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29 червня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, вночі 15-18, вдень 23-
25 градусів тепла. Схід сонця - 5.12, за-
хід - 21.30. 

30 червня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, вночі 15-21, вдень 23-
27 градусів тепла. Схід сонця - 5.12, за-
хід - 21.30. 

1 липня - ясно, без опадів, вночі 
18-23, вдень 25-29 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.13, захід - 21.29. 

2 липня - хмарно з проясненням, 
без опадів, вночі 20-24, вдень 25-29 

градусів тепла. Схід 
сонця - 5.14, захід - 
21.29. 

3 липня - хмарно з проясненням, 
в другій половині дня можливий дощ, 
вночі 19-22, вдень 22-27 градусів те-
пла. Схід сонця - 5.14, захід - 21.29. 

4 липня - ясно, без опадів, вночі 
19-20, вдень 21-26 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.15, захід - 21.28. Новий місяць.  

5 липня - ясно, без опадів, вночі 
16-21, вдень 24-28 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.16, захід - 21.28.

Погода в Тернополі й області

Життєві історії 
у “Сімейному гніздечку”2 стор. 3 стор. 8-9 стор.

Немовля з 50-сантиметровою пуповиною  
патрульні відвезли в лікарню

3  
стор.

ангелМій сонячний 

Запрошує Краснопуща 
На Різдво Івана Хрестителя, 7 липня, монастир отців-василіян у Краснопу-

щі, що на Бережанщині, святкує храмовий празник. Цього дня обитель чекає па-
рафіян на відпуст. Краснопущанський монастир отців-василіян розташований 
у мальовничій долині річки Золота Липа на межі Поділля і Прикарпаття. Най-
більшою реліквією Краснопущанського монастиря є плачуча Чудотворна ікона 
Матері Божої. Її історія губиться у глибині віків і сягає аж 18 століття. Святиня 
останніми роками відновлює своє значення відпустового центру. Власне, у 19 
столітті Краснопущанський монастир був відомий як один з релігійних осеред-
ків краю. До 1947 року щорічно 7 липня тут відбувалися відпусти. 

Програма відпусту: 
10.00 — утреня. 12.00 — архієрейська Свята літургія. Освячення води.

У Тернополі центральний 
парк виглядає, як 
після нашестя орди

ПІСЛЯ BREXIT:
Альбіон і Європа - 
в політичному 
тумані

Найближча магнітна буря - 2 липня.

Врятоване 
дитя
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Для Європи і світу бажан-
ня Британії залишити ЄС ста-
ло холодним душем. Такий варі-
ант прогнозували, проте в ньо-
го мало хто вірив. У результаті, 
підсумки референдуму застали 
зненацька не тільки жителів ко-
ролівства, а й стали шоком для 
єврочиновників. Адже вихід Ве-
ликобританії може спричинити 
ефект доміно. Услід за Лондоном, 
з легкої руки популістів, плебіс-
цити можуть провести Греція, 
Нідерланди, Словаччина, Шве-
ція і навіть Франція. Та й у Нічеч-
чині є політики, які виступають 
проти країни у складі Об’єднаної 
Європи.

Ініціатори референдумів а-ля 
британський тиснуть на ключо-
ві страхи європейців: навалу мі-
грантів, терористичну загрозу і 
необхідність годувати бідних су-
сідів.

Тепер чиновники ЄС змуше-
ні думати як зробити, щоб Євро-
па залишилась об’єднаною. Роль 
рятівників одразу після британ-
ського референдуму взяли на 
себе Берлін і Париж. Що, до речі, 
очікувано. Фактично, Німеччина 
та Франція - неформальні ліде-
ри ЄС. І в те, що сталося, вклали 
свою лепту.     

Цікавий приклад. Коли при-
ймали Конституцію ЄС, то Фран-
ція та Голландія на референду-
мах сказали «ні». А деякі краї-
ни змушували переголосовува-
ти декілька разів. І таким чином 
Конституцію прийняли.  

Така вона, «об’єднана» Євро-
па… 

Тепер нещодавні друзі та 
партнери Британії намагають-
ся чим швидше випхати її з ЄС. 
І наголошують: Англія не може 
автоматично отримати досту-
пу до єдиного ринку Євросою-
зу за «швейцарською схемою» 
без вільного руху капіталу, робо-
чої сили, товарів і послуг. Інши-
ми словами, вирішили показа-
ти офіційному Лондону «кузькі-
ну мать».  

За даними ЗМІ, німці та фран-
цузи поспішно підготували план 
реформ ЄС, який передбачає гли-
боку інтеграцію країн-членів 
спільноти. У розпоряджен-
ні польського телеканалу «TVP 
Info» опинилася копія докумен-
та, підписаного МЗС Німеччи-
ни та Франції. Він називається 
«Сильна Європа в непевному сві-
ті». Там ідеться про спільну стра-
тегію у сфері безпеки, міграцій-
ної політики та економічного 
розвитку.

«Якщо запропонований до-
кумент буде реалізований, то 
замість ЄС буде створена єди-
на європейська держава, яке за-
лежатиме від найсильніших на 
сьогодні європейських грав-
ців», - зазначає телеканал. Адже 
країни-члени фактично не ма-
тимуть права на свою влас-
ну армію, спецслужби, окре-
мий Кримінальний кодекс, на-
цвалюту. Планується створи-
ти єдині силові служби, загаль-
ну податкову систему тощо. Крім 
того, держави-члени втрачають 
контроль над своїми кордонами 
і процедурами прийому та пере-

селення біженців на своїх тери-
торіях. Передбачає документ і 
введення єдиної візової системи 
та ведення спільної зовнішньої 
політики.

Ще не встигли чиновники 
презентувати проект, як єврос-
кептики почали бити на спо-
лох, мовляв, під соусом реформ, 
ЄС хочуть перетворити на су-
пердержаву, де країни-учасники 
втратять право на все, натомість, 
лише  платитимуть податки в 
єдину казну, а влада зосередить-
ся в руках найсильніших. Експер-
ти певні: ніхто на такі умови не 
погодиться. Однак, наголошу-
ють: без реформ Європі не вижи-
ти. 

А як виживатиме Велика 
Британія? Доведеться потерпіти. 
Курс британського фунта падає. 
Молоді англійці хвилюються, 
що доведеться відкривати візи 
в інші країни. Перспективи єд-
ності королівства також туман-
ні. Шотландія та Північна Ірлан-
дія домагатимуться референду-
му про незалежність від Велико-
британії. Вони хочуть залишити-
ся у складі Євросоюзу. 

Щодо економіки, то, за сло-
вами міністра фінансів Джор-
джа Осборна, Британія зустрі-
не майбутнє «із сильною пози-
цією». Уряд наразі не передбачає 
запровадження надзвичайного 
бюджету через результати рефе-
рендуму. 

Проблеми ж Європи щойно 
починаються. І винні в цьому 
самі європейці,  брюссельська 
бюрократія, небажання тамтеш-

нього політикуму сприймати 
очевидні речі. А ще - загравання 
з Росією. Кремль не приховує ра-
дості після британського рефе-
рендуму. І очікує на остаточний 
розпад ЄС. А далі… Не Україною 
єдиною… Хтозна, на чиї кордони 
в першу чергу може націлитися 
Путін і де він зупиниться. Моско-
вити мріють встановити «русь-
кий мір» мало не на всьому єв-
разійському континенті. Хочеть-
ся вірити, що цього не станеться. 
А європейці врешті зрозуміють, 
що українці гинуть на Сході і за 
їхній мир та спокій…   

Чого від Brexit слід очікувати 
Україні?

Вихід Британії з ЄС не вплине 
на підтримку та допомогу Укра-
їні з боку офіційного Лондона. 
Про це написала посол Великої 
Британії в Україні Джудіт Гоф у 
своєму блозі. За її словами, Бри-
танія продовжить стояти пліч-
о-пліч з Україною, допомагати у 
боротьбі з корупцією, надавати 
гуманітарну допомогу постраж-
далим від конфлікту тощо. Крім 
того, посол нагадала, що Бри-
танія відіграла провідну роль у 
формуванні сильної міжнарод-
ної реакції, включно з санкція-
ми та політикою невизнання не-
законної анексії Криму й нада-
лі підтримуватиме нашу держа-
ву на міжнародних майданчиках. 

Щодо безвізового режиму 
для українців, тут думки різ-
ні. Президент Петро Порошен-
ко стверджує: керівництво ЄС за-
певнило його у відсутності впли-
ву британського референдуму 

на безвізовий діалог України та 
ЄС. Мовляв, «безвіз» можуть від-
термінувати на короткий час.     

Тим часом, перший віце-
спікер Верховної Ради Ірина Ге-
ращенко припускає: через Brexit 
ЄС може віддалити надання без-
візового режиму. На своїй сторін-
ці у «Facebook» політик заявила: 
«ЄС важко проходить випробу-
вання міграційною кризою. Єв-
ропу накрило цунамі євроскеп-
тицизму. Там росте підтрим-
ка радикальних і популістських 
партій. Може це відстрочити без-
візовий? Так, на жаль». І додала: 
«слабка й розділена Європа... яка 
боїться свого завтрашнього дня, 
- золота мрія Кремля».

Але, якими б складними не 
були для ЄС наслідки британ-
ського референдуму, наша кра-
їна не повинна опускати руки. І 
пора будувати Європу в Україні. 
Вже настукалися в двері захід-
них сусідів…    

Є побоювання, що Brexit 
спровокує світову економіч-
ну кризу. Й це відчує економіка 
України також. Наша держава у 
такому випадку отримає скоро-
чення європейського ринку. Бо 
майже половина українського 
експорту нині йде саме в ЄС. 

А ось на гривню, заспокою-
ють у Нацбанку, Brexit не впли-
не. Щоправда, у фінекспертів є 
альтернативна думка: на країни 
з нестійкою економікою впли-
ває все.  

Першими постраждалими 
від референдуму українцями, на 
думку експертів, стали олігархи. 
Через різке падіння фунта і цін 
на британську нерухомість, там-
тешні квартири різко здешев-
шали, а їхні власники втратили 
мільйони. 

А для простих українців - об-
надійлива новина щодо цін на 
харчі при дешевому євро. Вихід 
Британії з ЄС і обвал фунта зму-
сили українських експертів за-
говорити про можливу зміну ці-
нової кон’юнктури на вітчизня-
ному продуктовому ринку. Ана-
літики не відкидають: продук-
ти харчування, які імпортуються 
до нас з ЄС, можуть подешевша-
ти вже зовсім скоро. 
А їх немало…

ПІСЛЯ BREXIT:
 Альбіон і Європа - 
в політичному тумані 

Імперії та союзи розпадаються. Такий закон історії. Щоправда, ЄС наразі тримаєть-
ся, але… Після британського референдуму - це вже інший Євросоюз. До слова, долю 
Великої Британії визначили жителі бідніших регіонів країни та люди, яким поза 60 
років. Майже, як «бабушки Черновецького» під час голосування за мера Києва.  

Ольга ЧОРНА.

Нові тарифи на послуги постачання гарячої води для 
населення оприлюднила Національна комісія, що здій-
снює державне регулювання у сферах енергетики та ко-
мунальних послуг України. 

Сьогодні тернополяни віддають за гарячу воду 37,04 
гривень за 1 кубічний метр з податком на додану вартість 
(за умови підключення рушникосушильників до систем 
гарячого водопостачання). Для тих, у кого немає рушни-
косушильників, тариф становив 34,28 гривень за метр ку-
бічний. 

Уже незабаром доведеться платити практично на 89% 
більше. 

Як зазначено у постанові вищезгаданої Національної 
комісії, за умови підключення рушникосушильників до 
системи гарячого водопостачання вартість 1 кубометра 
становитиме 70,06 гривень з ПДВ. За відсутності рушни-
косушильників, підключених до системи гарячого водо-

постачання, – 64,56 гривень.  
Не потішать і ціни на централізоване опалення. За на-

явності будинкових приладів обліку теплової енергії його 
вартість зросте до  1 219,75 гривень з ПДВ за 1 Гкал. Без бу-
динкових приладів обліку теплової енергії ціна станови-
тиме 29,80 гривень з ПДВ в місяць за 1 квадратний метр. 

Очевидно, незабаром подорожчає і холодна вода. 
Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері 

енергетики і комунальних послуг, у зв’язку зі збільшенням 
вартості електроенергії для підприємств водопровідно-
каналізаційної галузі, підвищила тарифи на водопоста-
чання і водовідведення для низки водоканалів України. 
Серед них і КП «Тернопільводоканал».

Тож, згідно з рішенням НКРЕКП від 16 червня, вартість 
метра кубічного води та стоків для мешканців багатопо-
верхівок становитиме 11,48 гривень (вода - 4,79 та кана-
лізація - 6,69 гривень) замість 8,98 гривень, а приватного 

сектору - 10,64 гривень (відповідно 4,44 та 6, 20) замість 
8,26 гривень.

Коли саме почнуть діяти нові тарифи на послуги «Тер-
нопільводоканалу», наразі не відомо. За законом, вони б 
мали стати чинними через 15 днів після офіційного опри-
люднення ухваленої постанови. Проте сама постанова ще 
не пройшла реєстрації у Мін’юсті. 

– Якщо до кінця червня Національна комісія зареє-
струє постанову в Міністерстві юстиції, то вже з першо-
го липня теоретично тарифи мали би діяти, - пояснює Во-
лодимир Кузьма. - Якщо реєстрація в Міністерстві юстиції 
до того часу не відбудеться, то, найімовірніше, тарифи на-
беруть чинності трохи пізніше, можливо навіть з 1 серп-
ня. У такому випадку ми рекомендуємо нашим спожива-
чам в цьому місяці максимально точно подати показники 
лічильників, аби нарахування за червень відбулися ще за 
нині діючими тарифами.

Тому тернополянам важливо до кінця мі-
сяця подати показники і розрахуватись за 
старим тарифом. 

Ціни на воду і тепло зашкалюють
Неприємний сюрприз чекає на тернополян – знову зростуть ціни на 
комуналку. З 1 липня гаряча вода подорожчає на 89 відсотків або май-
же до 70 гривень за кубометр. Не потішить і вартість тепла в оселях. 

Юля ТОМЧИШИН.
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…Був погожий по-справжньому святковий день. Після 
РАГСу молодята, їх рідні та друзі вирішили пройтися пар-
ком імені Шевченка, щоб відобразити на фото перші щасливі 
митті свого подружнього життя. Знайшли гарну місцину по-
між крислатих дерев. Але тільки-но ступили на траву, як не-
відомо звідки з’явився працівник парку. «Не топчіться по га-
зонах!», - сказав категорично і твердо. Марно було перекону-
вати його, що кілька людей, ставши до світлини, не зможуть 
завдати великої шкоди густому зеленому покривалу.

«Не можна, то й не можна», - похнюпилося молоде по-
дружжя і їх святковий настрій як рукою зняло. Не краще 
почувалися й гості та родичі…

Цю історію  мені розповіла мама молодого. І хоча відто-
ді минуло майже десять років, гіркий присмак від зіпсова-
ного свята залишився у неї й дотепер.

Та, схоже, часи змінилися і зараз по газонах централь-
ного парку нашого файного міста можна не тільки вешта-
тися, а й топтатися всім, кому не ліньки. Принаймні, до 
цього тернополян заохочує міська рада, яка прямо чи опо-
середковано підтримує проведення тут всіляких масових 
гулянок.

Наприклад, кілька останніх так званих фестивалів з 
морем спиртного сплюндрували улюблене місце відпо-
чинку тернополян до невпізнання. По кілька днів тут, без-
посередньо на трав’яному килимі, стояли намети, у яких 
торгували пивом та значно міцнішими і не завжди якісни-
ми спиртними напоями. Біля них – також на газонах – пра-
цівники ресторанів і барів розводили вогнища, смажили 
шашлики та інші кулінарні шедеври. А трохи осторонь – 
під кущами і деревами  - розвеселі від вжитого пійла чо-
ловіки безсоромно справляли нужду, куди попало «стріля-
ли» недопалками, не потрапляли у смітники використа-
ним разовим посудом.

Зазвичай голосні та ще й з музичним супроводом по-
поїща «за підтримки міської ради» тривають аж до ранку, 
не дозволяючи мешканцям прилеглих будинків ні відпо-
чити після минулого робочого тижня, ні виспатися перед 
початком нового.

До речі, саме така необдумана «підтримка» владою 
масових заходів,  акцентованих на торгівлю алкоголем, 
суперечить і рішенням міськради, і чинному законодав-
ству України.

Чи, може, хтось з «наметників» перед тим, як наливати 
ще безвусим юнакам сто грамів або пиво, запитував у них 
паспорт? Навряд. А як же бути із забороною на торгівлю 
алкогольними напоями у нічний час та з правилом - не га-
ласувати після 11 години вечора? Уже навіть не кажу про 
те, що продавати спиртне та розпивати його у місцях ма-
сового відпочинку людей  – а саме таким місцем є парк – 
також протиправно.

Можливо я, та ще багато тернополян, яких обурили 
ці гулянки, чогось не розуміємо? Тож варто, щоб міська 
рада пояснила нам, тугодумам, чому  під час війни в Укра-
їні, коли практично кожен масовий захід, навіть суто роз-
важальний, має бути патріотичним та благодійним, у Тер-
нополі підтримують зовсім інші сценарії  велелюдних гу-
лянь. 

«А при чім тут трава?» – запитаєте. За великим рахун-
ком -  ні при чому. Просто нині у парку імені Шевченка га-
зони виглядають, як після нашестя орди. Щоправда, міс-
цевої…

Юрко СНІГУР. 

«Задефілядили»…
Або чому в Тернополі центральний парк 
виглядає, як після нашестя орди

Маленька Надійка солодко спить у своєму ліжеч-
ку. Вона у палаті для відказних діток в дитячій облас-
ній лікарні. Поряд хлопчик – його залишили у полого-
вому. Від Наді батьки офіційно не відмовилися, однак 
поки що не приходять до неї. Працівники  відділення 
та матусі, які лежать з дітьми, часто заходять до мале-
чі – приносять одяг, памперси, вологі салфетки...

Дівчинку доправили у лікарню патрульні полі-
цейські – батьки несли її, замотану у зимову куртку, 
з невідрізаною пуповиною у 30-градусну спеку. Міс-
цеві жителі, побачивши це, повідомили на на номер 
«102».

Патрульні виїхали на місце події. Жінка при собі 
жодних документів не мала. У чоловіка був лише про-
термінований паспорт. Він розповів патрульним, що 
сам прийняв пологи у дружини, а дитині лише один 
день від народження. 

- Ми викликали швидку, - розповідає інспектор па-
трульної поліції 3-ї роти Андрій Батовський. - Меди-
ки оглянули дитину і виявили, що у неї не обрізана 
пуповина. І маля, і матір доправили у медичний за-
клад. Щоправда, жінка категорично відмовилася від 
обстеження. 

Згодом патрульні з’ясували, що це вже п’ята дити-
на жінки. Однак її позбавили батьківських прав, і чет-

веро дітей виховуються у притулку, а одна з бабусею. 
Доглядати за новонародженою мати теж не захотіла. 
Батьки написали заяву, що вони відмовляються пере-
бувати поряд з дитиною у лікарні. 

30-річного Ярослава та 29-річну Віку можна зу-
стріти неподалік того місця, де вони гуляли з но-
вонародженою донькою. Кажуть назвали дівчинку 
на честь своєї бабусі. Гроші заробляють, збираючи 
пляшки. За день можна отримати 100-200 гривень. 
До того чоловік працював на будівництві, але поки 
що, каже, роботи немає. 

На даний час Надійка перебуває під наглядом лі-
карів, набирає вагу та проходить всі необхідні обсте-
ження. 

- Дівчинка потрапила до нас у відносно задовіль-
ному стані. Хоча було видно, що народилася у домаш-
ніх умовах. Пуповина була перев’язана непрофесійно, 
завдовжки півметра, - розповідає завідувач відділен-
ня патології новонароджених Тернопільської облас-
ної дитячої клінічної лікарні Зоряна Король. - Сьогод-
ні вже все гаразд. Дитина проходить ряд обстежень, 
помаленьку набирає вагу. Сьогодні  дівчинка важить 
2, 230 кг, вона чудово їсть, простежується позитивна 
динаміка. І персонал, і матері дуже тепло до неї став-
ляться і допомагають, чим можуть. 

Далі Надійкою будуть опікуватися соціальні 
служби. Батьки запевняють, як матимуть змогу, то 
обов’язково заберуть дівчинку. Та чи дозволять їм  
це зробити, адже, очевидно, житла у пари немає? Тож 
швидше за все, її передадуть у Будинок  дитини.

