
27 червня - хмарно, 
можливий дощ, гроза, 
вночі 13-16, вдень 21-25 
градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.10, захід - 21.30.

28 червня - хмарно 
з проясненням, можли-
вий дощ, гроза, вночі 16-
18, вдень 21-25 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.11, 
захід - 21.30. Повний мі-
сяць. 

29 червня - хмар-
но з проясненням, мож-
ливий дощ, вночі 18-19, 
вдень 24-26 градусів те-
пла. Схід сонця - 5.11, за-
хід - 21.30. 

30 червня - хмарно 
з проясненням, місцями 
можливий дрібний дощ, 
вночі 18-19, вдень 20-21 
градус тепла. Схід сонця 
- 5.12, захід - 21.30. 

1 липня - хмарно з 
проясненням, без опа-
дів, вночі 11-12, вдень 
15-16 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.13, захід - 
21.29. 

2 липня - хмарно з 
проясненням, без опа-
дів, вночі 11-13, вдень 
17-20 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.13, захід - 
21.29. 

3 липня - хмарно з 
проясненням, без опа-
дів, вночі 14-15, вдень 
19-23 градуси тепла. 
Схід сонця - 5.14, захід - 
21.29.
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Конституція є головним оберегом державності і 
демократії, гарантом незалежності і соборності України, 
якісним, дієвим та життєздатним правовим документом, 
яким всі ми можемо і маємо право пишатися.

Наша держава стала безповоротно на шлях свободи, 
демократії, європейських реформ, які успішно 
впроваджуються. Ми маємо право та можливість 
зробити нашу країну саме такою, у якій хотілося 
б жити нашим дітям.

Тож щиро бажаю успіхів і плідної праці 
на благо українського народу. Нехай 
це свято надасть Вам наснагу до 
нових звершень задля процвітання 
незалежної держави. 

Миру та щастя!
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З Днем Конституції України!

Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

Іван Космина: «Обмежені можливості –
лише в наших головах»
На Тернопільщині для людей з інвалідністю 
організовують сплави на катамаранах 8  

стор.
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Конституційна рефор-
ма покликана закріпити 
парламентсько-президент-
ську республіку в Україні та 
внести ясність у функції всіх 
гілок влади. Це дозволить 
уникнути існуючих проблем, 
коли президент незаконно пе-
ретягнув частину функцій на 
себе. Конституційна реформа 
передбачає розробку нового 
Основного закону і прийнят-
тя її на всеукраїнському рефе-
рендумі після всенародного 
обговорення. 

Сьогодні з ініціативою 
змін виступає народний де-
путат України, лідер партії 
«Основа» Сергій Тарута. Це 

він озвучив під час громад-
ського обговорення полі-
тичного плану щодо транс-
формації функцій і повнова-
жень Президента України в 
контексті конституційної ре-
форми. Захід організував не-
щодавно аналітичний центр 
«Колегіум Анни Ярославни-
Схід».

Експертна дискусія стосу-
валася того, як трансформува-
ти інститут президента Укра-
їни, його функції та повно-
важення, щоб він відповідав 
запитам суспільства. Ідеть-
ся про те, як перезавантажи-
ти систему державного управ-
ління. 

Необхідність такої важли-
вої для країни конституційної 
реформи зумовлюється ни-
нішньою кризою управління і 
недовірою до влади. 

Україна де-юре є парла-
ментсько-президентською 
республікою, а де-факто - всім 
керує президент, і всі гілки 
влади збудовані так, що вони 
обслуговують його інтереси. 
Це і викликало управлінську 
кризу нинішньої влади, коли 
незрозуміло, хто і за що відпо-
відає, а також кризу недовіри 
до влади в цілому. 

Змінити країну можна, 
тільки повернувши довіру до 
влади, а це можна зробити 

лише шляхом конституційної 
реформи.

Усі необхідні документи, 
що регулюють процедури при-
йняття нової Конституції, вже 
у парламенті. Партія «Основа» 
з рядом вчених - кращих екс-
пертів в сфері конституційно-
го права - розробила і зареє-
струвала в Раді законопроект 
№3781, який визначає проце-
дуру підготовки проекту но-
вої Конституції України. 

Опрацьовувати її мають 
Конституційні Збори з пред-
ставниками від усіх терито-
ріальних громад і моральних 
авторитетів. Далі проект по-
винен пройти всенародне об-

говорення і бути прийнятий 
на всеукраїнському референ-
думі. Тільки всенародно при-
йнята Конституція, в осно-
ві якої лежить новий суспіль-
ний договір, може стати фун-
даментом України і поверну-
ти втрачені нашою державою 
за минулі роки позиції. 

Важливо, що Народна Кон-
ституція повинна чітко роз-
межовувати функції гілок вла-
ди. І в ній повинно бути чітко 
прописано, за що відповідає 
президент, а що йому не до-
зволено робити.

А яка ж майбутня роль 
Президента після конститу-
ційної реформи? 

У новій архітектурі систе-
ми влади президент - це мо-
ральний лідер нації, арбітр 
для інших гілок влади і Гарант 
Конституції. І його повинен 
обирати народ на загальних 
виборах. Президент повинен 
відповідати за суверенітет і 
безпеку країни, і для цього у 
нього повинні бути всі повно-
важення з управління Зброй-
ними Силами.

Таким чином започатко-
вується цикл публічних кон-
сультацій щодо реформ у клю-
чових сферах політичного 
ладу, державного управління, 
економічної діяльності, соці-
альних сервісів і суспільного 
життя. Зважаючи на ситуацію 
в країні, недієвість суспільно-
важливих рішень, погіршен-
ня життя людей зрозуміло, 
що необхідні зміни в держа-
ві. Зробити це можна, лише 
об’єднавши зусилля політиків 
і народу.

Віктор ЗАБІГАЙЛО, 
голова обласної організації 
політичної партії «Основа»:
«Повернути довіру  
людей і змінити країну  
може тільки нова Конституція»
Управлінська криза в державі, яку відчуває 

вже кожен українець, показала: необхідні 
рішучі та виважені рішення. Партія «Основа» 

зареєструвала в Раді законопроект, який визначає 
процедуру підготовки проекту нової Конституції 
України. Основний закон держави повинен бути 
прийнятий на всеукраїнському референдумі. 

«Безвіз» манить в євромандри, 
а українські зарплати кажуть:
Коли рік тому 

Євросоюз запровадив 
для українців 

довгоочікуваний «безвіз», 
багато говорилося про 
подорожі. Люди раділи: 
нарешті можна буде без 
проблем гайнути в Європу. 
І кинулись вистоювати 
у довгих чергах за 
«біометрикою». 

У міграційній службі поін-
формували: на кінець цьогоріч-
ного травня 8,5 мільйонів укра-
їнців отримали біометричні пас-
порти. Проте кількість безвізо-
вих подорожей українців з по-
чатку дії «безвізу» сягнула лише 
555 тисяч.

Замість кави у Відні багатьом 
доводиться смакувати улюбле-
ний напій у кращому випадку у 
Львові. На подорожі до Європи 
грошей не вистачає. Бо відпочи-
нок для переважної більшості 
українців - неабияка розкіш.

Цього року дві третини на-
ших співвітчизників не плану-
ють їхати на відпочинок. Це - 64 
відсотки опитаних Київським 
міжнародним інститутом соці-
ології. Сказали, що не поїдуть 
відпочивати переважно люди з 

низьким рівнем доходів. 
Відрізняються показники 

щодо планів на відпочинок у жи-
телів міст і сіл. 79 відсотків лю-
дей, які проживають у селах, не 
планують нікуди їхати. Тих, хто 
має намір податися в Карпати та 
інші місця України, вдвічі більше 
серед містян - 10 відсотків, по-
рівняно з жителями сіл, - п’ять 
відсотків. Як же вітчизняний ту-
ризм розвивати з такими убоги-
ми показниками?

Із закордонними подорожа-
ми ще гірше. Лише п’ять відсо-
тків жителів міст і два відсотки 
сільських жителів збирають-
ся поїхати на відпочинок в інші 
країни.  

Старші люди, особливо пен-
сійного віку, про подорожі й не 
мріють. Хіба що мізерний відсо-
ток. Це на Заході пенсіонери мо-
жуть дозволити собі мандрува-
ти світами. До речі, у Європі пен-

сіонери - це люди, якій найбіль-
ше подорожують. А в наших - ні 
грошей, ні здоров’я. 

Цьогорічне літо для багатьох 
українців минатиме вдома, на 
городах, дачах. Зате «слуги наро-
ду» активно готуються до пляж-
ного сезону. Літні канікули для 
нардепів розпочнуться після 20 
липня. Географія їхнього відпо-
чинку вражає: від Монте-Карло 
- до Південної Америки. 

Наприклад, нардеп від «На-
родного фронту» Андрій Іванчук 
сказав ТСН, що поїде в Монте-
Карло до доньки. Відпочивати-
ме на Лазуровому узбережжі. 
А позафракційний Олександр 
Шевченко хоче відвідати пляжі 
на всіх континентах, зокрема в 
Азії, Африці та Південній Амери-
ці. Оце щастить! Зазвичай, наші 
парламентарі полюбляють до-
рогі закордонні курорти, екзо-
тичні країни…     

Традиційно, депутати, чи-
новники отримують матеріаль-
ну допомогу разом із відпускни-
ми. На оздоровлення. Суми дово-
лі пристойні. Ось, приміром, мі-
ністр оборони Степан Полторак 
за травень отримав 135,3 тисячі 
гривень. Грошове забезпечення 
міністра склало 68160 гривень, 
із них - лише 16 тисяч - посадо-
вий оклад, а все решта - доплати.  
Плюс 67138 гривень матеріаль-
ної допомоги на оздоровлення. 
Це - майже півторарічна зарпла-
та працівника-«мінімальника». Є 
за що відпочивати.  

Українцям до «євробезвізу» 
потрібні єврозарплати. Нато-
мість маємо лише євроціни. За-
латавши так-сяк фінансові діри, 
в багатьох людей залишаєть-
ся «здача» тільки на матрису на 
дачу або на автобус до села. 

Манить, кличе «безвіз» у єв-
романдри, а 
укра їн ські зар-
плати кажуть: 
«Ні!».

«Ні!»
27 червня - 

останній день 
сплати податків 

за травень
Платник податків зобов’я-

заний самостійно сплатити суму 
податкового зобов’язання, за-
значену у поданій ним податко-
вій декларації (п. 57.1 ст. 57 По-
даткового кодексу). 

При цьому, термін сплати 
податків і зборів, якщо остан-
ній день сплати податкового 
зобов’язання припадає на вихід-
ний або святковий день, не пе-
реноситься. Тобто, якщо остан-
ній день сплати податку або 
збору припадає на вихідний 
або святковий день, то його не-
обхідно сплатити напередодні 
встановленого граничного тер-
міну.

У червні, у зв’язку з при-
йняттям Кабінетом Міністрів 
України рішення про перене-
сення робочих днів для свят-
кування 28 червня 2018 року 
Дня Конституції України, робо-
чий день 29 червня перенесено 
з п’ятниці на суботу 23 червня.

Таким чином, податки за 
травень необхідно сплатити не 
пізніше 27 червня 2018 року 
(оскільки граничний строк 
сплати припадає на вихідний 
день).

Докладні консультації - у 
Центрі обслуговування платни-
ків за адресою: вул. Білецька, 1 
та за телефоном: 43-46-10.

Ольга
ЧОРНА.
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Привітати юнь, що 
вступає у доросле 
життя творцями 

вільної і незалежної 
України, прийшли багато 
гостей. З вітальним словом 
від імені Радикальної 
партії Олега Ляшка до 
випускників звернувся 
Богдан Яциковський.  
Депутат обласної ради, 
зокрема, зазначив, що для 
випускників починається 
нова сторінка життя, 
перед ними відкриваються 

нові можливості для 
самореалізації,  їм будувати  
Україну.

- Вірте у Бога, згадуйте, чому вас 
навчили вчителі, пам’ятайте рідну 
школу. Повірте, те, чого навчила 
вас рідна школа - це на все життя! 
А головне – любіть і цінуйте своїх 
батьків, бо вони присвятили своє 
життя вам. Приїжджайте до них. І 
телефонуйте щодня! Розповідайте 
про свої успіхи та невдачі. Бо з цьо-
го дня вам доведеться самостійно 
приймати рішення, і тільки від вас 
самих тепер залежатиме подальше 

життя, - сказав голова обласної ор-
ганізації Радикальної партії Олега 
Ляшка Богдан Яциковський. 

- Ви - молоде покоління, і від 
того, як побудуєте своє життя, буде 
залежати життя всього суспільства. 
Віднині на вас лягає відповідаль-
ність за майбутнє. Я хочу побажати 
вам щасливої життєвої дороги. Зви-
чайно, будуть перестороги, випро-
бування. Але ніколи не відступайте 
від своєї мети! Ніколи не здавай-
тесь! Дорогу долають ті, хто йде!  Я 
вірю у вас! Вірю в краще майбутнє! 
- наголосив він.

Богдан ЯЦИКОВСЬКИЙ:

«З вірою у Бога 
будуйте 

Україну!»
23 червня відбулося вручення атестатів збаразьким випускникам

З манікюром і макіяжем, 
атласом і мереживом - тер-
нопільські випускниці, як за-
вжди, вражали. Довгі вечірні 
сукні, елегантні коктейльні, 
класичні та оригінальні з 
«повітряними» спідницями, 
прикрашені вишивкою - що-
року юні тернополянки го-
туються до цього дня, як до 
ходи на Оскарівській доріжці. 

Зрештою, з кожним ви-
пускним зростає і ціна остан-
нього шкільного свята. Цього 
року - від 700-800 гривень 
за прокат сукні чи костюма, 
тисячі-півтора гривень - за 
бюджетний наряд і до тисячі 
у.о - за сукню на замовлення. 

Під поглядами рідних і 

близьких у  Тернополі свят-
ковою ходою пройшли понад 
тисячу випускників. Загалом 
зі школами в місті попроща-
лися 1132 хлопців і дівчат. Із 
них 112 нагороджені золотою 
медаллю та 42 – срібною.

Продовжили святкування 
на міському стадіоні. Привіта-
ли випускників із стартом но-
вого, дорослого життя пред-
ставники обласної та міської 
влади. Вони також відзначи-
ли кращих випускників гра-
мотами та грошовими премі-
ями, вручили срібні та золоті 
медалі. Родзинкою святкової 
програми став зірковий гість, 
наш земляк, музикант, лідер 
гурту «Нічлава» Андрій Під-

лужний. Для випускників у 
його виконанні прозвучала 
пісня «Вставай сонце».

До слова, у Тернопільській 
області цього року закінчили 
школу понад 4,5 тисячі ви-
пускників.

Катерина ГРИЦИШИН.

ВИПУСКНИЙ-2018: як тернопільські 
11-класники попрощалися зі школами
Юні, усміхнені та щасливі випускники минулої 

суботи впевнено крокували містом

Незважаючи на негоду, хлопці та дівчата 
вирушили традиційною ходою вулицями 
Тернополя.  Оскільки весь день дощило, одним 

із важливих аксесуарів цьогорічного шкільного свята 
стала парасолька. 

nday.te.ua
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Протягом двох 
днів в рамках 
Нідерландсько-
українського 
бізнес-форуму на 
Тернопільщині 
перебуває 
дипломатична 
місія із Королівства 
Нідерландів та 
представники 
голландського 
бізнесу. 

У понеділок, 25 червня, 
відбулася офіційна частина 
форуму, під час якої була мож-
ливість заслухати спікерів на 
різних дискусійних панелях. 
Другий день охопить прак-
тичну складову, зокрема, по-
тенційні інвестори з Голландії 
відвідають кілька підприємств 
у нашому краї, щоб ближче по-
знайомитися з їхньою робо-
тою. 

Власне, перед початком 
форуму відбулася зустріч Над-
звичайного та Повноважного 
Посла Королівства Нідерлан-
дів в Україні пана Еда Хукса та 
Почесного консула Королів-
ства Нідерландів у Західному 
регіоні Андрія Гринчука з ке-

рівництвом області.  
Під час спілкування з ними 

голова обласної державної ад-
міністрації Степан Барна ви-
словив сподівання, що співп-
раця, котру ми мали впродовж 
останніх місяців, дасть кон-
кретний результат, і вже най-
ближчим часом зможемо гово-
рити про реалізацію спільних 
інвестиційних проектів.

«Наразі наша співпраця не 
дуже активна, адже зовніш-
ньоторговельний оборот за 
січень-квітень цього року 
складає всього лише 11,2 млн. 
доларів. Це є невисока цифра, 
яка не демонструє високого 
приросту, але я хотів би від-
значити позитивну динаміку 

– експортні поставки збіль-
шилися у 5 разів в порівнянні 
з січнем-квітнем 2017 року, 
це зокрема поставки зерна та 
плодів олійних культур», – від-
значив голова ОДА.  

До того ж, він поінформу-
вав, що на території області 
працюють три  підприємства з 
капіталом Королівства Нідер-
ландів: ТОВ «ТЛТ-К» (Терно-
пільський район) – виробни-
цтво дорожніх виробів, сумок, 
лимарно-сідельних виробів 
зі шкіри та інших матеріалів; 
ТОВ «АГРОПОЛІС» (Чортків-
ський район) – вирощування 
зернових культур; ТОВ «Со-
нячне сяйво України» (м. Тер-
нопіль) – діяльність в сфері 

працевлаштування.
«Хочу вас запевнити, що 

Тернопільська обласна дер-
жавна адміністрація активно 
працює в напрямку залучення 
інвестицій. Сьогодні Терно-
пільщина є регіоном, в якому 
іноземні партнери відчува-
ють себе комфортно. А наша 
подальша співпраця – це нові 
робочі місця і можливість для 
українців працювати за най-
кращими європейськими та 
світовими стандартами», – на-
голосив очільник краю. 

Про те, що у Західній Укра-
їні є багато можливостей для 
голландського бізнесу, за-
уважив й Посол Королівства 
Нідерландів в Україні пан Ед 

Хукс. 
«Голландські бізнесмени 

дуже відкриті і вони зацікавле-
ні перспективами, які можуть 
отримати тут, у вас, – розповів 
пан Посол. – Для цього було 
проведено дослідження ринку 
Західної України і вивчення 
перспектив і можливостей. Я 
вивчив це дослідження і з того, 
що побачив, то основними 
проблемами можу виокреми-
ти брак робочої сили через те, 
що багато працівників їдуть у 
ближні зарубіжні країни, а та-
кож застаріле обладнання, за 
яким доводиться працювати. 
Власне, за цими двома напрям-
ками Голландія може допомог-
ти, тому що у нас є експерти 
в галузі сільського господар-
ства, логістики, технології та 
ІТ-сфери. Працюючи спільно, 
ми зможемо досягти того, що 
українці будуть працювати 
вдома, а не виїжджатимуть на 
заробітки за кордон».  

Крім того, пан Посол по-
відомив, що на даний бізнес-
форум до Тернополя прибули 
близько 20 голландських ком-
паній для того, щоб побачити, 
як можуть долучитися до роз-
витку нашого регіону. І це ком-
панії, які спеціалізуються не 
лише на сільському господар-
стві, а це мультифункціональні 
компанії. 

 Степан БАРНА: «Співпраця з Королівством 
Нідерландів – це нові робочі місця та можливість 

працювати за європейськими стандартами» 

У Трускавці 
відбувся ІІІ 
Форум місцевого 

розвитку. Захід 
став унікальним 
міжнародним 
майданчиком обміну 
досвідом з питань 
посилення співпраці 
між корпусом 
народних депутатів, 
представниками 
місцевого 
самоврядування, 
неурядових організацій 
та закордонних 
партнерів. Форум  
відвідали понад 4 сотні 
гостей з усієї України та 
з-за кордону.

Програма Форуму пе-
редбачала 21 дискусійну 
панель, в якій взяло  участь 
130 спікерів. Цьогоріч для 
обговорення обрали три 
стратегічні напрями: інстру-
менти забезпечення сталого 

розвитку Карпатського єв-
рорегіону;  можливості для 
підтримки регіонального та 
місцевого розвитку;  Схід і 
Захід разом: регіональний 
вимір загальноукраїнської 
солідарності.

Очільник Тернопільської 
області Віктор Овчарук  ви-
ступив у  панельній дискусії 
на тему: «Проекти місце-
вого розвитку як рушій ак-
тивізації громад», де  поді-
лився позитивним досвідом 
реалізації програм разом 
із  представниками Івано-
Франківської, Львівської та 
Луганської обласних рад. 
Зокрема, голова обласної 
ради наголосив: «В області 
вперше була розроблена та 
затверджена обласна комп-
лексна програма розвитку 
місцевого самоврядування 
на 2014-2018 роки. Про-
грама орієнтована на вирі-
шення проблем соціально-
економічного розвитку 

територіальних громад 
Тернопільщини шляхом їх 
активізації при підтримці 
актуальних мікропроектів 
місцевого розвитку гро-
мад». 

Віктор Овчарук докладно 
розповів про проект та під-
креслив: «Обласні програми 
підтримки місцевих ініціа-
тив однозначно необхідно 
приймати і виділяти під їх 
реалізацію гарантоване фі-
нансування. Адже програ-
ма проведення обласного 
конкурсу мікропроектів 
апробувала ряд важливих 
елементів проведення кон-
курсу проектів місцевого 
розвитку, що дало змогу від-
працювати нормативну базу, 
збільшити загальний обсяг 
фінансування, зробити про-
граму публічною і прозорою, 
а в кінцевому результаті – 
завоювати довіру з боку всіх 
зацікавлених сторін, в першу 
чергу громад. Також набутий 

досвід та інформація одер-
жана під час сьогоднішньої 
панельної дискусії будуть 
враховані при розробці но-
вої програми підтримки 
проектів місцевого розвитку 
в Тернопільській області на 
наступні 5 років. Доцільним 
було б також обговорити, з 
наступним впровадженням, 
пропозицію щодо застосу-
вання державної підтримки 
місцевого самоврядування 
у вирішенні питань регіо-
нального розвитку через 
механізм виділення субвен-
цій на реалізацію програм і 
проектів місцевого розвитку 
громад з державного бюдже-
ту обласним бюджетам (без-
посередньо через обласні 
ради)».  

Також учасники панель-
ної дискусії зазначали, що 
подібні програми передбача-
ють співфінансування місь-
ких та сільських проектів з 
коштів обласного бюджету. 

Віктор ОВЧАРУК: «На обласні 
програми підтримки місцевих 

ініціатив потрібно виділяти кошти» 

У липні змінюється 
прожитковий мінімум

У Тернопільській ОДПІ нагадали, що За-
коном України №2246 від 7.12.17 року «Про 
державний бюджет України на 2018 рік» 
встановлено розміри прожиткового міні-
муму для різних груп населення та розміри 
мінімальної заробітної плати. Ці показники 
впливають на розміри соціальних виплат, 
мінімальних пенсій та податкових соцпільг.

Так, з 1 липня 2018 року встановлюють-
ся нові розміри прожиткового мінімуму на 
одну особу у розрахунку на місяць - 1777 
гривень.

Для основних соціальних та демографіч-
них груп населення з 1 липня встановлю-
ються такі показники прожиткового міні-
муму: для дітей віком до 6 років - 1559 грн.; 
для дітей віком від 6 до 18 років - 1944 грн.; 
для працездатних осіб - 1841 грн.; для осіб, 
які втратили працездатність – 1435 грн.

Мінімальна зарплата з початку 2018 
року, складає у місячному розмірі - 3723 
грн., у погодинному - 22,41. Станом на 1 лип-
ня мінімальна платня не змінюється.

Мінімальна зарплата є державною соці-
альною гарантією, обов’язковою на всій те-
риторії України для підприємств усіх форм 
власності та господарювання й фізичних 
осіб, які використовують працю найманих 
працівників, за будь-якою системою оплати 
праці.

Консультації, тренінги та допомогу у 
заповненні електронної звітності можна 
отримати у Центрі обслуговування плат-
ників Тернопільської ОДПІ за адресою: 
вул. Білецька, 1. Телефон для довідок:  
43-46-10.
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ДНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»
оголошує набір кваліфікованих робітничих кадрів на 2018-2019 навчальний рік з професій

За регіональним замовленням:

За кошти фізичних  
та юридичних осіб:

(на базі 9-11 класів)
 Оператор поштового зв'язку. Оператор електрозв'язку. 
Касир (в банку)  Кухар. Пекар. Офіціант  Кравець. 
Закрійник  Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник
 Електромонтер  з  ремонту та  обслуговування  
електроустаткування  Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів. Електрозварник  ручного 
зварювання. Водій автотранспортних засобів (кат.В)
 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. 
Оператор заправних станцій. Водій автотранспортних 
засобів (кат.В,С)  Слюсар з ремонту колісних транспортних 
засобів. Електрозварник  ручного зварювання.  Штукатур. 
Лицювальник-плиточник.  Маляр  Муляр. Монтажник 
систем утеплення будівель

(на базі 11 класів)
 Кухар. Пекар. Офіціант
 Електромонтер  з  ремонту та  
обслуговування  електроустаткування
 Перукар (перукар-модельєр)
 Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів. Водій 
автотранспортних засобів (кат.В)

Зарахування на навчання здійснюється  
за результатами співбесіди. 

