яке ди-
вишся із милуванням і всміхаєшся… Вона ж 
дивилася на власний телефон з певною осто-
рогою, вона боялася його, як нічної сови, яка 
може несподівано злісно крикнути посеред 
тиші та спокою… І він скрикнув, задзеленчав.

– Так, я тебе впізнала… О, дякую! Я нічого не 
потребую, ніяких фруктів, благаю тебе! І тим 
паче першої полуниці: вона ж неймовірно до-
рога, а ти не Рокфеллер. Ти опікуєшся мною, 
як дитиною… Ти помиляєшся: я не дитя, я – 
доросла, самостійна жінка… У моєму орга-
нізмі достатньо вітамінів, зима закінчилася… 
До чого тут лікарня? Я вже давним-давно з 
неї виписалася, кому б, як не тобі, знати про 
це. Я давно вже від’їлася, стала неймовірно 
товстою і гарною… Ніяких замовлень я не ро-
битиму. Мені нічого не треба. Годі того, що я 
колись так легковажно обмовилася про гамак 
і ти притягнув мені його наступного дня. Та 
ще й хотів причепити прямо у великій кімна-
ті. Це ж тільки уявити: серйозна сорокарічна 
жінка гойдається в гамаку у власній кварти-
рі на четвертому поверсі й дивиться новини. 
Добре, що я нічого не кажу про слонів. Я ж 
у захваті від слонів – вони великі й добрі. Я 
дещо дивна? Хіба що ледь… Ні, сьогодні я не 
така божевільна, як минулого тижня. У мене 
все в нормі…

Чого б це мені не підходити до слухавки? 
Я завжди її піднімаю, коли ти телефонуєш… 
Знаю… Ти б відразу вирішив, що зі мною 
щось трапилося, й негайно примчав би… За-
спокойся, я тут, я жива, все нормально. Не 
зачіпай мою самотність – вона мені подоба-
ється… Ти помиляєшся – я маю з ким пого-

ворити… Ну, мало з ким… З речами. Вони у 
мене всі живі – подушки, сукні, тарілки. Вони 
навіть ховаються від мене, і я їх розшукую 
у всій квартирі. Такі у нас розваги… У тебе 
якесь дитяче відчуття ревнощів: ти ревнуєш 
мене до повітря… Суцільна психіатрія… Я 
нічия, хіба ти ще не зрозумів?! Друже мій, я 
не належу нікому… Хіба ця розмова про вдяч-
ність чи невдячність? Ти ж знаєш, як я ціную 
тебе… Знаю, знаю… Не дорікаєш, не обража-
єш, чекаєш… Знаю… Знаю…

Мені часом здається, що ти одружився зі 
мною ще в третьому класі, хоча ми жодно-
го дня не жили під одним дахом. Відтоді ти 
завжди поряд. Я втікаю, а ти доганяєш. Я зно-
ву втікаю, а ти знову доганяєш… Ти повсюди, 
хоч куди я йду… Я лежу під крапельницею у 
лікарні, а ти сидиш поруч… Я йду по хліб, а ти 
– назустріч, вже несеш мені мій хліб. Ти роз-
шукав мене навіть в іншому місті й отримав 
замість мене мій диплом… О! Я добре пам’я-
таю той бал. Це був справжній ситцевий бал 
– тоді модним вважали ситець, всі втратили 
глузд від нього і нашили з нього випускних 
суконь. Інститут перетворився на розквітлий 
луг… Але це було так давно, в часи льодови-
кового періоду. Відтоді стільки всього відбу-
лося. Я постаріла, ти посивів… Ні, безумовно, 
ні… Вірю тобі: я – найгарніша жінка в цілому 
світі, в усякому разі, серед тих жінок, яких я 

знаю… Ні, ні… Я не хочу бути коханою. Напев-
не, краще бути некоханою, тоді тебе швидше 
покинуть, і все з часом забудеться, відбо-
лить… Немає ніяких образ. Ні на кого, друже 
мій… Я ж їх не збираю, я не скарбничка з мі-
дяками… Заспокойся, будь ласка…