До слова, в  середньому за рік батьки відмовля-
ються від 7-8 немовлят. Лікарі кажуть, сьо-
годні простежується тенденція до змен-
шення цієї цифри. 

Юля ТОМЧИШИН.

Немовля з 50-сантиметровою пуповиною патрульні відвезли в лікарню

Врятоване дитя
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А щоб вони, ці твердження, 
виглядали переконливіше, 
промовець перерахувала 

основні «реформаторські 
досягнення» нового українського 
уряду. Це:

а) ухвалення поправок до Конститу-
ції, які посприяють зміцненню судової 
системи;

б) заміна генпрокурора, який втратив 
довіру суспільства;

в) підвищення тарифів на енергію 
на100 відсотків – з випередженням гра-
фіка МВФ.

Останнє «реформаторське досяг-
нення» мене вразило найбільше. Не все, 
правда, бо про подвійне зростання тари-
фів на газ у простих українців потемніло 
в очах ще перед Великоднем, тільки-но 
Гройсман про це повідомив. Не забувши 
при цьому додати, що за цей «подвиг» 
його в телефонній розмові начебто по-
хвалив віце-президент США Джо Байден.

Ну, хай це буде на совісті Байдена...
А от те, що піднявши вдвічі ціну на газ 

для населення, уряд Гройсмана не про-
сто виконав, а пе-ре-ви-ко-нав(!) вимогу 
МВФ  щодо встановлення ринкової ціни 
на енергоносії, для мене стало шоком...

Впевнений: не тільки для мене. Тим 
паче, що навіть це, абсолютно неспра-
ведливе в умовах тотального зубожін-
ня простих українців «перевиконання», 
не змусило МВФ піти на поступки. Адже 
отих злощасних чи то 1,7 мільярда, чи 1 
мільярд доларів, які МВФ – у вигляді чер-
гового кредитного траншу – обіцяє ще з 
минулого року, в Україну так і не надій-
шли... Та й  хтозна чи надійдуть у серед-
ині липня, як на це сподівається міністр 
фінансів Данилюк.

Зрештою, хіба ця мізерна – навіть за 
українськими мірками,- сума варта того, 
аби новий уряд, не встигнувши зробити 
нічого доброго, підсунув рідному наро-
дові таку величезну свиню? У вигляді ви-
сочезних тарифів. Пообіцявши при цьо-
му підняття жалюгідних зарплат і пенсій 
на 6-10 відсотків. А то ж не тільки газ до-
рожчає, а й електроенергія, гаряча і хо-
лодна вода та ще багато чого іншого.

Цікаво, засліплена «реформаторськи-
ми успіхами» нашої оновленої влади, Йо-
ванович про це знає? А про втричі знеці-
нену гривню за два останніх роки? А про 
війну, під час якої, згідно з Конституцією, 
змінювати її – тобто Конституцію – не 
можна? 

Через те війну, на якій ось уже третій 
рік день за днем гинуть (знову ж таки!) 
прості українці, нерідко – єдині году-
вальники в родині, у нас сором’язливо 
назвали «АТО». Пішли б туди, під кулі та 

«Гради» ті, хто оту трикляту абревіатуру 
придумав, то, може, зрозуміли б, що це - 
справжня кровопролитна війна?

Тим не менше, зміни до Конституції 
Йованович теж зарахувала до успіхів но-
вітніх українських «реформаторів».

Чого я іще не  згадав з промови Йова-
нович? Цілих два «успіхи».

Перший - реформування коаліції. Та 
ж не було ніякого реформування! Про-
сто три фракції зі старої вийшли, тож із 
двох, що залишилися, зліпили начебто 
нову. В якій хоч скільки  разів не проси 
парламентарів зосередитися, а раніше 
третього-четвертого голосування 226 
голосів не набирається. Та й то лишень 
зранку. Бо після дванадцятої сесійна зала 
парламенту – наче пустеля... Депутати 
пішли спати? Чи бізнесувати?

І, нарешті,  останній з перерахунку 
Марі-Маші (а батьки та московські друзі-
однокурсники називають її саме другим 
іменем) український реформаторський  
«успіх»: новий генпрокурор. До речі, чет-
вертий за рахунком після Революції Гід-
ності. Те, що у нього нема юридичної 
освіти, проблемою вважати не будемо. З 
двох причин.

1) У всіх трьох попередників Юрія Лу-
ценка така освіта була. А результат? Ко-
рупція багатих і зубожіння бідних все 
одно розросталися з швидкістю ракових 
метастаз.

2) У майбутнього посла США в Україні 
спеціальної освіти теж нема. 

Вона – історик за першим фахом, 
здобутим в одному з американ-
ських університетів, та вчитель 

російської мови і літератури – за другим. 
Отриманим у Московському інституті 
російської мови імені Пушкіна.

Звати майбутнього посла Марі(Маша) 
Луїза Йованович. В Україні вона вже пра-
цювала на початку 2000-их, в епоху Лео-
ніда Кучми. Допрацювалася заступником 
посла США в нашій державі до того, що 
взаємини між Києвом і Вашингтоном сут-
тєво погіршилися. Оскільки саме Йовано-
вич опинилася в центрі скандалу, напо-
лягаючи на начебто порушенні Леонідом 
Кучмою санкцій США проти Іраку. І, відпо-

відно, продажем Саддаму Хусейну партії 
радіолокаційних систем «Кольчуга».

Леонід Данилович, безумовно, не свя-
тий. Але чого не робив, того не робив. І 
Білий дім це визнав. А Йованович змуше-
на була покинути Україну. Правда, так і 
не вибачившись. Нині цей дипломатич-
ний казус вже ввійшов до підручників з 
історії міжнародних відносин.

Оскільки ж історія на місці не 
стоїть, то вже найближчим ча-
сом  підручники неодмінно  

розкажуть і про недавню зустріч генсе-
ка ООН Пан Гі Муна з російським дикта-
тором Путіним. Під час якої генсек роз-
сипався в компліментах на адресу хазяї-
на Кремля. Назвавши його ледве не ми-
ротворцем №1 у Сирії та Україні. Схоже, 
велика кадрова криза спіткала  не тіль-
ки  сфери політики та економіки, а й ди-
пломатії?

Втім, повернуся до своєї героїні. 
Окрім України в її дипломатичній кар’єрі 
(до цього Йованович працювала в ре-
кламному бізнесі) були Сомалі, Киргиз-
стан, Вірменія. У двох останніх посол теж 
оскандалилася.

Однак у США, якщо хто про це й знає, 
то лише в Білому домі. Це для укра-
їнських чиновників черговий приїзд, 
для прикладу, помічника держсекрета-
ря США Вікторії Нуланд - подія з подій. 
Мені ж до серця іронічні запитання на-
родного депутата Євгена Рибчинського: 
«А наступна хто? Прибиральниця з Біло-
го дому?». Адже  помічник - хай і держсе-
кретаря США - це не та людина, яка може 
диктувати Україні, коли саме їй змінюва-
ти Конституцію і проводити вибори на 
Донбасі. А Нуланд на її мізерній, за нор-
мальними мірками, посаді – може! Біль-
ше того, її прізвище аж дзижчить у ву-
хах від частого повторювання нашими 
високопосадовцями. А в кожного з них, 
до речі, теж є помічники. Починаючи від 
Президента, спікера, прем’єра, міністрів 
- і закінчуючи більш як чотирма сотня-
ми нардепів. І що? Хтось колись про цих 
помічників чув? Може назвати хоч одне 
прізвище? Ні.

До речі, Марі Йованович останніх чо-

тири роки займає посаду (увага!) голов-
ного заступника помічника держсекре-
таря США у Бюро з європейських і азій-
ських справ.

Як я, майбутній дипломат, до речі, ро-
зумію,  посада у Йованович на сходин-
ку чи й дві нижча, ніж у Нуланд... Адже 
Марі навіть не помічник держсекретаря, 
а лише  заступник помічника. І слово «го-
ловний» тут мало що змінює.

Тим не менше, надівши рожеві 
окуляри, вона вже розгледіла в 
Україні такі неймовірні успіхи (з 

Америки ліпше видно?), що розсипала-
ся в щедрих похвалах. Ой, лукаві слова... 
Гріш їм ціна в базарний день, як каже моя 
бабуся. До речі, щира шанувальниця «На-
шого ДНЯ». А я зараз у неї в Заліщиках – 
на канікулах. І теж залюбки читаю бабу-
сину, а тепер уже – і мою газету. 

 «Ви нам не словом допоможіть, а 
доларом», - порадив наприкінці своєї 
прем’єрської кар’єри міжнародним інвес-
торам та кредиторам Арсеній Яценюк.

Інвестори і кредитори, як бачимо, 
цього робити і при новому уряді та но-
вій коаліції не спішать. Оскільки справ-
жніх реформ не бачать. Як, власне, не ба-
чать їх і українці. А долари... Де гарантія, 
що наші нові реформатори, як  і їхні по-
передники, не  заховають  цих доларів 
в офшорах – швиденько і надійно? Тому 
моя їм порада: панове, досить вам стояти 
з простягнутими руками і випрошувати  
як не позику, то допомогу! Робіть щось 
нарешті самі: думайте, працюйте, не язи-
ками – головами і руками. Дайте робо-
ту і гідну зарплату тим, хто ще не встиг 
через безкінечні лжереформи виїхати з 
України... Зрештою, і самі йдіть її захища-
ти – власними руками, життями і кров’ю, 
а не лише  руками, життями і кров’ю про-
стих українців. Може, це нарешті допо-
може вам  усвідомити, як живеться і вою-
ється людям, завдяки яким  ви можете в 
тиші, спокої та достатку грати ролі вели-
ких реформаторів...

Маркіян ТЕРНАВСЬКИЙ,
студент факультету міжнарод-

них відносин Ужгородського наці-
онального  університету.

Сервіс ДФС «Пульс» - 
один із способів вирішення проблем

Громадяни та суб’єкти господарювання за допомогою антикорупційного сервісу «Пульс» 
мають можливість повідомити про неправомірні дії або бездіяльність працівників Державної 
фіскальної служби України (далі - ДФС), про можливі корупційні дії з їхнього боку, інші про-
блемні питання.

При поданні інформації бажано назвати своє прізвище, ім’я, по-батькові (посаду, назву 
суб’єкта господарювання), місце проживання (адресу юридичної особи) та обов’язково зазна-
чити назву органу ДФС, з яким пов’язана подія, коли вона відбулась, прізвище, ім’я, по-батькові 
працівника органу ДФС, в роботі якого вбачаються протиправні або корупційні дії, та суть про-
блеми.

Про результати розгляду інформації клієнтів повідомляють у режимі Call-back (працівник 
сервісу повідомляє про результати розгляду) невідкладно або протягом 13 робочих днів. Якщо 
інформація потребує додаткового розгляду, загальний термін її опрацювання не перевищує 15 
днів. Результати розгляду анонімної інформації не повідомляються.

Сервіс «Пульс» працює за телефоном: (044)284-00-07. Інформацію приймають цілодобово.
Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ.

МАРІ-МАША,  РАДІСТЬ  НАША...
«Україна зробила більший прогрес у сфері реформ 
за останніх 2 роки, ніж за всі 23 роки незалежнос-
ті. І я поділяю особливий оптимізм щодо траєкторії 
реформ, враховуючи кілька ключових досягнень 
з моменту реформування коаліції та уряду в квіт-
ні». Ці наскільки пафосні – настільки й неоковирні 
твердження я знайшов у недавньому виступі росі-
янки за походженням Марі Йованович в сенаті США.

Народ  оплачує  прогули  нардепів:
ЦІНА  ВИСОКА

Зірваний робочий день депутатів у Раді 17 червня, коли на засідання при-
йшло менше 30 народних обранців, обійшовся українцям у 2,7 мільйона гри-
вень. За інформацією видання «Знай», ціна депутатського дня - сім тисяч гри-
вень. До слова, спікер ВР Андрій Парубій планує запровадити штрафи за відсут-
ність на робочому місці народного обранця без поважних причин. 
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Господь благословив 
Євгена Сопка 
неповторним 

голосом, який ставить 
його в ряд із всесвітньо 
відомими баритонами 
Дмитром Гнатюком, 
Георгом Отсом, Томом 
Джонсом, Муслімом 
Магомаєвим та іншими 
зірками. І хоча за сорок 
шість років співочої 
кар’єри всесвітньої слави 
не зажив, його глибокий 
оксамитовий баритон 
заворожує, чіпляє за 
живе, бо співає не просто 
голосом, а душею.

Виконавця знають і ціну-
ють тисячі шанувальників не 
лише на Тернопіллі, а й у різ-
них куточках України. Родо-
ве коріння пана Євгена бере 
свій початок у мальовничо-
му селі Гурбинці на Полтав-
щині. Тут промайнули безтур-
ботне дитинство та бурхлива 
юність. Тут спочивають най-
рідніші люди – батьки, які пе-
редали синові співочий талант. 
Тут його завжди з нетерпінням 
чекають земляки.

- Донині пам’ятаю слова 
мого колеги, керівника пол-
тавської філармонії Герма-
на Юрченка, з яким свого часу 
працювали, - зізнається Євген 
Васильович. – Коли він дізна-
вся, що маю намір переїхати до 
Тернополя, сказав, що колись 
буду кусати лікті. Зміст його 
слів зрозумів лише тоді, коли 
втратив батьків. Через постій-
ну зайнятість та чималу від-
стань дуже рідко вдається бу-
вати на їхніх могилах. Щодо 
творчої долі, то абсолютно ні 
про що не шкодую.

Професійний вибір Євге-

на Сопка був далеким від пі-
сенної творчості. Закінчивши 
школу, вступив до Чернівець-
кого фінансово-економічного 
технікуму, проте, зовсім скоро 
зрозумів, що то не його хліб. 
Після служби в армії, де він 
випробував свої вокальні зді-
бності, співаючи в ансамблі, 
впевнився у цьому остаточно. 

Повертаючись з війська, 
проїздом через Харків, випад-
ково побачив оголошення про 
прослуховування бажаючих 
вступити до Харківського му-
зучилища.

- Внутрішній голос підка-
зував: це твій шанс, - ділить-
ся спогадами пан Євген. - Не 
роздумуючи, вирішив скорис-
татися цим шансом і успішно 

пройшов випробу-
вання. Та все ж хоті-
лося бути ближче до 
отчого дому, тому об-
рав Полтавське му-
зичне училище. Кон-
курс був неймовір-
ний – 8 чоловік на 
місце, та доля вияви-
лася прихильною до 
мене.

Ще студентом Єв-
ген Сопко неоднора-
зово ставав лауреа-
том обласних та рес-
публіканських кон-
курсів. Його непо-
вторний баритон за-
чаровував кожно-
го, хто хоча б раз по-
чув пісні у виконан-
ні співака. Вже буду-
чи солістом Полтав-
ської філармонії, ар-
тист побував на га-
стролях у Тернополі. 
Ця поїздка стала для 
нього доленосною. 
Тодішній керівник 

обласної філармонії Мирослав 
Курилюк переманив виконав-
ця до Тернополя. Відтоді жо-
ден концерт не відбувався без 
його участі.

- Ото життя розпочалося, - 
пригадує Євген Васильович. - 
З репетицій практично не ви-
лазив, постійні концерти, га-
стролі. Творчу діяльність до-

водилося поєднувати з адмі-
ністративною, адже паралель-
но працював художнім керів-
ником будинку культури обл-
споживспілки. Врешті-решт 
настав такий період, коли не 
витримав напруження і пого-
дився на пропозицію переїха-
ти до Хмельницького. Тут мені 
запропонували робити тільки 
те, що вмію найкраще – співа-
ти. Та надовго мене не виста-
чило. Весь час Тернопіль не 
відпускав мою душу. 

Сьогодні Євген Сопко почу-
вається справжнім тернополя-
нином. Каже, що став він для 
нього другою рідною домів-
кою. Тут зустрів свою чарівну 
половинку - Євгенію. Тут ра-
зом звили сімейне гніздечко 
й виховали сина. Тут його дру-
га сім’я – «Оркестра волі», якій 
віддав понад чверть століття 
творчого життя.

- Коли я прийшов в «Орке-
стру волі», це був один з не-
багатьох професійних колек-
тивів в Україні такого високо-
го рівня, - ділиться роздума-
ми артист. – Працювати поряд 
з такими талановитими му-
зикантами для мене велика 
честь. Вдячний долі за людей, 
яких пізнав за час нашої співп-
раці. Серед них, на жаль, покій-
ний сьогодні диригент і музи-
кант Євген Корницький, ни-
нішній керівник оркестру Ми-
хайло Віятик, який ціною не-
ймовірних зусиль свого часу 
зумів зберегти та згуртувати 
колектив, а також інші побра-
тими по творчому цеху.

З «Оркестрою волі» Євген 
Сопко об’їздив з гастролями не 
лише всю Україну, а й побував 
за кордоном. Як і кожному ар-

тисту, йому є що згадати. Осо-
бливо запам’ятовуються кур-
йозні випадки, які, за словами 
пана Євгена, треба сприймати 
по-філософськи.

- Не раз було таке, що забу-
вав на сцені слова, - зізнається 
виконавець. – Але тут головне 
не розгубитися і вийти із ситу-
ації так, щоб не помітив глядач. 
До речі, на цю тему анекдотич-
на ситуація, що трапилася з ві-
домим російським баритоном 
Юрієм Богатіковим. З ним мені 
не раз доводилося стояти на 
одній сцені в Палаці культури 
«Україна». У московському Ко-
лонному залі Юрій, під супро-
від оркестру, виконував піс-
ню «Давно не бывал я в Дон-
бассе». Забувши слова, він три-
чі проспівав одну і ту ж фразу. 
Тут вже не витримав диригент 
Юрій Силантьєв, підходить до 
артиста і каже: «Слушай, Юра, 
пора уже перебираться куда-
нибудь в  другое место». Піс-
ля чергового програшу співак 
вчетверте проспівав «Давно не 
бывал я в Донбассе». Ось такий 
конфуз. Творче хвилювання 
завжди присутнє, скільки б ра-
зів не виходив на сцену. Тут го-
ловне – відчувати глядача, слу-
хача, бути з ним у постійному 
контакті, передавати відчуття, 
емоції, переживання з глиби-
ни душі до глибини сердець. У 
цьому секрет професійної май-
стерності.

Любов ГАДОМСЬКА.
На фото:   вгорі ліворуч - з 

маленькою шанувальницею;
  вгорі праворуч - з художнім 

керівником оркестру Михай-
лом Віятиком;

у центрі - Євген Сопко вико-
нує арію Містера Х. 

ЄВГЕН СОПКО: «Творче хвилювання
 завжди присутнє, скільки б разів 

не виходив на сцену»
Днями 60-річний ювілей від-
значив відомий тернопіль-
ський виконавець, лауреат 
всеукраїнських і міжнарод-
них конкурсів, соліст муніци-
пального оркестру «Оркестра 
Волі» Євген Сопко. З цієї наго-
ди у Народному домі «Перемо-
га» відбувся ювілейний кон-
церт. Впродовж двох годин ар-
тист мовою пісні розповідав 
шанувальникам історію свого 
життя, сповненого переживан-
нями, емоціями, творчим не-
спокоєм. Вони ж обдаровува-
ли його щедрими оплесками 
та вигуками «браво!». 

Вітаємо Євгена Васильовича з 60-річ-
ним ювілеєм. Зичимо міцного здоров’я, 
творчого довголіття, добра, достатку, 
здійснення задумів та Божого благосло-
вення і многая літа.
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У розпалі туристичне літо, тому моя 
розповідь буде корисною для багатьох 
мандрівників нашого краю.

Село Русилів Бучацького району відоме своїми ча-
рівними водоспадами. Природа подарувала цій міс-
цевості м’який клімат, мішані ліси, різноманітну рос-
линність на берегах Стрипи. У цьому мальовничому 
селі можна гарно відпочити у будь-яку пору року. На-
весні тут всюди цвітуть сади, акація, а літо почина-
ється з ароматного квітування лип.

Казково тут і зимової пори: срібно-біле затишшя, 
засніжені водоспади, розмаїття бурульок – дві одна-
кові годі й знайти.

Село Русилів цікаве для туристів ще й тим, що у 
часи сталінських репресій було повністю стерте з 
лиця землі, а його мешканців переселили у Дніпропе-
тровську область. Тільки у роки «хрущовської відли-
ги» люди почали повертатися у рідні місця.

Нині село нараховує 76 дворів, тут проживають 
більше трьохсот чоловік. Найстарішому жителю Ру-

силова Івану Литвиніву виповнилося 95 років, також 
тут мешкає моя мама, якій зозуля накувала 92 роки.

