
Афіша
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР

29 травня – комедія-притча «Вуйцьо з крилами»;
30 червня – комедія «Рятуйте мене женять» (мала сцена);
2 червня – комедія «Суто сімейна справа»;
9 червня - комедія з двома зникненнями «Олена не при-

йшла додому»;
12 червня - комедія-притча «Вуйцьо з крилами»;
Початок вечірніх вистав о 19:00 год. 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ
29 травня – концерт академічного ансамблю танцю «НАД-

ЗБРУЧАНКА» (головний балетмейстер – Юлія ЯКИМЧУК);
13 червня – концерт академічного симфонічного оркестру 

Тернопільської обласної філармонії (Олег Кирилюк).
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У ціну газети враховано вартість  
поштових послуг: прийом та 

доставку видання до передплатників

Триває передплата  
«Нашого ДНЯ» на наступне  

півріччя 2019 року!

1 місяць – 25 грн. 70 коп. 
3 міс. –  75 грн. 10 коп. 
6 міс. – 144 грн. 95 коп.

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому 

відділенні або у листонош

індекс - 68710

29 травня - хмарно, дощ, температура 
повітря вночі 15-18, вдень 20-22 градуси 
тепла. Схід сонця - 5.18, захід - 21.12. 

30 травня - хмарно, можливий дощ, температура по-
вітря вночі 16-17, вдень 18-19 градусів тепла. Схід сонця 
- 5.17, захід - 21.13. 

31 травня - хмарно, можливий дощ, температура по-
вітря вночі 15-16, вдень 18-20 градусів тепла. Схід сонця 
- 5.16, захід - 21.14. 

1 червня - хмарно, без опадів, температура повітря 
вночі 16-18, вдень 19-22 градуси тепла. Схід сонця - 5.16, 
захід - 21.15. 

2 червня - хмарно з проясненням, можливий дощ, 
температура повітря вночі 15-18, вдень 21-24 градуси те-
пла. Схід сонця - 5.15, захід - 21.16. 

3 червня - хмарно, дощ, температура повітря вночі 
15-18, вдень 19-24 градуси тепла. Схід сонця - 5.14, захід - 
21.17. Новий місяць. 

4 червня - хмарно, можливий дощ, температура по-
вітря вночі 16-18, вдень 19-23 градуси тепла. Схід сонця 
- 5.14, захід - 21.18.

Погода в Тернополі й області

Сучасні інноваційні технології

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60 
+38 (098) 37 000 60

Життєві історії 
у “Сімейному гніздечку”

Кохання відлетіло 
у серпневу ніч 10-11 стор.

8  
стор.

Ідеї, які об'єднують: 
тернопільські газовики 
33 роки поспіль збираються 
сім'ями на мегаспартакіаду

ПРОЄКТ, РАДОСТИ ТА ФЕМІНІТИВИ: 
що вирішили змінити в українській мові 

та чому це важливо
9 стор.
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Незважаючи на нашу позицію, що на 
порушеннях Конституції не можна будувати 
державу, наша політична сила ухвалила 

рішення брати участь у виборах до ВР. Адже 
політик, який боїться виборів, – не політик. І ми не 
боїмося виборів, хоч у нас попереду важка робота 
в опозиції. На цьому наголосив Петро Порошенко 
під час форуму «Справа громад».

«Ключ до об’єднання і перемоги – це оновлена партія, з 
оновленим керівництвом, з величезним представництвом 
громадськості, волонтерів, добровольців. Людей, які здатні 
діяти ефективно в нових умовах», – акцентував він.

«Впевнений, що на великому з’їзді партії, який відбудеть-
ся 31 травня, ми врахуємо більшість думок, які були озвучені 
на форумі «Солідарна Справа Громад», і ці позиції точно уві-
йдуть у програмні документи оновленої партії», – зазначив 
Петро Порошенко. 

Про розвиток 
дорожньої 
інфраструктури 

Тернопільської області 
говоримо не лише на 
схемах та картах. Реальне 
втілення ідей підкріплене 
фінансуванням з 
державного бюджету 
уже відчуваємо на 
практиці. Нові, сучасні, 
комфортні та європейські 
автомагістралі огортають 
Тернопільщину уже із 
трьох боків – зі Львова, 
Хмельницького та Дубно. 
Залишається з’єднати 
область якісними 
дорогами ще з двома 
обласними центрами – 
Івано-Франківськом та 
Чернівцями. 

«Лише у 2018 році, – наго-
лошує голова облдержадміні-
страції Степан Барна, – область 
отримала на ремонт доріг дер-
жавного та місцевого значення 
майже два мільярди гривень. 
Це безпрецедентний випадок, 
коли будівництво доріг здій-
снюється такими темпами, 
враховуючи те, що в країні ві-
йна і ми втратили левову част-
ку економіки». 

Власне, завдяки активному 
розвитку дорожньої галузі, ми 
отримали можливість реалі-
зовувати й низку проектів, які 
фінансують за грантові кошти 
Європейського Союзу. Одним 
із таких є перша черга будів-
ництва Східного обходу Терно-
поля. Його протяжність складе 
8,6 км. Вартість – 20 млн. євро.  
Дорога матиме 4 смуги руху і 
з’єднає міжнародні траси М-12 
на ділянці Тернопіль – Хмель-
ницький та М-19 на ділянці 
Тернопіль – Дубно. У перспек-
тиві нову об’їзну продовжать 
до траси М-09 на ділянці Тер-

нопіль – Львів. 
«Нова дорога разом із Пів-

нічним об’їздом Тернополя Р-41 
(його капітально відремонту-
вали у 2018 році, протяжність 
обходу 14,5 км, вартість –– 250 
млн. грн., – прим.) забезпечить 
проїзд по транснаціональному 
коридору GO Highway з боку 
Вінниці та Одеси у напрямку 
Львова та польського кордону. 
Також це буде зручно для поїз-
док з Києва та інших міст Цен-
тральної і Східної України до 
Карпат», – переконаний голова 
облдержадміністрації. 

Цей випадок унікальний 
ще й тим, що кошти, виділені 
Європейським інвестиційним 

банком (ЄІБ), надаються на 
безповоротній основі. «За роки 
незалежності це перший при-
клад, коли європейська спіль-
нота фінансує дорожні роботи 
в нашій країні на таких вигід-
них умовах», – каже Степан 
Барна і додає: «Тернопільщина 
не випадково опинилася в зоні 
уваги Євросоюзу. В нас достат-
ньо розгалужена мережа доріг. 
Протяжність автошляхів дер-
жавного значення складає май-
же 1,5 тис. кілометрів. До того 
ж область увійшла до топової 
п’ятірки регіонів України, які 
лідирують за темпами та обся-
гами здійснення робіт на доро-
гах державного значення». 

Петро ПОРОШЕНКО: 
«Ми любимо стан 

боротьби, але ми мріємо 
про стан перемоги»

СТЕПАН БАРНА: 
«На будівництво Східного 

обходу Тернополя Євросоюз 
виділив нам 20 млн. євро» 

Випускникам шкіл рекомендують 
продовжувати користуватися 
електронним квитком 

«Соціальна карта тернополянина» за 
тарифами проїзду  у громадському 
транспорті для студентів. Не потрібно 
буде виготовляти новий електронний  
квиток. 

Якщо ви є  власником електронного квитка 
«Соціальна карта тернополянина»  категорії 
«Учнівська», то необхідно звернутися до ТОВ 
«Системний зв’язок» (вул В. Чорновола, 1, ІІ 
поверх) для його переоформлення. Тут запро-
понують написати заяву за наданим зразком.

Для перепрограмування «Учнівської» кар-
ти у «Студентську» необхідно долучити сту-
дентський квиток навчального закладу, куди 
вступили (якщо йдеться про заклад вищої 

освіти Тернополя). Послуга, виконання якої 
займе не більше трьох днів, безкоштовна за 
умові, що квиток не пошкоджений.

До моменту отримання «Студентського 
квитка» у закладі вищої освіти учні можуть 
скористатися можливістю переоформлення 
свого електронного квитка «Соціальна кар-
та тернополянина» категорії «Учнівська» на 
категорію «Загальна». Для цього також слід 
звернутися до оператора ТОВ «Системний 
зв’язок» (вул В. Чорновола, 1, ІІ поверх).

Це ж стосується і абітурієнтів, які оберуть 
заклади вищої освіти за межами Тернополя 
– вони можуть перепрограмувати свій елек-
тронний квиток «Соціальна карта тернопо-
лянина» категорії «Учнівська» на категорію 
«Загальна» і заощаджувати на проїзді громад-
ським транспортом.

Випускники Тернополя картку «Учнівська» 
можуть змінити на «Студентську»

Щодня його 
учасники 
повинні змінити 

свій побут, аби врятувати 
природу.  

Зокрема, у понеділок не ви-
користовували поліетилену, 
у вівторок -  пластику. середа 
– збирання сміття ідучи вули-
цею, четвер – пішки на роботу, 
п’ятниця – сортування сміття, 
субота – прибирання домівки 
екологічними засобами, не-
діля – перегляд екологічних 
стрічок. Започаткувала еко-
марафон керівник проекту  
«Єднання поколінь» Ольга 
Гордієнко та його учасники. 
У соцмережах люди діляться 
своїми успіхами. 

«Китайці кажуть, що шлях 
у 1000 лльє починається з 
першого кроку! Тема еколо-
гії - це не понти і не заграван-
ня, - пише у фейсбуці Наталя 
Орищак. - Якщо ми хочемо за-
лишити своїм дітям і внукам 
затишну Планету, то повинні 

вже і зараз кожен щось для 
цього робити! Починаємо з 
себе, починаємо з наших дітей, 
близьких, друзів. Приєднуюсь 
сама і запрошую усіх».

«Сьогодні перший день 
марафону. Мої сьогоднішні 
відвідини магазину з торбою, 
- звітує ще одна учасниця На-
таля Лісова. -  Зекономила на 
пакеті, пакет не порвався. Го-
ловне не забути взяти із собою 
торбу».

До слова, минулого року у 
Тернополі 13-річна школярка 
Дарина Сліпченко  теж орга-
нізувала екомарафон у мере-
жі «Інстаграм», який тривав 7 
днів. Дарина разом зі своїми 
підписниками вчиться роз-
дільно збирати побутові від-
ходи, здавати вторсировину на 
переробку, користуватись еко-
пакетами та піклуватися про 
природу. До марафону долучи-
лось чимало людей не лише з 
Тернополя, а й з інших регіонів 
України.  

У Тернополі стартував
 екомарафон
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Отож вирушаємо на ферму, 
де все починається. «Молокія» 
співпрацює із двома господар-
ствами  Черкащини - «Дзензе-
лівське» та «Кищенці», «Пер-
линою Поділля» з Хмельнич-
чини та з компанією «Агро-
продсервіс» з Тернопільщи-
ни. Найближче від компанії 
розташована ферма у селі Те-
офіпілка Козівського райо-
ну, тому разом з колегами-
журналістами їдемо саме туди. 
Спершу побоююся побачи-
ти фермерське господарство 
зі всіма неодмінними атрибу-
тами минулого. Натомість по-
трапляю у Європу. Екологіч-
но чисті корми перемішують 
у спеціальному міксері, яким 
керує сервер аж у Німеччині. 
У кормі – 12 корисних компо-
нентів і жодних хімічних до-
бавок. Тварини живуть у чу-
дових умовах, про них дбають, 
стежать за їх здоров’ям, дають 
вітаміни. 

За словами заступника 
директора із тваринництва 
компанії «Агропродсервіс» 
Бориса Рудюка, аби молоко 

було якісне і смачне, важли-
во берегти корів від стресів та 
турбуватися про них. 

Робота на фермі повніс-
тю комп’ютеризована. Кожна 
тварина має своє ім’я і номер, 
у системі зберігається вся ін-
формація про її стан здоров’я. 

- Ми стежимо не тільки 
за загальними показниками 
здоров’я корів, а й за біохімічни-
ми аналізами крові, адже лише 
здорова тварина буде давати 
якісне і смачне молоко, - додає 
пан Борис. 

Особливо ретельно у госпо-
дарстві ставляться до процесу 
доїння. Тут все максимально 
автоматизовано. 

- Зібране молоко найвищої 
якості доставляють на ви-
робництво, - розповідає Ві-
талій Ковальчук, голова 
компанії «Молокія». - Та щоб 
воно потрапило у цех, його 
тричі перевіряють на вміст 
усіх антибіотиків, які вико-
ристовують для лікування ко-
рів. Наша система, напевне, 
найжорсткіша в Україні.  Два 
короткі тести, а третій три-

ває аж три години. Такий рі-
вень безпеки дає можливість 
гарантувати високу якість 
продукту. 

Ще одна запорука якос-
ті - фермерські господарства, 
які стали партнерами «Моло-
кії». Фотографії саме їх керів-
ників зображені на упаковках 
молока. Голландець Кейс Ху-
сінга, який переїхав у Кищенці 
з сім’єю, чудово володіє укра-
їнською і дуже любить свою 
роботу. Катерина Северин з 
«Дзензелівського» і Тарас Ба-
ран з «Агропродсервісу», які  
продовжили сімейну справу. 
Петро Іващук з «Перлини По-
ділля» з величезним досвідом 
і вболіванням за розвиток мо-
лочарства. Історія кожного з 
них вражає. Їх можна побачи-
ти, зісканувавши спеціальний 
QR-код на упакуванні «Відбір-
ного». 

- Не лише «Молокія», а й ке-
рівники чотирьох фермерських 
господарств, що зображені на 
упаковці, несуть персональ-
ну відповідальність за якість 
продукту, - додає Віталій 

Ковальчук. – Це не означає, що 
інші наші продукти менш без-
печні чи якісні. «Відбірне» - це 
безпека найвищого рівня. Ми 
знаємо, що наші партнери ліку-
ватимуть корову тільки тими 
препаратами, які ми можемо 
виявити, що вони не додадуть 
нічого зайвого у своє молоко, а 
корову годуватимуть якісним 
кормом. Це контроль за усіма 
процесами створення молока 
і високий рівень довіри до про-
дукту. 

Незабутні враження спра-
вила й екскурсія на виробни-
цтво «Молокії». На перший по-
гляд здається, що це кадри ка-
налу «Діскавері». Але ж ні - це 
Тернопіль і наше підприєм-
ство, і воно варте того, щоб 
ним пишатися. Під час прес-
конференції Кейс Хусінга роз-
повів одну цікаву річ. Коли 
він приїхав вперше на «Моло-
кію», то побачив невеличкий 
скромний офіс і сучасне вироб-
ництво. Саме це стало важли-
вим чинником погодитися на 
співпрацю. 

- Я зрозумів, що тут не ста-
раються справити враження, 
а вкладають бюджет в роз-
виток та вдосконалення, - за-
значив він. – Для мене це дуже 
важливо.

Новітні технології – це прі-
оритет «Молокії». Компанія 
єдина в Україні використо-
вує найсучаснішу технологію 
FRESH MILK TECHNOLOGY, яка 
дає можливість очищувати мо-
локо за низької температури, 
аби зберегти у ньому всі ко-

рисні речовини та макро- і мі-
кроелементи.  

На підприємстві стериль-
на чистота. Тут дуже суворий 
контроль за станом здоров’я 
працівників. Щоранку ме-
догляд, обов’язковий спецо-
дяг, дезинфекція рук. На вули-
цю можна вийти лише пере-
вдягнувшись. Автоматизова-
ні процеси, система жорстко-
го контролю за якістю на тако-
му масштабному виробництві 
вражає. 

- У нашій лабораторії по-
над 40 працівників. Як і вироб-
ництво, вона працює цілодобо-
во 365 днів у році, - розповідає 
Віталій Ковальчук. –Підпри-
ємство може переробити за 
добу 500 тисяч літрів молока. 
Ми хочемо розвивати вироб-
ництво продукції європейсько-
го зразка в Україні і популяри-
зувати культуру корпоратив-
ної співпраці сільськогосподар-
ських виробників і переробних 
підприємств. Адже без якісної 
сировини не буде висококласної 
продукції.

Молоко «Відбірне» вже 
можна придбати у магазинах. 
Воно представлене двома ви-
дами жирності – 2,5% та 3,4%. 
Побачивши, як народжуєть-
ся цей продукт, можу сказати 
єдине: рекомендую і пишаюся, 
що виготовля-
ють його саме 
на Тернопіль-
щині.

Віталій Ковальчук:
«За якість відповідає 
не лише «Молокія», 
а й фермери, що 
постачають сировину»
Компанія «Молокія», виробничі потужності якої знаходяться в Тернополі,  

презентувала унікальне для українського ринку молоко «Відбірне»
«Молокія» вкотре дивує своїх 
споживачів, пропонуючи їм не 
лише високоякісне молоко, 
а й продукт з історією та 
цінностями. Підприємство 
дбає про те, аби українці 
могли споживати продукт 
європейської якості. Тому 
й започаткувала першу 
в Україні кооперацію 
заводу з фермерськими 
господарствами, які 
постачають молоко екстра-
гатунку. Саме завдяки цій 
співпраці на українському 
ринку з’явилося «Відбірне». 
Журналістка «Нашого ДНЯ» 
на власні очі побачила 
шлях, який проходить 
молоко, людей, які люблять 
тварин і піклуються про 
них, високотехнологічне 
виробництво і блиск в очах 
команди, що живе своєю 
справою.

Юлія 
ТОМЧИШИН.
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Чому простим українцям, 
яких понад 90 відсотків, 
живеться все гірше і гірше? 

Чому вони виїжджають зі своєї 
країни?

Переконаний, що головною причи-
ною цього є наша влада, яка  стає все 
гіршою і гіршою. В Україні процвітає 
корупція. Чиновник  вступає в контакт з 
корупцією, відходить від закону, від норм 
і правил. І чим вищі ставки або розміри 
хабарів, тим вседозволеність, амораль-
ність, несправедливість і черствість – 
стають більшими. Виходячи з цього - тим 
гірші наслідки. І ми ці наслідки відчува-
ємо…

Якою може бути мораль у керівників 
«Нафтогазу»? Якщо щомісячна  зарплата 
його голови і всіх заступників у 2017-ому 
році складала приблизно 3 мільйони 
гривень кожному, а вже у 2018-ому зрос-
ла до межі 4-ох мільйонів. 

Де ж вони беруть кошти на такі гро-
шові підвищення? Відповідь – у тих укра-
їнців, які отримують зарплату 3-4 тисячі 
гривень і пенсію у 1500. Що ж такого про-
гресивного зробили керівники «Нафтога-
зу»? Адже за 10 років нічого не змінилось. 
Щорічний рівень видобутку українського 
газу цією держаною компанією  так і за-
лишився на рівні 15 мільярдів кубів. Цю 

цифру можна збільшити лише штучно. 
Ще  десь 5 мільярдів кубів газу в рік видо-
бувають приватні структури.

Також - надзвичайно високі зарплати 
у керівників залізниці,  енергетики та ін-
ших  підприємствах держави... А скільки 
ще коштів на них  «відмивається»? Все 
це – ознака цинізму влади, яка постійно 
бреше, лукавить і грає на національних 
почуттях та патріотизмі…

Для прикладу. У Франції найвища по-
садова особа найбільшого державного 
підприємства може мати заробіток не 
вищий, аніж у 20 разів, від мінімальної 
зарплати в країні. Не важко порахувати, 
що в Україні такий керівник, за такою єв-
ропейською схемою, мав би отримувати 
в місяць максимум – десь 82-85 тис.грн. 
Але ж – не 3-4 мільйони!...

Що робити?
Звичайно, найкраще мати свого Лі 

Куан Ю чи Шарля де Голля, або Дуайта 
Ейзенхауера. Керівників, які будуть ді-
яти на засадах справжньої любові та па-
тріотизму до власного народу. Але ми, на 
жаль, таких ще не мали…

Чи стане таким Володимир Зелен-
ський? Поживемо – побачимо…Однак, я 
точно знаю – не можна складати руки і 
чекати, чи досягне наш Президент рівня 
колишнього лідера Сінгапуру. Зволікати 

не можна.
Нам треба діяти! Як? Так, як це дав-

но роблять люди в Європі.  У  Німеччині 
70-80 відсотків громадян беруть актив-
ну участь в роботі громадських органі-
зацій. Люди об’єднуються за принци-
пами спільних цінностей та інтересів. 
Об’єднавшись, небайдужі педагоги впли-
вають на зміст реформ, чи на прийнят-
тя законів в галузі освіти. Аналогічно, 
медики – в сфері охорони здоров’я, ар-
хітектори – в питаннях містобудування, 
підприємці – в економіці, податковому 
законодавстві, екологи впливають на 
збереження довкілля, юристи пильну-
ють дотримання законодавчих норм і 
подальший розвиток права. І це справді 
там працює…

 Громадські організації високопрофе-
сійно моніторять і контролюють дії своєї 
влади. Максимально тримають владу в 
рамках Закону. Та й – не тільки в Німеч-
чині. Тому, загалом в Європі, і корупція 
менша, і бізнес вести простіше, тому там 
є конкуренція. І це важливо. Бо саме чес-
на конкуренція знижує ціни і тарифи. А  
дотримання законів, норм і правил  роз-
ставляє все в державі на свої  місця. Так 
має бути і у нас…

В Європі люди не обмежуються од-
ним – проголосував, і моя роль закінчи-

лась. До цього і треба йти нам, українцям.
І ми не маємо голосувати та агітува-

ти за грошові винагороди. Чим відрізня-
ються наші політики? Одні дають більше 
грошей, інші – менше. Але треба розумі-
ти, що ті, хто справді хоче змінити країну, 
зменшити зловживання – ті грошей не 
мають. І їм ніхто їх не дасть за прагнення 
до правди, порядку і справедливості. Тут 
якраз треба, щоб люди на виборах відда-
вали їм свої голоси. По-іншому змінити 
ситуацію в країні на краще - неможливо.

Петро ЛАНДЯК, голова Тер-
нопільської обласної організації 

партії «Громадянська позиція». 

Петро ЛАНДЯК: «Викинемо 
з влади брехунів і хабарників!»

Поділюсь деякими думками про проблеми, які зараз 
є важливими і, переконаний, турбують не тільки мене.

Безвідповідальним 
татусям забороняють 

керувати 
автомобілями

За борги із виплати 
аліментів позбавляють 
прав на керування авто. 

Виявляють порушників і на 
тернопільських дорогах.

- Минулої неділі на трасі 
Тернопіль-Львів інспектори зупи-
нили автомобіль Opel Zafira за пере-
вищення швидкості, - розповіли у 
патрульній поліції області. - Під час 
перевірки документів у 48-річного 
кермувальника виявилося, що водій 
тимчасово позбавлений у праві керу-
вання транспортним засобом, оскіль-
ки має борг зі сплати аліментів.

Як пояснюють у поліції, у таких 
випадках щодо водія складають адмі-
ністративний протокол за ч.3 ст.126 
КУпАП (керування транспортним за-
собом особою, яка не має відповідних 
документів або не пред’явила їх для 
перевірки, або стосовно якої встанов-
лено тимчасове обмеження у праві 
керування транспортними засобами). 
Посвідчення водія - вилучають.

У патрульній поліції наголошують, 
що за таке порушення можуть забра-
ти водійське посвідчення  на термін 
від трьох до шести місяців.

Від початку 2019 року патрульні 
поліцейські склали 11 протоколів за 
ч. 3 ст. 126 КУпАП. Усі матеріали справ 
предали в суд.

Купив авто і не 
задекларував: на 

Тернопільщині 
оштрафували депутата

Депутат сільської ради у Зборів-
ському районі  не повідомив у вста-
новлений законом строк Національне 
агентство з питань запобігання коруп-
ції про суттєві зміни в майновому стані 
після набуття права власності на ав-
томобіль вартістю понад 100 тис. грн, 
а чиновник несвоєчасно, без поваж-
них причин, подав  декларацію особи, 
уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядуван-
ня за 2017 рік. 

Правоохоронці склали та направили 
до суду протокол про вчинення депута-
том сільської ради Зборівського району 
правопорушення, пов’язаного з коруп-
цією, передбаченого ч.2 ст.172-6 КУпАП, 
а посадовою особою органу місцевого 
самоврядування Гусятинського райо-
ну - правопорушення, передбаченого ч.1 
ст.172-6 КУпАП. 

Суд визнав депутата і посадовця ви-
нними та наклав на них адміністративні 
стягнення у вигляді штрафу в розмірі 
1700 та 850 гривень. 

Теребовлянська 
прокуратура розпочала 
кримінальне провадження 

за фактом самовільного 
зайняття земельних ділянок.

Правоохоронці встановили, що на 

земельних ділянках загальною площею 
близько 200 га вартістю понад 6 млн грн  
за межами Теребовлі, без наявності пра-
вовстановлюючих документів, місцеве 
підприємство вирощувало  сільськогос-
подарські культури. Законному власни-

ку земель завдано значної шкоди. Три-
ває досудове розслідування. Якщо вина 
фермера буде доведена, йому загрожує  
штраф від 3400 до до трьохсот неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян 
або арешт на строк до шести місяців.

Поблизу Теребовлі підприємець самовільно зайняв 200 гектарів землі

Посилення  
адміністративної 
відповідальності за 

порушення при переміщенні 
транспортних засобів в митних 
режимах тимчасового ввезення 
і транзиту Верховна Рада 
України відтермінувала до 22 
серпня 2019 року.

Зокрема, зміни внесено Зако-
ном України від 16 травня 2019 року 
№2725-VIII «Про внесення змін до По-
даткового кодексу України у зв'язку з 
прийняттям Закону України "Про елек-
тронні довірчі послуги". Відповідно до 
цього Закону у пунктах 92 та 93 роз-
ділу XXI "Прикінцеві та перехідні по-
ложення" Митного кодексу України, а 
також у пункті 1 розділу II "Прикінцеві 
положення" Закону України "Про вне-
сення змін до Митного кодексу Украї-
ни та деяких інших законодавчих актів 
України щодо ввезення транспортних 
засобів на митну територію України" 
цифри "180" замінено на "270".

