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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

12 червня - хмарно з проясненням, у 
другій половині дня дощ, можлива гроза, 
температура повітря вночі 18-20, вдень 
24-27 градусів тепла. Схід сонця - 5.10, за-
хід - 21.24. 

13 червня - ясно, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 18-20, вдень 24-29 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 5.10, захід - 21.25. 

14 червня - ясно, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 18-20, вдень 25-30 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 5.10, захід - 21.25. 

15 червня - ясно, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 20-21, вдень 26-30 

градусів тепла. Схід сонця 
- 5.10, захід - 21.26. 

16 червня - ясно, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 20-21, вдень 26-30 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 5.10, захід - 21.26. 

17 червня - хмарно з проясненням, 
без опадів, температура повітря вночі 19-
20, вдень 22-25 градусів тепла. Схід сонця 
- 5.10, захід - 21.27. 

18 червня - хмарно з проясненням, 
без опадів, температура повітря вночі 18-
19, вдень 21-24 градуси тепла. Схід сонця 
- 5.10, захід - 21.27.

Погода в Тернополі й області

Президент звільнив голову 
Тернопільської ОДА Степана Барну

Відповідний указ з’явився на сайті Президента 11 червня. Цього ж дня Воло-
димир Зеленський своїм указом призначив Івана Крисака тимчасово виконуючим 
обов’язки голови Тернопільської ОДА. До цього часу він працював першим заступ-
ником керівника області.

Дорогі наші читачі!
Сьогодні газеті «Наш ДЕНЬ» виповнюється шість 

років. За цей короткий час ми здобули тисячі друзів, 
прихильників, які стали нашими передплатниками 

та читачами. Щиро дякуємо вам за це!
Віримо, що ми і далі будемо творити «Наш ДЕНЬ» разом. Нам важлива 

ваша підтримка, ваші думки, поради, листи, телефонні дзвінки. Це стає час-
тиною нашої роботи, нашої творчості. 

Тож ми і на сьомому році «Нашого ДНЯ» щосереди бажаємо приходити у 
ваші оселі. Приносити правдиві новини, розповідати про неординарних лю-
дей, цікаві події. Ділитися життєвими історіями у «Сімейному гніздечку», як 
бути здоровими, приготувати смачні вишукані страви. Адже на сторінках 
«Нашого ДНЯ» є теми до вподоби усім: політичні та економічні  коментарі,  
спортивні і кулінарні сторінки, поради для господарів, рецепти народної ме-
дицини. Теми духовності, культури, права, юридичні консультації…

Зараз триває передплата «Нашого ДНЯ» на наступне півріччя 2019 року. 
Ми не будемо розлучатися з вами, як з дорогими і рідними людьми. Ще є 
трошки часу, аби ви завітали на пошту чи до своєї листоноші, і передплати-
ли «Наш ДЕНЬ». Дякуємо!

У неділю – День 
медичного працівника

Велике спасибі Вам, люди у білих халатах.  
Шана і подяка за професіоналізм і врятовані життя!

На фото Івана Пшоняка: лікар відділення інтенсивної  тарапії ново-
народжених Валентина Сум та заступник головного лікаря з медсестрин-
ства Ірина Антонюк Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні.

Незвичайні помідори  
зі смаком полуниць,  

яблук і навіть молока 
Марія Марко з Полупанівки вирощує 150 колекційних сортів томатів

«Давай  
потанцюємо, 
Єво»

Життєві історії  у “Сімейному гніздечку”

10-11 стор.9 стор.
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Просто неба, під батьків-
ськім оком Тараса, в сто-
личному парку Шевченка 
провела свій з’їзд Ради-
кальна партія Олега Ляшка. 
Більше тисячі делегатів з 
усіх куточків України запо-
лонили площу навпроти 
червоного корпусу Універси-
тету. Святково вдягнені, всі у 
вишиванках, розвиваються 
білі  партійні стяги.

Після завершення протокольної час-
тини Олег Ляшко оголосив історичну 
промову. Ключові завдання, які ставить 
перед своєю командою у новому парла-
менті – боротьба із очевидною загрозою 
прокремлівського реваншу в Україні, на-
мірами нової влади розпродати землю та 
повернути колесо української держави в 
зворотному напрямку, скасувавши закон 
про мову.

Лідер Радикальної партії в своєму ви-
ступі був непохитним і переконливим, 
пообіцявши українцям, що не дозволить 
перетворити державу на кремлівську фі-
лію та гумористичне шоу: 

«Вони хочуть відібрати у нас мову, 
вони хочуть відібрати у нас землю, вони 
хочуть легалізувати бойовиків, щоб ві-
дібрати незалежність держави. Коман-
да Ляшка – це українська команда, для 
якої пріоритети – це відновлення миру, 
перемога над бідністю і зупинення мос-
ковського реваншу, усіх цих гнид, які 
рвуться до парламенту, щоб знищити 
Україну, українську душу, українське сло-
во, українську мову, українську церкву і 
українську незалежність. Ми йдемо до 
парламенту, щоб цього не допустити», - 
наголосив Ляшко.

Після звернення до учасників з’їзду, 

Ляшко перейшов до оголошення вибор-
чого списку партії. Перший номер - сам 
Олег Валерійович, далі в першій двад-
цятці кілька діючих депутатів – еконо-
міст Віктор Галасюк, заступник Ляшка 
Андрій Лозовий, учасник боїв на Донбасі 
Дмитро Лінько, переселенка з Донбасу 
Валерія Заружко, відомий міжнародник і 
дипломат Георгій Логвинський та інші. В 
переліку кандидатів не було й половини 
з діючих нардепів від РПЛ – за словами 
Ляшка, вони «не пройшли випробуван-
ня славою, мідними трубами, мандатом 
та спокусами». Тож тепер більшість у 
списку – обіцяні нові обличчя, зокрема, 

ветеран АТО, представники областей 
– Волинської, Рівненської, Вінницької, 
Хмельницької, Житомирської, які до-
бре проявили себе на останніх прези-
дентських виборах. Четверо кандидатів 
- інтернатівці, включаючи самого Олега 
Ляшка, які всього в житті добилися самі. 
Слід віддати належне лідеру РПЛ – слова 
дотримав і в списку дійсно люди без, як 
кажуть «дулі в кишені», або негативного 
шлейфу. Оголосили на з’їзді і висуванців 
в мажоритарних округах. До прикладу, 
Тернопільщину  в партійному списку до 
Верховної Ради представлятимуть у ма-
жоритарних округах, зокрема 163 - Тарас 
Серетний, 164 - Богдан Яциковський, 165 
- Арсеній Чудик, 166 - Василь Сеник, 167 - 
Андрій Махніцький.

Закриваючи з’їзд Ляшко наголосив, 
що Радикальна партія, на відміну від ін-
ших політичних сил дійсно є функціону-
ючим, а не декларованим «соціальним 
ліфтом» для тих, хто прагне змінювати 
Україну на краще:

«Моя команда - команда, де кожна лю-
дина, яка прийшла, може реалізуватися, 
добитися всього без блату, без волохатої 
руки, без золотої ложки в роті, а тільки 
завдяки своїм зусиллям, своїй боротьбі і 
своїй наполегливості», - підсумував Олег 
Ляшко.

Ольга МАРКІВ.

У своєму слові до деле-
гатів лідер партії акценту-
вав на тому, що мир у на-
шій країні можливий лише 
шляхом перемоги, а не ка-
пітуляції. І наголосив, що 
"в першу чергу захистимо 
українську землю, україн-

ську мову і українську дер-
жавність".

- Гордий тим, що з’їзд до-
вірив мені почесну місію – 
бути кандидатом у народні 
депутати від РПЛ у мажори-
тарному окрузі №164. А це - 
Збаразький, Кременецький, 
Шумський, Лановецький 
та Підволочиський райони. 
До слова, проблеми вибор-
ців, які проживають тут, як 
і проблеми всіх мешканців 
області, для мене не нові. Як 
депутат обласної ради, по-
стійно спілкуюся з людьми, 
знаю, що їх болить, завжди 
намагаюся допомогти їм. 
Набагато більше можливос-
тей для вирішення насущ-
них питань наших краян у 
мене з’явиться, якщо вибор-
ці довірять представляти 
їхні інтереси в українському 
парламенті. Тому прийняв 
рішення і йду на вибори, 
- наголосив керівник тери-
торіальної організації Ради-
кальної партії Богдан Яци-
ковський. 

ОЛЕГ ЛЯШКО: «Захистимо 
мову – захистимо Україну»

БОГДАН ЯЦИКОВСЬКИЙ: 

«Йду на вибори з 
вірою у перемогу»
Відбувся черговий з'їзд Радикальної партії 

Олега Ляшка, який затвердив список 
кандидатів у народні депутати на дочасні 

вибори Верховної Ради.

Готуйтеся, українці, до 
нового парламенту і 
нового прожиткового 

мінімуму. Щоправда, цей 
мінімум не співмірний 
зі щедрими обіцянками 
кандидатів у народні 
депутати. 

Отже, з 1 липня українці ма-
тимуть новий прожитковий міні-
мум. У зв’язку з цим, мінімальну 
пенсію підвищать до 1564 гри-
вень. Люди з мінімалкою отри-
мають надбавку аж… 67 гривень, 
повідомляє Пенсійний фонд. 

Що зараз можна купити за 
мізерні 67 гривень? Три-чотири 
хлібини? 

Слід зазначити, у квітні най-
меншу пенсію мали близько 17 
відсотків українців. Це - близько 
двох мільйонів осіб.  

А ті, в кого максимальна пен-
сія, отримають додаткові 670 
гривень. У підсумку максимальні 
виплати сягнуть 15,6 тисяч. Такі 
високі пенсії найчастіше мають ті, 
хто вийшов на заслужений відпо-
чинок зі спеціальними правами: 
народні депутати, судді.

Якщо малі пенсії та куций 
прожитковий мінімум українців 
не тішать, то зате у майбутньо-
му парламенті буде весело. Але…
Тривожать деякі претенденти на 
депутатські мандати. 

До Ради зібралися багато екс 
регіоналів. І вже заявляють, що 
треба закон про мову відмінити. 
Української Церкви їм не треба. 
Зате треба дружити з Московією.     

А стільки артистів, шоуменів 
та інших діячів культури зібрало-
ся в Раду! Взяли приклад з 95-го 
кварталу? Якщо «кварталівці» ма-
сово подалися у політику і у владу, 
то й іншим не зась. Це стає полі-
тичним трендом в Україні. Якщо 
раніше у парламенті депутати 
влаштовували кулачні бої, то те-
пер будуть концерти? Хор Верхо-
вної Ради. 

Зокрема, знову у парламентарі 
йде ректор Київського національ-
ного університету культури і мис-
тецтв, народний депутат (група 
«Воля народу») Михайло Поплав-
ський. Він очолив виборчий спи-
сок Аграрної партії України. 

Співачка Оля Полякова хоче 
йти на парламентські вибори зі 
своєю політсилою - створює «пер-
шу жіночу партію України». 

Ще одна співачка - Анастасія 
Приходько одразу після того, як 
заявила, що йде зі сцени, поспі-
шила оголосити про політичну 
кар’єру. Вона обрала партію «Бать-
ківщина». Також у списку «Бать-
ківщини» значиться Євген Риб-
чинський - поет, композитор, син 
поета Юрія Рибчинського, діючий 
нардеп, раніше був у депутатській 
групі «Воля народу».

Музикант та лідер групи «Оке-
ан Ельзи» Святослав Вакарчук йде 
на парламентські вибори зі своєю 
партією «Голос». Приєднався до 
«Голосу» наш земляк, телеведу-
чий та шоумен Сергій Притула. А 
також Сергій Рахманін - відомий 
журналіст, заступник головного 

редактора «Дзеркало тижня». 
До першої десятки списку ВО 

«Свобода» увійшов народний ар-
тист України Богдан Бенюк та Пи-
лип Іллєнко - керівник Держкіно 
України. 

Оголосили, що йдуть у полі-
тику й народні артисти України 
- Світлана та Віталій Білоножки. 
За списками партії «Сила і Честь» 
Ігоря Смешка.

Користувачів соцмереж зди-
вувала присутність українського 
борця греко-римського стилю 
Жана Беленюка у десятці «Слуги 
народу». Жартують: Жан Беленюк 
в Раді буде поза конкуренцією, 
якщо Кличко не пройде. Також у 
списку партії «Слуга народу» - ген-
директор групи «1+1 медіа» Олек-
сандр Ткаченко. Культурний діяч, 
кінопродюсер  Єлизавета Ясько. На 
округах від «Слуги народу» бало-
туватимуться артист «95-го квар-
талу» Юрій Корявченков, відомий 
як Юзик. Телеведучий «1+1» Олек-
сандр Дубинський. Ресторатор, 
телеведучий і шоумен Микола 
Тищенко. Журналістка ТСН Ольга 
Василевська-Смаглюк.

У партії прем’єр-міністра Во-
ладимира Гройсмана «Українська 
стратегія» п’ятим у списку - мі-
ністр культури Євген Нищук.

За всі роки незалежності впер-
ше у парламент може потрапити 
така велика кількість співаків, 
журналістів, телеведучих. Якою ж 
буде українська політика?..  

Ольга ЧОРНА. 

Верховна Рада України 
перетвориться у концертний зал?
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ВО “Свобода”, Національний Корпус, Правий Сек-
тор, Українська Добровольча Армія, ОУН та Конгрес 
Українських Націоналістів йдуть на вибори до Вер-
ховної Ради спільним списком. Очолить похід наці-
оналістів лідер “Свободи” Олег Тягнибок. 

Також до першої п’ятірки націоналістів увійшли 
лідер Національного Корпусу Андрій Білецький, 
командир Української Добровольчої Армії Дмитро 
Ярош, голова Правого Сектора Андрій Тарасенко та 
віце-спікер Верховної Ради України VII скликання 
Руслан Кошулинський. Відповідне рішення ухвалив 
З’їзд ВО “Свобода” 9 червня 2019 року.

“Тільки націоналісти можуть стати щитом, який 
зупинить реванш промосковської нечисті. Ми має-
мо повернути українцям почуття гідності й гордос-
ті. Ми маємо забрати те, що належить нам по праву. 
У нас особлива місія: не посоромити слави героїв, 
захистити майбутнє дітей. Потужна фракція націо-
налістів повинна бути в парламенті. Вона не дасть 
знищити Українську державу і покаже якісну ро-
боту на користь української нації, на забезпечення 
достойного життя для кожного українця. Зміни ми 
можемо запропонувати не просто на словах, а вже 
реальними напрацьованими законопроектами”, – 
заявив під час з’їзду “Свободи” Олег Тягнибок.

Окрім спільного списку, під час зібрання також 
затвердили перелік кандидатів у одномандатних 
мажоритарних округах.

На вибори націоналісти
 йдуть із програмою 

«Україна – понад усе!»

Націоналісти разом ідуть у Верховну 
Раду за списком «Свободи»

Олег Тягнибок Андрій Білецький Дмитро Ярош Андрій Тарасенко Руслан Кошулинський

На Тернопільщині 
відбувся фестиваль, 
приурочений 

100-літтю від початку 
наступальної операції 
Української Галицької 
Армії під час польсько-
української війни

Чортківчани протягом трьох 
днів згадували події тих часів, 
вшановували пам’ять героїв та 
демонстрували свої таланти. 
У рамках дійства відбулася на-
укова конференція, презентація 
книги, військово-патріотична 
гра і галицький ярмарок. 

Біля пам`ятника «Борцям за 
волю України» вшанували заги-
блих воїнів Української Галиць-
кої Армії. Священики відправили 
поминальну панахиду. Захід за-
вершився покладанням квітів до 
підніжжя пам’ятного знаку, запа-
ленням поминальних лампадок 
та спільною молитвою.

У суботу, на центральній 
площі міста відбувся гранді-
озний концерт. Гостей свята 

розважали творчі колективи, 
талановиті співаки та артисти. 
На фестиваль завітали гості з 
Теребовлі, які представили свої 
таланти. Бойовий гопак, запаль-
ний канкан та ніжний вальс 
тішили око глядачів. Варто зга-
дати і народний ансамбль бара-
банщиць «Мажоретки», які уро-
чисто вистукували в барабани і 
задавали ритм святу.

У неділю постріли холостих 

набоїв та гармат лунали на весь 
Чортків. У парку культури та 
відпочинку ім. І. Франка відбу-
лася масштабна реконструкція 
бою наступальної військової 
операції Української Галиць-
кої Армії 1919 року. У ній взяли 
участь реконструктори в автен-
тичній військовій формі, вико-
ристовуючи справжні кулемети, 
гармати та гвинтівки тих років. 
Всипана гільзами земля, дим та 

запах сірки ще довго нагадува-
ли про запеклу боротьбу.

У приміщенні Бучацької 
Єпархії УГКЦ відбулась урочиста 
церемонія спеціального пога-
шення поштової марки та пред-
ставлення художнього конверту.

На поштовій марці зобра-
жені командири корпусів УГА, 
польова гаубиця, літак, пан-
церник та бойова техніка ХХ 
століття.  Ще одним атрибутом 

до відзначення пам’ятної дати 
стала представлена того ж дня 
ювілейна медаль «Чортківська 
офензива – 100 років».

Закінчився фестиваль свят-
ковим концертом. На сцені ви-
ступив національний заслуже-
ний академічний народний хор 
України імені Григорія Верьов-
ки, гурт "Тріода", народний ама-
торський ансамбль "Перевесло", 
та інші.

ЧОРТКІВСЬКА ОФЕНЗИВА: реконструкція 
бою, пам’ятна монета і вшанування героїв
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Команду формували з про-
фесійних, досвідчених і мораль-
них людей, заявив Анатолій 
Гриценко. І наголошує: головне, 
передусім, - робота у вкрай 
складних економічних і соціаль-
них умовах. Довірять – лідер 
«Громадянської позиції» го-
товий очолити і сформувати 
Уряд. І він, переконаний Грицен-
ко, точно спрацює краще, ніж 
нинішній.

Партія "Громадянська по-
зиція" Анатолія Гриценка пред-
ставила осіб свого списку, які 
братимуть участь у дочасних 
виборах до Верховної Ради. Спи-
сок очолив лідер партії Анато-
лій Гриценко. 

У першій п'ятірці також 
народний депутат, лідер пар-
тії "Народний контроль" Дми-
тро Добродомов, лідер партії 
"Рідна країна" Микола Томенко, 
лідер Європейської партії Укра-
їни Микола Катеринчук, адво-
кат і громадський діяч Марина 
Соловйова.

Першу десятку доповнили: 
Анатолій Забарило, Петро Лан-
дяк, Микола Ладовський, Єгор 
Фірсов, Віктор Трепак та Олек-
сандр Савченко. 

Очільник обласного осеред-
ку “Громадянської позиції» Пе-
тро Ландяк – сьомий у списку. 
Він переконаний: Верховна Рада 
буде суттєво оновлена.  

У владі мають бути 
люди, які змінять 
Україну на краще 
- Наше основне завдання - до 

драйву молодості у Верховній 
Раді додати якість досвіду, знань 
і і професійності, - каже Петро 
Ландяк. - Знаю, що в успішних  
країнах Європи кандидатів до 
влади кожного рівня - і місцево-
го, і державного, - готують. А на 
це, звісно, іде час. Непідготовлені 
посадовці , депутати не швидко 
черпають необхідні знання для 
виконання своїх функцій. А бага-
то часу на розкачку немає.  

Так трапилось, що ті, хто був 
у владі останні роки, нещадно 
зловживали своїм становищем, 
безконтрольністю і  безкарністю.  
І через їхні зловживання, кра-
діжки, тотальну корупцію, амо-
ральність народ був заведений 
за межу бідності. Прорахунок їх 
полягав в тому, що вони завжди 
находили якісь технологічні ходи, 
аби залишитись у владі. Однак, 
народна протестна хвиля «зне-
сла» їх на своєму шляху.  

- Надзвичайно важливо, щоб у 
владі, разом з її оновленням,  ди-
намічно  зросли  роль  цінностей, 
принципів, порядності і моралі, 
- переконаний Петро Ландяк. - 
Наше основне завдання принести 
у владу  нову якість патріотизму, 
яка має базуватися  на любові до 
свого і його захист та поваги до 
чужого. У владі мають бути люди з  
гідністю, яким сумління і честь не 
дадуть  робити неправильні вчин-
ки. У владі мають бути люди, які 
мають знання і бачення як зміню-
вати на краще ситуацію в Україні. 
Нас турбують непомірні ціни і та-
рифи, зашкальні зарплати в роз-
мірах 1 - 4 млн. грн. на державних 

підприємствах, нікчемні пенсії і 
низькі зарплати у решти людей. 
Ми будемо вирішувати ці та інші 
проблеми. І тому  вважаємо, що 
будемо корисні на цьому шляху.

Також у Гриценка оприлюд-
нили список із 39 імен осіб, що 
будуть балотуватися по мажори-
тарних округах. 

Список до Верховної ради 
сформувала об’єднана команда 
чотирьох політичних партій. Саме 
об’єднана демократична опози-
ція делегувала на президентські 
вибори свого кандидата Анато-
лія Гриценка, за якого віддали 
свої голови понад 1 млн. 300 ти-
сяч виборців. Ми не маємо права 
їх зрадити. Тому «Громадянська 
позиція» вирішила брати участь 
у позачергових парламентських 
виборах, повідомив Єгор Фірсов. 

- У списках, а ви їх побачите 
всі, а не 5-ку чи 10-ку, немає лю-
дей, які побояться сказати, що 
Росія – агресор, - заявив Єгор Фір-
сов. - Тут немає людей з корупцій-
ним шлейфом чи представників 
олігархічних кланів. Тут лише 
професійні, чесні, принципові 
люди, які готові брати на себе від-
повідальність за країну. 

Анатолій Гриценко перекона-
ний, що усі хочуть жити в безпеці, 
мирі і добробуті. Об’єднана ко-
манда йде на вибори перемагати. 
І має метою брати участь у фор-
муванні коаліції та Уряду. 

- У нашому списку лише 
п’ятеро, які були раніше народни-
ми депутатами. Лише двоє раніше 
працювали в Уряді. Всі, хто були, – 
витримали іспит і на спокусу, і на 
компетентність, - переконаний 
Анатолій Гриценко. - Нам дуже 
важливо, щоб влада була онов-
лена, але важливо, щоб була ком-
петентність, мораль, патріотизм. 
Наша фракція в новій ВР буде за-
порукою того, що ніхто не здасть 
інтереси України, не відмовиться 
від європейського курсу, від всту-
пу в ЄС і НАТО, від рішучої антико-
рупційної політики. Ми впевнені, 
що саме зараз потрібна прогно-
зована, компетентна команда. І 
я вважаю за честь бути першим 
номером у списку такої команди. 

Потрібен сплав 
досвіду і молодості

Дмитро Добродомов зазна-
чив, що ще під час президент-

ських перегонів політики довели: 
вони здатні об’єднатись перед ви-
кликами, які зараз стоять перед 
суспільством. 

- Компетентність, патріотизм 
– це ті важливі якості, котрі бу-
дуть потрібні новому парламен-
ту, - переконаний Дмитро Добро-
домов. - Ще один з найголовніших 
факторів – це прогнозованість дій 
політиків. Наступний парламент 
якісно оновиться. Цього давно 
потребує суспільство. І сплав до-
свіду і молодості – гарантуватиме 
з одного боку позитивні резуль-
тати, на які ми всі так чекаємо, 
з іншого - убезпечить від непро-
гнозованості. Ми є конструктив-
ними, професійними і здатні до 
наших з вами перемог. 

«Рідна країна» та її лідер Ми-
кола Томенко приєднались до 
команди Анатолія Гриценка ще 
на президентських виборах. Нас 
об’єднують цінності, ідеї і прин-
ципи, зауважує політик. 

- Я глянув на списки тих 
політсил, які показали перші 
п’ятірку-десятку, а решту списків 
обіцяють оприлюднити через мі-
сяць, чи «заховали» мажоритарку, 
- каже Микола Томенко. - Може, це 
новий писк політичної моди – не 
знаю. Ми ж завжди були відкри-
тою командою і оприлюднили 
весь список. Бо нам нічого при-
ховувати. 

Об’єднана команда внесе до 
нового парламенту три місії, які 
озвучив Микола Томенко. 

- Перша місія - патріотизму. 
Але не такого, який був в попере-
дньої влади. Наш патріотизм не 
руйнуючий, не войовничий. Бо 
той патріотизм розсварив свою 
країну і всіх сусідів. Наш патрі-
отизм об’єднуючий, героїчний і 
творчий, - зазначив Микола То-
менко. 

Друга місія – антикорупційна. 
Команда «Громадянської позиції» 
обіцяє зробити все можливе, щоб 
мародери всіх партій, національ-
ностей і всіх влад понесли відпо-
відальність, якщо вони розкрада-
ли країну. 

- Третя місія – професійна. Ми 
належимо до тієї меншості, яка до 
парламенту йде працювати. Ми 
вміємо читати і писати закони. І 
хочемо, щоб у новому парламенті 
були люди, здатні захищати наці-
ональні інтереси України. 

За професійністю
і чесністю 

альтернативи 
«ГП» немає 

Автор понад 170 законопро-
ектів, адвокат з понад 30-річним 
стажем, лідер Європейської пар-
тії Микола Катеринчук є й авто-
ром також  Податкового кодексу 
України. Того кодексу, який мав 
би провести справжню економіч-
ну революцію ще 10 років тому. 
Але олігархічна більшість у пар-
ламенті прийняла свій варіант 
Податкового кодексу. І зараз на-
слідки цього ми всі бачимо у жит-
ті. 

- У нас дуже потужна команда. 
За рівнем професійності, чеснос-
ті, можливості оперативно вирі-
шити будь-які питання – альтер-
нативи «Громадянській позиції» 
просто немає, - переконаний Ми-
кола Катеринчук. - А виклики 
у нас сьогодні – війна, бідність, 
трудова міграція. Лише профе-
сійні швидкі рішення, поєднані 
з твердою політичною волею, 
здатні швидко змінити ситуацію 
в країні. 

- Наша команда готова втіли-
ти найкращу у світі європейську 

податкову систему. Ми будемо 
боротись за кожен інвестиційний 
долар. Ми хочемо зробити інвес-
тиційно привабливою економіку. 
Ми хочемо, аби підприємцю дер-
жава дякувала за кожну гривню, 
яку він вкладає в бюджет. Та за 
кожне створене робоче місце. Ко-
рупція, схеми, офшори, хабарни-
цтво мають зникнути, - зазначив 
він. 
Економіку і безпеку – 

на новий рівень
У списку об’єднаної команди - 

доктор економічних наук, профе-
сор, людина, якій першій з україн-
ських фахівців довірили керувати 
потужним європейським Банком 
реконструкції та розвитку - Олек-
сандр Савченко. 