У цьому селі над Стрипою минули мої дитячі та 
юнацькі роки. Сьогодні згадую, як зі своїми ровесни-
ками милувався прекрасними краєвидами,  частень-
ко бував і на водоспаді. Як колишньому жителю села, 
мені приємно, що сюди приїжджають багато туристів 
з різних куточків України. У минулі роки тут можна 
було зустріти мандрівників і з пострадянських респу-
блік, які зазвичай відпочивали на турбазі «Лісова» у 
Скоморохах, організовували походи берегами Стри-
пи, милувалися водоспадом. Цей маршрут діє і нині. 
Відвідуючи родичів у селі, неодноразово зустрічав 
групи туристів з Тернополя, які поверталися від во-
доспаду. Враження від побаченого у них були пречу-
дові. На такі позитивні емоції багата природа Наддні-
стрянського краю, а його цілюща джерельна вода до-
дає сил і здоров’я.

Відтак, переконаний, що про розвиток туристич-
ної сфери у Бучацькому районі зокрема і в Тернопіль-
ській області в цілому потрібно постійно дбати  всім 
гілкам влади, екологічним та туристичним громад-
ським організаціям та турфірмам. Потрібно випус-
кати значно більше довідково-інформаційних бюле-
тенів, відремонтувати місцеві дороги, які ведуть до 
водоспаду, зокрема із Соколова - до Русинова. Існує 
й чимало інших проблем, які можна і потрібно вирі-
шувати, аби всі охочі могли побачити один з диво-
вижних витворів природи. Адже каскад протягнувся 
більше, ніж на кілометр, і нараховує аж 15 водоспадів 
різної висоти, а їх кришталева джерельна вода жи-
вить Стрипу.

Може й знайдеться інвестор, який налагодив би 
випуск мінеральної води, бо дари природи треба ви-
користовувати на користь людям.

Іван БІЛИК, постійний читач газети
 «Наш ДЕНЬ», колишній мешканець 

села Русилова Бучацького району.
с.Джурин, 

Чортківський район.

Художниця провела лише 
кілька років свого життя 
в Україні, адже у 1943 році 

сім’я Христини була змушена 
покинути домівку, тікаючи від 
Другої світової війни. Ще з юних 
літ у дівчинки проявлявся хист 
до малювання.

– Ми переїхали до Австрії, коли мені 
виповнилося 6 років. Студії мисте-
цтва, малярства і графіки починала в 
місті Грац. Закінчила Віденську акаде-
мію мистецтв, у якій вчилася 12 років, 
– каже Христина. 

Художниця опановувала техніки 
дуже різних видів мистецтва – живо-
пису і рисунку, кераміки і скульптури, а 
також гобелену. Сьогодні пані Христи-
на є однією з найяскравіших представ-
ників  сучасного мистецтва. Створюю-
чи унікальні картини, художниці вда-
ється черпати натхнення з народно-
го мистецтва і надавати новий імпульс 

модерним традиціям.
– Багато хто запитує, що я хочу пере-

дати моїми картинами. І що ж я їм можу 
сказати? Кожен бачить світ по-своєму, 
варто лише придивитися і подумати. 
Якщо людина не хоче думати, що я можу 
зробити, – усміхається пані Христина.

Креативність, нестандартний підхід 
до речей та особливий погляд на світ 
проявляться як і  в характері художни-
ці, так і на її картинах Вони написані 
маслом у життєрадісних і яскравих то-
нах. Уважний глядач помітить відсут-
ність чорного кольору на картинах ху-
дожниці. Оптимістичні та експресивні 
полотна нашої землячки отримали сві-
тове визнання.

– Я завжди виділялася своїм індиві-
дуальним стилем, не була послідовни-
цею жодної мистецької школи. Сама я 
називаю своє мистецтво “новий пози-
тивізм”, який заснований тільки на ес-
тетиці та передає красу, радість і гар-
монію. Це вираження мого особистого 
позитивного ставлення до життя. Мої 
картини композиційно довершені, од-
нак імпульсивні та спонтанні. Я хочу 
творити красу і дарувати її людям.

Сонячна природа пані Христини 
проявляється у її ставленні до Бать-

ківщини. Художниця ніколи не забува-
ла про домівку, завжди пам’ятала рідну 
мову та зробила  великий внесок у роз-
виток нашого краю. Протягом десяти 
років, починаючи з 1995, пані Христи-
на займалася благочинністю за спри-
яння української  діаспори у Відні, Ав-
стрійського Червоного Хреста та укра-
їнської церкви в Австрії. До Тернопіль-
ської обласної лікарні було поставлено 
новітнє австрійське обладнання, пала-
ти – забезпечені меблями та лікарня-
ною білизною.

Також художниця навідувалась до 
України, аби подарувати людям світ-
ло та позитив, які випромінюються з її 
картин. Загалом пані Христина влашту-
вала на Батьківщині уже три виставки. 
У Тернополі також можна споглянути 
один із шедеврів майстрині, завітавши 
до Тернопільського  обласного  худож-
нього  музею.  

Ірина ВІВЧАР.

КАРТИНИ БЕЗ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ: всесвітньо відома 
художниця з Тернопілля дарує людям світло і позитив

Христина 
Куріца-Ціммерман 

народилася у Настасо-
ві. Зараз живе в Австрії, 

проте рідну землю не 
забуває і періодично  

навідується 
до Тернополя. 

Добрий день, дорога редакціє!
Дякую вам за те, що вже три роки творите для нас, читачів, цікаву газету, як за 

змістом, так і за оформленням. Надсилаю вам статтю, яка, на мою думку, буде цікавою 
для багатьох читачів газети, особливо тих, хто любить подорожувати нашим краєм.

Ці романтичні русилівські водоспади
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Європа не може себе захистити 
без допомоги США

ЄС не може захистити себе від зо-
внішніх загроз, тому змушений покла-
датися на допомогу США. Таку заяву 
зробила канцлер Німеччини Ангела Мер-
кель, повідомляє «Reuters». Також вона 
додала, що країні потрібно збільшити ви-
трати на оборону.  Зараз там витрачають 
на оборону 1,2 відсотка ВВП, а у Сполуче-
них Штатах - 3,4 відсотка. 

Земля на порозі 
глобального голоду

Через 10 років глобальне потеплін-
ня може призвести до голоду на Зем-
лі, прогнозують британські клімато-
логи. Їхні розрахунки свідчать, що у 
найближчі роки Африку і всю плане-
ту може очікувати критична ситуація 
з вирощуванням кукурудзи - однієї з 
ключових сільськогосподарських куль-
тур, повідомляють «РІА Новини». Уже 
в 2018 році її врожайність у деяких райо-
нах «чорного континенту» різко знизить-
ся, а до 2030-го сучасні сорти кукурудзи 
не зможуть нормально рости у переваж-
ній більшості країн Африки. Тому, якщо 
вже зараз не зайнятися виведенням нових 
сортів, пристосованих до нових кліматич-
них умов, Землю очікує продовольча кри-
за у найближчі 30-40 років.

Полювання на людей 
стане нормою 

Полювання на людей стане попу-
лярним захопленням серед багатих 
жителів Землі до 2100 року. Про це по-
відомляє «The Daily Mail». За словами вче-
них, до 2200 року полювання транслю-
ватимуться на телебаченні, як у фільмі 
«Голодні ігри». В усьому винна зростаю-
ча популярність екскурсій у концтабо-
ри, численні музеї тортур та інших поді-
бних «розваг». Через це суспільство по-
чне сприймати смерть, наче яскраве ви-
довище. Однак, для переходу від попу-
ляризації вбивства до реального полю-
вання на людей потрібне ще й зростан-
ня глобальної нерівності між багатими і 
бідними. Дефіцит чистої води, зникнення 
харчових ресурсів, перенаселеність при-
зведуть до того, що ліквідація надлишків 
населення стане нормою.

З банку - на грядку
У США з користю для довкілля ви-

рішили проблему старих банкнот, які 
вийшли з обігу. Федеральна резерв-
на система США розробила нову, майже 
безвідходну систему переробки доларо-
вих купюр, пише «Gizmodo». Раніше бан-
кноти подрібнювали і відправляли гни-
ти на звалище. Тепер вони приносити-
муть користь не лише людям, а й росли-
нам. Після переробки, отримана зі старих 
купюр маса, ставатиме добривом. Її про-
даватимуть на ферми, щоб під час садін-
ня підживлювати фруктові дерева, овочі 
та трави. За словами одного з розробни-
ків проекту, щоденно на переробку мож-
на постачати $6 мільйонів. 

Після британців референдуму 
захотіли шведи

У Швеції пропонують провести 
референдум щодо виходу з ЄС. Із та-
кою ініціативою виступають «Швед-

ські демократи». Лідер згаданої швед-
ської євроскептичної партії Джиммі Акес-
сон, з огляду на результати референду-
му у Британії, закликав провести в кра-
їні референдум щодо виходу з Євросою-
зу. «Шведські демократи» тепер будуть 
збільшувати тиск на уряд, і ми вимагає-
мо, щоб Швеція негайно почала перегля-
дати зобов’язання, які ми взяли на себе», 
- заявив він. Акессон також зазначив, що 
мешканці Швеції повинні мати змогу ви-
словитися про членство в ЄС. 

З’явилися пляжі, де випадають 
«грошові» дощі

Туристи на пляжах італійського ку-
рорту Єзоло на узбережжі Адріатично-
го моря у Венеції отримають компен-
сацію у випадку, якщо дощ завадить їм 
приймати сонячні ванни, повідомля-
ють іноЗМІ. Літня пропозиція «засмага 
або гроші назад» почала діяти 24 черв-
ня. Оренда шезлонга на пляжах Єзоло ко-
штує від 13 до 18 євро за день. Витраче-
ну на цю послугу суму повернуть турис-
ту, якщо в день, коли він забронював собі 
місце на березі, випаде більше трьох мі-
ліметрів опадів у період з 11 до 17 годи-
ни. Департамент туризму Єзоло зважив-
ся на такий крок, сподіваючись збільши-
ти приплив відпочивальників до регіону, 
чиї плани щодо пляжного відпочинку на 
венеціанському курорті зіпсувала погана 
погода.

Туреччина скасує 
систему «все включено»

Глава Асоціації туристичних 
агентств Туреччини «Tursab» Башкан 
Башаран Улусой закликав до поступо-
вої відмови від системи «все включе-
но» в готелях країни через збитки. Про 
це повідомляє агенство «Anadolu». За його 
словами, ця система затребувана в еко-
номних туристів і сімейних мандрівни-
ків. Готелі, які працюють за принципом 
«все включено», не можуть підвищува-
ти ціни, хоча їх витрати постійно зроста-
ють. Поширеність такої системи в Туреч-
чині б’є по доходах туристичного сектору. 
Тому необхідно поступово знижувати чис-
ло готелів з тарифом «все включено». Улу-
сой закликав власників готелів орієнту-
ватися на заможніших туристів, яких ці-
кавить якісний відпочинок на елітних ку-
рортах. Туріндустрія в Туреччині зіткну-
лася з кризою через загострення відносин 
з Росією та серії терактів в країні.

У Польщі підвищать «мінімалку»
Уряд Польщі вирішив підвищити 

мінімальну зарплату в країні до двох 
тисяч злотих, що складе 454 євро. Про 
це заявила прем’єр-міністр Польщі Беа-
та Шидлова. Зараз мінімалка в Польщі - 
1850 злотих, тобто, близько 420 євро. У 
2017 році в Польщі вступлять в силу по-
правки до закону про працевлаштуван-
ня. Згідно з ініціативою уряду, іноземцям, 
які приїхали на заробітки, будуть випла-
чувати такі ж зарплати, як і полякам. 

Австралійка 18 років 
в’яже светри для пінгвінів

98-річна мешканка Австралії Мерл 
Девенпорт в’яже вовняні светри для 
пінгвінів, повідомляє «Daily Mail». За-
вдяки такому одягу пташенята з острова 
Філліп не замерзають і не страждають від 
нафти. Барвисті светри для пінгвінів жін-
ка в’яже протягом останніх 18 років. Вона 
зв’язала вже більше тисячі виробів для 
організації «Penguin Foundation». До сло-
ва, навіть зовсім невелика пляма нафти 
може вбити пінгвіна, оскільки роз’єднує 
пір’я і відкриває доступ для води. Через 
це птахи мерзнуть і стають менш здатни-
ми до пошуку їжі. Пінгвіни в светрах жи-
вуть на суші доти, поки їх не визнають 
«водостійкими». Якщо одяг не підходить 
для справжніх пінгвінів, то її надягають 
на іграшкових і продають. 

Підготувала Ольга ЧОРНА. 

Україна
Скільки заробляє глава Нацбанку?

Зарплата голови Нацбанку Украї-
ни Валерії Гонтарєвої складає 163 тися-
чі гривень на місяць, її заступників - 150 
тисяч. Про це «Українським новинам» по-
відомив представник НБУ. Заступника-
ми Гонтарєвої є Владислав Рашкован, Яків 
Смолій, Дмитро Сологуб, Олег Чурій і Ка-
терина Рожкова. Як відомо, раніше голова 
НБУ оцінила свої витрати у 100 тисяч гри-
вень на місяць. Торік Гонтарєва задеклару-
вала дохід у розмірі 26,8 мільйона гривень. 

У кого з нардепів 
найдорожчий автопарк

Автомобільний парк Сергія Пашин-
ського визнаний найдорожчим серед 
автопарків депутатів Верховної Ради. 
Про це стало відомо під час журналістсько-
го розслідування, проведеного за спри-
яння Міжнародної неурядової організації 
«Freedom House». Пашинський є власником 
кількох автомобілів класу люкс: «Mercedes-
Benz S450», «Mercedes-Benz Gelandewagen», 
броньований «Mercedes-Benz SL 55 AMG», 
«Bentley Bentayga W12 6.0 TSI». Окрім цьо-
го, депутату належать близько семи авто-
мобілів класом нижче, на яких їздить охо-
рона. Загальна вартість його автомобілів 
складає близько $4,5 мільйона. Друге міс-
це у рейтингу посів Сергій Рибалка з Ради-
кальної партії. У «радикала» п’ять автомо-
білів, сумарна вартість яких становить $3,5 
мільйона. І на третьому місці Руслан Соль-
вар - екс-«регіонал» і права рука Бориса Ко-
лесникова. Нині він є членом фракції БПП. 
Його автопарк оцінюється у 42,7 мільйона, 
проте жодна з семи машин, на яких їздить 
нардеп, не належить йому офіційно.

Уряд може видавати 
частину субсидій коштами

Кабмін планує розробити систему 
монетизації залишку житлової субсидії. 
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр Пав-
ло Розенко, передає «Інтерфакс-Україна». 
«Кабмін розробляє ефективні механізми і, я 
думаю, що на кінець опалювального сезону 
2017 року ми продемонструємо новий під-
хід до цього питання», - сказав він. За сло-
вами Розенка, система субсидій може ефек-
тивно працювати обмежений час, зокрема 
в періоди підвищення цін на енергоносії. 

В Україні з’явиться пустеля 
через «бурштинову мафію»

Стрімке нелегальне видобування 
бурштину створює реальну загрозу та 
небезпеку для екології. Згідно з дослі-
дженням Держслужби геології та надр, на 
місцях нелегального видобутку буршти-
ну утвориться пустеля, замість родючих зе-
мель. В МВС скаржаться: для врегулювання 
контролю на видобутком бурштину необ-
хідна законодавча база. Крім нелегального 
видобутку бурштину, почастішали й випад-
ки незаконного видобутку гранітного ще-
беню. Епіцентром знову ж стала Рівненщи-
на, де постійно відбуваються конфлікти че-
рез бурштин. Також там масово вирубують 
ліс і качають воду на продаж. 

Комуналка «з’їдає» 
половину зарплати  

Українці все більше витрачають на 
оплату компослуг зі своїх доходів. Іншою 
значною статтею витрат є продукти хар-
чування. У першому кварталі ціни зросли й 
витрати склали майже 60% від загальних 

доходів, повідомляє Держстат. До витрат на 
оплату ЖКГ відносять водопостачання, газ, 
електрику, послуги ЖЕКів та інше. На це і 
на продукти харчування українці в січні-
березні цього року витратили до 57,9 від-
сотка доходів. В аналогічному періоді мину-
лого року показник становив 52,4 відсотка. 
Витрати на транспорт знизились до 8,7 від-
сотка з 10,2. Також менше українці приділя-
ють уваги власному здоров’ю. Витрати на 
це впали до шести відсотків із 6,3. 

У більшості студентів 
хочуть забрати стипендію

Щоб зберегти зацікавленість зді-
бних студентів до навчання, їм треба 
збільшити стипендії. Оскільки коштів у 
бюджеті на це немає, то потрібно позбави-
ти державної допомоги тих, хто має серед-
ні бали, вважають у аналітичному центрі 
CEDOS. «Якщо цього не зробити, у здібних 
студентів зникатиме мотивація. Адже на 
стипендію у 700-900 гривень неможли-
во прожити», - зазначив Єгор Стадний, ви-
конавчий директор Аналітичного центру 
CEDOS. За його словами, матеріальну допо-
могу також можна призначати тим, хто її 
потребує. Але від теперішнього підходу до 
стипендій потрібно відмовлятися. Також 
потрібно враховувати той факт, що для 
25 відсотків студентів стипендія є життє-
во важливою: їм треба її збільшити. У Мі-
носвіти не прийняли рішення щодо цьо-
го питання, однак заступник міністра осві-
ти Інна Совсун не проти такого підходу до 
розподілу стипендій.

Водіям приготували нову ДАІ
Кабмін запропонував внести змі-

ни до законів про автотранспорт, про-
писавши нові, європейські норми. Се-
ред них - аналог ДАІ, заборона на само-
вільне встановлення газових балонів і пе-
реобладнання авто, повідомляють «Ві-
сті». Заборонять складати задні сидіння і 
ставити автокрісла без спеціальних доку-
ментів. Введуть табу на машини з кермом 
справа. Експерти вважають: норми супер-
ечливі й не лише не наблизять нас до ЄС, 
а, навпаки, збільшать корупцію на доро-
гах. Також хочуть заборонити використан-
ня шипованих шин: їздити взимку мож-
на буде лише на зимовій або демісезонній 
гумі - її дозволять використовувати і вліт-
ку. Штрафи, або евакуація на штрафмай-
данчики передбачені навіть для тих, хто 
встановив дитяче автокрісло без відповід-
ної відмітки в інструкції до авто чи склав 
задні сидіння для перевезення габарит-
них вантажів. Екс-міністр транспорту Єв-
ген Червоненко вважає, що новий законо-
проект збільшить хабарі. «Вичерпуються 
великі фінпотоки, от і взялися за малень-
кі», - каже він. У Мінінфраструктури пере-
конують: такі вимоги європейців. Найне-
приємніше для автомобілістів, за словами 
експертів, - нова транспортна інспекція, 
яка діятиме паралельно з патрульною по-
ліцією і зможе карати водіїв. Вона нагаду-
ватиме скасовану ДАІ. Її завдання - знизи-
ти аварійність. Експерти кажуть: нові чи-
новники можуть «доїти» водіїв. 

70 відсотків житлових 
будинків потребують утеплення 

Близько 70 відсотків житлового 
фонду потребує термомодернізації - 
утеплення зовнішніх стін, заміни ста-
рих вікон, модернізації мереж опален-
ня та гарячого водопостачання, вста-
новлення індивідуального опалення. 
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр 
- глава Міністерства регіонального розви-
тку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, 
передає УНІАН. За оцінками фахівців, тер-
момодернізацію слід провести майже у 40 
тисячах багатоповерхівок. У першу чер-
гу її потребують будинки 1971-1980 років 
забудови. Їх налічується більше 18 тисяч. 
Не настільки критична ситуація в будин-
ках 1981-1990 років забудови. Таких бу-
динків є 22,3 тисячі.

Україна Світ
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Струни серця
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*     *     *В гущавині ночі міцній 
і п’янкій, 

Де крони дерев 
вимальовують готику,

В тонесенькій сукні, 
мов вітер легкій,

Бреде кудись пам’ять 
і згадує дотики.

Прикинеться спогад 
ягнятком малим,

Безпомічно думка до млості 
зажмуриться,

Й не стане про тебе 
ні тексту, ні рим,

Лише порожнеча самотньо 
зажуриться.

Прийде розуміння, просте, 
мов сім нот:

Роби те, що любиш, 
нема чого маятись!

Життя – споконвічний 
банальний цейтнот.

Втомилась чекати. 
Дозвольте відкланятись!

*     *     *Яка ж я в тебе гарна 
господиня!