З 22 серпня вступають у дію нові 
санкції. Так, у разі перевищення стро-
ку доставки транспортних засобів 

особистого користування та комер-
ційного призначення від 20 до 30 діб 
передбачено штраф у розмірі 85 тис. 
гривень. Якщо строк перевищено 
більш ніж на 30 діб, то розмір штрафу 
сягатиме 170 тис.грн або – конфіска-
ція таких авто.

За перевищення строків тимчасо-
вого ввезення транспортних засобів 
особистого користування та комер-
ційного призначення від 20 до 30 діб 
– сума штрафу складатиме 85 тис. гри-
вень, понад 30 діб, також у разі втрати 
або розкомплектування ТЗ – 170 тис. 
гривень або – конфіскація транспорт-
ного засобу.

Також передбачено відповідаль-
ність за передачу транспортного за-
собу особистого користування, тим-
часово ввезеного на митну територію 
України чи поміщеного у митний ре-
жим транзиту, у володіння або роз-
порядження іншій особі, а також ви-
користання такого ТЗ у комерційних 
цілях. При такому порушенні дове-
деться сплатити штраф у розмірі двох 
тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян – 34 тис.грн. 

Власники авто з іноземними номерами отримали 
додатковий час для митного оформлення
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Нині на ринку 
праці області 
найвищим попитом 

користуються саме 
робітничі професії.

Адже зараз, коли більше 
половини громадян працез-
датного віку має вищу осві-
ту, на ринку праці потрібні ті, 
хто вміє виробляти, будувати, 
шити, лагодити, куховарити… 
Водночас сфера послуг та ви-
робництво потребує саме висо-
кокваліфікованих робітників. 
Не секрет, що ще кілька років 
тому професійно-технічна 
освіта не відповідала викли-
кам часу – застаріле обладнан-
ня, відсутність затребуваних 
спеціальностей тощо.

Відтак, стратегічним за-
вданням органів влади, ро-
ботодавців, закладів профте-
хосвіти є створення  сучасних 
умов для підготовки фахівців 
високого рівня. 

Якщо у попередні роки 
професійно-технічна освіта 
ледь виживала, то останнім 
часом її фінансування постій-
но збільшується. Приміром,  
2017-го видатки на діяльність 
профосвіти склали 270 міль-
йонів гривень, минулого року 

– понад 287 мільйонів, а цього 
– 322. 

«Запорукою успіху сучас-
ної професійної освіти є тісна 
співпраця освітніх закладів 
із роботодавцями краю, які 
власне є замовниками кваліфі-
кованих кадрів, залучення біз-
несу до освітньо-виробничого 
навчання, відповідність на-
вчальних програм вимогам 
ринку. Адже професійна осві-
та безпосередньо пов’язана з 
потребами економіки області, 
- наголошує голова обласної 
ради Віктор Овчарук. – Розумі-
ючи необхідність модернізації 
і підтримки підготовки робіт-

ничих кадрів, Тернопільська 
обласна рада у грудні минуло-
го року затвердила програму 
розвитку та підвищення якос-
ті професійної освіти на 2019-
2020 роки. На Тернопільщині 
почали діяти п’ять навчально-
практичних центрів з сучасним 
інноваційним обладнанням, на 
створення яких виділялися ко-
шти і з обласного бюджету».

Важливим є впроваджен-
ня дуального навчання. Якщо 
система професійної освіти 
узгоджена з потребами робо-
тодавців, її учні мають відмінні 
перспективи працевлаштуван-
ня і швидко знаходять роботу. 

Роботодавці мають можли-
вість наймати працівників, які 
можуть негайно долучатися до 
виробничого процесу і не по-
требують років додаткового 
наставництва та навчання. До 
слова, протягом 2016-2018 ро-
ків на Тернопільщині відкрили 
12 нових спеціальностей, цьо-
го року – ще дві.

«Для привернення уваги 
бізнесу та суспільства до якіс-
ної конкурентоздатної профе-
сійної освіти, підняття іміджу 
і престижу робітничих профе-
сій на Тернопіллі проводяться 
обласні форуми професійної 
освіти. Нещодавно відбувся 
другий такий форум, на яко-
му презентували себе усі про-
фесійні навчальні заклади об-
ласті. Без перебільшень скажу, 
що професійно-технічна освіта 
краю змінюється, модернізу-
ється, впроваджує нові стан-
дарти освітнього процесу і 
відповідає вимогам часу», - за-
уважив Віктор Овчарук.

Нині на Тернопільщині діє 
22 навчальні заклади, у яких 
професійну освіту здобуває 7 
400 юнаків та дівчат. Щорічно 
отримують дипломи кваліфі-
кованого робітника в серед-
ньому 3 тисячі осіб.

ВІКТОР ОВЧАРУК:
 «Розвиток професійної освіти – 

запорука зростання економіки краю»

Відповідальність 
за несвоєчасну 
сплату ПДФО за 

наслідками річного 
декларування

Фізична особа, яка не за-
реєстрована як фізична осо-
ба - підприємець, зобов’язана 
самостійно до 1 серпня року, 
що настає за звітним, сплатити 
суму податкового зобов’язання 
(податок на доходи фізичних 
осіб та/або військовий збір), за-
значеного у поданій нею подат-
ковій декларації. Це передбаче-
но п. 179.7 ст. 179 Податкового 
кодексу України (далі - ПКУ)). 

За несплату узгодженої 
суми грошового зобов’язання 
за наслідками поданої річної 
декларації про майновий стан 
і доходи платник податків при-
тягується до відповідальності у 
вигляді штрафу: при затримці 
до 30 календарних днів включ-
но, наступних за останнім днем 
строку сплати суми грошового 
зобов’язання, - у розмірі 10 від-
сотків погашеної суми податко-
вого боргу; при затримці більше 
30 календарних днів, наступних 
за останнім днем строку сплати 
суми грошового зобов’язання, 
- у розмірі 20 відстків погаше-
ної суми податкового боргу (п. 
126.1 ст. 126 р. ІІ ПКУ). 

Крім того, після спливу 90 
календарних днів, наступних 
за останнім днем гранично-
го строку сплати податкового 
зобов’язання, нараховується 
пеня. 

Сектор комунікацій 
Головного управління ДФС 

у Тернопільській області. 
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- Переважно, саме людина 
– основний винуватець нещас-
них випадків, - каже Федір Все-
володович. - Отже, щоб домог-
тися зниження травматизму, 
потрібно постійно працювати 
з людьми: проводити навчання, 
формувати культуру безпеки. 
Цим у Фонді соціального стра-
хування України займається 
служба страхових експертів з 
охорони праці. Сергій Нестеров, 
в.о. директора виконавчої ди-
рекції Фонду соціального стра-
хування України, підбиваючи 
підсумки роботи цієї служби, 
зауважив: «Фонд, дійсно, є тим 
інститутом, який наполегливо, 
крок за кроком, з року в рік, 
через використання інстру-
ментів профілактики, запобігає 
нещасним випадкам, усуває за-
грози здоров’ю працівників, 
викликані умовами праці, та 
підвищує рівень культури без-
печної праці». 

Система охорони праці, як 
би добре не була налагодже-
на,  автоматично не страхує 
від нещасних випадків. І до-
свід, напрацювання  інших  ви-
робництв – це як шпаргалка чи 
підказка. Як їх реально впрова-
дити на  підприємстві – спра-

ва кожного конкретного ви-
робництва, його керівника та 
кожного працівника. У цьому 
допомагають страхові експерти 
з охорони праці, роз’яснюючи 
законодавчі документи, норма-
тиви, поширюючи методичну 
літературу, проводячи навчан-
ня та перевірку знань спеціа-
лістів з охорони праці підпри-
ємств області, допомагаючи у 
розробленні систем управління 
охороною праці кожного кон-
кретного виробничого об’єкта 
області. 

-  Кажуть, нещастя вхо-
дить у ті двері, які йому від-
чинили…

- Саме так. Буває, лише мить, 
маленька необережність – і 
життя та здоров’я опиняються 
під великим знаком запитан-
ня. Усі нещастя людей стаються 
не стільки від того, що вони не 
зробили як треба, скільки від 
того, що вони роблять те, чого 
не потрібно робити. Палять 
поблизу легкозаймистих речо-
вин, зловживають алкоголем, 
забувають про засоби індиві-
дуального захисту та про еле-
ментарні правила безпеки ви-
робничого середовища. Схема, 
яка призводить до нещасного 

випадку. приблизно така: не-
значне порушення,   допущене 
одним працівником - повторен-
ня його іншими - загальне зни-
ження дисципліни - серйозне 
порушення - НЕЩАСНИЙ ВИ-
ПАДОК. Якщо вчасно виявити 
оті незначні порушення, прого-
ворити фактори ризику з пра-
цівниками, коли керівництво 
не економить на здоров’ї своїх 
підлеглих, тоді до останнього 
пункту найчастіше не доходить.

- Знайшла в пресі факти 
про співвідношення кількос-
ті смертельно травмованих 
та загальної кількості трав-
мованих в Україні. Якщо у роз-
винених європейських країнах 
воно 1:800–1000, то в Україні 
1:12, а в  будівельній галузі 
1:4. У Тернопільській області 
на будмайданчиках така ж 
картина?

-  На жаль, з року в рік буді-
вельна галузь тримає лідирую-
чі позиції в Україні щодо трав-
матизму  на робочому місці. В 
нашій області також постійно 
трапляються випадки на буді-
вельних майданчиках. Будинок 
на вулиці Вербицького, що спо-
руджується в Тернополі, вже 
вдруге за два місяці  став міс-

цем нещасного випадку, причо-
му, зі смертельним  фіналом. На 
початку квітня цього року під 
час будівельних робіт з п’ятого 
поверху впав робітник. Травми 
виявилися несумісними з жит-
тям. І сорокарічний чоловік по-
мер  на місці події.

Днями в тому ж будинку, на-
віть у тому ж під’їзді, з висоти 
восьмого поверху теж  впав чо-
ловік. Потерпілий  виконував 
певні роботи, а через деякий 
час  почули, що в шахту ліфту 
хтось впав.  За попередньою ін-
формацією, загиблий  чоловік  
послизнувся на свіжозалитому 
бетоні, не втримався та зірвав-
ся в шахту ліфта. Від отриманих 
травм він помер на місці. Йому 
було лише  сорок  п’ять  літ… Не-
щасний випадок  внесли в ЄРДР 
відповідно до статті 272 части-
на 2 ККУ: порушення правил 
безпеки під час виконання ро-
біт з підвищеною небезпекою. 
Працює комісія, встановлюють 
причини нещасного випадку. 

-  Хіба тут не спрацьовує 
теорія розбитих вікон? Вчас-
но не запобігли  порушенню 
безпеки праці і це спровокува-
ло нову смерть на роботі…

-  Завжди так буває, кажуть 
англійці:  нещастя розкаже, що 
таке щастя. Ми оцінюємо мож-
ливості, ми підсумовуємо на-
слідки. Бувають навіть такі фак-
ти, коли особи, відповідальні за 
охорону праці підприємств, які 
мали б навчати і застерігати ін-
ших працівників, самі грубо по-
рушують вимоги, травмуючись 
та навіть втрачаючи життя. У 
минулому році такий моторош-
ний випадок трапився в кар’єрі 
у Підволочиському районі. Го-
ловний інженер підприємства, 
під’їжджаючи до місця розроб-
ки на сходинці автонавантажу-
вача, не втримався та потрапив 
під колеса. 

Минулого року на будівель-
них роботах  потерпіло 14 осіб 
з різним ступенем тяжкості, чо-
тирьох людей вже не поверну-
ти. Чомусь, аналізуючи причи-

ни нещасних випадків загалом 
і в будівельній галузі зокрема, 
з’ясовується закономірність: до 
більшості важких та смертель-
них травм призводить власна 
безпечність потерпілих та іг-
норування ними найпростіших 
основних вимог безпеки праці. 
Як би не намагалися посадовці 
приписами та відповідними до-
кументами  убезпечити праців-
ників – нічого не вийде без ба-
жання та волі кожної людини.

Питання щодо охорони 
праці в будівництві турбує че-
рез найвищий у країні рівень 
травматизму, зокрема - смер-
тельного, що зафіксовано в цій 
галузі. Крім цього, у будівель-
ників довготривалі періоди не-
працездатності за лікарняними 
листками, що свідчить про тяж-
кість травмувань на будмай-
данчиках.

- А яка, загалом, динаміка 
травматизму цього року?

- За І квартал 2019 року 
кількість нещасних випадків 
на виробництві в Україні змен-
шилась на 4,7%, кількість смер-
тельних нещасних випадків 
– на 1,1%. В області за 4 місяці  
2019 року зареєстровано 26  
повідомлень про нещасні ви-
падки на виробництві. Потерпі-
ло 27 працівників, в тому числі 
3 - зі смертельними наслідка-
ми. У порівнянні з відповідним 
періодом 2018 року, надійшло 
на 4 повідомлення більше. За 
результатами розслідувань, 
пов’язано з виробництвом і 
взято на облік потерпілих у 17 
випадках. 

Страхові експерти з охорони 
праці у трудових колективах 
аналізують нещасні випадки, 
які сталися раніше, щоб вони 
не повторювалися.

Ще і ще раз наголошуємо і 
роботодавцям, і працівникам: 
де є бажання зробити працю 
безпечною  – там є і спосіб. Щоб 
теорія розбитих вікон не стала 
практикою…

- Дякую за розмову.
Зоряна ЗАМКОВА.

Федір БОРТНЯК: «Де є бажання зробити 
працю безпечною, там є і спосіб»

Як зменшити травматизм, інколи із смертельними наслідками, на виробництві?
Чи чули ви про теорію розбитих вікон? Згідно з нею, якщо в будівлі 

одне скло розбите і його вчасно не замінити, з часом у цій будівлі не буде 
жодного цілого вікна і вона перетвориться на руїни. Відповідно до цієї 
теорії, якщо вчасно не запобігти вчиненню дрібних правопорушень, це 
спровокує лавину злочинності.

Цю теорію цілком можна застосувати до охорони праці на виробни-
цтві, де розбиті вікна – це безлад, дрібні порушення з боку працівників, 
ігнорування правил безпеки. Таку концепцію озвучив на VI Міжнародній 
науково-практичній конференції Олексій Носов. Це можуть бути поо-
динокі випадки, коли хтось не виконав вимогу інструкції, не використав 
засоби індивідуального захисту під час проведення небезпечних робіт. 
За логікою, якщо одному це зійшло з рук, його будуть наслідувати інші 

працівники. Поступово такі дрібні порушення стають стійкими навичками небезпечного вико-
нання робіт.

У Тернопільській області, порівняно з іншими регіонами, виробничий травматизм невисокий. 
Але в окремих галузях та на підприємствах нещасні випадки трапляються з прикрою постій-
ністю. Змінити культуру охорони праці неможливо без урахування самостійного сприйняття 
працівниками застережень та правил. Чи шукають в області способи донесення до людей інфор-
мації, потрібної для формування стійких звичок і навичок безпечної праці? Про це розмовляємо з 
в.о. начальника управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Терно-
пільській області Федором БОРТНЯКОМ.

З 1 липня подати заяву 
на зарахування 
дитини у дитячі садки 

можна онлайн (dnz.te.ua) 
або через Центр надання 
адміністративних послуг 
(ЦНАП)за адресою вул. Князя 
Острозького, 6,  м. Тернопіль.

У разі самостійної онлайн-
реєстрації через сайт dnz.te.ua заяв-
ник зобов’язаний протягом 5 робочих 
днів з дня заповнення електронної 
форми звернутись у ЦНАП та надати 
наступні документи (оригінали):

1) Свідоцтво про народження ди-
тини.

2) Один із документів, що підтвер-

джує реєстрацію місця проживання 
дитини або батьків (одного з батьків) 
в Тернопільській міській територі-
альній громаді, а саме:

- витяг з Єдиного державного де-

мографічного реєстру щодо реєстрації 
місця проживання/перебування особи 
(дитини або одного з її батьків);

- один із документів, до яких 
вносяться відомості про місце про-
живання (паспорт громадянина 
України, тимчасове посвідчення 
громадянина України, посвідка на 
постійне проживання, посвідка на 
тимчасове проживання, посвідчення 
біженця, посвідчення особи, яка по-
требує додаткового захисту, посвід-
чення особи, якій надано тимчасовий 
захист) одного з батьків дитини з від-
міткою про реєстрацію місця прожи-
вання (оригінал);

- довідку про реєстрацію місця 

проживання/перебування особи (ди-
тини або одного з її батьків), що вида-
ється відповідно до Правил реєстрації 
місця проживання та Порядку переда-
чі органами реєстрації інформації до 
Єдиного державного демографічного 
реєстру.

3) Документ, що підтверджує пра-
во на пільгу (якщо така є)

У разі неподання батьками чи осо-
бами, які їх замінюють протягом вста-
новленого терміну (5 робочих днів з 
дня заповнення електронної форми) 
вказаних документів у ЦНАП  діти 
не вважаються зареєстрованими в 
загальному міському електронному 
реєстрі.

Записати дитину у дитсадок можна у ЦНАПі
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У селі Манево, що на 
Лановеччині, день 
літнього Миколи 

став подвійним святом. 
Тут, завдяки депутату 
обласної ради Богдану 
Яциковському, для  
місцевої дітвори відкрили 
спортивний майданчик. 

На освячення комплексу під 
відкритим небом селяни при-
йшли цілими родинами. Були 
гості і з сусідніх сіл територіаль-
ної громади. 

Звісно, найбільше раділа ма-
леча. Хлопчаки і дівчатка відразу 
ж облюбували новенькі атракці-
они та навіть вишикувалися до 
них у чергу.

 До речі, у селі Манево разом 
з батьками проживають 67 діток, 
тридцятеро з них - дошкільнята. 
А навчаються учні з Манева у су-
сідній Снігурівці, куди їх підво-
зить шкільний автобус. 

- Чудово розумію проблеми 
сільських жителів, оскільки сам 
виріс у селі. Тим більше, усві-
домлюю, як непросто при тепе-
рішній ситуації в країні вихову-
вати малюків, - зауважив Богдан 
Яциковський. - Вже за лічені дні 
у школярів розпочнуться каніку-
ли, а у сільських дітлахів цікавих 

розваг майже немає. Тож споді-
ваюся, що на цьому майданчику 
завжди буде лунати радісний ди-
тячий сміх.

 За словами депутата облас-
ної ради, діти мають не тільки 
навчатися в комфортних умовах, 
а й гуляти, гратися, розвиватися 
фізично, зростати здоровими.  

- Я справді задоволений, що 
вдалося допомогти місцевим 

мешканцям організувати дозвіл-
ля їхніх дітей. Не слід забувати, 
що дбаючи про них, ми, насам-
перед, дбаємо про наше спіль-
не майбутнє. Я завжди готовий 
йти назустріч людям, і особливо, 
коли йдеться про виховання но-
вого покоління українців, - за-
певнив Богдан Яциковський.

 - Усе залежить від кожного 
з нас, - зазначив сільський голо-

ва Манева Аркадій Сеник. – Ми 
запланували чимало - зробити 
дороги, встановити освітлення, 
та, на жаль, не вистачає коштів. 
Тому цей внесок в інфраструк-
туру села розцінюємо як вклад у 
розвиток майбутнього наших ді-
тей. Вдячні Богдану Ігоровичу за  
цю корисну ініціативу.

- Наші люди особливо щирі, 
відкриті і духовно багаті, - зазна-

чив настоятель храму села Сні-
гурівка Іван Борис, освятивши 
майданчик. – Ми завжди радо 
вітаємо гостей, а тим паче, коли 
вони приходять з такими ще-
дрими подарунками для наших 
дітей. Тож, хай Бог благословить 
кожного за добрі справи, небай-
дужість до людських проблем та 
готовність їх вирішувати.

Наталія НАЗАР.

Богдан ЯЦИКОВСЬКИЙ: «Дбаючи про 
дітей, ми дбаємо про наше майбутнє» 

Спільнота 
Тернопільського 
національного 

економічного 
університету 
вітала поважних 
гостей - делегацію 
Представництва 
Європейського 
Союзу в Україні. На 
чолі з паном Послом 
Хюґом Мінґареллі 
до ТНЕУ прибули 
політичний радник 
Представництва ЄС 
в Україні Піт Блонде, 
радник, керівник 
відділу торгівлі та 
економіки Яна Герцег, 
документаліст відділу 
преси та інформації 
Ірина Стаднійчук.

Від імені ректора ТНЕУ гос-
тей привітав проректор з на-
укової роботи Зеновій-Михайло 
Задорожний. Презентували до-
сягнення університету, розпо-
віли про участь у європейських 
проектах і програмах, діяль-
ність Інформаційного центру ЄС 
гостям під час робочої зустрічі 
начальник відділу міжнарод-
них зв’язків ТНЕУ Уляна Коруц, 
директор навчально-наукового 
інституту міжнародних еконо-
мічних відносин ім. Б. Д. Гаври-
лишина Ірина Іващук, заступ-
ник керівника Інформаційного 
центру ЄС Ганна Михайлиця.

Пан Посол завітав до Ін-
формаційного центру ЄС, де 
відбувалися ігри розуму на єв-
ропейську тематику. Хюґ Мін-
ґареллі поділився з учасниками 
інтелектуальних змагань сво-
їми враженнями від відвідин 
Тернопільщини.

Поспілкуватися з Послом ЄС 
в Україні, поставити запитання і 
поділитися власними міркуван-
нями мала можливість молодь 
ТНЕУ разом із викладачами. До 
діалогу також долучився заступ-
ник міського голови Тернополя 
Леонід Бицюра.

Учасники зустрічі спілкува-
лися щодо питань європейської 
інтеграції України, війни на 

Сході нашої держави та реакції 
ЄС на ці події. Про можливості 
участі молоді у європейських 
програмах, працевлаштування у 
країнах ЄС. І тримали поради як 
стати успішними.

А професор кафедри доку-
ментознавства, інформаційної 
діяльності та українознавства 
ТНЕУ Микола Лазарович пода-
рував авторську книгу пану По-
слу.

Колектив ТНЕУ вдячний 
пану Послу та його команді за 
цікавий і змістовний візит і за 
постійну увагу й підтримку ді-
яльності Інформаційного цен-
тру ЄС, що діє на базі універси-
тету.

У ТНЕУ побував Посол 
Європейського Союзу в Україні

Інвестиційний форум на Тернопільщині 
відвідало 30 іноземних делегацій

Минулого тижня на 
Тернопільщині 
відбулася одна із 

наймасштабніших подій 
року - Міжнародний 
інвестиційний форум. 
Цьогоріч на форум 
завітали понад 400 
учасників, 30 іноземних 
делегацій, представники 
дипломатичних місій, 
бізнесу та громадських 
організацій.

Інвестиційний форум – це 
можливість відкрити потенціал 
Тернопільської області.

Цьогоріч основний акцент 
зробили на розвитку агропро-
мислового комплексу, туризму 
та креативній індустрії, енерго-
ефективності та енергозбере-
женні, інформаційних техноло-
гіях та розвитку ІТ-кластеру. 

В інвестиційному форумі 
взяв участь міністр економічно-
го розвитку та торгівлі України 
Степан Кубів. 

«Тернопільщина входить 
до ТОП-5 областей, де малий 
і середній бізнес почувається 
найбільш комфортно, - зазна-
чив посадовець. -  Вже більше 
13 кварталів поспіль економіка 
зростає, макроекономічні по-
казники є стабільними: від 2016 
року до 2019 року ріст економі-
ки збільшився на 8,4 % при умо-
ві, що у нас триває війна!»

Голова Тернопільської ОДА 
Степан Барна наголосив, що 
цей захід не лише традиційний 
для нашого краю, а й один із 

наймасштабніших за кількістю 
іноземних гостей.

- Сьогоднішня зустріч є важ-
ливим кроком на шляху зміц-
нення міжнародних відносин 
Тернопільщини в усіх напрямках 
її співпраці. Вже зараз впевнено 
можемо говорити про суттєві 
позитивні зрушення, які дають 
усі підстави будувати подаль-
шу стратегію розвитку нашого 
краю, - зауважив Степан Барна. 
-  Лише впродовж першого квар-
талу 2019 року обсяг прямих 
іноземних інвестицій в економі-
ку області зріс у 2,3 рази і сягнув 
показника понад 104 мільйони 
доларів. Це абсолютний рекорд 
в Україні. За темпами це перше 
місце в нашій країні.

Під час форуму «Тернопіль-
щина INVEST» відбулося підпи-
сання чотирьох угод про спів-
робітництво. Зокрема, Степан 
Барна спільно із заступником 
губернатора Брестської об-
ласті Республіки Білорусь під-
писали План дій на 2019-2020 
роки на виконання угоди між 
Тернопільською ОДА та Брест-
ським обласним виконавчим 
комітетом Республіки Білорусь 
про торговельно-економічне, 
науково-технічне і культурне 
співробітництво. Збаразька РДА 
підписала угоду з муніципалі-
тетом Хуло Аджарської Авто-
номної Республіки Грузії. Також 
домовилися про співпрацю під-
приємці Тернопільщини і Брес-
ту. 

Анна КЛАПОУШКО.
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Не лише працюють 
разом, а й 
займаються 

спортом та відпочивають. 
Працівники ПАТ 
«Тернопільгаз»  прагнуть 
бути кращими у всьому, а їх 
колектив – це ніби велика 
сім’я. Та й дуже часто на 
підприємстві працюють 
цілими династіями, а 
знання і досвід передають 
від батька до сина. 