Так, мені телефонували з тієї фірми. Якийсь 
оксамитовий баритон. Маклер, брокер – не 
відаю, як він там зветься. Мені здається, що 
ти поспішаєш із цим обміном. Баритон обіцяв 
усе владнати, підшукати підхожий варіант. 
Вони завжди багато чого обіцяють. Я думаю, 
що всі, хто працює в таких фірмах, звичайні 
аферисти. Обмінювати квартиру ліпше із до-
помогою якої-небудь банальної тітки Люсі, 
доброї знайомої. Знаєш, ліпше поки що не 
з’їжджатися… Це все не так просто. Я зви-
кла існувати в займеннику «я». «Ми» – я цьо-
го собі не уявляю. Бути щасливим – доволі 
складна штука. Хіба ти щасливий?.. Не вірю. 
Справжнє щастя завжди попереду, завжди 
там, де навіть не чекаєш… Добраніч… Не су-
муй, будь ласка!

Вона поклала слухавку й поглянула на того, 
хто сидів у кріслі навпроти.

– Пробач, любий…
Лілія БОНДАРЕВИЧ (ЧЕРНЕНКО).

З білоруської переклала  
Тетяна ДЗЮБА.

ПІСЛЯ того як ви зібрали росли-
ни, їх варто правильно засуши-

ти.  Насамперед рослини перебира-
ють, видаляють сміття, екземпляри, 
уражені шкідниками і хворобами, а 
також ті частини сировини, які не зна-
добляться для приготування корисних 
настоїв і відварів. Найкраще сушити 
рослини в тіні на свіжому повітрі, в 
першу чергу це стосується листя і кві-
ток. На яскравому сонці рослинна си-
ровина вигорає, а разом з пігментами 
губляться цінні речовини. В ідеалі по-
трібно знайти приміщення, яке добре 
провітрюється, сухе і досить тепле. 
Трави зав`язують в пучки, підвішують 
квітками вниз або розкладають на по-
лицях, застелених сухою тканиною. 

Коріння, кореневища і плоди мож-
на сушити на вулиці на сонці. Частини 
рослин розкладають на тканині тонким 
шаром (1-3 см) і протягом дня кілька 
разів перевертають. Щоб захистити 
рослини від комах, сировину прикри-
вають марлею або тонкою сіткою.

ЛІКАРСЬКІ рослини можна сушити за 
допомогою штучного обігріву, наприклад 

в спеціальних вентиляційних сушарках, 
призначених для овочів, фруктів і грибів. 
Пагони, листя і квітки відмінно сохнуть 
при температурі 50-60 ° С, коріння – при 
60-70 ° С, плоди – при 80-90 ° С. Росли-
ни, в яких містяться ефірні масла, сушать 
при температурі не вище 35° С. Якщо у 
вас немає вентиляційної сушарки, можна 
просушити лікарські трави в духовці з від-
критими дверцятами.

Сушку закінчують, коли квітки, стебла і 
листя можна легко розтерти в порошок, 
плоди при стисканні склеюються і не 
пускають сік, а коріння розламуються з 
хрускотом.

Повністю висушені рослини поміщають 
в паперові пакети, картонні коробки або 
загортають в крафт-папір, підписують 
(вказують вид трави і дату збору) і збері-
гають у темному і сухому приміщенні (при 
вологості повітря  до 20 %) з температу-
рою повітря 10-20 ° С. Якщо рослини по-
трібно використовувати в подрібненому 
вигляді, їх перемелюють не під час закла-
дання на зберігання, а перед вживанням. 
При цьому різні види і частини лікарських 
трав зберігають окремо.

ФІТОФТОРОЗ (в народі – 
фітофтора) – найбільш 

поширене, небезпечне захво-
рювання садових культур. Воно 
характеризується швидким по-
ширенням та високим відсотком 
загибелі заражених рослин.

ПРИЙНЯТО вважати фітофтороз 
хворобою пасльонових культур – 
томатів, баклажанів, картоплі. Од-
нак різновиди грибка можуть по-
губити й інші рослини. Наприклад, 
полуницю, садову суницю, цитруси, 
яблуні, перець, кімнатні культури.

Паразитуючи на тканинах садових 
культур, грибки призводять до гнит-
тя вегетативної частини й плодів.