Ще сонце лиш відпило 
новий день,

Вже тіста на півсвіту 
замісила

Й для начинки солодкої 
вишень

Надраглювала, 
з цукром заліпила,

Такий гуляє в домі аромат,
І смакота, що стриматись 

несила
Від неймовірних вранішніх 

принад!
Прокинувся й дивуєшся – 

так рано,
Чом пташечка 

здійнялася моя? -
І за вареник, вуса у сметану,
Хай зачекає коник та збруя,
Хай зачекають справи 

надважливі,
Подякувати всмак – 

то є святе,
За вишні вуст, за миті 

особливі,
І серце господині золоте…

*     *     *В долі плани свої, 
тут не відвертітися,

І не маєш, як кішка, 
тих дев’ять життів,

Щоб з омріяним в світі 
таки зустрітися,

І розвіяти попіл 
згорілих мостів.

Шлях такий нелегкий, 
головне не збитися.

Не шукати ключі у семи 
вітрів,

Були ті, що хотіли лише 
зігрітися,

І так мало тих, 
хто зігріти хотів.

Так важливо світити 
й самій світитися,

То неписаний вічний закон 
почуттів -

Щастям сам не смакуй, 
а навчись ділитися,

А любов’ю та радістю 
і поготів!

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

гніздечкоСімейне

Тут, на чужині, 
коли лишень маю 
вільну хвилинку, 

беру до рук улюблену 
газету «Наш ДЕНЬ», яку 
передають мені з дому. Перечитую 
по кілька разів, особливо «Сімейне 
гніздечко». 

Затишне, тепле, мелодійне, воно – ніби 
віконечко в Україну, за якою дуже сумую, 
за яку переживаю. Тому завжди цікаво ді-
знатися про історію моїх землячок, в яких 
іноді впізнаю своїх знайомих. Порадію чи 
потривожусь за них. Іноді й наплачусь. 

Хотіла б запропонувати для улюбле-
ної сторінки рубрику «Невістко, донечко 
моя», бо чомусь мало пишуть про невісток. 
Розумію, що тема: свекруха - невістка – за-
вжди була суперечлива і віє прохолодою. 
Але повірте, є дуже хороші, милі невістки!

Утім, не варто забувати, що невістка не 

лише також чиясь дитина, але й дружина 
вашого сина, матір ваших онуків.

Ми з чоловіком виростили єдиного 
сина Олега. Хоч я завжди мріяла мати ще 
й доньку. І тепер її маю! Моя невістка Тетя-
на Шепета із села Озерна Зборівського ра-
йону стала мені донькою. Лагідна, ніжна, 
розсудлива, вихована, ввічлива, трудолю-
бива – усе це про неї, Тетянку.

З народженням донечки Карінки дода-
лося Тані приємних турбот, але не буває і 
дня , щоб вона не зв’язалася зі мною у со-
цмережі. Запитає, як справи, чи не втоми-
лася, чи здорова. Покаже онуку, щоб роз-
веселити моє серце, адже душа так рветь-
ся до нашого маленького сонечка!

Бачити щастя в очах сина, знати, що 
дружина для нього – вірна і надійна поло-

винка – що іще треба для матері?
А ще Таня завжди радиться з Олегом. 

Дослухається до думки і своїх батьків, і 
моєї, за що я їй щиро вдячна. Це – приєм-
но. До Олега також ставиться з повагою 
і розумінням, із любов’ю піклується про 
нього. 

Я щиро дякую своїм сватам – Богда-
ну Миколайовичу і Надії Ярославівні Ше-
петам за те, що гарно виховали донь-
ку Таню, тепло прийняли у свій дім мого 
сина Олега. 

У цю чудову літню пору, коли пливе 
над землею черешневий червень, у Тетян-
ки день народження. Тож хочу через улю-
блену газету її привітати. Побажати до-
брого здоров’я, щирого кохання, родинної 
злагоди, радісного материнства, світлих 
життєвих доріг! 

А усім свекрухам хочу сказати, щоб не-
вістка стала донькою, треба бути для неї 
– матір’ю…

Леся КЕБА.
Італія, Рим.       

Нечутно 
осінь 
перейшла  
у зиму…

Пішла з життя хороша лю-
дина, любляча мама, турботли-
ва бабуся, яка своїм душевним 
теплом і добротою зігрівала 
серця оточуючих її людей. Ба-
гато добрих справ зробила для 
Козівського району. Виховала 
талановитих, порядних  дітей 
– лікарів: сина – Юрія , доньку 
Оленку та внуків. 

Пам’яті дорогої,  
незабутньої Зіни Тимофіївни  

Тарнович присвячую:

Сувора зима
Нечутно осінь перейшла у зиму 
І старість із собою принесла.
Тим білим інеєм 

Вам голову покрила.
Суворою та ж зимонька була.
Підступною хворобою скосила, 
життєві сили вибрала до дна…
Та не здаватись воля 

до життя учила, 
і Ви тримались, хоч чашу болю 

випили сповна…
Усе… Книга життя тихесенько 

закрилась…
Вже перевернута остання 

зі сторінок.
Та ні, частина перша лиш 

скінчилась,
До Книги Вічності 

завершився пролог.
Це перший крок до Бога Ви 

зробили.
І в Райський сад Вас поведе 

Господь!
І тії квіточки, що ніжно 

Ви любили.
Цвітуть для Вас у всій красі – 

красот! 
Людмила КОЛЯДЕНКО.

Дівчата вирішили «розслаби-
тися». Це - Нінка, Наталка, Іван-
ка, Катерина і Олена. «Розслаби-
тися» у розумінні п’ятьох «леді» 
(так називає жіноче товариство 
Нінка), означає посмакувати фі-
ліжанкою кави і випуском новин 
а-ля «радіо спідниця». 

Подій у житті кожної «леді» 
з дипломом про вищу освіту, 
низькими зарплатами, борга-
ми, побутовою та особистою не-
влаштованістю чимало, і кож-
на з них суттєва: нова придба-
на річ, нове романтичне захо-
плення, звістка про те, що хтось 
із знайомих виїжджає за кордон 
на ПМЖ чи на заробітки. 

- Ой, дівчата, погляньте, яку 
я собі сукню купила. А знає-
те, де? - похвалилася обновкою 
Ніна. 

- На секонд-хенді, - хором за-
співали «леді». 

- А в мене блузка з секонду, - 
й собі похвалилась Наталка. 

- А в мене - спідниця, - підтри-
мала «модну» тему Катерина. 

- Я взагалі з ніг до голови у 
вдяганках із секонду, - відзвіту-
вала Іванка. 

- А в мене - босоніжки, - ска-
зала Олена, - і кімната залилася 
сміхом. 

- Що ж, дівчата, наступно-
го разу визначатимемо «міс 
секонд-хенд», - зіронізувала 
Іванка. 

- Усе-таки молодці депутати 
міськради. Секонд дає кому тре-
ба прибутки, а нам можливість 
одягнутися, - мовила Катери-
на. - Якби за них на наступних 
виборах проголосували всі, хто 
одягається на секонді, не було б 
проблеми знову окопатися при 
владі. 

- У мене скоро день наро-
дження. І саме цього числа День 
будівельника. А я - вічна кварти-
ронаймачка, - зітхнула Іванка. 

Свою господиню за скна-
рість і придирливість Іванка ве-
личає гримзою. А в записнику у 
графі «борги» вона - під номе-

ром один. І зазначено: «плати-
ти вчасно».

Олена також любить жар-
тувати на тему дня народжен-
ня. Річ у тім, що у відривних ка-
лендарях кілька років підряд на 
листочку з датою дня її наро-
дження малюють карикатури. І 
на тих «шедеврах» - хто б ви по-
думали? Пияки! Саме цю касту 
немужчин Олена категорично 
не може терпіти. 

Далі - знову про борги. 
- Я винна знайомій невели-

ку суму, то переховуюся від неї, 
як від Інтерполу. Вона на ринку 
торгує. Оминаю. Уявляєте, через 
якихось кілька сотень гривень, - 
Нінка мало не заплакала. 

- До речі, в мене з’явився 
шанс поїхати на роботу за кор-
дон. Контракт, все офіційно. 
Шеф запитав, чи маю я нерухо-
мість, рахунок в банку. А в мене 
ж гуртожиток, - зітхає Катери-
на. - Стоп! Як це в мене немає 
нерухомості?! А чоловік? Він з 
ранку до вечора нерухомо ле-
жить на дивані й дивиться те-
левізор. Безробітний інтелігент. 
Каже, що з дипломом працюва-
ти будь-де не піде. 

«Леді» жартують над нега-
раздами. Деруть лаха з самих 

себе. Котяться сльози чи то від 
жартів, чи від життя розхриста-
ного, почасти невеселого. 

Нінка приносить каву і до-
машню настоянку. Дівчата ви-
голошують тости-цитати з 
українських та світових класи-
ків. Їм шалено подобається по-
езія Ліни Костенко і Оксани За-
бужко. 

- Видай щось власне, - звер-
тається до Олени Ніна. 

І вона видає: 
Здається, 
за плечима 
сто віків,
освячених
завтрашнім днем.
А як жити сьогодні - 
не знаєш. 
Розглядаєш себе
на фотокартці
кількарічної
давності, 
зазираєш
у власну душу
і не впізнаєш…
Завтра вранці
знову зустрінеш
шматочок свого життя, 
увечері - проведеш,
а вночі присниться,
шо не можеш 
злетіти.

Прокинешся
і відчуєш:
болять крила.
Тобі ж лише…
Яка різниця?
В очах - осінь, 
на устах 
квітне літо,
а в серці 
ще стільки весни!
З тоненьких
промінчиків-мрій
лагодиш 
золоту драбину.
Ти мусиш злетіти!
Твої крила
засумують за небом 
і мине біль. 
Віриш?
- За поетів! За нас!
«Чим мені гірше, тим я ліп-

ше виглядаю!» - це Оленин де-
віз.

«Усе так не буде!», - спільний 
тост подруг. 

«Життя прекрасне!» - так у 
найскрутніші хвилини бадьо-
рить себе і всіх Нінка. 

«Дівки, тримаймося!» - за-
вжди повторює Іванка.

І вони тримаються. Кожна 
плекає надію про жіноче щастя. 
Не зраджують своїм мріям. По-
думки відчиняють двері у роз-
кішні крамниці. Приміряють на 
себе світ високої моди. Їм ли-
чать їхні вишукані фантазії, па-
нове кутюр’є! І вони інколи зна-
ходять їх... на секонд-хенді. 

…Одинадцята вечора. Пора 
збиратися додому. Подруги про-
понують Іванці, оскільки живе 
далекувато, провести додому. 
Вона не проти:

- Дякую, дівчата.
Потім виймає з сумочки свій 

борговий телетайп і сумно жар-
тує:

- Завжди, коли повертаюся 
пізно сама, ховаю це у надійно-
му місці. Хай ліпше поцуплять 
мій майже порожній гаманець 
чи навіть мене, аніж список моїх 
кредиторів…

Ольга ЧОРНА.  

Пишуть наші читачі

Жінка і доля

Залишився  
тільки спомин

Сокровенне 

“Вишиваний” ряд 
відпочиває,

А за мить - знов пісня 
задзвенить,

І танок розмаями 
заграє

Та потішить дня цього
блакить...

Міс 
секонд-хенд

На фото Віктора СМОЛЯКА:  святкування фестивалю “Братина” на Шумщині.

ангелМій сонячний 

Щоб невістка  
стала донькою

Ніна Олександрівна тихень-
ко зайшла до палати і прилягла 
на ліжку. Олена, її нова подруга, 
з якою вже третій тиждень ліку-
ють свої сердечні недуги в облас-
ній лікарні, поклала журнал на 
столик і запитала:

- Як успіхи? Виписують?
- Ще тиждень треба тут побу-

ти. Лікар сказав, що все нормаль-
но, але додому рано їхати, там 
знову турботи почнуться, хвилю-
вання різні. А в тебе чого очі чер-
воні? Плакала?

- Ой, Ніночко. Купила журнал, 
а там такі цікаві життєві історії. 
Ніякої видумки, все правда. Чи-
таю і плачу. До речі, авторка твоя 
землячка, ще й прізвища одна-
кові. Ось, зараз скажу, як її звати. 
Анжела Казанюк. Не знаєш такої?

- Звичайно, що знаю. Це - моя 
донечка.

Олена відразу підхопилася і 
зачудовано дивилася на сусідку: 

- Ти не жартуєш? Ніночко, а 
чому ти мені раніше не розпові-
дала, що твоя донька така тала-
новита?

- А, просто не встигла. Вона і 
вірші гарні пише, і вишиває. А які 
страви смачні вміє готувати!

Жінки розмовляли до пізньої 
ночі, аж прибігла молода медсе-
стричка і попросила бути тихіше. 
Навіть пригрозила поскаржити-
ся завтра завідуючому відділен-
ням.

А в цей час в далекому Киє-
ві, талановита і в усьому успішна 
Анжела повернулася з роботи до 
своєї маленької квартири. Зняла 
діловий костюм, маску серйоз-
ності, ставши для своїх хлопчиків 
такою рідною і ніжною мамою. 
Сьогодні вони замовили їй піцу. 
Матуся з любов’ю місить тісто, бо 
з яким настроєм готуєш, то така 
і їжа буде. А піца в Анжели слав-
на виходить. І тісто смачне, і ков-
баска із сиром, і грибочки мари-
новані – смакота. Сам Челентано 
міг би приїхати і повчитися. 

Це на роботі вона Анжела 
Миколаївна – авторитетний і 
справедливий керівник, а вдо-
ма - звичайна земна жінка. Треба 
і обід приготувати, й одяг випра-
ти та попрасувати, і посуд поми-
ти. А хлопчиків провести? Стар-
шого Тарасика до університету, 

а меншого Олесика до 
школи. Вся в турботах 
і проблемах. Катастро-
фічно не вистачає часу. 
Робота – дім, дім – ро-
бота. І між цими стихі-
ями життя Анжела зна-
ходить час для своєї 
улюбленої справи – тво-
рити. Новели про люд-
ські щасливі і гіркі долі 
друкують майже всі республікан-
ські видання. Дві збірочки поезій 
уже побачили світ. Свого часу че-
кають іще дві. Проблема лише в 
коштах і меценатах. Часто чита-
чі запитують, де можна придба-
ти книги або чому тираж такий 
малий. Що відповісти? Сказати 
правду, чи інші причини приду-
мати?

Із раннього дитинства Анже-
лочка почала писати віршики. 
Спочатку такі кумедні про тва-
ринок, про природу, а з часом ду-
шевні, серйозні. Звідки воно бе-
реться? Вона і сама не знає. На-
роджується десь в глибині душі 
й виливається римованими ряд-
ками на папері. Просинається Ан-
жела серед ночі й шукає, де б за-
писати, бо вранці все забудеться. 

Світла в кімнаті не вмикає, щоб 
синів не розбудити. Так і пише на 
клаптику паперу між вазонами 
на підвіконнику при місячному 
сяйві. Часто поезія починає наро-
джуватися прямо в автобусі. До-
водиться одразу записувати пря-
мо на малесенькому квиткові чи 
квитанції про оплату комуналь-
них послуг. 

Життєві історії справді пере-
житі особисто або почуті від ро-
дичів чи знайомих. Кожна люд-
ська доля торкнулася серця й 
душі молодої жінки. І  

звичайно ж, залишила там 
свій відбиток. Митця може об-
разити кожен. Але від цього Ан-
жела ще більше любить людей і 
цей непростий світ. Ніхто і ніко-
ли не бачив її сліз. Колеги вва-
жають її «залізною» леді. А се-
крет в тому, що солоні сльози те-
чуть всередину, залишаючи слі-
ди і роз’ятрюючи старі рани. Але 
сини і батьки завжди підтрима-
ють, розрадять і звеселять. Ан-
жела Миколаївна нахилить голі-
воньку набік, подивиться таким 
теплим поглядом на всіх і посміх-
неться. От і кінець всім пробле-
мам. Дощик скінчився, хмарин-
ка попливла далі й знову сонечко 
світить та гріє. 

Все гарно і чудово, лише в 
особистому житті жінці довелося 
багато пережити. Захворів її чо-

ловік, розрада і опора, довелося 
розлучитися заради дітей. Демон 
алкоголю заполонив його душу, 
зробив байдужим до усього і всіх. 
Доля обрубала крила білосніжно-
му Ангелу, але на коліна не поста-
вила. Тисячі й тисячі користува-
чів соціальних мереж мають змо-
гу насолоджуватися новими тво-
рами і відразу писати свої комен-
тарі та побажання автору: «Ко-
жен твір – це діамант у корону 
Вашого таланту…», «Ви – Василь 
Симоненко у спідниці…», «Сапфо 

ХХІ століття!»…
Коли сини-соколята 

поснуть, жінка в подобі ан-
гела дістає своє вишиван-
ня і до пізньої ночі мере-
жить голка за голкою різ-
ними кольорами неза-
ймане полотно. Карти-
ни хоч у Луврі виставляй. 
Творчість і краса люд-
ської душі назавжди за-
лишаються жити у люди-
ні, яка хоч раз доторкну-
лася до якогось шедевру. 

Жіночка, що так за-
хоплювалася в лікарні життєви-
ми історіями від Анжели Каза-
нюк, постійно виписує той жур-
нал, дає читати всім знайомим і 
розповідає односельцям про своє 
знайомство з мамою майстрині 
слова. 

А теплого весняного вечора 
над ставом линуть аромати буз-
ку і мелодійний спів. Це в сіль-
ському клубі проходить репети-
ція концерту до свята. Більшість 
пісень написані на слова врод-
ливої, чарівної та ніжної   Анже-
ли Миколаївни. Тихо, щоб не спо-
лохати щастя, сонячну дівчинку 
бере за руку сильний і надійний 
лицар у вишиванці, подарованій 
коханою, та й ідуть вони разом 
однією життєвою дорогою до за-
гадкового майбутнього.

Олег ПЛАХОТНЮК.

“ “...А теплого весняного вечора 

над ставом линуть аромати 
бузку і мелодійний спів. Це в 

сільському клубі проходить 
репетиція концерту до свята. 

Більшість пісень написані на 

слова вродливої, чарівної та 
ніжної   Анжели Миколаївни...
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З цієї нагоди президент 
клубу Іван Марущак привітав 
всіх уболівальників ФК «Терно-
піль» з тим, що вдалося зберег-
ти для Тернополя і Тернопіль-
щини великий футбол. 

- Дуже дякую, що у цей важ-
ливий для ФК «Тернопіль» пе-
ріод значну підтримку гравцям 
і тренерському штабу, найпер-
ше в організаційному і мораль-
ному плані, надали міський го-
лова Тернополя, почесний пре-
зидент клубу Сергій Надал та 
голова Тернопільської ОДА Сте-
пан Барна, - сказав він.

За словами Івана Маруща-
ка, було не просто переконати 
делегатів конференції, що ФК 
«Тернопіль» гідний зберегти 
місце в першій лізі. Тож, висту-
паючи перед учасниками засі-
дання, він намагався донести, 
що футбол на Тернопільщині – 
це не просто гра, а й важливий 
соціальний проект, до якого за-
лучають дітей з усіх регіонів 
області, військовослужбовців, 
соціально незахищені верстви 

населення. Великий футбол у 
першу чергу потрібен простим 
уболівальникам. Тож, коли в 
Тернополі чи не на кожен  матч 
приходить по 5 тисяч гляда-
чів, а спортивна інфраструкту-
ра обласного центру - найкра-
ща серед усіх команд першої та 
другої ліги, чому перевага має 
надаватися іншим клубам, по-
єдинки за участю яких відвіду-
ють заледве по 100 чоловік? 

Відтак делегати прийняли 
розумне та виважене рішення 
і, на щастя, професійний тур-
нір для Тернополя вдалося збе-
регти. 

На переконання пре-
зидента клубу, щоб по-
дібна ситуація не по-
вторилася, треба буду-
вати міцну, фізично та 
морально сильну ко-
манду професіоналів-
однодумців.  Тим паче, 
що за підсумками на-
ступного чемпіонату од-
разу три колективи по-
кинуть першу лігу, а чет-
верта – гратиме перехід-
ні матчі.

- Ми знаємо, як це 
зробити, більше того, 
ми вже в цьому напрям-
ку працюємо. Зокрема, 
кілька днів тому розпо-
чалися другі навчально-
тренувальні збори в За-
ліщицькому районі, де 
футболістам ФК «Терно-
піль» створили найкра-
щі умови для тренувань, 
- запевнив Іван Марущак.

Команда без тренера. 
Чи надовго?

Михайло Фоменко офіційно подав у відстав-
ку з посади головного тренера національної 
збірної України з футболу. 