- Люди хочуть видовищ і 
хліба. Але хтось Україну має за-
хищати і годувати. І цим хтось є 
партія «Громадянська позиція», 
- переконаний Олександр Сав-
ченко. - І її місію в новому пар-
ламенті я бачу такою: підняти 
на новий рівень економіку і без-
пеку України. Своїм завданням я 
бачу створення справедливого 
економічного механізму в Укра-
їні. Щоб питома вага середнього 
класу, які заробляють більше 30 
тис грн. на місяць, збільшилась 
від 9% зараз до 50-60% через 5 
років. А число олігархів, яких за-
раз теж в межах 9% - зменшити 
до нуля. 

Команду, яка йде на вибори, 
формували з професійних, до-
свідчених і моральних людей, 
підсумував Анатолій Гриценко. 

- Серед нас є ті, хто може ор-
ганізувати роботу парламенту у 
кріслі спікера, які можуть бути 
на посту прем’єр-міністра, віце-
прем’єрів на ключових напрямах, 
міністрів, очолити СБУ, ДБР, НАБУ 
і Генпрокуратуру, - заявив лідер 
«Громадянської позиції». – Для 
нас ці та інші посади – це робота 
у вкрай складних економічних і 
соціальних умовах. Довірять – я 
готовий очолити і сформувати 
Уряд. І він точно спрацює краще, 
ніж нинішній. 

«ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ»
 йде на вибори до Верховної ради

До списку партії увійшли:
• Анатолій Гриценко, лідер партії «Громадянська позиція»;
• Дмитро Добродомов, секретар Комітету ВРУ з питань запо-

бігання та протидії корупції;
• Микола Томенко, громадський діяч, доктор політичних 

наук і кандидат історичних наук, засновник фонду «Рідна кра-
їна»;

• Микола Катеринчук, відомий український адвокат, канди-
дат юридичних наук, правозахисник та економіст;

• Марина Соловйова, адвокат, громадська діячка, голова ГО 
«Андріївсько-Пейзажна ініціатива»;

• Анатолій Забарило, секретар Львівської міської ради;
• Петро Ландяк, голова Громадської організації «Асоціація 

споживачів житлово-комунальних послуг», депутат Тернопіль-
ської міської ради;

• Микола Ладовський, депутат ради Заболотівської селищ-
ної громади;

• Єгор Фірсов, народний депутат VII-VIII скликань, автор 
екологічної стратегії «ЕКО 2020»;

• Віктор Трепак, кандидат юридичних наук, генерал-майор, 
екс-перший заступник голови СБУ, брав активну участь у роз-
слідуванні низки резонансних справ, зокрема, щодо судді Ігоря 
Зварича, генерала Олексія Пукача, справа «діамантових проку-
рорів» та виступив заявником у справі «амбарної книги Партії 
регіонів»;

• Олександр Савченко, доктор економічних наук, професор, 
екс-заступник голови НБУ.
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«Якщо ми переможемо на ви-
борах, то – так», – сказав Поро-
шенко в коментарі «Громадсько-
му телебаченню».

9 червня «Європейська солі-
дарність» представила першу де-
сятку свого списку на дострокові 
парламентські вибори, які запла-
новані на 21 липня. До неї увійшли, 
зокрема, Порошенко, спікер Вер-
ховної Ради Андрій Парубій, віце-
спікер Ради Ірина Геращенко, ко-
мандувач десантно-штурмовими 
військами ЗСУ генерал-лейтенант 
Михайло Забродський та співачка 
і волонтерка Софія Федина.

Дуже символічно, що зустріч відбу-
лася у приміщенні обласного Держав-
ного архіву, адже цей об’єкт закінчили 
саме за часів його керівництва. Цей та 
десятки інших успішно реалізованих 
проектів вдалося завершити завдяки 
постійній державній підтримці, яка 
значно збільшилася впродовж останніх 
чотирьох років. 

«У 2018 році лише за основними 
субвенціями на розвиток області спря-
мовано майже 700 мільйонів гривень, 
що у 56 разів більше, ніж у 2014 році», 
- підкреслив очільник Тернопільщини. 
За його словами, на сьогоднішній день 
основним фінансовим інструментом 
регіонального розвитку є державний 
фонд регіонального розвитку. Звідси 
на розвиток Тернопільщини впродовж 
2015-2018 років спрямовано 406,6 
мільйонів гривень на реалізацію 162 
інвестиційних проектів.

«У 2019 році планується реалізува-
ти 44 проекти регіонального розвитку 
на більше 230 млн гривень», - наголо-
сив голова ОДА.

Говорив Степан Барна і про оборо-
ноздатність та безпеку громадян. Зо-
крема про відродження військового 
з’єднання 44-ої артилерійської бригади 

та будівництво гуртожитків покраще-
ного типу для військовослужбовців- 
«контрактників» у Тернополі, Бережа-
нах, Теребовлі та Чорткові.

«Для того, щоб жителі області від-
чували себе у безпеці покращували-
ся відкрито 40 оновлених пожежних 
станцій, 25 з яких – в об’єднаних тери-
торіальних громадах.  Також у 21 ОТГ 
утворено 21 поліцейську станцію. Це 
означає, що тепер необхідну допомогу 
люди можуть отримати значно швид-
ше», - зауважив очільник Тернопіль-
щини. Крім того, від додав, що саме 
завдяки реформі децентралізації різ-
номанітний спектр соціальних послуг 
став доступним на місцях. 

«Зараз функціонує 49 об'єднаних 
територіальних громад, які охоплюють 
616,9 тисяч населення. На їхніх тери-
торіях відкривають ЦНАПи, будують 
амбулаторії, облаштовують футбольні 
поля. Загалом за 2016-2018 роки з дер-
жавного бюджету ОТГ області отрима-
ли 486 мільйонів гривень на реаліза-
цію 821 проекту», - наголосив голова 
ТОДА. 

Не менш важливим є і питання ста-
ну автошляхів у Тернопільській облас-
ті. «Для мене, як для голови обласної 

адміністрації 2015 рік став роком по-
вернення віри в те, що наша область 
не є периферійною, - зазначив Степан 
Барна.  - Адже це регіон, де наявні по-
тужні можливості для розвитку відпо-
відної туристичної та логістичної інф-
раструктури. І до сьогодні ця позиція 
є незмінною. Тому впродовж років пе-
ребування на посаді піднімав питання 
повернення Тернополю статусу логіс-
тичного центру Західної України, - до-
дав він. 

Також під час підбиття підсумків 
було відзначено, що впродовж остан-
ніх чотирьох років значно активізува-
лась інвестиційна діяльність. Зокрема, 
вкладено понад 24 мільярди гривень 
капітальних інвестицій у розвиток об-
ласті.

За словами голови ТОДА, сприят-

ливий бізнес-клімат дозволяє нашим 
людям працювати тут, не виїжджати 
за кордон і отримувати гідну заробітну 
плату. Розвитку промислових індустрій 
на Тернопільщині сприятиме створен-
ня індустріальних парків у Тернополі 
та Чорткові. 

Успішні результати реалізації освіт-
ньої та медичної реформ, перехід 26 
релігійних громад до Православної 
церкви України, сприяння у вирішенні 
проблем, які не могли знайти завер-
шення десятки років – немалі здобут-
ки, які вдалося отримати Степану Бар-
ні за час перебування на посаді голови 
Тернопільської облдержадміністрації. 
Проте, він запевняє, що це не кінець і 
він не йде з політики. Адже залишити 
Тернопільську область йому просто не 
дозволяє совість.

«Упродовж чотирьох років перебування на посаді 
піднімав питання повернення Тернополю статусу 

логістичного центру Західної України», – 
Степан Барна прозвітував про свою діяльність 
Понад чотири роки добробуту та підвищення соціально-

економічного розвитку Тернопільської області під 
керівництвом голови ТОДА Степана Барни стало 

можливим завдяки його активній та господарській позиції. 
За цей час Тернопільщину уже ніхто не наважиться назвати 
депресивним регіоном. Степан Барна докладав усіх зусиль, аби 
про Тернопільщину дізналося якнайбільше інвесторів, а місцеві 
жителі пишалися своїм краєм та мали можливість тут працювати. 
Про те, як працювалося на такій відповідальній посаді та якими 
результатами пишається найбільше, Степан Барна розповів 
представникам тернопільських медіа під час підсумкової 
пресконференції у вівторок, 11 червня. 

Порошенко готовий стати 
прем’єр-міністром

Колишній президент України Петро Порошенко готовий 
стати прем’єр-міністром у випадку перемоги своєї 
партії «Європейська солідарність» на дострокових 

парламентських виборах.

У зв’язку із 
реконструкцією 
теплової мережі – 

заміною магістральних 
трубопроводів до ЦТП та 
бойлерних, у Тернополі 
на вул. Лесі Українки, 
вул. Протасевича та 
вул. Київській буде 
частково обмежений рух 
автотранспорту.

Відповідне рішення при-
йняли на черговому засіданні 
виконавчого комітету Терно-
пільської міської ради.

Як повідомляють в управ-
лінні житлово-комунального 
господарства, благоустрою та 
екології, обмеження руху бу-
дуть проводити згідно із гра-
фіком та без зупинок громад-
ського транспорту.

Частково недоступними 

для проїзду будуть:
- до 21 червня - перехід від 

котельні, що на вул. Київській, 
3с до магазину “Зайка” (вул. 
Київська, 16А);

- до 26 червня– міжбудин-
кові  проїзди на вул. Протасе-
вича, 4 - вул. Протасевича, 6 
та на вул. Протасевича, 6 - вул. 
Протасевича, 8;

- до 1 липня - перехрестя 
вулиць Лесі Українки і Клима 
Савури та проїзд від вул. Лесі 
Українки до вул. Л. Українки, 
10.

- до 10 вересня - проїзди 
поблизу будинків на вул. Київ-
ській, 16 та на вул. Київській, 3;

- з 24 червня до 15 липня 
- міжбудинковий проїзд на вул. 
Л. Українки  - вул. Довженка;

- з 20 червня до 4 липня - 
міжбудинковий проїзд на вул. 
Київська, 16 - вул. Київська, 18.

У Тернополі на трьох 
вулицях частково обмежать 

рух транспорту
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Майже щодня 
чуємо в новинах: 
“У Рівному 

від ускладнень, 
спричинених вірусом 
кору, померла 
тримісячна дитина 
(червень 2019 р. - ред.). 
З початку 2019 року на 
кір захворіли 52 тисячі 
українців...”

А ми, лікарі, ще десять ро-
ків тому попереджали... Наче 
у страшному сні пригадую, як 
тоді, після смерті 17-річного 
хлопчика з Донецької облас-
ті, який зробив щеплення від 
кору та краснухи, почалася 
всеукраїнська істерика. Пар-
тія регіонів, яка була тоді в 
опозиції, саме на критиці уря-
ду Юлії Тимошенко та завдя-
ки фальсифікаціям привела 
до влади Януковича. 

Тепер смертями розплачу-
ємося за те, що рішення Уря-
ду Тимошенко 2008 року не 
були впроваджені. Бо Україна 
вже тоді входила до переліку 
країн, де епідемія від небез-
печних хвороб становила за-
грозу всьому Європейському 
регіону. І тоді Всесвітня ор-
ганізація охорони здоров’я 
(ВООЗ) виділила 5,5 млн. до-
ларів США на позапланову 
вакцинацію від кору та крас-
нухи в Україні.

Кабінет Міністрів України 
на чолі з Юлією Тимошенко 
тоді прийняв розпорядження 
— роздрукований документ 
довго висів у кабінеті,  що на-
віть номер його пам`ятаю: від 
27.02.2008 р. № 348-р «Про 
затвердження плану заходів з 

проведення додаткової імуні-
зації населення проти кору та 
краснухи на 2008 рік». До речі, 
тоді в Україні щеплення отри-
мали 60 тисяч (!) людей. Однак 
після скандалу в Донецькій 
області, який штучно роздму-
хала Партія регіонів, вакци-
націю призупинили, а згодом 
вся партія імпортних вакцин 
була знищена. Смерть дитини 
підло використали для пова-
лення Уряду Тимошенко і на-
слідки цієї політичної інтриги 
Україна відчуває сповна. 

Зараз лікарі в один го-
лос закликають українців 
вакцинуватися. Адже епіде-
мія дифтерії не за горами, а 
смертність від неї ще більш 
страшна, ніж від кору.  Си-
туацію може врятувати хіба 
що справжня державницька 
позиція нового уряду, який 
сформують після парламент-
ських виборів. Але боюся, що 
новий прем’єр не матиме часу, 
щоб зрозуміти, настільки за-
грозлива епідеміологічна си-
туація. 

Кого не потрібно перекону-
вати у надважливості справж-
ньої медичної реформи, це — 
Юлію Тимошенко. Вона знала, 
як боротися з епідемією ще 
десять років тому. Дієві заходи 
входять до її програми на пар-
ламентських виборах. У мене 
немає жодних сумнівів, що 
Уряд Тимошенко зробить усе, 
щоб спалахи епідемій залиши-
лись у минулому. Нам залиша-
ється лише проголосувати за 
неї та її команду. 

Катерина ХОМЕНЧУК, 
педіатр.

26 закладів охорони здоров’я, 
які  підпорядковані 
Тернопільській обласній 

раді, уже реорганізовано у комунальні 
некомерційні підприємства. Це черговий 
крок реформування медичної галузі, яке 
розпочалося два роки тому. На третьому 
виїзному пленарному засіданні ХІ сесії 
депутати з певними поправками та 
доповненнями затвердили статути усіх 
комунальних некомерційних підприємств 
– закладів охорони здоров’я. 

«Медичні заклади реформуються у кому-
нальні некомерційні підприємства з правом 
повноцінного господарювання. Що це дає? Досі 
вони працювали як бюджетні установи через 
вертикальне управління, а тепер їхні права роз-
ширено до рівня всіх інших суб’єктів господарю-
вання України включно з правом підписувати 
контракти, мати свій рахунок та встановлюва-
ти рівень заробітної плати без прив’язки до та-
рифної сітки, залучати додаткові кошти, співп-
рацювати з різними фондами тощо, -  зазначає 
очільник обласної ради Віктор Овчарук. - Процес 
реорганізації медзакладів  з бюджетної устано-
ви у комунальні некомерційні підприємства об-
ласна рада розпочала ще з листопада минулого 
року. Реорганізовано практично усі медичні за-
клади обласної ради. На останньому пленарному 
засіданні підтримано створення ще двох кому-
нальних некомерційних підприємств - закладів 
охорони здоров'я. Йдеться про перетворення 
Центру екстреної медичної допомоги та меди-
цини катастроф і Тернопільського обласного 
лікарсько-фізкультурного диспансеру». 

Усі реформовані  заклади охорони здоров’я 
підписуватимуть договір з Національною служ-
бою здоров’я України, яка і буде їх фінансувати за 
кожну реальну надану медичну послугу населен-
ню. На часі - процедура оголошення конкурсів на 

посаду генеральних директорів комунальних 
некомерційних підприємств, яку проведе об-
ласна рада. Генеральний директор визначатиме 
стратегічні напрямки діяльності комунального 
некомерційного підприємства, займатиметься 
його розвитком тощо. Згідно із статутами, кож-
не підприємство матиме і медичного директора, 
основна діяльність якого буде пов’язана саме 
з медичною сферою закладу. Це європейський  
досвід  побудови діяльності закладу охорони 
здоров’я.  

«Чим якісніші послуги надаватиме комуналь-
не некомерційне підприємство,  чим більше па-
цієнтів матимуть бажання у ньому обслуговува-
тися, тим більше коштів воно отримуватиме від 
НСЗУ.  Відтак це стимулюватиме медиків,  ство-
рюватиме здорову конкуренцію серед медичних 
закладів та підніме медицину на якісно вищий 
рівень», - переконаний Віктор Овчарук. 

Три медичні заклади не підлягають реорга-
нізації – це паталого-анатомічна служба, судово-
медична експертиза та медико-соціальна екс-
пертиза.  Вони не надають медичних послуг і 
будуть фінансуватися за іншим принципом, а 
саме з субвенції на утримання таких закладів. 

Був празник 
П’ятидесятниці 
і до Єрусалиму 

зійшлися побожні 
прочани-іудеї з усіх кінців 
Римської імперії. Раптом 
серед них поширилася 
чутка, що ученики 
Ісуса Назарянина, 
недавно страченого за 
наказом прокуратора 
і внаслідок підступів 
первосвящеників, 
проповідують про Його 
воскресіння з мертвих, 
про те, що Він є справжній 
Месія.

Для єрусалимських священ-
ників і старійшин поява апос-
толів, їх проповідь і безстраш-
ність перед загрозами були 
незрозумілі. Адже, здається, 
так недавно ці ученики покину-
ли свого Учителя і порозбігали-
ся, коли Його повели зв’язаним 
до первосвящеників. Звідкіль 
у Петра, що малодушно зрікав-
ся Ісуса, тепер з’явилася така 
твердість і сміливість? Хто міг 

вкласти в уста простих галі-
лейських селян слова неймо-
вірної переконливості? Правда, 
тіло Ісуса Назарянина зникло з 
гробу, а воїни, які стерегли за-
печатану печеру, розповідали 
про надзвичайні явища, що су-
проводжували цю подію. Але їм 
дали грошей досить, щоб вони 
мовчали, а учні Христа не да-
вали про себе знати протягом 
кількох тижнів. Вони вірили 
у воскресіння Учителя, але не 
наважувалися говорити про це 

відкрито. Вони переховуються 
і, зібравшись, зачиняють двері, 
боячись ворогів.

І раптом така несподівана 
зміна, такі приголомшуючі по-
дії...

Те, що сталося у Єрусали-
мі на празник П’ятидесятниці, 
справді виходило за межі люд-
ського розуміння і звичних 
міркувань. У Сіонську горницю 
ввійшли прості боязкі галіле-
яни, а вийшли звідтіль прові-
сники вселенської істини, го-
тові навчати всі народи. Коли 
над апостолами спалахнули 
язики божественного полум’я, 
в їх серця проник вогонь Свя-
того Духа. Тепер вони, сповнені 
мужності й рішучості, відкрито, 
перед величезним натовпом, 
проповідують про воскресін-
ня Ісуса Розп’ятого, називаючи 
Його Месією-Христом. Це було 
діяння Духа Божого, Утішите-
ля, обіцяного Господом, чудо 
П’ятидесятниці, явлення сили 
Його. Бог спочив на Своїй Церк-
ві, всюдисущий і всенаповняю-

чий прийшов і вселився в люд-
ських серцях, Творець з’єднався 
зі Своїм творінням.

День зішестя вогняних язи-
ків на апостолів був лише по-
чатком безперервного зішестя 
Духа Божого у віруюче людство. 
Хіба не чудом була вся діяль-
ність апостола Павла? Слабкий 
здоров’ям, він учинив те, що 
не під силу звичайній людині. 
Обходячи безмежні простори 
важкими дорогами, не один раз 
зазнаючи смертельної небезпе-
ки, він утверджував Церкви по 
всьому Середземномор’ю – від 
Малої Азії до Іспанії.

Історія поширення христи-
янства в перші століття життя 
Церкви зберігає чимало при-
кладів того, як люди, зміцню-
вані Духом Святим, виявляли 
справжні чудеса героїзму і стій-
кості. Це благодатне єднання 
Творця і створіння, споріднен-
ня з Духом Утішителем є неви-
мовне блаженство, яке підно-
сить людину від землі до неба.

Багато святих - як услав-

лених Церквою, так і відомих 
одному Богові, - досягли цього 
стану за свого життя. «Коли Дух 
Божий приходить до людини, - 
говорить Серафим Садовський, 
– і покриває її повнотою свого 
зішестя, тоді душа людини на-
повнюється невимовною ра-
дістю, бо Дух Божий наповнює 
радістю все, чого б тільки до-
торкнувся». Такою є таємниця 
постійного пасхального на-
строю тих, хто догодив Богові 
і одержав Духа, який усе напо-
внює радістю.

З того самого дня, коли 
апостоли зібралися в Сіонській 
горниці, у духовний світ уві-
йшла нова сила. Ісус Христос 
сповістив Царство Боже, яке 
«не від світу цього», але утвер-
джується в світі і, насамперед, у 
серцях людських.

Будьмо гідні тих благ, які по-
дає нам Господь! 

о. Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної 
спілки журналістів 

України.

У неділю - День Святої Трійці

Хто зупинить епідемії?.. Віктор ОВЧАРУК: 
«Реорганізовано стаціонарні 

медичні заклади області»

ЧУДО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ
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Підготувала
Ольга ЧОРНА.

Українці потрапили в топ-трійку 
груп біженців у США

Згідно з аналізом даних Центру об-
робки заяв про притулок при держде-
партаменті США, Україна посідає третє 
місце у списку країн, громадяни яких 
отримали притулок на території Сполуче-
них Штатів у 2018 році. Про це повідомляє 
Forbes. Із 1980 року Штати прийняли по-
над три мільйони біженців з усього світу. 
Однак, в останні роки їх кількість різко 
скоротилася, бо адміністрація президента 
США Дональда Трампа обмежила загальну 
кількість біженців, яким щорічно дозволе-
но в’їзд у країну, до 30 тисяч осіб.

Російський імперіалізм - 
загроза для Європи 

Необхідність протистояти імпер-
ським амбіціям Росії має зберегти єд-
ність країн Заходу. На цьому наголосив 
маршалок Сенату Польщі Станіслав Кар-
чевський, повідомляє Укрінформ. «Пере-
лік викликів, перед якими стоять народи 
Центральної і Східної Європи, в останні 
роки став небезпечно довгим. Його від-
криває відновлений імперіалізм Москви. 
Загроза з боку Росії викликає необхідність 
збереження трансатлантичної єдності 
країн східного флангу НАТО», - сказав го-
лова верхньої палати парламенту Поль-
щі. За словами Карчевського, свобода має 
свою ціну, а загрози, якщо їх вчасно не ви-
явити, можуть бути «смертельно небез-
печними».
Люди знищили половину родючих 

ґрунтів на планеті 

Виробництво 95 відсотків сільсько-
господарських культур залежить від 
якості верхнього шару ґрунту. Однак, 
експерти попереджають: за останні 150 ро-
ків зникла вже половина родючих ґрунтів. 
Частина, що залишилася, може бути вичер-
пана протягом наступних 60 років. У США, 
країні з активним і сучасним сільським гос-
подарством, орні землі зникають у 10 разів 
швидше, ніж відновлюються. Як зазначає 
Guardian, головна причина втрат верхньо-
го шару ґрунту - інтенсивне землеробство. 
На фермах, де використовується надмірна 
кількість добрив, грунт більш уразливий 
до дії дощу і вітру. Експерти кажуть: уря-
дам слід стимулювати фермерів вживати 
заходів щодо захисту ґрунтів, бо людство 
зіткнеться з катастрофічними наслідками. 
Як приклад, Сирія або Лівія. В часи Рим-
ської імперії там вирощували величезну 
кількість зерна, проте варварське сільське 
господарство перетворило родючі землі в 
пустелі. 

Текст молитви «Отче наш» 
змінять

У Ватикані схвалили зміну тексту 
найвідомішої молитви в християнстві 
«Отче наш». Такий дозвіл офіційно дав 
Папа Римський Франциск, повідомляє сайт 
Ucathjlik. Фразу «і не введи нас у спокусу» в 
молитві замінять на «не дай нам піддати-
ся спокусі». На думку католицького лідера, 
попереднє формулювання припускає, що 
саме Бог вирішує привести нас у спокусу чи 
ні, а це - не так. «Бог ніколи не вводить нас 
у спокусу. Він дозволяє нам відчувати спо-
кусу, але ми повинні самі зробити вибір», 
- зазначив Франциск. Він вважає, що ці, чи 

подібні їм, слова повинні застосовуватися в 
молитві «Отче наш» у всьому світі.

Американець зірвав джекпот у 
$345 млн. завдяки печиву 

з передбаченням
66-річний Чарльз Джексон зі штату 

Північна Кароліна виграв джекпот лоте-
реї Powerball у розмірі $344,6 мільйонів, 
довірившись печиву з прогнозом. Про це 
повідомляє прес-служба лотереї Powerball. 
Щасливчиком став пенсіонер, власник ма-
газину військових товарів. У лотереї він 
використовував номер зі зворотного боку 
папірця від печива з передбаченнями. 
«Щасливе» печиво Джексону дала онука, 
яка ходила до в’єтнамського ресторану. Че-
рез вирахування податків, а також бажан-
ня Джексона забрати весь виграш відразу, 
він отримає на руки $158 мільйонів. 

У німецької молоді минула 
мода на алкоголь

У Німеччині алкоголь перестає ко-
ристуватися популярністю серед молоді. 
Про це свідчать результати дослідження, 
проведеного Федеральним центром сані-
тарної освіти, передає thelocal.de. Експерти 
вважають, що у німецької молоді минула 
мода на алкоголь завдяки інформаційній 
кампанії з профілактики алкоголізму. А в 
Україні, навпаки, кількість питущої молоді 
лише зростає: кожен п’ятий український 
підліток вживає алкоголь у себе вдома.

З Антарктики до Африки 
переправлять айсберг, 

щоб напоїти людей 
Південноафриканський морський 

рятувальник Ніколас Слоун планує від-
буксирувати айсберг з Антарктики в Пів-
денну Африку. Завдяки цьому він сподіва-
ється забезпечити водою чотири мільйони 
жителів Кейптауна, які страждають від по-
сухи. Про це пише Bloomberg. Очікувана вар-
тість проекту - понад $200 мільйонів. Сло-
уну залишилося укласти угоду з ПАР про 
придбання води Антарктики, щоб закрити 
всі формальності. За даними ВООЗ, зараз 
більше 2,1 мільярда людей у світі не мають 
доступу до безпечної питної води. Тим ча-
сом понад 100 тисяч антарктичних айсбер-
гів щорічно тануть в океані. За деякими 
розрахунками, вони містять більше прісної 
води, ніж споживається щорічно. Ніколас 
Слоун упевнений: незабаром буксирування 
айсбергів стане звичайною практикою. 