Стипендія, харчування, гуртожиток,  
працюють гуртки та спортивні секції

АДРЕСА ЦЕНТРУ: 46010 м. Тернопiль, вул. Текстильна, 8. Тел./факс (0352) 52-35-89 
e-mail: tcpto-1@ukr.net    www.ternopil-cpto.org.ua

НА БАЗІ ДНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 
ЦЕНТР ПТО»  ДІЮТЬ:
 Регіональний навчально-
практичний будівельний центр   
з вивчення новітніх 
матеріалів ТМ “Хенкель Баутехнік 
(Україна)” з напрямів:
- декоративне опорядження стін 
матеріалами ТМ Ceresit;
- плиткове облицювання 
матеріалами ТМ Ceresit;
- система скріпленої зовнішньої 
теплоізоляції будівель і споруд.
 Курси для всіх бажаючих, 
незалежно від професії та віку:
- водіїв категорії “В”; 
- мулярів;
- перукарів  
- малярів;
- лицювальників-плиточників;
- штукатурів;
- операторів комп’ютерного набору;
- електромонтерів з ремонту та 
обслуговування устаткування.

 (навчання  розпочинається  
по мірі укомплектування груп).

ЗАРАХУВАННЯ ОСІБ 
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ  БЕЗ НАДАННЯ 

ВСТУПНИКОМ СЕРТИФІКАТА  
ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО 

ОЦІНЮВАННЯ

Перелік документів 
для вступу

Заява на ім’я директора.
Документ про освіту  
(оригінал).
Довідка про склад сім’ї.
Довідка з місця проживан-
ня.
Свідоцтво про народження 
(оригінал, копія). 
Медична довідка (ф.086У, 
083, дані про групу крові 
(юнаки).
6 фотокарток розміром 
3*4 см.
4 конверти з марками.
Ідентифікаційний код 
(копія).
Картонна папка з 
зав’язками

Приймальна комісія 
працює з 1 червня.

Документи приймаються 
щодня, крім неділі,  

з 9:00 до 16:00

У мальовничому Русилові, що розкину-
лося на берегах Стрипи, проживають чима-
ло людей, які пов’язали свою долю з рідним 
хліборобським краєм. Наше село відоме сво-
їми романтичними водоспадами, працьо-
витими людьми, котрі власноруч, без допо-
моги держави відродили його з руїн, адже у 
1949 році сталінський режим стер Русилів з 
лиця землі. 

Проживає тут нині Василь Миколайович 
Синишин, який добре пам’ятає ті жахливі 
події. Він – один з найстаріших жителів села, 
цьогоріч йому виповниться 86 років. Упро-
довж усього життя Василь Миколайович 
працював у колгоспі на різних роботах. Нині 
за багаторічну працю отримує мізерну пен-
сію – як і багато інших колишніх колгоспни-
ків. Цей чоловік користується великим авто-
ритетом серед односельців за свою безмеж-
ну любов до них, до рідного краю та України. 
Він пройшов через сталінські репресії, ви-
тримав усілякі випробування та назавжди 
залишився патріотом своєї країни. 

На схилі літ Василь Синишин пригадує 
віхи свого життя. Народився у сімї, де було 
троє дітей. Коли виповнилося дев’ять ро-
ків, померла мама. Пізніше батько одружив-
ся вдруге і народилося ще двоє дітей. У 1948 
році батька засудили на десять років за до-
помогу УПА. Вдома залишилося п’ятеро ді-
тей. А вже через рік усіх жителів села вивез-
ли у Дніпропетровську область. Їх поселяли 
у будинки, мешканці яких померли від голо-
домору у 1933 та 1948 роках. Тож зі стін із 
пожовклих фотографій дивилися на наших 
земляків очі колишніх господарів житла. 

Незважаючи на лихо, яке спіткало лю-
дей, вони змушені були важко працювати у 
колгоспі, обживатися на новому місці. А на 
душі була велика туга за рідним краєм. 

Після смерті Сталіна люди почали повер-
татися додому. Село зустрічало їх пусткою. 

Жити не було де, тож копали землянки, тач-
ками возили камінь…

Нині село відродилося з руїн і люди жи-
вуть повноцінно. Його батька реабілітували, 
він повернувся в Україну інвалідом, де про-
жив із родиною до смерті.

Василь Синишин не може змиритися з 
тим, що влада незалежної України не хоче 
визнати жителів села жертвами сталінських 
репресій. Протягом багатьох років він дома-
гався справедливості, але завжди на цьому 
шляху стояв бюрократизм чиновників різ-
ного рангу. Виходить, що люди добровільно 
покинули свої домівки та рідне село?

Сьогодні у Русилові проживають чимало 
людей похилого віку, які пам’ятають ці жах-
ливі події. Василь Миколайович - людина 
творча і мисляча, має чудову пам'ять, пише 
вірші. Ще хлопцем цікавився подіями, які 
відбувалися у селі, часто розпитував стар-
ших людей про минуле краю. Сьогодні він по 
крупинках збирає відомості про історію Ру-
силова, досліджує героїчні сторінки бороть-
би краян у лавах УПА, записує народні пісні, 
народжені у ті грізні роки. Усе почуте й по-
бачене виливається на папір віршованими 
рядками. Двері його домівки завжди відчи-
нені для гостей. До нього часто приходять 
учні місцевої школи, студенти, вчителі, ту-
ристи – усі, кому небайдужа історія свого на-
роду. Василь Миколайович завжди щедро ді-
литься своїми спогадами, листується з роди-
чами загиблих повстанців, друкує свої твори 
у газетах.

Дуже приємно, що мій земляк з опти-
мізмом дивиться у майбутнє, залишається 
справжнім патріотом і краєзнавцем, вірить у 
краще завтра України.

Іван БІЛИК, 
с.Джурин Чортківський район.

Колишній житель села 
Русилова Бучацького району.

На Тернопільщині  
четверо 200-бальників

Натомість кожен сьомий українець провалив ЗНО
Український центр оцінювання якості 

освіти 21 червня 2018 року оприлюднив 
результати ЗНО з історії України, геогра-
фії, фізики та хімії. Основна сесія зовніш-
нього незалежного оцінювання на цьому 
завершується.

А для кожного сьомого абітурієнта за-
вершується і вся нинішня вступна кампа-
нія. Адже українську мову та літературу 
(основний предмет, який вимагають під 
час вступу) не склали 14,5%, це майже 47 
тисяч осіб.

Поріг з історії України не подолали 23 
тисячі абітурієнтів. Не осилили математи-
ку майже 19% тих, хто її здавав, це – 20 ти-
сяч. Англійську мову, на яку так активно 
нарікали, бо вперше застосовувалося ауді-
ювання, не склало 13% або 11 тисяч осіб.

- На Тернопільщині найкраще здали іс-
пити чотири учасники і отримали макси-
мальний результат – 200 балів, - повідо-

мляє Юрій Шайнюк, заступник директора 
з питань зовнішнього оцінювання та мо-
ніторингу якості освіти  Тернопільсько-
го інституту післядипломної педагогіч-
ної освіти. - Серед них - троє випускників 
системи загальної середньої освіти, один 
– випускник минулих років. Найвищі ре-
зультати  учасники тестування продемон-
стрували з української мови і літератури, 
хімії  та двоє школярів з біології. 

З 2 по 11 липня буде проходити до-
даткова сесія ЗНО для окремих катего-
рій учасників тестування. Інформація про 
місце і час проведення буде розташова-
на у їхніх персональних кабінетах на сай-
ті Українського центру оцінювання якос-
ті освіти. Усі, хто не склав, може спробу-
вати свої сили наступного року. А цього-
річна вступна кампанія в країні стартує з 
липня.

Юлія СТАСИШИНА.

Зберегти історію 
рідного села 

заради майбутніх поколінь
Василь Синишин із села Русилів,  

що на Бучаччині, у 86 років збирає 
спогади про повстанців і пише вірші

На виконкомі міської ради 
затвердили детальний 
план 6-го мікрорайону. 

Він буде розташований між 
вулицями 15 Квітня, Академіка 
Сахарова, Академіка Корольова 
та вул. Підволочиське шосе.

Відповідно до Генерального плану міс-
та Тернополя, територія у напрямку до 
Підволочиського шосе призначена для бу-
дівництва мікрорайону № 6 з багатопо-
верховою житловою забудовою та повним 
комплексом установ і підприємств обслу-
говування місцевого та міського значення. 

Зі слів міського голови Тернополя Сер-
гія Надала, загальна площа нового мікро-
району становитиме 32 га з житловою за-
будовою, передбаченою для проживан-
ня 5700 осіб.

Окрім житлових будинків, на дано-
му мікрорайоні планується зведення 
дитсадка і початкової школи, медичної 
амбулаторії, фізкультурно-оздоровчих 
установ, спортивних залів і басейну, 
торговельно-розважального центру, ба-
гаторівневого паркінгу та стоянки на по-
над 1000 місць, а також заплановано бу-
дівництво міського автовокзалу, - запев-
няють  у міськраді.

У Тернополі з’явиться новий мікрорайон
Проживатиме у ньому понад 5700 осіб
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Трамп кидався цукерками  
в Меркель

Президент США Дональд Трамп під 
час саміту «Великої сімки» у Канаді ки-
нув дві цукерки на стіл канцлеру Ні-
меччини Ангелі Меркель. «Він встав, по-
клав руку в кишеню, дістав дві цукерки 
«Starbursts», кинув їх на стіл і сказав Мер-
кель: «Ось, Ангело, не кажи, що я тобі ніко-
ли нічого не даю», - розповів директор Єв-
разійської групи, політолог Ян Бреммер в 
ефірі «CBS». Інцидент трапився після склад-
них дискусій лідерів G7, які продемонстру-
вали розбіжність учасників «сімки» з низки 
питань, зокрема «торгової війни» США-ЄС 
та повернення Росії до клубу G8.

Небезпека вторгнення Росії  
до Литви існує

Президент Литви Даля Грибаус-
кайте вважає, що небезпека вторгнен-
ня Росії до Литви існує, але у випад-
ку адекватного захисту цього не тра-
питься. Про це вона заявила в інтерв’ю 
«Spiegel Online». За словами Грибаускай-
те, до можливого нападу РФ треба бути 
готовими «політично і технологічно». 
«Російські війська на кордоні з Балтією 
і Польщею у десять разів сильніші, ніж 
війська НАТО. Але мова йде про більше, 
ніж про цифри - про зобов’язання і волю 
до захисту. Якщо наші люди і партнери 
підтримують це, у нас немає підстав для 
того, щоб нас окупували», - зазначила 
президент Литви. І додала: західні дер-
жави досі є наївними у своїй оцінці Росії: 
«Лише коли на них скоєно напад та вони 
помічають, що Росія втручається у їхні 
інтереси, шпигує за ними чи маніпулює 
їхніми виборами, вони прокидаються». 

ЄС хоче ввести жорсткі 
перевірки на автобусних  

і залізничних станціях
Європейські уряди планують за-

провадити жорсткіші перевірки на 
залізничних та автобусних станці-
ях, щоб зупинити вільне пересування 
прохачів притулку через відкриті кор-
дони континенту. Про це повідомляє 
агентство «Associated Press». Проект 
угоди передбачає штрафи для прохачів 
притулку, які не залишилися у тих кра-
їнах ЄС, де вони зареєструвалися. А та-
кож - значне розширення сил агентства 
прикордонного контролю ЄС «Frontex» 
та створення спільного для всього бло-
ку агентства з надання притулку. 

У яких країнах найлегше  
почати свій бізнес?

Найсприятливіші умови для по-
чатку власного бізнесу створені у Ні-
меччині. Саме сюди експерти радять 
їхати для розвитку своїх стартапів. 
Відповідний щорічний рейтинг опублі-
кований «U.S.News and World Report». 
На другому місці - Японія, на третьому 
- США. Далі розташувалися Великобри-
танія і Швейцарія. Також до топ-10 кра-
їн для успішного початку власного біз-
несу увійшли Швеція, Канада, Сінгапур, 
Нідерланди і Норвегія. Україна в рейтин-
гу на 48 місці - між Панамою і Чилі. Серед 
наших сусідів - це не найкращий резуль-
тат. Так, Росія розмістилася на 24 місці, 
Польща - на 27, Угорщина - на 32, Руму-
нія - на 44 місці. Лише Білорусь опини-

лась позаду України - на 51 місці. А Мол-
дову взагалі не включили у рейтинг. 

Євросоюз може розвалитися, 
тому що… 

Заступник голови ради міні-
стрів Італії Маттео Сальвіні заявив, 
що розбіжності всередині Євросо-
юзу можуть призвести до розвалу 
об’єднання. Щодо тем, які не знаходять 
єдиної підтримки серед європейських 
країн, Сальвіні назвав міграційну кри-
зу та формування бюджету ЄС, передає 
«Інтерфакс-Україна».  «Протягом року 
стане ясно, чи збережеться об’єднана Єв-
ропа, чи ні», - заявив Сальвіні. Й зазначив, 
що Італія більше не здатна приймати мі-
грантів. «Ми більше не можемо прийня-
ти жодної людини», - сказав віце-прем’єр. 

Статки мільйонерів планети 
уперше перевищили  

$70 трильйонів
Сукупні статки всіх доларових 

мільйонерів у світі зросли на 10,6 
відсотків у 2017 році і вперше пере-
вищили $70 трильйонів, йдеться в 
огляді «Capgemini SA». Згідно з допо-
віддю «World Wealth Report», число за-
можних людей торік збільшилося на 1,6 
мільйонів осіб. Три чверті нових міль-
йонерів припало на Північну Америку і 
Азіатсько-Тихоокеанський регіон. При 
цьому у США, Німеччині, Японії і Китаї 
на кінець минулого року проживало 61,2 
відсотки всіх доларових мільйонерів сві-
ту. До 2025 року капітал багатіїв може 
зрости до $100 трильйонів. 

Прем’єра Канади оштрафували 
за… незадекларовані окуляри

Наглядовий орган з етики у ка-
надському парламенті оштрафував 
прем’єр-міністра країни Джастіна Трю-
до на $100 за те, що він не задеклару-
вав дві пари сонцезахисних окулярів. 
Трюдо оплатив штраф, передає «СВС». У 
прес-службі прем’єра пояснили, що він 
не повідомив про отримані у подарунок 
окуляри через «адміністративні помил-
ки». Декларація була заповнена непра-
вильно. Окуляри канадського бренду 
«Fellow Earthlings» подарував Джастіну 
Трюдо та його дружині Вейд Маклауклан 
прем’єр провінції Острови Принца. Їхня 
вартість складає у середньому $300-500. 
За законом, прем’єр повинен повідомля-
ти регулятору про всі подарунки, дорож-
че $200, протягом 30 днів.

Війська Путіна в Білорусі 
зустрічатимуть з квітами?

Білорусь досягла такого рівня руси-
фікації, що Росія може з легкістю її по-
глинути. Про це розповів заступник міні-
стра з питань тимчасово окупованих те-
риторій та внутрішньо переміщених осіб 
Юрій Гримчак в ефірі Еспресо.TV. «У Біло-
русі людей, які знають білоруську мову і 
користуються нею, і самі собі розуміють, 
що вони білоруси, по-моєму, менше чоти-
рьох відсотків.  Лукашенко, пішовши ра-
дянським шляхом, за ці роки вбив те, що 
називається Білоруссю, самоідентифіка-
цію людей. Це серйозна небезпека. Ро-
сійські танки у Білорусі можуть зустріча-
ти квітами», - зазначив політик. Ще одні-
єю загрозою, яка може зумовити остаточ-
ну втрату цією державою власного сувере-
нітету, є цілковита залежність її економіки 
від Москви. Крім того,  зазначив Гримчак, 
Лукашенко практично не контролює ситу-
ацію в країні. «Сьогодні росіяни можуть по 
Білорусі ядерну зброю возити, а пан Лука-
шенко про це не буде знати», - сказав він. 
І додав: остаточне погли-
нання Білорусі Москвою 
може відбутися вже піс-
ля смерті диктатора.

Кожен п’ятий нардеп 
проігнорував голосування  

в червні 
79 нардепів майже не голосували 

в червні, пропустивши 90 відсотків 
голосувань. Із них 12 - не проголосува-
ли жодного разу за місяць. Такі дані міс-
тяться на сайті КВУ. Найнижчі показни-
ки голосувань - у групі «Відродження» та 
фракції «Опозиційний блок». Так, 14 де-
путатів з «Відродження» пропустили 90 
відсотків голосувань у червні. І майже не 
голосували 18 депутатів з «Опоблоку».

Військовим подовжили 
відпустки

Президент Петро Порошенко під-
писав закон, який подовжує відпуст-
ки військовослужбовців на час про-
їзду на місце відпочинку і назад. Від-
повідний законопроект опублікованій 
на сайті Верховної Ради. Закон стосуєть-
ся основних відпусток військових, що не 
перевищують 10 днів. У них не буде вра-
ховуватися час, витрачений на проїзд по 
Україні до місця проведення відпочинку 
і назад, але не більше двох діб в один бік.

В Україні рівень корупції  
втричі вищий від світового 
В українських організаціях із 56 

відсотків у 2016 році - до 73 відсотків 
у 2018-у зріс рівень хабарництва і ко-
рупції. Це втричі вище від загальносві-
тового показника. За результатами до-
слідження «Pricewaterhouse Coopers», 
у світі лише 25 відсотків респондентів 
стверджують, що їх організації стикали-
ся з випадками хабарництва і корупції. 
Як пише УНІАН, 33 відсотки українських 
респондентів відмітили, що їх органі-
зація отримувала пропозицію дати ха-
бар протягом останніх двох років.  Крім 
того, 12 відсотків повідомили, що збит-
ки організацій від хабарництва і коруп-
ції склали від $1 мільйона до $50 міль-
йонів.

Для Порошенка купують 
два дорогих «мерси»

«Автобаза Державного управлін-
ня справами» оголосила тендер на за-
купівлю двох броньованих автомобі-
лів «Mercedes» S-класу за орієнтовною 
вартістю 42 мільйони 426 тисяч гри-
вень. Про це йдеться в системі публіч-
них закупівель ProZorro. Як зазначають 
«Наші гроші», авто купують для того, щоб 
возити президента Петра Порошенка. 
Перше авто (Mercedes-Benz S 600 або ек-
вівалент) має бути з чорною ексклюзив-
ною шкіряною оббивкою, покриття - чор-
ний металік, бронювання з найвищим за-
хистом та інше. Друге - (Mercedes-Benz S 
600 або еквівалент) буде різнитися від 
іншого оббивкою: шкіра - ексклюзив по-
рцелян. Автомобілі  2018 року випуску. 

МВФ дасть кредит  
після підвищення цін на газ
У Міжнародному валютному фон-

ді повідомили, що перегляд програ-
ми та, відповідно, отримання тран-
шу макрофінансової допомоги відбу-
деться після виконання Україною всіх 
її зобов’язань. Таку заяву оприлюдни-
ла директор-розпорядника МВФ Кріс-

тін Лагард за підсумками розмови з Пе-
тром Порошенком, передає «Громад-
ське». Йдеться про підвищення цін на 
газ для населення до ринкового рівня та 
збалансування держбюджету і зведення 
його дефіциту до 2,5 відсотків від ВВП 
України. 

Гривні загрожує обвал  
після зростання мінімалки

Наслідком підвищення мінімаль-
ної зарплати в Україні до рівня 4200 
гривень може стати сильний об-
вал гривні. Про це в коментарі видан-
ню «Info Resist» розповів екс-заступник 
глави правління НБУ, фінансист, еконо-
міст Олександр Савченко. Він зазначив, 
що втілення в життя обіцянки прем’єр-
міністра Володимира Гройсмана про під-
вищення мінімалки залежить від Нац-
банку. Захоче НБУ - надрукує гроші на 
підвищення зарплат, не захоче - ні, він 
незалежний, пояснив Савченко. І зазна-
чив, що такий механізм призведе до ін-
фляції та девальвації гривні. 

НБУ друкуватиме гроші  
для інших країн

Нацбанк України та компанія 
«Crane Currency» підписали дого-
вір про співпрацю в галузі виготов-
лення грошових знаків, повідомляє 
прес-служба НБУ. «Наш Банкнотно-
монетний двір має повний цикл виго-
товлення грошей - від розроблення ди-
зайну - до виробництва захищеного па-
перу і, власне, друку банкнот. У коопе-
рації з «Crane Currency» ми готові за-
пропонувати свій досвід та виробничі 
потужності для виготовлення грошо-
вих знаків на замовлення інших кра-
їн», - сказав голова НБУ Яків Смолій. 
«Crane Currency» - відома світова компа-
нія і надійний партнер більш як 50 цен-
тробанків (США, Великобританії, Шве-
ції, Мексики, Нігерії, Малайзії, Індії та 
інших), яким постачає банкноти, бан-
кнотний папір і захисні елементи. Зо-
крема, «Crane Currency» майже 140 ро-
ків постачає банкнотний папір для ви-
готовлення валюти США. Досвід «Crane 
Currency» в сфері дизайну, виробництва 
паперу, друку та партнерських відносин 
з центробанками багатьох країн світу 
налічує понад 200 років.

Учені відкрили неймовірно 
корисні властивості  

червоного борщу
Вчені заявили, що головний інгре-

дієнт українського борщу - один з най-
кращих продуктів для продовження 
життя, повідомляє «В світі». «Йдеть-
ся про неймовірно корисні властивості 
буряка і його соку. За твердженням вче-
них, цей овоч - повноцінне джерело по-
ліфенолів - антиоксидантних речовин. 
Вживаючи їх, людина запобігає захворю-
ванням серцево-судинної системи», - за-
значається у повідомленні. Досліджен-
ня, яке проводили протягом 10 років, по-
казало, що вживання буряка позитивно 
впливає на безліч функцій організму. Бу-
ряк «захищає» серце, печінку, перешко-
джає розвитку запалень і пухлин, допо-
магає лікувати підвищений артеріаль-
ний тиск тощо.

Ремонт усіх доріг в країні  
потягне на два трильйони 

Для капітального ремонту всіх до-
ріг, що з’єднують населені пункти по 
країні, необхідно виділити два триль-
йони гривень. Про це заявив радник 
глави «Укравтодору» Олександр Кава, 
повідомляє телеканал «112 Україна». 
Щодо вартості кілометра дороги, то все 
залежить від необхідного обсягу земель-
них робіт. «Якщо говорити про середній 
ремонт, то дорога другої-третьої катего-
рії коштує від 10 до 15 мільйонів за кіло-
метр», - пояснив чиновник. 

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.
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Вже традиційно у 
червні в спортивному 
комплексі ТНЕУ 

відбуваються змагання 
I етапу Всеукраїнської 
спартакіади серед 
потерпілих на виробництві 
«Сила духу». 

Цей надзвичайно потріб-
ний соціальний проект ушосте 
проводить у обласному центрі 
управління виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування 
в Тернопільській області за під-
тримки партнерів. 

Кожна історія цих людей 
вражає своїм трагізмом і не-
ймовірною силою волі. Михайла 
Мішталя із Бучацького району 
понад двадцять років тому  на 
роботі переїхав трактор. Навіть 
не переїхав, а наїхав на нього і 
зупинився. Переляканий водій 

побіг за допомогою, адже ду-
мав, що вбив людину. Чоловік 
лежав під кількома тоннами 
металу майже годину і вижив. У 
тілі практично не було вцілілої 
кістки. Лікування було трива-
лим - більше, ніж півроку він не 
міг поворухнутися. А вибратися 
з того світу Михайлу допомогла  
воля до життя і найрідніші люди, 
заради яких хотілося жити. Дру-
жина ні на мить не відходила від 
нього і повернула до життя. Ро-
дина Мішталь  велика і дружна. 
Подружжя прихистило у своєму 
домі, де вже підростали донька 
і син, прийомних дітей. На спар-
такіаду завжди приїздять разом, 
щоб підтримати тата. 

- Ніколи не треба падати ду-
хом, - каже Михайло Мішталь. - 
Коли є надія, то й життя легше. 
Для мене не важлива перемога 
– головне бути тут, відчувати 
дух змагань, свята, яке сьогодні 

об’єднало всіх. 
У 2013 році на першу спарта-

кіаду «Сила духу», за словами ор-
ганізаторів, приїхали тільки 11 
учасників, цьогоріч їх приблизно 
150. Вони випробували свої сили 
у шести видах спорту – армспор-
ті, бомбаскеті, гирьовому спорті, 
дартсі, настільному тенісі та ша-
хах. 