- Який сенс продовжувати співпрацю, якщо 
поставлене перед нами завдання не виконали? - 
риторично запитав він і додав, що відповідаль-
ність за відсутність результату бере на себе.

При цьому Фоменко зазначив, що вдячний 
Федерації футболу за створені умови для робо-
ти та для підготовки до Чемпіонату Європи та 
попросив вибачення в українських вболіваль-
ників за те, що не зміг виправдати їхні споді-
вання.
Як усе починалося

Михайло Фоменко очолив збірну України на-
прикінці 2012 року, після того, як її покинув на-
призволяще по ходу відбору до Чемпіонату сві-
ту-2014 Олег Блохін, який спокусився вигідним 
контрактом у київському “Динамо”.

На той час національна команда після трьох 
турів перебувала у скрутному становищі та 
мала лише 2 очка. Тому 22 березня 2013 року у 
Варшаві збірну України влаштовувала виключ-
но перемога над Польщею, а поразка зводила 
нанівець шанси на продовження боротьби за 
путівку на ЧС.

Дебют в офіційному матчі Фоменка видався 
надзвичайно вдалим – Україна перемогла одно-
го з головних конкурентів з рахунком 3:1 та по-
вернулася у число претендентів на вихід з гру-
пи.

Чергову свою перемогу у відборі збірна здо-
була 7 червня 2013 року у Подгориці, здолавши 
чорногорців з рахунком 4:0.

6 вересня 2013 року у Львові у грі проти Сан-
Марино збірна України зламала стереотипи, за 
якими її вважали командою, що робить став-
ку на оборону. Українці не зупинялися навіть 
коли рахунок був уже непристойним та досягли 
у підсумку найбільшої перемоги збірної за усі 
часи своїх виступів – 9:0.

Свій кращий матч під керівництвом Михай-
ла Фоменка збірна провела 15 листопада 2013 
року у Києві проти Франції у плей-офф квалі-
фікації Чемпіонату світу-2014.Українці за всіма 

статтями переграли одну з найкращих команд 
світу, забивши у її ворота два м’ячі. 

Однак, навіть такої переваги нашим футбо-
лістам не вистачило, щоб потрапити у фіналь-
ну частину ЧС. 19 листопада 2013 року у матчі-
відповіді французи домінували і досягли бажа-
ного для себе результату – 3:0.
Без надії сподівалися

До речі, збірній України раніше патологічно 
не щастило у стикових матчах Чемпіонатів сві-
ту та Європи. Вона п’ять разів боролася за пу-
тівку на крупні турніри у плей-офф і п’ять разів 
поступалася. Зламати цю сумну традицію вда-
лося саме Михайлові Фоменку у відборі до Євро-
2016. Українці зробили вирішальний крок до 
фінальної частини турніру 15листопада 2015 
року у Києві, де перемогли Словенію з рахунком 
2:0. Здобута за кілька днів нічия 1:1 у Марібо-
рі привела Україну до Франції. Саме тому споді-
вання мільйонів українських вболівальників на 
вдалий виступ національної збірної у фінальній 
частині Євро-2016  були небезпідставними. Але 
не так сталося, як гадалося. 

За підсумками всіх матчів на груповому ета-
пі Чемпіонату збірна України стала найгіршою 
командою турніру. Наші футболісти не забили 
жодного гола та поступилися у всіх трьох мат-
чах із загальним рахунком 0:5. Інші ж команди 
або забивали, або завершували свої матчі вні-
чию.

Крім того, наша футбольна збірна встано-
вила абсолютний антирекорд Євро - українські 
футболісти не забили жодного гола у п’яти  мат-
чах поспіль, що відбувалися в рамках фінальних 
турнірів Євро. А це -  найдовша безрезультатив-
на серія в історії цих змагань

Також збірна стала третьою командою в іс-
торії чемпіонатів Європи, яка не забила жодно-
го гола протягом турніру. Раніше таким антидо-
сягненням могли похвалитися лише збірні Ту-
реччини (1996 рік) і Данії (2000 рік).
Що-що, а бігати наші вміють

Єдиним, якщо можна так сказати, пози-
тивним досягненням є те, що гравці збірної  
України найбільше пробігли під час Євро-2016 
– аж 336 кілометрів і 377 метрів,  поступившись 
за цим показником лише Італії.

Півзахисник Тарас Степаненко потрапив до 
трійки найкращих «гравців-марафонців». За 
три матчі гравець донецького “Шахтаря” подо-
лав майже 35 кілометрів.

Цікаво, що навіть за такий ганебний виступ 
Федерація футболу України  поповнить свою 
казну на 8 мільйонів євро – саме стільки отри-
мує будь-яка команда, що пройшла у фінальну 
стадію турніру.

Додатково УЄФА нараховувала призові за 
перемогу (1 мільйон євро) і за нічию — 500 ти-
сяч євро. Проте, ми лише програвали.

НЕ ЗАЛИШИМОСЯ
 БЕЗ ВЕЛИКОГО ФУТБОЛУ

У наступному сезоні ФК «Тернопіль»  ви-
ступатиме в числі 18 команд у першій 
лізі чемпіонату України. Таке рішення 
прийняли делегати конференції Про-
фесіональної футбольної ліги України.

Відлуння ЄВРО-2016,
 яке триває

 без
 України

На третій день Чемпіонату Європи в Москві каное-двійка 
у складі  Віталія Вергелеса та Дениса Камерилова завоювала 
бронзову медаль на дистанції 500 метрів. Це друга і остання 
нагорода збірної України на цих змаганнях. Днем раніше укра-
їнський екіпаж каное-четвірки виборов срібло.

На юніорському чемпіонаті Європи з синхронного пла-
вання у Рієку (Хорватія) у вправах комбінованих груп десяте-
ро українок посіли друге місце.

Український боксер Микола Буценко здобув “золото” на 
світовому ліцензійному турнірі в азербайджанському Баку. 
У фінальному поєдинку він впевнено переміг представника 
Монголії Тсендбаатарда Ерденебата і здобув ліцензію на Олім-
пійські ігри 2016 року.

СПОРТАРЕНА
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УТ-1
15.30 “Мiй свiт”. Концертна про-

грама П. Табакова.
17.00 Вiкно до Америки.
17.30 Орегонський путiвник.
18.15,01.20 Новини. Свiт.
18.30,21.00,01.30,05.15 Новини.
18.55 Про головне.
19.30 Ре:форма.
20.00 Перша шпальта.
20.30 Книга.ua.
21.30,05.40 Новини. Спорт.
21.50 Подорожнi.
22.45 З перших вуст.
23.00 Пiдсумки.
23.25 Золотий гусак.
23.50 На слуху.

Êаíаë “1+1”
06.45,07.10,07.40,08.10,09.10 

Снiданок з “1+1”.
07.00,08.00,09.00,12.00,16.45,19.30

,01.30 “ТСН”.
07.35 “Козаки. Футбол”.
09.30 “Чотири весiлля 4”.
10.50,12.20 “Мiняю жiнку”.
13.45,14.45 “Сiмейнi мелодрами 6”.
15.45 “Найкращий ресторан з Рус-

ланом Сенiчкiним”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана 4”.
20.15 Т/с “Свати 3”.
21.15 Т/с “Центральна лiкарня”. 

(2 категорiя).
23.15,01.55 Драма “Уцiлiлий”. (2 

категорiя).

Iíòåр
06.35 М/ф “Весела карусель”.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00

,14.00,17.40 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з 

Iнтером”.
09.20,12.25 Т/с “Впiзнай мене, 

якщо зможеш”. (2 категорiя).
13.20 “Судовi справи”.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.20 “Чекай на мене”.
18.05,19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Х/ф “Любов з випробуваль-

ним термiном”.
00.45 Х/ф “Екiпаж”.

ICTV
05.30 М/с “Том i  Джерi у 

дитинствi”.
05.50,19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
06.50 Факти тижня з О. Соко-

ловою.
08.45 Факти. Ранок.
09 .15 Надзвичайн i  новини . 

Пiдсумки з К. Стогнiєм.
09.55 Без гальм.
10.30 М i Ж.
10.55,13.20 Х/ф “Останнiй саму-

рай”. (2 категорiя).
12.45,15.45 Факти. День.
14.30,16.20 Х/ф “Напад на 13-й 

вiддiлок”. (2 категорiя).
16.50 Х/ф “Хiтмен”. (2 категорiя).
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Кримiнальна Україна.
21.25 Т/с “Нiконов i Ко”. (2 

категорiя).
22.25 Свобода слова з А. Кули-

ковим.
01.00 Х/ф “П`янкий свiтанок”. (2 

категорiя).

ÑТБ
07.05,15.55 “Все буде добре!”
09.05 “Зiркове життя”.
12.00 Х/ф “Молода дружина”.
13.55,20.00,01.50 “Слiдство ведуть 

екстрасенси”.
18.00,22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30 Т/с “Коли ми вдома”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї 7” з Павлом 

Костiциним”.
22.35 “Вагiтна у 16”.
23.50 “Доньки-матерi”.
00.50 “Один за всiх”.

Íовèé êаíаë
04.15 Зона ночi.
06.00,08.50 Kids` Time.
06.05 М/с “Кунг-фу Панда: Леген-

ди крутизни”.
08.55 Х/ф “10 000 рокiв до нашої 

ери”. (2 категорiя).
11.00 Х/ф “Європа”. (2 категорiя).
12.45 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Абзац!
19.00 Дешево i сердито.
21.40 Суперiнтуїцiя.
00.30 Х/ф “Секс-вiдео”. (3 

категорiя).

Êаíаë «Уêра¿íа»
05.50 Подiї тижня з Олегом Па-

нютою.
06.50,07.15,08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00 Подiї.
09.15 Зоряний шлях.
11.45 Реальна мiстика.
12.40 Х/ф “Наречена мого наре-

ченого”. (2 категорiя).
14.40,15.30 Т/с “Поцiлунок долi”. 

(2 категорiя).
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Х/ф “Пряники з картоплi”.
23.00 Х/ф “Казка казок”. (2 

категорiя).

Êаíаë «2+2»
06.30 “Top Gear”.
08.40,19.00 “ДжеДАI”.
09.00 Х/ф “Робокоп: Розплавлен-

ня”. (2 категорiя).
10.50 Х/ф “Робокоп: Воскресiння”. 

(2 категорiя).
12.45 “Українськi сенсацiї”.
13.45 “Люстратор 7,62”.
14.45 “Люстратор. Спецпроект”.
15.45 “Секретнi матерiали”.
18.30 “Спецкор”.
19.20 “Цiлком таємно”.
20.00 Х/ф “Щелепи 3D”. (2 

категорiя).
22.00 Т/с “Таксi: Бруклiн”.
23.00 Д/ф “Дембель”.
00.00 Т/с “1920. Вiйна та кохан-

ня”. (2 категорiя).
00.55 Д/ф “Пiдземнi мiста. Нью-

Йорк”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
06.40,12.30 Дзеркало iсторiї.
07.40,22.40 Смертельна зустрiч.
08.40 Шамбор: замок у лiсi.
09.40 Мега-їжа.
10.40 Мiстична Україна.
11.30 Паралельний свiт.
13.20 Таємницi Третього Рейху.
14.20,19.50 Дивна справа.
15.20 Мисливець та жертва.
16.20,20.50 Вiн i вона. Бiй за життя.
17.10 Екстремальний свiт.
18.10 Далеко i ще далi.
21.40 Занурення в таємницю.
23.30 Покер.
00.20,05.10 Полювання на вбивць.
01.10 Життя до народження.
03.40 Справжня iсторiя лiкiв.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00,08.50,11.30,15.50,18.15,20.40

,05.00 Топ-матч.
06.45 Англiя - Уельс. УЄФА Євро-

2016.
09.10 “Великий футбол. Євро-

2016”.
10.00,10.50,15.40,21.20 Футбол 

News.
10.10,11.00 “Bonjour, Euro!”
11.35,23.45 Францiя/Iрландiя - 

Англiя/Iсландiя. 1/4 фiналу. 
УЄФА Євро-2016.

13.35 Нiмеччина/Словаччина - 
Iталiя/Iспанiя. 1/4 фiналу. 
УЄФА Євро-2016.

16.10 Уельс/Пiвн. Iрландiя - Угор-
щина/Бельгiя. 1/4 фiналу. 
УЄФА Євро-2016.

18.35 Швейцарiя/Польща - 
Хорватiя/Португалiя. 1/4 
фiналу. УЄФА Євро-2016.

21.00,21.25 “Euro Rendez-Vous”.
22.00 Вiтесс - Шахтар. Товарись-

кий матч.

УТ-1
06.00,07.00,08.00,13.00,18.30,21.00

,01.30,05.10 Новини.
06.15,07.15,08.15 Спорт.
06.20,07.20 АгроЕра.
06.30,07.50,08.25 Смакота.
06.35,23.25 Золотий гусак.
07.30 Ера будiвництва.
07.35,23.50 На слуху.
08.30 Паспорт.ua.
08.45,00.20 Телемагазин.
09.00,05.50 Вiчне.
09.10,18.55 Про головне.
09.45 Ре:форма.
10.15 Т/с “Таксi”.
11.00 Засiдання Кабiнету Мiнiстрiв 

України.
13.30 Казки Лiрника Сашка.
13.40 М/ф “Друзi-янголи”.
13.55 Школа Мерi Поппiнс.
14.15 Суспiльний унiверситет.
15.05 Х/ф “Вечiр на Iвана Купала”.
16.30 Д/ф “У полонi пристрастi 

Наталiї Долi”.
17.10 Д/с “Вiзит до Кореї”.
18.15,01.20 Новини. Свiт.
19.20 Т/с “Травма”.
21.30,05.35 Новини. Спорт.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.40 Мегалот.
22.45 З перших вуст.
23.00 Пiдсумки.

Êаíаë “1+1”
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,16.45

,19.30,00.55 “ТСН”.
06.45,07.10,07.40,08.10,09.10 

Снiданок з “1+1”.
07.35 “Козаки. Футбол”.
09.30 “Чотири весiлля 4”.
10.50,12.20 “Мiняю жiнку”.
13.45,14.45 “Сiмейнi мелодрами 6”.
15.45 “Найкращий ресторан з Рус-

ланом Сенiчкiним”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана 4”.
20.15 Т/с “Свати 3”.
21.15 Т/с “Центральна лiкарня”. 

(2 категорiя).
23.15,01.20 Трилер “Льодовик”. (3 

категорiя).

Iíòåр
05.40,11.20,12.25,05.05 “Слiдство 

вели...” з Л. Каневським”.
06.30 М/ф “Весела карусель”.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.0

0,14.00,16.00,17.40 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з 

Iнтером”.
09.20,00.55 Т/с “Банкiри”.
13.40,14.20 “Судовi справи”.
15.45,16.15 “Сiмейний суд”.
18.05,19.05 “Стосується кожного”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Концерт “Лайма Вайкуле. 

Юрмала. Рандеву”.
22.25 Т/с “Крапля свiтла”. (2 

категорiя).
00.15,04.35 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
09.45,16.55 Т/с “Спецзаг iн 

“Шторм”. (2 категорiя).
11.40,13.20 Х/ф “3000 миль до 

Грейсленда”. (2 категорiя).
12.45,15.45 Факти. День.
14.35,16.20 Т/с “Вiддiл 44”. (2 

категорiя).
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с “Нiконов i Ко”. (2 

категорiя).
22.20 Т/с “Демони”. (2 категорiя).
23.15 Х/ф “Викуп”. (2 категорiя).
01.45 Т/с “Морська полiцiя. 

Спецвiддiл”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.45,15.55 “Все буде добре!”
08.50 “Зiркове життя”.
10.40 “Україна має талант! Дiти”.
18.00,22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00,01.40 “Слiдство ведуть екс-

трасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї 5” з Павлом 

Костiциним”.
22.35 “Давай поговоримо про секс 2”.
00.30 “Один за всiх”.

Íовèé êаíаë
05.05,18.00 Абзац!
06.00,07.10 Kids` Time.
06.05 М/с “Кунг-фу Панда: Леген-

ди крутизни”.
07.15 Т/с “Друзi”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Т/с “СашаТаня”.
20.00 Вiд пацанки до панянки.
22.10 Х/ф “Живий товар”. (3 

категорiя).
01.30 Х/ф “Європа”. (2 категорiя).

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,01.

00 Подiї.
07.15,08.15 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
11.10 Глядач як свiдок.
12.50 Х/ф “Руда”.
14.40 Т/с “Жiночий лiкар”, 1 с. (2 

категорiя).
15.30 Т/с “Жiночий лiкар”, 2 с. (2 

категорiя).
17.10 Т/с “Жiночий лiкар”, 3 i 4 с. 

19.45,04.15 “Говорить Україна”.
21.50 Футбол. Євро-2016. 1/2 

фiналу.
00.00 Великий футбол. Євро-2016.

Êаíаë «2+2»
07.35,11.10 “Облом.UA”.
08.10,19.00 “ДжеДАI”.
08.30,18.30,23.00 “Спецкор”.
09.00,23.30 “Секретнi матерiали”.
09.20 Д/ф “Пiдземнi мiста. Нью-

Йорк”.
10.15 Д/ф “Пiдземнi мiста. Бостон 

та Фiладельфiя”.
12.10 “Вiдеобiмба”.
13.50 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
14.45 Т/с “Загублений свiт”.
15.40,22.00 Т/с “Таксi: Бруклiн”.
16.40 Х/ф “Перстень нiбелунгiв”.
19.20 “Люстратор 7,62”.
20.00 Х/ф “Втрачений скарб”. (2 

категорiя).
00.00 Т/с “1920. Вiйна та кохан-

ня”. (2 категорiя).

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
06.40,12.30 Дзеркало iсторiї.
07.40,15.20 Смертельна зустрiч.
08.40 Таємницi комах.
09.40,17.10 Мега-їжа.
10.40 Мiстична Україна.
11.30 Паралельний свiт.
13.20 Коханки Європи.
14.20,19.50 Дивна справа.
16.20,20.50 Вiн i вона. Бiй за життя.
18.10 Далеко i ще далi.
21.40 Свiтанок планети.
22.40 Мисливець та жертва.
23.30 Вражаюче вiдео.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00,08.00,11.30,17.50,03.05,05.3

0 Топ-матч.
06.10 Iспанiя - Чехiя. УЄФА Євро-

2016.
08.10,03.25 Нiмеччина/Словаччина 

- Iталiя/Iспанiя. 1/4 фiналу. 
УЄФА Євро-2016.

10.00,10.50,15.40,20.35,21.20,22.45 
Футбол News.

10.10,11.00 “Bonjour, Euro!”
11.35 Португалiя - Iсландiя. УЄФА 

Євро-2016.
13.35,21.55 Францiя/Iрландiя - 

Англiя/Iсландiя. 1/4 фiналу. 
УЄФА Євро-2016.

15.50 Швейцарiя/Польща - 
Хорватiя/Португалiя. 1/4 
фiналу. УЄФА Євро-2016.

18.00 Уельс/Пiвн. Iрландiя - Угор-
щина/Бельгiя. 1/4 фiналу. 
УЄФА Євро-2016.

20.00,20.40,21.25 “Euro Rendez-
Vous”.

00.00 “Великий футбол. Євро-
2016”.

01.00 W45 - W46. 1/2 фiналу. 
УЄФА Євро-2016.

УТ-1
06.00,07.00,08.00,13.00,18.30,21.00

, 01.30,05.10 Новини.
06.10,07.10,08.10 Ера бiзнесу.
06.15,07.15,08.15 Спорт.
06.20,07.20 АгроЕра.
06.30,07.50,08.25 Смакота.
06.35,23.25 Золотий гусак.
07.30,23.50 На слуху.
08.30 Паспорт.ua.
08.45,00.20 Телемагазин.
09.00,05.45 Вiчне.
09.10,18.55 Про головне.
09.45,04.45 Уряд на зв`язку з гро-

мадянами.
10.15 Т/с “Таксi”.
1 1 . 0 0  Д / ф  “ З а п и с к и 

документалiста”. До рiчницi 
визволення Слов`янська.

12.10 Перша студiя.
13.30 Казки Лiрника Сашка.
13.40 М/ф “Друзi-янголи”.
13.55 Хто в домi хазяїн?
14.15 Суспiльний унiверситет.
15.10 Фольк-music.
16.35 Подорожнi.
17.30 Мистецький пульс Америки.
18.15,01.20 Новини. Свiт.
19.30 Т/с “Травма”.
20.30 Нашi грошi.
21.30,05.35 Новини. Спорт.
21.50 Вiйна i мир.
22.40 Класики свiтової лiтератури.
23.00 Пiдсумки.