У Штатах створили «перекладач» 
дитячого плачу

Американські вчені з Коледжу Нью-
Джерсі розробили штучний інтелект, 
який вміє за плачем і криками новона-
роджених дітей визначати, які емоції 
вони при цьому відчувають. Розробники 
розповіли, що їхній «перекладач» може 
розпізнавати, коли дитина голодна, ви-
магає уваги або відчуває дискомфорт. Про 
це пишуть Коментарі. Вчені за допомогою 
штучного інтелекту зафіксували «крики 
голоду», «крики уваги», «крики зміни під-
гузка», «крики сну» та «крики дискомфор-
ту». Останню категорію поділили на нор-
мальні крики і ненормальні, які можуть 
свідчити про біль, що відчуває немовля.

У Литві багатодітним сім’ям 
видадуть «картки знижок»

Жителям Литви видадуть «сімей-
ні картки», за допомогою яких можна 
отримати знижки на товари і послуги, 
передає Delfi. Картки отримають сім’ї, 
які виховують трьох і більше дітей (до 18 
років) і сім’ї з дітьми-інвалідами. Картки 
отримають приблизно 63 тисячі литов-
ських родин. Йдеться про 
знижки на транспорт, про-
дукти, культурні заходи. 

Електрика подорожчає? 
Електроенергія подорожчає на 

25 відсотків у липні. Підвищення цін 
прогнозує Нацбанк України, повідомив 
заступник глави НБУ Дмитро Сологуб. 
Суттєвого впливу на загальний індекс 
споживчої інфляції Нацбанк не очікує. 
Почали нараховувати штрафи за 

комунальні борги 
Із 10 червня в Україні почали діяти 

штрафи за комунальні борги. Пеня сто-
сується тих боргів, які утворились після 
1 травня, коли набрали чинності нові 
норми закону про житлово-комунальне 
господарство. Про це пише Gazeta.ua. Це 
не стосується випадків, коли людям не 
виплатили субсидій. Розмір пені визна-
чається у договорі, але штраф не має 
перевищувати 0,01 відсотка боргу за ко-
жен день затримки, а загальний розмір 
сплаченої пені не може перевищувати 
100 відсотків від усієї суми боргу. За борг 
у 1000 гривень щодоби додаватимуться 
10 копійок штрафу. 

$470 млрд.: Коломойський 
може стати фігурантом 

найбільшої справи з відмивання 
грошей у світі 

Приватбанк підозрює Ігоря Коло-
мойського і Геннадія Боголюбова у від-
миванні $470 мільярдів через кіпрські 
компанії. За версією, екс-власники При-
вату переводили кошти в дочірній банк 
на Кіпрі, звідти - юридичним компаніям, 
які ці гроші інвестували в купівлю неру-
хомості та низки компаній у США, пові-
домляє старший науковий співробітник 
аналітичного центру Atlantic Council Ан-
дерс Аслунд. Якщо юристи Приватбанку 
доведуть це в суді, то це буде найбільший 
у світовій історії кейс із відмивання гро-
шей однією групою осіб. Коломойський і 
Боголюбов, згідно з позовом, стали влас-
никами нерухомості у місті Клівленд, 
штат Огайо. А також придбали у Штатах 
низку металургійних заводів. Проблема 
в тому, що США дозволяють створення 
сотень тисяч анонімних компаній, які ви-
користовують для відмивання грошей, 
зазначає Аслунд.
Майже половина українців готові 

ухилятися від податків
Можливістю ухилитися від сплати 

податків готові скористатися 41 від-
соток українців. Про це йдеться в ре-
зультатах опитування Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID). Найпо-
ширенішим способом ухилення від спла-
ти податків для працівника і роботодав-
ця є виплата частини зарплати готівкою 
(«в конвертах»). Однак, переважна біль-
шість людей хочуть бачити, як витрача-
ються їхні податки. «Ставлення до спла-
ти податків також може бути пов’язано 
із загальним низьким рівнем довіри до 
державних органів і фінансових уста-
нов», - наголошується у дослідженні.

Фальсифікований алкоголь з 
Донбасу постачають до ЄС

Алкогольний фальсифікат із так 
званої «ЛНР» контрабандою постача-
ють у Великобританію. Його вивозять 
до Росії, а звідти до Британії через Біло-

русь та Литву. Продукція, яку виробляє 
підприємство «ЛугаНова», з окупованого 
Луганська вантажівками їде через не-
контрольовану Україною ділянку кордо-
ну до Росії. У Смоленську оформлюють 
документи на товар, що його, нібито, 
виготовили в РФ і продають китайській 
фірмі-посереднику, пише Білоруський 
партизан. Фальсифікат відправляється 
не в Китай, а через Білорусь до Литви - 
на склади офшорної компанії «Larkdale 
Construction LLP». З Литви луганський 
алкоголь їде в Англію, минаючи податки 
і митні збори. Його реалізують роздріб-
ними партіями через місцевих бізнесме-
нів, громадян Великобританії  Ніла Сміта 
і Джонатана Вейла. За інформацією ЗМІ, 
ці маневри контролює російська ФСБ. І 
білоруські правоохоронці можуть бути 
причетними до схеми.

Чехія подвоює квоту на 
працевлаштування наших 

заробітчан 
Чеський уряд подвоїв річну квоту 

на прийом українських працівників 
із 19600 до 40000 осіб. Про це заявив 
міністр закордонних справ Чехії Томаш 
Петршичек, передає Radio Praha. На кі-
нець минулого року в країні були пра-
цевлаштовані 121086 громадян України, 
що складає 20 відсотків від усієї кількос-
ті працюючих іноземців у цій країні. 

У Савченко просять забрати 
Героя України

На сайті президента створили пе-
тицію з проханням забрати у Надії 
Савченко звання Героя України. Як по-
відомляє Depo.ua, петиція вже набрала 
кілька тисяч голосів. «Позбавити Надію 
Савченко звання Героя України за систе-
матичну та неприховану антиукраїнську 
діяльність на користь країни агресора», 
- йдеться у ній.

За нoсіння військoвого 
камyфляжу штрафуватимуть
Верховна Рада прийняла законо-

проект, який забороняє носити вій-
ськову форму. За порушення закону 
громадян штрафуватимуть на суму до 6 
тисяч гривень або до 40 годин громад-
ських робіт, повідомляється на сайті ВР 
України. Заборонено також носити речі 
з колористикою «камуфляж». Заборона 
розповсюджується і на цивільних осіб, 
які є членами мілітaрних об’єднань. 
Яке найпопулярніше прізвище в 

нашій країні?
Дослідники проаналізували міль-

йони прізвищ і з’ясували, яке є най-
поширенішим в Україні. Цим цікавим 
дослідженням, до речі, займалися чеські 
лінгвісти, повідомляє Сьогодні. Лідером 
виявилося прізвище Мельник. Його носії 
найчастіше проживають на Заході України. 
Зараз Мельників налічується понад 174 
тисячі. Друге місце - у Шевченка. Зустріти 
людей з таким прізвищем можна у всіх ре-
гіонах. У 1990-і це прізвище лідирувало. На 
третьому місці розташувалася прізвище 
Бойко. Лінгвісти також з’ясували, що най-
поширеніше прізвище в Польщі - Новак, в 
Німеччині - Мюллер, в Італії - Россі, у Фран-
ції - Мартін, а в Англії - Сміт.

У травні подорожчали 70 
відсотків соціальних продуктів 

У травні споживча інфляція в Укра-
їні становила 0,4 відсотка. Саме тому 
виросли ціни на 70 відсотків соціальних 
продуктів, повідомив голова Національ-
ної Ради економічного розвитку Олексій 
Дорошенко у Facebook. Найбільше по-
дорожчали: морква, яблука, буряк, кар-
топля, ячна крупа, макарони, борошно, 
молоко і цукор. Від травня до червня не 
змінилися лише ціни на сало. Як повідо-
млялося раніше, вартість овочів в Украї-
ні зросла у 25 разів швидше за інфляцію. 

Україна Світ
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З привітальним словом ви-
ступив директор ООО «Белла-
Трейд» Міхал Вишневські, на-
чальник Головного управління 
інтегрованих соціальних по-
слуг, директор соціальних по-
слуг та інтеграції Міністерства 
соціальної політики України 
Ірина Миколаївна Пінчук, віце-
президент Асоціації футболу 
інвалідів України Борис Во-
скресенський і багато інших.

Перед початком змагання, в 
якому взяли участь 12 команд, 
відбувся концерт. Присутніх 
забавляли: дитячий колектив 
«Ера», народна артистка Укра-
їни Наталія Бучинська. Часту-
вали учасників морозивом, со-
лодощами...

 Команда Почаївського пси-
хоневрологічного будинку-
інтернату ось уже протягом 12 
турнірів бере участь у футболі. 

Неодноразово займала почесні 
призові місця, а в 2013 удосто-
їлася захищати честь в Поль-
ській республіці у м.Торунь, де в 
своїй підгрупі зайняли почесне 
3 місце, з врученням кубка.

Як команда-ветеран не осо-
ромилися і в цьому році – за-
йняли 4 місце з нагородженням 
дипломом за жагу до перемоги.

Організатори також про-
вели інтеграційний вечір для 
футболістів і супроводу – танці, 
вірші, пісні, гуморески… За кра-
щі номери вручили подарунки.

Та найбільшою гордістю 
стало те, що кращим захисни-
ком виявився підопічний на-
шого будинку-інтернату Ми-
кола Зарівний. А ще, як і кожна 
команда, ми отримали 8 м’ячів 
з автографом заслуженого 
майстра спорту України, бага-
торазового чемпіона України, 

засновника дитячої футболь-
ної школи Владислава Ващука. 
І, звісно, подарунки та форму 
зразка української збірної.

Усі команди отримали хар-
чові пайки на дорогу, за що ми 
вдячні кухарям, організаторам 
турніру.

Незабутнє враження від 
зустрічей команд, спортивний 
азарт, дружні потиски рук за-
лишили приємний до щему 
спогад. Про те, що у цьому світі 
є люди, які дбають про хвили-
ни радості для інвалідів. Усім 
організаторам велике людське 

спасибі – здоров’я, миру, тепла і 
добра вам в кожну родину!

Василь МИСЬКО, 
заслужений працівник 

соціальної сфери України, 
директор Почаївського 

психоневрологічного 
будинку-інтернату.

А найкращим захисником став 
підопічний нашого інтернату!

Команда Почаївського психоневрологічного 
будинку-інтернату прийняла участь в ХІV 
міжнародному турнірі з футболу Seni Cup 

2019, який відбувся в Києві на Олімпійській 
базі в Святошино.

Бажання виграти вибори, 
самостійно сформувати 
більшість і уряд – природнє 

для кожної партії. Такий сценарій 
дозволяє використовувати всі 
державні важелі, щоб реалізовувати 
політичну програму. І не обов’язково 
«одноосібне» правління призводить 
до узурпації. Як би не залякували 
цим окремі екзальтовані поплічники 
Петра Порошенка.

По-перше, демократія – це не диктатура 
більшості. Сучасна демократія – це права мен-
шості, чиї інтереси відстоює опозиція. Вона ж 
контролює владу. По-друге, великі фракції час-
то діляться на внутрішні конкуруючі групи. 
Тож «лякалки» опонентів Зе про узурпацію є 
лише «лякалками». Тим більше, що в Україні 
жодна партія не мала самостійну більшість. І у 
світі це скоріше винятки, ніж правила. 

Повнота влади означає і повноту відпо-
відальності за кожне призначення і кожне рі-
шення. В умовах короткострокової кампанії та 
кадрового голоду команді Зе буде складно від-
ділити перспективних фахівців від пройдисві-
тів і кон'юнктурників. 

Тим паче, «необстріляним» новобранцям 
доведеться шукати союзників. Напередодні 
президентських виборів Зеленський заявляв, 
що не буде об’єднуватись з «колишніми регіо-
налами» та прибічниками Порошенка. Така за-
ява суттєво обмежує коло майбутніх союзників 
і надихає Тимошенко. На відміну від інших (Ва-
карчука, Смешка, Гриценка), Тимошенко гаран-
товано потрапляє до парламенту і може стати 
«камінчиком», без якого не буде більшості. А це 
пряма стежка до прем’єрства. Побоювання, що 
Зеленський може стати черговим президентом, 
якого «схаває» Леді Ю, безпідставні.

По-перше, Тимошенко у повному смислі 
слова «схавала» лише Ющенка, який не мав 
підтримки у парламенті. А Зеленський має всі 
шанси отримати найбільшу фракцію. 

По-друге, Тимошенко може стати «громо-
відводом» для складних рішень. Вона у разі 
необхідності не боїться йти на конфлікт із олі-
гархами і руйнувати усталені схеми. Яскравий 
приклад - як це було на початку 2000-их, коли 
Тимошенко не побоялася влізти в енергетику 
та навести там лад. 

Факту, що Тимошенко політично пережила 
своїх ворогів достатньо, аби розуміти – з нею 
краще дружити, ніж боротися. Невідомо, чи 
може Юлія Володимирівна щиро дружити, але 
щиро ворогувати вона вміє бездоганно. 

За великим рахунком, коаліція «Слуги на-
роду» та «Батьківщини» виглядає найбільш 
органічно. Суттєвих протилежностей у них не-
має і союз буде найменш токсичним. Хоч і не 
безальтернативним. 

Насправді, нема нічого поганого у готов-
ності політиків домовлятися, навіть якщо 
йдеться про домовленості із вчорашніми опо-
нентами. Головне, щоб домовленості відбу-
валися в інтересах українського суспільства і 
держави, а не лише учасників домовленостей. 

Валентин ГЛАДКИХ.

Старі виклики для
 нової команди

У третю неділю червня в Україні 
традиційно відзначають День 

медичного працівника. 
На фото Івана Пшоняка: медсестра Людмила Поливана, мо-

лодша медсестра Зоряна Богатченкова, лаборантка Юля Поли-
вана, старша медсестра Марія Гук та молодша медсестра Яросла-
ва Богатченкова  комунального некомерційного підприємства 
"Копичинецька КРЛ".

Із святом вас, шановні медики!  Бажаємо 
вам здоров’я, щастя, успіхів, оптимізму.

Дякуємо за 
врятовані життя!
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«Роблю те, що люблю», - з усмішкою каже Ма-
рія Марко. Жінка за фахом -агроном. Спершу пра-
цювала у колгоспі. Коли ж він розпався, почала 
вирощувати овочі на власному городі.

- Почалося все з полуниць і ягід, а далі додали-
ся помідори, баклажани. Згодом: перець, огірки, 
цибуля, часник, - розповідає жінка.

Пані Марія не любить звичайних сортів. Вона 
щоразу шукає нові розробки українських селекці-
онерів, аби вирощувати смачні і корисні овочі.

- Лише цього року ми взяли на апробацію 40 
нових сортів томатів, - каже пані Марія. –  Спіл-
куюся з колекціонерами, обмінююся з ними ці-
кавими і незвичайними сортами.  У цьому році 
практично відмовилася від гібридів – вони мають 
простий смак і, на мою думку, не варті уваги.  

На городі Марії Марко ростуть помідори зі 
смаком полуниці, яблук, пряженого молока. Та-
кож є помідори, які, навіть достигаючи, збері-
гають зелений колір. А ще є жовті, помаранчеві, 
рожеві, бордові, чорні, дво- і триколірні. Найдовші 
мають 15-18 сантиметрів, а найбільший важив 
понад два кілограми.

- Я не використовую на городі хімічні засо-
би догляду і добрива, адже маю сильну алергію, 
- розповідає жінка. –  Дуже важливо правильно 
обрати попередників для помідорів. У жодному 
разі не саджати їх щороку на одному і тому ж міс-
ці. Далі гарно зорати город. У ямку покласти пів-
літра перегною (листя, солома, коров’ячий гній 
мають постояти два роки). Далі - ллємо 2-3 літра 
води і саджаємо помідори. Важливо засипати їх 
сухою землею. Якщо є можливість, замульчувати 
сухою травою або соломою, щоб не росли бур’яни 
і зберігалася волога. 

Аби вберегтися від фітофтори Марія Марко 
щотижня кропить рослини молоком. Завдяки 

цьому на листочках створюється своєрідна плів-
ка, яка захищає помідори від розвитку хвороб. 
Листочки, які торкаються землі, треба обірвати. 
Коли перша китиця повністю достигне, то листя 
до неї можна обірвати. Від тлі, мурашок і коло-
радських жуків допоможе екозасіб «Актофіт». Він 
- нешкідливий і за кілька годин після його засто-
сування овочі можна їсти. 

Пані Марія зізнається: не уявляє свого життя 
без праці на землі. Особливо радіє, коли люди ку-
штують вирощені нею продукти і вони їм подоба-
ються, дивують екзотичним смаком. Також дуже 
важливо, що серйозною опорою у всьому є її чо-
ловік Сергій. 

- Він завжди підтримує мої ідеї, допомагає у 
щоденній роботі, - зізнається жінка. – Ви навіть не 
уявляєте, яке це важливо, коли люди дивляться 
у одному напрямку, разом працюють і розуміють 
одне одного. Це - величезна сила і неймовірне 
щастя. 

«Наш ДЕНЬ» неодмінно завітає на город пані 
Марії, коли розпочнеться сезон збору врожаю, по-
каже і розкаже вам про унікальні екзоти, що рос-
туть у Полупанівці.  

Юля ТОМЧИШИН.

ЧАСНИКОВА «КУХНЯ»
Аби заощадити часник, для приготування засобів від шкідників 

і хвороб можна використовувати часникові стрілки. У сезон часни-
кових стрілок вам допоможе механічна або електрична м’ясорубка: 
пропустите через неї квітконоси й гранованою склянкою відміряй-
те потрібний обсяг пахучої кашки.

Ефективні рецепти з легкістю можна знайти й у мережі Інтер-
нету, і на сторінках спеціальної дачної літератури. Взявши їх на за-
мітку, запроваджувати в дачну практику. 

Зброя проти грибкових захворювань 
Від фітофторозу допоможе настій з 3 склянок перемелених час-

никових стрілок, 5 мл йоду й 10 л води. Спочатку 2 доби настоюють 
зелену кашку у воді, потім настій проціджують, додають до нього 
йод і щедро змочують сумішшю кущі томатів і ґрунт під ними. 

Таку часникову терапію, яка служить відмінною профілакти-
кою фітофторозу, рекомендується проводити щотижня доти, поки 
не закінчаться стрілки. 

Квітконоси часнику візьмуть гору в боротьбі з борошнистою 
росою, що розписує листи білим візерунком у прохолодну сиру по-
году. Для приготування засобу 4 склянки стрілок часнику залити 
10 л води й настоювати 2 доби. Потім настій процідити й обпри-
скувати уражені рослини. Якщо почати проводити таку процедуру 
при перших ознаках недуги й повторювати кожні 3-4 дні, то можна 
швидко впоратися з цією хворобою за допомогою лише часнико-
вих стрілок.

Щоб захистити ягоди суниці садової від сірої гнилизни 1-2 рази 
на тиждень проливайте суничну плантацію з лійки 3-денним на-
стоєм на основі 2 склянок стрілок часнику й 10 л води.

ШКІДНИКИ ЧАСНИК НЕ ЛЮБЛЯТЬ!
Вищеописаний настій допомагає й відбити атаку слимаків, що 

заміряються на ягоди суниці. Захід проводиться після збору черго-
вої партії ягід, поливу або дощу.

Ненажерливу попелицю переможуть перемелені квітконоси 
часнику й сухі здрібнені шкірки апельсинів або мандаринів. По 1 
склянці  того й іншого залити 10 л теплої води й настоювати 3 дні, 
періодично перемішуючи вміст. Процідити й зрошувати уражені 
рослини репелентним коктейлем кожні 3-4 дня.

У боротьбі в хрестоцвітою блішкою відмінно зарекомендувала 
себе часникотерапія разом з опиленнями тютюновим пилом або 
попелом. При перших ознаках діяльності шкідника починають 1-2 
рази на тиждень поливати рослини з лійки 2-денним ароматним 
коктейлем (1 склянка стрілок на 10 л води). Потім обсипають їхні 
вологі листки тютюновим пилом або попелом. Після цих процедур 
від блішки не залишається й сліду.

Віджахне із грядок метеликів совки й білявки полив рослин 
у зоні ризику 2 рази на тиждень 3-денним часниковим зіллям 
(2 склянки стрілок на 10 л води). Альтернативний варіант - 1-2 
рази на тиждень підкладати в міжряддя тільки що зірвані квіт-
коноси.

НА ЗАМІТКУ: щоб часниковий коктейль затримувався на листі 
рослин і довше випускав у повітря свої фітонциди, розчиніть в ньо-
му перед обприскуванням здрібнене мило з розрахунку 1/3 бруска 
на 10 л.

Запах часнику спантеличує колорадського жука, але лише якщо 
настій більш концентрований - на 10 л 3-4 скл. квітконосів. Зілля 
витримують у теплому місці близько 3 днів, а потім обприскують 
ним картоплю. Таку процедуру проводять 2 рази на тиждень…

Щоб мурахи перенесли свій гуртожиток подалі, просто розі-
мніть руками декілька часникових стрілок і покладіть зверху на 
мурашник, який злегка розкопайте.

Щоб позбутися листогризучих гусениць, один раз у тиждень об-
прискуйте атаковані культури 3-денним настоєм часникових квіт-
коносів і полину. Стрілки часнику й полину, узяті в рівній кількості, 
дрібно нарізати, заповнити ними відро на чверть, розім’яти товка-
чем і залити ємність теплою водою. Відразу після обприскування 
гусениці починають масово евакуювати з гілок дерев.

Господар

НЕЗВИЧАЙНІ ПОМІДОРИ 
зі смаком полуниць, 

яблук і навіть молока
Марія Марко з Полупанівки 
вирощує 150 колекційних 

сортів томатів
Стрілки часнику 

врятують від хвороб 
і шкідників

У червні озимий часник випускає квітконоси. 
Їх видаляють, щоб отримати більші голівки. 
Однак часникові стрілки здатні принести 

набагато більше користі. 

Якщо вам не 
подобається сама 
ідея купувати 

готові добрива в 
магазинах, завжди можна 
приготувати підгодівлю 
для улюблених рослин 
своїми руками.

Перший спосіб оживити кім-
натні квіти, яким не вистачає 
живильних речовин - яєчні біл-
ки. Якщо ваша рослина погано 
виглядає й марніє на очах, ско-
ристайтеся наступним рецеп-
том: 5-6 сирих яєчних білків за-
лити 1 л теплої води й протягом 
тижня настоювати в добре про-
вітрюваному місці. Рідину, що 
утворилася, розвести в 10 л від-
стояної води – і поливати розчи-
ном рослини. Ви побачите - це 
буквально вдихне в них життя!

Інший варіант відмінної 
підгодівлі - настій бананової 
шкірки, яку потрібно дрібно на-
різати, помістити в півлітрову 

банку й залити водою. Через 
три дні настій можна викорис-
товувати для поливу кімнатних 
рослин.

Крім того, варто спробувати 
чудове добриво з відвару луш-
пиння цибулі, подібного до того, 
що використовують для фарбу-
вання яєць до Великодня. Жме-
ню лушпиння кип’ятити протя-
гом 5 хвилин у літрі води, потім 
процідити відвар і розбавити 

його десятьма частинами м’якої 
води. Цим розчином можна не 
тільки поливати домашні квіти, 
а й обприскувати їхні листки та 
стебла, а також землю в горщи-
ках.

Ще один варіант екологічно 
чистого обприскування – роз-
вести в склянці води шматочок 
господарського мила завбіль-
шки з вишню й додати чайну 
ложку спирту.

ЯЙЦЯ І БАНАНИ 
допоможуть вазонам

Незвичайні рецепти добрив для кімнатних рослин
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Полуднева спека 
виснажувала 
спраглу землю 

і людей, які шукали 
прихистку в тіні дерев. 
Літо видалося не на 
жарт жарким, тож чи не 
всі мріяли, бодай, про 
короткотривалий дощ.

Олена була із тих, хто досхо-
чу насолоджується теплою по-
годою. Не відчуваючи чолові-
чої ласки, сонце – це єдине, що 
зігрівало її своїм лагідним про-
мінням, коли в душі було холод-
но. 

Чи була вона коли-небудь 
по-справжньому щасливою? 
Щоразу, коли ставила собі це 
питання, в уяві, немов відпо-
відь, вимальовувався образ Ва-
силя. Він – однокласник, у якого 
була дуже закохана, і відчувала 
симпатію з його боку, так і зали-
шився далекою юнацькою не-
здійсненною мрією.

Їхня дружба поступово пе-
реросла в кохання. Однак Олен-
чин батько – суворий, сивочо-
лий чоловік, був категоричним:

– Ні! Цей задрипанець не 
переступить порога моєї хати, 
поки я живу.

Дівчина, єдина і пізня ди-
тина у вже немолодих батьків, 
не пішла всупереч їх волі. Піс-
ля розмови з батьком, хоч як їй 
не було важко, розійшлася з ко-
ханим.

Багато води спливло з того 
часу. Ледь не після закінчення 
школи, зовсім юною, пов’язала 
своє сімейне життя з молодим 
бригадиром Петром, якого ске-
рували до них на роботу після 
закінчення вишу. Батько Олен-
ки, який не один рік був керів-
ником колгоспу, обрав Петра 
як найдостойнішу кандидатуру 

для доньки.
Важко сказати, що молодята 

нестямно кохали один одного. 
Радше, кожен з них в силу пев-
них обставин і зобов’язань пе-
ред батьком не смів суперечити 
його волі.

Ще поки живими були Олен-
чині батьки, чоловік сяк-так на-
магався бути взірцевим зятем. 
Однак як тільки майже один за 
одним пішли зі світу тесть із те-
щею, життя Оленки перетвори-
лося на пекло. Петро міг до опів-
ночі затримуватися на роботі, 
а то й взагалі не приходив до-
дому ночувати. Коли з’являвся 
вдома, від нього пахло жіночи-
ми парфумами та алкоголем. 
Якось зібрала всю свою волю 
в кулак і виставила чоловікові 
речі за двері. Замінивши вхід-
ний замок, зачинилась зсере-
дини і гірко заридала. Крізь 
прочинене вікно Петро чув той 
плач, коли повернувся з роботи 
і побачив свої речі на подвір’ї. 
Не може він змусити себе поко-
хати Оленку, бо давно вже його 
серце належить іншій. А цей 
шлюб – то якесь нестерпне ви-
пробовування для них обох, бо 
знає, що й дружина його ніколи 
не любила. 