Фітофтора має досить специ-
фічні ознаки:

1. Поява коричневих плям на сте-
блах і листках.

2. Білястий наліт на зворотному 
боці листя.

3. Поява плям на плодах, їх гнит-
тя, погіршення смаку.

При появі перших плям на нижніх 
листах ще є сенс боротьби з гриб-
ком. Такі частини рослин видаля-
ють, обробляють посадки препа-

ратами, у складі яких є мідь. Якщо 
заражена і пошкоджена велика 
частина куща, а також плоди – слід 
позбутися його, спалити. Не можна 
укладати заражене бадилля в ком-
пост або складувати на ділянці.

Причини виникнення захворю-
вання:

1. Різке коливання температур-
них показників. Коли різниця тем-
ператур стає істотною, випадає 
роса. Вона сприяє швидкому проті-
канню хвороби.

2. Надмірне вапнування. Якщо 
при раскисленні ґрунту не були до-
тримані дозування внесення вапна, 
то це може створити сприятливе 
середовище для проживання фі-
тофтори.

3. Загущення посадок. Чим мен-
ше провітрюваність рослин і їх 
освітленість, тим більша ймовір-
ність зараження грибком. Тінисті, 
вологі зарості – улюблене місце 
проживання фітофтори.

4. Відсутність профілактичних 
заходів. Лікування фітофтори – 
довгий, не завжди успішний захід. 
Легше проводити профілактич-
ні обробки. Відсутність грибка на 

власній ділянці – не гарантія відсут-
ності його і у сусідів.

5. Використання зараженого 
компосту. Не можна складати в 
компост бадилля картоплі, томатів, 
баклажанів, особливо якщо на ньо-
му були ознаки фітофторозу. Спори 
потрапляють під культурні рослини 
з внесенням в ґрунт готового ком-
посту.

Головне завдання садівників і го-
родників – попередити зараження 
рослин фітофторозом. Але якщо 
рослини вже заражені, слід негайно 
починати їх лікування.

Найбільшу ефективність проти 
фітофтори мають:

• Бордоська суміш – найпоши-
реніший, дієвий препарат від фі-
тофторозу завдяки вмісту міді.

• Скор – високоефективний 
препарат, який зупиняє розвиток 
грибків і приводить до їх швидкої 
загибелі.

• Квадріс – новинка серед фун-
гіцидів, має як лікувальну, так і про-
філактичну дію проти будь-яких 
грибків.

• Магнікур Фіно – якісний фран-
цузький препарат, що надійно захи-

щає пасльонові та інші культури від 
фітофторозу.

• Рідоміл Голд – комбінований 
засіб, який можна використовува-
ти навіть в невідповідних погодних 
умовах. Здатний захистити нові 
прирости і бульби.

• Банджо – контактний засіб для 
захисту овочевих культур від фі-
тофторозу.

• Коронет – комбінований фун-
гіцид з унікальним широким спек-
тром впливу. Має виражену профі-
лактичну і лікувальну дію.

• Ремонталь – захисний препа-
рат від фітофторозу та інших хво-
роб, що вбирається в тканини рос-
лини за 30 хвилин, не змивається 
опадами.

• Танос – двокомпонентний фун-
гіцид, рекомендований для профі-
лактичних обробок культур.

• Ревус Топ – спеціальний пре-
парат, розроблений для захисту 
пасльонових культур від основних 
небезпечних хвороб.

Перераховані препарати роз-
водять з водою відповідно до ін-
струкції. Не можна необґрунтовано 
збільшувати дозування, тому що 
це може завдати шкоди рослинам. 
Обробку цими препаратами припи-
няють не пізніше ніж за 3 тижні до 
збору врожаю.

Для протидії фітофторозу за-
стосовують і народні методи. Для 
боротьби з фітофторозом ефек-
тивний деревний та рослинний по-
піл. В ньому є чимало калію, тому 
рекомендується рослини ретельно 
обтрушувати попелом. Якщо про-
водиться позакореневе обприску-
вання, то попіл необхідно розвести 
водою та додати до розчину неве-
лику кількість рідкого мила.