- Можливе зробить кожен, 
неможливе - лише відважний, 
- каже начальник управління 
виконавчої дирекції Фонду со-
ціального страхування України 
в Тернопільській області Федір 
Бортняк. - Сутність цих змагань 
у тому, що їх учасники надиха-
ють і мотивують усіх потерпілих, 
усіх, кого спіткали негаразди, 
жити далі. Коли люди на власно-
му прикладі показують: «У мене 
немає ніг, я на протезах, але я тут, 
я змагаюся», - це набагато краще 
впливає, ніж будь-які слова. І я 

думаю, що заради того, щоб ці 
люди повернулися до життя і за-
йняли активну позицію, варто 
проводити такі заходи.

У кожного з учасників – своя 
життєва історія. Любов до життя 
та спорт – головні ліки, котрі до-
помогли Валентині Слюсарчук з 
Тернополя, Андрію Мельничуку 
із Шумщини, Андрію Зелінсько-
му зі Зборівщини та багатьом 
іншим звичайним людям, які 
ніколи професійно не займа-
лись спортом, стати учасника-
ми і призерами Всеукраїнської 
спартакіади, а загалом команді з 
Тернополя вибороти торік брон-
зу. Своїм прикладом надихнула 
учасників спартакіади «Сила 
духу» гостя свята,  чемпіон деф-
лімпійських ігор 2017 року Ма-
рія Бала. 

Та справа навіть не в нагоро-
дах чи призових місцях. Участь 
у спартакіаді – це вже перемога. 
Адже є величезна користь про-
стого спілкування. Люди вихо-
дять з чотирьох стін, змінюють 
середовище, діляться своїми 
знаннями та вміннями, здружу-
ються, починають по-іншому ди-
витися на світ.

З кожного відділення вико-
навчої дирекції Фонду в облас-
ті приїхали не лише новачки, 
але й ті, хто вже кілька років 
бере участь у спартакіаді. Деякі 
учасники приїжджають цілими 

сім’ями. 
Не вперше у спартакіаді 

бере участь і Руслан Напа-
дій із Підгаєцького райо-
ну. Чоловік теж приїжджає 
з сім’єю, яка для нього є 
найбільшою підтримкою. 
Працюючи ковалем в Тер-
нополі, отримав серйозну 
травму ноги, але завдяки 
допомозі всіх небайдужих, 
а також Фонду соціального 
страхування України, почав 

інтенсивне лікування. І зараз 
продовжує жити та плідно пра-
цювати.

Для Руслана ця спартакіада - 
вже п’ята. Він займається одразу 
кількома видами спорту, а також 
залучає своїх маленьких дітей до 
здорового способу життя.

- У день спартакіади намага-
ємося відкласти всі домашні чи 
робочі справи, щоби провести 
його тут, - розповідає чоловік. 
- Морально підтримують одно-
сельчани, які знають, що я їду на 
змагання.

За підсумками загально-
командної першості перемогу 
вибороли члени  спортивно-
аматорського Бережанського 
відділення управління вико-
навчої дирекції ФССУ в Терно-
пільській області. На другій 
сходинці - спортсмени-аматори 
Тернопільського міського відді-
лення, а третє місце посіли чле-
ни Кременецького спортивно-
аматорського відділення. 
Переможці отримали грошові та 
цінні призи, кубки та медалі. 

Із кращих в особистому залі-
ку буде сформовано команду з 11 
учасників. Вони візьмуть участь 
у фіналі Всеукраїнської спартакі-
ади, яка відбудеться у вересні в 
Ужгороді.

Ірина МАХТУРА,
Юлія СТАСИШИНА. 

До життя повертає 
СИЛА ДУХУ І НАДІЯ

Люди з обмеженими можливостями, які подолали важкі 
травми і не здалися, змагалися у Тернополі
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«Те, що ти на візку 
– це не причина 
сидіти в чотирьох 

стінах», - переконаний 
Іван Космина із села 
Вільхівчик Гусятинського 
району. Чотири роки 
тому його життя 
кардинально змінилося. 
Вода, яка завжди була 
його рідною стихією, 
цього разу підвела його 
і забрала найцінніше – 
можливість ходити. Але 
хлопець не здався. Він 
веде активний спосіб 
життя, відстоює права 
людей з обмеженими 
можливостями, 
навіть став депутатом 
Гусятинської ОТГ і бере 
активну участь в житті 
своєї громади.

Саме завдяки Івану та про-
фесійному інструктору зі спла-
вів, відомому тернопільському  
мандрівнику Борису Горі ста-
ли можливими проведення у 
нашому краї сплавів по річці 
Збруч для людей з інвалідніс-
тю. 

Для цього використовують 
спеціальне крісло, яке допо-
магає втримутися на турис-
тичному катамарані та зручно 
сидіти під час мандрівки. Його 
виготовили із звичайного ав-
томобільного сидіння, прива-
ривши необхідні кріплення із 
металу. 

- Ми запрошуємо долуча-

тися до таких сплавів і дітей 
і дорослих, - каже Борис Гора. 
– Популяризуємо активний 
відпочинок на наших річках. 
У перспективі плануємо ор-
ганізовувати такі сплави на 
Дністрі, щоб все більше людей 
могли побачити неймовірну 
красу Дністровського каньйо-
ну. 

На одному катамарані одно-
часно можуть кататися 2-3 лю-
дей з інвалідністю. А от вмісти-
ти він може понад десять осіб.  
Перший сплав організували на 
річці Збруч у квітні. Тоді у ньо-
му взяли участь Іван Космина 
та Сашко Карандюк із ДЦП. 
У черні до них долучився ще 
й Андрійко Мишковецький з 
батьками. У нього також ДЦП. 

- Ми разом подолали черго-
вий бар’єр, що знову підтвер-

джує: інвалідність – не кінець 
життя, а обмежені можливості 
- лише в наших головах - ді-
литься враженнями Іван Кос-
мина. - Сплав по Збручі – це 
була чудова нагода відпочити 
від звичного ритму життя, від 
інвалідного візка. Я радів, як 
мала дитина, адже це стільки 
нових емоцій, що словами не 
передати. 

Варто лишень побачили 
захоплення в очах дітей – для 
них це щось нове і незвичай-

не. Хлопці вперше милуються 
природою, пливучи посеред 
річки. Вони не хотіли повер-
татися на сушу, адже на ката-
марані було весело, там вони 
були такі ж, як і всі…

- Такі сплави дуже потріб-
ні, - каже мама Андрія Наталя 
Машковецька. – Адже всі діти 
однакові – вони хочуть грати-
ся, дізнаватися і відкривати 
для себе щось нове, бути у ко-
лективі. Ми вперше на такому 
сплаві, але обов’язково брати-

мемо участь у майбутньому. 
Андрійко не хотів сходити з 
катамарана, йому дуже сподо-
балося кататися. 

Понад шість відсотків на-
селення України – люди з інва-
лідністю, свідчить статистика. 
Та досі у нашій державі про-
блеми цих людей вирішують 
радше на папері, аніж в ре-
альності. Більшість дітей і до-
рослих почуваються в безпеці 
лише у межах своєї домівки. 

"Інклюзія! Це слово сьогод-
ні досить популярне в Україні, 
особливо серед чиновників 
популістів, та чи всі знають 
його значення?, - написав Іван 
Космина на свої сторінці у фей-
сбуці. -  Інклюзія - це процес 
реального включення осіб з 
іналідністю в активне суспіль-
не життя. Сьогодні інклюзію на 
собі відчули Андрійко Мишко-
вецький та Сашко Карандюк і 
їхні рідні. На рівні з усіма дітьми 
та дорослими, ці хлопчики бра-
ли учась у сплаві Збручем. Емо-
ційний, драйвовий відпочинок 
позитивно вплинув на цих ді-
ток і їхніх рідних. Професійний 
інструктор Борис Гора забезпе-
чив всім необхідним для того, 
щоб подбати про здоров'я та 
безпеку всіх учасників спла-
ву. Усе викликає захоплення, 
радість і вдячність за те, що у 
такому благословенному краю 
ми живемо. Я ніколи не забуду 
ці радісні обличчя дітей, які по-
стійно відчувають дискриміна-
цію від суспільства і влади на-
віть на рівні нашої ОТГ, але все 
так не буде. Зміни залежать від 
кожного з нас". 

Такі сплави обіцяють вла-
штовувати і надалі, оскільки 
охочих спробувати свої сили 
на річці є чимало. Найближ-
чим часом Іван та Борис пла-
нують організувати сплав в 
Скалі-Подільській, тож якщо 
ви мрієте про екстремальний і 
захоплюючий відпочинок, зго-
лошуйтесь! 

Ірина МАХТУРА. 

Іван КОСМИНА: «Інвалідність – 
не кінець життя, а обмежені 

можливості –лише в наших головах»
На Тернопільщині для людей з інвалідністю організовують сплави на катамаранах

Діти з особливими 
потребами вже незабаром 
зможуть навчатися 

у звичайнх школах. На 
Тернопільщині з 1 вересня 
розпочнуть свою роботу 18 
інклюзивно-ресурсних центрів. 

Меморандум про долучення Тер-
нопільщини до проекту Фонду По-
рошенка «Інклюзивна освіта - рівень 

свідомості нації» підписали  Марина 
Порошенко і голова Тернопільської 
ОДА Степан Барна.

У Тернопільській області прожива-
ють понад 13 тис. дітей, котрі потребу-
ють інклюзивно-освітніх послуг. Тому, 
як переконані ініціатори проекту, його 
реалізація дозволить кожній дитині з 
особливими потребами, враховуючи 
її індивідуальні здібності та інтереси, 

здобувати освіту разом зі своїми одно-
літками у звичайних класах.

- На втілення цієї ініціативи 
на нашу область передбачено майже 
3 млн. грн, - зазначив Степан Барна. - 
Крім того, кожна дитина, яка потребує 
інклюзивних послуг, отримає підтрим-
ку з боку держави в еквіваленті 24 тис. 
грн. на кожен клас. Таким чином, ми 
впевнені, що станом на 1 вересня 2018 

року такою послугою зможемо охопи-
ти щонайменше 500 дітей. Ці діти від-
чують нашу підтримку й турботу, і ми 
у свою чергу зробимо все для того, щоб 
вони почувалися комфортно.

До слова, сьогодні на Тернопільщи-
ні інклюзивним навчанням охоплено 
139 дітей з особливими освітніми по-
требами, які навчаються у 47 загаль-
ноосвітніх закладах. 

Лише 1% особливих дітей області навчаються у звичайних школах
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У липні буде Кривавий 
Місяць

Українці побачать найдовше 
у ХХІ столітті місячне 
затемнення

Відбудеться воно 27 липня. Жителі 
Землі зможуть рекордний час спостері-
гати за місячним затемненням. Місяць 
при цьому матиме темно-червоний від-
тінок.

Загальна тривалість затемнення – 
близько 103 хвилин. Час початку кос-
мічного видовища буде залежати від 
часу сходу і заходу Місяця в різних точ-
ках земної кулі.

На території України спостеріга-
ти це явище можна буде кілька годин. 
Тернополяни зможуть побачити його 
приблизно з 20:30 до 22:30. Після цього 
Місяць пройде через тінь Землі й повна 
фаза завершиться.

Місячне затемнення, як і магнітні 
бурі, може впливати на стан здоров’я 
людини. Під час цього явища організм 
піддається особливому навантаженню 
на серцево-судинну систему. Крім цьо-
го, затемнення може впливати на пси-
хічний стан людини і нервову систему, 
так що приймати важливі рішення у 
цей період не рекомендують. 

9Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

Смуток через 
добро іншого

Заздрість справді містить у собі 
те, що заважає доброму спілкуванню. 
Якщо заздрість до певної людини стає 
стійкою, вона перетворюється на емо-
ційну установку. Тобто це – вже почут-
тя. І тоді це поняття значно ширше, 
воно включає в себе також почуття 
роздратування, прикрості, принижен-
ня та злоби. 

Для прикладу: часто буває так, що 
дівчина, побачивши свою одногрупни-
цю з красивим хлопцем, весь день по-
чуває себе роздратованою. При цьому 
боїться сама собі зізнатися в причині 
роздратування. Або ж хлопця, який зу-
стрів свого друга за кермом новенького 
авто, може супроводжувати прикрість 
та злоба. 

Чому такі почуття 
виникають в людей і як 

поводитися з цим? 
У Біблії заздрість вважається одним 

з семи найбільших гріхів. Тома Аквін-
ський про заздрість писав: «смуток че-
рез добро іншого». 

А ще, зазвичай, люди не заздрять 
тим, хто далеко від нас за статусом чи 
відстанню, а тільки тим, хто поруч і з 
ким вони можуть «конкурувати». Адже 
ми не заздримо, наприклад, Біллу Гейт-
су, та часто відчуваємо заздрість до за-
можніших брата, сусіда чи колеги, які 
творчо і креативно підійшли до вирі-
шення завдань. 

Їмо інших, 
а з’їдаємо себе

Психологи поняття заздрості трак-
тують як неприязнь, вороже ставлення 
до успіхів і переваг інших. Деякі авто-
ри відносять заздрість, як і ревнощі, до 
пристрастей, що приносять нещастя. У 
таких випадках можливі психосоматич-
ні захворювання, які важко лікуються, 
і лікарі тривалий час встановлюють 
причини його походження. Часто той, 
хто заздрить, чужий успіх сприймає як 
власну поразку, як докір собі. Напевно, 
саме через це заздрість проходить так 
болісно. 

Також існує думка про «чорну» 
та «білу» заздрість. Перша характе-
ризується негативними думками, 
озлобленістю, ворожим ставленням, 

«токсичною» поведінкою, поганим са-
мопочуттям, тобто людина своєю енер-
гетикою робить «погано» не лише сво-
єму об’єкту, але сама себе «з’їдає». Якщо 
ж людина відчуває «білу» заздрість, 
тобто без злості, і прагне наслідувати 
такий же успіх, то, іноді, таке явище  
розглядають як позитив. 

Водночас, важко стверджувати, що 
заздрість буває «чорною» або «білою». 
Але з певністю можна сказати, що за-
здрість не виникає вмить, а формуєть-
ся часом, як і будь-який механізм. І, за-
лежно від часу формування, має різні 
форми - від легкої до важкої. 

Заздрість і соцмережі
В «Історії» Геродота йдеться про те 

що «Боги не люблять щасливих людей». 
В ті часи люди вірили, що своє щастя та 
успіх не можна демонструвати, оскіль-
ки це може викликати заздрість та гнів 
Богів. Адже Боги вважали, що удача, 
щастя та успіх – це їх привілеї. А людей, 
які бажали того ж, потрібно карати. 

Звичайно, часи змінилися, і ми є 
свідками як в інтернет-мережах біль-
шість людей активно демонструє свої 
успіхи та досягнення напоказ. З одного 
боку, це не дуже добре, оскільки ми самі 

притягуємо до себе заздрісників, але з 
іншої – тим самим даємо можливість їм 
позбутися такої хвороби, тобто каже-
мо: наслідуйте нас, робіть як ми - і буде 
вам щастя.
Як визначити наявність 

заздрості?
Поставте собі чотири запитання і, 

якщо у вас будуть відповіді «так», ймо-
вірно, потрібна буде переоцінка ціннос-
тей або, як кажуть психологи, «гене-
ральне прибирання». Отож, ви можете 
бути заручником цього почуття, якщо: 
вам не радісно за успіхи ваших близь-
ких; ви не можете адекватно оцінити 
свої вчинки; у вас постійно настрій 
«страждальця»; ви відчуваєте задово-
лення, коли почуєте, що комусь зле. 

Що робити?
Насправді ті, ким оволоділа за-

здрість, не можуть об’єктивно оцінюва-
ти ситуацію. Вони не здатні адекватно 
реагувати, самостійно керувати пове-
дінкою, не вдаватися до маніпуляцій. 
Це означає, що коли особистість пере-
буває в полоні заздрості, практично 
неможливо бути хорошими батьками, 
дітьми, сусідами, друзями, колегами 
тощо. 

Аби позбутися заздрості, вдаємося 
теж до чотирьох кроків. 

Перше - усвідомлюємо проблему, 
тобто беремо відповідальність за свою 
долю на себе. 

Друге - робота над собою. Формуємо 
позитивні установки на власне життя. 

Третє – самореалізація: у сім’ї, про-
фесії, хобі тощо. 

Четверте - відпустіть інших, тобто 
дозвольте їм бути самими собою. 

Пам’ятайте: будь-які зміни можна 
почати тільки з себе, а переробляти ін-
ших – невдячна і марна справа. 

Інна МАТУШ.

Поради психолога

ЩО ТАКЕ ЗАЗДРІСТЬ? І чи можна, 
щоб вона працювала на вас…

У сучасному суспільстві про заздрість чуємо все 
частіше. Що б там не казали, а практично кожен з 
нас хоч раз у житті відчував у собі, а може й постійно 
відчуває нестерпний «жаб'ячий синдром». І хоч 
емоція ця не така гостра, як ревнощі, образа чи 
провина, проте, на відміну від них, досить тривала й 
стійка. Тож здатна неабияк отруювати життя.

Заздрість засуджують, соромляться і бояться зізнатися в ній навіть самим собі. 
Як навчитися спокійно сприймати чужий успіх і перетворити заздрість на пози-
тив? Про це розповідає кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 
Тернопільського національного технічного університету Інна МОНАЧИН.

Через спалахи на сонці у космос 
викидається велика кількість заряджених 
частинок - протонів і електронів. Вони 

через 1-2 дні потрапляють в атмосферу Землі. 
Цей потік заряджених частинок змінює 
магнітне поле земної кулі. Це і прийнято 
називати магнітною бурею.

Але людський організм теж має своє магнітне поле, 
адже частинки крові циркулюють по колу. Тому якщо ззов-
ні на нього діє інше поле, відбуваються зміни в організмі. 
Густіє кров, відбуваються збої у серцево-судинній системі. 
Тому найперше страждають сердечники. 

Але також порушується робота усіх інших органів, бо в 
них також є впорядкований рух іонів і електронів.

Люди у такі дні можуть відчувати головний біль, пере-
пади тиску, стомлюваність, сонливість, дратівливість, де-
пресивні стани.

Жінки є більш чутливими - через місячні цикли в ор-
ганізмі. У них від магнітних бур можуть раніше початися 
пологи, змінитися місячні.

Найбільше вплив відчувають люди у літаку, метро. У 
такі дні чутливим краще не їздити цим транспортом.
Що робити?

Здорові люди не відчувають впливу магнітних бур. Тому 
єдиний вихід – прагнути до здоров’я. Кинути курити, за-
йматися спортом, скинути зайву вагу, вживати здорову їжу.

Але найбільше страждають люди похилого віку, гіпер-

тоніки та астматики. Їм у такі дні слід усіляко себе заспо-
коювати і уникати стресів. Більше гуляти на свіжому пові-
трі. Носити при собі заспокійливі препарати та засоби для 
розрідження крові, зниження тиску. Також у ці дні не їсти 
жирної їжі – вона лише посилить холестерин у крові, що 
додатково дасть навантаження на серцево-судинну систе-
му. Також не можна перевтомлюватися.

З кожним роком кількість людей, які страждають через 
магнітні бурі, росте. Причини – погана екологія та велика 
кількість електромагнітного поля довкола через кількість 
техніки.
Коли наступні?

Сильні спалахи на сонці відбуваються періодично 1-2 
рази на місяць. Наступні після червневих магнітні збурен-
ня вчені прогнозують не раніше 13 липня. 

Магнітні бурі: чи вірити в них?
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*     *     *
Вітрисько запросив 
до танцю
мою парасольку, 
нахабно вихопивши
її з рук. 
Ми залишилися удвох -
я і дощ.
І мені також захотілося 
танцювати…
Ліхтарі протирали 
з дрімоти очі:
здивовано усміхались, 
то сором’язливо
затуляли очі жовтим 
листям…
Таку навіжену пару 
вони бачили вперше. 
Обраниця дощу…
У повільному вальсі
ми пливли
в позапростір,
забувши про час, 
про себе, про все…
Перехожі кололи осудом – 
їм було невтямки…
А галантний партнер
руки мої 
мережив цілунками,
холодною ніжністю
п’янив, обпікав уста…
І була я 
найщасливішою в світі  
жінкою. 
А, може,
найнещаснішою була.

*     *     *
Він був сільський 
скрипаль,
а мав талант
з благословення неба.
На струнах грав, 
неначе на душі. 
В його мелодіях
був трунок полиновий
і запах присмеркових
чебреців,
і поцілунків 
присмак призабутий, 
і таїна кохань  
під шепіт 
зоряних дощів.
Він брав смичок
і усміхалися 
печальні вдови,
і молоділи від мелодії
бабці. 
Діди ногами тупцяли 
і плескали в долоні.
І зграйками
злітались дітлахи…  
Коли життя його
зозулі відкували,
на скрипці брались грати
рідні і чужі.
Вона не звуки, 
а зітхання видавала. 
Одні казали - 
голос загубила. 
Казали інші:
вірність береже.  

Ольга ЧОРНА. 

Олена завжди мріяла 
про доньку. Тому, 
коли її єдиний 

син Денис сказав, що 
приведе у дім невістку, 
дуже зраділа. Мріяла, 
як вони з Інночкою 
сидітимуть вечорами, 
ділячись своїми 
жіночими секретами, як 
навчатиме її куховарити, 
вирощувати квіти, якими 
милується кожен, хто 
проходить повз їхнє 
подвіря. Спеціально 
для невістки придбала 
золотий ланцюжок, 
коштовні сережки, 
вишукані чобітки. 

Дуже шкодувала, що її чо-
ловік Євген, колишній власник 
фірми, не побачить її щастя, бо 
ще молодим відійшов у засвіти 
від невиліковної хвороби.

Весілля відгуляли гучне. 
Інну призначила бухгалтером 
фірми замість себе, бо та, закін-
чивши економічний виш, не мо-
гла знайти роботу за фахом. Ні-
чого. Тепер в Олени буде більше 
часу на відпочинок. І на дітей.

Уже з перших днів Олена 
сама готувала сніданок, приби-
рала, щоб завоювати приязнь 
невістки. Інночка й так на ро-
боті втомлюється, пояснюва-
ла своїй подрузі Ользі. І дарма, 
що та нагадувала, як вона піс-
ля смерті Євгена розривала-
ся між домом та роботою. Була 
упевнена, що чинить правиль-
но, жаліючи невістку. Однак, 
Інночка сприймала цю турбо-
ту, як належне. І після робо-
ти поспішала до своєї матері. 
Звісно, не з порожніми руками. 
Спочатку Олена якось не надто 
цим переймалася, але коли Де-
нис попросив порадити, що ку-
пити тещі на день народжен-
ня, їй ніби гострим скальпе-
лем протягли по серцю: два мі-
сяці тому про її ювілей ніхто й 
не згадав...

Тільки Оля, коли Олена була 
сама, зайшла привітати. Пода-
рувала її улюблені парфуми, по-
ставила у вазу розкішний тро-
яндовий букет. 

- О, які красиві квіти! - мовив 
Денис, повернувшись з Інною з 
роботи. Нахилився над троян-
дами, вдихнув медовий аромат: 
- Правда, Інночко?

Невістка кивнула і оби-
двоє зачинилися в своїй кім-
наті. Олена ледве стримувала 
сльози, але заспокоювала себе: 
«Шістдесят – це зовсім не свя-
то для жінки, а вступ у похмуру 
осінь...»  Але ж свасі лише на два 
роки менше, а Денис з Інною хо-
чуть влаштувати їй свято. 

- Не питайте в мене поради. 
Інна ліпше знає смаки матері, - 
крізь сльози витиснула Олена.

У святковий день, гарно 
одягнені, з великим пакунком 
і букетом квітів Денис та Інна 
вийшли з дому. Олену навіть не 
запросили. Їх не було всю ніч. 
Ображена до сліз, зранку вона 
виливала по телефону свій біль 
Ользі. Не почула, як у передпо-
кій зайшла розчервоніла Інна. 

- Плітками займаєтеся? 
Запам’ятайте: свекруха – не рід-
на мама. І матір’ю  я не назву вас 
ніколи. Не полюблю, як свою, 
хоч якби ви не старалися!

- Я зрозуміла, дочко, - зблід-
ла Олена. На її очі набігли сльо-
зи. 

 - І дочкою називати мене – 
не треба! Усе це – хитра гра! Га-
даєте, я не розкусила вас? - мов 
очманіла, верещала Інна. Олена 
аж дістала з аптечки валідол...

На наступному тижні Денис 

з Інною перебралися у найману 
квартиру. Олена навіть захворі-
ла. Хай вчинити таке з нею мо-
гла Інна, але щоб син...

Коли народилася маленька 
Ілонка, Олена вирішила наві-
дати невістку у пологовому бу-
динку. У передачу поклала за-
писку з проханням показати 
онучку через вікно.

Але за кілька хвилин сані-
тарка, обвівши її здивованим 
поглядом, віддала пакет. Інна 
його не взяла. Олена йшла до-
дому розчавлена, знищена, не 
бачила світу від сліз. З гіперто-
нічним кризом її доставили у 
стаціонар. 

- Вгамуйся. Про себе поду-
май. Ліпше видужуй і на роботу 
повертайся. Врешті, ти ще й за-
між можеш вийти, - заспокою-
вала, як завше, її Ольга. 