У минулу п’ятницю у Тере-
бовлі відбулася 33 спартакіада 
серед працівників газових госпо-
дарств області та 14 – серед їхніх 
дітей «Майбутні олімпійці серед 
нас». У змаганнях взяли участь 
найкращі спортсмени кожного з 
управлінь експлуатації газового 
господарства. Напередодні від-
біркові тури провели у районах, 
а переможці зібралися на стаді-
оні у Теребовлі. Визначали най-
сильніших у найрізноманітніших 
видах спорту: міні-футбол, на-
стільний теніс, гирьовий спорт, 
шашки,  біг,  армспорт і дартс. 
Тож проявити свої таланти мо-
гли всі охочі. 

Дійство почалося з урочистої 
ходи спортсменів, які пройшли 
біговою доріжкою під акомпане-
мент духового оркестру «Княжі 
сурми». Ведуча оголосила кож-
ну команду. Також представили 
організаційний комітет змагань. 
До нього увійшли: голова управ-
ління ПАТ «Тернопільгаз» Олег 
Караванський, який є і головою 
журі, голова обласної федерації 
«Спартак», суддя міжнародної 
категорії, головний суддя спар-
такіади Володимир Приймак і 
голова об’єднаної профспілко-
вої організації «Тернопільгаз», 
майстер спорту з мотокросу Та-
рас Грицюк. На знак щедрості 
та гостинності теребовлянської 
землі Олегу Караванському вру-
чили коровай. Почесним гостем 
на святі був голова Теребовлян-
ської райдержадміністрації Юрій 
Ништа.

Право підняти державний 
прапор надали представникам 
команди Козівського управління 
експлуатації газового господар-
ства Надії Мех і Василю Пальца-
ну.  Всі присутні виконали  гімн 
України. Спортсмени Теребов-

лянського управління газового 
господарства Володимир Бере-
зовський та Мар’яна Пацула за-
палили вогонь спартакіади.

Парох храму Святого Ми-
колая УГКЦ отець Петро  і свя-
щеник ПЦУ отець Володимир 
звернулися до людей зі словом 
молитви і поблагословили все 
дійство. Хвилиною мовчання 
вшанували бійців, які загинули 
на Сході за волю і незалежність 
нашої держави. 

Ансамбль барабанщиць «Ма-
жоретки» заграв чудову мелодію. 
Краплі дощу, що розбивалися об 
барабани, додавали виступу ат-
мосферності та неабиякої чарів-

ності. 
- Дорогі працівники газових 

господарств області, хочу щиро 
подякувати за вашу нелегку  пра-
цю, яку ви вдень і вночі, у свято 
і будень несете, щоб забезпечити 
надійність і безпеку газопоста-
чання, - зазначив у вітальному 
слові голова ПАТ «Тернопільгаз» 
Олег Караванський. – Якщо ми зі-
бралися тут разом, то всі ми вже 
переможці. Ви не лише найкраще 
виконуєте свою складну і відпо-
відальну роботу, а й займаєтеся 
спортом, художньою самодіяль-
ністю, вдосконалюєтеся, вража-
єте своїми талантами і вміння-
ми. Велика вам шана й повага! 

Дякую вам, що ви зі мною, а я з 
вами!

Голова Теребовлянської рай-
держадміністрації Юрій Ништа 
також привітав спортсменів і 
глядачів, подякував всім за при-
сутність. Він висловив радість з 
приводу того, що у Теребовлі від-
бувається такий чудовий спор-
тивний  захід.

Після оголошення головним 
суддею змагань Володимиром 
Приймаком програми спартакіа-
ди почалися власне змагання.

Оскільки все ще дощило, до-
велося трохи відкласти змаган-
ня, що мали проходити надворі. 
Але гру в шашки і настільний 

теніс в приміщенні стадіону по-
чали вчасно. Згодом таки розпо-
годилось і спортсмени змогли 
помірятися в швидкості – про-
водили біг на різні дистанції, 
а також естафету. За перемогу 
боролися силачі в дисциплінах 
армспорт і гирьовий спорт. Най-
більші пристрасті точилися під 
час футбольних матчів. Остан-
ньою дисципліною спартакіади 
був дартс, у якому змагалися ке-
рівники газових господарств. Ви-
явилося, що найвправніше метає 
дротики сам Олег Караванський.

Спартакіада завершилася 
концертом учасників художньої 
самодіяльності і нагородженням 
учасників. За загальнокоманд-
ними результатами перемогу 
здобула команда Збаразького 
управління газового господар-
ства, друге місце зайняла коман-
да з Козови, а бронзу здобули 
газовики із Чорткова. Серед ді-
тей найкращою стала команда зі 
Збаража, а 2 і 3 місця зайняли юні 
спортсмени з Козови і Бережан.

Додому всі роз’їжджалися 
втомленими і задоволеними, не-
залежно від того здобули вони на-
городи чи ні. Адже найважливіше, 
що усі відчули себе єдиною вели-
кою командою, якій під силу усе!

Максим СКАСКІВ, 
фото Івана ПШОНЯКА.

ІДЕЇ, ЯКІ ОБ'ЄДНУЮТЬ: 
тернопільські газовики 33 роки поспіль 

збираються сім'ями на мегаспартакіаду 
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Для чого нам новий 
проект правопису?

Активний процес унормування нашої 
орфографії розпочався у буремному ХХ 
столітті. У 1919 році Українська академія 
наук розробила "Головніші правила укра-
їнського правопису", які й стали основою 
для усіх пізніших доопрацювань.

У 20-х роках минулого століття уже 
радянська влада затвердила так званий 
скрипниківський правопис, над яким пра-
цювали не тільки радянські філологи, але 
й представники інших земель, що не вхо-
дили тоді до УРСР.

Цей правопис вважають за доволі якіс-
ний продукт, як на той час, настільки якіс-
ний, що після згортання українізації його 
затаврували "націоналістичним" і заборо-
нили.

У 1933 році ввели правопис, який на-
ближав українську до російської (без літери 
ґ та з кличною формою замість відмінка).

Ще деякі незначні зміни прийнято в 
1946 та 1960 роках. Автори останньої ре-
дакції надихалися добровільно або при-
мусово з "Правил русской орфографии и 
пунктуации" 1956 року. Від 1960 аж до 1990 
років офіційною була саме ця редакція.

Після розпаду СРСР відновили літеру ґ 
і кличний відмінок, але відчувалася потре-
ба ґрунтовнішої ревізії.

Нова редакція відновила певні осо-
бливості так званого скрипниківського 
правопису, які є частиною української пра-
вописної традиції. Автори змін впевнені, 
що саме так ми зможемо повернутись до 
питомої української мови.

Хто його розробляв?
Спеціально створена робоча група Ко-

місії з питань правопису Міністерства осві-
ти і науки України, до якої увійшли провід-
ні філологи країни і урядовці.

- Насамперед, це не новий правопис, 
а нова редакція українського правопису. 
Вперше така нова редакція пройшла до-
вгий шлях – дискусії, громадське обгово-
рення, затвердження, робоча група працю-
вала 3 роки¸ – роповіла журналістам член 
Української національної комісії з питань 
правопису, професор Світлана Єрмоленко.

З її слів, розділи правопису залишили-
ся ті самі, але в усіх змінено фактичний ма-
теріал, який застаріває, – змінені правила, 
формулювання, стилістика.

У новій редакції правопису є також 
спрощення, що, на думку Єрмоленко, допо-
може в навчанні школярам.

Що саме змінили?
“Кодекс” мовних правил займає 282 

сторінки. Є серед них і цілком незвичні, які 
доведеться заучувати. Наведемо основні з 
них.

«ЛЮБОВІ ТА ЛЮБОВИ». Іменники 
третьої відміни, що закінчуються на -ть із 
попереднім приголосним, а також іменни-
ки кров, любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь 
у родовому відмінку однини мають закін-
чення -і або -и: безкрайності і безкрайнос-
ти, меншості і меншости, свіжості та сві-
жости тощо.

«ПІВ ЯБЛУКА ТА ПІВ ГОДИНИ». Слово 
пів у розумінні половина тепер писатиме-
мо окремо: пів віку, пів дороги. Цим уста-
новлено одне правило написання замість 
трьох (разом, через дефіс і з апострофом).

«Більше ґ у словах». В антропонімах 
літеру g передаватимуть через ґ, а h через 
г. Тут маємо так само подвійне написання: 
Гегель і Геґель, Гете і Ґете, Ґуллівер тощо.

«ДИТИРАМБ І АНАТЕМА». У словах 
грецького походження th у переважній 
більшості випадків передаємо літерою т: 
антологія, бібліотека, естетика, матема-
тика, ритм, тромб, Прометей, Текля,. Там, 
де під впливом російської мови цей звук 
позначений літерою ф, можна писати: ана-
фема і анатема, дифірамб і дитирамб, ефір 
і етер, кафедра і катедра, міф і міт, Афіни і 
Атени, Голгофа і Голгота тощо.

«ЗРОБИ ПАВЗУ». У запозиченнях із 
грецької та латинської мов - подвійне на-
писання: аудиторія і авдиторія, аудієнція і 
авдієнція, лауреат і лавреат, пауза і павза, 
фауна і фавна.

«МЕНШЕ Й». Уникаючи подвійної йо-
тації, пишемо фоє, Гоя, Мая замість фойє, 
Гойя, Майя .

«ПРОЄКТ ДНЯ». Змінено написання 
слова проєкт (із похідними), як об'єкт, 
суб'єкт, траєкторія замість теперішнього 
проект.

«ОЛЕГУ І ОЛЕЖЕ». Іншомовні чоловічі 
імена з основою на г,к, х матимуть закін-
чення -у в кличному відмінку. Наприклад: 
Петрику, Іванку, Джеку, Жаку, Людвигу. Та-
кож у правописі внесли уточнення щодо 
утворення кличного відмінка від чолові-
чих імен Ілля, Ігор, Лазар, Олег. Ім’я Олег 
матиме дві паралельні форми. Правильно: 
Ілле, Ігорю, Лазарю, Олегу (Олеже).

«СВЯЩЕННИЙ І СВЯЩЕННИК». Сло-
во священик тепер писатиметься з двома 
літерами н – священник, за аналогією до 
«священний». Раніше у написанні цього 
слова багато хто робив помилки. 

«УЗАКОНИЛИ» ФЕМІНІТИВИ». За-
тверджено правила утворення феміні-
тивів - за допомогою суфіксів -к, -иц(я), 
-ин(я) та -ес. Наприклад, авторка, дизай-
нерка, директорка, редакторка.

«И НА ПОЧАТКУ СЛОВА». У проекті 
нового правопису надається перевага лі-
тері "і", однак перед приголосними "н" та 
"р" можна вживати два варіанти написан-
ня: "індик" та "индик", "ирій" та "вирій", 
"ірод" та "ирод" тощо. Також, наприклад, 
пропонується затвердити вживання "и" 
на початку дієслова "икати" та іменника 
"икавка" та похідних від цих слів.

«ДОНСЬКИЙ, АЛЕ ТОЛСТОЙ». Закін-
чення російських прізвищ на -ой виріши-
ли передавати через -ий: Донской – Дон-
ський, Трубецкой – Трубецький. Виняток 
– Лев Толстой.

«МЕНШЕ ДЕФІСІВ». Новий правопис 
пропонує слова з першими іноземним 
частками писати разом (зараз частина з 
них пишеться разом, а частина через де-
фіс), відтак слова "попмузика", "вебсторін-
ка" "пресконференція" і "експрезидент" 
писатимуться без дефісу. Також слова з 
першим іншомовним компонентом анти-
, контр-, віце-, екс-, лейб-, обер-, штабс-, 
унтер- писатимуть разом: ексміністр, 
віцепрем’єр, оберофіцер, унтерофіцер, ан-
тивірус. З власною назвою такі компонен-
ти уже будуть з дефісом: екс-Югославія.

«МАЛА БУКВА ДЛЯ МАШИН». Назви 
виробничих марок технічних виробів (ма-
шин, приладів) вирішили брати в лапки і 
писати з великої букви: автомобілі «Нісан», 
«Вольво», «Фольсваген»), літак «Боїнг 777». 
Але назви самих виробів беремо в лапки і 
пишемо з малої букви: «нісан», «вольво», 
«фольксваген» (автомобілі), «боїнг» (літак).

«ЗАБЕРІТЬ ВАШІ ЛАПКИ». Буде і 
менше лапок. Назви сайтів, ужиті як на-
зви юридичних осіб, писатимуть з великої 
літери та без лапок (РНБО ввела санкції 
проти Яндекса). Складені назви інформа-
ційних агентств теж будуть без лапок (ін-
формаційне агентство Франс Пресс). Щодо 
назв сайтів, якщо поруч із назвою є родове 
слово – тоді лапки використовують і назва 
пишеться з великої літери: сайт «Вікіпе-
дія», соціальна мережа «Фейсбук». Якщо ж 
родового слова немає – назва пишеться з 
маленької літери і без лапок: гугл, твітер. 
Як це мало писатися раніше – невідомо, 
адже попередній правопис був затвердже-

ний ще в 1992 році, коли таких проблем 
просто не існувало. 

 «БІЛЬШЕ ДЕМОКРАТІЇ». Як і раніше, 
з великої букви писатимуть офіційні на-
зви найвищих державних посад України, 
міжнародних посад: Президент України, Ге-
неральний прокурор України. Але в неофі-
ційних текстах ці назви дозволено писати з 
малої букви: вибори президента, генераль-
ний прокурор України, приїзд королеви. 

Чому це важливо?
Тому що нову редакцію правопису, 

якщо остаточно затвердять, використо-
вуватимуть в усіх сферах життя українців, 
що стосуються застосування мови на пись-
мі. Тобто, все, що ви писатимете, потрібно 
буде писати згідно із правилами.

Що про нього кажуть?
Всяке. З одного боку, філологи схва-

люють зміни, оскільки, за їхніми словами, 
новий правопис буде значно більш україн-
ським – він поверне нам мову до тих прин-
ципів, які існували в Україні до русифікації, 
яка відбувалася в 50-ті роки. Крім того, 
науковці запевняють, що багато норм за-
лишається.

З іншого боку, правопис не враховує 
чимало тих змін, яких зазнала наша мова із 
радянських, а тим більше – дорадянських 
часів. Тому чимало запропонованих кон-
струкцій сьогодні виглядають, скажімо, 
дещо штучно.

Ні, не треба буде
 говорити "етер"

Розробники нової редакції правопису 
наголошують: він стосується виключно 
письмової мови і не регулює усне, тож не 
може нікого змусити говорити "етер" або 
"проєкт". Якщо хтось і вимовляє так ці сло-
ва, то це добровільна ініціатива.

Правописи час від часу піддають реві-
зії в різних країнах, і спроби реформ часто 
відбувалися зі скрипом і скандалами.

Наприклад, у 1996 році німецькомовні 
країни після багатолітніх обговорень ухва-
лили спільну реформу орфографії, щоб її 
спростити, після чого здійнялася буря про-
тесту від вчителів та письменників. Після 
чого у 2006 році трохи модифікували ре-
форму, проте невдоволення залишилося. 
Деякі газети дотепер практикують різні 
підходи до правопису.

ПРОЄКТ, РАДОСТИ ТА ФЕМІНІТИВИ: 
що вирішили змінити в українській 

мові та чому це важливо
Отже, 22 травня Кабінет Міністрів на засіданні 
схвалив нову редакцію Українського правопису, 
яка замінить версію 1992 року. Як повідомляє 
прес-служба Міносвіти, документ вступить у дію 
з моменту офіційної публікації. Її ще не було.
Документ має підписати прем’єр-міністр, лише 
потім його опублікують. 
Одразу хочемо заспокоїти батьків і школярів, які 
складають ЗНО – новий правопис ніяк не вплине 
на вступну кампанію-2019.
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Аліна сиділа на березі 
річки, вдивляючись 
вдалечінь. Сонце 

пронизувало водне 
плесо своїми яскравими і 
теплими промінчиками. 
Дівчина мружилася і від 
того була ще красивішою.

Сьогодні вона нікуди не по-
спішала. Навіть дивно, що на-
решті полюбила себе і дозво-
лила собі бути щасливою, ли-
шень коли розміняла тридцят-
ку.

… Аліна завжди жила і горі-
ла для когось, та тільки не для 
себе. Вона поспішала на допо-
могу всім, хто того потребував. 
І так – скільки себе пам’ятає. 
Батькам, які постійно «метали-
ся» на заробітки, допомагала 
виховувати двох молодших се-
стричку і братика, хоч сама ще 
була дитиною.

Найприємніші спогади з її 
дитинства пов’язані зі школою, 
бо життя поза школою – це до-
помога стареньким бабусі і ді-
дусеві по господарству, прання 
вручну (у їхньому селі не було 
централізованого водопоста-
чання. Воду спершу потрібно 
було витягнути з криниці, на-
гріти на вогні, а вже потім бра-
тися за брудний одяг усього 
сімейства). Влітку додавало-
ся ще й просапування грядок 
та чимало іншої буденної сіль-
ської праці. А їй було лише два-
надцять, як мама з татом впер-
ше поїхали на заробітки. Добре, 
хоч на зиму приїжджали, коли 
у Польщі закінчувалися сезон-
ні роботи. Тих декілька місяців 
були для неї раєм. Лише тоді 
Аліна, повертаючись зі  шкіль-
них занять, поспішала додо-
му, щоб залишитись наодинці 
з улюбленою книгою та врешті 
дочитати її, поки малеча на ву-
лиці гуляє з батьками.

Незважаючи на труднощі, 
дівчина дуже добре вчилася. 
Вона тягнулася до знань і сум-
лінно виконувала домашні за-
вдання. Щоправда, писати і чи-
тати доводилося тільки тоді, 
коли всі полягали спати і в домі 
царювала цілковита тиша. Алі-

ні подобалася самотність, бо-
дай викроєна похвилинно. 

Закінчивши одинадцятий 
клас, вступила до вишу. Вона 
й надалі продовжувала добре 
вчитися, не маючи часу на роз-
ваги, а на хлопців й поготів. Та й 
їх не дуже цікавила студентка-
заучка. Хіба щоб списати кон-
спекти, які вона завжди сум-
лінно вела чи практичні за-
вдання. Не гребували спису-
ванням і дівчата-одногрупниці.

Аліна насправді не раз шко-
дувала, що відмовлялася від 
пропозицій дівчат сходити ра-
зом в кіно чи на дискотеку. 
Вона сильно комплексувала, 
бо раніше нікуди не ходила і не 
знала, як себе вести, у що вдяг-
нутися. Думка оточуючих у її 
скромному світі мала важливе 
значення. Від сум’яття думок, 
від сліз, невпевненості і розча-
рувань дівчину рятували кни-
ги – романи та зворушливі іс-
торії з життя простих людей.

 Повертаючись одного дня 
з лекцій в університеті, Аліна, 
зручно вмостившись у кріслі 
трамвая, зачиталася саме одні-
єю з таких історій. Їхати їй, од-
наче, аж до кінцевої зупинки, 
тож є час поринути у світ чужо-
го життя, порадіти чи поспівчу-
вати головній героїні.

– Біля вас вільно? – ніжний 
чоловічий тембр перервав її 
читання. Дівчина повернула 
голову і кивнула «так».

Відчуття, що охопило її тієї 

миті, люди назвали коханням 
з першого погляду. Раніше про 
таке Аліна тільки читала, але 
нічого подібного не відчувала, 
як у ці хвилини. Дівчина знія-
ковіла і ще глибше занурилась 
у читання, хоч вже не розуміла, 
про що далі йдеться в історії з 
журналу.

З того часу вони чи не що-
дня зустрічалися поглядами у 
трамваї, який віз її, як і його, до 
кінцевої зупинки. Земля втіка-
ла з-під ніг Аліни, а серце шале-
но калатало.

Через декілька днів Сергій 
наважився підійти і запропону-
вав провести її до гуртожитку.

Їхні стосунки спершу були 
ідеальними. Принаймні, так 
вважала вона. Вже тиждень 
Аліна жила хвилинами та се-
кундами, проведеними з ним, 
його словами, дотиками  рук і 
першим ніжним поцілунком. 
Все, пов’язане з ним, вкарбову-
валося в пам’яті. Варто було ли-
шень заплющити очі, як уява 
чітко, до деталей вимальовува-
ла хлопця. Та безхмарність цих 
стосунків дуже скоро затьма-
рила його зрада. Як це часто бу-
ває, дівчина випадково побачи-
ла коханого в обіймах іншої.

Відтоді Аліна зачинила своє 
серце на великий замок, посі-
явши у ньому ще більше роз-
пачу, зневіри, розчарувань і не-
впевненості.

Закінчивши університет, ді-
вчина знайшла хорошу робо-

ту, якій віддавала всю себе. У 
колективі вона швидко заво-
ювала авторитет. Чи не впер-
ше, саме тут, вона дізналася 
про справжню жіночу дружбу. 
Колега Настя,  приблизно того 
ж віку, що й Аліна, була заміж-
ньою і разом з чоловіком вихо-
вували двох маленьких дітей. 
Вона дуже хотіла познайоми-
ти Аліну з чоловіковим другом, 
який також «засидівся» у хо-
лостяках, хоч мав добру вдачу і 
гарний характер. Він якраз по-
вернувся з Португалії, де пра-
цював уже кілька років.

Насті таки вдалось одного 
разу витягнути Аліну на пік-
нік, який вони влаштували з 
чоловіком. Запросили й друга 
– Олексія.

За невимушеною розмовою 
і веселими жартами вони усі 
смакували стравами, приготов-
леними на пироді. Аліні здало-
ся, що такого смачного шашли-
ка вона ще не їла. А, може, ні-
коли не відчувала себе так за-
тишно, невимушено і добре, як 
у цій компанії. Тут вона не боя-
лася бути сама собою.

Сонце сьогодні по-
особливому гріло і ніжило свої-
ми теплими промінчиками. На-
стя з чоловіком опівдні піш-
ли вкладати дітей спати. Аліна 
подалася до річки, яка вабила 
блискучим віддзеркаленням. 
Вона сиділа на березі і мружи-
лась від сонця.

Олексій стиха підійшов до 
дівчини. Він погладив її неслух-
няне і скуйовджене теплим ві-
терцем волосся та запитав:

– Де ж ти була так довго? 
Тільки-но тебе побачив, зрозу-
мів, що ти та, яку я шукав усе 
життя.

Аліна усміхнулася. Їй було 
тепло від сонця і його слів. У 
цих словах не було фальші. 
Вона це відчувала. Їй навіть по-
чувся брязкіт замка, який па-
дав на землю, звільнивши від 
тягару її серце.

Олексій сів біля Аліни. Вони 
разом вдивлялися вдалечінь, 
підставляючи свої обличчя ла-
гідним сонячним промінчи-
кам…

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.
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Струни серця
Коли слово правди, наче куля, 
може, просто варто промовчати….
Бо коли від вас залежить доля,
то чи треба гріх на душу брати...
Адже все закрите явним стане, 
шило у мішку не заховати…
Все одно прозріння час настане,
але вас не будуть проклинати….
Бо у правди не буває друзів,
ні рідні, тому й по світу бродить…
(правда ж бо не терпить боягузів)…
Хоча ні…десь поруч колобродить
підлість. Пані хтива й хитра,
вже плете свої брудні інтриги.
Заповзає в душу наче видра,
все не так їй, все їй не до шмиги…
Так і йдуть по світу, майже поруч,
не в тандемі і не у союзі,
Хто кому в житті покаже фору
нам із вами вибирати,друзі….

*     *     *А мама сиділа в куточку
і сльози мовчки втирала….
- Прости мені сину, синочку,
прости мене, синку, - благала.
Завіщо просила прощення?
А Бог його знає, так треба…
За те, що сама годувала,
за те, що молилась до неба…
За те, що безсоннії ночі
проводила біля колиски….
За виплаканії очі…
За крихти хліба й огризки
які залишала для себе,
бо все, що краще - то сину…
Тай нині нічого не треба, 
вже краще у небо відлину…
Та Господь забрати не хоче,
на цьому світі тримає…
- Я ледве вже ноги волочу…
- Я знаю,що вам заважаю…
Сердито невістка буркоче,
онука не помічає…
Старенька в куточку шепоче
і Господа тихо благає:
- Даруй їм щасливу долю…
для сина, невістки, онуки…
Вчини свою, Боже, волю…
й застигли в молитві руки…
Лист для себе самої  
в старості…
Коли ти станеш старою,
не треба нікого вчити.
Не треба давати поради,
якщо не будуть просити.
Й скиглити також не треба,
бо скарги твої недоречні,
що десь там «корчує» ноги
і ціни «скажені» аптечні…
І не кажи ніколи:
«Я тобі все віддала….»,
бо слухать твої «приколи»
нестерпно, щоб ти це знала.
Годі уже страждати,
змирися, що ти бабуся.
Навчися себе сприймати
й любити навіть в кожусі…
І перестань вкладати 
гроші у «крем-шпаклівку»,
пластику виробляти,
краще купи путівку….
І не чекай подяки
ти від дітей чи внуків,
зайвого не патякай…
Бери «старого» за руку,
бо він один пам’ятає 
тебе молоду й красиву,
й по своєму досі кохає
хоча вже стару і сиву.
Він може на нині єдиний,
кому ти по справжньому треба,
тож не втрачай ті хвилини,
даровані Богом з неба.
І пам’ятай: ти зробила
все, на що Божа воля.
Хто завинив - простила…
В кожного ж своя доля.
Треба життя сприймати
як небеса посилають…
Молодість всім доступна,
старість лиш обрані мають…

Галина КУХАРИШИН.
м. Зборів.