Можна прискорити процес рос-
ту томатів та картоплі спеціальним 
розчином, який також допомагає 
позбутися мікробів. Для приготу-
вання розчину необхідно у відро 
води додати спиртову настоянку 
йоду (15 крапель), а також літр мо-
лока. Обприскування потрібно про-
водити кожні 2 тижні.

Сироватка вважається ще од-
ним дієвим способом позбутися 
фітофторозу. Для цього на почат-
ку липня необхідно обприскувати 
рослини кожні 2 дні розчином си-
роватки. Для приготування розчи-
ну сироватка змішується з водою в 
однакових пропорціях.

При виявленні перших симпто-
мів фітофторозу на помідорах чи 
картоплі їх слід обробити розчином 
пекарських дріжджів (100 грамів на 
відро води).

У  ЧИСТОТІЛУ є одна дуже цікава особли-
вість:він одразу відшукує корінь хвороби. 

Якщо сік або порошок помістити на біологічно 
активну точку, то спостерігається миттєва тран-
сформація, перенесення його до джерела хворо-
би.

Застосовувати його можна у вигляді соку, від-
вару, настою, екстракту. Про цілющі властивості 
чистотілу люди знають з найдавніших часів.

Маззю з соку чистотілу на козячому салі араби 
лікували і лікують зовнішні виразки. Мазь з поро-
шку чистотілу, ланоліну і вазеліну, звана «Планта-
зан Б», виліковує початкові форми шкірного ту-
беркульозу, псоріаз, рак шкіри, червоний вовчак, 
мозолі (чистотіл — 10 гр, ланолін — 10 гр, вазелін 
— 10 гр, карболова кислота 0,25% — 10 крапель).

У селах у відварі чистотілу купають золотуш-
них дітей, їм же лікують шкірний туберкульоз, 
коросту, зводять бородавки і веснянки. Чистотіл 
має протипухлинну дію, розсмоктує рубці після 
інфарктів та інсультів. (1 столову ложку на склян-
ку окропу настоюють 15 хвилин в термосі).  Реко-
мендують приймати по 2 столові ложки 3 рази на 
день до прийому  їжі.

Настій чистотілу в суміші з кропивою і календу-
лою перешкоджає розростанню метастазів. Тра-
ви взяти в рівних вагових частинах, подрібнити, 
змішати. 1 столову ложку збору на склянку ок-

ропу на-
стояти в 
т е р м о с і . 
П р и й м а т и 
по 0,5 склян-
ки вранці на-
тщесерце і іншу 
половину склянки до 
вечері.

Свіжим соком чистотілу «припікають» боро-
давки, кандиломи, поліпи, мозолі, парадонтоз, 
його застосовують при хворобах печінки і жовч-
ного міхура, кладуть на хворий зуб. При поліпах 
прямої кишки роблять на ніч клізми з 5-7 крапель 
соку чистотілу на 50-60 гр води.

Сік чистотілу можна заготовити і на зиму. Для 
цього обережно зрізують стебла довжиною 12-
15 см з квітками, пропускають через м'ясорубку 
і віджимають сік. На 1 літр соку потрібно додати 
500 гр горілки або 250 гр спирту.

При захворюваннях шлунка сік пити так: пер-
ший день по 1 чайній ложці 3 рази на день до їжі, 
а у другий і в наступні дні приймати по 1 столовій 
ложці 3 рази на день до їжі.

УВАГА: Чистотіл — отруйна рослина. П'ють 
його по кілька крапель, починаючи з 2-3.

Пробач

Фітофтора – небезпечна хвороба

Чистотіл — ворог 
усіх хвороб!

Як сушити та 
зберігати лікарські 

трави



Полтавська районна рада щиро 
вітає з Днем народження:

Сергія Миколайовича  
МАКСИМЕНКА,  

голову Зіньківської міської  
територіальної громади. 

Бажаємо щастя, гараздів без ліку,
Міцного здоров’я та довгого віку.
Нехай оминають всі болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Чистого Вам неба, миру в рідній хаті,
Щоб були щасливі й на добро багаті.

Оксану Анатоліївну  
ДЯДЮНОВУ,  

голову Решетилівської  
міської громади.

Нехай волошками цвітуть літа 
прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні краплі бід, ні жалю, ні страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів й надії! 