- Розсмішила ти мене, подру-
го, - мовила Олена. – У моєму то 
віці...

Не раз вона просила Де-
ниса привести Ілонку до неї. 
Та у нього завжди була якась 
поважна причина: то в Ілон-
ки температура, то зубки лі-
зуть, то було ніколи... Минав 
час. Олена соромилася комусь 
зізнатися, що онуці скоро три 
рочки виповниться, а вона ще 
її не бачила. 

Якось вони з Ольгою  про-
гулювалися у парку. Назустріч 
їм йшла жінка з маленькою ді-
вчинкою. Олена заледве упізна-

Слово «сирітка» Ірина 
вперше почула, коли 
закінчувала перший 

клас. Як нині пам’ятає той 
день, коли директорка 
школи зайшла у їхній 
клас, шепнула щось 
на вухо вчительці, яка 
проводила у них урок, 
і вони обидвоє якось 
незвично глянули на 
синьооке дівча із двома 
бантами на голові.

Той співчутливо-жалісний 
погляд виринає в Іриній пам’яті 
так, ніби це було вчора. А з того 
часу минуло добрих два десят-
ки літ. Стільки часу Іра не була 
у рідному селі. А тепер з чоло-
віком повернулася до батьків-
ської хати. Навели тут лад.

Та, біда, лелека чомусь об-
минав їх оселю. Тепер дрібні 
чвари між подружжям часті-
шали і переходили у велику су-
перечку. Взаємні звинувачен-
ня не доводили ні до чого хо-
рошого. І от одного прекрас-
ного дня, зібравши свої нехи-
трі статки у невеличку дорож-
ню сумку, Іра подалася на заро-
бітки в чужу країну. Вирішила, 
що деякий час їм потрібно по-
жити нарізно.

У маршрутці, що прямува-
ла до Італії, Іра познайомилася 
з італійцем, який непогано роз-
мовляв по-українськи. Як ви-
явилось, він відкрив в Україні 
італійський ресторан, тож час 
від часу приїжджав сюди, пере-
віряв стан справ.

Дорога до Італії далека, тож 
часу поговорити було вдосталь. 
От і Іра на одному диханні роз-
повіла свою історію. Про те, як 
у шість років залишилась сиро-
тою, про те, яка жахлива аварія 
відібрала у неї найдорожчих 
людей – батьків і бабусю з діду-
сем, про те, що рідних у неї не-
має і вона кругла сирота. Лише 
про чоловіка промовчала.

Італієць якось загадково 
усміхнувся і одразу ж запропо-
нував  Ірі пожити у його мате-

рі. Вона живе сама у великому 
домі і потребує догляду та до-
помоги. А ще пообіцяв непога-
но за це платити. Іра погоди-
лась, зрадівши, що так швидко 
знайшла роботу.

З покладеними обов’яз ками 
Іра справлялася добре. У дитбу-
динку, де вона виховувалась, 
навчилася все робити – готува-
ти, прибирати, шити, в’язати і, 
навіть, цвяхи прибивати.

Стара італійка горнулася до 
Іри, бо й та дуже добре до неї 
ставилася. Вони разом ходили 
на прогулянки, разом обідали, 
дивилися телевізор.

І син хазяйки Роберт часті-
ше став навідувати свою ста-
реньку матір, а разом з нею – 
Іру. Він жартував, «обсипав» її 
компліментами і якось незвич-
но дивився на молоду жінку. 
Від цих поглядів Ірина не зна-
ла, куди подітися. Про те, що 
кохає, Роберт не переставав їй 
говорити. Тільки стара сеньйо-
ра мовчки хитала головою, ба-
чачи їх разом, і тихенько йшла 
у свою кімнату. Ніяк не розумі-
ла Іра цієї реакції. Адже вони в 
таких хороших стосунках із ха-
зяйкою. Чому вона проти того, 
щоб її син був щасливий?!

Якось старенька підійшла 
до Іри і тихенько сказала: «За-
будь його. У нього є дружина, 
яку він дуже любить. Тільки ді-
тей їм Бог не дає…»

Відчуття повторюванос-
ті ситуації, мов хвиля, накрило 
Ірину з головою. Вона не піш-
ла – стрімголов помчала схода-

ми до своєї кімнати і похапцем 
стала збирати у ту саму неве-
личку дорожню сумку ті ж самі 
свої нехитрі статки. За цією ро-
ботою, всю в сльозах і застав її 
італієць. Він благав Іру зали-
шитись, а вона, зачиняючи две-
рі, лиш тихенько сказала: «А 
дитину я сама виховуватиму…» 

Якби вона знала, скільки 
зайвих, непотрібних проблем 
створила собі, проронивши цю 
фразу!

Роберт кинувся за нею, при-
пав до її ніг і не просив – бла-
гав, щоб вона залишилась. Він 
не знав, що Іра вагітна, і тепер 
був впевнений, що від нього. 
Впевненою в цьому була і вона.

Італієць обіцяв розлучити-
ся з дружиною, яка не може на-
родити йому дітей.

Велику помилку зробила 
Іра, коли знову повірила йому. 
Він і справді піклувався про 
неї, дбав, щоб їй нічого не бра-
кувало. Лиш однієї обіцянки 
не виконав – з дружиною так 
і не розлучився. А коли Іра на-
родила хлопчика, його взага-
лі немов підмінили. Роберт ви-
рвав з рук матері дитину, ска-
завши, що вона – ніхто, проста 
наймичка і рабиня. Сина він 
виростить зі своєю дружиною, 
а вона може назад забирати-
ся у свою державу. Він з лютою 
ненавистю пожбурив у неї пас-
порт і сказав, щоб до кінця тиж-
ня вона покинула країну.

На Україну Іра повернулася 
сама на себе не схожа – облич-
чя молоде, але схудле і зчор-

ніле від горя. Ледь доплента-
лась до батьківського дому. Ду-
мала, він знову пустує. Та чоло-
вік Микола тут хазяйнував. По-
бачивши згорьовану дружину, 
він не став їй дорікати, зрозу-
мів, що вона і так добряче по-
платилася за те, що його поки-
нула.

– Я тобі пробачу цю безглуз-
ду подорож, тільки більше ні-
куди не їдь, – вимовив після 
тривалої паузи.

– Я не можу не їхати, бо у 
мене там – син. Син, якого хо-
чуть забрати, — розридалася 
на чоловіковім плечі, розпові-
ла, як це сталося.

– Що було, те в минулому. 
Важливе одне – у тебе, ні… у нас 
є син і ми його нікому не відда-
мо, – сказав Микола з великою 
надією на те, що дитина може 
виявитись його сином. 

Якою нерозумною і сліпою 
вона була, коли втікала від та-
кого чоловіка світ за очі і не ба-
чила свого щастя поряд. Але 
недарма кажуть, що справжнім 
почуттям непідвладні ані від-
стань, ані різні обставини. 

Тепер Іра з Миколою скрізь 
були разом – разом оббивали 
пороги посольства, разом звер-
талися через газети, радіо і те-
лебачення з криком про допо-
могу. І завдяки усім цим небай-
дужим людям їм таки вдалось 
відновити справедливість – 
дитина повинна бути з мамою і 
татом Миколою, як це підтвер-
дила ДНК-експертиза…
Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

Життєві сюжети

Невигадана історія

На фото Івана ПШОНЯКА: учасники народного 
аматорського ансамблю народної музики «Збираж» 
Збаразького РБК - Сергій Нємий, Марія Вітенько, 
Любов Шарко, Богдан Бобак та Василь Жук. 
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На фото Івана ПШОНЯКА: учасники народного 

Народна пісня, дума чи романс
У душу ллється і заполоняє.
Співає, грає «Збираж», -
Заворожує, й чаклує нас,
Мелодія аж в саме серце проникає… 

Жив собі колись 
один чоловік. 
Був він дуже 

низького зросту, через 
що з нього часто 
кепкували місцеві 
жителі: «Ось, гляньте! 
Недоросток пішов!» Це 
так боляче вражало 
чоловіка, що він 
перестав удень ходити 
вулицями містечка і 
виходив з дому тільки 
надвечір, коли темніло 
і не було навкруг 
насмішників. 

У вечірні години над його 
головою зоріло лише небо, і 
чоловік радий був, що його 
ніхто не бачить і не насмі-
хається з його маленького 
зросту.

У своєму доброму, співчут-
ливому серці чоловік не мав 
злоби до людей, бо бачив, що 
це їхнє безрадісне життя так 
скалічило їхні душі, що вони 
стали зовсім зачерствілими, 
озлобленими один на одно-
го. Він завжди пам’ятав сло-
ва своєї матері, яка говорила 
йому не раз у  дитинстві: «Лю-
дей, сину, ніколи не зміниш. 
Тож яку би кривду вони тобі 
не чинили, за зло завжди від-
плачуй кожному добром, хоч 
тобі буде дуже боляче…»

І чоловік задумався, що 
зробити доброго для людей? 
І йому прийшла в голову дум-

ка, а що коли він почне запа-
лювати вечорами  вуличні ліх-
тарі, бо в містечку ніхто не хо-
тів цього робити. Кожен ду-
мав: «А хіба я дурніший?» Тож 
з настанням вечора містечко 
огортала непроглядна темінь і 
містяни зачинялися у своїх до-
мівках, ніхто з них не виходив  
з хати аж до самого ранку. Бо 
як десь іти? Ще не дай, Боже, 
зачепишся за щось в темноті і 
шию звернеш…

Так, з якогось часу, став 
отой чоловік вечорами запа-
лювати ліхтарі і ніхто, навіть, 
не поцікавився, хто ж це ро-
бить?  «Це, напевно, – казали, 

– якийсь дивак запалює. Ви-
дно нема людині за щось му-
дре взятися…»

Та чоловік не звертав ува-
ги на ці слова і надалі щове-
чора запалював ліхтарі. Це він 
робив усе своє життя і не че-
кав ні від кого подяки. І коли 
його до себе покликав Гос-
подь, то ніхто навіть цього не 
помітив. Помітили тільки те, 
що нема кому більше запалю-
вати світло…

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ, 
м. Хоростків.

Притча

«Ніколи не назву вас 
мамою...»

ІВАНУ ДРАЧУ – 
Поетові і Людині
 
Так змучено, в задумі він сидів,
і руки опустив, що звисли долі.
Зробив усе, що знав і що умів,
він так хотів для України волі. 
Боровся і кричав з усіх грудей,
і з ворогом боровся 

ненависним. 
Хотів він щастя, 

для своїх людей,
та сили темні, 

як лещата тисли.
Ідуть від нас, ідуть передові, 
глашатаї наші, рупори країни.
Підхоплюють знамено рядові, 
Героям слава! Слава Україні!

*    *    *
Він так горів, запалював 

всіх поряд,
палатиме в серцях наших 

вогонь.
Проникливий і вдумливий 

цей погляд,
що нас повів під оплески 

долонь.
І рухатись заставив із застою, 
цей глашатай у першому ряду.
Він зачепив за душу 

твою й мою, 
простий з народу, знав 

усю біду.
Він зрозумів, що далі так 

не можна,
іти потрібно в ногу 

із життям.
Вже довели, що і казна... 

порожня. 
Тільки вперед! Назад - 

не вороття. 
За вільну Україну, за свободу!
Життя нове збудуємо і край!
І тільки рух вперед дає народу
якусь надію в щастя і на рай.
Це рай земний, де просто 

можна жити. 
Що є в нас, на землі, 

радіти всім.
Він свічкою буде для нас 

горіти, 
його вчення ніколи не згасім.

Олександра КАРА.
м. Тернопіль.

Пам’ять

ла сваху Надію. Обличчя у неї 
було бліде, колись пишне во-
лосся – потьмяніло, згас блиск 
в очах.

- Ти – Ілонка? - спитала малу 
Олена.

- Бабусю, хто ця тьотя? – ді-
вчинка нерозуміюче приту-
лилася до Надії. Та не відпові-
ла нічого. Потягнула дівчин-
ку за руку, звернула вбік. Олена 
не могла заспокоїтися: як так?! 
Сваху Ілонка любить, а її навіть 
не знає! Вона ж також її бабуся!

...Одного ранку несподіва-
но завітав Денис. Олена його не 
чекала. Спитав, як вона себе по-
чуває, чи нічого не треба. А тоді, 
ніби між іншим, сказав, що На-
дія – тяжкохвора і лікується в 
онкодиспансері.  

Через місяць Надії не ста-
ло. Згасла швидко від саркоми. 
Олена співчувала Інні, але ска-
зати їй про це ніяк не наважува-
лася. Ніби стіна відчуження ви-
росла між ними. Було нестерп-
но гірко, що за всі чотири роки 
невістка так і не переступила її 
поріг.

Та якось на світанку у квар-
тирі Олени пролунав телефон-
ний дзвінок. Вона здивувалася: 
хто б це так рано? І чому не на 
мобільний?

У слухавці почула схлипу-
вання, що вмить перейшло у 
ридання. Олена нічого не ро-
зуміла. Спитала, хто це і що по-
трібно.

- Я ногу зламала. Слід опе-
рацію робити, а з Ілонкою нема 
кому бути. Якби мама жила... А 
так... Денис на роботі...

Олена впізнала голос неві-
стки, котра після короткої пау-
зи додала:

- Ви зможете? Бо мені біль-
ше нікому допомогти. Що ска-
жете, …мамо?

Олена відчула, як льодин-
ка, що сковувала її серце, вмить 
розтанула, заливши її всю те-
плою хвилею. 

- Звісно, я допоможу. Тільки 
зберу свої речі. Не плач, благаю, 
я скоро буду, дочко...

Марія МАЛІЦЬКА.

Коли нема кому 
запалити ліхтарів…

«Сина
ми не  
віддамо…»
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Спортивна арена
*     *     *

Українець Віктор Постол поступився у поєдинку за 
звання офіційного претендента на титул чемпіона світу 
WBC британцю Джошу Тейлору. У Глазго у з самого почат-
ку поєдинку у напівсередній вазі (до 66,7 кг) Тейлор та 
Постол діяли з перемінним успіхом, а до дев’ятого раун-
ду трохи краще виглядав українець. Шотландцеві вдало-
ся перехопити ініціативу, і в 10-му раунді він відправив 
Постола в нокдаун. Після цього господар рингу вже не 
випустив перевагу зі своїх рук. Однак, рішення суддів не 
зовсім відповідало перебігу подій у рингу. Вони віддали 
Тейлору перемогу в більшості раундів.

*     *     *
У столиці Білорусі прой-

шов Чемпіонат світу з шахів 
серед хлопців і дівчат віком 
8-12 років. Там українці здобу-
ли п’ять нагород. Тихон Чер-
няєв двічі ставав найкращим 
гравцем турніру – у рапіді та 
бліці. Дві срібні нагороди у блі-
ці здобули Єлизавета Марчен-
ко й Анастасія Дубовик. Бронзовим призером змагань у 
бліці став Данило Слепчук.

*     *     *
Федерація футболу України вимагає перенести матч 

Ліги націй між збірними Чехії та України у інше місто. За 
попередньою інформацією, чехи запланували 6 вересня 
проведення зустрічі у містечку Угерске Градіште. Місце-
вий стадіон вміщує лише 8 тис. глядачів, а збірна Чехії ра-
ніше тут грала лише двічі. Невдоволення ФФУ викликав 
той факт, що у місті є лише один готель належного рівня, 
який здатний прийняти українську делегацію. У ці ж дні 
в Чехії відбуватиметься національне свято, через що мо-
жуть виникнути проблеми з розміщенням гостей. Після 
гри з чехами українці повернуться до Львова, де 9 верес-
ня на при порожніх трибунах прийматимуть Словаччину.

*     *     *
Українська легкоатлетка 

Наталія Прищепа зуміла фіні-
шувати другою на своєму пер-
шому турнірі у цьому сезоні. 
На змаганнях у французько-
му місті Монтрей вона подо-
лала 800 метрів менше, ніж за 
дві хвилини. Цей результат до-
зволив їй зайняти друге місце. 
Швидше пробігла лише Франсін Нійонсаба з Бурундії.

*     *     *
Український тенісист Сергій Стаховський став пере-

можцем турніру серії челленджер з призовим фондом 
127 тис. євро у Йоркширі. У фіналі киянин, посіяний під 
восьмим номером, у двох партіях обіграв німецького те-
нісиста Оскара Отте. Здобутий титул приніс Стаховсько-
му 110 рейтингових очок, 18 тис. євро призових та про-
пуск до основної сітки третього у сезоні турніру Велико-
го Шолома - Вімблдону.

*     *     *
ФК “Маріуполь”, який посів у чемпіонаті України п’яте 

місце, розпочне боротьбу у Лізі Європи з другого кваліфі-
каційного раунду. На цій стадії 26 липня та 2 серпня укра-
їнський клуб зустрінеться із шведським “Юргорденом”. 
Перший матч маріупольці заграють у гостях, повторний 
- вдома.  “Юргорден” у минулому чемпіонаті Швеції фіні-
шував третім, пропустивши вперед “Мальме” та АІК. Ре-
шта українських клубів вступлять у боротьбу у Єврокуб-
ках пізніше. У Лізі Європи нашу країну також представ-
лятимуть “Ворскла” та “Зоря”. На груповому раунді Ліги 
чемпіонів гратиме “Шахтар”, а “Динамо” розпочне висту-
пи у найпрестижнішому турнірі з третього відбіркового 
етапу.

*     *     *
У Баку наша національна команда з пляжного фут-

болу зуміла виграти свою групу у першому відбірково-

му етапі Євроліги. Жодному із трьох суперників не вдало-
ся обіграти жовто-блакитних. У першому матчі підопічні 
Євгена Варениці здолали швейцарців 5:4. Далі уже в серії 
пенальті капітулювали італійці. У заключному поєдинку 
групи українська збірна переграла Німеччину 4:3.

*     *     *
Українка Дар’я Білодід на етапі Кубка Європи у сло-

венському Подчетртеку зуміла вибороти золоту нагоро-
ду у категорії до 48 кг. Ще одну нагороду збірній України 
з дзюдо принесла Марія Буйок у вазі до 52 кг. Вона стала 
бронзовою призеркою змагань. Одного кроку до медалі 
не вистачило волинянину Вадиму Чернову у вазі до 60 кг. 
У “бронзовому” поєдинку він поступився росіянину Бахі-
діну Мумінову. Мав медальний шанс і Олег Овчаренко із 
Львова, але в рейтингу категорії до 73 кілограмів він у ре-
зультаті посів сьоме місце.

*     *     *
Український боксер, чемпіон WBO Oriental у легкій 

вазі Денис Берінчик (9-0, 6 КО) у бою проти колумбійця 
Хосе Луїса Прієто (26-5, 17 КО).переміг суперника техніч-
ним нокаутом у шостому раунді. До цього п’ять раундів 
поспіль українець активно боксував, завдавши 38-річ-
ному супернику чимало влучних ударів. Відтак, тренер-
ський штаб Прієто вирішив не випускати свого боксера 
на шостий раунд, тож  Денис знову здобув дострокову пе-
ремогу.

До речі, до рингу українець впрямував як справжній 
козак – з-за куліс він виїхав на коні, в козацькій шапці та з 
українським прапором.

Мундіаль по-расєйськи
Форвард “Ліверпуля” Мо-

хамед Салах хоче завершити 
кар’єру у збірній Єгипту че-
рез його вплутування у піар 
чеченського президента Рам-
зана Кадрова. Один з кращих 
футболістів світу вважає, що 
Федерація футболу Єгипту ви-
користала його задля політич-
ного піару. Гравець “Ліверпуля” 
заявив, що більше не хоче бути 
залученим у нефутбольні істо-
рії, або використаним на догоду 
чийомусь політичному іміджу.

Невдоволення Салаха ви-
кликали кілька епізодів під час 
перебування збірної Єгипту у 
Грозному, де команда базується 
під час чемпіонату світу. Футбо-
ліст, який відновлювався після 
травми, був змушений терміно-
во їхати з готелю на перше тре-
нування команди у Грозному 
та зустрічатися з чеченськими 
президентом Рамзаном Кадиро-
вим. Пізніше Салах взяв участь 
у ще одному заході за участю 
чеченського ватажка, де йому 
дали звання почесного грома-
дянина Чечні.

-------------------------------
Суд Москви оштрафував 

українського вболівальника 
Кравченка, який вибіг на поле 
під час футбольного матчу між 
збірними Саудівської Аравії та 
Росії, на 7 тисяч рублів. Йому 
також заборонено відвідуван-

ня місць проведення офіційних 
спортивних заходів на шість мі-
сяців.

-------------------------------
У Москві пограбували відо-

мого колумбійського співака 
Малуму, який приїхав на Чемпі-
онат світу з футболу. З готель-
ного номера, де зупинився Ма-
лума, вкрали ювелірні прикраси 
та дорогі аксесуари на загаль-
ну суму близько $800 тис. Гра-
біжник представився гостем по-
страждалого та використав ду-
блікат ключа, щоб потрапити до 
номера співака. 

-------------------------------
Під час перельоту збірної 

Саудівської Аравії із Санкт-
Петербургу до Ростова-на-Дону 
на матч проти Уругваю у літака 
відмовив двигун. Попри інци-
дент, літак приземлився в штат-
ному режимі, ніхто не постраж-
дав. В авіакомпанії “Росія”, яка 
здійснювала рейс, заперечують, 
що двигун спалахнув, а також 
повідомили, що повітряне судно 
відсторонено від виконання по-
льотів до з’ясування причин по-
ломки.

-------------------------------

Учасники та гості чемпіона-
ту світу з футболу у Росії потер-
пають від нашестя комах. Веду-

ча німецького телеканалу ARD 
була змушена одягти антимос-
кітну сітку під час прямого уві-
мкнення перед початком матчу 
Туніс - Англія у Волгограді.

-------------------------------
Відзначився також і один 

з уболівальників зі США, який 
прилетів у Росію на ЧС, а по-
трапив у психіатричну лікар-
ню. 39-річний американець вла-
штував погром в одному з готе-
лів Санкт-Петербурга. Медики і 
поліція оперативно прибули на 
місце інциденту, але не змогли 
вгамувати гостя, який не реагу-
вав навіть на прохання батька. 
Тож поліції довелося застосува-
ти силу: фаната скрутили, пере-
дали лікарям, а ті відвезли його 
до психіатричної клініки.

-------------------------------
Футболіста збірної Колум-

бії Карлоса Санчеса Морено вже 
зараз можна включити до спис-
ку головних невдах ЧС-2018. 
У матчі проти Японії він уже 
на 3-й хвилині зіграв рукою у 
власному карному майданчику, 
отримав червону картку, арбітр 

призначив пенальті, який су-
перники реалізували. В підсум-
ку Колумбія в меншості програ-
ла 1:2. Одразу після матчу Кар-
лос почав отримувати сотні по-
гроз у соціальних мережах від 
колумбійських уболівальників.  
Поліція Колумбії вже розпоча-
ла розслідування за цим фак-
том. До речі, вболівальники Ко-
лумбії не лише злопам’ятні, але 
й винахідливі. Після поєдинку з 
Японією вони виклали в мере-
жу відео, в якому продемонстру-
вали, як пронесли алкоголь на 
трибуну в Саранську – вони по-
наливали спиртне у фальшиві 
біноклі, занесли його на трибу-
ни і там гарно почастувалися. 

-------------------------------
Ганьба з Хорватією 

(0:3) – найбільший програш Ар-
гентини на групових етапах ЧС 
з 1958 року! (Тоді латиноамери-
канці “продули” Чехословаччи-
ні – 1:6.) Додайте сюди недолу-
гу гру в першому матчі проти Іс-
ландії (1:1), а також заключне 
місце в групі – і стає цілком зро-
зуміло, чому вся Аргентина май-

же в траурі. Тамтешній телека-
нал навіть влаштував помин-
ки національної збірної. Попу-
лярна програма почалася з хви-
лини мовчання.

Втім не всі аргентинці по-
тихому оплакували команду. Ще 
під час матчу вболівальники на 
трибунах голосно “обкладали” 
матами футболістів і головного 
тренера Хорхе Сампаолі. А після 
третього голу на лаву запасних 
і в наставника полетіли пляш-
ки. Одна з них влучила Сампао-
лі в голову.

-------------------------------
І на завершення – про гроші. 

Організатори ЧС-2018 повідо-
мили, що підготовка до мундіа-
лю коштувала Росії 683 мільяр-
ди рублів (майже 300 мільяр-
дів гривень), що на 63 мільярди 
більше, ніж було заплановано. 
Левова частка переплат припа-
дає на стадіони. Так, лише вар-
тість зведення “Зеніт-Арени” 
протягом 10 років будівництва 
зросла у 7,5 разів.