– Пробач, – сказав, коли 
ближче підійшов до вікна. – Так, 
мабуть, краще для нас обох.

У той літній день безжаль-
но лив дощ. Сльози з Оленчи-
них очей котилися в унісон із 
краплями дощу, що стікали по 
віконній шибці. Жінці до болю 
прикро було від того, що впро-
довж декількох років мучила 
себе у шлюбі з нелюбом.

Все частіше виринав у спога-
дах високий, русявий, одноклас-
ник Василь, з яким не бачились 
упродовж п’яти років. У той час 
серце щемко стискалося, біль 

втрати загострювався, а сльози 
мимоволі котилися додолу. 

Вийшла на грядки, щоб від-
волікти свої сумні думки і спо-
гади. Сонце зігрівало її охололу 
душу, яка так прагнула тепла. 
Під деревом, у затінку, від спеки 
сховалися люди. Серед юрби од-
носельців для Оленки виділя-
лася одна постать, і серце шале-
но закалатало. Це був Василь, її 
перше кохання. Мабуть, повер-
нувся з Англії, куди подався од-
разу після розриву їхніх стосун-
ків.

Жінка продовжувала пропо-
лювати огірки на грядці, однак 
руки не слухались. Очі мимо-
волі поверталися у бік старого 
клена, що слугував прихистком 
для людей від палючого сонця.

«Він став ще вродливішим», 
– відволікали від роботи думки, 
які ніби змовились із очима і ру-
ками, що не хотіли слухати свою 
господиню.

Коли допитливі односель-
ці, розпитавши все, що їх ціка-
вило про життя Василя в Англії, 
помалу розійшлись, чоловік по-
вільно, невпевненими кроками 
рушив до Оленчиного подвір’я. 
Зі смішною хустиною на голо-
ві, пригорщею бур’янів, які так і 
тримала в руках, Оленка стрім-
голов побігла назустріч Василе-
ві. Байдуже, що не до ладу вдяг-
нута, але в ту мить знову осяй-
нула думка: «Лише з ним я змо-
жу віднайти втрачене п’ять ро-
ків тому щастя».

Поки окрилено оптиміс-
тичними думками жінка йшла 
стежкою з грядок, скрипнули 
завіси старенької хвіртки. І так 
спокійно стало на серці, наче і 
не розділяли їх ці п’ять довгих 
років випробування. 

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

Погода мовчала. 
Затято. Небо 
вже із самого 

ранку набурмосилось 
сірими хмарами. Вони 
тиснули людям на 
голови, створюючи в 
тих відповідний настрій. 
Люди злилися. Чекали. 
Коли вже нарешті вибухне 
дощем, градом, вітром, 
чи всім в купі, щоб лише 
не та підступна тиша, яка 
лякала? «Як в мішку» - 
сказала б моя покійна 
бабуся. –  Коли вже 
розпережиться?”

Я поспішала на роботу серед 
сірості неба, міста і людей, і рап-
том, наче промінь осяяв довкіл-
ля! Мені назустріч прямувала Со-
фія. Її усмішка, очі і вся вона аж 
світилися. Це ж скільки я її не ба-
чила? Мабуть років з двадцять…

Живуть Софія з Павлом, як ті 
кіт із собакою. Молоді, красиві, 
розумні, двійко дітей підростає, 
а ладу в сім’ї нема.  Гуляє Павло. 
Має чоловік ту жилку розпусти, в 
крові вона у нього. Де не повер-
неться - коханку заведе. Софійка 
його така вродлива! Голубоока, 
чорноброва із розкішним кашта-
новим волоссям, не жінка – ляль-
ка. Та як же їй жити на білому сві-
ті, коли її Павлусь, якого кохає 
до нестями, волочиться ночами, 
п’є і зраджує їй. А потім на колі-
нах пробачення просить, квіта-
ми, поцілунками засипає з ніг до 
голови, клянеться, що любить її 
одну понад все на світі. І вірить 
йому Софія, і прощає, і мириться 
зі своєю тяжкою долею жіночою. 
Не раз переймала тих розлуч-
ниць жінка, сварила і навіть за 
коси смикала, але хіба в них спра-
ва? Розуміла це Софія і з кожним 
роком в’янула, наче квітка, зга-
сало полум’я її прекрасних очей, 
зникала мила усмішка. Ото все 
пам’ятаю її  з опущеними очима, 
головою та плечами. Наче хотіла 
від сорому та світу усього схова-
тися. І в розмові була не багато-

слівною. Все в задумі своїй, все в 
печалі. 

А сьогодні… Я Софію заледве 
впізнала. Вона не йшла – пливла 
містом, а може, на крилах летіла. 
І хоч їй вже десь далеко за шіст-
десят, виглядала такою молодою 
і щасливою, аж засліплювала. 

–  А мій Павлик – лежачий, я 
доглядаю його! – радісно вигук-
нула. Мені аж мову відібрало. Я 
мовчала. А вона говорила і гово-
рила… Розповідала, як їм добре 
тепер вдвох. 

–  Я,  оце, за цукерками зранку 
бігала, Павлик «Прометей» лю-
бить.

–  То він має добрі зуби, –  на-
решті сказала я. 

–  О, має ще все добре! – похва-
лилася жінка. – Ось тільки ноги 
не ходять, то нічого –  я ж є…

У мене більше не було слів. Та 
з неба раптом пустився рясний 
теплий дощ.  І ми з Софією, про-
щаючись, поспішили діставати з 
сумок свої парасольки. 

Раїса ОБШАРСЬКА.
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Струни серця

*     *     *
Ще дощ цей - молодий.
Він ще не пахне літом.
Він ллється на сади
І світиться між цвіту.
Веселий, як пустун,
Сміється прямо в очі...
Цей дощ, немов чаклун, -
Зачарувати хоче!
Залишуся сама
З лицем, тобі відкритим,
І буде щось весна
Про мене говорити...
Цей дощ ще молодий.
Нічого він не відає...
Розгублені сади
Його колишуть вітами...

Ганна КОСТІВ-ГУСКА.

*     *     *
Квітковий рай
Збира поділ всю ранішню росу,
що розстелилась травами, як бісер.
Промінчики вплітаються в косу,
що так розплів в коханні її вітер.
Впиваюся ще трунком зелен - трав,
так щедро вдарував 

усіх нас травень.
Тепер права вже червень перебрав.
Квітковий рай! Хвала! 

Співаю славень!

Олександра КАРА. 

*     *     *
ПОЕЗІЄ, ДОДАЙ МЕНІ ВОГНЮ
Поезіє, додай мені вогню,
Ввійди у серце, мов святе Причастя.
Слова мережать ружі і стерню,
То краплю смутку, 

то шматочок щастя.
Поезіє, спасибі за куплет!
Ти помагаєш бачити незриме.
Тобі на вівтарі несе Поет
Душі своєї іскру невгасиму.
Коли: «Рятуйте!» - 

крикну десь на дні,
Лице утру від бруду і від поту,
Подай мені, благаю, позивні,
Щоби не збитись з вірного польоту.
А як сьогодні знову не засну,
Складати буду рими до світанку,
Поезіє, дай іскорки вогню,
Або ж спали у ньому до останку.

Леся ЛЮБАРСЬКА. 

*     *     *
 Я так люблю батьківську білу хату
І чорнобривці в мами під вікном…
Я є щаслива і така багата
коли милуюсь виспілим зерном .
Вусатий колос, сонечком налитий
схилився низько, майже до землі.
Зацвіла гречка, колоситься жито
і так спокійно на душі мені…
Бо це усе - то ненька -Україна…
Моє коріння, мій тут родовід…
тут мій початок, 

моя в світ стежина,
бо тут колись родився мій прадід…
Тут козаки боролися за волю,
Шевченкове тут проросло зерно.
І дякую я Господу за долю,
Що народитись тут мені дано…
Священна земле з колисок колиско,
люблю тебе…не можу не любити…
І Господу я кланяюся низько,
що право дав мені 

в тім світі жити….
Галина КУХАРИШИН.

Єва часто подумки 
вальсувала з Денисом. 
Під літнім дощем. Під 

зоряним шатром небес. 
Під музику вітру… 

Раз-два-три… раз…
- Вони гарна пара, - перешіп-

тувалися знайомі.
Раз-два-три… раз…
«Я кохаю тебе, Єво», - нечут-

но промовляє Денисове серце. Ді-
вчина усміхається. Немов, чує…

- Денисе, розкажи про себе, 
- попросила Єва, коли хлопець 
проводив її додому. - Кажуть, твої 
батьки непрості люди. Професо-
ри. Чому ж ви опинилися в нашо-
му райцентрі?  

- Ми жили в столиці. Але зму-
шені були перебратися в інше 
місце. Так склалося.   

- А де твої батьки працювали? 
- В інституті. А тепер от у шко-

лі. Звичайними вчителями. 
- Чому?..
- Є речі, про які краще не запи-

тувати. Пробач. Можливо, колись 
я все розповім.    

- Ти сумуєш за своїм містом? 
Там цікавіше. 

- Тут також можна жити. І ось 
тебе зустрів. 

- А чому ти навчаєшся на 
фельдшера? Адже, мабуть, міг до 
медінституту вступити. 

- Не міг, Єво, не міг…
Дівчину інтригувала таємни-

чість Денисової родини. А сусід-
ка, яка все знала, якось шепнула 
Євиній матері: 

- Зою, краще б твоя донька не 
водилася з сином тих професорів. 
Щось начудили вони. Може, шпі-
они якісь. Живуть тихо. З дому 
- до школи. Зі школи - додому. 
Сама подумай: якщо вони вчені, 
то що тут роблять?  

- Що ти верзеш, Галино? Які 
шпіони? Ну, не склалося щось. 
Чого в житті не буває?

- Я попередила. Дивися, аби 
Євку з училища не вигнали через 
ту любов.  

Зою все-таки збентежили 
слова сусідки. Вона пробувала 
щось вивідати про «професорів». 
Але ніхто нічого толком не знав. 

Єва, як жартувала її рідня, лю-
била танці ще з колиски. Тому й 
вступила у культосвітнє учили-

ще. Вона була однією з кращих 
студенток. 

Раз-два-три… раз… Єва круж-
ляє у вальсі з Денисом. Вона щас-
лива. Хлопець зізнався їй у коха-
ні. І запросив до себе, познайо-
мив з батьками. 

Але, здавалося, вони якось 
сумно дивилися на неї. Навіть 
співчутливо. Єві було ніяково. Ро-
зуміла: її родина проста. Батько - 
водій. Мати працює майстром на 
невеличкому підприємстві. 

Потім матір покликала Дени-
са на кухню. Про щось тихо роз-
мовляли. Єва замітила, що хло-
пець після цього похмурнів. 

- Я не сподобалась твоїм бать-
кам? - запитала після гостин.

- Що ти таке кажеш? Просто… 
просто мама хвилюється. А ще 
казала, що ти дуже вродлива. І 
твоя коса… Мама у захопленні.   

- Справді?!
…Денис прийшов увечері до 

Єви додому. Без запрошення. Роз-
гублений і стривожений. 

- Мушу сказати тобі дещо 
важливе, - мовив, опустивши очі. 
- Ми виїжджаємо. Назавжди.  

- З міста? 
- З країни. З комуністичного 

раю.
- Як? Куди? 
- В еміграцію. Мої батьки… 

вони працювали в інституті над 
серйозними проектами. Було ба-
гато заздрісників. Ну й, строчи-
ли різні кляузи, доноси. Мало не 
в зраді Батьківщини звинувачува-
ли. Батькам порадили на деякий 
час поїхати зі столиці. Загубитися 
у провінції. Це місто нам пореко-
мендував татів товариш. Колись 
був тут. Сподобалося. Через усі ці 
проблеми батьки почали клопо-
тати про еміграцію. Їм не дадуть 
спокійно жити і працювати. І тут… 
тут також серйозні люди приходи-
ли до нас. З органів. Ставили різні 
запитання... Я… я підвів тебе, Єво. 
Розчарував. Але я завжди, завжди 
буду думати про тебе. І кохати. 

Єва половину з того, що ска-

зав Денис, не розуміла. Осмис-
лить це згодом. А поки нестерп-
но боляче, що втрачає Дениса. 
Він не сказав, чи писатиме їй. На-
певно, ні. І вони більше ніколи не 
зустрінуться. 

- Давай потанцюємо, Денисе. 
Востаннє, - крізь сльози сказала 
Єва. 

Раз-два-три… раз… Вони тан-
цювали під акомпонемент смут-
ку і розлуки. З ганку на них диви-
лася Зоя. Відчувала тривогу. 

Рано-вранці Денис із батька-
ми залишили містечко.    

Значно пізніше Єва зрозуміла 
зміст прощальної розмови з Де-
нисом. 

…Євген ревнував Єву до всьо-
го і всіх. Йому не подобалося, що 
дружина працює в будинку куль-
тури. Що бере участь у концер-
тах. Що їй дарують квіти… Через 
це чоловік часто влаштовував 
скандали. Звинувачував бозна в 
чому. «А з Денисом я була б щас-
ливою», - думала Єва. І на душі 
ставало невимовно гірко… 

Одного дня Євген заявив: 
- Я знайшов достойну жінку. 

Не вертихвістку. Буду жити з нею. 
Від сина не відмовляюся. Алімен-
ти платити буду. 

Єва зітхнула з полегшенням. 
…Простуда добряче прикла-

ла Єву. Аж до лікарні дійшло: син 
з невісткою наполягли, аби не 
жартувала з хворобою. Щойно 
спала температура, Єва почала 
проситися додому. 

- Ще рано, - категорично від-

повів молодий лікар і зашарівся. 
Володя, Володимир Павлович - 
Євин сусід через кілька хат. У зяті 
пристав. 

Під обід у палату принесли 
новину: приїхали благодійники 
з-за кордону. Привезли гумані-
тарну допомогу. Цікаве жіноцтво 
пішло у фойє лікарні погляну-
ти на заморських гостей, які до-
бралися до їхнього райцентру. Не 
втрималась і Єва. 

Головний лікар представляв 
іноземних добродійників.

- Містер Ден. Американський 
лікар. Займається благодійністю. 
У юності містер Ден деякий час 
жив у нашому місті.  

Статний сивочолий чоловік 
кивнув головою. Усміхнувся. 

- Денис! - вирвалося в Єви. 
Їхні погляди зустрілися. 
- Єва?! Oh my God! (О, мій 

Боже) Єва! Це ти! - емоційно ви-
гукнув англійською мовою упе-
реміж з українською.  

Підійшов. Обійняв. На Євині 
очі набігли сльози. 

- Я пам’ятаю наш останній 
вальс. Давай потанцюємо, Єво, - 
прошепотів.  

Раз, два, три… раз… Вони тан-
цювали під оплески, усмішки і 
сльози присутніх. Єва - у незграб-
ному лікарняному халаті, в кап-
цях, які норовили злетіти з ніг. 

Головний лікар розводив ру-
ками, виправдовуючись перед 
районним начальством за не-
стандартну ситуацію. Він же не 
знав, що в містера Дена та його 
пацієнтки колись була любов… 

Ольга ЧОРНА.

Сокровенне

Життєві сюжетиНевигадане

Ангели втомлюються 
Переносити людей 
Через їхні гріхи.
Терпнуть крила 
Від смутку й жалю. 
Люди не пускають
Ангелів в сни. 
Вони сидять 
На порогах душ. Моляться.
Вони ще можуть 
Любити і прощати. 
Ще вірять 
І сподіваються… 
А світ вже не знає, 
Де сховатися 
Від людських гріхів.
Як уберегти Землю,
І праведників,
І тих, через кого
В ангелів німіють крила.  
Зітхає Всесвіт.
Із Небес 
Зриваються сумні зорі. 
Тремтять сльози
На повіках Творця… 

Ольга ЧОРНА.

гніздечкоСімейне

Спасибі, медсестрички, 
за ваше серце співчутливе.
За світлу душу, мудрість, доброту.
За ваші руки янгола -
Вони ж бо особливі…  
І за звичайну людяність просту.

Леся закінчувала 
суботнє прибирання. 
Вже випуцувала 

кухню, повитирала порохи 
й попилососила в спальні, 
дитячій та коридорі. Тепер 
перенесла миску з водою 
і порохотяга у велику 
кімнату. Тут чоловік, 
звично вмостившись на 
дивані, напівдрімав із 
телевізійним пультом у 
руці.

- Павле, тобі не набридло 
бути лежибокою? - змахнула 
краплі поту з чола дружина.

- Я ж казав: мене спина бо-
лить, натягався вчора ящиків. 
Привіз товар пізно, вантажників 
уже не було, довелося на своєму 
горбу...

-  Та взяв би якусь книжку, 

якщо не хочеш мені допомогти, 
прочитав би, дітям потім розка-
жеш...

- Не муч мене зайвим, 
пам'ятай, що ти вдома не вчи-
телька, а я - не твій учень.

- Зайвим? - скипіла Леся, на-
томлена й роздратована, що му-
сить сама всьому лад давати в 
квартирі. - Он по радіо вчора на-
гадували, що мозок треба постій-
но тренувати, особливо - в нашо-
му віці. Інакше ті його ділянки, 
які не працюють, відмирають. 
Безповоротно, назавжди...

- То не біда, люди всілякі по-
трібні... - ліниво потягнувся Пав-
ло. - Якби всі були однакові, то 
ти, з твоїм педагогічним розу-
мом, не мала б змоги порівняти... 
Так не хочеться вставати...

-  Лежачий камінь мохом об-
ростає, і вода під нього не тече! 
- зліпила докупи дві приказки 
Леся. - Бачиш, у мене руки мо-
крі, я не можу подати тобі книж-
ку. Може, все-таки дійдеш до 
шафи?

-  Ще скажи, що стояча вода 
гниє, я то від тебе вже не раз чув, 
- заворушився чоловік.

- А такого ти не чув: або ви, 
тату, їдьте в ліс, а я вдома зали-
шусь, або я вдома зостанусь, а ви, 
тату їдьте в ліс; все одно комусь 
їхати треба... Леся дістала із сер-
ванта гірку тарілок і почала пе-
ретирати їх. По хвилі додала:

 - А ще в читанці є таке 
прислів'я: швидкий місця не за-
гріє, а сидячий на одному місці 
згине.

- Та йду вже, йду... - Павло зві-
сив ноги з дивана, пошкрябав ве-
ликим пальцем п'яту. - Що маю 
взяти в тій шафі?

- Та хоч би "Кобзар"! Моя баб-
ця напам'ять його знала, а ти за 
сорок років навіть не розгорнув 
ту святу для кожного українця 
книжку. Невже вирішив на "Бук-
вареві" зупинитися? Ти ж більше 
жодної книжки не прочитав...

- Неправда! Ще мусив "Пра-
вила дорожнього руху" зубрити, 
коли на права здавав...

"Кобзар" стояв на верхній 
полиці. Павло зіперся ногою на 
край стільця, а іншою балан-
сував у повітрі. Відсунув скло 
шафи, дістав томик. Не втримав-
ши рівноваги, випустив книгу з 
руки. Вона впала на Лесин улю-

блений вазон, зламала квітку. 
Павло схопився за скло, вирвав-
ши його з пазів. Воно перелеті-
ло через голову чоловіка, вдари-
лось об підлогу й розкололося на 
кілька уламків.

Леся, важко зітхнувши, взя-
лась їх прибирати. Павло підняв-
ся з підлоги, тримаючись рукою 
за спину, і прокректав:

- І треба було тобі того? Прав-
ду старі люди кажуть: хто до 
чого надається.

...Виносячи скло на смітник, 
Леся згадала приповідку про ко-
зака, який, добравшись у заві-
рюху до якоїсь хати і вилізши 
на піч, приказував: пічко-мамко! 
Якби ти на коні була, а я - на тобі, 
що то за гарна війна була б...

Повернувшись до квартири, 
Павлові того не переповіла: що 
вже зміниш?

Богдан МЕЛЬНИЧУК.

Життєві колізії

На фото Івана ПШОНЯКА: медсестрички урологічного відділення Тернопільської міської комунальної лікарні №2 -  
Олександра Лашок, Оксана Шоріна, Валентина Огородник, Ольга Музичка; сестра-господиня Ярослава Музика  
та молодша медсестра Галина Янішина.

Хто до чого надається

Без слів…
Невигадане

ПЕРШЕкохання

«Давай потанцюємо, Єво»Єво»
 Раз, два, 
 три… раз… 
Вони танцювали під 
оплески, усмішки 
і сльози присутніх. 
Єва - у незграбному 
лікарняному халаті, в 
капцях, які норовили 
злетіти з ніг.
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Із перших хвилин збірна 
України заволоділа ініціативою 
на футбольному полі. Пере-
вагу вдалось втілити на 26-й 
хвилині матчу, коли Циганков 
замкнув передачу Караваєва. 
Вже через хвилину півзахисник 
Динамо подвоїв перевагу, від-
правивши м’яч у дев’ятку з поза 
меж штрафного майданчика.

На початку другої полови-
ни гри Євген Коноплянка з-під 
двох захисників відправив 
м'яч у дальній кут воріт – 3:0. 

На 59-й хвилині Караваєв від-
дав результативну передачу на 
Яремчука, який в дотик відпра-
вив м’яч у кут воріт – 4:0.

Вже на 75-й хвилині матчу 
Євген Коноплянка забив м’яч-
близнюк - півзахисник змістив-
ся із лівого краю в центр та по-
клав м'яч у кут - 5:0.

Фантастична гра україн-
ських футболістів викликала 
захват навіть серед російських 
уболівальників. В інтернеті 
користувачі визнаються в не-

ймовірній силі нашої команди, 
відзначаючи її перевагу над 
нинішньою збірною Російської 
Федерації.

"Україна шикарна! Розрива-
ють міцну збірну Сербії. Шева 
для української команди, як 

Зідан для мадридських хлоп-
ців", "Шкода Україна з нашими 
зіграти не зможе найближчим 
часом", - зазначають комента-
тори.

Зовсім по іншому слався 
другий матч нашої головної 

команди у Львові. Хоча й у цій 
зустрічі  збірна України здобула 
перемогу. Єдиний гол на шостій 
хвилині поєдинку проти Люк-
сембургу забив Роман Яремчук. 
А після цього гра проходила хоч 
і за територіальної переваги 
господарів, однак – без взяття 
воріт. Остаточний рахунок 1:0 
і важливі очки у командний за-
лік.

Тепер Україна ще більш 
впевнено очолює свою групу з 
10 набраними очками в 4 мат-
чах, у Люксембургу - 4 очки піс-
ля чотирьох матчів, а у Сербії - 4 
очки після трьох матчів. Пере-
можець Ліги націй Португалія, 
яка зіграла поки що два матчі, 
має у своєму активі 2 очки, у 
Литви - 1 очко після трьох мат-
чів.

«Карпати» залишилися
 у Прем’єр-лізі

8 червня у Луцьку почався 
повторний матч плей-офф 
між місцевою «Волинню» та 

«Карпатами» зі Львова. Незадовго 
до завершення зустрічі за рахунку 
3:1 на користь «Карпат» матч 
було перервано. У рапорті арбітра 
Максима Козиряцького вказано: 
«На 90+6 хвилині матч був 
перерваний у зв’язку з масовим 
втручанням уболівальників ФК 
«Волинь».

Рішення щодо матчу «Волинь» — «Кар-
пати» буде ухвалене після розгляду спра-
ви КДК УАФ, що відбудеться найближчими 
днями. Однак, немає підстав для того, аби 
позбавити львівський клуб права у на-
ступному сезоні виступати в Чемпіонаті 
УПЛ. 

Повторний матч «Колоса» й «Чорно-
морця» загалом був схожий на перший: 
господарі поля намагалися взяти своє за 
рахунок стрімких переходів із захисної 
фази гри в атакувальну, гості сподівалися 
на довгі передачі в напад і вдалий розі-
граш стандартів. Утім, цього разу вболі-
вальники побачили забиті м’ячі. Їх було 
два, обидва – після перерви та з пенальті. 
Крім того, ковалівці створили більше не-
безпечних моментів, загалом були актив-
ніші й більше орієнтовані на штурм чужих 
воріт.

Натомість «Чорноморець» до першо-
го пропущеного м’яча не форсував подій. 
Найнебезпечніший момент одесити орга-
нізували у компенсований час за рахунку 
0:2. Відтак,  ковалівський «Колос» уперше 
в історії досяг права виступати в УПЛ.

У фінальному матчі Ліги 
націй збірна Португалії 
переграла Нідерланди 

та стала першим в історії 
переможцем турніру.

У Порту збірну Португалії вивів впе-
ред Гонсалу Гедеш, який на 60-й хвили-
ні точно пробив з лінії штрафного май-
данчика після передачі Бернарду Сілви. 
У підсумку цей гол став вирішальним.

У матчі за 3-е місце Ліги націй збір-
на Англії перемогла Швейцарію у серії 
післяматчевих пенальті – 6:5.

У Гімірайнші (Португалія) осно-
вний та додатковий час матчу між Ан-
глією та Швейцарією завершився вні-
чию 0:0. Героєм серії став англійський 
голкіпер Джордан Пікфорд, який реа-
лізував один з пенальті та відбив удар 
від Йосіпа Дрміча.

Золотом на чемпіонаті України з 
паратриатлону серед спортсменів з 
інвалідністю порушеннями зору, ура-
женням опорно - рухового апарату 
нагородили тернополянина Сергія 
Шаповала. Хлопець виступав від Терно-
пільського центру «Інваспорт» на зма-
ганні, яке відбулося 8 - 9 червня у місті 
Дніпро.  В підсумку спортсмен показав 
кращий результат.

Народний депутат з Тернополя та 
відомий спортсмен Ігор Побер нещо-
давно взяв участь у змаганнях зі стро-
гого підйому штанги на біцепс. "World 

strict curl Сhampionship" 
відбувся у Лос-Анджелесі. 
Тернополянин переміг у 
відкритій категорії понад 
113 кг, а також тріумфу-
вав у класі мастерс серед 
спортсменів віком 50-59 
років. Крім того, Ігор Побер 
володіє титулами чемпіо-
на України, Європи та світу 
з бодібілдингу за версією 
WFA.

У Тернополі відбувся Всеукраїнський дитячий турнір 
"Сhampion CUР", участь у якому взяли 12 команд серед фут-
болістів 9-ти років і молодших. У фінальному матчі зустрі-
лись місцеві футболісти – вихованці клубу "Чемпіон" та ДЮСШ. 
Чемпіони вели у рахунку 3:0, але дозволили суперникам себе 
наздогнати – 3:3. А у серії післяматчевих пенальті влучнішими 
були вихованці тернопільської ДЮСШ.