- Людоньки, ви чули?..
Гелька, наче Горгона, влетіла 

до сільської крамниці.
- Я повириваю її довгі патли! 

Голодранка!
Молодиці враз забули, за чим 

прийшли до магазину. Обступи-
ли Гельку. Всі знали, що в Олени, 
яку чомусь змалечку всі кликали 
Гелькою, - язик, наче бритва. Було 
цікаво: хто став Гельчиною «жерт-
вою» цього разу.

- Думаю, хто квітки з городу 
краде? А то мій Васька. Внадився 
до Софійки Ковалевої. Всі ружі по-
зрізав для тієї…

- То ви, Гелю, кажете про тих 
Ковалів з сусіднього села? - пере-
питали сільські сороки.

- Про них, аби їм… аби їй… Зва-
лилися на мою голову…

- Софійка - слічна дівчина. Гар-
на. А яку косу викохала! 

- Навіщо мені її краса і коса? 
Ми для Васьки нову хату збудува-
ли. Машину купили. Ні, не приве-
де він на моє підвір’я Софії! Бідної 
невістки мені не треба! Добро до 
добра повинно йти. А Ковалі… Ой, 
яке нещастя!..     

Вдома Гелька пиляла чолові-
ка:

- Іване, напоум сина. Хіба ми 
добро старали для того, аби воно 
якійсь бідосі дісталося? В Ковалів 
четверо дітей. Їй-Богу на шию нам 
сядуть. 

Іван перечити Гельці не вмів і 
не смів.

- Василю! - гукнув сина. - То 
правда про Софію Ковалеву?

- Правда, тату. А що? До весілля 
готуйтеся. Ось хотів вам сам сказа-
ти, але ви вже все знаєте. 

- Знаємо! Щоб тим Ковалям!.. 
Яке весілля? Навіть не згадуй про 
ту дівку!

Гелька репетувала, наче перед 
кінцем світу. Іван втік до хати. А 
Василь не міг поміж материн ле-
мент і слова вставити.

Склинала Гелька Ковалів 
страшно. Дійшло це й до Софії та 
її батьків.

- Василю, - крізь сум і сльо-
зи мовила дівчина, - знайди собі 
іншу пару.

- Ти мене не кохаєш?
- Не хочу, аби наше кохання 

було проклятим.
- Софійко, ми поїдемо звідси. 

Оселимося далеко. Ти згідна? Ска-
жи, згідна?

- Є речі, від яких не втечеш. Я 
не хочу, аби нам навздогін леті-
ли страшні слова. Прокляття пе-
реслідують людей. Не дають спо-
кою. Від них не сховатися. Я боюся 
гніву твоє родини, Василю.  

По схилених дівочих плечах 
стікало волосся кольору стиглої 
пшениці. А по обличчі - сльози. Ва-
силь зціловував цей солоний сму-
ток. Гладив коси коханої.

- Як мені жити без тебе? - запи-
тував. - Кого любити?

- Хіба я одна на цім світі? Іди, 
Василю.

Софія легко відштовхнула 
хлопця. Побігла. Волосся розвія-
лося. Дівчина була схожа на див-
ного птаха, який відлітав у теплу 
серпневу ніч. Це відлітало його ко-
хання. Назавжди…

Вранці Гельку наче громом 
вразило. Всі квіти, до однісінької, 
були потоптані, понівечені. А Ва-
силь, який навіть у великі свята 
чарки до писка не брав, щось п’яно 
бурмотів у неспокійному сні…

…Минув час, зістарілися Гель-
ка з Іваном. Уже й Василеве волос-
ся сивиною взялося. На сусідських 
подвір’ях весело галасували вну-
ки. А Гельчине обійстя сумувало. 
Василь так і залишився старим па-
рубком. Став мовчазним. Ні з ким 
не товаришував. Осунувся.  

- А яким гарним хлопцем був! 
- перемовлялися у селі. - Приві-
тний, усміхнений. 

- Гелька винна. Скапарала жит-
тя синові. 

- А Софійка Ковалева вигля-
дає, наче пані. Живе заможно. Мо-
лодшим допомогла на ноги стати. 
Батьків не забуває.

- Добре, що тоді до міста пода-

лася. Не пропала…
- Чоловік в Софії, наче з карти-

ни. 
- Бог бідним у помочі стає…
По неділях Василь возив на 

ринок продавати квіти. До рай-
центру - рукою подати. За свіжі, 
ще мокрі від роси, айстри, гладіо-
луси, жоржини чоловік не правив 
великих грошей. Базарники на-
ставляли на розум дивака, мов-
ляв, хто ж за копійки таку красу 
продає? А йому байдуже.

Гельці також не подобався си-
новий торг. Сказала йому про це. 
Василь у відповідь лише глипнув 
тяжким поглядом.

- Роби, що хочеш, - кинула.
…Софія з сімейством їхала до 

села. Вирішила сорокап’ятиріччя 
святкувати у батьківській оселі. 
Дмитро, чоловік, жартував:

- Нашій мамі скоро півстоліт-
тя буде.

- Ага, бачив би ти, тату, як на 
неї ще задивляються, - засміяла-
ся донька.

- Хто?
- Чоловіки, звісно!
- Ма, ти у нас суперстар! - під-

тримав розмову син.
Біля ринку Дмитро зупинив 

авто.
- Софійко, ходімо за квітами.
- І я! - зголосилася донька.
- Дмитре, в селі ж цілий квіт-

ник. 
- Мамо!.. - хором мовили діти.
Біля відра з різнокольорови-

ми, високими, неймовірно гарним 
гладіолусами, кимарив чоловік.

- Ваші? - запитав Дмитро.
Продавець кивнув головою.
- Софіє, як тобі?
Вона доторкнулася рукою до 

різнобарвного дива:
- Чудові…

- Беремо всі! Скільки?
Василеві перехопило дух. Він 

упізнав цю жінку. А вона його - ні…
- Дівчата, тримайте! - Дми-

тро поділив квіти між дружиною 
і донькою.

Василь дивився їм услід. В 
обох - у матері й доньки - майже 
однаковий ріст. Ставна фігура. І 
розвівається на вітрі біле волосся 
кольору стиглої пшениці. Які вони 
гарні! Які щасливі! Пригадав ту 
далеку серпневу ніч, в яку відлеті-
ло його кохання.  

- Прощай, мій ангеле… - про-
шепотів навздогін. - І прости, що 
не захистив нашу любов. Не вбе-
ріг…  

У понеділок вранці Василя схо-
пило серце. Приїхала швидка.

- Василю, на кого ти нас зали-
шаєш? - лементувала Гелька.

- Цить! - уперше в житті крик-
нув на дружину Іван. - Гріх живого 
оплакувати.

- Можемо не довезти, - бідка-
лася медичка.

Василь розплющив очі. Моло-
денька лікарка видалася йому бі-
лим ангелом із сполоханим погля-
дом.

- Не залишай мене, - прошелес-
тіли Василеві уста.

- Прощай, світку, - нечутно зі-
тхнула душа.

Ольга ЧОРНА.

Сокровенне

Життєві сюжети

гніздечкоСімейне

Вишиванка рідна, ну, хіба не диво?
В ній ходити модно, 

стильно і красиво.
Це - мистецький витвір, 
Це - краса і казка.
В ній душі наснага 

й материнська ласка…

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: працівники Лановецької районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості. У центрі - Світлана 
Філюк - директор філії. Зліва - направо: Галина Ткаченко, Людмила Черній, Людмила Коломійчук, Інна Грицай, Валентина Гусар, Тетяна Криванич,
Віліна Нецюк, Тетяна Бадищук, Ольга Басій, Інна Хращевська.

Вітер завивав, наче 
пес на прив’язі, що 
волі хоче. Шалено 

поривався, показував свою 
силу, проникав у найменші 
щілини, зривав з людських 
голів капелюхи. Казився.

– О, то хтось таки повісився! Я 
тобі кажу – повісився, – мов соро-
ка скрекотала Тося в мобільник. Її 
співрозмовниця і колега по роботі 
Ізя не вірила цим забобонам. На-
справді, вона називалася Іза, але 
так як мала схожі до єврейських 
риси обличчя і кучеряве чорне во-
лосся, то в будинку пристарілих, 
де подруги працювали санітарка-
ми, всі її кликали Ізя. 

– Ти не вір, не вір! То твоя спра-
ва! А ось коли почуєш, що таки 
так, то    скажеш – Тося мала рацію. 

– Ну, добре, – мляво відповіла 

Ізя, - ти ж не того телефонуєш. 
– Ну, не того. 
– То вже кажи, бо серіал почи-

нається.
– Слухай, треба провчити мого 

Петра, – стишено-таємничим го-
лосом промовила Тося.

– Що? Твій Петро був Петром і 
залишиться ним. Йому хоч кілки 
на голові теши, а він як був осто-
лопом, то вчи, не вчи, провчай, не 
провчай – не допоможе, – заре-
готала Ізя. – А що далі п’є? – вже 
схвильовано продовжила.

– П’є, як бик, лютує, як несамо-
витий, ще й руку став на мене піді-
ймати – спасу нема, – сумовито по-
відомила Тося.

– І що ти надумала? Може, за-
кодуй його.

– Ага, закодуєш. Ти чула ко-

лись, щоб алкоголік визнав, що 
він залежний? Я хочу його настра-
шити.

– А то як? – зацікавилася Ізя.
– Знаєш, я не все тобі розпові-

дала. Бо то нікому не потрібно, в 
кожного своя біда. Але я вже всі 
методи випробувала. І надумала 
ось що. В нас є баба Маня, та, що 
вже їй під сто років. Вона глуха, слі-
па, безпам’ятна, але регоче, як хо-
лєра, коли хтось до неї підступить. 
Ми її привеземо до мене, одягне-
мо в мою піжаму, перев’яжемо го-
лову моєю хустиною, тією, якою 
я все перев’язуюся, коли Петро 
п’яний приходить, бо мене сильно 
тоді починає боліти голова. І ми 
бабу Маню покладемо в наше ліж-
ко. Ми з тобою будемо виглядати 
п’яного Петра. Те зробимо в субо-

ту, він в суботу завжди як чіп при-
ходить: починає свої оргії, з хати 
мене вигонить, бити береться, по-
суд трощить. Коли він надійде – я  
заховаюся в хаті, а ти – в хлівці. Як 
тільки він ступить до спальні і по-
бачить бабу Маню в моєму образі, 
дамо йому п’ять хвилин. А потім 
зайдеш ти, наче в гості і побачив-
ши мене (бабу Маню) станеш при-
читати: 

– Ой, подружко, моя мила, та 
нещасна! Як тебе знищив та змар-
нував той диявол! До чого тебе до-
вів той алкоголік!

Ізя слухала все це затаму-
вавши подих. Вона із задоволен-
ням погодилася допомогти Тосі. 
Їх план вдався. Коли Петро поба-
чив у ліжку бабу, яка стала рего-
тати, то геть протверезів. Він хо-

тів тікати, а тут Ізя нагодилася, 
та як стала примовляти та крити 
його на чім світ стоїть, то він лед-
ве вирвався із хати. Усю ніч ходив 
селом, наче причмелений. Вранці, 
в неділю, прийшов додому, а Тося, 
наче нічого й не було, весело кло-
поталася з варениками. А Петро 
пити перестав з того часу. Але став 
якимось задуманим, тихим…

До речі, про нічну вилазку 
баби Мані ніхто не дізнався, на-
віть вона сама… 

Раїса ОБШАРСЬКА.

Та, яку шукав 
усе життя

Невигадане Як подруги пияка провчили

Кохання 
відлетіло 
у серпневу 
ніч

               Василь дивився 
               їм услід. В обох 
- у матері й доньки 
- майже однаковий 
ріст. Ставна фігура. І 
розвівається на вітрі 
біле волосся кольору 
стиглої пшениці. 
Які вони гарні! Які 
щасливі! Пригадав ту 
далеку серпневу ніч, 
в яку відлетіло його 
кохання.

Ліричним рядком
Дякую, Боже,  
що день розпочався
Дякую, Боже, що сонце зустріла,
І бачу пташат за віконцем своїм,
Що син мій сьогодні зі мною вітався,
Що спокій послав в моє серце і дім.
Щораз прокидаюсь й подяку складаю
Що днину додав Ти до мого життя.
Лиш скільки тих днів в моїй долі – 

не знаю,
Та тільки не марно тікали б літа.
Дякую, Боже, що день розпочався,
Який він буде – це вже воля Твоя.
Я в Тебе ніколи багатств не просила,
Була б лиш щасливою рідна сім’я.
Щоб в мирі і щасті жила Україна,
І мама чекала мене край воріт.
Я грішна. І каюсь. Та моя провина
Ніколи не струсить життя мого цвіт.

*       *       *
Розцвітають сади, 
Ніби душу вибілюють щастям.
Розцвітають сади – 
Де пейзаж красивІший знайти?
Відкриваю весні
Я засмучене серденько навстіж,
І запрошую знов
В ньому квітам рясним зацвісти.

Леся ЛЮБАРСЬКА.



№21 (306) /29 травня-4 червня 2019 р. Спорт12 Наш ДЕНЬ nday.te.ua

*     *     *
Нападник “Барсело-

ни” Ліонель Мессі став 
найкращим бомбарди-
ром сезону в Європі і в ре-
кордний 6-й раз завою-
вав “Золоту бутсу”. Мессі 
лідирує за кількістю на-
город. Кріштіану Роналду 
вигравав “Золоту бутсу” 
чотири рази. У суперечці 
за нагороду забиті м’ячі 
футболіста множать-
ся на коефіцієнт чемпіо-
нату. Гол в п’яти провід-
них чемпіонатах Європи 
оцінюється в два очки, з 
шостої по 21 ліги в рей-
тингу УЄФА - в 1,5 очка, 
інші - в 1 очко. “Золота 
бутса” вручається з 1968 
року. Мессі - рекордсмен 
в історії призу, він отри-
мував його тепер уже 6 
разів. Кріштіану Роналду 
- чотири рази. Ще дев’ять 
гравців двічі отримували 
нагороду.

*     *     *
У фіналі чемпіонату 

світу з хокею збірна Фін-
ляндії вирвала вольо-
ву перемогу над Кана-
дою. На початку зустрічі 
збірну Канаду вивів упе-
ред захисник Ши Теодор. 
На початку другого пері-
оду Марко Анттіла зрів-
няв рахунок. На початку 
третього періоду Антті-
ла оформив дубль, а вже 
в кінцівці Харрі Песонен 
встановив остаточний 
рахунок 3:1 на користь 
фінів. Фінляндія завою-
вала золоті медалі чем-
піонату світу втретє в іс-
торії.

*     *     *
Третя ракетка Украї-

ни Даяна Ястремська ста-
ла переможницею турні-
ру WTA у Страсбурзі

У фіналі турніру Жіно-
чої тенісної асоціації ка-
тегорії International вона 

переграла 24-ту ракет-
ку світу Каролін Гарсію 
з Франції. Матч тривав 
майже 3 години. 19-річ-
на Ястремська за перемо-
гу на турнірі отримає $43 
тис. і 280 очок рейтингу.

*     *     *

Олена Костевич при-
несла збірній України 
першу нагороду Кубка 
світу з кульової стрільби, 
що проходить у німець-
кому Мюнхені. Вона ви-
борола срібло у стрільбі з 
малокаліберного пістоле-
та (дистанція 25 м). У фі-
налі Костевич поступила-

ся переможниці Рахі Сар-
нобат з Індії. Нагадаємо, 
що саме у цій вправі Оле-
на стала чемпіонкою сві-
ту торік у корейському 
Чханвоні.

*     *     *
У столиці України від-

будеться чемпіонат сві-
ту U-20 з хокею в диві-
зіоні ІВ. Про це Федера-
ція хокею України повідо-
мила на своїй сторінці у 
facebook. ФКУ проінфор-
мувала, що чемпіонат сві-
ту U20 в дивізіоні ІВ від-
будеться в Києві. Дати 
проведення - 10-17 груд-
ня 2019 року.

*     *     *
Прем’єр-ліга прове-

ла жеребкування раун-
ду плей-офф чемпіонату 
України сезону-2018/19

Згідно з календарем 
змагань, матчі плей-офф 
відбудуться 4 і 8 червня. 
В обох стартових зустрі-

чах господарями будуть 
команди вищого дивізі-
ону.

За право виступати в 
еліті посперечаються 11 
команда УПЛ і друга ко-
манда першої ліги, а 10 
команда УПЛ зіграє з ко-
мандою, яка посяде 3 міс-
це в першій лізі. Нага-
даємо, що продовжують 
боротьбу за виживання 
“Чорноморець”, “Арсенал-
Київ”, “Карпати” і “Олім-
пік”. У першій лізі заро-
бив підвищення в класі з 
першого місця “Дніпро-1”, 
а на дві путівки до плей-
офф за тур до фінішу чем-
піонату претендують 
“Колос”, “Волинь” і “Мета-
ліст 1925”.

*     *     *
Збірна України з фут-

болу через травму втра-
тила голкіпера Дениса 
Бойка перед іграми від-
бору Євро-2020 проти 

Сербії та Люксембургу. 
Про це заявив головний 
тренер “Динамо” Олек-
сандр Хацкевич. За його 
словами, Денис Бойко 
пропустить три тижні 
через травму. Бойко був 
викликаний до збірної 
України на матчі відбо-
ру Євро-2020 проти Сер-
бії (7 червня) і Люксем-
бургу (10 червня). На-
разі у складі національ-
ної команди залишив-
ся лише один голкіпер 
- Андрій П’ятов. Третій 
воротар в заявці, Андрій 
Лунін перебуває в роз-
ташуванні збірної Украї-
ни U-20, яка бере участь 
в ЧС-2019 в Польщі. Тож 
головний тренер збірної 
України Андрій Шевчен-
ко довикликав до табо-
ру національної коман-
ди 34-річного голкіпе-
ра “Олександрії” Юрія 
Паньківа.

Спортивна арена

Спорт Тернопілля
*     *     *

Понад 70 спортсменів з 11 регіонів України стали учасниками 
чемпіонату України та чемпіонату України серед молоді з плавання 
серед спортсменів з порушеннями слуху. Такі змагання відбувались 
17-20 травня у місті Кам’янське (Дніпропетровська область). Терно-
пільський центр «Інваспорт» та ДЮСШІ представили чотири спортс-
мени. Наша юна плавчиня Віталія Мороз здобула дві золотих, одну 
срібну та дві бронзових медалі. 

*     *     *
У Вищій лізі чемпіонату 

України  з баскетболу визна-
чився бронзовий призер. Ним 
став «Тернопіль-ТНЕУ», який і в 
третьому матчі серії плей-оф за 
третє місце переміг «Хімік-2». 
Цього разу тернополяни пере-
могли на виїзді в Южному. За 
підсумками змагань визначено 
найкращого форварда чемпіо-
нату. Ним став тернополянин 
Микита Найко. Останнього се-
зону він зіграв 49 матчів. Наби-
рав у середньому 15,3 очка, 6,2 
підбирання, 5,4 передачі за по-
єдинок.

*     *     *
25-26 травня у м. Кропивниць-

кий відбулася Універсіада України 
серед вищих навчальних закладів 
з легкої атлетики. На цих змаган-
нях відзначилась вихованка Збо-
рівської ДЮСШ Оксана Більчак-
Долинчук. Оксана стала чемпіон-
кою України з бігу на 800 метрів , 
а також стала чемпіонкою в еста-
фетному бігу 4х100 метрів. Феде-
рація легкої атлетики Зборівсько-
го району вітає чемпіонку з успіш-
ним виступом.

*     *     *
Дві бронзові нагороди вибороли вихованці тернопільської 

дитячо-юнацької спортшколи з греко-римської боротьби. XXV Всеу-
країнський турнір пам’яті Станіслава Коваля відбувся днями у Берез-
ному на Рівненщині. Участь у змаганнях взяли 300 спортсменів. У вазі 
38 кг бронзовим призером став тернополянин Дмитро Мілов. А Вла-
дислав Кротюк став третім серед спортсменів вагової категорії 35 кг.

Відбувся передостанній, 
31 тур першості в УПЛ. Ось 
його результати:

Десна - Арсенал-Київ – 1:0;
Ворскла - Чорноморець – 

1:2;
Карпати - Олімпік -3:3;
Динамо - Львів – 2:1;
Шахтар - Маріуполь -4:0;
Зоря - Олександрія – 3:1.
Українська Прем’єр-Ліга, 

опитавши фахівців, які входять 
до нашої експертної ради, ви-
значила найяскравішого фут-
боліста з усіх, які взяли участь 

у матчах 31-го туру Чемпіонату 
УПЛ. За підсумком голосуван-
ня перемогу здобув півзахис-

ник «Шахтаря» Дентиньо, який 
у матчі з «Маріуполем» зробив 
хет-трик.

Поразка  
на фініші  
сезону

Так тримати, 
юнаки!
У другому поєдинку групового 

етапу ЧС-2019 збірна України U-20 
мінімально перемогла однолітків з 

Катару і майже забезпечила собі місце в 
плей-офф турніру.

Після перемоги в стартовому матчі ЧС-2019 
U-20 над США (2:1) підопічні Олександра Пе-
тракова здолали Катар і набрали в турнірній 
таблиці максимум балів. Перемогу українцям 
приніс точний удар головою Дениса Попова піс-
ля пасу Сергія Булеци. Цей успіх практично за-
безпечив Україні вихід до плей-офф турніру. До 
плей-офф потраплять по дві найкращі коман-
ди кожного квартету та чотири з шести найкра-
щих збірних серед тих, що посядуть треті міс-
ця.  За рівної кількості очок у кількох учасників 
у груповому турнірі спочатку враховуються різ-
ниця забитих і пропущених м’ячів і кількість за-
битих м’ячів у всіх поєдинках, а потім - показни-
ки конкурентів в особистих зустрічах.

ЧС-2019 (U-20). Груповий турнір
Група D
24 травня
Україна - США 2:1
27 травня
Катар - Україна 0:1

За крок до завершення чемпіонату

Гостей у цьому мат-
чі влаштовувала лише 
перемога і серйозність 
своїх намірів вони до-
вели з перших хвилин. 
Після провалу правого 
краю оборони “Ниви”, 
Василь Пиняшко уві-
рвався у штрафний 
майданчик та пробив 
повз Механіка – 0:1.

До честі тернополян 
швидкий гол аж ніяк не 
поховав надії на здобут-
тя позитивного резуль-
тату. Навпаки, “Нива” 
пішла вперед з надією 
швидко зрівняти раху-
нок і створила кілька го-
стрих моментів в атаці.

Наприкінці першо-
го тайму у гру втру-
тилась злива і арбітр 
Олександр Шандор на 
п’ять хвилин повернув 
команди у підтрибунне 
приміщення. 

На старті другого 
тайму господарі про-
довжили штурм воріт 
«Минаю». Однак, нато-
мість, пропустили го-
стрий контрвипад і ра-
хунок став 0:2.

Але навіть після цьо-
го “Нива” не здавалася і 
намагалася йти вперед. 
Забити у відповідь тер-
нополянам все ж вда-
лося - Вадим Хохлов го-
ловою замкнув подачу 
з кутового і встановив 
остаточний рахунок у 
матчі.

“Нива” завершила 
сезон на шостому міс-
ці, а “Минай” став пе-
реможцем Групи А і на-
ступний сезон розпо-
чне у Першій лізі. Неза-
баром на закарпатців 
очікує матч за “золото” 
Другої ліги проти кре-
менчуцького “Кременя”.

25 травня футбольний клуб “Нива” 
Тернопіль у 27 турі Другої 
ліги у домашньому поєдинку 

поступився закарпатському “Минаю” з 
рахунком 1:2.
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народної медицини

Головною поживною 
речовиною в огірках є 
вітамін К – ключ до здо-
рових та міцних кісток. 
Він є необхідним для 
формування кісткової 
тканини, зменшує ризик 
остеопорозу та ламкості.  
Цей овоч зволожує. За 
даними досліджень, 
один огірок середньо-
го розміру містить в собі 
близько 190 грамів рі-
дини. 

Огірки допомага-
ють схуднути, адже є 
низькокалорійними, а 
також містять харчо-
ві волокна та багато рі-
дини. 

Поряд з льоном і 
кунжутом, капустою 
брокколі, полуницею, 
абрикосами та іншими 
рослинними продукта-
ми огірки містять при-
родну речовину, яку 
називають лігнан. Бак-
терії у кишківнику пе-
ретворюють лігнан в 

особливі сполуки. Де-
які попередні дослі-
дження показують, що 
вони можуть захищати 
від раку.

Огірки заспокою-
ють шкіру. Їх м’якоть 
містить воду і вітамін 
С та має протизапаль-
ні властивості. Ця ком-
бінація зменшує по-
дразнення та набря-
ки. Також їх можна ви-
користовувати як засіб 
від прищів та сонячних 
опіків.

Ознаки, які мають  
насторожити

Сильна спрага протягом усі-
єї доби, особливо вночі. Відпо-
відно і часте сечовипускання. 
Погане загоєння порізів і ран на 
шкірі. Сверблячка. Постійне від-
чуття голоду і, як наслідок, за-
йві кілограми. Також у люди-
ни спостерігається така симп-
томатика: запаморочення, ну-
дота, блювота, постійне безсил-
ля, слабкість в кінцівках, голо-
вні болі, відчуття здавленості в 
скроневій області. Ознака край-
нього ступеня підвищення глю-
кози - це той момент, коли шкіра 
людини починає пахнути так, як 
ніби її змастили ацетоном. Ува-
га! Не варто самостійно захоплю-
ватися зниженням високого рів-
ня глюкози, її різке падіння може 
призвести до серйозних наслід-
ків. При зниженні цукру в кро-
ві (гіпоглікемії) частина симпто-
мів схожа з гіперглікемією. Люди-
на також відчуває безсилля, слаб-
кість, прострацію, до цього дода-
ється тремтіння в руках і ногах.
Що знижує цукор  
у крові

Високий цукор в крові пови-
нні знижувати лікарі в медич-
них установах. Звичайно, якщо 
підвищення не надто явне, ко-
жен може взяти ситуацію в свої 
руки, і, в першу чергу, - це буде 
перегляд денного раціону.