-------------------------------
Креативно вчинили два фа-

нати з Хорватії, які побачили 
глибоку яму на дорозі. Просто 
сфотографувати це одну з двох 
найбільших бід у Росії було не 
цікаво, їм захотілося ще й вимі-
ряти її глибину.
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Діти – наше майбутнє. Цю 
фразу нам доводиться 
чути дуже часто. Говорячи 

її, ми покладаємо свої добрі 
надії на те, що у своїй старості 
будемо мати гідне життя. Але 
не завжди ми задумуємося, що 
це великою мірою залежить від 
нас сьогоднішніх. Від наших дій 
і вчинків, від прикладу, який 
подаємо нашим нащадкам, 
від нашої мудрої науки, яку 
вкладаємо у маленькі голівки, 
від тих моральних і духовних 
цінностей, які закладаємо в 
серця і душі наших дітей.

У закладі дошкільної освіти №1 «Зо-
лота рибка» Чорткова малюкам весело 
та цікаво. Ми організовуємо для дітей 
цікаве дозвілля, розвиваємо їх творчі зді-
бності. Сьогодні дуже важливо вже з са-
мого малку виховувати у дітях любов до 
природи, навчати жити в гармонії з до-
вкіллям, вміло користуватися ресурсами 
Землі, раціонально їх використовувати. 

Роботу в дитсадку починаємо з ма-
леньких кроків, які здатні зробити 
великі зміни. Навчаємо дітей простих 
правил: «Не сміти, не шуми, не зривай 
квітку, не ламай іграшку, не псуй книж-
ку, не бери більше, ніж можеш з’їсти, не 
роби нікому боляче, вимикай світло, 
закривай кран, нагодуй пташку, сортуй 
сміття, іди в життя з добром, в новий 
день з гарним настроєм!»

Цікавою і захоплюючою стала для нас 
участь у фотоконкурсі #EU4Energy, який 
проводили  в рамках комунікаційного 
проекту EU4Energy, що фінансується 
Європейською Комісією і був організо-
ваний в рамках Тижня сталого розвитку 
у червні 2018 року. Тема конкурсу – «Зе-
лена енергія навколо вас». Нам  прийшло 
запрошення відправити фотографію, 
яка показує джерела енергії в місцях, 
де ми живемо. Ініціатива включала під-
тримку ЄС, направлену на покращення 
енергозбереження, енергетичну безпеку 
і зростання енергоефективності в краї-
нах Східного партнерства, де проводять 
фінансування проектів та програм, що 
сприяють реформуванню енергетичних 
ринків і скорочують національну енерге-
тичну залежність. 

Майже 600 учасників із Вірменії, 
Азербайджану, Білорусії, Грузії, Мол-

дови і України надіслали свої фото-
графії для участі у фотоконкурсі. Журі 
вибрало короткий список із 40 фото-
графій, у який потрапила і наша. Піс-
ля цього було публічне голосування. 
Переможцем конкурсу став учасник із 
Грузії, який виграв головний приз – ві-
деодрон. Фотографія нашої вихованки 
Євангеліни на фоні сонячних батарей 
(на фото вгорі справа) увійшла у 
тридцятку переможців серед країн і в 
п’ятірку по Україні. Тому ми з нетерпін-
ням чекаємо нагороди. 

Природа може давати людям багато 
енергії, не наносячи шкоди навколиш-
ньому середовищу. Зробімо все, що за-
лежить від нас, щоб мати майбутнє у 
спільному домі, на зеленій планеті Зем-
ля. Навчімо цього наших дітей, щоб ди-

хати свіжим повітрям, пити чисту воду, 
милуватися зеленими узбіччями, і тоді 
вислів «екологічна катастрофа» наза-
вжди зникне з нашого лексикону.

Раїса ОБШАРСЬКА, член НСЖУ,
директор ЗДО №1 «Золота 

рибка» м. Чортків  

Фото маленької чортківчанки 
стало переможцем 

у європейському конкурсі
Світлина увійшла у тридцятку кращих серед 600 учасників 

Учасники творчих колективів Тернопільського 
національного економічного університету - неви-
черпне джерело талантів. Десять років тому соліс-
тів театру пісні «Для тебе» Марію Заверуху, Оксану 
Скрепецьку та Елеонору Атаманчук ще зовсім ма-
ленькими привели у цей колектив батьки. Непо-
вторний хист, закладений у їхніх душах, майстерно 
відшліфовувала в університеті їхня наставниця, 
художній керівник театру пісні Алла Бінцаровська. 

Обдаровані, талановиті, ініціативні дівчата за-

вжди із задоволенням поспішали сюди, у школу 
тепла і творчого настрою. Вони не раз дивували 
своїми  успіхами й перемогами, співаючи у гурті 
«Кралечки». Розвивали творчі здібності в ансамб-
лі мажореток. Брали участь в університетських 
виставах-мюзиклах.

Час біжить невпинно. Цьогоріч разом із атеста-
том зрілості дівчата отримали диплом випускника 
вокальної студії ТНЕУ за підписом ректора Андрія 
Ігоровича Крисоватого.

Випускниці вокальної студії ТНЕУ 
отримали дипломи

У Тернополі тривають зйомки кліпу «Навіки» 
із кінофільму «Король Данило», яку виконує 
тернопільський співак, композитор Андрій 

Підлужний. 
У зйомках беруть участь відомі музичні виконавці - гурт 

«НIЧЛАВА» на чолі із співаком та композитором Андрієм Під-
лужним, талановита вокалістка Тоня Матвієнко  та  один із най-
більш титулованих чоловічих гуртів «Піккардійська Терція».  

Композиція «НАВІКИ» уже встигла запам’ятатися україн-
цям, адже її презентували як саундтрек до першого історично-
го фільму «Король Данило». Дещо раніше на неї уже відзняли 
кліп  на горі Бона, що у Кременці.

Цього ж разу  пісня  «НАВІКИ» постане у новому акустично-
акапельному звучанні.

Як розповів журналістам Андрій Підлужний, спершу хоті-
ли зняти черговий міні-фільм, музичний бойовик. Усю роботу 
планували зосередити у Вишневецькому замку, який дуже до-
бре зберігся і перебуває у задовільному стані. Але, зважаючи на 
те, що у Тоні надто уже щільний графік, вирішили зробити все 
більш «лайтово», так би мовити, по-сімейному, по-дружньому. 
Тому, зрештою, зупинилися на рідному, затишному та приві-
тному Тернополі. А це, що не кажіть, чудове місто і місце для 
зйомок. 

Тоня Матвієнко і «Піккардійська 
Терція» приїхали у Тернопіль 

на зйомки кліпу
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Кожен господар 
протягом літа 
може самостійно 

приготувати екологічні 
рідкі добрива та препарати 
з настояних трав. Трав’яні 
настої застосовуються 
для підживлення та 
прискорення росту рослин, 
зміцнення їх здоров’я, а 
також як біологічний засіб 
боротьби зі шкідниками та 
хворобами.

Для приготування настою до-
цільно використовувати місцеві 
трави, які зростають довкола. На-
приклад, кропива містить багато 
азоту та ефірних речовин, які від-
лякують попелицю. Окопник міс-
тить калій, валеріана приваблює 
дощових черв’яків. Чимало корис-
них речовин містять такі рослини, 
як пижмо, лобода, конюшина, ама-
рант, пирій, хвощ. Для профілакти-
ки та лікування хвороб викорис-
товують лікарські рослини з ан-
тибактеріальними властивостя-
ми: пижмо звичайне, ромашку лі-
карську, деревій, чистотіл, подо-
рожник, нагідки, для відлякування 
шкідників – гіркий полин, тютюн, 
часник, чорнокорінь. 

Для виготовлення трав’яного 
добрива рослину можна викорис-
товувати цілком – з корінням та 

стеблами. Бажано рослини подріб-
нити, але якщо такої можливості 
немає – можна настоювати і цілі, 
трохи збільшивши термін настою-
вання. Воду найкраще брати дже-
рельну. 

Щодо технології приготування 
добрив відомі, щонайменше, три 
типи трав’яних настоїв: кислий на-
стій, свіжий настій та чай або від-
вар.

Відвари та чаї готуються шля-
хом термічної обробки рослинної 
суміші окропом: протягом трива-
лого часу (відвари) або ж недов-
го (чаї). Таким чином роблять зде-
більшого препарати на основі лі-
карських рослин. 

Свіжий настій робиться із ви-
користанням свіжих або сухих 
трав, які настоюються в холод-
ній воді протягом однієї доби. Та-
ким настоєм можна обприскува-
ти рослини. Свіжий настій з кропи-
ви добре допомагає проти попели-
ці, оскільки певна частка кропив-
ної отрути потрапляє до настою та 
обпікає тендітну шкірку шкідника. 
Крім того, незважаючи на відносну 
швидкість приготування, свіжий 
настій містить велику кількість ко-
рисних речовин, тому його цілком 
можна застосовувати для піджив-
лення рослин.

Проте найбільша кількість ко-
рисних речовин звільняється з рос-

линної клітковини та переходить 
до настою під час його скисання. 
Основний напрямок застосування 
– підживлення рослин, укріплення 
їх імунітету. Інтенсивність вмісту 
речовин у кислому настої настіль-
ки велика, що його можна застосо-
вувати тільки у розбавленому ви-
гляді. Готується кислий настій так: 
суміш рослин (бажано подрібнена) 
закладається у пластикову, ема-
льовану, скляну або дерев’яну єм-
ність, накривається марлею або ін-
шою нещільною тканиною та ви-
тримується в теплому місці (мож-
на на відкритому сонці), доки не 
закінчиться процес бродіння. Пері-
одично настій потрібно перемішу-
вати дерев’яною мішалкою, щоб 
бродіння відбувалось рівномірно. 
Про закінчення бродіння свідчить 
осідання піни та темний колір на-
стою. Триває бродіння, в залежнос-
ті від теплового режиму та освіт-
лення, від 7 до 30 днів.

ОРГАНІЧНЕ ДОБРИВО  
З ЖИВОКОСТУ 

Відмінно підходить для куль-
тур, які мають потребу у великій 
кількості калію: огірок, помідор, 
квасоля. Живокіст відрізняється 
наявністю в своєму складі вели-
кою кількістю калію, фосфору, про-
теїну, зольних речовин. Тому, при 
виникненні на рослинах ознак де-
фіциту кальцію, рекомендується 

проводити обробку настоєм живо-
косту.

Кілограм подрібненої рослини 
живокосту треба настоювати про-
тягом тижня. Настій застосовують 
як рідке добриво, яке потрібно роз-
вести водою 1: 9. Для приготуван-
ня розчину для обприскування го-
родніх рослин настоянку потрібно 
розбавити водою 1:19.

ОРГАНІЧНЕ ДОБРИВО  
З КРОПИВИ 

Відвар або настоянка з кропи-
ви володіє оздоровчим ефектом, а 
також стимулює зростання і виро-
блення хлорофілу. Кропивна орга-
ніка відмінно впливає на квітко-
ві, плодово-ягідні та овочеві куль-
тури. 

Для приготування органічного 
добрива з кропиви необхідно під-
готувати рослину, яку потрібно зі-
рвати до початку активного утво-
рення насіння. Висушену рослину 
слід подрібнити, помістити в посу-
дину і залити на 3/4 водою, яку по-
передньо потрібно відстояти. Для 
приготування такого добрива ре-
комендується використовувати 
ємність, виготовлену з дерева, гли-
ни або пластику. Не варто викорис-
товувати металеві бочки, оскіль-
ки частинки металу здатні вступа-
ти в реакцію з водою, що може ста-
ти причиною негативних наслід-
ків. Коли відбудеться процес бро-
діння, процідити і розводити для 
використання, як і добриво з жи-
вокосту. 

Трав`яні добрива рекоменду-
ється використовувати в період 
активного росту городніх культур, 
в іншому випадку високий відсо-
ток азоту призведе до розвитку 
зеленої частини рослини і може 
зменшити його врожайність.

 Якщо огірки починають 
гірчити - значить, їм не виста-
чає вологи, або ж на них впли-
нули різкі перепади нічних і 
денних температур. Необхідно 
забезпечити рясний полив те-
плою вистояною водою не тіль-
ки під корінь, але й по всій пло-
щі грядки.
 Якщо форма огірків на-

гадує лампочку (звуження в ра-
йоні плодоніжки) або гачок, зна-
чить, не вистачає калію. Необ-
хідно додати в раціон зольні об-
прискування й поливи - по 1 л 
під корінь. Можна обприскува-
ти й розчином фосфату калію за 
рецептом: 1 ч. ложка на 1 л води.
 Якщо огірочки звуже-

ні біля кінчика, але стовщені 
біля плодоніжки, це вказує на 

недолік азоту. Про азотне голо-
дування говорять також стон-
шені огіркові батоги; листя, 
яке стало дрібніше звичайно-
го; світлі, навіть білясті (а не 
яскраво-зелені) огірочки. Отут 
на допомогу прийде органіка: 
рекомендується полив розчи-
ном коров’яку 1:10, по 1 л під 
корінь.
 Якщо вам важко визна-

чити, якого елемента не виста-
чає вашим огірочкам, найкра-
ще підживити їх комплексними 
добривами з мікроелементами. 

Що посадити 
разом з 

помідорами?

Змішані або ущільнені 
посадки вигідні з 
декількох причин. 

По-перше, одержуємо 
більше врожаю з однієї 
грядки. По-друге, земля 
ніколи не пустує, а 
значить не розтріскується, 
не розмивається, 
втрачає менше вологи 
та живильних речовин. 
По-третє, правильно 
підібрані супутні 
культури ще й у боротьбі 
зі шкідниками нам 
допоможуть. 

Уже наприкінці березня на 
майбутні помідорові грядки са-
джають ранні та швидкозрос-
таючі культури – редис, лис-
тяні салати, руколу, цибулю на 
перо, капусту пак-чой. До того 
моменту, коли прийде час ви-
саджувати розсаду помідорів, 
половина «першопрохідників» 
уже буде з’їдена, а другу поло-
вину доїмо, поки томати при-
живаються, укорінюються й 
освоюються на новому місці.

На другому етапі підсаджу-
ють «компаньйонів» поруч із 
уже зростаючими томатними 
кущами. Один з кращих для то-
матів сусідів по грядці – це ба-
зилік. Він поліпшує смак плодів 
і відлякує рогатого хробака. Са-
мому базиліку сусідство з помі-
дорами теж не шкодить – аби 
тільки було достатньо світла та 
живлення. 

Інші пряні трави (чебрець, 
м’ята, шавлія) теж гарні для 
змішаних посадок з томата-
ми, тому що не підпускають на 
грядку ґрунтових шкідників. А 
огіркова трава бораго, крім цьо-
го, поліпшує якість томатного 
соку і продовжує строк збері-
гання плодів. 

Із пряних трав не пасує по-
мідорам хіба що меліса. 

Якщо метою спільних поса-
док є не одержання подвійного 
врожаю, а оздоровлення ґрунту 
та захист томатів від захворю-
вань і шкідників, то помідорові 
грядки прикрашають корисни-
ми квітами: красолею, календу-
лою та низькорослими чорно-
бривцями. 

Коли основна проблема – це 
фітофтора, у сусіди до томатів 
рекомендують додати гірчицю, 
цибулю і часник. 

Добре вживаються на одній 
грядці з томатами зелені куль-
тури – шпинат, петрушка, спар-
жа, щавель, селера, салати й 
листяна капуста. А от кріп і фен-
хель краще посадити в іншому 
місці городу.

Щоб смакували 
огірочки

 Найчастіше жовтіє листя в 
озимого часнику в тому ви-

падку, якщо посаджений він під 
зиму занадто рано. Отут уже ні-
чого не поробиш, просто наступ-
ного року потрібно саджати при-
близно в другій половині жовтня, 
щоб паростки не встигли проклю-
нутися.

 Пожовкнути часник може 
також і після весняних за-

морозків. Це може відбутися всьо-
го за одну ніч. У цьому випадку 
врятує обприскування антиде-
пресантом «Циркон». Обробляти 
посадки потрібно кожні 5-7 днів 
до повного видужання. На 10 лі-
трів води - 1 мл «Циркону».

 Ще одна причина - недо-
лік вологи. У цьому випад-

ку збільшіть полив часнику і про-
рихліть міжряддя, щоб до коренів 
проникало повітря.

 Жовтіє часник через ци-
бульну муху. Причому її зо-

всім не лякає різкий запах цієї 
рослини. У цьому випадку 
необхідно посипати часник 
деревним попелом в суміші 
з тютюновим пилом. Нада-
лі, щоб уникнути цієї проблеми 
бажано сіяти поруч із часником 

моркву - цибульні мухи не осе-
ляться на грядці.

 Ще одна причина - грибко-
ве захворювання, що ви-

кликає гниль коренів. Для запо-
бігання цього потрібно перед по-
садкою вимочувати насіння час-
нику в розчині марганцю.

 Жовтіє часник і через не-
стачу азоту. Щоб цього не 

сталося, навесні потрібно вносити 
на грядки азотні добрива. Якщо 
ви цього не робили, то підгодуйте 
часник зараз - розведіть 1 столову 
ложку сечовини у відрі (10 л) води 
й полийте з лійки посадки, витра-
чаючи на 1 кв. м 3 літри розчину.

 В'яне і жовтіє листя часни-
ку і від браку калію. У цьо-

му випадку достатньо внести в 
ґрунт добриво, що містить калій. 
Наприклад, сульфат калію - 1 ч. 
ложка на 1 літр води.

7 причин, 
чому жовтіє часник

Жовтіє часник через ци-
бульну муху. Причому її зо-

всім не лякає різкий запах цієї 
рослини. У цьому випадку 
необхідно посипати часник 
деревним попелом в суміші 
з тютюновим пилом. Нада-
лі, щоб уникнути цієї проблеми 
бажано сіяти поруч із часником 

ложка на 1 літр води.

Лікувальні трави допоможуть і рослинам
Як власноруч 
приготувати  
цінні добрива  
для городини

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ14

Господар



УТ-1
06.00 М/с “Чорний Джек”.
Профiлактика.
06.30, 10.15 Хто в домi хазяїн?
06.50 Д/с “Спiльноти тварин”.
07.45, 09.30, 11.50, 15.10, 23.45, 

02.00, 04.00 Погода.
07.50, 05.35 Д/с “Гордiсть свiту”.
08.40 Д/с “Неповторна природа”.
09.35 М/с “Гон”.
09.50 М/с “Чорний Джек”.
10.40 Телепродаж.
11.00 Д/с “Часи змiн - Китайськi 

традицiї i сучасне життя”.
12.00 Д/с “Смаки культур”.
12.50, 15.20 Лайфхак українською.
13.05 Розсекречена iсторiя.
14.00 Перша шпальта.
14.30 РадiоДень.
15.00, 21.00, 03.00 Новини.
15.30 Т/с “Гранд готель”.
16.50, 22.40 Т/с “За службовим 

обов`язком”.
18.00, 00.15 Iнформацiйна година.
19.00 #@)?$0 з Майклом Щуром.
19.40, 02.30 До справи.
20.15 Вiйна i мир.
21.25, 03.20 Новини. Спорт.
21.40 Д/с “Як працюють мiста”.
23.50, 04.05 #МузLove з Любою 

Морозовою.
01.10 Свiтло.
02.05 Складна розмова.
03.40 Тема дня.
04.30 Фольк-music.

Êàíàë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

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

19.30, 05.35 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.55, 12.20 “Сiм`я”.
12.50 “Одруження наослiп”.
14.20, 15.35 “Мiняю жiнку”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20, 05.25 “Секретнi матерiали”.
20.15, 21.15 Т/с “Життя пiсля 

життя”.
22.15 “Грошi”.
23.30, 01.30 Х/ф “Рубi Спаркс”.

Iíòåð
06.00 М/ф.
06.10, 23.00 “Слiдство вели...” з Л. 

Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.15 

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.
10.00, 12.25 Т/с “Доярка з 

Хацапетiвки 3”.
13.30 Х/ф “Карусель”.

15.00 “Чекай на мене. Україна”.
16.50, 20.50 “ЧC з футболу FIFA 

2018”. 1/8 фiналу.
19.00 “Велика Гра”.
20.00 “Подробицi”.
23.50 Т/с “Налiт 3”.
01.55 “Подробицi” - “Час”.
02.35 “Орел i решка. Шопiнг”.
03.45 “Код доступу”.
04.15 “Скептик”.
04.35 “Стосується кожного”.

ICTV
05.10 Скарб нацiї.
05.20 Еврика!
05.30 Служба розшуку дiтей.
05.35, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
06.30 Факти тижня. 100 хвилин з 

О. Соколовою.
08.45 Факти. Ранок.
09.10 Спорт.
09 .15 Надзвичайн i  новини . 

Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.15 Антизомбi.
11.00, 13.20 Секретний фронт. 

Дайджест.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00, 16.20 Х/ф “Володар перснiв 

3: Повернення короля”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Багач-Бiдняк.
21.30 Т/с “Майор i магiя”.
22.40 Свобода слова.
00.55 Т/с “Морська полiцiя. Лос-

Анджелес”.
01.45 Х/ф “Принцеса на бобах”.

ÑТÁ
05.55, 15.25 Мiстичнi iсторiї з Пав-

лом Костiциним.
07.50 За живе! (16+).
09.00 Х/ф “Уроки зваблювання”.
11.00 Х/ф “Рiк Золотої Рибки”.
13.10 Битва екстрасенсiв. Чоловiки 

проти жiнок.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Провiдниця”.
20.00 Хата на тата.
22.45 Т/с “Я не повернусь”.

Íîâèé êàíàë
03.00, 01.35 Зона ночi.
04.50 Абзац.
06.50, 23.30 Т/с “Кобра”.
08.45, 10.35 Kids` Time.
08.50 М/ф “Монстри на канiкулах”.
10.40 Х/ф “Зорянi вiйни: Атака 

клонiв”.
13.30 Х/ф “Зорянi вiйни: Помста 

ситхiв”.
16.20 Х/ф “Зоряна брама”.
19.00 Ревiзор.
21.10 Пристрастi за ревiзором.
01.30 Служба розшуку дiтей.

Êàíàë «Уêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Реальна мiстика.
12.30 Т/с “Черговий лiкар 2”.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Одеса-мама”, 1 i 2 с.
23.30 Х/ф “Цар скорпiонiв 4: За-

гублений трон”.
Профiлактика.
05.00 Зоряний шлях.
05.30 Реальна мiстика.

Êàíàë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 02.30 “Нове Шалене вiдео 

по-українськи”.
10.25 Т/с “Опер за викликом”.
14.05 Х/ф “Мiсiя на Марс”.
16.15 Х/ф “Меч дракона”.
18.15 “Спецкор”.
18.50 “ДжеДАI”.
19.25, 20.30 Т/с “Опер за ви-

кликом 2”.
21.40 Т/с “Касл 3”.
23.15 Х/ф “Чужi проти Хижака 2”.
01.05 Х/ф “Акуляче торнадо: 

Серце акули”.
03.20 Облом.UA.
ÍТÍ
06.55 Х/ф “Вiнчання зi смертю”.
08.30 “Свiдок. Агенти”.
09.05 Х/ф “Без особливих при-

кмет”.
10.55 “Кримiнальнi справи”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.10 

“Свiдок”.
12.50, 20.10 “Щоденник ЧС з фут-

болу FIFA 2018”.
13.20, 03.45 “Речовий доказ”.
15.10, 16.50, 19.30 “Легенди кар-

ного розшуку”.
20.40, 01.00 Т/с “Кримiналiст”.
22.45, 23.45 Т/с “Кулагiн та парт-

нери”.
03.40 “Випадковий свiдок”.
04.40 “Правда життя. Професiї”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.20, 14.00 Правда життя.
08.20, 22.30 Земнi катаклiзми.
09.20, 16.50 Пригоди Остiна 

Стiвенса.
10.20 Невiдомий океан.
11.10 Мiсця сили.
12.00 Прихована реальнiсть.
13.00 Скептик.
15.00, 21.40 Рiчковi монстри.
16.00, 20.50 Скарби зi сховищ.
17.50 Секретнi територiї.
19.40 Речовий доказ.
23.30 Гнiв небес.
00.20 Втеча з замку Колдiц.
04.20 Гордiсть України.

УТ-1
06.00, 09.45 М/с “Чорний Джек”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30, 14.20, 15.10, 20.20, 23.45, 
02.00, 04.00 Погода.

09.35 М/с “Гон”.
10.10 Хто в домi хазяїн?
10.40 Телепродаж.
11.00, 05.35 Д/с “Часи змiн - 

Китайськi традицiї i сучасне 
життя”.

11.25 Д/с “Незвичайнi культури”.
12.00 Д/с “Смачнi iсторiї”.
13.10 РадiоДень.
13.40 Лайфхак українською.
13.55 Нашi грошi.
14.30 52 вiкенди.
15.20 Т/с “Гранд готель”.
16.50, 22.40 Т/с “За службовим 

обов`язком”.
18.00, 00.15 Iнформацiйна година.
19.00 Д/с “Дешевий вiдпочинок”. 

Мадрид.
19.25 Д/с “Африка. Небезпечна 

реальнiсть”.
20.30, 02.05 Складна розмова.
21.25, 03.20 Новини. Спорт.
21.40 Д/с “Як працюють мiста”.
23.50, 04.05 #БiблiоFUN з Р. 

Семкiвим.
01.10 Свiтло.
02.30 До справи.
03.40 Тема дня.
04.35 Фольк-music.