Олександра Васильовича  
ЛЕВЧУКА,  

голову спілки ветеранів Афганістану  
Полтавського району. 

 З Днем народження щиро вітаємо,
Щастя і здоров’я Вам бажаємо,
Хай сміється доля, як калина в лузі,
Нехай будуть поруч добрі, вірні друзі.
Нехай Вас щастя, як дощ обливає
Та радість завжди зустрічає.

Вітаємо з ювілеєм  
Валерія Романовича  
РАФАЛЬСЬКОГО. 

Зорить чудова Ваша дата
Цей світлий день – Ваш ювілей.
У дім уже заходить свято 
З вітанням друзів та гостей.
Хай незліченні будуть роки,
Багаті сонцем та добром,
Веселим – спів, легкими – кроки,
Хай доля сповниться добром!
Адміністрація ПП імені Калашника. 

Профком. 

ОВЕН (21.03 – 20.04). Бажано вируши-
ти в подорож, у відпустку, ви відмінно 
відпочинете. Якщо ж ні, то варто від-

городити себе від зайвої роботи. Виберіть час 
вивчити нинішню ситуацію у всіх її аспектах, 
але не робіть поспішних висновків. У вихідні 
не виключені позитивні зміни. Сприятливий 
день – середа, несприятливий – понеділок.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 21.05). Схоже, вам 
набридла рутина, хочеться почати 
щось екстравагантне. Що ж, ризикніть! 
Але ретельно перевірте інформацію, 

щоб уникнути помилок. У вихідні приділіть час 
для відпочинку та розваг. Сприятливий день – 
четвер, несприятливий – субота.

БЛИЗНЮКИ (22.05 – 21.06). Прекрас-
ний тиждень для сміливих і енергійних 
дій, які дозволять змінити ваше жит-
тя на краще. Багато життєвих питань 

будуть вирішуватися спокійно та без напруги. 
Атмосфера навколо вас гармонізується й при-
несе заспокоєння. Сприятливий день – п'ят-
ниця, несприятливий – середа.

РАК (22.06 – 23.07). Очікуються по-
мітні зміни у стосунках з діловими 
партнерами. Від вас вимагаються 
здатність до співробітництва та юри-

дична грамотність. Можете одержати досить 
привабливу пропозицію про нову роботу. Ви-
хідні проведіть у комфорті та спокої. Сприят-
ливий день – вівторок, несприятливий – 
п'ятниця.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Вдалий час 
для зміни роботи, знайомства з но-
вим начальством і колегами, а також 
для зав'язування нових знайомств і 

втілення в життя ідей та проектів. Можна ви-
рушати в далеку поїздку, вона буде вдалою. 
Сприятливий день – п'ятниця, несприятли-
вий  – понеділок.

ДІВА (24.08 – 23.09). Хороший період 
для колективної роботи, зустрічей із 
друзями, спільних проектів. Направ-
ляйте свою енергію на розв’язання 

проблем, що вимагають активності й напо-
ристості, але не забувайте про витримку і тер-
піння. Сприятливий день – четвер, неспри-
ятливий – середа.

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). У всіх справах 
зберігайте порядок, намагайтеся не 
конфліктувати. На службі вас очікують 
успіхи, якщо не будете розмінюватися 

на дрібниці. Тиждень удалий також і для пере-
ходу на іншу роботу. Ви органічно увіллєтеся в 
новий колектив. Сприятливий день – п'ятни-
ця, несприятливий – вівторок.

СКОРПІОН (24.10 – 22.11). Вам необ-
хідно зосередитися на головному й не 
звертати уваги на незначне. Вас пере-
повнює творче й любовне натхнення. 

Саме час кардинально змінити своє життя, ви-
рушити в подорож. Сприятливий день – по-
неділок, несприятливий – середа.

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). Починаєть-
ся біла смуга, є шанс для просування 
кар'єрними сходами. З'являться нові 
плани, перспективи, ідеї, покращиться 

й настрій. Вас чекають приємні події в особи-
стому житті та увага протилежної статі. Спри-
ятливий день – вівторок, несприятливий  – 
субота. 