При високому цукрі заборо-
няється вживати продукти: сма-
жені, консервовані, надмірно со-
лоні, копчені, продукти швид-
кого харчування, штучні соуси, 
кондитерські вироби.

Рекомендується готувати на-
ступними способами: варити на 
воді, в пароварці, запікати в ду-
ховці, в печі.
Які овочі можна їсти?

Всі, крім баклажанів. Особли-
во корисні сирі овочі: огірки, ре-
дис, кабачки, гарбуз, часник, всі 
сорти капусти.

Помідори дозволені людям 
з підвищеним рівнем цукру, але 
тільки сирі. У разі діабету вжи-
вання цього овоча дозволено 
тільки при захворюванні друго-
го типу.

Болгарський перець теж міс-
тить чимало цукру, але його 
вживання дозволено людям з 
підвищеним рівнем а також - ді-
абетикам другого типу. А ось бу-
ряк здатен виводити глюкозу з 
організму.

Водночас для денного раці-
ону не рекомендують моркву і 
картоплю.

Дуже дієвим способом бу-
дуть овочеві дієти протягом мі-
сяця: тушковані або парені ово-
чі, овочеві рагу та свіжі салати.
Ягоди і фрукти,  
що знижують цукор

Підходять журавлина і смо-
родина. 

Не можна їсти: виноград 
(особливо чорний), полуницю (з 
обережністю).

Корисні ягоди: вишня, че-
решня, малина, аґрус, шовковиця.

Фрукти, які знижують цукор: 
груші, яблука, апельсини, абри-
коси, сливи, грейпфрут, алича, 
ківі, гранат. Для людей, у яких 
підвищений рівень глюкози в 
крові, вживати фрукти слід не 
пізніше 17-ї години. 

Фрукти, які підвищують 
цукор: банани, фініки, мандари-
ни, манго, ананаси, персики.

Фруктові салати не є ко-
рисними для тих, у кого підви-
щений рівень глюкози. Кожен 
фрукт бажано вживати окремо, з 
перервами.

А що з морепродук-
тами і м’ясом?  

Дуже корисними будуть: 
морська капуста, креветки, не-
жирні сорти риби.

З м’ясних продуктів цукор не 
підвищують: курятина, теляти-
на, кролятина.
Інші продукти

Не дозволяють цукру підні-
матися горіхи, але вони надмір-
но калорійні, тому їх їдять з обе-
режністю. А також продукти, ба-
гаті клітковиною: крупи і злаки, 
бобові рослини (квасоля корис-
ніша в стручках).

Дуже добре тримає рівень 
глюкози в певних рамках земля-
на груша (топінамбур). Його слід 
ввести в раціон замість картоплі, 
що містить цукор. А також ко-
рінь імбиру і кориця, які можна 
додавати в чай   та різні страви.
Що пити?

Категорично забороняють-
ся алкогольні напої, солодкий 
чай і кава. Найбільш корисни-
ми будуть овочеві соки, особли-
во - з білокачанної капусти, бу-
ряка, гарбуза. При високих по-
казниках морквяний і томат-
ний соки не п’ють, а буряковий 
сік слід розводити водою, про-
порції: 40% води на 60% соку. 
Ягідні соки також бажано розво-
дити водою. Зате будуть корис-
ні ягідні морси, при цьому яго-
ди не треба варити, а тільки роз-
товкти. А от фруктові соки міс-
тять велику кількість цукру, осо-
бливо магазинні. Щодо домаш-
ніх, то їх слід розводити у пропо-
рції 80% води на 20% соку. Мож-
на вживати соки: яблучний, гру-

шевий, апельсиновий, гранато-
вий, абрикосовий, айвовий.

Корисні зелений, трав’яний і 
білий чаї, які треба пити без цу-
кру. І, звичайно ж, протягом дня 
треба пити велику кількість 
води.
НАРОДНІ ЗАСОБИ

Сік часнику і соняшникова 
олія

Часник (1 головка) віджати 
в нерафіновану соняшникову 
олію (250 мл), залишити на кіль-
ка годин, щоб настоялося. Вжи-
вати по одній чайній ложці на 
добу, протягом місяця на голо-
дний шлунок. Також можна чис-
тий сік часнику (1 чайну ложку) 
розбавити такою ж кількістю 
води і вживати щоранку. Проти-
показання є для людей з гастри-
том або виразкою, а також тим, у 
кого часник викликає алергічну 
реакцію.
Листя кульбаби

Листя запарюють на водяній 
бані, з розрахунку пучок листя 
на 250 мл води. Настоюють про-
тягом години, потім розводять 
з водою 50/50 і випивають по 
склянці в ранкові години.

Для запарювання підходять і 
інші засоби, наприклад: листя лі-
сової суниці, кропиви, петрушки, 
подорожника.
Відвар вівса

Корисний натще. Склянку ві-
вса залити окропом в літрово-
му термосі. Настояти вночі, вжи-
вати тричі на добу перед їдою 
протягом місяця. Потім можна 
більш тривалий термін щодня 
пити відвар тільки в ранкові го-
дини.

Кориця
Для більшої ефективнос-

ті дрібку кориці вживають на-
тще в ранкові години, запива-
ючи великою кількістю води. 
Однак, вона протипоказана 
людям з алергічною реакці-
єю на прянощі, а також хроніч-
ним гіпертонікам. Протягом 
дня вживати можна не більше 
4 грамів, не пізніше 17 години, 
оскільки кориця має тонізуючу 
властивість.
Пророщений овес

Вживання пророщених зерен 
натщесерце щодня дозволить 
нормалізувати цукор.
Відвар шипшини  

Шипшина містить велику 
кількість вітаміну C, необхідно-
го при високому рівні цукру. На-
стоювати відвар перед вживан-
ням потрібно не менше трьох го-
дин, для цього використовують 
термос.
Вправи

І, звичайно, не забувайте про 
рух. Будь-який активний вид 
спорту, пробіжка на свіжому по-
вітрі, ранкова зарядка, робота з 
тренажерами або просто окремі 
вправи активізують кровообіг і 
допомагають боротися, зокрема, 
і з високим цукром, 

Слід бути обережними лю-
дям із травмами, з важкими за-
хворюваннями органів травлен-
ня, гіпертонікам.

ЯКЩО ПОТРІБНО 
ОПЕРАТИВНО ЗНИЗИТИ 
ЦУКОР В КРОВІ

Перше, що треба зробити - це 
випити кілька склянок води, яка 
здатна розріджувати кров. Зви-
чайно, такий засіб підходить лю-
дям без діагнозу «діабет», адже 
у них в якості першої допомоги 
вже задіяні препарати.

Приготувати ромашковий, 
зелений або імбирний чай без 
додавання цукру, але приправле-
ний корицею. Потім обов’язково 
треба порухатися, щоб «розігна-
ти» кров. У процесі руху стежи-
ти за тиском і серцебиттям. На-
останок можна посмоктати шма-
точок лимона.

ТОП-4 корисних 
властивостей огірка

Якщо цукор «повзе» вгору:  
як знизити в домашніх умовах

Медична назва підвищеного цукру 
(глюкози) в крові - гіперглікемія. 
Ускладнення можуть призвести до 
серйозних наслідків, саме тому з цим 
треба обов’язково боротися. 

5 продуктів, які стають 
небезпечними 
при розігріванні

БУРЯК. Повторна термічна оброб-
ка варених буряків повністю позбав-
ляє овоч його вітамінів. Адже буряк 
містить вітаміни В, Р, РР, фолієву кисло-
ту, клітковину, магній, калій, йод, мар-
ганець, залізо, сірку, рубідій, цезій і ще 
цілий перелік живильних компонентів, 
він надзвичайно корисний для органів 
судинної системи.

М’ЯСО. Під час повторного нагріву 
м’ясо не тільки втрачає в смаку. У ньо-
му знищуються легкозасвоювані білки, 
які якраз і роблять цей продукт корис-
ним. З втратою цих білків м’ясо просто 
перетворюється в дуже важку для трав-
лення їжу.

ГРИБИ. Повторна термічна обробка 
грибів небезпечна з тієї ж причини, що 
і у випадку з м’ясом.

ЯЙЦЯ. Не майте звичку підігріва-
ти омлети і яєчню, оскільки це знищує 

корисні мікроелементи з яєць, а також 
сприяє виникненню в таких розігрітих 
яєчних стравах токсинів і навіть канце-
рогенів.

КАРТОПЛЯ. За словами вчених, кар-
топля при повторному нагріванні втра-
чає найбільш значну частину своїх сма-
кових якостей і корисних властивостей. 
Наприклад, під впливом високих тем-
ператур розпадається крохмаль, який 
входить до її складу, що може негатив-
но позначитися на здоров’ї.
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Загроза ядерної війни найбільша 
з часів Другої світової

В ООН вважають, що зараз ри-
зик застосування ядерної зброї най-
більш високий з часів Другої світо-
вої війни, пише «Reuters». Як повідо-
мила директор Інституту ООН з дослі-
дження проблем роззброєння Рената 
Дван, всі ядерні держави здійснюють 
модернізацію ядерних озброєнь. Дван 
наголосила, що ситуація у сфері контр-
олю над озброєннями змінюється, по-
части через стратегічну конкуренцію 
між Китаєм і США. За її словами, нові 
типи воєн, зростання числа збройних 
угруповань і нові технології, які стира-
ють межу між наступом та обороною, 
негативно позначаються на традицій-
них домовленостях про контроль над 
озброєннями. 

Брата Путіна підозрюють  
у відмиванні $230 млрд.

Двоюрідний брат президента Ро-
сії Володимира Путіна Ігор Путін брав 
участь у відмиванні $230 мільярдів 
через естонське відділення «Danske 
Bank». Щодня через відділення прохо-
дило до $20 мільйонів, розповів аме-
риканській телекомпанії «CBS» екс-
менеджер банку Говард Уілкінсон, який 
викрив схему відмивання грошей. Гро-
ші проводила зареєстрована в Лондоні 
фірма «Lantana Trade». Адреса реєстрації 
цієї компанії виявилася «домом» для 64 
підставних фірм з рахунками у «Danske 
Bank». Виявивши підозрілі операції, Уіл-
кінсон повідомив про це чотирьом висо-
копоставленим керівникам банку. Реак-
ції від них не надійшло, тому він звіль-
нився і повернувся до Британії. «CBS» 
зазначає, що Ігоря Путіна підозрювали 
і в інших російських схемах з відмиван-
ня грошей, але він завжди заявляв про 
свою невинуватість.

У США багатій оплатить 
студентам їхні борги за навчання

Американський мільярдер і фі-
лантроп Роберт Сміт, виступаючи з 
промовою перед випускниками ко-
леджу Морхаус в Атланті, пообіцяв 
виплатити їх студентські кредити. 
Про це повідомляє CNN. Слухачі зу-
стріли заяву Сміта приголомшеним 
мовчанням і бурхливими оплесками. 
Він має намір виплатити борги 396 
випускників, що, ймовірно, складає 
близько $40 мільйонів. Роберт Сміт 
- засновник і виконавчий директор 
інвестиційного фонду «Vista Equity 
Partners». У списку «Forbes» 2019 року 
він посів 355-е місце серед найбільш 
забезпечених американців. А коледж 
Морхаус відомий тим, що там навчав-
ся лідер руху за права чорношкірих у 
США в минулому столітті Мартін Лю-
тер Кінг. Всі його студенти - чоловіки-
афроамериканці. Неоплачені студент-
ські позики - одна з національних про-
блем США. У 2018 році їх сума склала 
майже $1,5 трильйонів. 

Глобальне потепління  
зміниться різким похолодання

Глобальне потепління може зміни-
тися різким похолоданням. До такого 
висновку прийшли зарубіжні вчені. 
Про це повідомляють «Діалоги». У ре-
зультаті підвищення температури пові-
тря і частки парникових газів, на полю-
сах планети тане лід. Це підсилює при-
плив прісної води у Світовий океан, що 
призводить до підвищення його рівня. 
Зміни в Світовому океані, у свою чергу, 
стануть причиною всесвітнього похо-
лодання. Рівень прісної води зросте, що 
призведе до ослаблення течій, які руха-

ються від екватора до полюсів. У резуль-
таті, теплі течії, зокрема Гольфстрім, зу-
пиняться. Це спровокує похолодання у 
Північній Америці та Європі. Вирубкою 
лісів та підвищенням рівня вуглекисло-
го газу людина змінює процеси, закла-
дені природою, наголошують вчені різ-
них країн.

У Німеччині 100-річна жінка 
стала депутатом  

У німецькому містечку Кірх-
гаймболанден, що у федеральній 
землі Рейнланд-Пфальц, депута-
том місцевої ради обрали колиш-
ню вчительку100-річну Лізель Гай-
зе. Про це повідомляє видання «RP 
Online». У центрі своєї передвиборчої 
кампанії Гайзе - активна плавчиня, по-
ставила за мету знову відкрити місь-
кий басейн, який не працював вісім ро-
ків. У партійному списку вона була аж 
двадцятою. Але, шанована багатьма 
місцевими жителями, вона зуміла здо-
бути перемогу над своїми конкурента-
ми. Напередодні муніципальних і євро-
пейських виборів Лізель Гайзе підкрес-
лювала, що вік не є перешкодою, коли 
необхідно здійснити політичні та сус-
пільні зміни. Жінка, що пережила Дру-
гу світову війну та відбудову, називає 
зростання націоналізму в Європі «бо-
жевіллям».

В Італії будинки роздають 
задарма заради ремонту

Маленькі італійські села щосили 
намагаються втримати жителів, ба-
гато з яких виїжджають в міста. Тому 
стає традицією виставляти на продаж 
старі будинки за ціною філіжанки кави. 
Так, на півдні Сицилії, в місті Муссоме-
лі, місцева влада виставила на продаж 
близько сотні старих будинків, вар-
тість кожного - 1 євро. Майбутнім влас-
никам було висунуто умову: протягом 
року вони зобов’язані провести капре-
монт, який обійдеться їм приблизно у 
95 євро за м. кв., повідомляє «The Sun». 
Міська влада заявила, що готова нада-
ти допомогу архітекторів та інженерів. 
Утім, можна провести реконструкцію 
і своїми силами. Очікується, що най-
ближчим часом з’являться ще 400 про-
позицій.

У Мексиці майно корупціонерів 
продадуть на користь бідних
Уряд Мексики вирішив допомог-

ти бідним. Для цього почали прода-
вати з торгів нерухомість і автомобі-
лі корупціонерів. Програма допомоги 
бідним отримала назву «Робін Гуд». Усі, 
отримані від торгів, гроші направлять 
у муніципалітети на соціальні проек-
ти. «Усе, що конфісковане, буде повер-
нено громадам, перш за все, бідним», 
- заявив президент Мексики Андрес 
Обрадор, повідомляє «The Guardian». 
На першому аукціоні вже виставили 
на торги 82 автомобілі дорогих марок 
загальною початковою вартістю $1,5 
мільйона. Крім того, продадуть три бу-
динки, один із яких належить колиш-
ньому політикові. Ці кошти підуть на 
допомогу людям, котрі 
проходять реабіліта-
цію від наркотиків.

Хочеш йти в нардепи -  
плати 41 тисячу застави 

Центральна виборча комісія від-
крила рахунок для грошової застави 
кандидатів у народні депутати. Партія, 
яка висунула виборчий список канди-
датів у депутати в загальнодержавному 
окрузі, повинна внести 4 мільйони 173 
тисячі гривень. Щоб стати кандидатом в 
одномандатному окрузі, треба внести 41 
тисячу 730 гривень.

Чи вдасться колись Україні 
досягти рівня економіки Польщі?

При нинішніх темпах економічного 
зростання України, знадобиться 50 ро-
ків, щоб досягти рівня сьогоднішньої 
Польщі по ВВП на душу населення, і 
100 років – рівня Німеччини. Про це 
йдеться у спеціальній доповіді Світового 
банку «Використання потенціалу еконо-
мічного зростання України». Україна за-
лишається однією з найбідніших країн 
регіону - перебуває на рівні Молдови, Ві-
рменії та Грузії. ВВП України на душу на-
селення за паритетом купівельної спро-
можності приблизно втричі нижчий, ніж 
у Польщі, незважаючи на аналогічний рі-
вень доходів в 1990 році. Рівень інвести-
цій в Україні і загальна продуктивність 
факторів виробництва - ефективність 
використання робочої сили, капіталу і 
землі між секторами та підприємствами, 
залишаються низькими.

Скільки коштує утримання 
Адміністрації президента

Щороку на утримання Адміністра-
ції президента витрачають з бюджету 
понад 1 мільярд гривень. На зарплату 
співробітникам АП йде понад 324 міль-
йони у рік, повідомили у програмі «Гро-
ші». 47 мільйонів у рік - на компослуги. 
944 мільйони - на витрати, пов’язані з 
обслуговуванням АП. Сюди можуть вхо-
дити переміщення президента, зв’язок, 
комп’ютери, канцелярія тощо. До сло-
ва, трохи більше 1 мільярда гривень у 
рік складає бюджет Ужгорода. «Діяль-
ність АП обслуговує Держуправління 
справами. Ця організація щорічно отри-
мує з бюджету 2 мільярди 166 мільйо-
нів гривень», - сказав виконавчий ди-
ректор українського інституту майбут-
нього Віктор Андрусів. При цьому ДУС 
володіє ще 60 підприємствами, які мало 
пов’язані з діяльністю президента, на-
приклад, лікеро-горілчаним заводом, го-
телем «Україна» тощо.

Держборг України сягнув  
майже $80 мільярдів

На кінець квітня державний та га-
рантований державою борг України 
склав 2124,80 мільярдів гривень. В ін-
валюті - $79,82 мільярди. Про це повідо-
мляє «УНН» з посиланням на оперативні 
дані Мінфіну.

Посвідчення водія відновлять  
за півгодини

Для перевипуску «прав» потрібен 
паспорт, ідентифікаційний код і ме-
дична довідка. Відновити документ, що 
дає право на користування транспорт-
ним засобом, можна у будь-якому сервіс-
ному центрі МВС України. «Відновлен-
ня посвідчення водія - це мінімум доку-
ментів і часу, проведеного у сервісному 
центрі МВС. Не треба мати жодних екза-
менаційних листів і фотокарток, вся ін-
формація наявна в реєстрі, а фотогра-
фію робимо безкоштовно на місці. Щоб 
візит був максимально приємний і зруч-
ний, реєструйтеся до електронної черги 
через електронний кабінет водія», - роз-
повів співробітник Головного сервісного 
центру МВС України Владислав Криклій. 

Проте повідомив: якщо «права» викраде-
ні, необхідно звернутися з заявою до по-
ліції та отримати довідку.

Узяти кредит з 1 липня  
буде складніше

Українцям буде складніше взяти 
кредит. Із 1 липня банкіри перевіря-
тимуть кредитні ризики позичальни-
ків через кредитний реєстр Нацбан-
ку. Спершу це працюватиме у тестовому 
режимі, а з 1 грудня буде обов’язковим, 
повідомили у прес-службі НБУ. Відповід-
на постанова Нацбанку зобов’язує банки 
враховувати дані з реєстру під час роз-
рахунку кредитного ризику. Це інфор-
мація про видані кредити, терміни пога-
шення і наявні борги позичальників. До 
1 липня банки не зобов’язані враховува-
ти дані з кредитного реєстру. Далі це ста-
не обов’язковою вимогою. Завдяки цьо-
му кредитування в Україні буде менш 
ризикованим. Позичальники намагати-
муться якомога швидше розрахуватися 
з боргами, щоб мати гарну кредитну іс-
торію. Водночас, отримати кредит буде 
складніше. Банкіри частіше відмовляти-
муть у цьому.

За місяць українці витратили  
на ліки шалені гроші

У квітні цього року українці витра-
тили на лікарські засоби 6 млрд. 703 
млн. грн., повідомляє apteka.ua. За мі-
сяць вартість ліків в Україні підвищила-
ся у середньому на 0,7 відсотка. За дани-
ми експертів, вітчизняні аптеки штучно 
завищують ціни на ліки. При чому, най-
частіше, в період епідемій. У Верховній 
Раді озвучили свою версію дорожнечі лі-
ків. Нардепи вважають, що ціни завище-
ні ще й через монополізацію ринку мере-
жевими аптеками.

Як розселятимуть «хрущовки»

Мінрегіонбуд розробив законо-
проект, який через кілька років по-
винен запустити процес масової ре-
новації «хрущовок». Головне нововве-
дення: щоб знести старий будинок, біль-
ше не потрібен дозвіл всіх мешканців, 
достатньо 75 відсотків. Саме таку нор-
му просили в Конфедерації будівельни-
ків, пише «Оглядач». Також реконструк-
цію повинні підтримати місцеві депута-
ти. Визначити, якою буде площа ново-
го житла, повинна місцева влада. На час 
будівництва мешканців можуть відселя-
ти або в новий будинок, або в тимчасове 
житло. Крім того, новий закон враховує 
можливість здійснення реконструкції за-
старілого житла різної поверховості, а не 
тільки 5-поверхівок, розширює перелік 
можливих джерел фінансування проек-
тів тощо.

Трудова міграція у нас набула 
масштабів «національної війни»

В Україні проблема трудової мігра-
ції вже набула масштабів «національ-
ної війни», заявив Василь Воскобой-
ник, президент Всеукраїнської асо-
ціації компаній із міжнародного пра-
цевлаштування. Проблеми загострили-
ся, адже раніше питаннями трудових мі-
грантів ніхто не займався, повідомляє «5 
канал». «У нас жахлива демографічна си-
туація. Найближчим часом фізично не 
вистачатиме робочих рук. До кінця 2030-
го загальна кількість працездатного на-
селення скоротиться майже на три міль-
йони», - сказав Воскобойник.

Україна Світ



№21 (306) /29 травня-4 червня 2019 р. 15

Поезію Марії Гуменюк 
хочеться читати ще 
і ще… Перечитую-

прочитую її збірку «Солодка 
сіль землі», видану у 2018 
році (м.Київ, «Український 
пріоритет»). 

Чим близька мені поезія Марії? 
Насамперед – великою життєвою 
мудрістю, глибокою філософією сер-
ця, високим патріотичним звучан-
ням.

Для самої авторки поезія – це 
«подих вітру свіжий»,  «до зір доро-
га», а «поезії вінок… креше іскри для 
думок».  І до кожного читача Марія 
йде «із вірою в день», ясність думок 
і слів своїх приносить для усіх, бо в її 
душі «з народження є Бог»…

Поетеса зачудована красою рід-
ної землі, красою світу Природи, 
коли «із туману сукенку ажурну ви-
шивала для лісу весна», коли «ме-
режать фату для весілля піснями 
щасливі пташки». А які свіжі, чудові 
епітети, метафори надибає читач!  
Адже, літо у поезії – «зі смаком осе-
ні» , «осінь руку дає листопаду», а 
«вітри – небесні косарі». «У грудня 
засидівся листопад», «зима втікає 
поміж дощ і сніг», і «ніч вишиває ко-
рону»…  А яка майстерна акварель 
доброго настрою у рядках:

Сум весни – тоненькі павутини – 
Білим пухом сіли на листки.

Вітер підхопив їх, як хмарини,
І поніс у літо навпрошки.
Та кожному справжньому поету 

болить душа, коли «природа плаче 
через нас слізьми». Гнівною ритори-
кою звучить: 

«Хіба для того 
в світ прийшла людина, 
Аби природу нищити без меж?»
І як докір, визрівають  гіркі сто-

рінки правди:
Зрівняли гори, нищимо ліси,
Знекровлюємо ріки і рівнини.
Себе вважаєм символом краси,
І тішимося від звання людини.
Марія Гуменюк гнівно засуджує 

людську байдужість. Велика жит-
тєва мудрість веде пером поетеси: 
«Після себе хтось лишить вогні, А 
хтось сірою стане золою…»

Вичитую й інші важливі сентен-
ції:  «Ми у раю. В квітучому раю! Не 
совість тут – Мамона владарює!»

З великою вірою звертається 
автор до нашого народу, до славної 
історії:  «Історіє незламного народу, 
Зродися в славі й знову оживи!»

І дуже прикро автору, що сучасні 
сторінки історії пишуть ниці люд-
ці, котрі «везуть в офшори золото- 
женьшень», для котрих:

Зиском війна багатим – 
Статки ростуть від неї,
Їхніх синів нема там – 
В Англії. У ліцеях.

У даній збірці є хороша передмо-
ва відомого літературного критика 
Тетяни Дігай: «Книгу «Солодка сіль 
землі», про яку йдеться, складають 
тематично структуровані розділи з 
яскравими назвами. Це найбільший 
за розміром поетичний блок – «У 
душі стукає війна…», «Шляхи земні 
в мереживі буття», «Передзвін по-
чуттів», «Літо зі смаком осені», що 
містить біля сотні оригінальних по-
езій; невеличка добірка перекладів 
з російської «Погляд через поезію 
Булата Окуджави» та сімка прозових 
новелеток «Малюнки з життя».

Такі книги не народжуються лег-
ко і не пишуться зразу.

Безумовно, поезія Марії автобі-
ографічна, та не в тому її привабли-
вість і вплив на свідомість читача. 
Настроєві інтонації віршів, попри 
певне біографічне походження і те-
матичні градації: любов, молитва, 
рідна держава, стогін за загиблими 
героями, просякнуті природною 
енергією, котра висвічує кращі рядки 
й катрени, надає їм справді реальної 
неповторності… Марія Гуменюк – не-
лукава і щира патріотка України…»

Мені також хочеться наголосити: 
на таких нелукавих і щирих патріо-
тах і тримається наша рідна земля, 
наша Україна. 