Êаíаë “1+1”
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,16.45

,19.30,01.05 “ТСН”.
06.45,07.10,07.40,08.10,09.10 

Снiданок з “1+1”.
07.35 “Козаки. Футбол”.
09.30 “Чотири весiлля 4”.
10.50,12.20 “Мiняю жiнку”.
13.45,14.45 “Сiмейнi мелодрами 6”.
15.45 “Найкращий ресторан з Рус-

ланом Сенiчкiним”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана 4”.
20.15 Т/с “Свати 3”.
21.15 Т/с “Центральна лiкарня”. 
23.15,01.30 Бойовик “Медальйон”. 

Iíòåр
05.35,11.20,12.25,05.00 “Слiдство 

вели...” з Л. Каневським”.
06.25 М/ф “Весела карусель”.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.0

0,14.00,16.00,17.40 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з 

Iнтером”.
09.20 Т/с “Банкiри”.
13.40,14.20 “Судовi справи”.
15.45,16.15 “Сiмейний суд”.

18.05,19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Концерт “Лайма Вайкуле. 

Юрмала. Рандеву”.
22.25 Х/ф “Торкнутися неба”.

ICTV
05.25,20.20 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
09.50,16.50 Т/с “Спецзаг iн 

“Шторм”. (2 категорiя).
11 .45 ,13 .20  Х/ф “П`янкий 

свiтанок”. (2 категорiя).
12.45,15.45 Факти. День.
14.30,16.20 Т/с “Вiддiл 44”. (2 

категорiя).
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Нiконов i Ко”. (2 

категорiя).
22.20 Т/с “Демони”. (2 категорiя).
23.20 Х/ф “3000 миль до Грей-

сленда”. (2 категорiя).

ÑТБ
07.05,15.55 “Все буде добре!”
09.05 “Зiркове життя”.
11.05 “Вагiтна у 16”.
12.10 “Доньки-матерi”.
13.10 “Україна має талант! Дiти”.
18.00,22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00,02.50 “Слiдство ведуть екс-

трасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї 7” з Павлом 

Костiциним”.
22.35 “Врятуйте нашу сiм`ю 3”.

Íовèé êаíаë
05.05,18.00 Абзац!
06.00,07.10 Kids` Time.
06.05 М/с “Кунг-фу Панда: Леген-

ди крутизни”.
07.15 Т/с “Друзi”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Т/с “СашаТаня”.
20.00 Вiд пацанки до панянки.
22.25 Х/ф “Двохсотрiчна людина”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.00,05.20 Реальна мiстика.
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,03.

10 Подiї.
07.15,08.15 Ранок з Україною.
09.15,05.00 Зоряний шлях.
11.10 Глядач як свiдок.
12.50 Х/ф “Там, де є щастя для 

мене”. (2 категорiя).
14.40,15.30 Х/ф “Пряники з 

картоплi”.
17.10 Т/с “Жiночий лiкар”, 1 i 2 с. 

(2 категорiя).

19.45,03.55 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Пощастить у коханнi”. 

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
06.35 “Нове Шалене вiдео по-

українськи”.
07.35 “Облом.UA”.
08.10,19.00 “ДжеДАI”.
08.30,18.30,23.00 “Спецкор”.
09.00,23.30 “Секретнi матерiали”.
09.20 Х/ф “Сталiнград”.
12.20 “Вiдеобiмба”.
13.50 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
14.45 Т/с “Загублений свiт”.
15.40,22.00 Т/с “Таксi: Бруклiн”.
16.40 Х/ф “Перстень нiбелунгiв”.
19.20 “Люстратор. Спецпроект”.
20.00 Х/ф “Кришталевi черепи”. 

(2 категорiя).
00.00 Т/с “1920. Вiйна та кохан-

ня”. (2 категорiя).

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
06.40,12.30 Дзеркало iсторiї.
07.40 Смертельна зустрiч.
08.40 Свiт на долонi.
09.40 Мега-їжа.
10.40 Мiстична Україна.
11.30 Паралельний свiт.
13.20 Таємницi Третього Рейху.
14.20,19.50 Дивна справа.
15.20,22.40 Мисливець та жертва.
16.20,20.50 Вiн i вона. Бiй за життя.
17.10 Екстремальний свiт.
18.10 Далеко i ще далi.
21.40 Кришталевi озера Альп.
23.30 Вражаюче вiдео.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00,08.00,11.30,13.25,15.50,18.

15,20.40,23.50,01.50,03.50 
Топ-матч.

06.10,02.00 Швейцарiя/Польща - 
Хорватiя/Португалiя. 1/4 
фiналу. УЄФА Євро-2016.

08.10 Францiя/Iрландiя - Англiя/
Iсландiя. 1/4 фiналу. УЄФА 
Євро-2016.

10.00,10.50,15.40,21.20 Футбол 
News.

10.10,11.00 “Bonjour, Euro!”
11.35 Вiтесс - Шахтар. Товарись-

кий матч.
13.35 Уельс/Пiвн. Iрландiя - Угор-

щина/Бельгiя. 1/4 фiналу. 
УЄФА Євро-2016.

16.10 Францiя - Албанiя. УЄФА 
Євро-2016.

18.35 Нiмеччина/Словаччина - 
Iталiя/Iспанiя. 1/4 фiналу. 
УЄФА Євро-2016.

21.00,21.25 “Euro Rendez-Vous”.
22.00 Україна - Пiвнiчна Iрландiя. 

УЄФА Євро-2016.
00.00 Уельс - Словаччина. УЄФА 

Євро-2016.

УТ-1
06.00,07.00,08.00,13.00,18.30,21.00

,01.30,05.10 Новини.
06.10,07.10,08.10 Ера бiзнесу.
06.15,07.15,08.15 Спорт.
06.20,07.20 АгроЕра.
06.30,07.50,08.25 Смакота.
06.35,23.25 Золотий гусак.
07.30,23.50 На слуху.
08.30 Паспорт.ua.
08.45,00.20 Телемагазин.
09.00,05.45 Вiчне.
09.10,18.55 Про головне.
09.30 Дорога до Рiо-2016.
10.15 Т/с “Таксi”.
10.50 Вiкно до Америки.
11.30 Вiйна i мир.
12.10 Слiдство. Iнфо.
13.30 Казки Лiрника Сашка.
13.40 М/ф “Друзi-янголи”.
13.55 Як це?
14.15 Суспiльний унiверситет.
15.00 Спогади.
15.35,01.45 Надвечiр`я. Долi.
16.30 Свiтло.
17.10 Д/с “Вiзит до Кореї”.
18.15,01.20 Новини. Свiт.
19.20 Т/с “Травма”.
21.30,05.35 Новини. Спорт.
21.50 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.25 З перших вуст.
22.40,02.35 Класики свiтової 

лiтератури.
23.00 Пiдсумки.

Êаíаë “1+1”
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,16.45

,19.30 “ТСН”.
06.45,07.10,07.40,08.10,09.10 

Снiданок з “1+1”.
07.35 “Козаки. Футбол”.
09.30 “Чотири весiлля 4”.
10.50 “Мiняю жiнку”, 10 с.
12.20 “Мiняю жiнку”.
13.45,14.45 “Сiмейнi мелодрами 6”.
15.45 “Найкращий ресторан з Рус-

ланом Сенiчкiним”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана 4”.
20.15 Т/с “Свати 3”, 10 с.
21.15 Т/с “Центральна лiкарня”. 

(2 категорiя).
23.15 “Право на владу 2016”.

Iíòåр
05.45,11.20,12.25,05.05 “Слiдство 

вели...” з Л. Каневським”.
06.35 М/ф “Весела карусель”.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.0

0,14.00,16.00,17.40 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з 

Iнтером”.
09.20,00.55 Т/с “Банкiри”.
13.40,14.20 “Судовi справи”.
15.45,16.15 “Сiмейний суд”.

18.05,19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Концерт “Лайма Вайкуле. 

Юрмала. Рандеву”.
22.25 Т/с “Крапля свiтла”.

ICTV
05.30 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
09.50 Т/с “Спецзагiн “Шторм”. (2 

категорiя).
11.40,13.20 Х/ф “Викуп”. (2 

категорiя).
12.45,15.45 Факти. День.
14.30,16.20 Т/с “Вiддiл 44”. (2 

категорiя).
16.50 Т/с “Пiвнiчний вiтер”. (2 

категорiя).
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.25 Т/с “Нiконов i Ко”. (2 

категорiя).
22.20 Т/с “Демони”. (2 категорiя).
23.15 Х/ф “Апокалiпсис”. (2 

категорiя).

ÑТБ
07.05,15.55 “Все буде добре!”
09.05 “Зiркове життя”.
10.05 “Врятуйте нашу сiм`ю 3”.
13.15 “Україна має талант! Дiти”.
18.00,22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00,01.55 “Слiдство ведуть екс-

трасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї 5” з Павлом 

Костiциним”.
22.35 “Я соромлюсь свого тiла 2”.

Íовèé êаíаë
05.15,18.00 Абзац!
06.00,07.20 Kids` Time.
06.05 М/с “Кунг-фу Панда: Леген-

ди крутизни”.
07.25 Т/с “Друзi”.
12.45 Т/с “Не родись вродлива”.
19.00 Т/с “СашаТаня”.
20.00 Вiд пацанки до панянки.
22.25 Х/ф “Не жартуйте iз Зоха-

ном”. (2 категорiя).
00 . 30  Х/ф “ I н терв `ю” .  ( 2 

категорiя).

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,01.

00 Подiї.
07.15,08.15 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
11.10 Глядач як свiдок.
12.50 Х/ф “Страшна красуня”.
14.40 Т/с “Жiночий лiкар”, 3 с. (2 

категорiя).
15.30 Т/с “Жiночий лiкар”, 4 с. (2 

категорiя).
17.10 Т/с “Жiночий лiкар”, 5 i 6 с. 

(2 категорiя).
19.45,04.15 “Говорить Україна”.
21.50 Футбол. Євро-2016. 1/2 

фiналу.
00.00 Великий футбол. Євро-2016.

Êаíаë «2+2»
07.35,11.10 “Облом.UA”.
08.10,19.00 “ДжеДАI”.
08.30,18.30,23.00 “Спецкор”.
09.00,19.20,23.30 “Секретнi 

матерiали”.
09.20 Д/ф “Пiдземнi мiста. Не-

аполь”.
10.15 Д/ф “Пiдземнi мiста. Бу-

харест”.
12.10 “Вiдеобiмба”.
13.50 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
14.45 Т/с “Загублений свiт”.
15.40,22.00 Т/с “Таксi: Бруклiн”.
16.40 Х/ф “Втрачений скарб”. (2 

категорiя).
20 .00  Х/ф “Мисливц i ” .  ( 2 

категорiя).

МЕГА
06.40,12.30 Дзеркало iсторiї.
07.40 Смертельна зустрiч.
08.40 Плiтвiц: край озер.
09.40 Екстремальний свiт.
10.40 Мiстична Україна.
11.30 Паралельний свiт.
13.20 Справжня iсторiя грошей.
14.20,19.50 Дивна справа.
15.20,22.40 Мисливець та жертва.
16.20,20.50 Вiн i вона. Бiй за життя.
17.10 Мега-їжа.
18.10 Далеко i ще далi.
21.40 Свiтанок планети.
23.30 Вражаюче вiдео.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00,08.50,11.30,15.50,17.50,03.05

,05.30 Топ-матч.
06.45 Францiя/Iрландiя - Англiя/

Iсландiя. 1/4 фiналу. УЄФА 
Євро-2016.

09.10,00.00 “Великий футбол. 
Євро-2016”.

10.00,10.50,15.40,20.35,21.20,22.45 
Футбол News.

10.10,11.00 “Bonjour, Euro!”
11.35,21.55 W45 - W46. 1/2 

фiналу. УЄФА Євро-2016.
13.35 Iрландiя - Швецiя. УЄФА 

Євро-2016.
16.00 Брюгге - Шахтар. Товарись-

кий матч.
18.00 Нiмеччина/Словаччина - 

Iталiя/Iспанiя. 1/4 фiналу. 
УЄФА Євро-2016.

20.00,20.40,21.25 “Euro Rendez-
Vous”.

01.00 W47 - W48. 1/2 фiналу. 
УЄФА Євро-2016.

03.25 Чехiя - Хорватiя. УЄФА 
Євро-2016.

Поíåдіëоê

Ñåрåда

Вівòороê

Чåòвåр

4 липня

6 липня

5 липня

7 липня
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УТ-1
06.00,07.00,08.00,13.00,18.30,21.00

,01.30,05.10 Новини.
06.15,07.15,08.15 Спорт.
06.20,07.20 АгроЕра.
06.30,07.50,08.25 Смакота.
06.35,23.25 Золотий гусак.
07.30 Ера будiвництва.
07.35,23.50 На слуху.
08.30 Територiя закону.
08.35 Паспорт.ua.
08.45,00.20 Телемагазин.
09.00,05.45 Вiчне.
09.10,18.55 Про головне.
09.30 Д/с “Клуб пригод”.
10.15 Т/с “Таксi”.
10.55 Чоловiчий клуб.
12.25 “Схеми” з Н. Седлецькою.
13.30 Казки Лiрника Сашка.
13.40 М/ф “Друзi-янголи”.
13.55 Хочу бути.
14.15 Суспiльний унiверситет.
15.00 Театральнi сезони.
15.35 Вiра. Надiя. Любов.
16.35 Гра долi.
17.10 Д/с “Вiзит до Кореї”.
18.15,01.20 Новини. Свiт.
19.40 Т/с “Травма”.
20.30 Х/ф “Скажи кукурудза”.
21.30,05.35 Новини. Спорт.
21.50 Перша студiя.
22.40 З перших вуст.
23.00 Пiдсумки.

Êаíаë “1+1”
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,16.45

,19.30 “ТСН”.
06.45,07.10,07.40,08.10,09.10 

Снiданок з “1+1”.
07.35 “Козаки. Футбол”.
09.30 “Чотири весiлля 4”.
10.50,12.20 “Мiняю жiнку”.
13.45,14.45 “Сiмейнi мелодрами 6”.
15.45 “Найкращий ресторан з Рус-

ланом Сенiчкiним”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана 4”.
20.20 “Сватики”.
22.20 “Свiтське життя”.
23.20 “Вечiрнiй Київ”.

Iíòåр
05.45,11.20,12.25 “Слiдство вели...” 

з Л. Каневським”.
06.35 М/ф “Весела карусель”.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.0

0,14.00,16.00,17.40 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з 

Iнтером”.
09.20,01.30 Т/с “Банкiри”.
13.45,14.20 “Судовi справи”.
15.45,16.15 “Сiмейний суд”.
18.05 “Стосується кожного”.

20.00 “Подробицi”.
21.00 “Чорне дзеркало”.
23.30 Х/ф “Малахольна”. (2 

категорiя).

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

К. Стогнiєм.
10.10,16.50 Т/с “Пiвнiчний вiтер”. 

(2 категорiя).
12.00,13.20 Х/ф “Пригоди Плуто 

Неша”. (2 категорiя).
12.45,15.45 Факти. День.
14.30,16.20 Т/с “Вiддiл 44”. (2 

категорiя).
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.25,22.00 Т/с “На трьох”.
23.30 Х/ф “Ейр Америка”.
01.50 Х/ф “Апокалiпсис”.

ÑТБ
06.10 “Зiркове життя”.
07.10 Х/ф “Анна Герман”. (3 

категорiя).
18.00,22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30,00.40 Т/с “Коли ми вдома”.
19.50 Х/ф “Знак долi”.
22.35 Х/ф “Кохання на два полю-

си”. (3 категорiя).
01.55 “Слiдство ведуть екстра-

сенси”.

Íовèé êаíаë
03.20 Служба розшуку дiтей.
03.25 Зона ночi.
04.55,18.00 Абзац!
05.45,07.05 Kids` Time.
05.50 М/с “Кунг-фу Панда: Леген-

ди крутизни”.
07.10 Т/с “Друзi”.
08.45,20.00 Вiд пацанки до па-

нянки.
19.00 Т/с “СашаТаня”.
22.05 Х/ф “Астрал. Роздiл 2”. (3 

категорiя).
00.15 Х/ф “Двохсотрiчна людина”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,00.

45 Подiї.
07.15,08.15 Ранок з Україною.
09.15,05.40 Зоряний шлях.
11.10 Глядач як свiдок.
12.50 Х/ф “Формула щастя”. (2 

категорiя).
14.40 Т/с “Жiночий лiкар”, 5 с. (2 

категорiя).
15.30 Т/с “Жiночий лiкар”, 6 с. (2 

категорiя).
17.10 Т/с “Жiночий лiкар”, 7 i 8 с. 

(2 категорiя).

19.45,04.35 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Поцiлунок долi”. (2 

категорiя).

Êаíаë «2+2»
07.35,11.10 “Облом.UA”.
08.10,19.00 “ДжеДАI”.
08.30,18.30 “Спецкор”.
09.00,19.20 “Секретнi матерiали”.
09.20 Д/ф “Пiдземнi мiста. 

Каппадокiя”.
10.15 Д/ф “Пiдземнi мiста. Порт-

ленд”.
12.10 “Вiдеобiмба”.
13.50 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
14.45 Т/с “Загублений свiт”.
15.40 Т/с “Таксi: Бруклiн”.
16.40 Х/ф “Мисливцi”.
20.00 Х/ф “Сутичка”. (2 категорiя).
23.20 Х/ф “Спорт майбутнього”. 

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
06.40,12.30 Дзеркало iсторiї.
07.40 Смугасте життя.
08.40 Свiт на долонi.
09.40 Екстремальний свiт.
10.40 Мiстична Україна.
11.30 Паралельний свiт.
13.20 Справжня iсторiя отруєнь.
14.20,19.50 Дивна справа.
15.20,22.40 Мисливець та жертва.
16.20,20.50 Вiн i вона. Бiй за життя.
17.10 Мега-їжа.
18.10 Далеко i ще далi.
21.40 Таємне життя грибiв.
23.30 Вражаюче вiдео.
00.20,05.10 Полювання на вбивць.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00,08.50,11.30,15.50,18.15,20.40

,23.50,01.50,03.50 Топ-матч.
06.45 Англiя - Росiя. УЄФА Євро-

2016.
09.10 “Великий футбол. Євро-

2016”.
10.00,10.50,15.40,21.20 Футбол 

News.
10.10,11.00 “Bonjour, Euro!”
11.35 W47 - W48. 1/2 фiналу. 

УЄФА Євро-2016.
13.35 Польща - Пiвнiчна Iрландiя. 

УЄФА Євро-2016.
16.00 Нiмеччина - Україна. УЄФА 

Євро-2016.
18.35 W45 - W46. 1/2 фiналу. 

УЄФА Євро-2016.
21.00,21.25 “Euro Rendez-Vous”.
22.00 Брюгге - Шахтар. Товарись-

кий матч.
00.00 Австрiя - Угорщина. УЄФА 

Євро-2016.
02.00 Нiмеччина - Польща. УЄФА 

Євро-2016.
04.00 Iталiя - Швецiя. УЄФА Євро-

2016.
05.50 Програма передач.

УТ-1
06.00 Свiт православ`я.
06.45 Крок до зiрок.
07.35 Свiт on-line.
08.10 Смакота.
08.35 Золотий гусак.
09.10 Гра долi.
09.40 Мистецькi iсторiї.
10.10 Спогади.
10.50 Х/ф “Камiнний хрест”.
12.35 Театральнi сезони.
13.25 Фольк-music.
14.45 Перша студiя. Спецвипуск.
15.10 Д/с “Декомунiзацiя”.
16.35 Д/ф “Джон Фiтцжеральд 

Кеннедi”. Фiльм 3 i 4.
18.45 Т/с “Мафiоза”.
21.00,05.35 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Книга.ua.
23.00 Паспортний сервiс.
23.20 День Янгола.

Êаíаë “1+1”
06.05 “Сватики”.
07.05 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.40 М/ф “Маша i ведмiдь”.
09.55 “Козаки. Футбол”.
10.05 “ТСН”.
11.00 “Свiт навиворiт 5”.
12.05 Т/с “Центральна лiкарня”. 

(2 категорiя).
15.10 Т/с “Свати 3”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00,01.45 Мелодрама “Кохан-

ня неждане надiйде”. (2 
категорiя).

Iíòåр
06.40 “Подробицi” - “Час”.
07.10 М/ф “38 папуг”.
08.10 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
1 0 . 0 0  “ О р е л  i  р е ш к а . 

Навколосвiтня подорож”.
11.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
12.00 “Великий бокс на Iнтерi. 

Володимир Кличко - Тай-
сон Ф`юрi”.

14.10 Т/с “Сережка Казано-
ви”, 1-4 с.