Третє місце здобули вихованці чортківського "Атлетіка", які 
теж у серії пенальті обіграли івано-франківську "Ніку".

У місті Вишневому, що на Київщині, завершилися фі-
нальні змагання «Шкіряний м’яч» серед юнаків U-13. Юні 
тернопільські футболісти із ЗОШ №29 (тренер-викладач Воло-
димир Ясюченя) фінішували другими, поступившись у фіналі 
одноліткам з Харкова – 1:2. Кращим гравцем у нашій команді 
організатори визнали Олега Співака.

Після завершення фінального матчу відбулася урочиста це-
ремонія нагородження учасників змагань. 

«Шкіряний м’яч – Кубок Coca-Cola» – всеукраїнський фут-
больний турнір серед шкільних команд, який проводиться 
Асоціацією аматорського футболу України спільно з Федераці-
єю футболу України. Змагання на всеукраїнському рівні розпо-
чалися у 1998 році. Відтоді і до сьогодні турнір очолює ветеран 
київського «Динамо», кращий футболіст СРСР 1966 року, заслу-
жений майстер спорту Андрій Біба.

Такою сильною, як за Шеви, 
українська збірна не була ніколи

На Арені Львів збірна України у 
третьому матчі кваліфікації до 

Чемпіонату Європи 2020 перемогла 
збірну Сербії із рахунком 5:0.

Спорт Тернопілля ЛІГА НАЦІЙ: перший переможець

Арена
Клуби вищого українського дивізіону висту-

пили проти участі у змаганнях донецького "Олім-
піка", який підозрюють у договірних іграх. Місце 
"Олімпіка", якому можуть не видати атестат на се-
зон прем'єр-ліги 2019/20, може зайняти "Чорномо-
рець".  Одесити програли "Колосу" за сумою двох пе-
рехідних матчів (0:0, 0:2) і вилетіли з УПЛ. "Олімпік" 
посів 9 місце в чемпіонаті України.

Захисник "Динамо" і збірної України Віталій 
Миколенко потрапив до топ-20 найталановиті-
ших футболістів Європи 1999 року народження 
У цьому сезоні Віталій провів 32 матчі, забив 1 гол і 
зробив 5 гольових пасів. 

Президент "Динамо" Ігор Суркіс уклав нову 
угоду з Олександром Хацкевичем. Вона розрахова-
на на два роки. Хацкевич очолив київське "Динамо" 
у червні 2017 року і з тих пір провів на чолі першої 
команди рівно 100 офіційних матчів, у яких «біло-
сині» здобули 60 перемог, 24 рази зіграли внічию і 
16 разів програли. У 2018 році "Динамо" під керів-
ництвом Хацкевича завоювало Суперкубок України.

Український боксер напівлегкої ваги (до 57 
кг) Олег Малиновський на вечорі боксу в Більбао 
(Іспанія), здобув перемогу над представником 
Домінікани Алексом Морою. Поєдинок тривав 
усі відведені вісім раундів і завершився перемогою 
українця за очками. Для Малиновського ця перемо-
га стала 24 у кар'єрі, українець ще не зазнав жодної 
поразки.

Український легкоатлет Богдан Бондаренко 
виграв золото в стрибках у висоту на 4-му етапі 
Діамантової ліги і повторив найкращий результат 
сезону у світі. На змаганнях у Римі Бондаренко по-
казав результат 2,31, випередивши Майда Еддіна 
Газаля з Сирії (2,28) і Максима Недосекова з Білорусі 
(2,28). Це другий старт Богдана після майже дворіч-
ної перерви через травму.
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Рональд Рейган:
великий політик 
з маленького міста

У штаті Іллінойс, де народився 
Рональд Рейган, назвали дорогу у 
його честь. Це - єдина дорога у Шта-
тах, що носить ім’я президента. Аме-
риканці шанують пам’ять про Рей-
гана. Його вважають одним із най-
кращих очільників країни. За попу-
лярністю - наступний після Авраа-
ма Лінкольна - першого президента 
від Республіканської партії, котрий 
очолював країну в період Громадян-
ської війни і завдяки якому скасува-
ли рабство у Штатах. Лінкольна вва-
жають національним героєм США. 

Рональд Рейган народився у 
1911 році в маленькому містечку 
Тампа. Згодом родина переїхала до 
міста Діксон, розташованого непо-
далік (загалом, сім’я міняла місця 
проживання багато разів). У Діксоні 
минуло дитинство і юність майбут-
нього видатного політика.  

Звичайний будинок на тихій ву-
лиці невеличкого затишного про-
вінційного містечка. Колись тут 
жила родина Рейганів. Зараз - наці-
ональний музей. Часто тут буває до-
волі людно. Від туристів.   

Працівник музею Деніс (Dennis), 
запитавши звідки я, сприйняв емо-
ційно мою відповідь. 

- З України! Дуже приємно. А ти 
пам’ятаєш Радянський Союз?

Ще б пак! Як це забути?! 
…У середній школі в Діксоні Рей-

ган зацікавився акторським мисте-
цтвом. І в майбутньому став акто-
ром. Йому вдавалося те, за що брав-
ся, але для цього доводилось бага-
то працювати. Був рятувальником 
на міському пляжі Діксона - вряту-
вав 77 людей. Працював на малень-
ких радіостанціях у сусідньому шта-
ті Айова. Відслужив у армії. Став 
успішним у політиці. Перед прези-
дентством був губернатором Калі-
форнії…

Рейгана двічі обирали президен-
том. Він керував у 1981-1989 роках. 
А перед тим він двічі президентські 
вибори програв. 

Майбутній президент був зви-
чайним хлопчиськом. Ховав пенні 
(центи) від свого брата Нейла. Ви-
колупав кахель біля каміна в кім-
наті і там тримав свій «скарб». У ті 
часи один пенні мав велику ціну. За 

цю «копійку» можна було купити 
цукерків. А за три пенні - морозиво. 
Грав у футбол в команді Діксона. До-
волі успішно. Був дуже релігійним 
і вірив у доброту людини. Віра пе-
редалася синові від його матері Не-
ллі…  

Сьогодні все у будинку дитин-
ства та юності Рейгана виглядає, 
як і багато років тому. У його спаль-
ні - особисті речі. Сервірований стіл 
у їдальні. У серванті - колекція гор-
няток, яку зібрав Рейган. Камін у ві-
тальні, виколупана кахлина і кіль-
ка пенні. Родинні фотографії, книги, 
меблі, документи. Збереглося кухон-
не приладдя та інші речі…

Кімнати невеликі. У будинку - 
скромно, нічого зайвого. Родина 40-
ого очільника Америки багатою не 
була. 

Біля обійстя американці ще при 
житті встановили пам’ятник своєму 
улюбленому президенту. 

Деніс із гордістю розповів, про 
рекорд Рональда Рейгана. Під час 
виборчої кампанії-1984 року він ви-
грав вибори у 49 штатах із 50. Та-
кого успіху не досяг більше ніхто з 
американських президентів. 

На прощання Деніс ще раз дякує 
за візит на батьківщину колишньо-
го президента, бажає миру Україні, 
і рекомендує пройтися вуличками 
Діксона. Тут багато пам’ятних місць, 
пов’язаних з Рональдом Рейганом…

Подорож на маленьку батьківщину колишнього президента-
республіканця США Рональда Рейгана була для мене дуже 
цікавою. Ставши у 1981 році господарем Білого дому, 40-ий 
президент Америки змінив світ.

Тоді творилася велика політика. І основними її гравцями 
був Рональд Рейган з прем’єр-міністром Великобританії 
Маргарет Тетчер. Це був сильний, гармонійний 

тандем двох мудрих політиків. Тандем Америки і Європи. 
Вони приклалися до того, аби упала «залізна завіса» й 
розвалилася «імперія зла» - Радянський Союз. Саме так у 
1983 році Рейган назвав у своїй промові СРСР. 

Ольга ЧОРНА.
Діксон, 

штат Іллінойс, США.    

Тут майбутній президент Америки 
ховав свій «скарб» - декілька пенні.

Рональд Рейган  
з дружиною Ненсі  

(фото з відкритих джерел).

Школа, у якій навчався Рональд Рейган. 

Дорога у штаті 
Іллінойс, названа 
у честь Рональда 

Рейгана.

Будинок, 
де провів 

дитинство 
екс-президент 

США Рональд 
Рейган.

Пам’ятник біля будинку, 
встановлений при житті 
Рональда Рейгана.

Спальня Рональда Рейгана.

Працівник музею Деніс (Dennis).
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UA:Перший
06.00 М/с “Гон”.
06.30, 07.10, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 02.00, 05.00 

Новини.
09.30 Т/с “Елiза”.
11.20, 12.15 Д/с “Кухня По”.
11.50, 13.45 Телепродаж.
12.40 Бюджетники.
13.10, 02.40 #ВУкраїнi.
14.00 Х/ф “Святе сiмейство”, 1 i 2 с.
18.20 Перша шпальта.
18.55 Д/ф “Острови. Карибськi острови: 

Занурення з акулами”.
19 .55  Д/ф “Острови .  Ун i кальн i 

Галапагоськi острови: Пiвденна 
Америка”.

21.30 “Зворотнiй вiдлiк”.
23.45, 02.25 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.10 Спiльно.
03.35 Разом.
04.05 Розсекречена iсторiя.
05.30 Д/с “Погляд зсередини”.

Êаíаë “1+1”
06.30 “ТСН-Тиждень”.
08.00 Х/ф “Хрещена”.
11.45, 20.15 Х/ф “Коли минуле попереду”.
19.30, 05.35 “ТСН”.
00.05 “Голос. Дiти 5”.
02.00 Т/с “Кохання проти долi”.

Iíтер
06.05, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00 Х/ф “Покровськi ворота”.
09.50, 18.00, 19.00, 01.55 “Стосується 

кожного”.
11.50, 12.25 Х/ф “Високий блондин в чор-

ному черевику”.
12.00 “Новини”.
14.00 Х/ф “Повернення високого блон-

дина”.
15.45 “Чекай на мене. Україна”.
17.40 Новини.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок”.
00.00 Т/с “Мессiнг: Що бачив крiзь час”.
02.40 Т/с “Здрастуй, мамо!”.
04.00 “Подробицi” - “Час”.
04.45 М/ф.
04.55 “Top Shop”.

ICTV
05.10 Скарб нацiї.
05.20 Еврика!
05.30 Служба розшуку дiтей.
05.35 Т/с “Вiддiл 44”.

06.30 Громадянська оборона.
07.30 Факти тижня. 100 хвилин з О. Со-

коловою.
09.45 Я зняв!
11.40, 13.05 Х/ф “Легенда Зорро”.
12.45 Факти. День.
14.35 Х/ф “Дiм Великої Матусi 3”.
16.40 Х/ф “Як викрасти хмарочос”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Гудзонський яструб”.
21.10 Х/ф “Побачення наослiп”.
23.05 Х/ф “На вiдстанi удару”.
01.20 Х/ф “Великий куш”.
02.55 Т/с “Прокурори”.

ÑТБ
06.40 Т/с “Коли ми вдома”.
08.40, 20.55 Т/с “Швидка допомога”.
09.40 МастерШеф.
15.00 Битва екстрасенсiв. Чоловiки про-

ти жiнок.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Наречена для тата.
22.45 Т/с “Вангелiя”.
00.55 Один за всiх.

Íовий êаíаë
03.10 Зона ночi.
04.10 Абзац.
05.45, 07.35 Kids` Time.
05.50 Х/ф “Коти проти собак”.
07.40 Х/ф “Кiльце нiбелунгiв”.
11.05 Х/ф “Ной”.
14.00 Х/ф “Робiн Гуд: Принц злодiїв”.
17.00 Ревiзор.
20.00 Пристрастi за Ревiзором.
22.20 Х/ф “Крок вперед”.
00.50 Х/ф “Це чортове серце”.
02.50 Т/с “Статус вiдносин”.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.20, 02.20 Невигаданi iсторiї.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.15, 08.10, 21.25, 00.00 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.20, 12.25, 15.55, 18.15 Погода в Українi.
07.25, 08.35 Огляд преси.
07.30 Кордон держави.
07.55, 09.40, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 

22.55, 23.55, 01.10 Погода на ку-
рортах.

08.25 Про вiйсько.
09.25, 17.40 Час громади.
10.10,  11.10,  13.10,  16.10,  17.10 

Iнформацiйний день.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
12.45 Будемо жити.
14.25 Тема дня.
18.20, 19.30 Iнформацiйний вечiр.
23.00 “За Чай.com”.
00.10 Д/ф.
01.15 Машина часу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.
05.15 Кендзьор.

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
07.50, 04.15 Зоряний шлях.
10.45 Х/ф “Сьомий гiсть”.
12.50, 15.20 Т/с “Любов пiд мiкроскопом”.
15.00, 19.00, 23.00 Сьогоднi.
17.10 Т/с “Жiночий лiкар”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Благi намiри”, 7 i 8 с.
23.20 Слiдами партiйних спискiв.
00.00, 02.15, 04.45 Агенти справедливостi.
02.30 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Ух ти show”.
09.10 “Орел i решка. Шопiнг”.
10.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
12.00 Х/ф “Знайди мене, якщо зможеш”.
14.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.10 Х/ф “Лiкар. Учень Авiценни”.
20.10 Т/с “Доктор Хаус”.
22.00 “Орел i решка. Рай та пекло 2”.
23.00 Х/ф “Серена”.
01.10 “Блокбастери”.
02.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.00, 01.35 “Випадковий свiдок”.
07.10 Х/ф “Самотня жiнка бажає позна-

йомитись”.
08.55 Х/ф “Ключi вiд неба”.
10.25 Х/ф “Кар`єра Дiми Горiна”.
12.15, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
14.00, 21.20 Т/с “Хейвен”.
15.45 Х/ф “Граф Монте-Крiсто”.
23.10 Т/с “Закон i порядок”.
00.50 Т/с “Швидка”.
02.20 “Речовий доказ”.
04.00 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф “Червона Шапка проти зла”.
11.00 Х/ф “Шестеро весь свiт обiйдуть”.
12.00 Сiмейка У.
13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Одного разу пiд 

Полтавою.
13.30, 14.30, 22.00 Танька i Володька.
16.00 4 весiлля.
18.00, 01.00 Панянка-селянка.

21.00 Т/с “Село на мiльйон”.
23.00 Країна У.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з А. 

Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Ка-
латай та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Ми всi...” з К. Ашiон 
i П. Рольником.

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. 
Фроловою i О. Близнюком.

16.10 “Кримiнал” з С. Вардою.
17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем та М. 

Леончук.
18.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.
23.30 “МЕМ”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.50 Мiстична Україна.
08.40, 18.30 Україна: забута iсторiя.
10.20 Таємницi Другої свiтової.
12.00 Титанiк: народження легенди.
13.35 Прокляття двiйникiв Титанiка.
14.35 Дивовижна Iндiя.
16.35 Рiчковi монстри.
17.30 Незвичайнi культури.
21.00 Найекстремальнiшi.
23.50 Секретнi територiї.
00.45 Правда життя.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Буднi карного розшуку”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Анатомiя голосу. Джамала”.
09.30, 00.30 “Спогади”.
10.05 “Моя правда”.
10.55 “Невiдома версiя. Карнавальна нiч”.
11.45 Х/ф “Рiдна дитина”.
14.50 Х/ф “Вiчний поклик”.
19.00 Т/с “Повернення Шерлока Холмса”.
21.00, 02.00 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Мiцний горiшок”.
01.30 “Академiя смiху”.
03.30 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Загублений свiт”.
15.25 Х/ф “Таємниця татуйованої мумiї”.
17.20 Х/ф “Роман у джунглях”.
19.25 Т/с “Опер за викликом”.

21.30 Т/с “Касл 2”.
23.00 Х/ф “Королiвство гладiаторiв”.
00.45 “Облом.UA”.
05.20 “Цiлком таємно-2016”.

ÍЛО-ТБ
07.00 М/с “Аладдiн”.
08.00 М/с “Качинi iсторiї”.
08.50 М/с “Чiп i Дейл: Бурундучки-

рятiвнички”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.50 М/с “Сiмпсони”.
15.20 Т/с “Куратори”.
17.00 Т/с “СуперКопи”.
19.30 Т/с “Швидка”.
21.15 Т/с “CSI: Маямi”.
01.00 Мамареготала.
03.40 Чистоплюї.
04.30 “Роздовбаї”.
05.10 Оттак мастак!
06.00 Мамареготала. Найкраще.

ªвросïорт
00.10, 05.00 Велоспорт. “Тур Угорщи-

ни”. Етап 5.
01.00, 06.00, 22.00 Веслування на бай-

дарках i каное. Кубок свiту. 
Великобританiя.

01.45, 04.00, 07.00, 09.30 Велоспорт. 
“Крiтерiум Дофiнi”. Етап 8.

02.30, 08.00, 10.30 Автоперегони. “24 го-
дини Ле-Мана”. Огляд.

03.30, 06.45, 09.00, 11.40, 23.35 “Watts”.
12.00 Тенiс. “Ролан Гаррос”. Огляд.
13.00, 15.00, 21.00 Тенiс. АТР. Галлi. 

День 1.
17.00, 19.00 Тенiс. АТР. Лондон. День 1.
22.40 Олiмпiйськi iгри. “Живi легенди”.
22.55 Кiнний спорт. Global Champions 

League.

Ôутáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 17.50, 19.50, 

00.10 Топ-матч.
06.10 Лiверпуль - ПСЖ. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
08.10 Арсенал-Київ - Львiв. Чемпiонат 

України.
10.10 К`єво - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
12.00 Барселона - ПСВ. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
13.50 Десна - Шахтар. Чемпiонат України.
16.00 Црвена Звезда - Зальцбург. Плей-

офф. Лiга чемпiонiв УЄФА.
18.00 БАТЕ - ПСВ. Плей-офф. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
20.00 Бенфiка - ПАОК. Плей-офф. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
21.50 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
22.20 Арсенал - Ворскла. Лiга Євро-

пи УЄФА.
00.25 Арсенал-Київ - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
02.15 Лацiо - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
04.05 Iнтер - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.

UA:Перший
06.00 М/с “Гон”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 02.00, 05.00 
Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Елiза”.
11.10 Д/с “Аромати Мексики”.
11.40, 14.15 Телепродаж.
11.55 Д/с “Аромати Пiвденної Африки”.
12.25 Д/с “Кухня По”.
13.10 Країна на смак.
14.30 Д/с “Тайська кухня”.
15.15, 19.30 #ВУкраїнi.
15.45 “Зворотнiй вiдлiк”.
18.20, 02.40 Тема дня.
19.55 Д/с “Суперчуття”.
20.30 Нашi грошi.
21.25, 02.25 UA:Спорт.
21.55 UEFA U21 ЧЄ з футболу 2019. Англiя 

- Францiя.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.35 Перша шпальта.
04.05 По обiдi шоу.
05.30 Д/с “Погляд зсередини”.

Êаíаë “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, 

01.10, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
10.50, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.50 “Сiмейнi мелодрами”.
14.50 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали 2019”.
20.45, 21.55 Т/с “Чорнобиль”.
23.15, 00.10 Т/с “Школа”.
01.15 Т/с “Кохання проти долi”.

Iíтер
05.25, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Т/с “Мiсце, що домом зветься”.
12.00 “Новини”.
12.25 “Правила моєї кухнi”.
14.45 “Правила виживання”.
15.50 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.55 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок”.
00.00 Т/с “Мессiнг: Що бачив крiзь час”.
02.40 Т/с “Здрастуй, мамо!”.
04.00 “Подробицi” - “Час”.
04.45 М/ф.
04.55 “Top Shop”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.

05.35, 20.20 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Х/ф “Невидимка”.
12.30, 13.25 Х/ф “Гудзонський яструб”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.00, 16.20 Х/ф “На вiдстанi удару”.
17.45, 22.45 Т/с “Майор i магiя”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Пес”.
00.40 Х/ф “Т2 Трейнспоттiнг”.
02.40 Т/с “Прокурори”.

ÑТБ
06.25 Т/с “Коли ми вдома”.
08.25, 21.00 Т/с “Швидка допомога”.
09.25 МастерШеф.
15.05 Битва екстрасенсiв. Чоловiки про-

ти жiнок.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Хата на тата.
22.45 Т/с “Вангелiя”.
00.55 Детектор брехнi.

Íовий êаíаë
05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05 Зона ночi.
05.35 Абзац.
06.25, 07.55 Kids` Time.
06.30 Х/ф “Кiшки проти собак: Помста 

Кiттi Галор”.
08.00 Т/с “Ми такi”.
10.50 Топ-модель по-українськи.
15.10 Половинки.
17.00 Любов на виживання.
21.00 Х/ф “Крок вперед 2: Вулицi”.
23.00 Х/ф “Класний мюзикл”.
01.00 Т/с “Статус вiдносин”.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.15 Огляд преси.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.15, 08.10, 21.25, 00.00 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.20, 12.25, 15.55, 18.15, 23.55 Погода 
в Українi.

07.30 Код успiху.
07.45 Будiвельний стандарт.
07.55, 08.55, 09.40, 11.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55 Погода на ку-
рортах.

08.20 Про вiйсько.
08.40 ID Journal.
09.20, 17.45 Час громади.
10.10,  11.10,  13.10,  16.10,  17.10 

Iнформацiйний день.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
14.25 Тема дня.

18.20, 19.30 Iнформацiйний вечiр.
23.00 “За Чай.com”.
00.10 Д/ф.
01.15, 02.15, 05.15 Машина часу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.30, 04.15 Зоряний шлях.
10.30, 02.30 Реальна мiстика.
12.30, 00.00, 02.15, 04.45 Агенти 

справедливостi.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Благi намiри”, 9 i 10 с.
23.20 Без панiки.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.20 “Ух ти show”.
08.40 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.30 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
10.30 Х/ф “Лiкар. Учень Авiценни”.
13.40 “Орел i решка. Навколо свiту”.
16.40 Т/с “Доктор Хто”.
18.30 Т/с “Доктор Хаус”.
22.00 “Орел i решка. Рай та пекло 2”.
23.10 “Орел i решка. Перезавантаження”.
00.10 “Орел i решка. Морський сезон”.
01.10 “Блокбастери”.
02.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
07.00 Х/ф “Дурнi  помирають по 

п`ятницях”.
08.50 Х/ф “Морський характер”.
10.45, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.15 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
13.25, 03.10 “Речовий доказ”.
14.45, 21.20 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Будьте здоровi”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.25 Т/с “Швидка”.
02.45 “Випадковий свiдок”.
04.00 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Красуня”.
11.00 Х/ф “Три пера”.
12.00 Сiмейка У.
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
13.30, 14.30, 22.00 Танька i Володька.
15.00, 21.00 Т/с “Село на мiльйон”.
16.00 4 весiлля.
18.00, 01.00 Панянка-селянка.
23.00 Країна У.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з А. 

Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Ка-
латай та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Ми всi...” з К. Ашiон 
i П. Рольником.

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. 
Фроловою i О. Близнюком.

16.10 “Кримiнал” з С. Вардою.
17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем та М. 

Леончук.
18.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.
23.30 “МЕМ”.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.25, 14.05 Правда життя.
08.30, 18.00 Погляд зсередини.
08.55 Пiд iншим кутом.
09.20 Незвичайнi культури.
10.20 Iсторiя українських земель.
11.55 Код доступу.
12.55, 01.15 Речовий доказ.
15.10 Таємницi Другої свiтової.
16.00, 21.45 Велетнi льодовикової ери.
17.00 Дивовижна Iндiя.
19.00, 20.50 Секретнi територiї.
20.00 Прокляття двiйникiв Титанiка.
22.40 Таємнича Аравiя.
23.40 Титанiк: народження легенди.
02.25 Мiстична Україна.
03.15 Ризиковане життя.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Скринька Марiї Медiчi”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Невiдома версiя. Операцiя “И”.
09.30 “Актори-фронтовики”.
10.25 “Моя правда”.
11.20 Х/ф “Якi молодi ми були”.
13.05 Х/ф “Сiмнадцятий трансатлантич-

ний”.
14.50 Х/ф “Вiчний поклик”.
19.00 Т/с “Повернення Шерлока Холмса”.
21.00, 01.50 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Ключi вiд неба”.
00.20 “Спогади”.
01.20 “Академiя смiху”.
03.20 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Безсмертний”.
09.45, 17.15 “Загублений свiт”.
13.50 Х/ф “Геркулес”.
15.30 Х/ф “Повернення Геркулеса”.
18.15 “Спецкор”.

18.50 “ДжеДАI”.
19.25 Т/с “Опер за викликом”.
21.30, 23.00 Т/с “Касл 2”.
00.45 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
07.00 М/с “Аладдiн”.
08.00 М/с “Качинi iсторiї”.
08.50 М/с “Чiп i Дейл: Бурундучки-

рятiвнички”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.20 М/с “Сiмпсони”.
14.50 Т/с “Куратори”.
16.40 Т/с “СуперКопи”.
19.30 Т/с “Швидка”.
21.05 Т/с “CSI: Маямi”.
00.50 Мамареготала.
03.30 Чистоплюї.
04.25 “Роздовбаї”.
05.10 Оттак мастак!
06.00 Мамареготала. Найкраще.

ªвросïорт
00.05, 07.00 Фехтування. ЧЄ. Нiмеччина. 

День 1.
01.00, 03.15, 09.30 “Watts”.
01.35, 06.00 Автоперегони. “24 години 

Ле-Мана”. Огляд.
02.30, 09.00 Веслування на байдарках i 

каное. Кубок свiту. Великобританiя.
04.00 Велоспорт. “Тур Угорщини”. Огляд.
05.00, 08.00 Велоспорт. “Крiтерiум 

Дофiнi”. Етап 8.
10.00 Настiльний тенiс. Свiтовий тур. 

Японiя.
11.00 Кiнний спорт. Кубок нацiй.
12.05 Тенiс. АТР. Лондон. День 1.
13.00, 15.00, 21.00 Тенiс. АТР. Галлi. 

День 2.
17.00, 19.00 Тенiс. АТР. Лондон. День 2.
22.00, 23.30 Фехтування. ЧЄ. Нiмеччина. 

День 2.
23.00 Автоперегони. Формула E. Берн. 

Прев`ю.
23.25 Ралi. Iталiя.

Ôутáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 17.50, 19.50, 

00.10 Топ-матч.
06.10 ПСЖ - Црвена Звезда. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
08.10 Чорноморець - Олiмпiк. Чемпiонат 

України.
10.10 Ювентус - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
12.00 Тоттенхем - Барселона. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
13.50 Шахтар - Ворскла. Чемпiонат Укра-

їни.
16.00 Янг Бойз - Динамо (З). Плей-офф. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
18.00 Вiдi - АЕК. Плей-офф. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
20.00 Аякс - Динамо (К). Плей-офф. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
21.50 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА.
22.20 Ворскла - Спортiнг. Лiга Євро-

пи УЄФА.
00.25 Олiмпiк - Львiв. Чемпiонат України.
02.15 Мiлан - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.
04.05 Лацiо - Рома. Чемпiонат Iталiї.

Поíедіëоê

Вівтороê

17 червня

18 червня
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UA:Перший
06.00 М/с “Гон”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.15, 02.00, 05.00 
Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Елiза”.
11.15, 12.00 Д/с “Аромати Пiвденної Аф-

рики”.
11.45, 14.15 Телепродаж.
13.10 Енеїда.
14.30 Д/с “Тайська кухня”.
15.15 Країна на смак.
16.15 Д/с “Браво, шеф!”
17.15, 23.50, 03.25 Погода.
17.30 Нашi грошi.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.25 UEFA U21 ЧЄ з футболу 2019. Iспанiя 

- Бельгiя.
21.50, 23.40, 02.25 UA:Спорт.
22.05 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.40 Д/с “Дикi тварини”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.35 #ВУкраїнi.
04.05 Своя земля.
04.30 Спiльно.
05.30 Д/с “Погляд зсередини”.

Êаíаë “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, 

01.20, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.05, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.40 “Сiмейнi мелодрами”.
14.40 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.55 Т/с “Чорнобиль”.
23.15, 00.20 Т/с “Школа”.
01.25 Т/с “Кохання проти долi”.

Iíтер
05.25, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Т/с “Мiсце, що домом зветься”.
12.00 “Новини”.
12.25 “Правила моєї кухнi”.
14.45 “Правила виживання”.
15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.55 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок”.
00.00 Т/с “Мессiнг: Що бачив крiзь час”.
02.40 Т/с “Здрастуй, мамо!”.
03.55 “Подробицi” - “Час”.
04.40 М/ф.
04.55 “Top Shop”.

ICTV
04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 09.55 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.25 Х/ф “Великий куш”.
12.35, 13.20 Х/ф “Невидимка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.25, 16.20 Х/ф “Акула-робот”.
17.45, 22.45 Т/с “Майор i магiя”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с “Пес”.
00.40 Х/ф “Анаконда 3: Цiна експери-

менту”.
02.20 Т/с “Прокурори”.

ÑТБ
06.10 Т/с “Коли ми вдома”.
08.10, 20.55 Т/с “Швидка допомога”.
09.10 МастерШеф.
15.05 Битва екстрасенсiв. Чоловiки про-

ти жiнок.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
22.45 Т/с “Вангелiя”.
00.55 Детектор брехнi.

Íовий êаíаë
03.00 Зона ночi.
04.10 Абзац.
06.05, 07.25 Kids` Time.
06.10 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
07.30 Т/с “Ми такi”.
10.10 Топ-модель по-українськи.
14.30 Половинки.
17.00 Любов на виживання.
21.00 Х/ф “Крок вперед 3”.
23.00 Х/ф “Класний мюзикл 2”.
01.10 Т/с “Статус вiдносин”.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.20 Кордон держави.
06.35 Про вiйсько.
06.45 Час новин. Київ.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.00 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15, 12.20, 15.55, 18.15, 23.55 Погода 
в Українi.

07.20 Огляд преси.
07.40 Драйв.
07.55, 08.55, 09.40, 13.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55, 01.10 Погода на ку-
рортах.

08.20 Полiгон.
09.25, 17.45 Час громади.
10.10,  11.10,  13.10,  16.10,  17.10 

Iнформацiйний день.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
14.25 Тема дня.
15.25 Енергобезпека.
18.20, 19.30 Iнформацiйний вечiр.
23.00 “За Чай.com”.
00.10 Д/ф.
01.15, 02.10, 05.15 Машина часу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.30, 04.15 Зоряний шлях.
10.30, 02.30 Реальна мiстика.
12.30, 00.00, 02.15, 04.45 Агенти 

справедливостi.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Благi намiри”, 11 i 12 с.
23.20 Гучна справа.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Ух ти show”.
09.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
10.00 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
11.50, 16.40 Т/с “Доктор Хто”.
13.40 “Орел i решка. Навколо свiту”.
18.30 Т/с “Доктор Хаус”.
22.00 “Орел i решка. Рай та пекло 2”.
23.10 “Орел i решка. Перезавантаження”.
00.10 “Орел i решка. Морський сезон”.
01.10 “Блокбастери”.
02.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.40 Х/ф “Таємниця “Чорних дроздiв”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Тривожна недiля”.
10.50, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.15 “Свiдок”.
12.50 “Будьте здоровi”.
13.25, 03.10 “Речовий доказ”.
14.45, 21.20 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Вартiсть життя”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.30 Т/с “Швидка”.
02.45 “Випадковий свiдок”.
04.00 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф “Ретчет i Кланк: Галактичнi 

рейнджери”.
11.00 Х/ф “Принцеса Мален”.
12.00 Сiмейка У.
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
13.30, 14.30, 22.00 Танька i Володька.
15.00, 21.00 Т/с “Село на мiльйон”.

16.00 4 весiлля.
18.00, 01.00 Панянка-селянка.
23.00 Країна У.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з А. 

Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Ка-
латай та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Ми всi...” з К. Ашiон 
i П. Рольником.

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. 
Фроловою i О. Близнюком.

16.10 “Кримiнал” з С. Вардою.
17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем та М. 

Леончук.
18.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.
23.30 “МЕМ”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.10, 14.30 Правда життя.
09.20, 18.00, 18.30 Погляд зсередини.
10.20, 17.10, 22.35 Дивовижна Iндiя.
11.20 Легендарнi замки Закарпаття.
12.20 Код доступу.
13.15, 00.25 Речовий доказ.
15.30, 23.30 Таємницi Другої свiтової.
16.25 Диво з острова Борнео.
19.00, 20.50 Секретнi територiї.
20.00 Україна: забута iсторiя.
21.45 Велетнi льодовикової ери.
01.30 Мiстична Україна.
02.15 Великi українцi.
05.20 Академiк Корольов.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Анничка”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Невiдома версiя. Гусарська балада”.
09.30 “Леонiд Биков. Зустрiчна смуга”.
10.15 “Моя правда”.
11.00 Х/ф “Сьомий маршрут”.
12.25 Х/ф “Злий намiр”.
15.05 Х/ф “Вiчний поклик”.
19.00 Т/с “Повернення Шерлока Холмса”.
21.00, 02.15 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Дiвчина з гiтарою”.
00.45 “Спогади”.
01.45 “Академiя смiху”.
03.45 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 00.45 Т/с “Безсмертний”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.

12.55 “Цiлком таємно-2017”.
13.25 “Помста природи”.
13.40 Х/ф “Гонщик”.
15.45 Х/ф “211”.
19.25 Т/с “Опер за викликом”.
21.30, 23.00 Т/с “Касл 2”.
01.25 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
07.00 М/с “Аладдiн”.
08.00 М/с “Качинi iсторiї”.
08.50 М/с “Чiп i Дейл: Бурундучки-

рятiвнички”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.30 М/с “Сiмпсони”.
15.05 Т/с “Куратори”.
17.00 Т/с “СуперКопи”.
19.30 Т/с “Швидка”.
21.10 Т/с “CSI: Маямi”.
00.55 Мамареготала.
03.30 Чистоплюї.
04.20 “Роздовбаї”.
05.00 Оттак мастак!
05.55 Мамареготала. Найкраще.

ªвросïорт
00.35, 04.00, 08.00 Настiльний тенiс. 

Свiтовий тур. Японiя.
01.30, 03.30, 09.30 Автоперегони. Форму-

ла E. Берн. Прев`ю.
02.00 Олiмпiйськi iгри. “Живi легенди”.
02.30, 06.00, 10.00 Велоспорт. “Крiтерiум 

Дофiнi”. Етап 8.
05.00 Фехтування. ЧЄ. Нiмеччина.
07.00 Автоперегони. “24 години Ле-Мана”. 

Огляд.
09.00, 23.00 “Watts”.
11.00 Фехтування. ЧЄ. Нiмеччина. День 2.
12.00 Тенiс. АТР. Лондон. День 2.
13.00, 21.00 Тенiс. АТР. Галлi. День 3.
15.30 Велоспорт. “Тур Словенiї”. Етап 1.
17.45 Тенiс. АТР. Лондон. День 3.
22.00 Тенiс. “АТР: за кадром”.
22.30 Веслування на байдарках i каное. Ку-

бок свiту. Великобританiя.
23.30 Фехтування. ЧЄ. Нiмеччина. День 3.

Ôутáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 17.50, 19.50, 

00.10 Топ-матч.
06.10 ПСЖ - Наполi. Лiга чемпiонiв УЄФА.
08.10 Львiв - Динамо. Чемпiонат України.
10.10 Парма - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
12.00 Барселона - Iнтер. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
13.50 Шахтар - Арсенал-Київ. Чемпiонат 

України.
16.00 Динамо (З) - Янг Бойз. Плей-офф. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
18.00 АЕК - Вiдi. Плей-офф. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
20.00 Динамо (К) - Аякс. Плей-офф. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
21.50 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
22.20 Карабах - Ворскла. Лiга Європи 

УЄФА.
00.25 Александрiя - Арсенал-Київ. 

Чемпiонат України.
02.15 Торiно - Рома. Чемпiонат Iталiї.
04.05 Iнтер - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.

UA:Перший
06.00 М/с “Гон”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 02.00, 05.00 
Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Елiза”.
11.15, 12.25 Д/с “Кухня По”.
11.50, 14.15 Телепродаж.
12.10, 17.15 Погода.
13.10 UA:Фольк. Спогади.
14.30 Д/с “Смак сиру”.
15.15 Енеїда.
16.15 Д/с “Браво, шеф!”
17.30 #ВУкраїнi.
18.20, 02.40 Тема дня.
19.30 Перший на селi.
19.55 Д/с “Суперчуття”.
20.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
21.25, 02.25 UA:Спорт.
21.55 UEFA U21 ЧЄ з футболу 2019. 

Нiмеччина - Сербiя.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.35 Букоголiки.
04.10 52 вiкенди.
04.30 Спiльно.
05.30 Д/с “Погляд зсередини”.

Êаíаë “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, 

00.40, 05.30 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.10, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.50 “Сiмейнi мелодрами”.
14.50 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.35 “Чистоnews”.
20.45 Т/с “Чорнобиль”.
22.15 “Право на владу”.
00.45 Т/с “Кохання проти долi”.

Iíтер
05.25, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Т/с “Мiсце, що домом зветься”.
12.00 “Новини”.
12.25 “Правила моєї кухнi”.
14.45 “Правила виживання”.
15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.55 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок”.
00.00 Т/с “Мессiнг: Що бачив крiзь час”.
02.40 Т/с “Здрастуй, мамо!”.
04.00 “Амосов. Сторiччя”.
04.55 “Top Shop”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.00 Секретний фронт.
10.50 Х/ф “Унiверсальний солдат 2: По-

вернення”.
12.30, 13.20 Х/ф “Широко крокуючи 3: 

Правосуддя одинака”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.55, 16.20 Х/ф “Ланцюгова реакцiя”.
17.45 Т/с “Майор i магiя”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi.
21.25 Т/с “Пес”.
22.45 Х/ф “Мiст шпигунiв”.
01.30 Х/ф “Анаконда 4: Кривавий слiд”.
02.55 Т/с “Прокурори”.

ÑТБ
06.05 Т/с “Коли ми вдома”.
08.50, 20.55 Т/с “Швидка допомога”.
09.50 МастерШеф.
15.05 Битва екстрасенсiв. Чоловiки про-

ти жiнок.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
18.55 Цiєї митi рiк потому.
22.45 Т/с “Вангелiя”.
00.55 Детектор брехнi.

Íовий êаíаë
03.10 Служба розшуку дiтей.
03.15 Зона ночi.
04.30 Абзац.
06.05, 07.25 Kids` Time.
06.10 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
07.30 Т/с “Ми такi”.
10.20 Топ-модель по-українськи.
15.00 Половинки.
17.00 Любов на виживання.
21.00 Х/ф “Крок вперед: Революцiя”.
23.00 Х/ф “Класний мюзикл. Випускний”.
01.10 Т/с “Статус вiдносин”.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.15, 07.20 Огляд преси.
06.20, 02.15, 05.35 Дiалоги з Патрiархом.
06.45 Час новин. Київ.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.00 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15, 12.25, 15.55, 18.15, 23.55 Погода 
в Українi.

07.25 MEDекспертиза.
07.55, 08.55, 09.40, 14.55, 16.55, 17.55, 

22.55 Погода на курортах.
08.20 Невигаданi iсторiї.
09.25, 17.45 Час громади.
10.10,  11.10,  13.10,  16.10,  17.10 

Iнформацiйний день.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
12.40 Будемо жити.
14.25 Тема дня.
18.20, 19.30 Iнформацiйний вечiр.
23.00 “За Чай.com”.
00.10 Д/ф.
01.15 Машина часу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.
05.15 Полiгон.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30, 02.30 Реальна мiстика.
12.30, 00.00, 02.15 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Благi намiри”, 13 i 14 с.
23.20 Слiдами партiйних спискiв.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Ух ти show”.
08.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
10.00 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
11.50, 16.40 Т/с “Доктор Хто”.
13.40 “Орел i решка. Навколо свiту”.
18.30 Т/с “Доктор Хаус”.
22.00 “Орел i решка. Рай та пекло 2”.
23.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
00.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
01.00 “Блокбастери”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.45 Х/ф “Дорога на Сiч”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Вовча зграя”.
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, 03.10 “Речовий доказ”.
14.45, 21.20 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Правда життя”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.30 Т/с “Швидка”.
02.45 “Випадковий свiдок”.
04.00 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Казка про того, хто ходив 

страху вчитися”.
11.00 Х/ф “Лускунчик i мишачий король”.

12.00 Сiмейка У.
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
13.30, 14.30, 22.00 Танька i Володька.
15.00, 21.00 Т/с “Село на мiльйон”.
16.00 4 весiлля.
18.00, 01.00 Панянка-селянка.
23.00 Країна У.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з А. 

Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Ка-
латай та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Ми всi...” з К. Ашiон 
i П. Рольником.

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. 
Фроловою i О. Близнюком.

16.10 “Кримiнал” з С. Вардою.
17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем та М. 

Леончук.
18.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.
23.30 “МЕМ”.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.10, 14.00 Правда життя.
09.15, 18.00 Погляд зсередини.
10.15, 17.00 Дивовижна Iндiя.
11.15 Майор “Вихор”.
12.00 Код доступу.
13.00, 00.25 Речовий доказ.
15.10, 23.30 Таємницi Другої свiтової.
16.10, 21.45 Велетнi льодовикової ери.
19.00, 20.50 Секретнi територiї.
20.00 Україна: забута iсторiя.
22.35 Дивовижна Iндiя. Ганг.
01.30 Мiстична Україна.
02.15 Нашi.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Якi молодi ми були”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 09.30 “Моя правда”.
10.20 Х/ф “Цвiтiння кульбаби”.
11.50 Х/ф “Рiдна дитина”.
14.50 Х/ф “Вiчний поклик”.
19.00 Т/с “Повернення Шерлока Холмса”.
21.00, 01.55 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Лiкаря викликали?”
00.25 “Спогади”.
01.25 “Академiя смiху”.
03.15 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Безсмертний”.

09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
13.55 “Помста природи”.
14.05 Х/ф “40 днiв та ночей”.
15.45 Х/ф “Бета-тест”.
19.25 Т/с “Опер за викликом”.
21.30, 23.00 Т/с “Касл 2”.
00.45 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
07.00 М/с “Аладдiн”.
08.00 М/с “Качинi iсторiї”.
08.50 М/с “Чiп i Дейл: Бурундучки-

рятiвнички”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.30 М/с “Сiмпсони”.
15.00 Т/с “Куратори”.
17.00 Т/с “СуперКопи”.
19.30 Т/с “Швидка”.
21.10 Т/с “CSI: Маямi”.
00.50 Мамареготала.
03.25 Чистоплюї.
04.20 “Роздовбаї”.
05.05 Оттак мастак!
05.55 Мамареготала. Найкраще.

ªвросïорт
00.45, 04.00, 07.00, 09.35 Велоспорт. “Тур 

Словенiї”. Етап 1.
01.30 Настiльний тенiс. Свiтовий тур. 

Японiя.
02.30, 06.30, 09.00 Автоперегони. Форму-

ла E. Берн. Прев`ю.
03.00, 05.00, 11.00 Автоперегони. “24 го-

дини Ле-Мана”. Огляд.
06.00, 10.30 “Watts”.
08.00 Фехтування. ЧЄ. Нiмеччина. День 3.
12.00 Тенiс. АТР. Лондон. День 3.
13.00, 16.00, 21.00 Тенiс. АТР. Галлi. 

День 4.
14.00, 23.00 Велоспорт. “Тур Словенiї”. 

Етап 2.
17.00, 19.00 Тенiс. АТР. Лондон. День 4.
22.00 Фехтування. ЧЄ. Нiмеччина. День 4.

Ôутáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 17.50, 19.50, 

00.10 Топ-матч.
06.10 Наполi - ПСЖ. Лiга чемпiонiв УЄФА.
08.10 Александрiя - Зоря. Чемпiонат 

України.
10.10 Ювентус - Сассуоло. Чемпiонат Iталiї.
12.00 Iнтер - Барселона. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
13.50 Львiв - Шахтар. Чемпiонат України.
16.00 Зальцбург - Црвена Звезда. Плей-

офф. Лiга чемпiонiв УЄФА.
18.00 ПСВ - БАТЕ. Плей-офф. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
20.00 ПАОК - Бенфiка. Плей-офф. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
21.50 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА.
22.20 Ворскла - Карабах. Лiга Європи 

УЄФА.
00.25 Марiуполь - Динамо. Чемпiонат 

України.
02.15 Парма - Удiнезе. Чемпiонат Iталiї.
04.05 Шахтар - Динамо. Чемпiонат України.

Ñереда

Четвер

19 червня

20 червня
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UA:Перший
06.00 М/с “Гон”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 02.00, 05.00 
Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Елiза”.
11.15, 12.00 Д/с “Аромати Пiвденної Аф-

рики”.
11.45, 14.15 Телепродаж.
12.30 Д/с “Аромати Колумбiї”.
13.10, 04.05 Сильна доля.
14.30 Д/с “Смак сиру”.
15.15 UA:Фольк. Спогади.
16.15 Д/с “Браво, шеф!”
17.15 Погода.
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.20, 02.45 Тема дня.
19.30 Розсекречена iсторiя.
20.30 Перша шпальта.
21.25, 02.20 UA:Спорт.
21.55 UEFA U21 ЧЄ з футболу 2019. 

Францiя - Хорватiя.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.35 Своя земля.
05.30 Д/с “Погляд зсередини”.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30 

“ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.10, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.50 “Сiмейнi мелодрами”.
14.50 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.20 “Чистоnews”.
20.30 “Лiга смiху”.
22.35 Х/ф “Iмперiя вовкiв”.
01.10 Д/ф “Висота 307,5”.
02.15 Свiт навиворiт.

Iíтер
05.25 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Т/с “Мiсце, що домом зветься”.
12.25 “Правила моєї кухнi”.
14.45 “Правила виживання”.
15.50, 16.45, 01.05 “Речдок”.
18.00, 02.40 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
22.00 “Європейськi iгри 2019”. Церемонiя 

вiдкриття.
04.10 Х/ф “Тi, що зiйшли з небес”.

ICTV
04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.

04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Антизомбi.
11.10, 13.20 “На трьох”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.40, 16.20, 23.00 Т/с “Марк+Наталка”.
16.45 Х/ф “Побачення наослiп”.
18.45, 02.00 Факти. Вечiр.
20.10, 21.50 Дизель шоу.
23.40 Х/ф “Легенда Зорро”.
02.25 Т/с “Прокурори”.

ÑТБ
05.45 Т/с “Коли ми вдома”.
09.45 Т/с “Швидка допомога”.
13.55, 18.00 Т/с “Кафе на Садовiй”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.25 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.25 Х/ф “Охоронець”.
22.45 Х/ф “Вибух з минулого”.

Íовий êаíаë
03.15 Служба розшуку дiтей.
03.20 Зона ночi.
04.00 Абзац.
05.45, 06.35 Kids` Time.
05.50 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
06.40 Т/с “Ми такi”.
09.20, 17.00 Любов на виживання.
15.10 Половинки.
21.00 Х/ф “Крок вперед: Все або нiчого”.
23.00 Х/ф “Крок вперед”.
01.10 Х/ф “Кiльце нiбелунгiв”.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.15, 08.25 Огляд преси.
06.25 Акцент.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.15, 21.25, 00.15 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15, 12.25, 15.55, 18.10 Погода в Українi.
07.25 Драйв.
07.55, 08.55, 09.40, 13.55, 16.55, 17.55, 

00.20 Погода на курортах.
08.30, 01.15 Машина часу.
09.25, 16.45 Час громади.
10.10, 11.10, 13.10, 16.10 Iнформацiйний 

день.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
14.25 Тема дня.
17.10, 02.15 Кендзьор.

18.15, 19.30 Iнформацiйний вечiр.
23.00 “За Чай.com”.
23.40 ID Journal.
00.25 Винна карта.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.15 Феєрiя мандрiв.
05.15 Рандеву.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
06.40, 09.30 Зоряний шлях.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

04.00 Сьогоднi.
10.30, 04.50 Реальна мiстика.
12.30 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Головна тема. Вибiр.
23.30 Т/с “Друге дихання”, 1 i 2 с.
02.00 Т/с “Друге дихання”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Ух ти show”.
09.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
10.00 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
11.50, 16.40 Т/с “Доктор Хто”.
13.40, 00.30 “Орел i решка. Навколо свiту”.
18.00 Х/ф “Будинок проклятих”.
20.10 Х/ф “Гра в iмiтацiю”.
22.30 “Орел i решка. Перезавантаження”.
02.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00, 04.50 “Top Shop”.
06.50 Х/ф “Тупик”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Постарайся залишитися жи-

вим”.
10.15 “Європейськi iгри-2019”. Баскетбол 

3х3. Чоловiки. Україна - Францiя.
11.15 “Європейськi iгри-2019”. Баскетбол 

3х3. Жiнки. Україна - Латвiя.
11.40, 12.50, 19.30 Т/с “Той, що читає 

думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.25 “Свiдок”.
13.45, 03.35 “Речовий доказ”.
14.45, 21.20 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Таємницi свiту”.
23.45 Х/ф “Заручники страху”.
01.20 “Хвороби-вбивцi”.
02.55 “Випадковий свiдок”.
04.00 “Легенди бандитського Києва”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Пригоди Гекльберрi Фiнна”.
12.00 Сiмейка У.
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
13.30, 14.30 Танька i Володька.
15.00 Т/с “Село на мiльйон”.
16.00 Х/ф “Той, що бiжить лабiринтом: 

Випробування вогнем”.

18.00, 02.00 Панянка-селянка.
21.00 Х/ф “Той, що бiжить лабiринтом: 

Лiки вiд смертi”.
23.40 Х/ф “Виннi зiрки”.
03.40 Щоденники Темного.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з А. 

Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Ка-
латай та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 “Репор-
тер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Ми всi...” з К. Ашiон 
i П. Рольником.

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. 
Фроловою i О. Близнюком.

16.10 “Кримiнал” з С. Вардою.
17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем та М. 

Леончук.
19.00 “Ехо України” з М. Ганапольським.
22.30 “Поярков. News”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.15, 14.00 Правда життя.
09.00, 18.00 Погляд зсередини.
09.50, 22.35 Дивовижна Iндiя.
10.50 1377 спалених заживо.
11.50 Код доступу.
12.50, 00.35 Речовий доказ.
15.10, 23.30 Таємницi Другої свiтової.
16.00 Велетнi льодовикової ери.
17.00 Незвичайнi культури.
18.30 Пiд iншим кутом.
19.00, 20.50 Секретнi територiї.
20.00 Україна: забута iсторiя.
21.45 Диво з острова Борнео.
01.35 Мiстична Україна.
02.20 Скептик.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Сiмнадцятий трансатлантич-

ний”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 10.40 “Моя правда”.
09.30 “Генеральна репетицiя”.
11.35 Х/ф “Така пiзня, така тепла осiнь...”
13.20 Х/ф “Чингачгук - Великий Змiй”.
15.05 Х/ф “Вiчний поклик”.
19.00 Т/с “Повернення Шерлока Холмса”.
21.00, 02.30 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Пам`ятай iм`я своє”.
00.55 Х/ф “Погань”.
03.15 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Безсмертний”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.

12.55, 00.55 “Помста природи”.
13.05 Х/ф “Роман у джунглях”.
15.05 Х/ф “Спис долi”.
19.25 Х/ф “Людина президента”.
21.15 Х/ф “Людина президента 2”.
23.00 Х/ф “Закон доблестi”.
04.30 “Цiлком таємно-2016”.

ÍЛО-ТБ
07.00 М/с “Аладдiн”.
08.00 М/с “Качинi iсторiї”.
08.50 М/с “Чiп i Дейл: Бурундучки-

рятiвнички”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.40 М/с “Сiмпсони”.
15.20 Т/с “Куратори”.
17.30 Х/ф “Ейр Америка”.
19.50 Х/ф “Поза часом”.
22.00 Х/ф “Основний iнстинкт”.
00.35 Т/с “CSI: Маямi”.
03.45 Оттак мастак!

ªвросïорт
00.05, 03.15, 08.00, 10.30 Автоперегони. 

Формула E. Берн. Прев`ю.
00.30, 02.30 Автоперегони. WTCR. 

Нюрбургрiнг. Квалiфiкацiя.
01.15, 03.45 “Watts”.
01.30, 06.00, 11.00 Фехтування. ЧЄ. 

Нiмеччина. День 4.
04.00, 07.00, 09.35 Велоспорт. “Тур 

Словенiї”. Етап 2.
05.00, 08.30 Велоспорт. “Рут д`Окситанiя”. 