Жанна ЮЗВА, член НСПУ,
смт. Підволочиськ.

Цьогоріч паломництво 
приурочили 30-літтю виходу 
Української греко-католицької 
церкви з підпілля й уже тра-
диційно – молитві за мир в 
Україні. Молитися з десятка-
ми тисяч паломників прибуде 
Блаженніший Святослав, глава 
УГКЦ.

З Тернополя до Зарваниці 
вирушить піша хода, чисель-
ністю у понад тисячу осіб, до 
якої кожен може долучитися.

Збір паломників відбудеть-
ся вранці в п’ятницю, 12 липня, 
поблизу архикатедрального 
собору Непорочного Зачаття 
Пресвятої Богородиці в Терно-
полі.

О 8:30 колона прочан роз-
почне свою ходу, її супрово-
джуватиме поліція та медичні 
працівники. Усі паломники бу-
дуть забезпечені харчуванням 
та місцями для ночівлі в селі 

Струсів.
Патріарх Святослав зустрі-

неться з молоддю у Зарваниці 
о 16:00 13 липня. Також серед 
запланованих заходів – багато-
тисячний похід зі свічками та 
спільна молитва про мир і за-
ступництво для українського 
народу. 

ПРОГРАМА
 ПАЛОМНИЦТВА. 
Субота, 13 липня

16.00 - зустріч молоді з Бла-
женнішим Патріархом Святос-
лавом (каплиця біля парафі-
яльної церкви).

18.30 - вечірня (каплиця біля 
парафіяльної церкви).

19.30 - архиєрейська Боже-
ственна Літургія (каплиця 
біля парафіяльної церкви).

22.00 - похід зі свічками до 
чудотворного місця.

22.30 - молебень до Пресвя-

тої Богородиці  (площа біля со-
бору).

00.00 - панахида за загибли-
ми воїнами в АТО.

00.30 - освячення води. Хрес-
на дорога.

00.30 - духовно-мистецька 
програма (співоче поле).

00.30 - нічні чування (собор, 
підземна церква, парафіяльна 
церква, надбрамна церква та 
церква Пресвятої Євхаристії).

Неділя, 14 липня
07.00 - утреня (собор).
08.30 - похід владик і свя-

щеників від собору до подіуму 
на чудотворному місці. Приві-
тання владик.

09.00 - архиєрейська Боже-
ственна Літургія, освячення 
води та релігійної атрибути-
ки.

11.30 - божественна Літур-
гія (каплиця біля парафіяльної 
церкви).

12.00 - божественна Літур-
гія (собор).

14.00 - божественна Літур-
гія (собор).

Культура Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

У ЛИПНІ – всеукраїнська проща до Зарваниці
Затверджено програму загальнонаціональної 

прощі до Марійського духовного центру 
«Зарваниця» на Тернопільщині. Захід 

відбудеться 13-14 липня.

Солодка сіль землі 
Марії Гуменюк

Йду із вірою в день, кличу світло у душу,
Лиш воно розіб’є темну сутінь зневіри й жалю.
Я ціную любов. Розумію, що мушу 
Ясність цю пронести для усіх, кого щиро люблю.
Йду із вірою в день, сію вдячності квіти,
І поклін віддаю сонцю, небу, землі і воді,
Людям всім. З ними вчуся   цей світ розуміти,
Не зігнутись, не впасти у горі, в розпуці, в біді.
Віра в душу мою висіває надію,
З нею доля вплітає у вчинки ясні кольори.
Прошу  Бога за мир, щоб нам мудрість леліяв,
Дав снаги перемін і очищень діждатись пори.
Йду із вірою в день…. 

Болюче запитання
Як спиться вам, гаранти України?
Чи згадуєте часто Будапешт,
Слова облесні, усмішки зміїні,
Як зброю брали й завдавали хрест?
Чому мовчать сьогодні трибунали
На тих, хто  правду й віру потоптав?
Ви впевнено гарантії давали,
Та хто за нас ослаблених повстав,
Щоб захистити від одного Юди,
Що рвав сорочку й бреше дотепер?
Стріляють «гради», гинуть, гинуть люди,
Та лиш сліпці не бачать зла й афер,
Бо їм підтверджень, бачте, ще замало,
Що то кацапи нашу крівцю ллють.
Ви лиш стурбовані. Не раз про це казали,
І дивитеся, як невинних б’ють.
Не вас болить, бо то не ваші діти,
І думаєте, не зачепить всіх
Неправда та, що почала смердіти
На цілий світ і плодить далі гріх…
Як спиться вам, фальшиві пустомелі
Коли у нас рікою кров тече???

Марія ГУМЕНЮК.

Чим близька мені поезія Марії? Насамперед – великою життєвою мудрістю, 
глибокою філософією серця, високим патріотичним звучанням.

Шумщина 
запрошує на 
унікальний 
фестиваль

Щорічний мистецько-
краєзнавчий фестиваль 
«Братина» 17 червня вже 
вчотирнадцяте проходи-
тиме у селі Стіжок Шум-
ського району.

Цей самобутній захід 
традиційно кличе гостей у 
мальовниче урочище «Да-
нилова гора».  На фестивалі 
можна буде помилуватися 
природою і послухати роз-
маїті колективи, які пре-
зентують автентичний, об-
роблений чи стилізований 
фольклор своїх етнографіч-
них регіонів. А також – по-
спілкуватися з майстрами 
народного ужиткового мис-
тецтва.

Спеціальний гість цього-
річного фестивалю – укра-
їнський рок-гурт «KOZAK 
SYSTEM»,  який постійно 
представляє Україну на єв-
ропейських та світових му-
зичних сценах.

nday.te.ua
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УТ-1
06.00 М/с “Гон”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.20, 02.00, 05.00 Новини.

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

09.30, 04.10 Т/с “Елiза”.
11.20 Д/с “Аромати Перу”.
11.50 Д/с “Аромати Шотландiї”.
12.15, 13.10, 17.15, 20.20, 23.50, 

03.35, 05.20 Погода.
12.25 Д/с “Кухня По”.
13.20 По обiдi шоу.
14.25 Д/с “Тайська кухня”.
15.15 Х/ф “Клара i Франциск”, 

2 с.
17.30 Перша шпальта.
18.25, 21.25 ЧС FIFA U-20 2019 у 

Польщi. 1/8.
20.30 Бюджетники.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.15 Розсекречена iсторiя.
03.10 Спiльно.
03.45 Разом.
05.30 Д/с “Цiкаво.com”.

Êанаë “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, 00.00, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
10.55, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.50 “Сiмейнi мелодрами”.
14.50 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “За три днi до 

кохання”.
22.45 “Грошi”.
00.05 “Голос. Дiти 5”.

Iнтåр
04.15 Х/ф “Свято Нептуна”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. 

Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.
09.50, 18.00, 19.00, 01.45 “Стосу-

ється кожного”.
11.40, 12.25 Х/ф “Висадiть банк”.
12.00 “Новини”.
14.00 Х/ф “Фанфан-тюльпан”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випа-

док”.
23.50 Т/с “Полiт метелика”.

ICTV
04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00 Т/с “Вiддiл 44”.
05.45 Громадянська оборона.
06.40 Факти тижня. 100 хвилин з 

О. Соколовою.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 Антизомбi. Дайджест.
12.05, 13.15 Х/ф “Зоряний десант 

2: Герой Федерацiї”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10, 16.25 Х/ф “Зоряний десант 

3: Мародер”.
16.40 Х/ф “Коматозники”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Бiльше нiж правда.
21.25 Т/с “Пес”.
22.20 Свобода слова.
23.55 Х/ф “Роллербой”.
01.50 Т/с “Прокурори”.

СТБ
07.05, 20.55 Т/с “Швидка допо-

мога”.
08.05 МастерШеф.
14 . 35  Би т ва  екс трасенс i в . 

Апокалiпсис.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Хата на тата.
22.45 Т/с “Розлучниця”.
00.40 Один за всiх.

Новиé êанаë
03.00, 02.05 Зона ночi.
03.45 Абзац.
05.35, 06.45 Kids` Time.
05.40 М/с “Дракони. Перегони 

безстрашних”.
06.50 М/ф “Дозор джунглей”.
08.55 Х/ф “Хвиля”.
11.00 Х/ф “Землетрус”.
13.30 Х/ф “Армагеддон”.
16.40 Топ-модель.
21.40 Х/ф “Училка”.
23.30 Х/ф “Сiм сестер”.
02.00 Служба розшуку дiтей.

Êанаë «Уêра¿на»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

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

23.00, 02.50 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.40, 03.40 Реальна мiстика.
12.45, 04.45 Агенти справедливостi.
14.45, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Чорна кров”, 9 i 10 с.
23.30, 02.00 Т/с “CSI. Мiсце зло-

чину”.

Êанаë «2+2»
08.00 “Помста природи”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. 

Харкiв”.
14.25 Х/ф “Втеча”.
16.25 Х/ф “Веселi канiкули”.
21.30 Т/с “Касл”.
23.00 Т/с “Кiстки 12”.

НТН
08.35 “Таємницi кримiнального 

свiту”.
09.00 Х/ф “Вантаж без марку-

вання”.
10.50, 19.30 Т/с “Той, що читає 

думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.10 

“Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
13.25, 03.20 “Речовий доказ”.
14.45, 21.20 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Оде-

си”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.

МЕГА
08.15, 14.10 Правда життя.
09.25, 18.00 Земля 2050.
10.15, 22.40 Морськi гiганти.
11.15 Iлюзiї сучасностi.
12.10 Скептик.
13.10, 00.30 Речовий доказ.
15.10, 23.40 Таємницi Другої 

свiтової.
16.05, 21.40 Суперзаводи.
17.05 Фестивалi планети.
19.00, 20.55 Секретнi територiї.
19.50 Пiдроблена iсторiя.

Ôóтáоë. (Уêра¿на)
08.10 Францiя - Болiвiя. Контр-

ольна гра.
10.00 “Великий футбол”.
11.50, 19.10, 21.50, 05.30 Топ-матч.
12.00 Александрiя - Динамо. 

Чемпiонат України.
13.50 Туреччина - Узбекистан. 

Контрольна гра.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Тоттенхем - Лiверпуль. Фiнал. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
18.15 Журнал Лiги Європи.
19.30 Передмова до фiнальної 

стадiї. Лiга Нацiй УЄФА.
20.00 Львiв - Шахтар. Чемпiонат 

України.
22.00 Передмова до 3 i 4 турiв. 

Вiдбiр до Євро-2020.
22.50 Огляд сезону. Чемпiонат 

Iталiї.
23.45 Марiуполь - Зоря. Чемпiонат 

України.

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

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.20, 02.00, 05.00 Новини.

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

09.30, 04.10 Т/с “Елiза”.
11.20 Д/с “Аромати Шотландiї”.
12.15, 13.10, 17.15, 23.50, 03.30 

Погода.
12.25 Д/с “Кухня По”.
13.20 Енеїда.
14.25 Д/с “Тайська кухня”.
15.15 Країна на смак.
16.15 Д/с “Браво, шеф!”
17.30 Нашi грошi.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.30 Спiльно.
19.55 Д/с “Супер-Чуття”.
21.25, 02.25 UA:Спорт.
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.15 Д/с “Тваринна зброя”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.40 #ВУкраїнi.
05.30 Д/с “Цiкаво.com”.

Êанаë “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, 00.45, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
10.55, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.50 “Сiмейнi мелодрами”.
14.50 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “За три днi до 

кохання”.
22.45, 23.45 Т/с “Школа”.

Iнтåр
05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. 

Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.
10.10 Т/с “Мiсце, що домом 

зветься”.
12.00 “Новини”.
12.25 Х/ф “Труп мого ворога”.
14.45 “Правила виживання”.
15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.45 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випа-

док”.
23.50 Т/с “Криве дзеркало душi”.

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

К. Стогнiєм.
11.00, 13.15 Х/ф “Нещадний”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.35 Х/ф “Брати по зброї”.
15.10, 16.20 Х/ф “Якось у Мексицi: 

Вiдчайдушний 2”.
17.50, 22.25 Т/с “Майор i магiя”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
21.25 Т/с “Пес”.
00.25 Х/ф “Озеро страху 4”.
02.00 Т/с “Прокурори”.

СТБ
07.55, 20.55 Т/с “Швидка допо-

мога”.
08.55 МастерШеф.
15 . 00  Би т ва  екс трасенс i в . 

Апокалiпсис.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Експерименти.
22.45 Т/с “Розлучниця”.

Новиé êанаë
03.45 Зона ночi.
04.20 Абзац.
06.10 Ревiзор. Магаїни.
09.50 Таємний агент.
11.10 Таємний агент. Пост-шоу.
16.10 Топ-модель.
21.50 Х/ф “Чому вiн”.
00.00 Х/ф “Вiдпадний препод 2”.

Êанаë «Уêра¿на»
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.
10.40, 03.05 Реальна мiстика.
12.45, 04.45 Агенти справедливостi.
14.45, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Чорна кров”, 13 i 14 с.
23.20 Гучна справа.
00.00, 02.15 Т/с “CSI. Мiсце зло-

чину”.

Êанаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 00.45 Т/с “Вуличне право-

суддя”.
09.40, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.20 “Загублений свiт”.
13.00 “Помста природи”.

13.20 Х/ф “Робокоп 2”.
15.25 Х/ф “Робокоп 3”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. 

Харкiв”.
21.30, 23.00 Т/с “Касл”.

НТН
06.40 Х/ф “Сiмейний каламбур, 

або Хто кому хто”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09 .00 Х/ф “Преферанс по 

п`ятницях”.
10.50, 19.30 Т/с “Той, що читає 

думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.10 

“Свiдок”.
12.50 “Будьте здоровi”.
13.25, 03.25 “Речовий доказ”.
14.45, 21.20 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Оде-

си”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Вартiсть життя”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.

МЕГА
08.05, 14.00 Правда життя.
09.15, 18.00 Земля 2050.
10.05 Незвичайнi культури.
11.05 Iлюзiї сучасностi.
12.00 Скептик.
13.00, 00.30 Речовий доказ.
15.10, 23.40 Таємницi Другої 

свiтової.
16.05, 21.40 Суперзаводи.
17.05 Фестивалi планети.
19.00, 20.55 Секретнi територiї.
19.50 Пiдроблена iсторiя.
22.40 Морськi гiганти.

Ôóтáоë. (Уêра¿на)
06.00 Швейцарiя - Данiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
07.45, 15.10, 20.30 Передмова до 

фiнальної стадiї. Лiга Нацiй 
УЄФА.

08.15 Матч. Плей-офф. Чемпiонат 
України.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Журнал Лiги Європи.
11.15 Португалiя - Україна. Вiдбiр 

до Євро-2020.
13.00, 00.10 Передмова до 3 i 4 

турiв. Вiдбiр до Євро-2020.
13.30 U-21. Україна - Кiпр. Турнiр 

В.В. Лобановського.
16.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
16.55 Португалiя - Сербiя. Вiдбiр 

до Євро-2020.
18.45 Францiя - Болiвiя. Контр-

ольна гра.
21.00, 23.40 “Лiга Нацiй. Матч-

центр”.
21.35 Live. Португалiя - Швейцарiя. 

Лiга Нацiй УЄФА.
00.40 U-21. Україна - Iзраїль/

Болгарiя. Турнiр В.В. Лоба-
новського.

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

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.20, 02.00, 05.00 Новини.

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

09.30, 04.10 Т/с “Елiза”.
11.20 Д/с “Аромати Шотландiї”.
12.15, 13.10, 17.15, 20.20, 23.50, 

03.35, 05.20 Погода.
12.25 Д/с “Кухня По”.
13.20 Країна на смак.
14.25 Д/с “Тайська кухня”.
15.15, 02.15 По обiдi шоу.
16.15 Д/с “Браво, шеф!”
17.30 Разом.
18.25, 21.25 ЧС FIFA U-20 2019 у 

Польщi. 1/8.
20.30 Нашi грошi.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.10 Спiльно.
03.45 Перша шпальта.
05.30 Д/с “Цiкаво.com”.

Êанаë “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, 00.45, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
10.55, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.50 “Сiмейнi мелодрами”.
14.50 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “За три днi до 

кохання”.
22.45, 23.45 Т/с “Школа”.
00.50 Х/ф “Готель Гранд Буда-

пешт”.

Iнтåр
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. 

Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.
10.10 Т/с “Мiсце, що домом 

зветься”.
12.00 “Новини”.
12.25 Х/ф “Агата Крiстi. Скорче-

ний будиночок”.
14.45 “Правила виживання”.
15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.45 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випа-

док”.
23.50 Т/с “Полiт метелика”.

ICTV
05.35, 20.15 Громадянська обо-

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

К. Стогнiєм.
10.10 Бiльше нiж правда.
11.30, 13.20 Х/ф “Мiсiя поря-

тунку”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.50 Х/ф “Мiсiя порятунку 2”.
15.30, 16.20 Х/ф “Антиганг”.
17.45, 22.25 Т/с “Майор i магiя”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Пес”.

СТБ
06.00, 20.55 Т/с “Швидка допо-

мога”.
07.05 МастерШеф.
14 . 40  Би т ва  екс трасенс i в . 

Апокалiпсис.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Хата на тата.
22.45 Т/с “Розлучниця”.

Новиé êанаë
06.00 Ревiзор. Магаїни.
09.50 Таємний агент.
11.30 Таємний агент. Пост-шоу.
16.30 Топ-модель.
21.30 Х/ф “Секс по дружбi”.
23.40 Х/ф “Вiдпадний препод”.

Êанаë «Уêра¿на»
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.
10.40, 03.05 Реальна мiстика.
12.45, 04.45 Агенти справедливостi.
14.45, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Чорна кров”, 11 i 12 с.
23.20 Без панiки.
00.00, 02.15 Т/с “CSI. Мiсце зло-

чину”.

Êанаë «2+2»
08.00 Т/с “Вуличне правосуддя”.
09.40, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00 “Рiшала 2”.
11.55, 17.15 “Загублений свiт”.
13.55 Х/ф “Винищувачi”.
15.25 Х/ф “Робокоп”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. 

Харкiв”.
21.30, 23.00 Т/с “Касл”.

НТН
07.05 Х/ф “Веселi Жабокричi”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Останнє полювання”.
10.50, 19.30 Т/с “Той, що читає 

думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.10 

“Свiдок”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
13.25, 03.20 “Речовий доказ”.
14.45, 21.20 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Оде-

си”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Будьте здоровi”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.25 Т/с “Швидка”.
02.40 “Випадковий свiдок”.
04.00 “Професiї”.
05.00 “Top Shop”.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
08.10, 14.10 Правда життя.
09.20, 18.00 Земля 2050.
10.10, 17.05 Фестивалi планети.
10.40 Незвичайнi культури.
11.10 Iлюзiї сучасностi.
12.10 Скептик.
13.10, 00.30 Речовий доказ.
15.10, 23.40 Таємницi Другої 

свiтової.
16.05, 21.40 Суперзаводи.
19.00, 20.55 Секретнi територiї.
19.50 Пiдроблена iсторiя.
22.40 Морськi гiганти.
01.35 Мiстична Україна.
02.25 Брама часу.

Ôóтáоë. (Уêра¿на)
06.00 Туреччина - Узбекистан. 

Контрольна гра.
07.45, 18.00 Передмова до 3 i 4 

турiв. Вiдбiр до Євро-2020.
08.15 U-21. Україна - Кiпр. Турнiр 

В.В. Лобановського.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 02.00 Тоттенхем - Лiверпуль. 

Фiнал. Лiга чемпiонiв УЄФА.
12.35 “Великий футбол”.
14.15,  22.50 Передмова до 

фiнальної стадiї. Лiга Нацiй 
УЄФА.

14.45, 01.05 Журнал Лiги Європи.
16.00, 23.20 Францiя - Болiвiя. 

Контрольна гра.
17.50, 21.25 Топ-матч.
18.30, 20.55 “Тур Online”.
18.55 Live. Матч. Плей-офф. 

Чемпiонат України.
21.35 Огляд сезону. Чемпiонат 

Iталiї.
04.10 Львiв - Шахтар. Чемпiонат 

України.

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

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.20, 02.00, 05.00 Новини.

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

09.30, 04.10 Т/с “Елiза”.
11.20 Д/с “Аромати Шотландiї”.
11.50 Д/с “Аромати Iспанiї”.
12.15, 13.10, 17.15, 23.50, 03.30 

Погода.
12.25 Д/с “Кухня По”.
13.20 UA:Фольк. Спогади.
14.25 Д/с “Тайська кухня”.
15.15 Енеїда.
16.15 Д/с “Браво, шеф!”
17.30 #ВУкраїнi.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.30 Перший на селi.
19.55 Д/с “Супер-Чуття”.
21.25, 02.25 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Д/с “Тваринна зброя”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.40 Букоголiки.

Êанаë “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, 00.55, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
10.55, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.50 “Сiмейнi мелодрами”.
14.50 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.35 “Чистоnews”.
20.45, 21.45 Т/с “За три днi до 

кохання”.
22.30 “Право на владу”.

Iнтåр
05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. 

Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.
10.10 Т/с “Мiсце, що домом 

зветься”.
12.00 “Новини”.
12.25 Х/ф “Полiцейська iсторiя”.
14.45 “Правила виживання”.
15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.40 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випа-

док”.
23.50 Т/с “Криве дзеркало душi”.

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

К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.20, 13.15 Х/ф “Якось у Мексицi: 

Вiдчайдушний 2”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55 Х/ф “Мiсiя порятунку”.
15.35, 16.20 Х/ф “Мiсiя поря-

тунку 2”.
17.50 Т/с “Майор i магiя”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi.
21.25 Т/с “Пес”.
22.25 Х/ф “Антиганг”.
00.10 Х/ф “Лейк Плесiд проти 

Анаконди”.

СТБ
07.40, 20.55 Т/с “Швидка допо-

мога”.
08.40 МастерШеф.
15.05 Битва екстрасенсiв. Чоловiки 

проти жiнок.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Цiєї митi рiк потому.
22.45 Т/с “Розлучниця”.

Новиé êанаë
04.10 Служба розшуку дiтей.
04.15 Зона ночi.
04.50 Абзац.
05.40 Ревiзор. Магаїни.
09.40 Таємний агент.
11.00 Таємний агент. Пост-шоу.
16.00 Топ-модель.
21.50 Х/ф “Однокласники”.
23.40 Х/ф “Вiдпадний препод 3”.

Êанаë «Уêра¿на»
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.
10.40, 02.15 Реальна мiстика.
12.45, 05.30 Агенти справедливостi.
14.45, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Чорна кров”.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с “CSI. Мiсце злочину”.

Êанаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Вуличне правосуддя”.

09.40, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.15 “Загублений свiт”.
13.50 “Помста природи”.
14.05 Х/ф “2012: Наднова”.
15.35 Х/ф “Помпеї: Апокалiпсис”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. 

Харкiв”.
21.35, 23.05 Т/с “Касл”.

НТН
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Довга, довга справа...”
10.45, 19.30 Т/с “Той, що читає 

думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.15 

“Свiдок”.
12.50 “Вартiсть життя”.
13.25, 03.25 “Речовий доказ”.
14.45, 21.20 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Оде-

си”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Правда життя”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.25 Т/с “Швидка”.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
08.25, 14.10 Правда життя.
09.35, 18.00 Земля 2050.
10.25, 17.05 Фестивалi планети.
11.25 Iлюзiї сучасностi.
12.20 Скептик.
13.15, 00.30 Речовий доказ.
15.15, 23.40 Таємницi Другої 

свiтової.
16.05, 21.40 Рiчковi монстри.
17.35 Незвичайнi культури.
19.00, 20.55 Секретнi територiї.
19.50 Україна: забута iсторiя.
22.40 Таємнича Латинська Аме-

рика.

Ôóтáоë. (Уêра¿на)
07.45 Нiдерланди - Бiлорусь. Вiдбiр 

до Євро-2020.
09.30, 20.30, 02.55 Передмо-

ва до 3 i 4 турiв. Вiдбiр до 
Євро-2020.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 00.10 Журнал Лiги чемпiонiв.
11.15 Англiя - Чехiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
13.00 Журнал Лiги Європи.
13.55 Францiя - Iсландiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
16.00, 18.20, 21.00, 23.40 “Лiга 

Нацiй. Матч-центр”.
16.35 Португалiя - Швейцарiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
18.45 U-21. Україна - Iзраїль/

Болгарiя. Турнiр В.В. Лоба-
новського.

21.35 Live. Нiдерланди - Англiя. 
Лiга Нацiй УЄФА.

Понåдіëоê

Сåрåда

Вівтороê

Чåтвåр

3 червня

5 червня

4 червня

6 червня
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УТ-1
06.00 М/с “Гон”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.15, 21.15, 
02.00, 05.00 Новини.

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

09.30 Т/с “Елiза”.
11.20 Д/с “Аромати Iспанiї”.
12.15, 13.10, 03.30 Погода.
12.25 Д/с “Кухня По”.
13.20, 03.35 Сильна доля.
14.25 Д/с “Тайська кухня”.
15.15 UA:Фольк. Спогади.
16.25, 19.25 ЧС FIFA U-20 2019 у 

Польщi. Чвертьфiнал.
18.45, 02.30 Тема дня.
21.40, 02.20 UA:Спорт.
21.55 ЧС з футболу серед жiнок 

FIFA 2019 у Францiї.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
04.30 Своя земля.
05.30 Д/с “Цiкаво.com”.