Êàíàë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

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

19.30, 05.35 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.45 “Сiм`я”.
12.20 “Одруження наослiп”.
14.20, 15.40 “Мiняю жiнку”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.15, 21.15 Т/с “Життя пiсля 

життя”.
22.15, 02.05 Х/ф “Я з тобою”.
00.05 Х/ф “Фальшивi заручини”.

Iíòåð
06.00 М/ф.
06.10, 23.00 “Слiдство вели...” з Л. 

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

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.

10.00, 12.25 Т/с “Доярка з 
Хацапетiвки 3”.

13.10 Х/ф “Весiльний подарунок”.
14.50, 15.50, 16.40 “Речдок”.
18.00, 19.00, 04.05 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Х/ф “Танго любовi”.
23.50 Т/с “Налiт 3”.
02.05, 05.20 “Подробицi” - “Час”.
02.45 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.50 “Top Shop”.

ICTV
04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 10.10 Громадянська обо-

рона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.20, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
11.10 Антизомбi.
12.10, 13.25 Х/ф “Життя за бра-

та”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.50, 16.20 “На трьох”.
16.40, 21.30 Т/с “Майор i магiя”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
23.50 Х/ф “Великi грошi”.
01.55 Т/с “Морська полiцiя. Лос-

Анджелес”.

ÑТÁ
05.15, 15.25 Мiстичнi iсторiї з Пав-

лом Костiциним.
07.10 За живе! (16+).
09.50 “Танцюють всi!”
13.10 Битва екстрасенсiв. Чоловiки 

проти жiнок.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Провiдниця”.
20.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
22.45 Т/с “Я не повернусь”.

Íîâèé êàíàë
03.00 Зона ночi.
03.50 Абзац.
05.40 Т/с “Кобра”.
07.25, 08.45 Kids` Time.
07.30 М/с “Пригоди Кота у чо-

ботях”.
08.50, 17.00 Любов на виживання.
10.50 Пацанки: Нове життя.
19.00 Х/ф “Клiк: з пультом по 

життю”.
21.00 Х/ф “Конвоїри”.
23.00 Вiд пацанки до панянки.

Êàíàë «Уêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 03.20 Сьогоднi.
09.30, 04.10 Зоряний шлях.
10.30, 04.40 Реальна мiстика.
12.30 Т/с “Черговий лiкар 2”.
14.30 Т/с “Жiночий лiкар”.
15.30 Т/с “Жiночий лiкар 2”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Одеса-мама”, 5 i 6 с.
23.30, 02.00 Т/с “CSI. Мiсце зло-

чину”.
01.30 Телемагазин.
Êàíàë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 02.35 “Нове Шалене вiдео 

по-українськи”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.10 “Загублений свiт”.
12.55 “Помста природи”.
15.10 Х/ф “Вулкан”.
19.25, 20.30 Т/с “Опер за ви-

кликом 2”.
21.35, 23.10 Т/с “Касл 3”.
01.00 Х/ф “Чужi проти Хижака 2”.
03.25 “Облом.UA”.
ÍТÍ
05.55 Х/ф “Людина в прохiдному 

дворi”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Гладiатор за наймом”.
10.40 “Кримiнальнi справи”.
12.30, 16.30, 18.55, 23.15, 02.45 

“Свiдок”.
12.50, 20.10 “Щоденник ЧС з фут-

болу FIFA 2018”.
13.20 “Таємницi кримiнального 

свiту”.
14.40, 16.50 “Страх у твоєму домi”.
17.45, 19.30 “Легенди карного 

розшуку”.
20.40, 00.45 Т/с “Кримiналiст”.
22.45, 23.45 Т/с “Кулагiн та парт-

нери”.
03.15 “Випадковий свiдок”.
03.30 “Речовий доказ”.
04.55 “Правда життя. Професiї”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.20, 14.00 Правда життя.
08.20, 22.30 Земнi катаклiзми.
09.20, 16.50 Пригоди Остiна 

Стiвенса.
10.20 Невiдомий океан.
11.10 Мiсця сили.
12.00 Прихована реальнiсть.
13.00 Скептик.
15.00, 21.40 Рiчковi монстри.
16.00, 20.50 Скарби зi сховищ.
17.50 Секретнi територiї.
19.40, 00.30 Речовий доказ.
23.30 Гнiв небес.
01.20 Мiстична Україна.
03.10 Легендарнi замки України.
04.00 Там, де нас нема.

УТ-1
06.00, 09.45 М/с “Чорний Джек”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30, 14.20, 15.10, 20.20, 23.45, 
02.00, 04.00 Погода.

09.35 М/с “Гон”.
10.10 Хто в домi хазяїн?
10.40 Телепродаж.
11.00, 05.35 Д/с “Часи змiн - 

Китайськi традицiї i сучасне 
життя”.

12.00 Д/с “Смаки культур”.
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.40, 15.20 Лайфхак українською.
13.55, 02.05 Складна розмова.
15.30 Т/с “Гранд готель”.
16.50, 22.40 Т/с “За службовим 

обов`язком”.
18.00, 00.15 Iнформацiйна година.
19.00 Перший на селi.
19.25 Д/с “Африка. Небезпечна 

реальнiсть”.
20.30 Нашi грошi.
21.25, 03.20 Новини. Спорт.
21.40 Д/с “Як працюють мiста”.
23.50, 04.05 #KiноWALL з С. 

Тримбачем.
01.10 Свiтло.
02.30 До справи.
03.40 Тема дня.
04.30 Фольк-music.

Êàíàë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

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

19.30, 05.35 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.45 “Сiм`я”.
12.20 “Одруження наослiп”.
14.20, 15.40 “Мiняю жiнку”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.15, 21.15 Т/с “Життя пiсля 

життя”.
22.10, 01.00 Х/ф “Екiпаж”.

Iíòåð
06.00 М/ф.
06.15, 23.00 “Слiдство вели...” з Л. 

Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.15 

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.
10.10, 12.25 Т/с “Доярка з 

Хацапетiвки 3”.
13.20, 14.20, 15.20 “Речдок”.
16.50, 20.50 “ЧC з футболу FIFA 

2018”. 1/8 фiналу.

19.00 “Велика Гра”.
20.00 “Подробицi”.
23.50 Т/с “Налiт 3”.
02.00, 05.15 “Подробицi” - “Час”.
02.40 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.00 “Стосується кожного”.
04.45 “Top Shop”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 20.20 Громадянська обо-

рона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.20, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 Багач-Бiдняк.
11.10 Антизомбi.
12.10, 13.25 Х/ф “Чому я?”
12.45, 15.45 Факти. День.
14.40 “На трьох”.
15.10, 16.20, 21.30 Т/с “Майор 

i магiя”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
23.40 Х/ф “Життя за брата”.
01.40 Т/с “Морська полiцiя. Лос-

Анджелес”.

ÑТÁ
05.20, 15.25 Мiстичнi iсторiї з Пав-

лом Костiциним.
07.15 За живе! (16+).
09.55 “Танцюють всi!”
13.15 Битва екстрасенсiв. Чоловiки 

проти жiнок.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Провiдниця”.
20.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
22.45 Т/с “Я не повернусь”.

Íîâèé êàíàë
03.00 Зона ночi.
04.10 Абзац.
05.50 Т/с “Кобра”.
07.45, 08.55 Kids` Time.
07.50 М/с “Пригоди Кота у чо-

ботях”.
09.00, 17.00 Любов на виживання.
11.00 Пацанки: Нове життя.
19.00 Х/ф “Секс по дружбi”.
21.00 Х/ф “Хлопчикам це подо-

бається”.
23.00 Вiд пацанки до панянки.

Êàíàë «Уêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 03.20 Сьогоднi.
09.30, 04.10 Зоряний шлях.

10.30, 04.40 Реальна мiстика.
12.30 Т/с “Черговий лiкар 2”.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Одеса-мама”, 3 i 4 с.
23.30, 02.00 Т/с “CSI. Мiсце зло-

чину”.
01.30 Телемагазин.

Êàíàë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 03.40 “Облом.UA”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
12.55, 02.50 “Нове Шалене вiдео 

по-українськи”.
15.15 Х/ф “Великий переполох у 

малому Китаї”.
19.25, 20.30 Т/с “Опер за ви-

кликом 2”.
21.40, 23.15 Т/с “Касл 3”.
01.05 Х/ф “Атака титанiв”.

ÍТÍ
05.30 Х/ф “В`язнi Бомона”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Женя, Женєчка та 

“Катюша”.
10.40 “Кримiнальнi справи”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 

“Свiдок”.
12.50, 20.10 “Щоденник ЧС з фут-

болу FIFA 2018”.
13.25 “Таємницi кримiнального 

свiту”.
14.40, 16.50 “Страх у твоєму домi”.
17.45, 19.30 “Легенди карного 

розшуку”.
20.40, 00.50 Т/с “Кримiналiст”.
22.45, 23.45 Т/с “Кулагiн та парт-

нери”.
03.15 “Випадковий свiдок”.
03.40 “Речовий доказ”.
04.25 “Правда життя. Професiї”.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
07.20, 14.00 Правда життя.
08.20, 22.30 Земнi катаклiзми.
09.20, 16.50 Пригоди Остiна 

Стiвенса.
10.20 Невiдомий океан.
11.10 Мiсця сили.
12.00, 03.00 Прихована реальнiсть.
13.00 Скептик.
15.00, 21.40 Рiчковi монстри.
16.00, 20.50 Скарби зi сховищ.
17.50 Секретнi територiї.
19.40, 00.30 Речовий доказ.
23.30 Гнiв небес.
01.20 Мiстична Україна.

УТ-1
06.00, 09.45 М/с “Чорний Джек”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30, 14.20, 15.10, 20.20, 23.45, 
02.00, 04.00 Погода.

09.35 М/с “Гон”.
10.10 Хто в домi хазяїн?
10.40 Телепродаж.
10.55 Д/с “Незвичайнi культури”.
12.00 Енеїда.
12.25 Д/с “Смачнi iсторiї”.
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.40 Лайфхак українською.
13.55, 02.30 До справи.
15.20 Т/с “Гранд готель”.
16.50, 22.40 Т/с “За службовим 

обов`язком”.
18.00, 00.15 Iнформацiйна година.
19.00 #ВУкраїнi.
19.25 Д/с “Африка. Небезпечна 

реальнiсть”.
20.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
21.25, 03.20 Новини. Спорт.
21.40 Д/с “Як працюють мiста”.
23.50, 04.05 #NeoСцена з Олегом 

Вергелiсом.
01.10 Свiтло.
02.05 Складна розмова.
03.40 Тема дня.
04.30 Фольк-music.
05.35 Д/с “Гордiсть свiту”.

Êàíàë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

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

19.30, 05.35 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.45 “Сiм`я”.
12.20 “Одруження наослiп”.
14.10, 15.40 “Мiняю жiнку”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.15, 21.15 Т/с “Життя пiсля 

життя”.
22.15 “Право на владу”.
00.10, 02.00 Х/ф “Судове обвину-

вачення Кейсi Ентонi”.

Iíòåð
06.00 М/ф.
06.15, 23.00 “Слiдство вели...” з Л. 

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

Новини.

07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером”.

10.10, 12.25 Т/с “Доярка з 
Хацапетiвки 3”.

13.20 Х/ф “Безбiлетна паса-
жирка”.

14.50, 15.50, 16.40 “Речдок”.
18.00, 19.00, 04.40 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Х/ф “Так не буває”.
23.45 Т/с “Налiт 3”.
02.05, 05.25 “Подробицi” - “Час”.
02.45 “Орел i решка. Шопiнг”.
03.55 “Код доступу”.
04.20 “Скептик”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 11.15 Громадянська обо-

рона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.20, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
12.15, 13.20 Х/ф “Великi грошi”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.05, 16.20 “На трьох”.
16.40, 21.30 Т/с “Майор i магiя”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
23.50 Х/ф “Чорний янгол”.
01.40 Т/с “Морська полiцiя. Лос-

Анджелес”.
02.25 Т/с “Морська полiцiя. Новий 

Орлеан”.

ÑТÁ
05.25, 15.25 Мiстичнi iсторiї з Пав-

лом Костiциним.
07.15 За живе! (16+).
09.50 “Танцюють всi!”
13.10 Битва екстрасенсiв. Чоловiки 

проти жiнок.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Провiдниця”.
20.00, 01.35 Я соромлюсь свого 

тiла.
22.45 Т/с “Я не повернусь”.

Íîâèé êàíàë
03.00, 02.45 Зона ночi.
04.10 Абзац.
05.50 Т/с “Кобра”.
07.45, 09.05 Kids` Time.
07.50 М/с “Пригоди Кота у чо-

ботях”.
09.10, 17.00 Любов на виживання.
11.00 Пацанки: Нове життя.
19.00 Х/ф “Двоє: я i моя тiнь”.

21.00 Х/ф “Знайомтеся: Дейв”.
23.00 Вiд пацанки до панянки.

Êàíàë «Уêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 03.40 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30, 04.30 Реальна мiстика.
12.30 Т/с “Черговий лiкар 2”.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 

2”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Одеса-мама”, 7 i 8 с.
23.20 Контролер.
00.00, 02.15 Т/с “CSI. Мiсце зло-

чину”.
01.45 Телемагазин.

Êàíàë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Вiдеобiмба.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
12.55, 03.05 “Облом.UA”.
15.15 Х/ф “Запеклi шахраї”.
19.25, 20.30 Т/с “Опер за ви-

кликом 2”.
21.35, 23.10 Т/с “Касл 3”.
01.55 “Нове Шалене вiдео по-

українськи”.

ÍТÍ
05.55 Х/ф “Людина в прохiдному 

дворi”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.05 Х/ф “Розiрване коло”.
10.40 “Кримiнальнi справи”.
12.30, 16.30, 18.55, 23.15, 02.40 

“Свiдок”.
12.50, 03.40 “Речовий доказ”.
14.45, 16.50 “Страх у твоєму домi”.
17.45, 19.30 “Легенди карного 

розшуку”.
20.40, 00.45 Т/с “Кримiналiст”.
22.45, 23.45 Т/с “Кулагiн та парт-

нери”.
03.10 “Випадковий свiдок”.
05.05 “Правда життя. Професiї”.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
07.20, 14.00 Правда життя.
08.20, 22.30 Земнi катаклiзми.
09.20, 16.50 Пригоди Остiна 

Стiвенса.
10.20 Невiдомий океан.
11.10 Мiсця сили.
12.00 Брама часу.
13.00 Скептик.
15.00, 21.40 Рiчковi монстри.
16.00, 20.50 Скарби зi сховищ.
17.50 Секретнi територiї.
19.40, 00.30 Речовий доказ.
23.30 Великi тирани.
01.20 Пiдроблена iсторiя.

Пîíåдіëîê

Ñåðåдà

Віâòîðîê

Чåòâåð

2 липня

4 липня

3 липня

5 липня
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УТ-1
06.00, 09.45 М/с “Чорний Джек”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30, 14.20, 15.10, 20.20, 22.40, 
23.40, 02.00, 04.00 Погода.

09.35 М/с “Гон”.
10.10 Хто в домi хазяїн?
10.40 Телепродаж.
10.55 Д/с “Незвичайнi культури”.
12.00 Енеїда.
12.25 Д/с “Смачнi iсторiї”.
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.40, 15.20 Лайфхак українською.
13.55 Схеми. Корупцiя в деталях.
15.30 Країна на смак.
16.20 Концертна програма “Вогонь 

Купала”.
16.50, 04.30 Фольк-music.
18.00, 00.15 Iнформацiйна година.
19.00 Культурна афiша здорової 

людини.
19.25 Д/с “Африка. Небезпечна 

реальнiсть”.
20.30 Перша шпальта.
21.25, 03.20 Новини. Спорт.
21.40 Сильна доля.
22.50 Д/с “Найбiльш завантажений 

у свiтi”.
23.50, 04.05 Як дивитися кiно.
01.10 52 вiкенди.
01.30 Роздягалка.
02.05 Складна розмова.
02.30 До справи.
03.40 Тема дня.
05.35 Д/с “Гордiсть свiту”.

Êàíàë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

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

19.30 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.45 “Сiм`я”.
12.20, 13.45 “Одруження наослiп”.
15.10 “Мiняю жiнку”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.15, 22.10 “Лiга смiху”.
00.05, 04.50 “Iгри приколiв”.
01.05 “Вечiрнiй Київ”.

Iíòåð
06.00 М/ф.
06.15, 23.00 “Слiдство вели...” з Л. 

Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.15 

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.

10.00, 12.25 Т/с “Доярка з 
Хацапетiвки 3”.

13.20, 14.20, 15.20, 01.30, 02.25 
“Речдок”.

16.50, 20.50 “ЧC з футболу FIFA 
2018”. 1/4 фiналу.

19.00 “Велика Гра”.
20.00, 00.50 “Подробицi тижня”.
03.50 “Код доступу”.
04.10 “Великi українцi”.
04.55 “Чекай на мене. Україна”.

ICTV
04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30, 02.45 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 11.10 Громадянська обо-

рона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.20, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 Iнсайдер.
12.10, 13.25 Х/ф “Чорний янгол”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.50, 16.20, 21.35 “На трьох”.
16.40 Т/с “Майор i магiя”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
01.10 Х/ф “Чому я?”
03.05 Т/с “Морська полiцiя. Новий 

Орлеан”.

ÑТÁ
06.50 Х/ф “Уроки зваблювання”.
08.50 Х/ф “Жереб долi”.
13.00 Х/ф “Тiльки не вiдпускай 

мене”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Провiдниця”.
20.00 Х/ф “Молода дружина”.
22.45 Давай поговоримо про секс.

Íîâèé êàíàë
03.00 Зона ночi.
04.10 Абзац.
05.50 Т/с “Кобра”.
07.45, 09.05 Kids` Time.
07.50 М/с “Пригоди Кота у чо-

ботях”.
09.10, 17.10 Любов на виживання.
11.10 Пацанки: Нове життя.
19.00 Х/ф “Перша дочка”.
21.00 Х/ф “Свекруха-монстр”.
23.00 Вiд пацанки до панянки.

Êàíàë «Уêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.10 Сьогоднi.

09.30, 05.35 Зоряний шлях.
10.30, 04.00 Реальна мiстика.
12.30 Х/ф “Забудь мене, мама”.
14.30 Т/с “Любов з випробуваль-

ним термiном”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “Любов з випробуваль-

ним термiном”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Одеса-мама”, 9 i 10 с.
23.30 Т/с “Одеса-мама”.
01.00, 02.20 Т/с “CSI. Мiсце зло-

чину”.
01.50 Телемагазин.
Êàíàë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 03.15 “Облом.UA”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.10 “Загублений свiт”.
12.55 “Вiдеобiмба”.
15.25 Х/ф “Що приховує брехня”.
19.25 Х/ф “Морська пригода”.
21.20 Х/ф “Стукач”.
23.25 “Змiшанi єдиноборства. 

Вечiр зiрок UFC. Демiан 
Майя - Карлос Кондiт”.

01.45 “Нове Шалене вiдео по-
українськи”.

ÍТÍ
06.40 Х/ф “Чорта з два”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.05 Х/ф “Сумка iнкасатора”.
10.50 “Кримiнальнi справи”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.50 

“Свiдок”.
12.50 “Речовий доказ”.
14.45, 16.55 “Страх у твоєму домi”.
17.45, 19.30 “Легенди карного 

розшуку”.
20.40, 00.45 Т/с “Кримiналiст”.
22.45, 23.50 Т/с “Кулагiн та парт-

нери”.
03.20 “Легенди бандитської Оде-

си”.
03.45 “Правда життя. Професiї”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.20, 14.00 Правда життя.
08.20, 22.30 Земнi катаклiзми.
09.20, 16.50 Пригоди Остiна 

Стiвенса.
10.20 Невiдомий океан.
11.10 Мiсця сили.
12.00 Брама часу.
13.00 Скептик.
15.00, 21.40 Рiчковi монстри.
16.00, 20.50 Скарби зi сховищ.
17.50 Їжа богiв.
19.40, 00.30 Речовий доказ.
23.30 Великi тирани.
01.20 Ризиковане життя.
05.10 Смартшоу.

УТ-1
06.00 М/с “Чорний Джек”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 До-

брого ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.45, 

03.00 Новини.
09.30, 12.00, 15.35, 00.35, 02.00, 

03.25 Погода.
09.35 Х/ф “Змова проти ко-

рони”.
1 1 . 2 5  Д / с  “ Д е ш е в и й 

вiдпочинок”.
12.10 Перший на селi.
12.40, 13.05 Енеїда.
13.35, 00.15 Д/с “Китайський 

живопис”.
14.00 Телепродаж.
14.20 Фольк-music.
15.45 Д/с “Незвичайнi куль-

тури”.
16.50 Т/с “Гранд готель”.
19.55 Д/с “Дивовижнi мiста 

свiту”.
21.25 #@)?$0 з Майклом Щу-

ром.
22.15, 01.35 Букоголiки.
22.40 Вечiрнє шоу з Юрiєм 

Марченком.
23.20 Д/с “Вагасi - японськi 

смаколики”.
01.10 Культурна афiша здорової 

людини.
02.10 Д/с “Смачнi iсторiї”.
03.30 Посттравматичний син-

дром.
04.00 Вiйна i мир.
04.40 Розсекречена iсторiя.
05.30 #ВУкраїнi.

Êàíàë “1+1”
06.10 “ТСН”.
07 .05 ,  04 .20 “Укра їнськ i 

сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 Лотерея “Лото-Забава”.
09.45 М/ф “Маша i ведмiдь”.
10.10, 11.15, 12.15 “Свiт 

навиворiт 8”.
13.20 Х/ф “Не можу забути 

тебе”.
17.35, 21.00 Х/ф “Артистка”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
22.55 “Лiга смiху”.
00.55 “Аргумент Кiно”.
01.35 “Свiтське життя”.

Iíòåð
06.00 М/ф.
06.25 Х/ф “Як посварився Iван 

Iванович з Iваном Ники-
форовичем”.

08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Морський 

сезон”.
11.00 “Орел i решка. Переза-

вантаження. Америка”.
12.10 Х/ф “Буркотун”.
14.15 Х/ф “Оксамитовi ручки”.
16.20 Т/с “Фатальна пiсня”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Велика Гра”.
22.15 Х/ф “Неодруженi у 

вiдривi”.
00.15 “Речдок”.
02.50 Подробицi.

ICTV
04.40 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
04.55 Факти.
05.25 Iнсайдер.
07.15 Т/с “Нiконов i Ко”.
09.05 Т/с “Вiддiл 44”.
12.00, 13.00 “На трьох”.
12.45 Факти. День.
14.35 Х/ф “Згадати все”.
16.50 Х/ф “Початковий код”.
18.45 Факти тижня. 100 хвилин 

з О. Соколовою.
20.35 Х/ф “Карате-пацан”.
23.40 Т/с “Операцiя “Горгона”.
02.50 Т/с “Морська полiцiя. 

Новий Орлеан”.

ÑТÁ
06.00 ВусоЛапоХвiст.
08.15 Планета Земля.
09.15 Все буде смачно!
11.10 Караоке на Майданi.
12.10 Вагiтна у 16.
13.10 Хата на тата.
15.10 Х/ф “40+, або Геометрiя 

почуттiв”.
19.00 Слiдство ведуть екстра-

сенси.
23.00 Я соромлюсь свого тiла.

Íîâèé êàíàë
03.00, 02.40 Зона ночi.
05.40 Стендап-шоу.
06.35, 07.55 Kids` Time.
06.40 М/с “Пригоди Кота у 

чоботях”.
08 .00 М/ф “Монстри на 

канiкулах”.
09.40 Х/ф “Мiстер Магу”.
11.30 Х/ф “Мiстер Крутий”.
13.20 Х/ф “Трейсери”.
15 . 10  Х/ф “Шпи г ун  по 

сусiдству”.
16.50 Х/ф “Пропащi напар-

ники”.
19.00 Х/ф “Зброя бога. У по-

шуках скарбiв”.
21.00 Х/ф “Громобiй”.
23.10 Х/ф “Йоганутi”.
01.00 Х/ф “Скаутизм проти 

зомбi”.

Êàíàë «Уêðà¿íà»
06.30 Сьогоднi.
07.10 Зоряний шлях.
10.00 Т/с “Одеса-мама”.
15.10, 03.00 Х/ф “Сусiди по 

розлученню”.
17.10 Т/с “Моє нове життя”, 

1 i 2 с.
19.00 Подiї тижня з Олегом 

Панютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Моє нове життя”.
23.00 Т/с “Лабiринти долi”, 

1-3 с.
01.50 Телемагазин.
02.20 Т/с “Лабiринти долi”.
04.40 Реальна мiстика.
Êàíàë «2+2»
06.00, 23.00 “Змiшанi єдино-

борства. UFC #226 Стiпе 
Мiочич - Денiел Корм`є”.

09.00 “Бушидо”.
09.30 “ДжеДАI. Дайджест”.
11.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. 