КОЗЕРІГ (22.12 – 20.01). Чим більше 
ви попрацюєте, тим більші одержи-
те прибутки. Намагайтеся не давити 
на навколишніх, тому що вони будуть 

вразливі й не схильні виконувати ваші вимо-
ги. У вихідні не відмовляйтеся від запрошення 
в гості. Сприятливий день – понеділок, не-
сприятливий – п'ятниця.

ВОДОЛІЙ (21.01 – 19.02). Імовірна 
зміна вашого кола спілкування. На 
першому плані опиняться поїздки, на-
лагодження контактів з різними людь-

ми, перемовини. Спокійний тон і стриманість 
дозволять уникнути роздратування з боку на-
чальства. Сприятливий день – вівторок, не-
сприятливий – середа.

РИБИ (20.02 – 20.03). Можливі труд-
нощі в спілкуванні з колегами, родича-
ми або сусідами. Почуття непевності 
буде заважати зосередитися. Грошові 

питання можуть напружити, але все вирішить-
ся вдало. Сприятливий день – п'ятниця, не-
сприятливий – вівторок. 

Редактор Юлія ШАБЛЯ.
Тел. 60-84-13

Відповідальна за випуск Юлія ШАБЛЯ.
Звер тай те ся на ад ре су: вул. Шев чен ка, 7, м.Пол та ва, 36011. 

Елек трон на ад ре са ре дак ції: vis tipl@ukr.net
Ав то ри над ру ко ва них ма те рі а лів не суть, згід но з за ко но дав с т вом, 

від по ві даль ність за до сто вір ність на ве де них фак тів.
Ма те рі а ли з поз нач кою      дру ку ють ся на пра вах рек ла ми.
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Засновник і видавець ПП “Вісті Плюс”
Сві доц тво про ре єс тра цію ПЛ №1250–507 ПР від 31.08.2018 р.

Ін декс 40617.

Ре дак ція га зе ти не зав жди по ді ляє дум ку ав то рів пуб лі ка цій.
Ма те рі а ли, над ру ко ва ні у га зе ті “Віс ті”, є влас ніс тю Ре дак ції, за хи ще ні між на род ним і ук ра їн ським за ко но давс-
твом і не мо жуть бу ти від тво ре ні у будь- я кій фор мі без доз во лу влас ни ка. При ви ко рис тан ні на ших пуб лі ка цій 

по си лан ня на га зе ту обов’яз ко ве. В ін ших ви пад ках Ре дак ція за ли шає за со бою пра во на за хист прав в су до во му 
по ряд ку, від по від но до за ко но давс тва Ук ра ї ни. Ма те рі а ли під руб ри ка ми “Точ ка зо ру”, “Ра курс”, “Влас на дум ка”, 
“Спра ви в гро ма дах”, “Виборчий процес”, “Від пер шої осо би” мо жуть дру ку ва ти ся на плат ній ос но ві. Ці на га зе ти 

вроз дріб та на за мов лен ня – до го вір на.
Наш р/р UA 543052990000026007021202418, МФО 305299 в АТ КБ “При ват банк”, м.Пол та ва. 

Га зе та ви хо дить раз на тиж день. Но мер під го тов ле но до дру ку в ком п’ю тер  но му 
цен трі ре дак ції га зе ти «ВІС ТІ». На бір та комп’ютер на верс тка Те тя ни Куш ні рен ко.

Під пи са но до дру ку 15 липня 2021 ро ку.

Від дру ко ва но ти раж 
у ви дав ниц тві «АС МІ». 

36000, м. Пол та ва, 
пров. Пер спек тив ний, 8. 

Зам. № 12295.
Те ле фон: (0532) 66-97-15.

Нак лад у липні – 
4750 при мір ни ків.

Зорівіщують
319по25липня

+31о+21о

+31о+19о

+30о+23о

+32о+22о

Тиск (мм/рт.мт.)                                745
Ві тер                      Зах.

Тиск (мм/рт.мт.)                               746 
Ві тер                      Зах.

Тиск (мм/рт.мт.)                                745
Ві тер             Півн.-Сх.

Тиск (мм/рт.мт.)                                744
Ві тер                    Півн.