Êанаë “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, 04.55 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
10.55, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.50 “Сiмейнi мелодрами”.
14.50 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.25 “Чистоnews”.
20.35, 22.50 “Лiга смiху”.

Iнтåр
05.25, 22.00 “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 Т/с “Мiсце, що домом 

зветься”.
12.25 Х/ф “Пограбування”.
14.45 “Правила виживання”.
15.50, 16.45, 23.50 “Речдок”.
18.00, 01.35 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.

ICTV
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 Антизомбi.
11.05, 13.20 Х/ф “Мишаче полю-

вання”.
12.45, 15.45 Факти. День.
1 3 . 3 0 ,  1 6 . 2 0 ,  2 2 . 5 0  Т / с 

“Марк+Наталка”.
16.30 “На трьох”.
18.45, 01.40 Факти. Вечiр.
20.10, 21.35 Дизель шоу.
23.50 Х/ф “Роллербой”.

СТБ
11.30 Х/ф “Нерви на межi”.
13.35 Х/ф “Спокута”.
15.20 Х/ф “П`ять рокiв та один 

день”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.05 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.05 Х/ф “Красуня”.
22.50 Х/ф “Мiсiс Даутфайр”.

Новиé êанаë
03.50 Служба розшуку дiтей.
03.55 Зона ночi.
04.10 Абзац.
05.00 Ревiзор. Магаїни.
06.50 Таємний агент.
08.40 Таємний агент. Пост-шоу.
16.30 Топ-модель.
21.40 Х/ф “Однокласники 2”.
23.40 Х/ф “Училка”.

Êанаë «Уêра¿на»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

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

23.50, 03.10 Сьогоднi.
09.30, 05.40 Зоряний шлях.
10.40 Т/с “Дружина з того свiту”.
14.45, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”.
19.45 Головна тема. Вибiр.
21.35 Футбол. Вiдбiр до Євро-2020. 

Україна - Сербiя.
00.10 По слiдах.
00.50, 02.15 Х/ф “Формула щас-

тя”.

Êанаë «2+2»
08.00 Т/с “Вуличне правосуддя”.
09.40, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.15 “Загублений свiт”.
13.55 Х/ф “Трiгонал: Боротьба за 

справедливiсть”.
15.50 Х/ф “Шангрi-Ла: На межi 

зникнення”.
19.25 Х/ф “Ера динозаврiв”.
21.10 Х/ф “Придорожнiй заклад”.
23.30 Х/ф “Придорожнiй за-

клад 2”.

НТН
07.05 Х/ф “Тримайся, козаче!”
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Єдина дорога”.
10.50, 19.30 Т/с “Той, що читає 

думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.15 

“Свiдок”.
12.50 “Правда життя”.
13.25 “Речовий доказ”.
14.45, 21.20 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Оде-

си”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Таємницi свiту”.
23.45 Х/ф “Важко бути мачо”.

МЕГА
08.00, 14.00, 02.05 Правда життя.
09.10, 18.00 Земля 2050.
10.00 Фестивалi планети.
10.50 Iлюзiї сучасностi.
11.50 Скептик.
12.55, 00.30 Речовий доказ.
15.20, 23.40 Таємницi Другої 

свiтової.
16.05, 21.40 Рiчковi монстри.
17.05 Незвичайнi культури.
19.00, 20.55 Секретнi територiї.
19.50 Україна: забута iсторiя.
22.40 Таємнича Латинська Аме-

рика.

Ôóтáоë. (Уêра¿на)
06.00 Огляд матчу “Португалiя 

- Швейцарiя”. Лiга Нацiй 
УЄФА.

06.10 Чорногорiя - Англiя. Вiдбiр 
до Євро-2020.

08.00 Огляд матчу “Нiдерланди - 
Англiя”. Лiга Нацiй УЄФА.

08.10 Португалiя - Україна. Вiдбiр 
до Євро-2020.

10.00, 15.40 Футбол News.
10.25 Iспанiя - Норвегiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
12.10 Нiдерланди - Нiмеччина. 

Вiдбiр до Євро-2020.
13.55 Iталiя - Фiнляндiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
16.05, 18.25 “Лiга Нацiй. Матч-

центр”.
16.40 Нiдерланди - Англiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
18.50 Португалiя - Швейцарiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
20.30, 22.30, 23.40 “Головна ко-

манда”.
21.40 Live. Україна - Сербiя. Вiдбiр 

до Євро-2020.
00.30 Огляд 1-го iгрового дня. 

Вiдбiр до Євро-2020.
02.40 Журнал Лiги чемпiонiв.
03.40 Грузiя - Гiбралтар. Вiдбiр до 

Євро-2020.
05.30 Топ-матч.

УТ-1
06.00 М/с “Гон”.
06.30, 07.10, 08.05, 09.05 До-

брого ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.20, 

02.00, 04.10 Новини.
09.30, 02.20 Енеїда.
10.35 Країна на смак.
11.35 М/с “Кмiтливий Сяо Цзи”.
12.55 Х/ф “Ганс Рьоклє i чорт”.
14.20 Д/с “Тайська кухня”.
15.20, 22.00 Бюджетники.
15.50 UA:Фольк. Спогади.
16.55 Перший на селi.
17.25 Д/ф “Всесвiтня при-

родна спадщина. США. 
Нацiональний парк Гранд 
Каньйон”.

18.25 Д/с “Фестивалi планети”.
18.55 #ВУкраїнi.
19.25 Перша шпальта.
19.55 Д/с “Мегаполiси”.
21.25 #@)?$0 з Майклом Щу-

ром.
22.30 Т/с “Окупованi”.
23.45 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.15 Д/с “Аромати Перу”.
03.40 Своя земля.
04.35 Розсекречена iсторiя.
05.30 Д/с “Цiкаво.com”.

Êанаë “1+1”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45, 02.45 “Свiт навиворiт: 

Камбоджа”.
10.40 Х/ф “Телефонна будка”.
12.05 Х/ф “Облога”.
14.15 Х/ф “День незалежностi”.
17.05 Х/ф “День незалежностi. 

Вiдродження”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос. Дiти 5”.
23.05 “Лiга смiху”.

Iнтåр
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
1 0 . 0 0  “ О р е л  i  р е ш к а . 

Мегаполiси”.
11.00 “Орел i решка. Морський 

сезон 3”.
12.00 “Орел i решка. Морський 

сезон”.
13.00 Т/с “Я подарую тобi 

свiтанок”, 1-4 с.
17.15 Х/ф “Гра Моллi”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Правила виживання. 

Спецвипуск”.
22.00 Х/ф “Мiльйонер”.

ICTV
04.40 Громадянська оборона.
06.20 Антизомбi.
08.05 Т/с “Вiддiл 44”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Пес”.
15.00 Х/ф “Приватний курорт”.
16.25 Х/ф “Рятувальники 

Малiбу”.
18.45 Факти тижня. 100 хвилин 

з О. Соколовою.
20.35 Х/ф “Пробудження”.
22.50 Х/ф “Прибуття”.
00.55 Х/ф “Лейк Плесiд проти 

Анаконди”.

СТБ
07.00 Т/с “Коли ми вдома”.
09.00 Страва честi.
09.55 Експерименти.
11.55 Хата на тата.
18.00 Слiдство ведуть екстра-

сенси.
21.00 Один за всiх.
22.15 Я соромлюсь свого тiла.
00.10 Цiєї митi рiк потому.

Новиé êанаë
06.40 СтендАп шоу.
07.45, 13.35 Kids` Time.
07.50 М/с “Дракони. Перегони 

безстрашних”.
09.40 М/ф “Дозор джунглiв”.
11.40 М/ф “Втеча з планети 

Земля”.
13.40 М/ф “Прегарний принц”.
1 5 . 0 0  Х/ф “50  п ерших 

поцiлункiв”.
17.00 Х/ф “Ласкаво просимо 

в рай”.
19.10 Х/ф “Мiлина”.
21.00 Х/ф “Глибоке синє 

море”.
23.10 Х/ф “Пiдйом з глибини”.

Êанаë «Уêра¿на»
07.30 Зоряний шлях.
08.50 Т/с “Iнша я”.
13.00, 03.10 Т/с “Нi слова про 

любов”.
17.00 Т/с “Повернення до 

себе”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Оле-

гом Панютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Повернення до 

себе”.
23.00 Т/с “Єдиний мiй грiх”, 

5-7 с.

Êанаë «2+2»
08.00 “Вiн, вона i телевiзор 3”.
14.05 Х/ф “Трiгонал: Боротьба 

за справедливiсть”.
16.00 Х/ф “Шангрi-Ла: На межi 

зникнення”.
17.30 Х/ф “Ера динозаврiв”.
19.15 Х/ф “Кришталевi че-

репи”.
21.00 Х/ф “Слiдопит”.
22.55 Х/ф “Придорожнiй за-

клад 2”.
00.35 Вiн, вона i телевiзор 3.

НТН
05.50 Х/ф “Грiшник”.
07.20 “Страх у твоєму домi”.
11.00 Х/ф “Iван Бровкiн на 

цiлинi”.
12.45 Х/ф “Тридцять три”.
14.15 Х/ф “Рiдна земля”.
17.00 Х/ф “Далi нiкуди”.
19.00 Х/ф “Формула кохання”.
20.50 Х/ф “Хронiки месника”.
22.55 Х/ф “Дубина”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.55, 00.35 Мiстична Україна.
08 . 45 ,  18 . 35  Прихована 

реальнiсть.
10.30 Таємницi Другої свiтової.
12.10, 21.00 Найбiльшi обмани 

в iсторiї.
14.45 Таємнича Латинська Аме-

рика.
16.45 Рiчковi монстри.
23.40 Секретнi територiї.
01.25 Майор “Вихор”.
02.10 Академiк Корольов.
02.50 Зворотний бiк Мiсяця.
03.40 Полювання на НЛО.

Ôóтáоë. (Уêра¿на)
06.00 Португалiя - Швейцарiя. 

Лiга Нацiй УЄФА.
07.45, 12.15, 19.55, 03.20 Огляд 

2-го iгрового дня. Вiдбiр 
до Євро-2020.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
News.

10.25 Бiлорусь - Нiмеччина. 
Вiдбiр до Євро-2020.

12.55 Нiдерланди - Англiя. Лiга 
Нацiй УЄФА.

14.45, 00.35 Вiдбiр до Євро-
2020. Огляд туру.

16.05, 19.05 “Головна команда”.
17.15 Україна - Сербiя. Вiдбiр 

до Євро-2020.
21.00, 00.05 “Лiга Нацiй. Матч-

центр”.
21.35 Live. Фiнал. Лiга Нацiй 

УЄФА.
01.30 Матч за 3-є мiсце. Лiга 

Нацiй УЄФА.
04.00 Грецiя - Iталiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.

УТ-1
06.00 М/с “Гон”.
06.30, 07.10, 08.05, 09.05 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 02.25, 

04.10 Новини.
09.30 Країна на смак.
10.30 Енеїда.
11.35 М/с “Кмiтливий Сяо Цзи”.
12.55 Х/ф “Естер Чудова”.
14.45 Д/с “Мальовничi села”.
15.10 Д/с “Фестивалi планети”.
15.45 Д/с “Браво, шеф!”
16.45 Разом.
17.20 Д/ф “Всесвiтня природна 

спадщина. Панама”.
18.25, 21.25 ЧС FIFA U-20 2019 у 

Польщi. Чвертьфiнал.
20.20, 02.40, 04.25 Погода.
20.30 Спiльно.
23.25 Як дивитися кiно.
23.50 Х/ф “Сiльвiо та iншi”.
02.45 UA:Фольк. Спогади.
03.40 Своя земля.
04.35 Свiтло.
05.30 Д/с “Цiкаво.com”.

Êанаë “1+1”
06.00, 23.30, 00.30 “Свiтське жит-

тя”.
06.50 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 11.10, 12.10 “Свiт навиворiт 

2: Iндiя”.
13.05, 14.00, 15.00, 16.00 “Свiт 

навиворiт: Камбоджа”.
16.30, 21.40 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка. Дiти”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Чистоnews”.
20.25 “Українськi сенсацiї”.
01.30 “Лiга смiху”.
04.00 “Київ Вечiрнiй”.

Iнтåр
04.30 “Школа доктора Комаров-

ського. Невiдкладна допо-
мога”.

04.55 “Top Shop”.
05.25 Х/ф “Останнiй дюйм”.
07.00 “Слово Предстоятеля”.
07.10 “Чекай на мене. Україна”.
09.00 “Шiсть соток”.
10.00 “Готуємо разом. Випiчка”.
11.00 Х/ф “Кортик”.
15.20 Х/ф “Бiле сонце пустелi”.
17.00 Т/с “Я подарую тобi 

свiтанок”, 1 i 2 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Я подарую тобi 

свiтанок”, 3 i 4 с.

22.15 Т/с “Iлюзiя щастя”, 1-4 с.
02.00 “Подробицi” - “Час”.
02.30 Х/ф “Божевiльний день, або 

Одруження Фiгаро”.

ICTV
05.25 Скарб нацiї.
05.35 Еврика!
05.40 Факти.
06.05 Бiльше нiж правда.
07.50 Я зняв!
09.40 Дизель шоу.
10.55 Особливостi нацiональної 

роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 “На трьох”.
15.00 Т/с “Пес”.
16.55 Х/ф “Васабi”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Рятувальники Малiбу”.
21.25 Х/ф “Приватний курорт”.
22.50 Х/ф “Озеро страху 3”.
00.35 Х/ф “Озеро страху 4”.

СТБ
06.35, 01.35 Т/с “Коли ми вдома”.
09.30 Страва честi.
10.30 Х/ф “Найчарiвнiша та 

найпривабливiша”.
12.10 Т/с “Швидка допомога”.
16.25 Х/ф “Мiссiс Даутфайєр”.
19.00 Т/с “Снайперша”.
22.50 Х/ф “Красуня”.

Новиé êанаë
03.10 Служба розшуку дiтей.
03.20, 02.20 Зона ночi.
06.40 М/с “Лунтiк”.
07.45, 09.25 Kids` Time.
07.50 М/с “Дракони. Перегони 

безстрашних”.
09.30 Ревiзор. Спецвипуск.
17.20 М/ф “Прегарний принц”.
19.00 Х/ф “50 перших поцiлункiв”.
21.00 Х/ф “Ласкаво просимо в 

рай”.
23.00 Х/ф “Ласкаво просимо в 

рай 2”.
01.00 Т/с “Клiнiка”.

Êанаë «Уêра¿на»
07.00, 15.00, 19.00, 02.50 Сьогоднi.
07.30, 05.20 Зоряний шлях.
08.00 Т/с “Чорна кров”, 9-14 с.
15.20 Т/с “Чорна кров”.
17.10 Т/с “Iнша я”, 1 i 2 с.
20.00 Т/с “Iнша я”.
22.20 Т/с “Єдиний мiй грiх”, 1-3 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с “Єдиний мiй грiх”, 4 с.
03.40 Реальна мiстика.

Êанаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Угон по-нашому”.
09.00 “Загублений свiт”.
14.00 Х/ф “Прибулець”.
15.45 Х/ф “День, коли Земля зу-

пинилась”.
17.15 Х/ф “Придорожнiй заклад”.
19.20 Х/ф “Найманець”.
21.05 Х/ф “Захисник”.
22.50 Х/ф “Я прийшов з миром”.
00.35 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

НТН
05.30 Х/ф “Дорога в пекло”.
08.45 Х/ф “Хазяїн тайги”.
10.20 Х/ф “Зникнення свiдка”.
12.00 Т/с “Спецзагiн “Кобра 11”.
15.55 “Таємницi кримiнального 

свiту”.
17.00 “Правда життя”.
18.05 “Переломнi 80-тi”.
19.00, 02.30 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Iван Бровкiн на цiлинi”.
21.20 Х/ф “Далi нiкуди”.
23.20 Х/ф “Дiамантовi пси”.
01.10 “Втеча. Реальнi iсторiї”.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
08.05 Мiстична Україна.
08.55, 18.35 Прихована реальнiсть.
10.30 Таємницi Другої свiтової.
12.10, 21.00 Найбiльшi обмани в 

iсторiї.
14.45 Таємнича Латинська Аме-

рика.
16.45 Рiчковi монстри.
23.40 Секретнi територiї.
00.35 Скарб.ua.

Ôóтáоë. (Уêра¿на)
06.00 Данiя - Iрландiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
07.45, 14.15, 17.55, 20.55, 03.20 

Огляд 1-го iгрового дня. 
Вiдбiр до Євро-2020.

10.00, 15.35, 22.30 Футбол News.
10.25, 13.25 “Головна команда”.
11.35 Україна - Сербiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
15.55 Live. Iсландiя - Албанiя. 

Вiдбiр до Євро-2020.
18.50 Live. Фiнляндiя - Боснiя 

i Герцеговина. Вiдбiр до 
Євро-2020.

21.35 Live. Бiлорусь - Нiмеччина. 
Вiдбiр до Євро-2020.

23.40 Грецiя - Iталiя. Вiдбiр до 
Євро-2020.

01.30 Хорватiя - Уельс. Вiдбiр до 
Євро-2020.

04.00 Азербайджан - Угорщина. 
Вiдбiр до Євро-2020.

П’ятниця

Нåдіëя

Сóáота7 червня

9 червня

8 червня

   TV-4
Понåдіëоê, 3 чåрвня
10.00, 18.00 Т.с. «Моє серце наполягає»
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Про-

вінційні вісті
08.00, 20.00 Єдина країна 
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55, 22.35 Добрі традиції
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 Межа правди
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Записки кирпатого 

Мефістофеля» 
17.30 Про нас
19.20, 22.20 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.35 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Сільський календар
22.40 Х.ф. «Вторгнення на землю» 
Вівтороê, 4 чåрвня
10.00, 18.00 Т.с. «Моє серце наполягає»
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00 

Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20 На гарячому
07.35 Сільський календар
08.00 Єдина країна
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
11.50 «Кіндер ШОУ»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Shift. Життя в цифрі
12.30 Завтра-сьогодні 
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00 Х.ф. «Рожева банда» +16 
17.30 Смачна мандрівка
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
20.30 Євромакс
22.35 Х.ф. «Гомер» +16 
Сåрåда, 5 чåрвня
10.00, 18.00 Т.с. «Моє серце наполягає»
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00 

Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20 На гарячому
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
12.40 Shift. Життя в цифрі
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Забери мене додому» 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40 Х.ф.«Кращий із чоловіків» 
Чåтвåр, 6 чåрвня
10.00, 18.00 Т.с. «Моє серце наполягає»
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00 

Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20 На гарячому
07.35 Формула здоров’я
08.30 Смачна мандрівка
09.00 Час-Tайм
11.00 Година для дитини
12.10 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.30, 17.00 Відкрита зона
13.00 Хіт-парад 
14.00 Х.ф. «Людина з півдня» 

15.45, 20.25 Добрі традиції 
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
20.30 Євромакс 
21.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
22.35 Х.ф. «Штормові вершники»
П’ятниця, 7 чåрвня
10.00, 18.00 Т.с. «Моє серце наполягає»
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00 

Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20 На гарячому
07.35, 03.00 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
11.50 «Кіндер ШОУ»
12.40 Сім’я від А до Я
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Друзі по розуму» 
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
20.10 Сільський календар 
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Єдина країна 
21.50 Добрі традиції
22.40 Х.ф. «Полярна буря»
Сóáота, 8 чåрвня
11.00 Про нас
07.00, 09.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50 На гарячому
07.35 Х.ф. «Коли мене покохають»
09.00 Час-Tайм
10.00, 19.00, 22.00 Єдина країна
10.30 У фокусі Європа
11.30 ПроОбраз із Наталкою 

Фіцич
12.00 Х.ф.«Життя і смерть Пі-

тера Селлерса» 
14.30 «Кіндер ШОУ» 
14.50 Мультфільми
15.00 М.ф.«20 000 льє під во-

дою»
16.30, 02.30 Сім’я від А до Я
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
18.00 Наші вітання 
19.30 Виклик долі
19.35 Shift. Життя в цифрі
20.10 Х.ф.«Дівчина моїх стра-

хіть»
22.30 Х.ф.«Бруд» 
Нåдіëя, 9 чåрвня
07.30, 09.50 Українські традиції
07.45, 08.40 Ранковий фітнес
08.00, 22.00 Єдина країна
09.00 Повнота радості життя
09.30 Справжня ціна
10.15 Пряма трансляція Боже-

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

12.00 «Кіндер ШОУ»
12.20 Мультфільм
12.30 М.ф.«20 000 льє під во-

дою»
14.00 Погляд зблизька 
14.30 Формула здоров’я
15.30 Виклик долі
16.00 ПроОбраз із Наталкою 

Фіцич
16.25, 21.50 Добрі традиції
16.30 Завтра-сьогодні
17.00 Вікно в Америку 
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання 
19.00 Провінційні вісті
20.00 Огляд світових подій
21.30 Shift. Життя в цифрі
22.40 Х.ф. «Обітниця»

   ТТБ
Понåдіëоê, 3 чåрвня
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.50 “Аромати Чилі” 
10.15 “UA: Фольк”
11.07 “Ранковий гість”
11.21, 20.15 “Своя земля”
11.45 “Діалоги”
12.15 Д/ц “Двоколісні хроніки” 
12.40 “Лайфхак українською” 
12.50 М/с “Вруміз”
13.40, 19.22, 21.50 “Тема дня”
14.08 “Розсекречена історія”
15.02 “Wise cow”
15.15 “Модуль знань” 
15.55 ”Українська література в іменах”
16.05 “Відкривай Україну” 
16.30 Д/с ”Суперчуття”
17.15 Д/ц “Неповторна природа” 
17.40 Д/с”Мегаполіси” 
18.07 Д/цикл “Морська кухня” 
19.50 “Разом”
20.52 “Спільно”
21.20 Д/ф “В Україні”
22.18 “Схеми. Корупція в деталях”
22.45 “Своя земля”
Вівтороê , 4 чåрвня
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.50 “Аромати Іспанії” 
10.15 Д/ф “Сильна доля”
11.07 “Ранковий гість”
11.21 “Пліч-о-пліч” 
11.45, 13.40, 19.22, 21.50 “Тема дня”
12.15 Д/ц “Двоколісні хроніки” 
12.30, 20.15 “Своя земля”
12.40, 22.45 “Лайфхак українською” 
12.50 М/с “Вруміз”
14.08 “Розсекречена історія”
15.02, 15.55 “Wise cow”
15.15 “Модуль знань” 
16.05 “Хто в домі хазяїн”
16.32 Д/с ”Суперчуття”
17.15 Д/ц “Неповторна природа” 
17.40 Д/с”Мегаполіси” 
18.07 Д/ цикл “Морська кухня” 
19.50 “Спільно”
20.52 Д/ф “В Україні”
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щуром-3 
22.18 “Букоголіки” 
Сåрåда, 5 чåрвня
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.50 “Аромати Іспанії” 
10.15 “UA: Фольк”
11.07 “Ранковий гість”
11.21, 12.30, 22.17 “Своя земля”
11.45, 13.40, 19.22, 21.50 “Тема дня”
12.15 Д/ц “Двоколісні хроніки” 
12.40 “Лайфхак українською” 
12.50 М/с “Вруміз”
14.08 “Розсекречена історія”
15.02 “Wise cow”
15.15 “Модуль знань”
15.55 ”Українська література в іменах”
16.05 “Хто в домі хазяїн”
16.30 Д/с ”Суперчуття”
17.15 Д/ц “Неповторна природа” 
17.40 Д/с”Мегаполіси” 
18.07 Д/ цикл “Морська кухня” 
19.50 Д/ф “В Україні”
20.15 “StopFakeNews”
20.52 “Наші гроші”
21.20 “Разом”
22.30 #@)[]?$0 з Майклом Щуром-3 
Чåтвåр, 6 чåрвня
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
9.28 “Аромати Іспанії”
9.55 “Життя+” 
10.15 Д/ф “Сильна доля”
11.07 “Ранковий гість”
11.21 Д/ф “В Україні”
11.45, 13.40, 19.22, 21.50 “Тема дня”
12.15 Д/ц “Двоколісні хроніки” 
12.30, 20.15 “Своя земля”
12.40 “Лайфхак українською” 
12.50 М/с “Вруміз”
14.08 “Розсекречена історія”
15.02, 15.55 “Wise cow”
15.15 “Модуль знань” 
16.05 “Хто в домі хазяїн?