Київ 2”.
15.45 Х/ф “Вiрус для солдатiв”.
17.20 Х/ф “Сiм хвилин”.
19.00 Х/ф “Залишенi”.
21.10 Х/ф “Вiдсiч”.
01.25 “Нове Шалене вiдео по-

українськи”.
02.40 “Облом.UA”.
ÍТÍ
05.30 Х/ф “Звинувачується 

весiлля”.
06.55 “Страх у твоєму домi”.
10.40 Х/ф “Живе такий хло-

пець”.
12.30 “Щоденник ЧС з футболу 

FIFA 2018”.
13.00 Х/ф “Баламут”.
14.40 Х/ф “Океан”.
17.30 Х/ф “Близнюк”.
19.30 Х/ф “А зорi тут тихi...”
23.10 Х/ф “Бiла нiч, нiжна нiч”.
0 1 . 1 0  Х / ф  “ Н а й к р а щ а 

пропозицiя”.
03.30 “Речовий доказ”.

МЕГА
06.00, 05.30 Бандитська Одеса.
08.20 Iсторiя Української дер-

жави.
09.20, 04.00 Мiстична Україна.
11.00 Великi тирани.
12.40 Як будували замки.
15.30 Таємнича Латинська Аме-

рика.
16.30 Невiдомий океан.
17.30, 00.40 Азiя класу люкс.
18.20 Рiчковi монстри.
19.20 Прихована реальнiсть.
22.00 Таємницi квантової 

фiзики.
00.00 Земля: код знищення.
01.40 Запрограмованi долi.
02.30 Потойбiччя. Сни.
03.20 Таємницi пiрамiд.

УТ-1
06.00 М/с “Чорний Джек”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.45, 

03.00 Новини.
09.30, 13.50, 19.45, 00.35, 02.00, 

03.25 Погода.
09.35 М/с “Гон”.
09.50 Додолики.
10.05 Д/с “Фестивалi планети”.
11.00 Д/с “Пригоди Остiна 

Стiвенса”.
12.00 Х/ф “Змова проти корони”.
14.00 Телепродаж.
14.20 Сильна доля.
15.20 Д/с “Вагасi - японськi сма-

колики”.
16.20 Д/с “Незвичайнi культури”.
16.50 Т/с “Гранд готель”.
19.55 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
21.25 Вечiрнє шоу з Юрiєм Мар-

ченком.
22.05 Ювiлейний концерт гурту 

“Пiккардiйська терцiя”.
22.40 Х/ф “Лоре”.
01.10 Концертна програма “Вогонь 

Купала”.
02.10 Д/с “Смачнi iсторiї”.
03.30 Посттравматичний синдром.
04.00 Вiйна i мир.
04.40 Розсекречена iсторiя.
05.30 #ВУкраїнi.

Êàíàë “1+1”
06.00, 19.30 “ТСН”.
06.45 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.05 “Життя без обману”.
11.35, 23.15 “Свiтське життя”.
12.40 “Концерт Потапа i Настi. 

Золотi кити”.
14.05 “Лiга смiху”.
16.05, 21.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
00.15, 02.10 “Вечiрнiй Київ”.

Iíòåð
06.00 М/ф.
06.25, 03.35 Х/ф “Розмах крил”.
08.15 Х/ф “Коли я стану велет-

нем”.
10.00 Х/ф “Вiдпустка за власний 

рахунок”.
12.50 Х/ф “Танго любовi”.
14.50 Х/ф “Так не буває”.

16.50, 20.50 “ЧC з футболу FIFA 
2018”. 1/4 фiналу.

19.00 “Велика Гра”.
20.00 “Подробицi”.
23.00 Х/ф “Полетта. У всi тяжкi”.
00.50 Х/ф “Випадковий запис”.
02.15, 05.20 “Подробицi” - “Час”.
02.55 “Нонна Мордюкова. Як на 

свiтi без любовi прожити”.
04.55 “Код доступу”.

ICTV
05.10 Скарб нацiї.
05.20 Еврика!
05.30 Факти.
05.50 Бiльше нiж правда.
07.30 Я зняв!
09.30 Дизель-шоу.
1 0 . 5 5 ,  1 1 . 5 0  Особли во с т i 

нацiональної роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 “На трьох”.
16.40 Х/ф “Сонна лощина”.
18.45 Факти. Вечiр.
19 .20 Надзвичайн i  новини . 

Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.10 Х/ф “Початковий код”.
22.00 Х/ф “Згадати все”.
00.30 Т/с “Морська полiцiя. Новий 

Орлеан”.
03.25 Провокатор.

ÑТÁ
06.00 ВусоЛапоХвiст.
07.45 Караоке на Майданi.
08.45 Все буде смачно!
09.40 Т/с “Провiдниця”.
14.50 Х/ф “Знак долi”.
17.00 Х/ф “Молода дружина”.
19.00 Х/ф “40+, або Геометрiя 

почуттiв”.
22.50 Я соромлюсь свого тiла.

Íîâèé êàíàë
03.00, 02.55 Зона ночi.
05.55, 08.25 Kids` Time.
06.00 М/с “Лунтiк i його друзi”.
07.30 М/с “Пригоди Кота у чо-

ботях”.
08.30 Любов на виживання.
10.20 Хто зверху? (12+).
19.10 Х/ф “Шпигун по сусiдству”.
21.00 Х/ф “Пропащi напарники”.
23.10 Х/ф “Скаутизм проти зомбi”.
01.00 Х/ф “Улюбленцi Америки”.

Êàíàë «Уêðà¿íà»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.15, 04.30 Зоряний шлях.
08.20 Т/с “Одеса-мама”, 1-6 с.

13.35 Т/с “Лабiринти долi”, 1 i 2 с.
15.20 Т/с “Лабiринти долi”.
17.50 Т/с “Криве дзеркало душi”, 

1 i 2 с.
19.40 Т/с “Криве дзеркало душi”.
22.20 Т/с “Дочки-матерi”.
02.00 Телемагазин.
02.30 Т/с “CSI. Мiсце злочину”.

Êàíàë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “102. Полiцiя”.
08.55 “Зброя”.
09.55 “Загублений свiт”.
16.15 Х/ф “Стукач”.
18.20 Х/ф “Маска нiндзя”.
20.15 Х/ф “Вiрус для солдатiв”.
22.05 Х/ф “Мега Пiранья”.
23.55 “Нове Шалене вiдео по-

українськи”.
03.10 “Облом.UA”.
05.00 “Змiшанi єдиноборства. UFC 

#226 Стiпе Мiочич - Денiел 
Корм`є”.

ÍТÍ
04.15 Х/ф “Операцiя “Хольцауге”.
04.25, 13.00 “Речовий доказ”.
04.45 “Легенди бандитської Оде-

си”.
05.45 Х/ф “Беремо все на себе”.
07.10 Х/ф “Вони воювали за 

Батькiвщину”.
10.15 Х/ф “Iшов четвертий рiк 

вiйни...”
11.55 “Свiдок. Агенти”.
12.30 “Щоденник ЧС з футболу 

FIFA 2018”.
15.25 “Склад злочину”.
17.05 “Крутi 90-тi”.
19.00, 03.20 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Три плюс два”.
21.15 Х/ф “Близнюк”.
23.20 Х/ф “Найкраща пропозицiя”.
01.50 “Таємницi кримiнального 

свiту”.
03.50 “Випадковий свiдок”.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
08.20 Iсторiя Української держави.
09.20 Мiстична Україна.
11.00 Великi тирани.
12.40 Таємницi квантової фiзики.
14.40 Земля: код знищення.
15.30 Таємнича Латинська Аме-

рика.
17.30, 00.40 Азiя класу люкс.
18.20 Рiчковi монстри.
19.20 Прихована реальнiсть.
22.00 Як будували замки.
01.40 Бандитська Одеса.

П’яòíèця

Íåдіëя

Ñубîòà6 липня

8 липня

7 липня

   TV-4
Пîíåдіëîê, 2 ëèпíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

накажеш»
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий 

ранок
07.00 Огляд світових подій
07.50, 18.45 Міська рада ін-

формує     
08.30, 20.00 Єдина країна
08.30 Єдина країна
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55, 22.35 Добрі традиції
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди
13.10, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф.«Повітряні пі-

рати»
16.00, 19.00, 22.00 00.30, 03.30 

Провінційні вісті
17.00 Феєрія мандрів
17.30 Про нас
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.30 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.40 Дім книги 
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф. «Гіпноз» +16

Віâòîðîê,  3 ëèпíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

накажеш»
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий 

ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.35 Сільський календар
08.05 Українські традиції
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій          
08.30 Єдина країна
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 Феєрія мандрів
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма «Чарівний 

ключик»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Про кіно
12.30, 20.30 Євромакс 
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф.«Комісар»  
17.30 Смачна мандрівка
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 У фокусі Європа
21.30 Музична програма «Гал-

кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Скарби да 

Вінчі» 

Ñåðåдà,  4 ëèпíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

накажеш»
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий 

ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30 Незвичайні культури
08.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 Феєрія мандрів
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма «Гал-

кліп»
12.40, 17.30 Українські традиції
14.00, 01.00 Х.ф.«Забери мене 

додому» +12
16.40 Дитяча програма «Чарівний 

ключик»

17.55 Добрі традиції
18.45, 22.30 Міська рада ін-

формує
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Безсмертні» 

+16
02.30 Хіт-парад

Чåòâåð,  5 ëèпíя
06.00, 10.00 Т.с. «Серцю не на-

кажеш»
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.35 Формула здоров’я
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 01.00 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10, 21.30 Майстер-клас із На-

талкою Фіцич
12.40 Про кіно
13.10, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 22.35 Акценти
14.30, 01.15  Х.ф. «Коли мене 

покохають» +16   
15.45, 20.25  Добрі традиції 
17.00 Акценти 
17.30 Музична програма «Гал-

кліп»
18.00 Зустріч з Наталею Земною
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 У фокусі Європа
20.30 Євромакс
23.05, 04.00 Х.ф. «Викрасти по-

ліцейського» +16
01.00 Час-Tайм

П’яòíèця,  6 ëèпíя
06.00, 10.00 Т.с. «Серцю не 

накажеш»
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий 

ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.35 Зустріч з Наталею Земною
08.30 Незвичайні культури
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Акценти
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма «Чарів-

ний ключик»
12.10 Музична програма «Гал-

кліп»
12.40 Українські традиції
13.10, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф.«Сезон по-

вернення» 
17.00 Феєрія мандрів
17.30 Майстер-клас із Наталкою 

Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій                                                                                                                                           
20.10 Сільський календар                                                                                                              
20.40 Про кіно                   
21.30 Єдина країна                                                                                                                                           
21.50 Добрі традиції
22.35, 04.00 Х.ф.«Сент Анж» 

+16 

Ñубîòà,  7 ëèпíя
06.00 Про кіно     
06.15, 11.00 Про нас
06.45, 09.15 Бадьорий ранок
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Остання воля»  
08.55, 19.55 Добрі традиції 
09.00, 00.10 Час-Tайм
09.30, 19.00 Єдина країна
10.00 Огляд світових подій
10.30 Зміни свій світ 

11.30 Майстер-клас із Наталкою 
Фіцич

11.55, 14.25, 16.55, 20.05, 00.05 
Тернопільська погода

12.00, 23.30 Євромакс
12.30, 00.30 Х.ф.«Останній з 

собачого племені»  
14.30 Мультфільми
15.00 Дитяче кіно.М.ф.«Пітер 

Пен»
16.30 Дім книги
17.00 Зустріч з Наталею Земною
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання
19.30 У фокусі Європа
20.10, 02.30 «Стрімка ріка», 

концерт П. Доскоча
22.00, 04.10 Х.ф.«Теннесі» +16

Íåдіëя,   8 ëèпíя
06.00 Х.ф. «Остання воля»  
07.30, 16.30 Українські традиції
07.45, 09.50 Бадьорий ранок
08.00, 21.30 Єдина країна
08.35, 15.55, 22.05 Тернопільська 

погода
08.40, 23.45 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
12.05 Дитяче кіно.М.ф.«Пітер Пен»
13.30 Дитяча програма «Чарівний 

ключик»
14.00 Погляд зблизька 
14.30 Формула здоров’я
15.30 Майстер-клас із Наталкою 

Фіцич
16.00 Акценти
16.55, 22.10 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку
17.30 Про нас
18.00 Наші вітання 
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні 

вісті. Тиждень
19.45, 00.45 Міська рада інформує
20.00, 02.30 Огляд світових подій
20.30 Про нас
21.00, 03.00 Музична програма 

«Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф. «Тут палять» +16  
01.00 Х.ф. «Остання воля»  

   ТТÁ
Пîíåдіëîê,   2 ëèпíя
7.00 “Файний ранок”
9.00, 17.36 Док.фільм  
13.30, 17.00, 19.00, 20.40  “Ві-

сті ТТБ”
13.40 “Поза рамками”
14.10 РадіоДень “Модуль знань” 
14.50 “Надвечір’я. Долі”
15.45 News: РадіоДень “Життя+”
16.08 Док.фільм 
17.10 Д/ф “В Україні”
18.31 Д/с “Смаки культур”
19.22 “Тема дня”
19.48  “Енеїда”
Віâòîðîê ,  3 ëèпíя 
7.00 “Файний ранок”
9.00 Т/с “Яструб і голубка”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40  “Ві-

сті ТТБ”
13.40, 19.22  “Тема дня”
14.10 РадіоДень “Модуль знань” 
14.50 “Надвечір’я. Долі”
15.45 News: РадіоДень “Життя+”
16.08, 19.48  Д/с “Незвідані 

шляхи”
17.10 “До справи”
17.36 Док.фільм
18.31 Д/с “Смаки культур”

Ñåðåдà,  4 ëèпíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Т/с “Яструб і голубка”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40  “Ві-

сті ТТБ”
13.40, 19.22  “Тема дня”
14.10 РадіоДень “Модуль знань” 
14.50 “Надвечір’я. Долі”
15.45 News: РадіоДень “Життя+”
16.08, 19.48 Д/с “Неповторна 

природа”
16.34, 20.14 Д/с “Таємниці під-

водного світу”
17.10 “Наші гроші”
17.36 Док.фільм
18.31 Д/с “Смаки культур”
Чåòâåð,  5 ëèпíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Т/с “Яструб і голубка”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40  “Ві-

сті ТТБ”
13.40, 19.22  “Тема дня”
14.10 РадіоДень “Модуль знань” 
14.50 “Надвечір’я. Долі”
15.45 News: РадіоДень “Життя+”
16.08, 19.48 Д/с “Неповторна 

природа”
16.34, 20.14 Д/с “Таємниці під-

водного світу”
17.10 “Складна розмова”
17.36 Док.фільм
18.31 Д/с “Смаки культур”
П’яòíèця,  6 ëèпíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Т/с “Яструб і голубка”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40  “Ві-

сті ТТБ”
13.40, 19.22  “Тема дня”
14.10 РадіоДень “Модуль знань” 
14.50 “Надвечір’я. Долі”
15.45 News: РадіоДень “Життя+”
16.08, 19.48 Д/с “Неповторна 

природа”
16.34, 20.14 Д/с “Таємниці під-

водного світу”
17.10 “Схеми. Корупція в де-

талях”
17.36 “Розсекречена історія”
18.31 Д/с “Смаки культур”
Ñубîòà,  7 ëèпíя
7.00 М/с“Принцеса Сіссі” 
8.00 “Файний ранок”
9.34 “Енеїда”
 13.30 “Edera показ”
13.40 “Тема дня”
14.10 “Розсекречена історія”
15.10 РадіоДень “Книжкова лав-

ка. ТОП 7”
16.04 “Культурна афіша здорової 

людини”
16.35 Х/ф
18.05 Док.фільм 
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Поза рамками”
19.59 Концерт 
Íåдіëя,  8 ëèпíя
7.00 М/с“Принцеса Сіссі” 
8.00 “Школа Мері Поппінс”
8.30 “Файний ранок”
9.34 “Енеїда”
 13.30 “Edera показ”
13.40 “Тема дня”
14.10 “Розсекречена історія”
15.10 “Букоголіки”
15.36 Концерт
16.40 “Фольк-music-діти”
17.20 “Хто в домі хазяїн?”
17.46 “Wise Gow”
18.06 Д/с “Неповторна природа” 
18.32 Д/с “Таємниці підводного 

світу”
19.00 “Розсекречена історія” 
20.00 Д/с “Незвідані шляхи”
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Краса вартує криміналу?
У Тернополі спіймали серійну 

крадійку косметики
Правоохоронці розпочали кримінальне 

провадження проти 67-річної тернополянки. Зло-
вмисниця облюбувала косметичні маркети, звідки 
й виносила різне майно.

Варто зазначити, що порушує закон вона не 
вперше. Зловмисниця вже викрадала з магазинів 
парфуми та косметику. Усе, як стверджує злодійка, 
для власних потреб. Цього разу тернополянка ви-
крала декоративну косметику на суму близько 600 
гривень, яку вона зуміла винести з мережевого 
маркету.

Поліцейські розшукали жінку. У скоєнову вона 
зізналася. Дії краянки кваліфікували за частиною 1 
статті 185 Кримінального кодексу України.

34-річна мешканка села 
Олесино Козівського району 
добровільно віддала у руки 

невідомій навіть заощадження дітей
Невідома смаглява жінка зайшла на подвір’я 

потерпілої близько обіду. Спитала, чи не мають 
на продаж якогось старого товару, а тоді сло-
во за словом, стала розповідати господині про 
страшні родинні прокляття. Шокувала козів-
чанку розповідями про небезпечні хвороби у 
чоловіка і дітей, запевнивши, що усі чари потра-
пили до хати з грошима. Зловмисниці вдалося 
затуманити голову не лише господині, а й ста-
ренькій матері  - обидві кинулися за вказівкою 
ворожки до будинку та стали виносити шахрай-
ці усі гроші, позабирали навіть заощадження у  
дітей.

12 тисяч гривень, 4900 євро та понад 8 ти-
сяч доларів , які чоловік потерпілої привіз з за-
робітків, жертва шахрайства сама передала у 
руки невідомої. Вона запевнила переляканих 
родичів, що все відмолить та вже наступного 
дня поверне чисті гроші.   Краянка чекала во-
рожку цілий день. Тоді зрозуміла, що її ошукали. 
Довелося телефонувати в поліцію. За фактом 
крадіжки відкрито кримінальне провадження.

 Працівники поліції застерігають краян: 
остерігайтесь чужинців, що стукають у двері 
під приводом продати чи купити товар, не вірте 
у  слова про страшні родинні пороби та не при-

ставайте на пропозиції зняти закляття на готів-
ці чи золоті. Спроваджуйте якнайшвидше та-
ких непроханих осіб подалі від помешкання, не 
вступайте з ними в розмову, не дивіться у вічі.

Не будьте байдужими - за найменшої під-
озри щодо сторонніх осіб, яких ви вперше по-
мічаєте в вашому населеному пункті, повідо-
мляйте дільничного інспектора, патрульних 
або телефонуйте 102.

 Обов’язково повідомляйте дільничного ін-
спектора поліції про приїзд у село «чужих» ав-
томобілів, особливо коли пасажири іноземці 
або ж ромської національності, які цікавляться  
самотніми пенсіонерами для купівлі чи прода-
жу усілякого непотребу. Запишіть номерні зна-
ки транспортних засобів, занотуйте якісь при-
кмети непроханих гостей, щоб у разі потреби 
повідомити правоохоронцям.

Смерть через вишні
Під час збирання ягід 77-річна бабуся впала з 

висоти і загинула
На Тернопільщині впродовж однієї доби трапило-

ся два нещасних випадки під час збирання врожаю вишень. 
У селі Миколаївка Бучацького району літня жінка, стоячи  

на чотириметровій драбині, втратила рівновагу і впала. Від 
отриманих травм бабуся загинула.

 «Ще один нещасний випадок трапився у Великій Березо-
виці. 77-річний тернополянин впав з драбини під час збору 
урожаю ягід. Його госпіталізували до медзакладу із закри-
тою черепно-мозковою травмою та травмою хребта. 

Саджанці горіхів 
продавав за пляшку
Із заявою про крадіжку 

16 саджанців горіха до 
поліцейських звернувся житель 

Шумського району. Чоловік на 
початку весни висадив на своїй 
земельній ділянці молоді деревця, 
але вирости їм завадили крадії.

 Поліцейські з’ясували, що на саджанці 
спокусилися двоє односельців потерпіло-
го, один з яких допомагав їх висаджува-
ти.  Крадені дерева чоловіки роздавали 
за пляшку-дві горілки.  Спритникам полі-
цейські інкримінують частину 1 статті 185 
Кримінального кодексу – крадіжка. 

Рятувальники 
четвертий день 
ліквідовують 

наслідки надзвичайної 
події 

Зайнявся недіючий спир-
тозавод у Збаражі. Сталася 
пожежа ввечері у суботу, 23 
червня. Вогонь спалахнув у бу-
дівлі виробничого корпусу, де 
в резервуарах зберігалося 480 
тонн біоетанолу. Площа поже-
жі складала 1200 квадратних 
метрів.

Вогонь підіймався на де-
сяток метрів. І хоч дощова по-
года уповільнила поширення 
пожежі, загасити полум’я вда-
лося лише за шість годин.

Існувала загроза переки-
дання вогню на сусідні будівлі 
та житловий сектор, що знахо-
дився поруч. З прилеглих жит-
лових будинків рятувальники 
евакуювали близько 350 міс-
цевих мешканців.

У ліквідації пожежі задіяли 
до двадцяти одиниць ряту-
вальної техніки та пожежний 
поїзд. Гасили вогонь понад 60 
рятувальників. Допомагали і 
місцеві аграрії. 

Подію внесли до єдиного 
реєстру досудових розсліду-
вань. Правоохоронці розпо-
чнуть огляд приміщення, як 
рятувальники відкачають з 
цистерн весь біоетанол. За 
попередніми даними, пожежа 
трапилася через порушення 
техніки. 

Наразі після пожежі Держ-
споживслужба досліджує воду 
в приватному секторі приле-
глих вулиць. Проби води від-
беруть у криницях і з кранів 
централізованого водопоста-
чання у помешканнях приват-
ного сектору на вулицях Зе-
лена і Заводська, які прилеглі 
до зони пожежі. Воду переві-
рятимуть на органолептичні, 
фізико-хімічні та мікробіоло-
гічні показники. 

Також спеціально створе-
на комісія підраховує збитки. 
Жителі Збаража, будинки яких 
розташовані недалеко місця 
пожежі, зазнали значних мате-
ріальних втрат.

Остаточну причину над-
звичайної ситуації обіцяють 
повідомити після завершення 
розслідування. 

Житель села Іванків 
Борщівського району розібрав 
частину покрівлі чужого 

гаража і виніс звідти майна на понад 
п’ять тисяч гривень.

 Про злочин поліцейських повідомив мешка-
нець селища Скала-Подільська. Чоловік заявив, 
що хтось проник до його гаражного приміщен-
ня і виніс звідти рибальське знаряддя, музич-
ний центр, навіть зняв з автомобіля усі чотири 
колеса.

 Оперативними заходами поліцейські вста-
новили, що до злочину причетний 30-річний 
знайомий потерпілого. Зловмисник неоднора-
зово бував у цьому гаражі, тож добре знав, що 
звідти можна потягнути.

 Свій вчинок крадій пояснив матеріальною 
скрутою. До слова, раніше підозрюваний про-
блем із законом не мав.

 Кримінальне провадження розпочато за 
частиною 3 статті 185 ККУ. Триває досудове 
розслідування.

Маштабна пожежа 
у Збаражі – вибухнула 

спиртова база

До чужого гаража пробрався через дах

Зняла родинне прокляття… 
за 300 тисяч гривень

До працівників 
Теребовлянської 
поліції звернулася 

жителька села Лошнів. 
Жінка повідомила, що 
невідома особа викрала 
з її сумки готівку та 
документ, який посвідчує 
грошові зобов’язання. 

У протиправному запід-
озрила колишнього чоловіка, 
адже саме він написав роз-

писку, у якій зобов’язався ви-
платити 55 тисяч гривень на 
утримання дітей.

Правоохоронці з’ясували, 
що жінка з підозрюваним 
розлучена близько чотирьох 
років. Від шлюбу у них зали-
шилось троє малолітніх ді-
тей, яких виховує самостійно, 
а батько нічим не допомагає. 
Суд зобов’язав краянина пла-
тити аліменти, однак грошей 

він так і не сплачував, ще й 
екс-дружину обікрав. Вчинив 
протиправне без труднощів, 
адже обоє проживають в одно-
му будинку. 

Поліцейські підтвердили 
здогадки заявниці, однак ви-
крадене не вдалося повернути. 
Чоловікові інкримінують час-
тину 1 статті 185 Криміналь-
ного кодексу України. Триває 
слідство. 

Не дав на дітей ні копійки, 
ще й обікрав екс-дружину 

Надзвичайні новини
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Абрикосово-
мигдальний пиріг 

ПОТРІБНО: для коржа - бо-
рошно - 150 г, мигдальна пудра 
(мелений мигдаль) - 150 г, цу-
кор - 100 г, вершкове масло - 150 
г, яйця - 2 шт.