Етап 1.
12.05 Тенiс. АТР. Лондон. День 4.
13.00, 16.15, 21.00 Тенiс. АТР. Галлi. 1/4 

фiналу.
14.00, 22.00 Велоспорт. “Тур Словенiї”. 

Етап 3.
17.00, 19.00 Тенiс. АТР. Лондон. 1/4 

фiналу.
23.00 Велоспорт. “Рут д`Окситанiя”. 

Етап 2.

Ôутáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 18.50, 20.50, 

22.50, 00.50, 02.50 Топ-матч.
06.10 ПСЖ - Лiверпуль. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
08.10 Марiуполь - Десна. Чемпiонат Укра-

їни.
10.10 Фрозiноне - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
12.00 Барселона - Тоттенхем. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
13.50 Олiмпiк - Шахтар. Чемпiонат України.
16.00, 04.50 “Шлях в Баку”.
17.00 Динамо (К) - Астана. Лiга Євро-

пи УЄФА.
19.00 Генк - Мальме. Лiга Європи УЄФА.
21.00 ПАОК - Челсi. Лiга Європи УЄФА.
23.00 Селтiк - Русенборг. Лiга Європи 

УЄФА.
01.00 Спортiнг - Карабах. Лiга Євро-

пи УЄФА.
03.00 Арсенал - Ворскла. Лiга Євро-

пи УЄФА.

UA:Перший
06.00 М/с “Гон”.
06.30, 07.10, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 02.00, 04.10 

Новини.
09.30 Країна на смак.
10.25 Енеїда.
11.25, 14.55 Телепродаж.
11.45 М/с “Кмiтливий Сяо Цзи”.
12.50 Х/ф “Святе сiмейство”, 2 с.
15.15 Д/с “Фестивалi планети”.
15.45 Разом.
16.20 Спiльно.
16.50 “Зворотнiй вiдлiк”.
19.00 Д/ф “Острови. Багамськi острови: 

Таємничi печери i затонулi кораблi”.
20.00 Розсекречена iсторiя.
21.25 Д/с “Мегаполiси”.
21.55 UEFA U21 ЧЄ з футболу 2019. 

Бельгiя - Iталiя.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.25 UA:Фольк. Спогади.
03.15 Д/с “Аромати Перу”.
03.40 Своя земля.
04.35 Свiтло.
05.30 Д/с “Погляд зсередини”.

Êаíаë “1+1”
05.50, 19.30 “ТСН”.
06.50 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 10.55, 11.55 “Свiт навиворiт: Непал”.
12.30 Т/с “Чорнобиль”.
20.15 Х/ф “Леон-кiлер”.
22.20 Х/ф “Її звали Нiкiта”.
00.35 Х/ф “Iмперiя вовкiв”.
02.50 “Київ Вечiрнiй”.

Iíтер
05.20 “Чекай на мене. Україна”.
07.00 “Слово Предстоятеля”.
07.10 Х/ф “Женя, Женiчка i “Катюша”.
09.00 “Шiсть соток”.
10.00 “Готуємо разом. Випiчка”.
11.00 Х/ф “А зорi тут тихi...”
15.00 “Європейськi iгри 2019”. Художня 

гiмнастика. Багатоборство. Фiнал.
18.30 “Європейськi iгри 2019”. Дзюдо. 

Чоловiки/Жiнки.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Платня за порятунок”, 1-4 с.
01.00 Х/ф “Наречена на замовлення”.
02.50 “Стосується кожного”.
03.35 “Щоденник вагiтної”.
04.50 “Школа доктора Комаровського. 

Невiдкладна допомога”.
05.10 М/ф “Казка про царя Салтана”.

ICTV
04.20 Скарб нацiї.
04.30 Еврика!
04.40 Факти.

05.05 Бiльше нiж правда.
06.40 Т/с “Володимирська, 15”.
10.45, 13.00 Х/ф “Капiтан Фiлiпс”.
12.45 Факти. День.
13.45 Х/ф “Мiст шпигунiв”.
16.30 Т/с “Пес”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “На драйвi”.
21.35 Х/ф “Коматозники”.
23.45 Х/ф “Т2 Трейнспоттiнг”.
01.55 Т/с “Прокурори”.

ÑТБ
06.25 Страва честi.
07.25 Х/ф “Екiпаж”.
10.05 Т/с “Вангелiя”.
19.00 Х/ф “Два полюси любовi”.
23.00 Х/ф “Охоронець”.

Íовий êаíаë
04.45 Служба розшуку дiтей.
04.50, 02.50 Зона ночi.
05.50 М/с “Лунтiк”.
06.35, 08.15 Kids` Time.
06.40 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
08.20 Ревiзор. Спецвипуск.
11.00 Пристрастi за Ревiзором.
13.30 Ревiзор. Спецвипуск 2.
15.30 М/ф “Бiгфут молодший: Стань ле-

гендою”.
17.20 М/ф “Мегамозок”.
19.10 Х/ф “13-й район”.
21.00 Х/ф “13-й район. Ультиматум”.
23.00 Х/ф “Лiтак президента”.
01.20 Т/с “Клiнiка”.

5 êаíаë
06.00 Час-Time.
06.20 Кендзьор.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 12.55, 15.15, 18.10 Погода 
в Українi.

07.20, 11.30, 03.40 Феєрiя мандрiв.
07.45, 08.50, 21.55, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.55, 08.55, 09.55, 13.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 20.55, 00.55 Погода на ку-
рортах.

08.20 Клуб Life.
09.15 Автопiлот-новини.
09.25 Укравтоконтинент.
09.35 Натхнення.
10.10 Iсторiя успiху.
10.25 5 поверх.
11.10 Майстри ремонту.
12.10 Олiмпiйськi iсторiї.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
12.35 Медекспертиза.
13.10 Континент.

13.30 Код успiху.
13.45 Навчайся з нами.
14.15 Шанс на одужання.
15.20, 04.30 Акцент.
16.10, 23.30, 02.40 Машина часу.
17.15 Стоп корупцiї!
18.15 Про вiйсько.
18.25, 02.15 Полiгон.
19.25 Особливий погляд.
20.00, 01.15, 05.15 Рандеву.
21.30, 03.00 Вiкно до Америки.
22.00 Д/ф.
23.15 Енергобезпека.
00.30 Винна карта.
03.20 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Дiалоги з Патрiархом.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00, 02.30 Сьогоднi.
07.30, 05.00 Зоряний шлях.
09.00 Т/с “Благi намiри”, 7-13 с.
15.20 Т/с “Благi намiри”, 14 с.
17.10 Т/с “Слiди в минуле”, 1 i 2 с.
20.00 Т/с “Слiди в минуле”.
22.10 Т/с “Умови контракту 2”, 1-3 с.
02.10 Т/с “Умови контракту 2”, 4 с.
03.20 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 М/с “Земля до початку часiв”.
09.10 М/ф “Мухнемо на Мiсяць”.
10.50 М/ф “Нiко: Шлях до зiрок”.
12.20 Х/ф “Гра в iмiтацiю”.
14.50 “Орел i решка. Навколо свiту”.
00.00 Х/ф “Мiсяць 2112”.
02.00 “Жаннаодружи”.
02.45 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.50 Х/ф “У небi “Нiчнi вiдьми”.
07.25 Х/ф “Фронт за лiнiєю фронту”.
10.45 “Європейськi iгри-2019”. Огляд дня.
11.45 “Європейськi iгри-2019”. Стрiльба. 

Пiстолет. Змiшанi команди. 10 м. 
Фiнал.

13.25 “Європейськi iгри-2019”. Стрiльба. 
Гвинтiвка. Змiшанi команди. 10 м. 
Фiнал.

14.35 Т/с “Спецзагiн “Кобра” 11”.
16.25 “Таємницi свiту”.
17.00, 19.30 “Європейськi iгри-2019”. Сам-

бо. Фiнал.
19.00, 02.55 “Свiдок”.
20.50 Х/ф “Акцiя”.
22.40 “Європейськi iгри-2019”. Баскетбол 

3х3. Чоловiки. Україна - Iталiя.
23.15 “Європейськi iгри-2019”. Баскетбол 

3х3. Чоловiки. Україна - Росiя.
23.40 Х/ф “Бiй мiсцевого значення”.
01.35 “Втеча. Реальнi iсторiї”.
03.25 “Випадковий свiдок”.
03.55 “Речовий доказ”.
04.20 “Легенди бандитського Києва”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.15 М/ф “Оз: Повернення у Смарагдо-

ве Мiсто”.
12.00 Х/ф “Шестеро весь свiт обiйдуть”.
13.10 Х/ф “Виннi зiрки”.
15.30 М/ф “Книга життя”.
17.15 Х/ф “Той, що бiжить лабiринтом: 

Лiки вiд смертi”.
19.50 Х/ф “Втеча з Шоушенка”.
22.30 Панянка-селянка.
01.00 Теорiя зради.
01.50 БарДак.
02.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 “Репортер”. Новини.
10.15 “18 мiнус” з М. Ганапольським та 

К. Шангелiя.
11.15 “Споживач” з М. Несмiяновим та 

О. Бунт.
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 18.00, 

19.00, 20.00 “Вибори - 2019. Пар-
ламент”.

17.00 “Кисельов. Авторське”.
21.00 “Закрита зона”.
22.00 “The Week” з Т. Березовцем та П. 

Залмаєвим.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.45, 00.40 Мiстична Україна.
08.35 Актори-фронтовики.
09.15 Леонiд Биков.
10.00 Таємницi Другої свiтової.
11.40, 21.00 Освенцiм.
14.20 Диво з острова Борнео.
15.15 Дивовижна Iндiя.
17.15 Невiдомий Китай.
18.15 Чорна пiхота.
19.10 Мiсто, яке зрадили.
20.00 Прокляття Че Гевари.
23.45 Секретнi територiї.
01.35 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Сьомий маршрут”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 02.55 “Спогади”.
09.30 “Невiдома версiя. Екiпаж”.
10.20 Х/ф “Гетьман”.
14.00 Х/ф “Беремо все на себе”.
15.25 Х/ф “Доля людини”.
17.20 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
21.00 Х/ф “Дорога в пекло”.
00.10 Х/ф “Тегеран-43”.
03.45 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Загублений свiт”.

13.00 Х/ф “Експедицiя “Ноїв Ковчег”.
15.35 Х/ф “Закон доблестi”.
17.20 Х/ф “Бюро людяностi”.
19.05 Х/ф “Перше вбивство”.
21.00 Х/ф “Некерований”.
22.50 Х/ф “Спис долi”.
01.00 “Облом.UA”.
04.40 “Цiлком таємно-2016”.

ÍЛО-ТБ
07.00 М/с “Аладдiн”.
08.00 М/с “Качинi iсторiї”.
08.50 М/с “Чiп i Дейл: Бурундучки-

рятiвнички”.
09.40 Т/с “CSI: Маямi”.
16.15 Х/ф “Великий рейд”.
19.00 Х/ф “Операцiя “Валькiрiя”.
21.15 Х/ф “Тi, що говорять з вiтром”.
00.05, 05.55 Мамареготала. Найкраще.
03.45 Чистоплюї.
04.40 “Роздовбаї”.
05.05 Оттак мастак!

ªвросïорт
01.35, 05.00, 08.30 Велоспорт. “Рут 

д`Окситанiя”. Етап 3.
02.30, 11.15, 12.30 Супербайк. Етап ЧC. 

Перегони 1.
03.15, 20.00 Автоперегони. WTCR. 

Нюрбургрiнг. Перегони 3.
04.00, 07.00, 09.30 Велоспорт. “Тур 

Словенiї”. Етап 4.
06.00 Фехтування. ЧЄ. Нiмеччина. День 6.
08.00, 10.30, 14.00, 19.00, 22.00 Автопере-

гони. Формула E. Берн. Перегони.
11.50 Супербайк. Етап ЧC. Суперпоул.
13.05, 20.30, 23.30 Суперспорт. Етап ЧC.
14.30, 22.30 Велоспорт. “Тур Словенiї”. 

Етап 5.
16.00 Тенiс. АТР. Лондон. Фiнал.
18.00 Тенiс. АТР. Галлi. Фiнал.
19.30 Автоперегони. WTCR. Нюрбургрiнг. 

Перегони 2.
21.15 Супербайк. Етап ЧC. Перегони 2.

Ôутáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 17.50, 23.35 

Топ-матч.
06.10 МЮ - ПСЖ. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
08.10 Олiмпiк - Ворскла. Чемпiонат Укра-

їни.
10.10 Ювентус - Болонья. Чемпiонат Iталiї.
12.00 Лiон - Барселона. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
13.50 Шахтар - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
16.00 Астана - Ренн. Лiга Європи УЄФА.
17.55, 20.50 “Шлях в Баку”.
19.00 Ворскла - Спортiнг. Лiга Євро-

пи УЄФА.
21.45 Карабах - Арсенал. Лiга Євро-

пи УЄФА.
23.45 Яблонец - Динамо (К). Лiга Євро-

пи УЄФА.
01.30 Айнтрахт - Лацiо. Лiга Європи УЄФА.
03.15 “Лiга Європи. Online”.

П’ятíиця

Ñуáота

21 червня

22 червня

nday.te.ua
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UA:Перший
06.00 М/с “Гон”.
06.30, 07.10, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 02.00, 04.10 

Новини.
09.30, 02.25 Енеїда.
10.35 Країна на смак.
11.25, 14.35 Телепродаж.
11.45 М/с “Кмiтливий Сяо Цзи”.
12.55 Х/ф “Веронiка”.
14.55 Д/с “Тайська кухня”.
15.20, 21.25 Бюджетники.
15.55 UA:Фольк. Спогади.
16.55 Перший на селi.
17.30 Д/ф “Острови. Азорськi острови: 

акули, кити, манти”.
18.30 Д/с “Фестивалi планети”.
19.00 #ВУкраїнi.
19.30 Д/с “Мегаполiси”.
21.55 UEFA U21 ЧЄ з футболу 2019. 

Австрiя - Нiмеччина.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.15 Д/с “Аромати Шотландiї”.
03.40 Своя земля.
04.35 Розсекречена iсторiя.
05.30 Д/с “Погляд зсередини”.

Êаíаë “1+1”
06.00 “ТСН”.
06.35 М/ф.
06.45 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45 Х/ф “Кокон”.
11.50 Х/ф “Кокон. Повернення”.
13.55 Х/ф “Правдива брехня”.
16.50 Х/ф “П`ятий елемент”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос. Дiти 5”.
23.05 “Лiга смiху”.
01.10 “Свiт навиворiт: Непал”.

Iíтер
06.00 Х/ф “Розмах крил”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Мегаполiси”.
11.00 “Орел i решка. Морський сезон 3”.
12.00 “Орел i решка. Морський сезон 2”.
14.00 “Європейськi iгри 2019”. Художня 

гiмнастика. Фiнал.
18.15 Х/ф “Невловимий”.
20.00 “Подробицi”.
20.15 “Європейськi iгри 2019”. Легка ат-

летика.
22.30 “Ахматова. Мужнiсть”.
23.20 Х/ф “Торкнутися неба”.
01.20 “Речдок”.
03.35 “Щоденник вагiтної”.
04.55 “Top Shop”.
05.25 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.

ICTV
03.55 Скарб нацiї.
04.05 Еврика!
04.15 Факти.
04.40 Громадянська оборона.
05.25 Х/ф “Капiтан Фiлiпс”.
07.55 Т/с “Вiддiл 44”.
11.50, 13.05 Т/с “Пес”.
12.45 Факти. День.
14.10 Х/ф “Коматозники”.
16.15 Х/ф “На драйвi”.
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з О. Со-

коловою.
20.35 Х/ф “Турист”.
22.50 Х/ф “Якось у Мексицi: Вiдчайдушний 

2”.
00.55 Х/ф “Мiсiонер”.
02.30 Т/с “Прокурори”.

ÑТБ
06.55 Наречена для тата.
09.00 Страва честi.
10.00 Хата на тата.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
21.00 Один за всiх.
22.10 Я соромлюсь свого тiла.
00.05 Цiєї митi рiк потому.

Íовий êаíаë
03.00 Зона ночi.
05.20 СтендАп шоу.
06.05, 07.45 Kids` Time.
06.10 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
07.50 М/ф “Бiгфут молодший: Стань ле-

гендою”.
09.50 М/ф “Мегамозок”.
11.30 Х/ф “Лiтак президента”.
14.10 Х/ф “13-й район”.
16.10 Х/ф “13-й район. Ультиматум”.
18.50 Х/ф “Автобан”.
21.00 Х/ф “Шанхайський перевiзник”.
23.40 Х/ф “Прогулянка висотою”.
01.50 Т/с “Клiнiка”.

5 êаíаë
06.00, 09.30 Вiкно до Америки.
06.25, 14.10, 16.10, 20.00, 02.15 Маши-

на часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 12.55, 15.15, 18.55, 23.10 Погода 
в Українi.

07.15, 04.20 Феєрiя мандрiв.
07.45, 08.50, 22.00, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.55, 08.10, 08.55, 09.55, 10.55, 11.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 20.55, 00.15 По-
года на курортах.

08.20 Клуб Life.
08.40 Натхнення.
09.10 Автопiлот-Тест.
09.20 Технопарк.
09.25 Драйв.

10.05 Сiмейнi зустрiчi.
10.30, 03.15 Кiно з Я. Соколовою.
11.15 Кордон держави.
11.30 Будемо жити.
11.40 Гра iнтересiв.
12.10 Невигаданi iсторiї.
12.30 Брифiнг речника МО України щодо 

ситуацiї на лiнiї зiткнення.
12.35 Континент.
13.10 Медекспертиза.
13.30 Дiалоги з Патрiархом.
15.20 Шанс на одужання.
15.40 Паспортний сервiс.
17.15 Рандеву.
18.00, 01.00, 05.10 Час: Пiдсумки тижня.
19.25 Стоп корупцiї!
21.40 Час-Time.
22.05 Д/ф.
23.15 Полiгон.
00.20 Про вiйсько.
00.50, 01.55 Огляд преси.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
09.00 Т/с “Слiди в минуле”.
13.00 Т/с “Друге дихання”.
17.00 Т/с “Дитина на мiльйон”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с “Дитина на мiльйон”.
23.00 Т/с “Умови контракту 2”, 5-7 с.
02.15 Т/с “Умови контракту 2”.
03.10 Х/ф “Сьомий гiсть”.
04.50 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.00 “Ух ти show”.
09.00 М/ф “Нiко: Шлях до зiрок”.
10.30 М/ф “Мухнемо на Мiсяць”.
12.10, 01.25 “Орел i решка. Навколо свiту”.
00.25 “Блокбастери”.
02.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.45 Х/ф “Найостаннiший день”.
07.35 Т/с “СБУ. Спецоперацiя”.
11.30 “Європейськi iгри-2019”. Стрiльба. 

Пiстолет. Чоловiки. 10 м. Фiнал.
12.30 “Жорстокий спорт”. Бокс.
13.30 “Європейськi iгри-2019”. Стрiльба. 

Пiстолет. Жiнки. 10 м. Фiнал.
14.30 “Європейськi iгри-2019”. Баскетбол 

3х3. Жiнки. Україна - Естонiя.
15.00 “Європейськi iгри-2019”. Огляд дня.
15.45 “Європейськi iгри-2019”. Стрiльба. 

Траншейний стенд. Фiнал.
18.30 Х/ф “Невловимi месники”.
20.05 Х/ф “Знову невловимi”.
22.45 Х/ф “Залiзний лицар”.
01.05 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.00 М/ф “Книга життя”.
13.20 Х/ф “Три пера”.
14.30, 01.00 Панянка-селянка.
16.30 Х/ф “Втеча з Шоушенка”.

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Танька i Во-
лодька.

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Одного разу пiд 
Полтавою.

23.30 Країна У.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.45, 20.45 “Репортер”. Но-
вини.

10.10 “18 плюс” з С. Лойко та А. Тулин-
ською.

11.10 “Кримiнал” з С. Вардою та К. Тру-
шик.

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 18.00, 
19.00, 20.00 “Вибори - 2019. Пар-
ламент”.

17.00 “Про особисте” з Н. Фiцич.
21.00 “Пiдсумки тижня” з Є. Кисельовим.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.30, 00.30 Мiстична Україна.
08.20 Чорна пiхота.
09.20 Мiсто, яке зрадили.
10.10 Таємницi Другої свiтової.
11.50, 21.00 Освенцiм.
14.30 Дивовижна Iндiя.
15.30 Невiдомий Китай.
17.30 Найбiльша печера Землi.
18.30 Майор “Вихор”.
19.30 Актори-фронтовики.
20.10 Леонiд Биков. Зустрiчна смуга.
23.45 Секретнi територiї.
01.15 Потойбiччя. Сни.
02.00 Дракула та iншi.
02.45 Запрограмованi долi.
03.30 Прокляття скiфських курганiв.
04.15 Шосте вiдчуття. Дар чи прокляття?
05.00 Секти. Контроль свiдомостi.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Погань”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 02.50 “Спогади”.
09.30 “Невiдома версiя. Королева Бензо-

колонки”.
10.20 Х/ф “Чингачгук - Великий Змiй”.
12.05 Х/ф “Вождь Бiле Перо”.
14.00 Х/ф “Однолiтки”.
15.30 Х/ф “Висота”.
17.20 Х/ф “Остання релiквiя”.
19.05 Х/ф “Фанфан-тюльпан”.
21.00 Х/ф “Вiрнi друзi”.
22.55 Х/ф “Хiд конем”.
00.20 Х/ф “Було у батька три сини”.
03.40 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 00.15 Вiн, вона i телевiзор 2.
13.25 Х/ф “Некерований”.

15.15 Х/ф “Людина президента”.
17.05 Х/ф “Людина президента 2”.
18.50 Х/ф “Останнiй рубiж”.
20.30 Х/ф “Американець”.
22.30 Х/ф “Iмперiя акул”.
03.40 “Облом.UA”.
04.35 “Цiлком таємно-2016”.

ÍЛО-ТБ
07.00 М/с “Аладдiн”.
08.00 М/с “Качинi iсторiї”.
08.50 М/с “Чiп i Дейл: Бурундучки-

рятiвнички”.
09.50 М/с “Сiмпсони”.
13.10 Х/ф “Проект “А”.
15.30 Х/ф “Проект “А” 2”.
17.40 Х/ф “Закусочна на колесах”.
20.00 Х/ф “Дракони назавжди”.
22.00 Х/ф “Переможцi та грiшники”.
00.10 Х/ф “Молодий майстер”.
02.30 Мамареготала. Найкраще.
04.05 Чистоплюї.
04.45 Оттак мастак!
05.00 “Роздовбаї”.

ªвросïорт
00.05 Автоперегони. Формула E. Берн. 

Прев`ю.
00.35, 03.00, 11.05 Автоперегони. WTCR. 

Нюрбургрiнг. Перегони 1.
01.30, 06.00 Фехтування. ЧЄ. Нiмеччина. 

День 5.
02.30, 08.00, 10.35 “Watts”.
04.00, 07.00, 09.30 Велоспорт. “Тур 

Словенiї”. Етап 3.
05.00, 08.30 Велоспорт. “Рут д`Окситанiя”. 

Етап 2.
12.00 Автоперегони. WTCR. Нюрбургрiнг. 

Перегони 2.
13.00 Автоперегони. WTCR. Нюрбургрiнг. 

Перегони 3.
14.15, 23.00 Велоспорт. “Тур Словенiї”. 

Етап 4.
16.00 Тенiс. АТР. Лондон. 1/2 фiналу.
19.00 Автоперегони. Формула E. Берн. 

Перегони.
20.00 Тенiс. АТР. Галлi. 1/2 фiналу.
21.30 Фехтування. ЧЄ. Нiмеччина. День 6.
23.30 Кiнний спорт. Global Champions 

League.

Ôутáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 17.50, 19.50, 

21.50, 23.50, 01.50, 03.50 Топ-матч.
06.10 ПСЖ - МЮ. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
08.10 Ворскла - Львiв. Чемпiонат України.
10.10 Ювентус - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
12.00 Барселона - Лiон. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
13.50 Александрiя - Шахтар. Чемпiонат 

України.
16.00 Мiлан - Рома. Чемпiонат Iталiї.
18.00 Iнтер - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
20.00 Шахтар - Динамо. Чемпiонат України.
22.00 Ворскла - Арсенал. Лiга Євро-

пи УЄФА.
00.00 Чорноморець - Десна. Чемпiонат 

України.
02.00 Наполi - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
04.00 Львiв - Карпати. Чемпiонат України.