16.32 Д/с ”Суперчуття”
17.15 Д/ц “Неповторна природа” 
17.40 Д/с”Мегаполіси” 
18.07 Д/ цикл “Морська кухня” 
19.50 Д/ф “В Україні”
20.52 “Разом”
21.20 “Спільно”
22.18 “Наші гроші”
22.45 “StopFakeNews”
П’ятниця, 7 чåрвня
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.28 “Аромати Іспанії” 
9.55 “Життя+” 
10.15 “UA: Фольк”
11.07 “Ранковий гість”
11.21, 21.20 “Своя земля”
11.45, 13.40, 19.22, 21.50 “Тема дня”
12.15 Д/ц “Двоколісні хроніки” 
12.30 “Своя земля”
12.40, 22.45 “Лайфхак українською” 
12.50 М/с “Вруміз”
14.08 “Розсекречена історія”
15.02 “Wise cow”
15.15 “Модуль знань” 
15.55 ”Українська література в іменах”
16.05 Д/Ф “Відкривай Україну”
16.30 Д/с ”Суперчуття”
17.15 Д/ц “Неповторна природа” 
17.40 Д/с”Мегаполіси” 
18.07 Д/ цикл “Морська кухня” 
19.50 Д/ф “В Україні”
20.15 “Пліч-о-пліч” 
20.52 “Схеми. Корупція в деталях”
22.18 “Букоголіки”
Сóáота, 8 чåрвня
7.00 ”Додолики”
7.15 “Казки Лірника Сашка”
7.30 М/с “Вруміз”
8.00 “Файний ранок”
9.30 ”Енеїда”
10.20 “Аромати Колумбії” 
10.45, 18.10 “UA: Фольк”
11.40 “Хто в домі хазяїн?”
12.05 “Неповторна природа” 
12.35, 16.25 “Лайфхак українською”
12.45 “Українська читанка”
12.55 “Модуль знань” 
13.40 “Тема дня”
14.08 “Розсекречена історія”
15.02 “Wise cow”
15.15 “Книжкова лавка. ТОП 7”
16.11 Човен. Експериментальна археологія 
16.15 “Візитівки Карпат”
16.50 “Фестивалі планет” 
17.15 Д/ф “Сильна доля”
19.00 “Новини”
19.10 “Діалоги”
19.40 “Своя земля”
20.05 Д/ф “В Україні”
20.35 “Мегаполіси” 
21.00 “Дірк Джентлі та інші”
22.00 “Букоголіки”
22.25 #МузLove з Любою Морозовою
Нåдіëя, 9 чåрвня
7.00 “Казки, перевірені часом” 
8.15 М/с “Вруміз” 
8.30 “Файний ранок”
9.30 “Країна на смак”
10.15 “Аромати Колумбії” 
10.40, 18.05 “UA: Фольк”
11.30 “Хто в домі хазяїн?”
12.10 “Неповторна природа”
12.55 “Модуль знань” 
13.40 “Тема дня”
14.08 “Розсекречена історія”
15.02 “Малевич. Український квадрат” 
15.45 “Українська література в іменах”
15.55 “Букоголіки”
16.25 “Візитвки Полтавщини”
16.35 “Лайфхак українською”
16.40 “Фестивалі планет” 
17.10 Д/ф “Сильна доля”
1 8 . 4 7  “ Р е п о р т е р  П р о ” /  “ Л а й ф х а к 

українською”/“Українська читанка”
19.00 “Своя земля”
19.25 “Разом”
19.50 “Спільно”
20.20 “Візитвки Полтавщини”
20.30 Д/ф “В Україні”
20.50 “Населена земля”/ “Лайфхак 

українською”
21.00 #НЕОКЛАСИКА Єгор Грушин у 

супроводі струнних 
22.15 “Букоголіки”
22.45 “Лайфхак українською”

Програма місцåвих тåëåêанаëів
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Салат із грушею  
та горіхами

ЛЕГКИЙ ЛІТНІЙ НАДЗВИЧАЙНО 
СМАЧНИЙ САЛАТ. ЙОГО СЕКРЕТ – У 
ПРОСТОТІ ТА ІДЕАЛЬНОМУ СМАКО-
ВОМУ ПОЄДНАННІ СКЛАДНИКІВ.

ПОТРІБНО: 1 велика стигла груша, 
2 ст. л. вершкового масла, 50 г грубо 
нарізаних грецьких горіхів, 1-2 дрібки 
солі, 150 г різного зеленого салату, 2 
ст. л. бальзамічного оцту або оцту з бі-
лого вина, 2–3 ст. л. оливкової олії, пе-
рець за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: у великій негли-
бокій сковороді розтопити 1 ложку 
вершкового масла та обсмажити гру-
шу до світлого коричневого кольору, 
близько 7 хв. У маленькій сковорідці 
обсмажити горіхи у решті вершкового 
масла до золотистого кольору, близь-
ко 5 хв., посолити дрібкою солі. У мис-
ці змішати оцет, олію, перець і решту 
солі. Зелений салат викласти на таріл-
ку, зверху на зелень викласти грушу, 
посипати горіхами. Полити салат за-
правкою.

Філе риби у масляному 
соусі

ЕКСПЕРТИ В КУЛІНАРІЇ - ФРАНЦУ-
ЗИ ЖАРТУЮТЬ, ЩО З ДОБРИМ СОУ-
СОМ МОЖНА З’ЇСТИ НАВІТЬ КАПЕ-
ЛЮХА.

ПОТРІБНО: 600 г філе білої риби, 
40 г муки, 60 г вершкового масла, 240 
мл бульйону - рибного чи курячого, 60 
мл соку лимона, 2 жовтки, 80 мл кулі-
нарних вершків, 1 ст. л. посіченої зеле-

ні петрушки, 1 лимон, 1 лайм, сіль, пе-
рець.

ПРИГОТУВАННЯ: помити і обсу-
шити філе риби, нарізати на 4 шматки 
подовгасто-овальної форми. Легко за-
панірувати у муці, зайву муку струси-
ти. Нагріти масло у великій сковорід-
ці і обсмажити філе на середньому вог-
ні по 1 хв. з кожного боку. Викласти на 
серветку. Щоб приготувати соус, виси-
пати решту муки на сковорідку, дода-
ти бульйон і сік лимона, добре пере-
мішати вінчиком. Перекласти рибу у 
соус і варити на помірному вогні 5-10 
хв., не накриваючи, так, щоб риба не 
розварилася. Знову вийняти рибу на 
таріль і тримати у теплому місці. Пе-
ремішати жовтки із вершками, дода-
ти до соусу та, не доводячи до кипін-
ня, лише нагріваючи, загустити його. 
Полити філе риби соусом, прикрасити 
скибочками лимона і лайма та посипа-
ти петрушкою.

Млинці «Сюзетт»

СМАЧНІ ТА СВЯТКОВІ МЛИНЦІ В 
НЕЗВИЧАЙНОМУ АПЕЛЬСИНОВОМУ 
СОУСІ. ОДИН ІЗ ПРЕТЕНДЕНТІВ НА 
РОЛЬ ЇХ ТВОРЦЯ - КУХАР ЖАН РЕБО, 
ЯКИЙ, КАЖУТЬ, ПРИГОТУВАВ ТАКІ 
МЛИНЦІ ДЛЯ КОРОЛЯ ЛУЇ XV НА 
ПРОХАННЯ ПРИНЦЕСИ СЮЗЕТТИ ДЕ 
КАРІНЬЯН.

ПОТРІБНО ДЛЯ ТІСТА: 130 мл мо-
лока, 70 мл води, 2 яйця, 20 г цукру, 
дрібка солі, 75 г борошна, 30 г розто-
пленого вершкового масла; для соусу: 
1 апельсин, 1 лимон, 4 ст. л. лікеру зі 
смаком апельсина, 4 ст. л. коньяку, 60 
г цукру-пудри, 80 г вершкового масла.

ПРИГОТУВАННЯ: збити у міксе-
рі молоко, воду, просіяне борошно, цу-
кор, сіль, яйця та розтоплене вершкове 
масло до однорідної суміші. Тісту після 
приготування обов’язково дати посто-
яти 30 хв., тоді млинці будуть особли-
во пухкі. Нагріти сковорідку, випекти 
млинці однакової товщини. Розігріти 
масло у товстій сковорідці з цукром-
пудрою, потертою цедрою цитрусо-
вих, соком апельсина і лікером. Готу-

вати на повільному вогні, поки соус 
не загусне. Млинці скласти вчетверо, 
покласти у соус, щоб прогрілися. Тоді 
скропити коньяком і підпалити сірни-
ком. При цьому будьте дуже обережни-
ми, щоб полум’я не обпекло руки й об-
личчя! Коли спиртне вигорить, вийня-
ти млинці на таріль і полити утворе-
ним соусом.

Різото з білими грибами

НЕМОЖЛИВО УЯВИТИ ІТАЛІЙ-
СЬКУ КУХНЮ БЕЗ РІЗОТО. ЦЯ КЛА-
СИЧНА СТРАВА ДАВНО СТАЛА ВІЗИТ-
НОЮ КАРТКОЮ ІТАЛІЇ, ЯК І ПІЦА ЧИ 
ПАСТА.

ПОТРІБНО: 400 г свіжих або моро-
жених білих грибів, 320 г рису для рі-
зото, 60 г масла вершкового, 2 ст. л. 
оливкової олії, 1 цибуля, 1 зубчик час-
нику, 100 мл сухого білого вина, 2 ст. 
л. нарізаної зелені петрушки, 50 г тер-
того сиру «Пармезан», 1 л овочевого 
бульйону, сіль, свіжозмелений перець.

ПРИГОТУВАННЯ: свіжі гриби по-
чистити, старанно видаливши зем-
лю із ніжки, обережно витерти воло-
гим паперовий рушником. Відділити 
шапочку від ніжки, відкидаючи зіпсу-
ті частини. Нарізати великими шмат-
ками. Заморожені гриби розморозити, 
обсушити на рушникові від зайвої во-
логи і нарізати великими шматками. У 
глибоку сковорідку покласти полови-
ну вершкового масла і олію, розтопи-
ти, потім додати очищені і дрібно по-
січені цибулю й часник і легко підтуш-
кувати, не доводячи їх до жовтого ко-
льору. Додати нарізані гриби і на ма-
лому вогні протушкувати їх протягом 
20 хв., в кінці додати трохи бульйо-
ну. Посолити і поперчити. Коли буль-
йон випарується, збільшити вогонь, 
всипати рис і обсмажити його протя-
гом двох хвилин. Влити вино і випа-
рити його протягом наступних двох 
хвилин. Додати два черпаки овоче-
вого бульйону і варити на помірному 
вогні, помішуючи і додаючи бульйон, 
коли це буде необхідно. Рис не пови-
нен варитися насухо. Кожну наступну 
порцію бульйону додавати лише тоді, 
коли рис увібрав попередню. Готувати 
його 15-20 хв. так, щоб зернята були 
ще трішки твердуваті. В кінці додати 
посічену петрушку, перемішати і ви-
мкнути вогонь. Додати пармезан і ре-
шту масла, добре перемішати і зали-

шити різото на кілька хвилин. Виклас-
ти у порційні тарілки чи в один полу-
мисок, прикрасити петрушкою і шма-
точками грибів.

Паста карбонара

ЦЮ СТРАВУ ВИ ЗУСТРІНЕТЕ В 
МЕНЮ ЧИ НЕ КОЖНОГО ІТАЛІЙСЬКО-
ГО РЕСТОРАНУ. СПАГЕТІ ДЛЯ ПАСТИ 
КАРБОНАРА ОБОВ’ЯЗКОВО ПОВИННІ 
БУТИ З ТВЕРДИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ.

Актриса Софі Лорен у своїй книзі 
спогадів згадувала, як у кінці 50-х ро-
ків, під час роботи над фільмом в горах 
недалеко від Риму, знімальна група 
зустрілася з вугільниками, що запро-
понували нагодувати їх карбонарою. 
Софі так сподобалася паста, що вона 
повернулася в це місце наступного дня 
і попросила рецепт – його вона пізніше 
опублікувала у своїй книзі. 

ПОТРІБНО: 400 г спагеті, 200 г бе-
кону, 4 яйця, 80 г тертого сиру «Парме-
зан», 100 г вершків або сметани, олія, 
сіль і перець.

ПРИГОТУВАННЯ: відварити спа-
геті в киплячій підсоленій воді протя-
гом вказаного на упаковці часу. Спаге-
ті вважаються приготованими, коли 
стають м’якими, але ще зберігають 
пружність. Нарізаний кубиками бе-
кон підрум’янити у сковорідці з неве-
ликою кількістю олії. Він не повинен 
бути хрустким, потрібно приготува-
ти його до м’якої консистенції й злег-
ка рум’яного виду. Яйця легко зби-
ти вінчиком у мисці, додати вершки, 
тертий сир пармезан і дрібку чорно-
го перцю. Відварену пасту швидко від-
цідити й повернути назад у кастру-
лю. Викласти на пасту бекон, збіль-
шити вогонь, добре перемішати. Увесь 
час помішуючи, влити збиті з вершка-
ми й сиром яйця. Тримати каструлю 
на вогні ще 1-2 хв., увесь час вимішу-
ючи (найкраще великою дерев’яною 
ложкою). Дуже важливо не перетри-
мати пасту на вогні, бо тоді яйця мо-
жуть згорнутися! На вогні яйця пови-
нні лише почати згортатися, але все 
ще залишатися трішки сирими. Зняти 
каструлю з вогню і продовжувати ви-
мішувати, щоб яйця добре втягнули-
ся. Від температури пасти яєчна суміш 
“доходить” і утворює кремову консис-
тенцію. Викласти страву у полумисок, 
можна ще присипати тертим пармеза-
ном і відразу ж (це важливо), ще гаря-
чою, подавати.

ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ПОСМАКУВАТИ ВИШУКАНИМИ СТРАВАМИ, 
ЗОВСІМ НЕ ОБОВ’ЯЗКОВО ВИТРАЧАТИСЯ НА ВІДВІДУВАННЯ 
ДОРОГИХ РЕСТОРАНІВ. СКОРИСТАВШИСЬ ЦИМИ 
РЕЦЕПТАМИ, ВИ ВІДЧУЄТЕ СЕБЕ СПРАВЖНІМ ШЕФ-КУХАРЕМ 
І НЕ РАЗ ДИВУВАТИМЕТЕ ГОСТЕЙ ТА РІДНИХ СВОЇМИ 
КУЛІНАРНИМИ ЗДІБНОСТЯМИ.

РЕСТОРАННІ 
РЕЦЕПТИ 
європейської кухні, 
які легко приготувати вдома
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Тернополянин вирішив 
залякати колишню 
дружину гранатою 

Хуліганство, тобто грубе пору-
шення громадського порядку 
з мотивів неповаги до суспіль-

ства, що супроводжується особливою 
зухвалістю чи цинізмом, інкриміну-
ють працівники Тернопільського від-
ділу поліції 31-річному мешканцю 
обласного центру. Чоловік вирішив 
залякати колишню дружину небез-
печним предметом.

Вранці 27 травня на лінію 102 зателе-
фонувала місцева жителька та повідомила, 
що в багатоповерхівці на вулиці Симоненка 
на сходовій клітці вона виявила невідомий 
предмет, схожий на гранату.

 На місце події виїхала слідчо-оператна 
група, вибухотехніки та кінологи. Обстежив-
ши сходову клітку, поліцейські встановили, 
що знахідка - це ручна димова граната РГД-55.

Зловмисником, що залишив боєприпас, 
виявився колишній чоловік однієї з мешка-
нок будинку. Він через особисту неприязнь у 
такий спосіб вирішив помститися жінці. Гра-
нату причепив на дроті біля її дверей.

 Хулігана поліцейські розшукали. За про-
типравні дії йому доведеться відповісти згід-
но  зі статтею 296 Кримінального кодексу 
України. Правоохоронці також встановлю-
ють, де чоловік придбав заборонений пред-
мет.
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Фікус «Бенджаміна», фікус звичайний, 
фікус каучуконосний, юка, пальма, інші лис-
тяні вазони до 2-2,5 метри. Ціна договірна. 

Тел. 098-706-11-42.

Відповіді

Оголошення 
На виконання Закону України "Про вибори 

народних депутатів України"  (ч. 15,16,17 стат-
тя 107) затверджено розцінки на розміщення ре-
кламних матеріалів для проведення передвибор-
чої агітації під час позачергових виборів до Вер-
ховної Ради 21 липня 2019 року у газеті «Наш 
ДЕНЬ» (не є платниками ПДВ)  

1 стор. – 12 грн. кв. см, 
внутрішні чорно-білі – 7 грн. кв. см,
внутрішні кольорові – 8 грн. кв. см.

В області почастішали 
випадки, коли селами 
пересуваються невідомі 

особи та обкрадають людей 
похилого віку. Упродовж 
вихідних поліцейські 
задокументували два подібних 
випадки. Один стався у 
Кременецькому районі, інший – 
на Борщівщині.

Десять тисяч гривень зникло з по-
мешкання 84-річної жительки Креме-
нецького району після візиту двох не-
знайомок. За словами потерпілої, жін-
ки прийшли до неї під приводом купів-
лі пір’я. Допоки одна із них розмовля-

ла з старенькою, інша викрала гроші зі 
сховку господині.

Схожий випадок трапився в одному 
із сіл Борщівського району. Щоправда, 
потерпіла помітила двох незнайомок, 
коли вони виходили вже з її хати. Пен-
сіонерка поралася по господарству і не 
замкнула вхідних дверей, чим і скорис-
талися зловмисниці. Вже на порозі по-
чали розповідати господині, шо скупо-
вують старі подушки, пір’я, та намага-
лися всіляко заговорити її. Вже після 
того, як невідомі пішли,  потерпіла ви-
явила крадіжку 5 тисяч гривень.

За словами потерпілих, зловмисни-
ці пересувалися на автомобілях. Полі-
цейські встановлюють усі обставини 

крадіжок та вживають заходів щодо їх 
розкриття.

Правоохоронці вкотре застеріга-
ють: не впускайте до хати невідомих, 
зачиняйте вхідні двері, навіть коли по-
раєтеся по господарству, та не зали-
шайте ключі від домівок у легкодоступ-
них місцях. Якщо ж непрохані гості вже 
переступили поріг, намагайтеся якомо-
га швидше спровадити їх за двері.

Про незнайомців, що завітали до 
вашого села чи містечка та пропону-
ють будь-які послуги, варто негайно 
повідомити поліцейським, дільнично-
му офіцеру чи сільському голові. Пра-
цівники поліції ретельно перевірять 
дану інформацію.

Селами Тернопільщини їздять невідомі і грабують пенсіонерів
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 Зніме всі види негативу, з допомогою молитов і свічок 
зарадить у сімейних проблемах, з’єднає долі.

 Допоможе при безплідді, безсиллі.
 Володіє старовинними молитвами від пияцтва без відо-

ма п’яниць.
 Розповість про майбутнє.
 Застереже від негараздів, виведе з «чорної смуги». 
 Дарує жінкам щастя материнства.
 Проводить прийом за фотографією та речами рідних.

Номер телефону - 0689680851
(Ліцензія №140-ВС від 05.03.2012). 

ІВАННА
Ви втомилися від проблем, 

невдач і хвороб? 
Монахиня сьомого покоління допоможе 

в найскладніших ситуаціях людям, 
які втратили сенс життя, зневірилися 

опустили руки.

ГОРОСКОП
З 28 травня по 4 червня 

ОВЕН
Останнiм часом ви почуваєтеся 
втомленими, тож варто подба-
ти про своє здоров’я: Вам по-
трібно сісти на легку дієту або 
записатися в спортзал.

 ТЕЛЕЦЬ 
Незабаром ви зустрінете свою 
половинку, сімейнi ж люди мо-
жуть очікувати поповнення 
або новий етап у стосунках. 
З’являться новi партнери по 
бізнесу.

 БЛИЗНЮКИ 
Зiрки обіцяють високу пра-
цездатність і приплив сил. Ви 
будете сповнені енергії, насо-
лоджуйтеся кожним днем і ра-
дійте життю.

РАК 
Недуги відступлять, саме час 
почати займатися спортом. 
Проте дуже важливо в усьому 
знати міру і берегти серце.

 ЛЕВ 
Не виключено, що самотні сер-
йозно задумаються про шлюб 
і з радістю пожертвують до-
рогоцінною свободою. Значно 
покращиться фiнансове стано-
вище.

 ДІВА 
Вам слід переглянути свій ра-
ціон і «зав’язати» з вживанням 
міцних напоїв. Правильне хар-

чування допоможе не пережи-
вати за вагу і фігуру.

ТЕРЕЗИ 
Вихідні проводьте активно й на 
природі. Не дозволяйте роботі 
повністю поглинути вас. Занят-
тя спортом допоможуть зняти 
емоційну і фізичну напругу.

СКОРПІОН 
Попереду неминучий сплеск 
почуттів та емоційний під-
йом. Сiмейним людям треба 
пам’ятати, що походи «наліво» 
призводять до неприємностей.

СТРІЛЕЦЬ 
Любов допоможе вам знайти 
рівновагу і почуття визначе-
ності. Ви знайдете партнера, з 
яким захочете пов’язати долю.

 КОЗЕРІГ 
Шанси зустріти велику і чисту 
любов як ніколи високі. Ну а 
ті, хто вже давно перебуває у 
шлюбі, зможуть зміцнити свої 
стосунки.

ВОДОЛІЙ 
Не довiряйте сумнiвним обо-
рудкам, ретельно перевiряйте 
фiнансовi документи. Не ви-
ключені непередбачувані труд-
нощі з законом, які можуть за-
тягнутися.

РИБИ 
Тиждень подарує вам багато 
нового, але й зажадає макси-
мум енергії та віддачі. Не зне-
важайте повноцінним відпо-
чинком, вихідні проведiть на 
природі.

Вітаємо!
Люблячу матусю, 

ласкаву бабусю, добру 
прабабусю

Парасковію 
Денисівну 

Свитак
із с. Плотича 

Козівського району
з Днем народження, з 92- річчям,

 яке вона святкуватиме 
31 травня!

Таке суцвіття літ не кожен назбирає,
Такий великий скарб не кожен осягне,
А молодість човном все далі відпливає
І серця ніжних струн лиш інколи торкне.
Вклоняємось, рідна, Вам низько до ніг
І Бога благаєм, аби Вас беріг.
Дай Вам, Боже, днів щасливих,
Дай добра, здоров’я, сили.
Дай любові, згоди, втіхи,
Змоги дай життю радіти. 
А сьогодні на це свято
Щастя зичим Вам багато.
Хай Господь благословляє,
Многих літ Вам посилає.
Від нас Вам подяка і шана висока,
За ласку, турботу - на довгії роки! 

З любов’ю і повагою - дочка 
Ольга з чоловіком Романом, 

внуки Іра, Галя з сім'ями, 
правнуки Оля, Арсен, Роман.

Вітаємо!
Дорогу матусю, люблячу бабусю 

Марію Степанівну Вітів 
з Теребовлі з 60-річним ювілеєм!

Вітаємо!
Кохану дружину, 

люблячу матусю, 
добру донечку і 

невістку 
 Лідію 

Миколаївну 
Воробець

із с. Котюжини 
Збаразького району

 з Днем 
народження!

Бажаємо фантастичного щастя,
Безкрайнього моря чудових подій.
Хай все, що бажаєш, легко удасться,
А також цікавого втілення мрій.
Хай зорями радість Тебе осипає,
Природа здоров’ям наділить міцним.
Тебе з Днем народження щиро вітаєм,
Хай спокій і мир завітають у дім!
Хай кожен день здається дивним сном,
Який Тебе робив би щасливішим,
І будь завжди оточена теплом
Найближчих, найдорожчих, найрідніших!
А доля хай наснаги додає
Десятки літ ще мріяти, любити,
Щоб Ти зуміла все життя своє
Під Божою опікою прожити!

 З повагою і любов’ю - чоловік Микола, 
син Олександр, дочка Валя, батьки

 Оля та Микола, свекор Іван, друзі 
та вся родина.

Вітаємо!
Доброго сина, люблячого внука 

Михайла Хом’яка
з с. Великі Вікнини Збаразького району

із 20-річчям!!
Хай життя променіє, як сонце гаряче,
Збуваються мрії у казці неначе,
Повниться сміхом, любов’ю буття,
Щастя і втіха хай будуть щодня.
Хай доля дарує чудові моменти,
Яскраві емоції, гарні презенти,
І друзів найкращих, з якими надійно,
Людину найближчу, з якою спокійно. 
Бажаєм знайти улюблену справу,
Робота у Тебе хай буде цікава.

Бажаєм достатку, удачі, добра,
Здоров’я міцного, кохання, тепла.
У справах – успіхів і процвітання,
І щоб збувалися усі побажання!
І ще побажаєм Тобі наостанок:
Хай буде щасливим кожнісінький ранок! 

З любов’ю - тато Василь, мама Софія, бабуся Марія
 і вся велика родина. 

Хтось уже закінчує школу, а хтось 
- лише зробив перші кроки в ній. 
Зворушливо зберігають спогади 

дітей про початок навчання і першу 
книгу – букварик у Борсуківській ЗОШ 
І-ІІІ ступенів.

Неймовірне свято організувала для своїх ви-
хованців класовод, уміла, ерудована вчителька 
Тетяна Павлівна Басюк. Заходиш в її клас - і охо-
плює щира радість за дітей,  адже для освоєн-
ня перших азів науки є сучасне мультимедійне 
обладнання, вміло розміщенні новітні інтерак-
тивні плакати та кластери. І ось як перший під-
сумок – урочисте «Свято Букваря», на яке заві-

тали не лише учні, а й батьки, басусі та дідусі. 
Вчительки Т.П. Басюк та Ю.В. Гринюк позна-

йомили дітей із казковими героями й розповіли 
про шлях першачків до вивчення букваря. Під 
бурхливі оплески діти показали театралізова-
ні сценки. Усіх зворушили музичні композиції, 
веселі жарти, вміло поєднані з музикою жваві 
танці й віночки пісень.

Свято подарувало радість і натхнення. На-
останок керівник Борсуківської ЗОШ І-ІІІ ст.  
О. М. Тимошенко кожному першокласнику вру-
чив посвідчення про звання «Друг Букваря».

Григорій ВОЛЯНЮК, 
Лановецький район.

А літа, як мудрі журавлі,
Закружляли ніжним білим цвітом…
Що життя? Це – радощі й жалі,
Якщо смуток – то навпіл зі сміхом.
Хай же день цей радість принесе,
Замете незгоди і печалі.
А найкраще – аби разом ще
Вашу сотню літ ми зустрічали!

Хай Матір Божа Вас благословляє,
Ісус Христос здоров’я посилає!
А ми даруємо найкращі слова – 
На многії і благії літа!
З любов’ю і повагою – дочки Надія, Марія, Стефа, зяті 

Василь, Андрій, Анатолій, внуки Оленка, Василько, 
Соня, Ангеліна, Остапчик, Аліса, Марічка і Максимко. 

Першачки прощаються 
зі своїми буквариками 