Тиск (мм/рт.мт.)                               744
Ві тер             Півн.-Сх.

Тиск (мм/рт.мт.)                               744
Ві тер             Півн.-Сх.

Тиск (мм/рт.мт.)                                744
Ві тер                       Сх.

Тиск (мм/рт.мт.)                                743
Ві тер             Півн.-Сх.

ПО ГО ДА

СМАЧНОГО!

ЦЕЦІКАВО

1. Памуккале, Туреччина
Памуккале являє собою ряд термаль-

них джерел, які химерним чином викар-
бували «ступені» в білосніжному вапня-
ковому схилі. Сьогодні сюди приїздять не 
лише туристи, які бажають подивитися на 
диво природи, але і ті, чиєю метою є оз-
доровлення, і вони із задоволенням по-
ринають у неглибокі травертини. Серед 
відкритих для купання однією з найбільш 
популярних є «Басейн Клеопатри».

Знаходиться пам'ятка на віддалі від 
туристичних центрів, тому, вирушаючи 
сюди з найближчого курортного міста, 
потрібно бути готовим до тривалої подо-
рожі. До речі, тендітні стінки вапнякових 
травертин чутливі до пошкоджень, і по ба-
гатьох з них ходити заборонено. Для того, 
щоб пройтися по інших, доведеться зняти 
взуття. За дотриманням цього правила 
уважно стежить охорона.

2. Печери Вайтомо, Австралія
Печери Вайтомо в новозеландському 

регіоні Уаикато і самі по собі досить ці-
каві: тут можна спостерігати хитромудрі 
вапнякові і химерні нарости ходи, створе-
ні багато століть тому.

3. Озеро Ретба, Сенегал
Вирушаючи в Сенегал, варто розумі-

ти, що яскравих пам'яток там настільки 
багато, що відвідати всі за раз навряд чи 
вдасться. Але що безперечно варто вашої 
уваги, так це загадкове «рожеве озеро»  – 
Ретба. Виглядає воно точно картинка з 
дитячої книжки – білосніжні береги і ро-
жева вода. За таке незвичайне забарв-
лення відповідальні найдавніші ціанобак-
терії, що мешкають в солоному озері.

Дістатися туди досить просто: озеро 

розташоване всього в 30 км від місцевої 
столиці, Дакара. У місті вам напевно за-
пропонують послуги таксі, поїздки до цієї 
пам'ятки неймовірно популярні.

Продовження в наступному номері.

Найбільшнезвичайнімісцясвіту

Кабачки  
по-корейськи

ЦЕ ЧУДОВА, яскрава, свіжа та аро-
матна холодна закуска з кабачків 

за 5 хвилин. Її можна заготовлювати 
на зиму, готувати салати і подавати 
навіть на святковий стіл. 

Інґредієнти:
•Кабачок – 1 шт.
• Морква – 1 шт.
• Рослинна олія (краще кунжутна) – 2 ст. л.
• Соєвий соус – 2 ст. л.
• Коріандр – 2-3 щіпки.

• Сіль – 1 щіпка.
• Червоний перець чилі – 1 г.
• Яблучний оцет – 1 ч. л.
• Часник молодий – 5 зубчиків.
Приготування:
Спочатку візьмемо дві невеликі мор-

квини наріжемо їх соломкою, якщо у вас 
є терка для корейської моркви беріть її. 
Нарізаємо максимально тоненько.

Візьмемо кабачок, відрізаємо плодо-
ніжки. Кабачок нарізаємо так як моркву 
дуже тоненькою соломкою.

Додамо 2 столові ложки кунжутної олії, 
ви можете сміливо замінити на будь-яку 
рослинну (кунжутна олія дає родзинку 
і неповторний смак). Дві столові ложки 
соєвого соусу, коріандр, трохи посолити, 
додати трохи червоного перцю, яблучний 
оцет 6% буквально 1 чайну ложку. Натира-
ємо часник 5 дрібних зубчиків і гарненько 
все перемішуємо.

Додаємо коріандр, додавайте побіль-
ше, обов'язково пробуйте на смак і до-
дайте те, чого вам не вистачає.

Далі залишаємо маринуватися. Але 
можна їсти і зараз – смачно і насичено!