18.00 Х/ф “Малахольна”. (2 
категорiя).

20.00 “Подробицi тижня”.
21.30 Х/ф “Влiтку я вiддаю 

перевагу весiллю”. (2 
категорiя).

23.25 Т/с “Вузький мiст”, 1-4 с.

ICTV
05.35 М/с “Том i Джерi у 

дитинствi”.

06.15 Стоп-10.
07.15 Провокатор.
08.15 Зiрка YouTube.
10.10 Дивитись усiм!
11.10 Без гальм.
11.50 М i Ж.
12.15,13.00 Х/ф “Пригоди Плу-

то Неша”. (2 категорiя).
12.45 Факти. День.
14 .20  Х/ф “Турист” .  (2 

категорiя).
16.20 Х/ф “На гачку”. (2 

категорiя).
18.45 Факти тижня з О. Соко-

ловою.
20.25 Х/ф “Вiд колиски до мо-

гили”. (2 категорiя).
22.20 Х/ф “Сонце, що схо-

дить”. (2 категорiя).
01.00 Х/ф “Проект Х: Дорва-

лись”. (3 категорiя).

ÑТБ
05.55 “ВусоЛапоХвiст”.
07.00 “Все буде добре!”
09.00 “Все буде смачно!”
10.20 “Караоке на Майданi”.
11.20 Х/ф “Кров не вода”. (2 

категорiя).
15.10 “Мiстичнi iсторiї 7” з Пав-

лом Костiциним”.
19.00,00.55 “Слiдство ведуть 

екстрасенси”.
23.00 “Я соромлюсь свого 

тiла 2”.

Íовèé êаíаë
04.50 Зона ночi.
06.15,10.30 Kids` Time.
06.20 М/с “Дракони: Вершни-

ки Йолопа”.
10.45 М/с “Кiт у чоботях”.
13.20 М/ф “Пiдводна братва”.
15.00 М/ф “Однокласники”. (2 

категорiя).
17.00 М/ф “Однокласники 2”. 

(2 категорiя).
1 9 . 0 0  Х/ф  “М i л ь й о н е р 

мимоволi”. (2 категорiя).
21.00 Х/ф “Великий тато”.
22.45 Х/ф “100 футiв”. (3 

категорiя).
00.45 Х/ф “Астрал. Роздiл 2”. 

(3 категорiя).

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.50 Подiї.
07.30 Зоряний шлях.
09.00 Х/ф “Страшна красуня”.
11.00 Т/с “Квiти вiд Лiзи”, 1 i 2 

с. (2 категорiя).
14.50 Х/ф “Формула щастя”. (2 

категорiя).
16.50 Т/с “Школа проживан-

ня”, 1 i 2 с. (2 категорiя).

19.00,01.30,05.50 Подiї тижня з 
Олегом Панютою.

20.00 Т/с “Школа проживан-
ня”, 3 i 4 с. (2 категорiя).

21.40 Футбол. Фiнал Євро-2016.
00.30 Великий футбол. Євро-

2016.
02.20 Т/с “Дракула”.  (3 

категорiя).

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
06.40 “Маски-шоу”.
07.50 “Нове Шалене вiдео по-

українськи”.
08.25 “Облом.UA”.
09.00 Бушидо.
11.00 “Люстратор 07.62”.
12.00 “Люстратор. Спецпроект”.
13.00 “Секретнi матерiали”.
14.00 “Цiлком таємно”.
15.00 Д/ф “Дембель”.
16.00 Х/ф “Останнiй легiон”.
17.55 Х/ф “Конан-варвар”. (2 

категорiя).
20.00 Х/ф “Сутичка”. (2 

категорiя).
23.20 Х/ф “Дикiсть” .  (3 

категорiя).

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
06.30 Паралельний свiт.
08.20 Ген звiра.
09.20 Справжня iсторiя отруєнь.
10.10 Земля: створити планету.
11.50 Фабрика погоди.
13.50 Таємне життя грибiв.
14.50 Свiтанок планети.
16.40 Далеко i ще далi.
18.20 Дивна справа.
21.00 Стихiйнi лиха: вижити.
22.50 Таємниця Джоконди.
23.50 Вирiшальна мить.
01.30 Шокуюче вiдео.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00,08.00,11.30,13.25,17.50,00

.10,03.30 Топ-матч.
06.10 Словаччина - Англiя. 

УЄФА Євро-2016.
08.10 Румунiя - Албанiя. УЄФА 

Євро-2016.
10.00,10.50,15.40,20.35,21.20,22

.45 Футбол News.
10.10,11.00 “Bonjour, Euro!”
11.35 Нордшелланд - Шахтар. 

Товариський матч.
13.35 W45 - W46. 1/2 фiналу. 

УЄФА Євро-2016.
15.50,21.55 W47 - W48. 1/2 

фiналу. УЄФА Євро-2016.
18.00 Хорватiя - Iспанiя. УЄФА 

Євро-2016.
20.00,20.40,21.25 “Euro Rendez-

Vous”.
00.20 “Великий футбол. Євро-

2016”.
01.20 Фiнал. УЄФА Євро-2016.

УТ-1
06.20 На слуху.
06.45,00.20 Телемагазин.
07.05 АгроЕра. Пiдсумки.
07.15 Шеф-кухар країни.
08.10 Смакота.
08.35,23.40 Золотий гусак.
09.10 Мистецький пульс Америки.
09.40 Як це?
10.05 Хто в домi хазяїн?
10.30 Хочу бути.
10.50 Школа Мерi Поппiнс.
11.05 Казки Лiрника Сашка.
11.40 М/ф.
12.40 Х/ф “Клятва Мадо”.
14.45 Чоловiчий клуб. Спорт.
16.35 Д/ф “Джон Фiтцжеральд 

Кеннедi”. Фiльм 1 i 2.
18.40 Т/с “Мафiоза”.
20.30 На пам`ять.
21.00,05.35 Новини.
21.25 Дорога до Рiо-2016.
22.00 Х/ф “Давай не сьогоднi”.
22.20 Альтернативна музика.
22.40 Мегалот.
23.00 Територiя закону.
23.20 Вперед на Олiмп!

Êаíаë “1+1”
06.00 “Сватики”.
07.00,19.30 “ТСН”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00 “Свiтське життя”.
11.00 Т/с “Центральна лiкарня”. 

(2 категорiя).
16.20,21.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка 6”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
23.15 Комедiя “Чотири кiмнати”. (3 

категорiя).

Iíòåр
06.40 “Подробицi” - “Час”.
07.30 М/ф “Ну, постривай!”
08.25,03.30 “Лайма Вайкуле. “Ще 

не вечiр...”
09.30,02.00 Х/ф “Мiмiно”.
11.30,04.20 Х/ф “Покровськi во-

рота”.
14.15 Т/с “Вузький мiст”, 1-4 с.
18.00 Концерт “Лайма Вайкуле. 

Юрмала. Рандеву”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Великий бокс на Iнтерi. Во-

лодимир Кличко - Тайсон 
Ф`юрi”.

ICTV
05.40 М/с “Том i  Джерi у 

дитинствi”.
06.25 М/ф “Зiрка Лаури i казко-

вий монстр”.
07.50 Стоп-10.

08.45 Кримiнальна Україна.
09.45 Секретний фронт.
10.40 Антизомбi.
11.40 Громадянська оборона.
12.35,13.00 Iнсайдер.
12.45 Факти. День.
13.50 Т/с “Демони”. (2 категорiя).
16.35 Х/ф “Ейр Америка”. (2 

категорiя).
18.45 Факти. Вечiр.
19 .20 Надзвичайн i  новини . 

Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф “На гачку”. (2 категорiя).
22.20 Х/ф “Турист”. (2 категорiя).
00.15 Х/ф “Рейс”. (2 категорiя).

ÑТБ
05.50 “ВусоЛапоХвiст”.
08.00 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
11.10 “Самвел i Полiвода допома-

гають Колочавському наре-
ченому”.

13.05 Х/ф “Три плюс два”.
14.55 Х/ф “Знак долi”.
17.00 Х/ф “Кохання на два полю-

си”. (3 категорiя).
19.00 Х/ф “Кров не вода”. (2 

категорiя).
22.50 “Давай поговоримо про 

секс 2”.
00.45 “Слiдство ведуть екстра-

сенси”.

Íовèé êаíаë
03.15 Служба розшуку дiтей.
03.20 Зона ночi.
04.55 Абзац!
05.45,07.20 Kids` Time.
05.50 М/ф “Стюарт Лiттл: Поклик 

природи”.
07.25 Дешево i сердито.
09.50 Хто зверху.
13.50 Т/с “СашаТаня”.
17.15 М/ф “Пiдводна братва”.
19.00 М/ф “Однокласники”. (2 

категорiя).
21.00 М/ф “Однокласники 2”. (2 

категорiя).
23 . 00  Х/ф “Шоугелз” .  ( 3 

категорiя).
01.20 Х/ф “Живий товар”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,15.00,19.00,01.30 Подiї.
07.10,05.40 Зоряний шлях.
09.00 Т/с “Пощастить у коханнi”. 

(2 категорiя).
12.50 Т/с “Русалка”, 1 i 2 с.
15.20 Т/с “Русалка”.
17.00 Т/с “Квiти вiд Лiзи”, 1 i 2 с. 

(2 категорiя).
20.00 Т/с “Квiти вiд Лiзи”. (2 

категорiя).

21.45 Х/ф “Руда”.
23.35 Реальна мiстика.
02.10 Т/с “Дракула”, 1-5 с. (3 

категорiя).

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
06.40 “Маски-шоу”.
07.50 “Нове Шалене вiдео по-

українськи”.
08.25 “Облом.UA”.
10.05 “Вайпаут”.
11.55 “Top Gear”.
14.00 Х/ф “Вiйна драконiв”. (2 

категорiя).
15.55 Х/ф “Ера драконiв”.
17.50 Х/ф “Останнiй легiон”.
19.50 Х/ф “Конан-варвар”. (2 

категорiя).
22.00 Х/ф “Немезис”. (3 категорiя).
23.50 Х/ф “Спорт майбутнього”. 

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
06.30 Паралельний свiт.
08.20 Коханки Європи.
09.20 Справжня iсторiя грошей.
10.10 Стихiйнi лиха: вижити.
11.50 Фабрика погоди.
13.50 Свiтанок планети.
15.40 Кришталевi озера Альп.
16.40 Далеко i ще далi.
18.20 Секретнi iсторiї.
20.10 Дивна справа.
21.00 Земля: створити планету.
22.50 Таємницi Стоунхенджа.
23.50 Вирiшальна мить.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00,08.00,11.30,13.40,15.50,18.

15,20.40,23.50,01.50,03.50 
Топ-матч.

06.10 Бельгiя - Iрландiя. УЄФА 
Євро-2016.

08.10 Iспанiя - Туреччина. УЄФА 
Євро-2016.

10.00,10.50,15.40,21.20 Футбол 
News.

10.10,11.00 “Bonjour, Euro!”
11.35 Чехiя - Хорватiя. УЄФА 

Євро-2016.
13.50 Брюгге - Шахтар. Товарись-

кий матч.
16.00 Iсландiя - Угорщина. УЄФА 

Євро-2016.
18.35 W47 - W48. 1/2 фiналу. 

УЄФА Євро-2016.
21.00,21.25 “Euro Rendez-Vous”.
22.00 Нордшелланд - Шахтар. То-

вариський матч.
00.00 Португалiя - Австрiя. УЄФА 

Євро-2016.
02.00 Швейцарiя - Францiя. УЄФА 

Євро-2016.
04.00 Росiя - Уельс. УЄФА Євро-

2016.

П’яòíèця

Íåдіëя

Ñóáоòа8 липня

10 липня

9 липня

   TV-4
Поíåдіëоê, 4 ëèпíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
08.00 Вікно в Америку        
08.30, 20.00 Єдина країна
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
09.45 «Сад, город, квітник»
10.00, 18.00 Т.с.«Пані покоївка» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди
13.10 Хіт-парад                    
14.10 Х.ф.«Твої, мої, наші»
17.00 «Дивовижне і небезпечне»
19.30, 21.00 Наші вітання       
20.40 Дім книги 
21.30 «Сільський календар»
22.35 Х.ф. «Сірано де Меніль-

монтан» 
Вівòороê, 5 ëèпíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Сільський календар»
08.05 «Сад, город, квітник»
08.30 «Унікальна Україна»
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Дивовижне і не-

безпечне»
10.00, 18.00 Т.с.«Пані покоївка» 
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 «Чарівний ключик»
12.10 «Твій дім»
12.40 «Право на успіх»
13.00 Хіт-парад      
14.00 Х.ф.«Заміна» +16
17.30 «Школа домашнього ком-

форту»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Європа у фокусі
20.30 «Євромакс»
21.30 «Майстер-клас із Наталкою 

Фіцич»
22.35 Х.ф.«Абсолютне втор-

гнення»
Ñåрåда, 6 ëèпíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 Європа у фокусі
08.00 «Євромакс»            
08.30 «Унікальна Україна»
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Дивовижне і не-

безпечне»
10.00, 18.00 Т.с.«Пані покоївка» 
11.00, 16.10 Дитяча година
12.40 «Майстер-клас із Наталкою 

Фіцич»
13.00 Хіт-парад                       
14.00 Х.ф.«Право на пам’ять» 
16.40 «Чарівний ключик»
17.30 «Твій дім»
19.30, 21.00 Наші вітання  
20.00 «Формула здоров’я»
22.40 В.ф. «Ой на Івана, ой на 

Купала»
Чåòвåр, 7 ëèпíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Формула здоров’я»
08.30 «Унікальна Україна»
09.00 Час-Tайм
09.30 «Дивовижне і небезпечне»
10.00, 18.00 Т.с.«Пані покоївка» 
11.00, 16.10 Дитяча година 

12.10, 20.00 В.ф. «Ой на Івана, ой 
на Купала»

13.00 Хіт-парад                                          
14.00 Х.ф.«Один у лісі» 
17.00 «Дивовижне і небезпечне»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.40 «Право на успіх»
21.30 «Школа домашнього ком-

форту»
22.35 Х.ф.«Повір мені»
П’яòíèця, 8 ëèпíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Слідства. Інфо»
08.10 «Право на успіх»
08.30 «Унікальна Україна»
09.00 Час-Tайм
09.30 «Дивовижне і небезпечне»
10.00, 18.00 Т.с.«Пані покоївка» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.40 «Твій дім»
13.00 Хіт-парад                     
14.00 Х.ф. «Золотошукачі»
17.00 «Дивовижне і небезпечне»
17.30 «Майстер-клас із Наталкою 

Фіцич»
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.10 «Сільський календар»
20.40 «Золоте стремено»
21.30 «Твій дім»
22.35 Х.ф.«Сент Анж»
Ñóáоòа, 9 ëèпíя
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф.«Змова»
09.00 Час-Tайм
09.30, 19.00 Єдина країна
10.00 «Слідства. Інфо»                      
10.30 Блага звістка 
11.30 «Майстер-клас із Наталкою 

Фіцич»
12.00 «Школа домашнього ком-

форту»
12.30 Х.ф.«Голлівудський фі-

нал» +16
14.30 Мультфільм
15.00 М.ф.«Острів скарбів» 
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад 
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп подій                   
18.00 Наші вітання
19.30 «Євромакс»
20.10 Концерт Арсена Мірзояна
21.30 Х.ф.«Пам’ятай про мене»                                                                                                        
Íåдіëя, 10 ëèпíя
08.00, 21.30 Єдина країна
08.40 Час-Тайм  
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
10.15 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії з 
Архикатедрального Со-
бору УГКЦ м.Тернополя 

11.40 Дім книги
12.00 М.ф.«Острів скарбів»
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 «Формула здоров’я»
15.30 «Право на успіх»
16.00 «Майстер-клас із Наталкою 

Фіцич»
16.20 «Слідства. Інфо»                   
17.00 Вікно в Америку
18.00 Наші вітання 
19.00 Провінційні вісті
20.00 Європа у фокусі
21.00 «Гал-кліп»
22.10 Х.ф.«Армійський пиріг»

 
   ТТБ
 Поíåдіëоê, 4 ëèпíя
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Музичний калейдоскоп”
10.30 “Велети духу і слави”
10.35 “Загублені у часі”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00“Вісті ТТБ”
11.15 “Вінтаж”
11.30 ”Подорожні замальовки”
14.00 “Відверті діалоги”
15.15 “Запоріжжя туристичне”
15.30 “Мамина школа”
16.00 “У країні Мультляндії”
17.00 “Урок… для батьків”
17.30 “Нотатки на глобусі”
18.20 Т/с “Таксі”
19.30 “Учнівський щоденник”
19.45 “Музеями Тернопілля”
20.00 “Із нашої відеотеки”
20.35 “Пісня в дарунок”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Тема дня”
21.15 “В об’єктиві ТТБ”
21.30 “Із нашої відеотеки”
22.30 “Чаc країни”
Вівòороê ,  5 ëèпíя
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Пілігрим”
10.30 “Велети духу і слави”
10.35 “В об’єктиві ТТБ”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00“Вісті ТТБ”
11.15 “Тема дня”
11.30 “Нотатки на глобусі”
11.45 “Учнівський щоденник”
14.00 “Не перший погляд”
14.20 Д/Ф “Таємниче місто Ге-

лон”
15.15 “Музеями Тернопілля”
15.30 “Енергоманія”
16.00 “У країні Мультляндії”
17.00 “Як це?”   
17.20 “Служба розшуку дітей”
17.30 «Кобзар єднає Україну”
18.20 Т/с “Таксі”
19.30 “Будьте здорові”
20.35 “Пісня в дарунок”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Тема дня”
21.15 “Крізь призму часу”
21.30 “Європа очима українця” 
22.30 “Час країни”
Ñåрåда, 6 ëèпíя
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Як це?”   
10.30 “Велети духу і слави.Україн-

ська місія”
10.35 “Крізь призму часу”
11.15, 21.00 “Тема дня”
11.30 “Європа очима українця”    
14.00 “Будьте здорові”
15.15 «Кобзар єднає Україну”
15.30 “Час змін”
16.00 “У країні Мультляндії”
17.00 “Діловий ритм”
17.30 “ПрофStyle”
18.20 Т/с “Таксі”
20.35 “Пісня в дарунок”
20.45 “Вечірня казка”
21.15 “Надія є”
21.30 “Із нашої відеотеки”
22.30 “Час країни”
Чåòвåр, 7 ëèпíя
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 «Кобзар єднає Україну”
10.30 “Велети духу і слави”
10.35 “Надія є”
11.15, 21.00 “Тема дня”
11.35 “Зроблено в Європі”
15.15 “Фабрика ідей”
15.30 “ПрофStyle”
15.50 “Іноземна для дітей”

16.00 “У країні Мультляндії”
17.00 “Акценти тижня”
17.30 “Степовики”
18.20 Т/с “Таксі”
19.30 “Що робити?”
20.35 “Пісня в дарунок”
20.45 “Вечірня казка”
21.15 “Армія нескорених”
21.30 “Думки вголос”
21.50 “Із нашої відеотеки”
22.30 “Час країни”
П’яòíèця, 8 ëèпíя
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Витоки”
10.30 “Велети духу і слави”
10.35 “Степовики”
11.15 “Тема дня”
11.30 “Армія нескорених”
11.45 “Храми Поділля”
14.00 “Що робити?”
15.15, 21.15 “Думки вголос”
15.30 “Хочу бути…”
16.00 “У країні Мультляндії”
17.00 “Актуальне інтерв’ю”
17.20 “Кобзар єднає Україну”
17.40 “Служба розшуку дітей”
18.20 Т/с “Таксі”
20.35 “Пісня в дарунок”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Назбиране”
21.30 “Arte, viva!”
22.30 “Час країни”
Ñóáоòа, 9 ëèпíя
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Удосвіта”
10.30 “Хочу бути…”
11.00 “Назбиране”
11.15 “Думки вголос”
11.30 “Захисник Вітчизни-

рятувальник”
15.00 “Arte, viva!”
15.30 “Віконечко”
15.55 “Іноземна для дітей”
16.00 “У країні Мультляндії”
17.00 “Поліські робінзони”
17.20 “Азбука смаку”
17.40 “В об’єктиві ТТБ”
18.00 “Не перший погляд”
18.20 “М-хвиля”
18.45 “У пошуках легенд”
19.00 “Панорама подій”
19.30 ”На відстані душі”
20.00 “Спортивні меридіани”
20.15 “Словами малечі про ціка-

ві речі ”
20.35 “Пісня в дарунок”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Панорама подій”
21.30 “Поклик таланту ”
Íåдіëя, 10 ëèпíя 
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 ”На відстані душі”
10.30 “Велети духу і слави”
10.35 “Словами малечі про ціка-

ві речі ”
11.00 “Спортивні меридіани”
11.15 “Азбука смаку”
11.35 “Не перший погляд”
14.00 “Поклик таланту ”
15.30 “Абетка здоров’я”
16.00 “У країні Мультляндії”
17.00 “Сучасник”
17.10 “На долині туман”
17.35 Муз.фільм
18.00 “А у нас кіно знімали…”
18.30 “Не перший погляд”
18.50 “Тиждень.Крок за кроком”
19.00 “Музичний калейдоскоп”
19.30 “Мамина школа”
20.00 ”Подорожні замальовки”
20.35 “Пісня в дарунок”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Загублені у часі”
22.15 “Із нашої відеотеки”

Програма місцåвèх òåëåêаíаëів
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Повітряний кекс 
з шоколадом і вишнею

ПОТРІБНО: 200 г маргарину або верш-
кового масла, 200 мл сметани, 1,5 скл. цукру, 
350 г борошна, 1 ч. л. розпушувача, 4 вели-
ких яйця, 1 банка (800 г) вишень без кісто-
чок без рідини, ванілін, 100 г грубо наріза-
ного шоколаду, цукрова пудра для посипки.