ДЛЯ КРЕМУ - вершкове мас-
ло - 200 г, мигдальна пудра - 200 
г, яйця - 6 шт., цукрова пудра - 100 
г, абрикоси - 300 г.

ПРИГОТУВАННЯ: щоб зро-
бити мигдальну пудру самим, до-
дати трохи крупного цукру ра-
зом з горіхами. Перемішати м'яке 
масло з цукром, додати яйця і бо-
рошно. Перемішати. Для крему 
змішати м'яке масло з цукром за 
допомогою міксера, додати туди 
мигдальну пудру і вбити яйця по 
одному на невеликій швидкості. 
Абрикоси розрізати навпіл. Тіс-
то викласти у форму, розподіли-
ти руками. Покласти абрикоси. 
Залити кремом і випікати при-
близно півгодини при темпера-
турі 180 градусів. Перевірити го-
товність зубочисткою.

Бісквітний пиріг  
з абрикосами

ПОТРІБНО: борошно - 200 
г, яйця - 2 шт., вершкове масло - 
120 г, абрикоси - 12 шт., розпушу-
вач - 1 ч. л., цукор - 150 г, сіль - на 
кінчику ножа, ванільний цукор 
- 1 ст. л., цукрова пудра для при-
краси.

ПРИГОТУВАННЯ: збити 
м'яке вершкове масло з цукром 
до консистенції сметани. Дода-
ти по одному яйця, добре збива-
ючи кожен раз. Ввести просіяне 
борошно разом з сіллю і заміси-
ти тісто. Тісто викласти у форму 
і розрівняти. Абрикоси розрізати 
на половинки і видалити кісточ-
ки. Покласти на тісто і посипати 
цукром за бажанням. Випікати 
при 180 градусах 40 хвилин. Го-
товий пиріг прикрасити цукро-
вою пудрою. 

Пиріг з сиром  
і абрикосами

ПОТРІБНО: борошно - 250 г, 
вершкове масло - 150 г, цукор - 
100 г, яйця - 3 шт., розпушувач - 2 
ч. л.

ДЛЯ НАЧИНКИ - сир - 600 г, 
цукор - 150 г, яйця - 3 шт., жирні 
вершки - 200 мл, крохмаль - 50 г, 
ванільний цукор - 2 ч. л., абрико-
си - 250 г.

ПРИГОТУВАННЯ:  розтер-
ти масло з цукром, додати яйця 
і перемішати. Додати просіяне 
борошно і розпушувач, заміси-
ти тісто. Викласти тісто у фор-
му, розрівняти, зробити борти-
ки. Викласти абрикоси на тісто. 
Протерти сир через сито. Додати 
яйця і перемішати. Додати крох-
маль і перемішати. Збити верш-
ки з ванільним і звичайним цу-
кром. Вилити в сирну масу, пе-
ремішати. Викласти сирну суміш 
на тісто. Поставити в духовку і 
випікати 50 хвилин при темпе-
ратурі 180 градусів. Остудити і 
нарізати.

Абрикосова пастила 

ПОТРІБНО: абрикоси (сти-
глі) - 2,5 кг, цукор - 1 кг, пектин з 
лимонною кислотою - 10 г.

ПРИГОТУВАННЯ: перебрати 
і помити абрикоси, вийняти кіс-
точки. Перемолоти, додати цу-
кор і желюючий порошок. Вари-
ти півгодини, постійно помішую-
чи. Остудити, акуратно перелити 
на деко, застелене фольгою або 
пергаментним папером. Шар по-
винен бути близько 0,5 см. Про-
сушити в духовці при низькій 
температурі або при кімнатній 
температурі на кухні. Відокре-
мити пастилу, перевернути, щоб 
просохло дно. Нарізати на по-
рційні шматочки.

Сирно-абрикосове 
желе 

ПОТРІБНО: абрикоси - 10 шт., 
сир - 250 г, желатин - 30 г, смета-
на - 2 ст. л., молоко - 250 г, цукор 
- за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: перебити 
сир зі сметаною і цукром в блен-
дері. Абрикоси вимити і вийня-
ти кісточки. Молоко вилити в 
блендер, покласти туди ж абри-
коси. Збити до утворення піни. 
Вилити молочно-абрикосову су-
міш у сирну масу. Желатин роз-
вести водою, розмішати до одно-
рідності, дати набрякнути. Потім 
розтопити на водяній бані, щоб 

крупинки розчинилися. Остуди-
ти. Вилити желатин з водою в 
сирно-абрикосову масу і збити. 
Вилити у форми і поставити в хо-
лодильник на кілька годин.

Слойки  
з абрикосовим 

джемом

ПОТРІБНО: листкове без-
дріжджове тісто - 1 кг, абрико-
совий джем - 350 г, яйця - 1 шт., 
олія - 2 ст. л., цукрова пудра - за 
смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: розморо-
зити тісто (близько 45 хвилин). 
Розкачати і нарізати прямокут-
никами. Змастити половину пря-
мокутників з тіста яєчним біл-
ком, покласти трохи джему, звер-
ху накрити другим прямокутни-
ком і защипнути краї. Випікати 
при температурі 180 градусів 20 
хвилин. Прикрасити цукровою 
пудрою.

Морозиво з йогурту  
з абрикосами

ПОТРІБНО: абрикоси наріза-
ні - 3 скл., йогурт ванільний - 900 
г., рідкий мед - 2 ст. л.

ПРИГОТУВАННЯ: зміша-
ти йогурт і половину абрико-
сів, збити в блендері до одно-
рідності. Вилити масу в пласти-
ковий контейнер, висипати ре-
шту фруктів, перемішати, накри-
ти і поставити в морозилку на 4 
години. У холодну велику миску 
викласти суміш, збити міксером 
на середній швидкості до пишно-
ти. Знову поставити в морозиль-
ну камеру в контейнері на 8 го-
дин. 

Варення з абрикосів:  
рецепт - 

п'ятихвилинка
ПОТРІБНО: 2 кг абрикосів, 

600 г цукру.
ПРИГОТУВАННЯ: сенс цієї 

технології в тому, що фрукти на-
стоюються з цукром, пускають 
сік, а потім у цьому соку їх по-
трібно прокип'ятити і тут же за-
крити. Таким чином, фрукти не 
втрачають своєї цілосності і ві-
таміни. Цей рецепт варення - без 
кісточок. А тому плоди потрібно 
помити, видалити кісточки і по-

класти в миску для варіння. По-
сипати цукром і залишити на 
10-12 годин. За цей час абрикоси 
пустять сік. Поставити абрикоси 
на вогонь і, постійно помішую-
чи, нагріти на швидкому вогні до 
кипіння. Варити варення з абри-
косів протягом 5 хвилин, після 
чого відразу розлити в стерилі-
зовані сухі банки і закатати. Пе-
ревернути банки з абрикосовим 
варенням догори дном, вкутати 
ковдрою і залишити до повного 
охолодження.

Мармелад  
з абрикосів 

ПОТРІБНО: абрикоси – 1 кг, 
цукор – 500 г, вода – 1 л, жела-
тин – 25 г.

ПРИГОТУВАННЯ: видали-
ти з абрикосів кісточки, залити 
водою (0,5 л) і проварити на се-
редньому вогні до стану м’якості. 
Протерти абрикосову масу через 
сито, додати цукор і на повіль-
ному вогні варити до уварюван-
ня на третину. Отримане пюре 
охолодити. Желатин розчини-
ти в 0,5 л води. Додати до абри-
косового пюре. Довести до ки-
піння і вилити в форму. Охолоди-
ти до кімнатної температури, по-
тім поставити в холодильник до 
застигання. Нарізати кубиками і 
посипати цукром.

Абрикосові кекси 
ПОТРІБНО: абрикоси – 400 г, 

яйця – 2 шт., борошно – 250 г, цу-
кор – 200 г, розпушувач – 0,5 па-
кетика, ванільний цукор – 0,5 па-
кетика, олія – 100 мл.

ПРИГОТУВАННЯ: яйця пере-
терти з цукром, додати олію і ва-
нільний цукор. З абрикосів вида-
лити кісточки, м’якоть подрібни-
ти за допомогою блендера. Вли-
ти абрикосове пюре в тісто, пе-
ремішати. Поступово додати бо-
рошно і розпушувач. Тісто роз-
класти по формочках, заповню-
ючи їх на дві третини. Випікати 
при температурі 200 градусів 20 
хвилин. 
Абрикосовий клафуті

ПОТРІБНО: абрикоси – 400 г, 
яйця – 3 шт., борошно – 100 г, цу-
кор – 100 г, молоко – 100 мл, ва-
нільний цукор – 1 пакетик, масло 
вершкове – 50 г, дрібка солі.

ПРИГОТУВАННЯ: клафу-
ті – традиційний французький 
десерт. По суті це фруктовий 
або ягідний пиріг з тістом, схо-
жим на тісто для млинців. Дуже 

смачно з заварним кремом або 
морозивом. Абрикоси очисти-
ти від кісточок і порізати на не-
великі шматочки. Форму для ви-
пічки змастити вершковим мас-
лом. Дно і стінки злегка приси-
пати цукром. Абрикоси викласти 
в підготовлену форму. Яйця зби-
ти з цукром, сіллю і ванільним 
цукром. Влити молоко. Поступо-
во всипати борошно. Вершкове 
масло розтопити і додати в тіс-
то. Залити абрикоси тістом і ви-
пікати 45 хвилин при температу-
рі 180 градусів. Остудити в формі 
до кімнатної температури, тіль-
ки потім виймати.

Чізкейк 
з абрикосами

ПОТРІБНО: абрикоси – 7-9 
шт., абрикосове желе – 1 упаков-
ка, вершки – 200 мл, цукор – 100 
г, сир – 400 г, крихта пісочного 
печива – 2 скл., вершкове мас-
ло – 50 г.

ПРИГОТУВАННЯ: крих-
ту пісочного печива розтерти з 
розм’якшеним вершковим мас-
лом. Додати 25 г цукру і пере-
мішати. Викласти на дно фор-
ми і відправити в холодильник. 
Вершки збити з цукром, що за-
лишився. Сир перемішати з цу-
кром. Желе розчинити в гарячій 
воді (води взяти в 2 рази менше, 
ніж в інструкції). Додати в сирну 
масу і перемішати. Частину абри-
косів дрібно порізати і додати в 
сирну масу. Акуратно ввести зби-
ті вершки. Перелити начинку в 
основу пирога і відправити в хо-
лодильник на кілька годин. Пе-
ред подачею прикрасити скибоч-
ками свіжих абрикосів.

Салат  
«Абрикосовий 

фонтан» 
ПОТРІБНО: 500 г свіжих 

абрикосів, 1 велике яблуко, 1 
невелике гроно винограду, 100 
г твердого сиру (на ваш смак), 
кілька листків зеленого салату, 
1 ст. ложка грецьких горіхів, 3 ст. 
ложки сметани, 2 ст. ложки майо-
незу, сіль, цукор – за смаком. 

ПРИГОТУВАННЯ: абрико-
си та яблуко порізати на кубики. 
Виноград розрізати на половин-
ки. Сир – на кубики. Все перемі-
шати, заправити сумішшю сме-
тани й майонезу, додати за сма-
ком цукор і сіль. На тарілку ви-
класти листя зеленого салату, на 
них – салат, посипати подрібне-
ними горіхами.

Абрикосовий сезон відкрито! Як насолодитись ним сповна? 
Спробувати нові рецепти. Тим більше, що готувати десерти 
з абрикосів дуже приємно. Смачні, яскраві та корисні ласощі 

нікого не залишать байдужими!

ДЕНЬДЕНЬ

Абрикосовий  
рай:рецепти  

з ароматом літа
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Продаю
Соняшниковий макух, олію нерафіновану до-
машню, холодного віджиму. Крупу гречану, 
горох (половинки жовтий), кутю, пшеничну 
крупу. Роздріб, гурт, великими партіями. Ціна 
договірна.  Телефон: (068) 0472549. 

*     *     *     *     *
Причіпи до легкових автомобілів, мото-
блоків та мототракторів. Широкий асор-
тимент, доступні ціни, гарантія.  Телефон: 
(067) 592-34-45.

*     *     *     *     *
Саморобний трактор. 
Телефон: (096) 374-58-53.

*     *     *     *     *
Вісім дерев’яних коліс до воза. 
Телефон: (098) 62 18 733.

Куплю
Коней та худобу, ціна договірна. 
Телефон: (096) 628-00-48.

Послуги
Здійснюємо вантажні перевезення по міс-
ту, області та Україні автомобілем Mercedes 
Sprinter. Вантажопідйомність до 3 тонн. 
Контактний телефон: (067) 352-14-55.

*     *     *     *     *
Буріння та чистка свердловин на воду. 
Якісно, недорого, матеріали. Встановлен-
ня «під ключ».  Телефон: (098) 925-18-70.

*     *     *     *     *
Буріння свердловин. Консультація, виїзд 
до клієнта.  Телефон: (098) 901-53-88.

ОГОЛОШЕННЯ

Украiнськi 
жарти

.

  
Прибиральниця тітка Марія, пропрацю-

вавши в аеропорту 30 років, знає на 70 мовах 
фразу: «Куди лізеш? Я щойно помила!».

  
Одна подруга скаржиться іншій:
- Чоловік сказав, якщо я наберу 90 кілогра-

мів - розлучиться.
- І скільки ти зараз важиш?
- 100 грамів до розлучення.

  
Дружина свариться з чоловіком:
- Ти знову розлігся на дивані! Нічого не ро-

биш!
- Зате ти завжди знаєш, де мене можна зна-

йти.

Незважаючи на економічні фактори, 
купівля житла завжди була актуальною 
для населення, адже нерухомість і досі за-
лишається найбезпечнішим інструмен-
том збереження коштів, - пояснює Аналі-
тичний центр будівельної компанії «Бла-
го».

Якщо вторинне житло має тенденцію 
до знецінення і його вартість залежить 
від якості ремонту, стану будинку та інф-
раструктури, то з первинною все інакше. 
Збільшення цін на будматеріали, енерго-
носії та оплату праці, а також коливання 
курсу іноземної валюти відчутно впливає 
на загальну вартість квадратного метра.

Останні дослідження ринку свідчать 
про активне зацікавлення покупців ново-
будовами на околицях міста. Перевагами 

даної нерухомості є помірна ціна та еко-
логічність. Містяни готові миритися з від-
даленістю від центру за умови наявнос-
ті розвиненої інфраструктури та благоу-
строю прибудинкової території. Важли-
вим чинником також є наявність хорошої 
транспортної розв‘язки.

Активними покупцями нерухомості 
на сьогодні є люди, котрі планують отри-
мувати пасивний дохід від купленого по-
мешкання. Ті, хто хочуть здавати житло в 
оренду, розуміють, що більшим попитом 
користуватиметься новобудова, та й ціни 
на оренду мають тенденцію до зростання, 
незважаючи на сезонність. Якщо осінній 
період характеризується «турбулентніс-
тю» цін на житло, то в наступні місяці си-
туація стабілізується, спостерігатиметь-

ся плавне зростання вартості без різких 
стрибків.

Зростання ціни стосується насампе-
ред новозбудованої нерухомості, а жит-
ло, що знаходиться на стадії будівництва, 
можна придбати дешевше та на вигідних 
умовах розтермінування.

Купити квартиру в Івано-Франківську 
за доступною ціною можна у житлових 
комплексах «Паркова Алея» та «Комфорт 
Парк» від будівельної компанії «Благо», 
що розмістилися у мальовничих мікрора-
йонах міста. Житлові комплекси побудо-
вані за сучасними європейськими стан-
дартами та оснащені усіма благами цивілі-
зації. Близькість до розвиненої транспорт-
ної артерії дозволить добратися до центру 
міста зручно за доволі короткий час.

Ціни на новозбудовані 
квартири 
зростуть на 20%
Ринок первинної нерухомості дорожчає. До кінця 2018 року 
експерти прогнозують збільшення ціни на 20%.

Відповіді
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ГОРОСКОП
З 27 червня по 3 липня

ОВЕН
Важко розлучатися зі звичною 

свободою, але сімейне життя, без-
сумнівно, має свої принади. Не на-
магайтеся обдурити начальника, 
запевняючи, що погано почували-
ся. Краще зізнайтеся у скоєному.

 ТЕЛЕЦЬ 
На якій би галузі ви не зосе-

редили увагу, найважливішою 
складовою вашого успіху все одно 
стане здоровий спосіб життя. Геть 
шкідливі звички і хай живе спорт!

 БЛИЗНЮКИ 
Випадок допоможе вам роз-

крити прихованi таланти. Мож-
ливо, ви зважитеся змінити сферу 
діяльності. Близькi будуть на ва-
шому боці. Друзi простягнуть руку 
допомоги. Тиждень сприятливий 
для здійснення планiв.

 РАК 
Лiто принесе відчуття новиз-

ни, відпочинок запам’ятається 
хорошим сервісом, новими друзя-
ми i вечiркою пiсля повернення. 
Ви відчуєте себе господарем долi. 
Можливий короткий візит дале-
ких родичів.

 ЛЕВ 
Уважно прислухайтеся до по-

рад близьких. Але так, щоб вони 
не здогадалися, де в цей момент 
перебувають ваші думки. Бажано 
взятися за роботу - вiрогiдний ве-
ликий прибуток. З близькими па-
нуватиме розуміння та гармонія в 
стосунках. 

ДІВА 
Ви вважаєте, що запорука успі-

ху - в швидкості завоювання ви-
сот. Стримуйте біг, адже ті, хто по-
руч iз вами, втомилися зустрічати 
і проводжати. Вони мають потре-

бу в спілкуванні та увазi.
ТЕРЕЗИ 

Стосунки з сім’єю та друзя-
ми допоможуть легко подолати 
труднощі. Літні місяці пройдуть 
під знаком «великого і світлого 
почуття». Щоб зробити приємне 
близьким, подбайте заздалегiдь 
про спiльний вiдпочинок.

СКОРПІОН 
Друзі, довірившись вашому 

чуттю, сміливо підуть за вами на-
віть у дуже ризикований проект. 
Ви не тільки збагатитеся самі, а й 
виведете інших на шлях процві-
тання. На першому планi - стосун-
ки з людьми.

СТРІЛЕЦЬ 
Усі досягнення можливі тільки 

в єднанні та співробітництвi. Зна-
ючи ваші організаторські здібнос-
ті та почуття обов’язку, началь-
ство доручить вам відповідальну 
ділянку роботи. Вашої енергії ви-
стачить не на одне серйозне до-
ручення.

КОЗЕРІГ 
У професійному плані будуть 

помітні позитивні тенденції. Нові 
напрями у справах, які були запо-
чатковані ранiше, благополучно 
розвиваються, набираючи силу і 
швидкість.

 ВОДОЛІЙ 
Підприємці займуться масш-

табною реорганізацією своєї спра-
ви. Не виключенi переїзд у новий 
офіс або ж ремонт старого при-
міщення. Будьте уважніші до тих, 
хто вас любить. 

РИБИ 
Фортуна обдарує вас здібнос-

тями царя Мідаса. До чого б ви не 
доторкнулися - все перетворюва-
тиметься на золото і приноситиме 
прибутки. У вас буде відчуття, що 
ви граєте в безпрограшну лоте-
рею.

Вирішить сімейні проблеми! 
Зніме вінок безшлюбності, 
порчу, родове прокляття! 
Виведе з чорної смуги 
невдач і  депресій. Врятує 
від алкогольної та ігрової 
залежності. 

Фіналістка битви екстрасенсів!

ПАНІ УЛЯНА

Поставить захист на 
все життя за допомогою 

старовинних молитов.
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Замовити вітання 
для своїх рідних, близьких 

та друзів можна 
безпосередньо у редакції 
тижневика “Наш ДЕНЬ“, 

або за телефоном
 (0352) 40-77-60. 

 Ціна привітання -
 від 100 грн.

 Вітаємо!
Відповідальну, порядну 

людину, гарного сім’янина, 
щирого друга, голову об-
ласної організації партії 
«Громадянська позиція»

Петра Дмитровича 
Ландяка

з Днем народження!
Вітаємо Вас із святом,
Хай життя буде багатим:
На здоров’я і на силу,
І на доленьку щасливу!
На яскраві довгі роки – 
Без турбот і без мороки.
На прибутки і достаток,
На фінансовий порядок.
На підтримку і повагу,
На рішучість і відвагу!
На тепло і розуміння,
Щирих друзів і везіння!
На круїзи при погоді,
Відпочинок на природі. 
На розумне, добре, вічне,
На барвисте й різнобічне.
Словом, на усе прекрасне,
На постійне й своєчасне!
Хай Господь в опіці має,
Завжди й скрізь оберігає!

З повагою – друзі. 
ФГ «Вікторія-92» вітає своїх працівників – 

іменинників червня
Степана Назарківа, Ігоря Осніка, 

Ярослава Мельника
з Днем народження!

Колеги та друзі від щирого серця
Вам шлють привітання, як здавна ведеться!
Чого забажаєте – нехай у Вас буде,
Нехай і надалі шанують Вас люди!
Хай буде здоров’я міцним, як граніт,
Прожити бажаємо Вам до ста літ!
Хай життя квітує, як вишневий сад,
Хай у долю ллється щастя зорепад!
Статків усяких, хліб і до хліба,
Господь хай дарує на многії літа!

Вітаємо!
Управління ДСНС України у Тернопільській 

області смт. Козова
вітає своїх працівників – іменинників червня 

Ігоря Жука, Сергія Сороку, 
Уляну Христинич, Віталія Пирога

з Днем народження!
Хай стелиться гарна життєва дорога, 
Чистого Вам неба, миру в рідній хаті,
Опіки і ласки від Господа Бога,
Будьте щасливі й на добро багаті!
Бажаєм здоров’я, теплого сонця,
Ласкавої долі, довгого віку,
Хай стукає радість у кожне віконце,
Усяких гараздів і щастя – без ліку!

Вітаємо!
Талановитого поета, доброго сім’янина, 
коханого чоловіка, турботливого бать-

ка, щирого дідуся
Степана Васильовича Гладчука 

з с. Козівка Козівського району
з Днем народження!

Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Хоча б до ста років щасливої долі!
Тож світлого неба і теплого сонця,
Хай стукає радість у кожне віконце!
Добра і любові теж зичим багато,
Хай дім обминає біда,
І будуть веселими будні і свята – 
Як чиста джерельна вода.
Хай літо яскраве зашле у дарунок
Любові й достатку великий пакунок,
Хай пишеться легко, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує веселі і многі літа!

З повагою – члени літературного 
об’єднання «Берегиня»

 при Козівській районній бібліотеці, 
друзі, рідні.

 

Тернополяни знову 
будуть без води

У зв’язку з плановим 
промиванням 
водопровідних мереж, буде 

припинено водопостачання 
частини Тернополя від 00.00 до 
24.00 години 3 липня, у вівторок. 

Без води будуть мешканці централь-
ної частини міста, мікрорайонів «Новий 
світ», «Старий парк», вулиць Текстиль-
на, Поліська (промислова зона), районів 
вулиць Малишка, Глибока, Польова, Ді-
воча, Глиняна, Монастириського, Бо-
гуна, Толстого, Сонячна, Новосонячна, 
Шагайди, Підкови, Чернівецька, Гребін-
ки, Садова, проспекту Злуки, 1-25 (не-
парний бік).

Із 00.00 години 4 липня, в середу, 
вода поступово з’являтиметься у по-
мешканнях тернополян, однак містити-
ме підвищену дозу хлору, а тому буде не 
придатною для пиття чи приготування 
їжі. Повністю водопостачання буде від-
новлено вранці 5 липня.

У Тернополі 
організовують 

вечірку «без трусів»
Аби висміяти 

рішення 
міськради 

щодо можливої 
заборони 
торгувати у 
свята нижньою 
білизною, один з 
тернопільських 
клубів 
організовує 
вечірку з дрес-
кодом «без 
трусів».

Про це на своїй сто-
рінці в Фейсбуці напи-
сав власник закладу 
Тарас Ковальчук. 

«Ми тут подумали і рішили підтримати наших де-
путатів, та у неділю провести вечірку в підтримку їх 
рішення. Неділя 1 липня. У «Лисому» вечірка без тру-
сів!», – написав він. При цьому додав, що наявність 
нижньої білизни таки перевіряти не будуть. 

Однак запевнив, що кожен, хто принесе з собою 
труси в руках та покаже їх на вході, отримає за це кок-
тейль у подарунок. Про це йдеться і на афіші вечірки. 
Нагадаємо, 15 червня Тернопільська міська рада при-
йняла рішення рекомендувати підприємцям не тор-
гувати нижньою білизною у релігійні свята. За від-
повідну пропозицію депутата Володимира Гринди, 
який пропонував «заборонити торгувати трусами на 
Зелені свята, Різдво та Пасху», проголосували 25 із 40 
депутатів, 15 утрималося.