ПРИГОТУВАННЯ: збити маргарин або 
масло з цукром до пухкої маси. По одному 
додавати яйця. Після кожного збити масу 
на великій швидкості до повного перемішу-
вання. Зменшити швидкість та додати сме-
тану. Борошно просіяти з ваніллю. Насипа-
ти і замісити тісто консистенції густої сме-
тани. Перекласти тісто в миску, покласти 
шоколад та вишні, перемішати ложкою. 

Форму для кексу змастити маслом 
(якщо не силікон), вилити тісто, розрівня-
ти. Духовку розігріти до 180 гр. Випікати 40 
хвилин або до сухої палички.

Охолодити кекс, перекласти на блюдо і 
посипати цукровою пудрою. Для святково-
го варіанту можна приготувати ганаш та 
змастити кекс.
Фруктовий кекс

ПОТРІБНО: 4 яйця, 1 скл. цукру, 1 пач. 
маргарину, 1 пач. порошку до печива. 0,5 
скл. молока, 4 скл. борошна, 1-1,5 скл. ягід і 
фруктів (свіжих або заморожених)

ПРИГОТУВАННЯ: збити яйця з цукром, 
додати розтоплений маргарин, порошок до 
печива. Вимішати і додати 0,5 скл. молока 
та борошно, щоб тісто було, як густа смета-
на. Додати заморожені ягоди і фрукти. Пек-
ти при температурі 180 градусів 1 годину. 
М’ятно-банановий тортик

ПОТРІБНО: 3 яйця, 1 скл. цукру, 1 п. ва-
нільного цукру, 1/3 скл. молока, 2 ст. л. олії, 
1 ч. л. настойки м’яти перцевої, 1 ч. л. соди/ 
погашеної оцтом,  2 скл. борошна. Яйця і мо-

локо кімнатної температури.
КРЕМ:  заварний, сметанний (або ваш 

улюблений). 
НАЧИНКА:1.5-2 середні банани.
ПРИГОТУВАННЯ: яйця збити з цукром, 

додати молоко, ванільний цукор, м’яту  та 
олію, перемішати. Додати половину борош-
на, коротко вимішати, потім погашену соду 
та решту борошна, добре перемішати. За-
здалегідь розігріти духовку, підготувати 
форму (невелику). Тісто має бути, як густа 
сметана. Пекти при температурі 190 граду-
сів 45 хвилин. Для начинки банани поріза-
ти кружечками.

Корж розрізати на дві частини, пе-
ремастити кремом (можна заварний-
напівфабрикат), викласти кружечки бана-
нів, зверху накрити другим коржем, верх 
прикрасити за бажанням (можна просто 
посипати цукровою пудрою).

Торт має виражений м’ятний смак.
Кексики з чорницями

ПОТРІБНО: 2 великих яйця, 0,5 ч. л. ва-
нільного цукру, 80 г цукру, 0,5 ч. л. куркуми, 
120 г борошна, 0,5 ч. л. розпушувача, 2 ст. л. 
олії, 2 ст. л. окропу, склянка чорниць.

ДЛЯ ДЕКОРУ: 100 г шоколаду, 50 мл 
жирних вершків або сметани, 2 ст. л. ягід

ПРИГОТУВАННЯ:  яйця (кімнатної тем-
ператури) збити з цукром та ванільним цу-
кром до пухкої густої маси (приблизно 10-
15 хв.). Додати куркуму, борошно, розпу-
шувач, олію, окріп (прямо в тісто) і повіль-
но збити на маленьких оборотах міксера до 
поєднання інгредієнтів (1-2 хв.). В останню 
чергу додати чорниці і вимішати ложкою 
(не міксером!). Накладати в паперові фор-
мочки на 2/3 об’єму. Пекти при 170 гр. 20 хв. 
Готовність перевіряти зубочисткою.

Охолодити. Шоколад розтопити з верш-
ками на водяній бані, охолодити, накласти 
по чайній ложці на кексики, посипати яго-
дами. Можна прикрасити збитими вершка-
ми. 
Двоколірний сирник

ПОТРІБНО: основа: 200 г світлого печи-
ва, 100 г вершкового масла

НАЧИНКА: 400 г домашнього сиру, 400 
г жирної сметани, 150 г цукру, 20 г желати-
ну, 200 г ягід (чорної смородини, чорниці).

ПРИГОТУВАННЯ:  печиво подрібнити 
в крихту, влити розтоплене вершкове мас-
ло, добре перемішати. Підготувати роз’ємну 
форму для торта. Покласти на дно форми 
лист пергаменту, замкнути борти форми, 
зафіксувавши папір, щоб легко можна було 
вийняти готовий торт. Викласти у фор-
му крихти печива, щільно утрамбувати по 
дну. Помістити форму в холодильник на час 
приготування начинки.

Желатин залити 150 мл води і залиши-

ти для набухання на 10 хвилин. Потім по-
ставити желатин на повільний вогонь, піді-
гріти приблизно до 40-50 градусів. Перемі-
шати, желатин повинен повністю розчини-
тися. Остудити.

Ягоди подрібнити в комбайні або блен-
дері. Отриману масу протерти через дріб-
ний друшляк. Якщо використовуєте чорну 
смородину, додайте пару ложок води, щоб 
маса легше протиралася.

Сир, сметану, цукор збити в окремій 
мисці до однорідної кремоподібної маси без 
крупинок сиру і цукру. Третю частину сир-
ної маси відкласти в іншу ємність, додати 
ягідне пюре і додатково 2 ст. л. цукру, добре 
збити. Остиглий желатин розділити на дві 
рівні частини. У ягідно-сирну масу, при од-
ночасному збиванні, влити половину жела-
тину, збивати ще протягом хвилини.

Так само додати другу половину жела-
тину в білу сирну масу (попередньо помити 
віночок, щоб не забарвити масу).

Дістати форму з холодильника. Налити 
в центр форми 5 ст. л. білої маси. Зверху та-
кож в центр 5 ст. л. ягідної маси. Таким чи-
ном, по черзі, вилити обидві сирні суміші 
в форму. Вони будуть розпливатися і самі 
заповнять форму. Відправити торт в холо-
дильник на 4-5 годин або на ніч, до повно-
го застигання.
Манний пудинг з малиною

ПОТРІБНО:  20 г вершкового масла + 
ще 50 г, 1 л молока, ½ склянки цукру, 1 ст. л. 
дрібно натертої цедри лимона,  ¾ скл. ман-
ної крупи, 3 яйця кімнатної температури, 
розділити на білки і жовтки, 1 ½ склянки 
малини.

ПРИГОТУВАННЯ: розігріти духовку 
до 180 ° С (160 ° С при конвекції). Змасти-
ти форму для запікання вершковим мас-
лом. Вилити молоко у велику каструлю, до-
дати туди ж цукор і цедру лимона, постави-
ти на середній вогонь. Нагрівати, помішую-
чи, до розчинення цукру. Довести до кипін-
ня. Тонкою цівкою, безперервно помішую-
чи, всипати в молоко манку. Готувати 2 хви-
лини, щоб загусло. Зняти каструлю з вог-
ню, додати 50 г масла, ретельно переміша-
ти. Перекласти у велику миску і відстави-
ти на 15 хвилин, щоб трохи вистигло (пері-
одично помішуючи), додати жовтки і добре 
перемішати.

За допомогою міксера збити білки до 
твердих піків. Ввести білки в суміш із ман-
кою. Викласти тісто у форму, зверху роз-

класти малину. Випікати 35 хвилин, або до 
готовності - тісто має піднятися і стати зо-
лотистого відтінку.

Подавати пудинг теплим. Можна дода-
ти до нього збиті вершки.

До слова, у електричній духовці з кон-
векцією ягоди можуть підсохнути, тому пе-
ред приготуванням варто посипати їх цу-
кром, злегка полити червоним вином і дати 
настоятися.
Ягідний морс

ПОТРІБНО: 2 склянки будь-яких ягід 
на ваш смак ( смородина, полуниця, малина 
тощо), 1 лимон, 15-20 листочків свіжої м’яти, 
2-3 ст. л. будь-якого натурального меду.

ПРИГОТУВАННЯ: лимон ретельно ви-
мити, розрізати на невеликі шматочки. За-
уважте, що натирати цедру і прибирати кіс-
точки не потрібно.

У блендер або кухонний комбайн ви-
класти ягоди, шматочки лимона, мед, м’яту 
і налити близько 1 л чистої фільтрованої 
води (або охолодженої кип’яченої). Усе ре-
тельно подрібнити. Отриману масу про-
цідити через сито. Ягідний морс готовий! 
Якщо напій здасться вам дуже концентро-
ваним, то долийте в морс необхідну кіль-
кість води.
Плодово-ягідне морозиво

ПОТРІБНО: 300 г смородини або інших 
ягід, 125 г яблучного пюре без цукру, 200 г 
цукру, 20 г кукурудзяного крохмалю, 530 г 
води. 

ПРИГОТУВАННЯ: ягоди подрібнити у 
блендері, протерти через сито.  Потрібно 
125-150 г пюре. Поставити в холодильник 
охолоджуватися. Крохмаль розвести у неве-
ликій кількості води, а воду, що залишила-
ся, змішати з цукром і поставити на вогонь. 
Постійно помішуючи, розчинити цукор, до-
вести сироп до кипіння і ввести в нього роз-
ведений крохмаль. Довести суміш до густо-
ти, зняти з вогню, остудити і теж поставити 
в холодильник для застигання.

Коли всі інгредієнти стануть холодни-
ми, змішати чорносмородинове пюре з си-
ропом, додати яблучне пюре, добре розмі-
шати і перелити в мороженицю. Якщо її не-
має, то потрібно кілька разів підряд з інтер-
валом у півгодини діставати морозиво з мо-
розилки і знову збивати його. Далі розлити 
у  форми або одноразові стаканчики.

Червень тішить нас 
розмаїттям ягід, налитих 
сонцем і теплом. 
Це чудова можливість 
для кулінарних експери-
ментів. Тож пропонуємо 
вам добірку цікавих 
рецептів, які обов’язково 
посмакують вашим
 рідним у будні і свята. 

Смаколики 
   ягідного літа
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Відповіді

Пропоную
Перевезення людей на роботу в Польщу, 

при потребі допоможу знайти підходящу робо-
ту. Телефон: (068) 4329985, Андрій. 

Усі види ремонтних робіт: маляр-
ні та штукатурні, євроремонт, бу-
дівельні роботи. Помірні ціни.  
Телефон: (068) 0570068, Ігор.

Виконання декоративних робіт. Автор-
ське декорування та індивідуальний взірець 
для погодження фактури і кольору.  Досвід 
роботи. Гнучкі ціни. Безкоштовна консульта-
ція. Інформація по тел. (067) 98 58 829 

Оренда
Винайму 2-кімнатну квартиру для сім’ї 

у Тернополі або поблизу нього - до 10 км. 
Телефонувати: (067) 6872946.

Здається в оренду нове ліцензоване при-
міщення аптеки. Площа – 75 кв. м. Ціна дого-
вірна. Тел.: (096) 4956693.

Продаю
Піноблоки (недорого)
Телефон: (097) 3306287

КУПЛЮ, АБО ВІЗЬМУ 
В ДОВГОСТРОКОВУ ОРЕНДУ 
землю с/г призначення або пай 

у Козівському районі. 
Телефон: (068) 670-07-42

ГОРОСКОП
з 29 червня до 5 липня
Овен  

Тиждень буде не надто завантажений, 
проте кілька гострих ситуацій вам все ж до-
ведеться вирішити. Багато часу займе вирі-
шення питань, пов’язаних з сімейним жит-
тям. Але краще розібратися з цим зараз.
Телець

Багато близьких у цей період будуть 
умовляти вас зійти з наміченого шляху. Ніко-
го не слухайте - йдіть напролом. Будьте обе-
режніші й уважніші за кермом, щоб уникнути 
небезпечних ситуацій.
Близнюки

Настав час приділити увагу собі. У вихід-
ні проведіть час на природі або в компанії 
близьких людей. Гарний час для оновлення 
гардеробу і планування майбутнього. 

Рак
Для вас настав один з найбільш спокій-

них періодів у році. Навіть якщо якісь про-
блеми і будуть з’являтися на горизонті, ви 
з легкістю з ними розберетеся. Відпочинок 
в цей період краще віддати перевагу пасив-
ному.
 Лев

Згадайте про друзів, з якими ви давно не 
бачилися. Запросіть їх на зустріч, поспілкуй-
теся. Якщо вас не влаштовує робота, займіть-
ся пошуками нового заняття. Зірки допомо-
жуть вам знайти ідеальний варіант. У стосун-
ках з близькими пануватиме розуміння. 
Діва

З питань, які виникнуть найближчим ча-
сом, радьтеся з родичами і друзями. Поодинці 
вам буде не впоратися з труднощами. Будьте 
акуратні, підписуючи важливі документи. По-
старайтеся не брати зараз кредитів і не пози-
чати великі суми грошей у друзів.

 Терези
У кого щасливий союз - в цей період бу-

дуть просто насолоджуватися одне одним. На 
роботі на вас можуть звалитися несподівані 
справи. Як би вам цього не хотілося, але зро-
бити їх доведеться.
Скорпіон

Намагайтеся не відкладати справи на по-
тім, інакше в недалекому майбутньому ви за-
грузнете в завданнях, які не встигли викона-
ти. Вдома на вас чекає серйозна розмова з од-
ним із членів сім’ї. Ви, нарешті, вирішите на-
болілі питання і, якщо були ображені на лю-
дину, зможете простити її.
 Стрілець

Поки всі люди, що оточують вас, будуть 
відпочивати, для вас настане спекотна пора. 
Звіти на роботі, планування відпустки у сі-
мейному колі - список справ буде нескінчен-
ним. Енергію спробуйте черпати зі спілкуван-
ня з приємними вам людьми. Вихідні прове-
діть на дачі.

 Козеріг
На цьому тижні можливі доленосні зу-

стрічі. Якщо ви правильно себе поведете, 
зможете змінити своє життя на краще. У ви-
хідні відпочиньте від усіх турбот – проведіть 
час з друзями чи влаштуйте собі цікаву по-
їздку. 
 Водолій

Ще якийсь час вам доведеться поплака-
тися про те, як ви мрієте про відпустку. Поки 
спокій вам може тільки снитися - кількість 
справ зашкалює. Постарайтеся в цій метушні 
не закинути будинок - близьким людям зараз 
як ніколи потрібна буде ваша допомога і мо-
ральна підтримка.
 Риби

Зірки не радять вам зараз витарчати зна-
чні суми коштів. Не рекомендується також 
розповідати всім про свої далекосяжні плани. 
Краще займіться їх здійсненням. Гарний час 
для боротьби з шкідливими звичками.
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До цих гарних вітань приєднується весь 
колектив «Нашого ДНЯ». Дякуємо Вам, 
пані Іванно, за те, що разом з нами тво-
рите видання, яке лю-

блять і читають ти-
сячі передплатників. 
Здоров’я Вам, щас-

тя, радості, багато 
сонячних днів!

За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну  літню днину
Вітання щирі Ти прийми від нас.
Хай доля Тобі шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.

Щира подруга шкільних 
та юнацьких років Іванна Ярова, 

с. Плотича Козівського району.

 З повагою – подруга Надія із сім’єю і друзі з Козівщини.

Вітаємо!
 Добру, чуйну  жінку, прекрасну подругу, енергійну, доброзичливу  людину     

                    Іванну  Іллівну  Ярему
 із села Плотича Козівського району

з Днем народження!
Нехай волошками цвітуть 

літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки 

страждань.
Життя хай квітне, 

мов вишневий сад,

І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
І щирих друзів, і найкращі мрії!
Хай здоров’я, радість і достаток, 
Сиплються, немов 

вишневий цвіт, 
Хай малює доля з буднів свято, 
І дарує Вам багато літ!

    Вітаємо! 
Доброго чоловіка, люблячого 

батька, вірного друга
Олега Степановича 

Вітрового
з Теребовлі

з Днем народження!
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Хоча б до сто років щасливої долі,
Світлого неба і теплого сонця,
Хай стукає радість у кожне віконце!
Калиною радість в душі хай квітує,
Сопілка любові хай серце хвилює,
А роси ранкові безмежно і щиро
Щоденно дарують здоров’я і силу!
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і многі лята!
З повагою – дружина Олена, діти Роман 

і Настя, друзі Ігор та Василь.

  Вітаємо!
  Привітну, доброзичливу,

вродливу жінку
  Олену Петрівну Іванців

 із Тернополя
з Днем народження!

Нехай все Твоє життя буде щасливим,
Радісним і дуже-дуже легким,
Світлим, як сонячний промінь,
Красивим і, як дитинство, завжди золотим.
Нехай чекають Тебе милі, добрі і теплі слова.
Серце Твоє хай ніколи не плаче,
А голова крутиться від щастя, любові й удачі.
Хай Матір Божа тебе охороняє,
Господь із неба щастя посилає.
Хай буде здоров’я міцне, як граніт,
На многая, многая, многая літ!

 З повагою та любов’ю - чоловік 
Ярослав, мама Марія, брат Володимир.

У Наталки була проблема не-
жонатої. 

   
Ліна Костенко ніколи не три-

мала язик за зубами. 
   

Наприклад, Наполеон і Гітлер 
не читали твір «Хазяїн». 

   
Коли Настя була ще 

сором’язливою, я їй дала почи-
тати роман Ірен Роздобудько. Її 
сором’язливості прийшов кінець. 

   
Він (Еней) не знав, що таке жа-

лість, без всякого жалю гвалтував 
заміжніх жінок і спалював їх у до-

мівках. 
   

Про Тараса Шев-
ченка. Своє дитинство 
Т. Шевченко прожив у 

злиднях, у недоїдках.
   

Якщо ми не будемо читати, то 
будемо обратно мавпами. 

   
Шевченко любив школу, але 

вчителі його не любили, тому він 
і намагався багато чого навчитись 
в кущах. 

   
Ця жінка без минулого, але з 

добрим майбутнім пішла на той 
світ. («Наймичка» Т.Шевченка). 

   
Про Лесю Українку. Лукаш, 

який дуже кохав Мавку, побачив-

ши її в поганому образі, кинув її. 
Це лісне створіння хотіло відчу-
ти на собі справжнє кохання. Леся 
Українка затронула мене не тіль-
ки як поет, а й як жінка. 

   
Книги є на різний смак - від 

маленького калічного оповіда-
ння - до великого роману. Прези-
дент, присягаючи перед усією кра-
їною, не буде ж тримати руку, на-
приклад, на планшеті. 

   
Коли, наприклад, читати кни-

гу, то в мозок поступає кров і лю-
дина може стати приємним спів-
розмовником.

   
Від читання ще ніхто не вмер. 

Книга - це безцінне кладовище 
знань! 

Вітаємо!
 Галину Володимирівну Петрик,

начальника поштового відділення із с. Плотича Козівського району, 
із золотим ювілеєм!

З повагою – колектив «Нашого Дня» та передплатники 
видання із с. Плотича Козівського району.

Літа цвіли не просто цвітом,
А проростали у труді,
Дорослими вже стали діти
А Ви душею молоді.
Тож хай щастя панує у домі
І радість у ньому живе,

Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і Вас береже.
Хай кожен день ясніє небом чистим,
 Світанки сяють, скупані в росі, 
У серці радість розквіта іскриста
І мрії хай збуваються усі! 