Íедіëя

Програма місцевих теëеêаíаëів

  TV-4
Поíедіëоê, 17 червíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає»
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.50, 18.45 Міська рада інформує 
08.00, 20.00 Єдина країна 
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55, 22.35 Добрі традиції
11.00, 16.00 Година для дитини
12.10 Межа правди
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Заручники честі» 
17.30 Про нас
19.00, 00.30 Завтра-сьогодні
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.30 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Сільський календар
22.00 Євромакс
22.40, 04.00 Х.ф. «Люди-тіні» 
03.30 Євромакс

Вівтороê, 18 червíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає»
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 12.30 Завтра-сьогодні
07.35 Сільський календар
08.00 Єдина країна
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 20.30 Євромакс
11.00, 16.10 Година для дитини
11.50 «Кіндер ШОУ»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Shift. Життя в цифрі
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Головоломка» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 03.30 

Провінційні вісті
17.30 Смачна мандрівка
19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На га-

рячому
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Неминучість» 

Ñереда, 19 червíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає»
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20, 00.50, 

03.50 На гарячому
07.35 У фокусі Європа

08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Відкрита зона
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10, 03.00 «Гал-кліп»
12.40 Shift. Життя в цифрі
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Остання мішень» 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
18.45, 22.30 Міська рада інформує
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«По той бік ми-

нулого» 

Четвер, 20 червíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає»
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20, 00.50, 

03.50 На гарячому
07.35 Формула здоров’я
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.30, 17.00 Відкрита зона
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Сара Бернар» 
15.45, 20.25 Добрі традиції 
17.30 «Гал-кліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
20.30 Євромакс 
21.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
22.35, 04.00 Х.ф. «Зірковий час 

невдахи»

П’ятíиця, 21 червíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає»
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20, 00.50, 

03.50 На гарячому
07.35, 03.00 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00 Година для дитини
11.50 «Кіндер ШОУ»
12.10 «Гал-кліп»
12.40 Сім’я від А до Я
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Золотошукачі» 
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
22.35, 04.00 Х.ф. «Кімната №6»

Ñуáота, 22 червíя
06.00 Про кіно 
06.15, 11.00 Про нас
06.45, 09.15 Ранковий фітнес
07.00, 09.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50 На гарячому
07.35, 22.30 Х.ф.«Будинок для від-

починку» 
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
10.00, 19.00 Єдина країна
10.30 У фокусі Європа
11.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
11.55, 14.25, 16.55, 20.05, 00.05 

Тернопільська погода
12.00 Shift. Життя в цифрі
12.20, 00.30 Х.ф.«Останній з соба-

чого племені» 
14.30 «Кіндер ШОУ» 
14.50 Мультфільми
15.00 М.ф.«Острів скарбів»
16.30, 02.30 Сім’я від А до Я
17.00, 03.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
18.00 Наші вітання 
19.30 Західний форпост
20.10, 04.00 Х.ф.«Моя вечір-

ка» +16
22.00 Єдина країна 
00.10 Вікно в Америку

Íедіëя, 23 червíя
06.00 Х.ф.«Будинок для відпо-

чинку» 
07.30, 09.50 Українські традиції
07.45, 08.40 Ранковий фітнес
08.00, 22.00 Єдина країна
08.35, 15.55, 22.35 Тернопільська 

погода
09.00 Повнота радості життя
09.30 Справжня ціна
10.15 Пряма трансляція Божествен-

ної Святої Літургії з Архика-
тедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

11.45 Про кіно
12.00 «Кіндер ШОУ»
12.20 Мультфільм
12.30 М.ф.«Острів скарбів»
14.00 Погляд зблизька 
14.30 Формула здоров’я
15.30 Shift. Життя в цифрі
16.00 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
16.25, 21.55 Добрі традиції
16.30, 01.15 Завтра-сьогодні
17.00 Вікно в Америку 
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання 
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті
19.45, 00.45 Міська рада інформує
20.00, 03.00 Огляд світових подій
21.00, 02.30 «Гал-кліп»
21.30 Західний форпост
22.40, 04.15 Х.ф. «Амурні справи 

Олександра» 
01.00 Час-тайм
01.30 Хіт-парад

  ТТБ
Поíедіëоê, 17 червíя 
7.00 “Файний ранок”
7.30, 19.00 “Новини”
8.30, 9.00 “Енеїда” 
9.25 “Аромати Греції” 
9.50, 15.45 “Лайфхак українською” 
10.00 “UA: Фольк”
10.50, 21.20 “В Україні”
11.20, 19.40 “Своя земля”
11.45 “Діалоги”
12.15 “Гуцулка Ксеня”
12.40 “Візитівки Полтавщини”
12.50 “Казки Лірника Сашка”
13.00 М/с “Вруміз”
13.50, 19.15, 21.50 “Тема дня”
14.08 “Розсекречена історія”
15.15 “Букоголіки”
15.55 “Хто в домі хазяїн?
16.20 “Дикуни 3 - Світ дикої при-

роди” 
16.45 “Фестивалі планет” 
17.15 “Неповторна природа”
17.40 “Світ навколо”
17.45 “Елементи” 
18.10 Т/c “Монро”
19.55 ”Візитівки Карпат”
20.00 Концерт Євгена Хмари “Зна-

мення”
22.20 “Схеми. Корупція в деталях”
22.45 “Пліч-о-пліч” 

 Вівтороê , 18 червíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.28, 12.40, 22.45 “Лайфхак укра-

їнською” 
9.40 “Зворотний відлік” 
11.30 “Ранковий гість”
11.45, 13.40, 19.22, 21.50 “Тема 

дня”
12.15, 20.16 “Своя земля”
12.50 М/с “Вруміз”
14.08 “Розсекречена історія”
15.02, 16.20 “Wise cow”
15.10, 17.40 ”Світ навколо”
15.15 “Модуль знань” 
15.55 Д/ф “Чудова гра”
16.30 “Дикуни 3- Світ дикої при-

роди” 
17.15 “Неповторна природа”
17.45 “Елементи” 
18.10 Т/с “Монро”
19.50 “Спільно”
20.52 “В Україні”
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щу-

ром-3 
22.18 “Букоголіки”

Ñереда, 19 червíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.50 “Аромати Греції” 

10.15 “UA: Фольк”
11.05 “Ранковий гість”
11.21, 22.18 “Своя земля”
11.45, 13.40, 19.22, 21.50 “Тема 

дня”
12.15, 19.50 “В Україні”
12.40 “Лайфхак українською” 
12.50 М/с “Вруміз”
14.08 “Розсекречена історія”
15.02 ”Злука.День Соборності 

України”
15.10, 17.40 ”Світ навколо”
15.15 “Модуль знань” 
15.55 “Чудова гра” 
16.15 “Wise cow” 
16.30 “Дикуни 3 - Світ дикої при-

роди” 
17.15 “Неповторна природа”
17.45 “Елементи” 
18.10 Т/с “Монро”
20.15 “StopFakeNews”
20.52 “Наші гроші”
21.20 “Разом”
22.30 #@)[]?$0 з Майклом Щу-

ром-3 

Четвер, 20 червíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.28 “Аромати Греції” 
9.55 “Життя+” 
10.15 Д/ф “Сильна доля”
11.05 “Ранковий гість”
11.21, 20.15 “Своя земля”
11.45, 13.40, 19.22, 21.50 “Тема 

дня”
12.15 “Своя земля”
12.40 “Лайфхак українською” 
12.50 М/с “Вруміз”
14.08 “Розсекречена історія”
15.02, 16.15 “Wise cow”
15.10, 17.40 ”Світ навколо”
15.55 “Чудова гра”
16.30 “Дикуни 3 - Світ дикої при-

роди” 
17.15 “Неповторна природа”
17.45 “Елементи” 
18.10 Т/с “Монро”
19.50 “В Україні”
20.52 “Разом”
21.20 “Спільно”
22.18 “Наші гроші”
22.45 “StopFakeNews”

П’ятíиця, 21 червíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.28 “Аромати Перу”
9.55 “Життя+” 
10.15 “UA: Фольк”
11.05 “Ранковий гість”
11.21, 21.20 “Своя земля”
11.45, 13.40, 19.22, 21.50 “Тема 

дня”
12.15, 19.50 “В Україні”

12.40, 22.45 “Лайфхак україн-
ською” 

12.50 М/с “Вруміз”
14.08 “Розсекречена історія”
15.02, 16.15 “Wise cow”
15.10, 17.40 ”Світ навколо”
15.15 “Модуль знань”
15.55 “Чудова гра”
16.30 “Дикуни 3 - Світ дикої при-

роди” 
17.15 “Неповторна природа”
17.45 “Елементи” 
18.10 Т/с “Монро”
20.15 “Пліч-о-пліч” 
20.52 “Схеми. Корупція в деталях”
22.18 “Букоголіки”

Ñуáота, 22 червíя
7.00 “Додолики”
7.10 “Казки Лірника Сашка”
7.25 М/с “Вруміз” 
8.00 “Файний ранок”
9.30 ”Енеїда”
10.26 “Аромати Шотландії”
10.53, 18.05 “UA: Фольк”
11.44 “Хто в домі хазяїн?”
12.12 “Неповторна природа”
12.40 “Модуль знань” 
13.26 “Українська література в 

іменах”
13.40 “Тема дня”
14.08, 15.10, 15.15 “Wise cow”
14.15 “Розсекречена історія”
15.30 “Книжкова лавка. ТОП 7”
16.25 “Лайфхак українською”
16.45 “Фестивалі планет” 
17.10 “Сильна доля”
19.00 “Новини”
19.13 “Діалоги”
19.50 “Своя земля”
20.18 “Візитівки Карпат”
20.30 “В Україні”
21.00 Х/ф “Поряд з Ісусом:Хома”
22.30 #МузLove з Любою Мо-

розовою

Íедіëя, 23 червíя
7.00 “Казки, перевірені часом” 
8.30 “Файний ранок”
9.30 “Країна на смак”
10.10 “Аромати Шотландії” 
10.35, 18.05 “UA: Фольк”
11.30 “Хто в домі хазяїн?”
11.55 “Неповторна природа”
12.50 РадіоДень “Модуль знань” 
13.40 “Тема дня”
14.08 “Розсекречена історія”
15.02 “Василь Макух. Смолоскип” 
15.45 “Букоголіки”
16.10 “Візитвки Полтавщини”
16.30 “Лайфхак українською”
16.50 “Фестивалі планет” 
17.15 Д/ф “Сильна доля”
19.00 “Своя земля”
19.26 “Разом”
20.15 “Візитвки Полтавщини”
20.30 “В Україні”
21.00 Х/ф “Поряд з Ісусом.Юда”
22.30 #МузLove з Любою Мо-

розовою
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Крем-суп з кабачків
ПОТРІБНО: 1 л бульйону, 200 мл верш-

ків, 2 ст. л. олії (cоняшникової або оливко-
вої), 1–2 зуб. часнику, 1 цибулина, 1 морк-
вина, 2 картоплини, 4-5 молодих кабачків, 
спеції.

ПРИГОТУВАННЯ: кабачки, картоплю, 
моркву, цибулю почистити. У каструлі 
розігріти олію, обсмажити роздавлений 
часник з цибулею. Нарізати кабачки, кар-
топлю, моркву і вкинути в каструлю. По-
мішуючи, тушкувати 7 хв. Додати курячий 
бульйон і довести овочі до готовності. Розі-
гріти вершки. Злити бульйон, відставити, а 
овочі збити блендером на пюре. У кастру-
лю з овочами додати гарячі вершки і буль-
йон до потрібної консистенції, прогріти 
помішуючи. Каструлю накрити рушником, 
дати настоятися.

 Хрусткі палички з 
кабачків

ПОТРІБНО: кабачки – 2 шт., яйце – 2 
шт., сир – 30 г, борошно – 50 г, панірувальні 
сухарі – 100 г, кукурудзяний крохмаль - 20 
г.

ПРИГОТУВАННЯ: нарізати кабачки на 
палички. В окремій мисці змішати борош-
но, крохмаль, натертий сир, спеції. Пере-
мішати кабачки у готовій суміші. Перед 
викладанням на деко вмочити кабачки в 
яйце, потім - у панірувальні сухарі і виклас-
ти на деко. Випікати страву при темпера-
турі 200 градусів протягом 15 хв. 

Кабачки з м’ясом
ПОТРІБНО: 3 кабачки, 300 г м’яса (сви-

нина або яловичина), 2 скибочки білого 
хліба, цибулина, 2 ст. л. борошна, 2 яйця, 
3 ч. л. молока, 2 гілочки кропу і петрушки, 
сіль, перець до смаку, сметана.

ПРИГОТУВАННЯ: молоді кабачки по-
мити, обсушити і нарізати кружечками. 
Шкірку можна залишити, якщо вона тон-
ка. З кабачків акуратно вирізати серцеви-
ну. Приготувати фарш. Для цього м’ясо і 
цибулю пропустити через м’ясорубку (або 
взяти вже готовий фарш), додати розмоче-
ний у молоці білий хліб, збите з сіллю яйце, 
сіль, перець і все ретельно перемішати до 
однорідної маси. Готовий фарш прибрати в 
холодильник на 30 хвилин.

ПРИГОТУВАТИ КЛЯР. Для цього збити 
яйця з молоком, додати сіль і перець, ре-
тельно перемішати. В серединку кожного 
шматочка кабачка вкласти м’ясний фарш, 

ущільнити. Обваляти в борошні, вмочити 
в кляр і відправити на попередньо зма-
щену олією сковороду. Обсмажувати на 
середньому вогні до золотистої скоринки. 
Потім кружечки акуратно скласти на деко 
і відправити на 5 хвилин у духовку, розі-
гріту до 200 градусів. Подавати з зеленню 
і сметаною.

Рулетики 
з кабачків з куркою

ПОТРІБНО: 3 кабачка, одне філе курки, 
60 г твердого сиру, 2 зубчики часнику, 30 
г оливкової олії, 2 листочки свіжого бази-
ліку,

ПРИГОТУВАННЯ: молоді кабачки про-
мити, обсушити, зняти шкірку і нарізати 
смужками шириною 0,5 см. Сир натерти 
на тертці. Розігріти духовку до 180 граду-
сів. Деко застелити спеціальним папером 
для випічки, викласти на нього смужки 
кабачків, змастити оливковою олією і 
посолити. Потім кабачки відправити в 
духовку на 5 хвилин. У цей час підготува-
ти куряче філе. Грудку нарізати тонкими 
смужками, відбити, додати сіль і перець 
за смаком. Часник пропустити через прес, 
додати до курки і залишити на 10 хвилин 
маринуватися. Кабачки дістати з духовки, 
на кожну смужку зверху викласти курку, 
посипати тертим сиром, мілко порізаним 
базиліком, і акуратно згорнути в тугі ру-
летики і запікати в духовці ще 30 хвилин. 
Готову страву можна подавати з соусом на 
вибір.

Аджика з кабачків
ПОТРІБНО: 3 кг кабачків, 1,5 кг спілих 

томатів, 0,5 кг солодкого перцю і моркви, 
півсклянки рослинної олії, півсклянки цу-
кру, 1 скл. часнику, 2,5 ст. л. червоного ме-
леного перцю, сіль – за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: овочі почистити, 
помити, змолоти через м’ясорубку, пере-
мішати і додати у них сіль, олію і цукор. 
Варити 40 хв. на повільному вогні, помішу-
ючи. Коли страва захолоне, в неї потрібно 
додати подрібнений часник, червоний пе-
рець, все ретельно перемішати і варити ще 
10 хв. Гарячу аджику розлити у стерилізо-
вані банки і закатати кришками.

Кабачкові мафіни
ПОТРІБНО: 1 кабачок, 1 склянка бо-

рошна, 1 яйце, 130 мл молока, 50 г вершко-
вого масла, 30 г мигдалю, 7 г розпушувача, 
1 ст. л. цукру, сіль на смак.

ПРИГОТУВАННЯ: кабачок натерти на 
грубій тертці. Мигдальний горіх підсуши-
ти і подрібнити. Змішати тертий кабачок, 
горіхи, просіяне борошно з розпушувачем, 
сіль. Яйце, молоко, розтоплене вершкове 
масло і цукор збити міксером. З’єднати 
молочну та кабачкову масу і перемішати. 
Викласти тісто в змащені вершковим мас-
лом формочки для випікання і відправити 
у розігріту до 180°С духовку. Кабачкові ма-
фіни будуть готові за 25-30 хвилин.

Оладки з кабачків

ПОТРІБНО: 2 середні кабачки, 2 яйця, 
50 г твердого сиру, 3 зуб. часнику, 2 ст. л. 
борошна, сіль, перець, свіжа зелень (кріп, 
петрушка).

 ПРИГОТУВАННЯ: кабачки помити, 
зрізати плодоніжки, натерти на крупній 
тертці. Додати яйця і добре перемішати. 
Сир потерти на крупній тертці. Часник по-
чистити і дрібно посікти ножем або про-
пустити через прес. Зелень посікти яко-
мога дрібніше. Додати до кабачкової маси 
натертий сир, зелень і подрібнений час-
ник, всипати борошно, перець за смаком, 
перемішати. Посолити тісто на оладки пе-
ред самим смаженням. Добре розігріти па-
тельню, влити достатньо рафінованої олії. 
Викладати кабачкове тісто столовою лож-
кою. Смажити до рум’яної скоринки з обох 
боків. Подавати зі сметаною або соусом 
«Тартар», прикрасивши гілочками зелені.

Кабачки, запечені 
з цибулею

 і помідорами.
ПОТРІБНО: 2 молодих кабачки, 5 ве-

ликих помідорів, 1 велика цибулина, 200 г 
твердого сиру, сіль, перець, базилік.

ПРИГОТУВАННЯ: кабачки очистити 
і нарізати кружечками. Помідори теж по-
різати кружальцями, цибулю - кільцями. 
Форму змастити рослинною олією, ви-
класти шар кабачків, злегка посолити, 
зверху цибулю і помідори. Ще трохи по-
солити, поперчити, посипати дрібно по-
різаним базиліком (якщо немає свіжого, 
можна використовувати сушений). Зверху 
трохи тертого твердого сиру і - в духовку 
на 15-20 хв. Смачна соковита запіканка го-
това.

Запіканка з кабачків з 
фаршем і помідорами
ПОТРІБНО: 5 невеликих кабачків 

(1,2кг), 400 г фаршу, 3 середні цибулини, 
2 ст. л. томатної пасти, 7-8 невеликих по-
мідорів, 100 г твердого сиру (можна і без 
нього), 4 яйця, 150 г сметани, сіль, перець, 
соняшникова олія.

ПРИГОТУВАННЯ: цибулю обсмажити 
на сковороді, додати фарш, посолити, по-
перчити, додати томатну пасту. Кабачки 
натерти на крупній тертці, посолити, від-
жати сік. Помідори нарізати кружечками. 
Яйця збити зі сметаною, посолити.

Форму змастити олією, викласти по-
ловину кабачків, зверху фарш, потім зно-
ву кабачки. Викласти помідори. Залити 
сматанно-яєчною сумішшю, посипати 
тертим сиром. Запікати в розігрітій до 180 
градусів духовці 30-35 хвилин.

Кабачковий торт
Торт з кабачків стане чудовою літньою 

закускою на вашому столі. Перекладати 
його можна помідорами, грибами, сиром 
чи, навіть, фаршем.

ПОТРІБНО: 1 кг кабачків, 4 ст. л. бо-
рошна, 3 яйця, 4 помідори, 3 зуб. часнику, 
700 г домашнього бо купованого майонезу 
чи сметани, зелень, сіль, чорний мелений 
перець

ПРИГОТУВАННЯ: почистити кабач-
ки, натерти їх на грубій тертці і віджати 
сік. Додати до кабачків яйця, сіль, чорний 
перець і борошно. Гарненько перемішати 
тісто – воно не повинно бути з грудочками. 
При потребі додати ще борошна. На розі-
гріту сковороду вилити млинцеву порцію 
на всю поверхню сковороди. Обсмажити 
кабачкові млинці з двох сторін до появи 
золотистої скоринки. Помідори нарізати 
тонкими кільцями. Подрібнити зелень та 
часник. У посудині змішати майонез із зе-
ленню і часником – це буде соус для торта 
з кабачків. Коли кабачкові млинці охоло-
нуть, приступити до фінального етапу. По-
трібно покласти млинець на блюдо, намас-
тити тонким шаром соусу, викласти кільця 
помідорів і накрити наступним млинцем. 
Повторювати дії, поки всі млинці не закін-
чаться. 

Лимонні кекси 
з кабачком

ПОТРІБНО: 2 яйця, 150 г кабачка, 100 
мл сметани, 1 лимон, 200 г борошна, 125 г 
цукру, 1 ч. л. розпушувача, 1ст. л. пудри.

ПРИГОТУВАННЯ: яйця добре розтерти 
з цукром. Додати сметану, перемішати. По-
тім влити олію і теж перемішати. Кабачок 
потерти на крупній терці. З лимона зняти 
цедру на дрібній терці - лише верхній жов-
тий шар. Додати в тісто цедру, тертий каба-
чок і вичавити сік половинки лимона. Бо-
рошно змішати з розпушувачем і висипати 
в тісто. Швидко перемішати. Розкласти по 
формочках. Якщо формочки не паперові 
- варто змастити їх олією, якщо паперові - 
не треба. Випікати в заздалегідь розігрітій 
духовій шафі близько 30 хвилин. Темпера-
тура випікання - 180 градусів. Коли кекси 
охолонуть - посипати цукровою пудрою.

ТОП-11 
страв із 
кабачків
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Відповіді

1. Інвестор (замовник) Тернопільський 
національний економічний університет

Поштова і електронна адреса 46009, м. 
Тернопіль, вул. Львівська, 11

2. Місце розташування майданчи-
ка будівництва (варіанти) адміністратив-
ні межі Тернопільського національного еко-
номічного університету, вул. Львівська, 
м. Тернопіль

3. Характеристика діяльності (об’єкта)  
транскордонний вплив відсутній (орієн-
товно за об’єктами – аналогами, належність 
до об’єктів, що становлять підвищену еколо-
гічну небезпеку, наявність транскордонного 
впливу)

Технічні і технологічні данні котельня 
для виробництва тепла на потреби опа-
лення та гарячого водопостачання на-
вчальних корпусів №1 та №11ТНЕУ

(види та обсяги продукції, що виробля-
ються, термін експлуатації)

4. Соціально-економічна необхідність 
планованого об’єкту:  забезпечення теплом в 
опалювальний період

5. Потреба в ресурсах при будівництві і 
експлуатації:

земельних площа земельної ділянки – 
0,015 га в межах адміністративної тери-
торії ТНЕУ

(площа земель, що вилучаються в тим-
часове і постійне користування, вид викорис-
тання)

сировинних   не потрібно (види, обсяги, 
місце розробки і видобутку, джерела одержан-
ня)

енергетичних  (паливо, електроенергія, те-
пло) електричне навантаження – 20 кВт
природний газ – 1059,84 тис. м3/рік

(види, обсяги, джерела)
водних при будівництві на госппобуто-

ві потреби – 1,5 м3/год (орієнтовно); під 
час експлуатації: господарсько-побутові 
потреби  – 18,1 м3/добу, технологічні  по-
треби  – 6,0 м3/добу

(обсяги, необхідна якість, джерела водоза-
безпечення)

трудових   в межах існуючої штатної 
кількості обслуговуючого персоналу дію-

чого університету
6. Транспортне забезпечення  (при будів-

ництві й експлуатації)  при експлуатації – не 
потрібно, при будівництві – автотран-
спорт та спецтехніка підрядної будівель-
ної організації

7. Екологічні та інші обмеження планова-
ної діяльності за варіантами  немає

8. Необхідна еколого-інженерна підго-
товка і захист території за варіантами  про-
ектом передбачається благоустрійтери-
торії

9. Можливі впливи планованої діяльнос-
ті (при будівництві й експлуатації) на навко-
лишнє середовище:

клімат і мікроклімат не впливає
повітряне під час експлуатації – при 

спалюванні газу в котлах; під час прове-
дення будівельних робіт - при роботі ав-
тотранспорту та будівельної техніки

водне не впливає
ґрунт під час будівництва – прокладан-

ня трубопроводів підземно
рослинний і тваринний світ, заповідні 

об’єкти не впливає, відсутні
навколишнє соціальне середовище (насе-

лення) не впливає
навколишнє техногенне середовище не 

впливає
10. Відходи виробництва і можливість 

їх повторного використання, утилізації, 
знешкодження або безпечного захоронен-
ня Відходи будуть збиратись у відповід-
них місцяхз передачею згідно догово-
ру спеціалізованим підприємствам на 
утилізацію 

11.  11. Обсяг виконання ОВНС відповідно 
до ДБН А.2.2.-1-2003

12.    12. Участь громадськості оголошен-
ня в ЗМІ, детально можна ознайомити-
ся з 

(адреса, телефон і час ознайомлення з ма-
теріалами проекту і ОВНС, подачі пропозицій)

інформацією та звернутися до:
- Тернопільського національного еконо-

мічного університету за адресою: 46009,  
м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, тел. (0352) 
47-50-61 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Потрібна 
допомога  
Богданові 
Мельничуку

Три з половиною роки тому відомому терно-
пільському письменникові та журналісту Богданові 
Мельничуку поставили в Національному інституті 
раку діагноз, після якого він за ніч посивів: рак чет-
вертої стадії з численними метастазами в легенях та 
інших органах. На звернення про допомогу кошта-
ми на лікування відгукнулися сотні тернополян, за 
що митець їм щиро вдячний. Щоправда, як він іро-
нічно зауважує, двоє тернопільських мільйонерів – 
депутатів Верховної Ради , проігнорували його про-
хання. Ну, так Бог їм суддя.

Борючись із страшною недугою, письменник 
продовжував творчо працювати, підтвердженням 
чого є його численні публікації у пресі, книги, п’єси. 
Більше того, міська влада Тернополя торік відзначи-
ла Б. Мельничука престижним званням «Почесний 
громадянин Тернополя».

Однак опір недузі і далі потребує значних ко-
штів. Так, препарат «Вотрієнт», який доводиться 
вживати постійно, коштує 11 тис. грн. за упаковку, 
а їх на місяць потрібно дві (60 таблеток). Окрім того, 
не безкоштовні й засоби народної медицини та інші 
ліки, які змушений використовувати хворий. На це 
необхідно близько 30 тис. грн. щомісячно. Зрозумі-
ло, таких грошей Богдан Мельничук, який живе за 
скромну пенсію, не має. Надія, знову ж таки, на до-
помогу добрих людей.

Усім, хто хоче долучитися до благодійництва, по-
відомляємо номер картки Богдана Івановича Мель-
ничука у Приватбанку: 5168 7573 3061 5172. Його 
телефон: 067 22-34-108.

Друзі Богдана Мельничука.
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Замовити вітання для своїх рідних, близьких та друзів можна 
безпосередньо  у редакції  тижневика “Наш ДЕНЬ“,  або за 

телефоном тел. (068) 364-08-54.  Ціна привітання - від 100 грн.
 Для передплатників " Нашого ДНЯ" - знижки.

ГОРОСКОП
З 12 по 18 червня 

ОВЕН
Ви завжди стурбовані своїм 
здоров’ям, надзвичайно недо-
вірливі й усерйоз сприймаєте 
нервові розлади за невиліковні 
недуги. Будьте розумнi й при-
слухайтеся до порад фахiвцiв.

ТЕЛЕЦЬ
Необхідно поберегти нерви. 
Не забувайте про повноцінний 
відпочинок. Помірні фізичні на-
вантаження принесуть відчутну 
користь. А робота - матеріальні 
блага. 

БЛИЗНЮКИ 
Ваше фiнансове становище по-
кращиться. У вас з’явиться мож-
ливість зробити дорогу покупку 
або вирушити в екзотичну країну.

РАК 
На вас чекає перевірка на міц-
ність: близький друг попросить 
грошей у борг. Зірки застеріга-

ють: ви можете втратити і гро-
ші, і друга.

ЛЕВ 
Цей перiод - найкращий час для 
розвитку вже наявного бізне-
су або початку нового. Будьте 
уважнi з фiнансовими докумен-
тами, уникайте пліток.

ДІВА 
Слiдкуйте за здоров’ям: виси-
пайтеся, не переїдайте. Займіть-
ся спортом. Зустрінете людей, 
які відіграють важливу роль у 
вашому житті.

ТЕРЕЗИ 
Ваші почуття до партнера охо-
лонуть. Дехто навіть тимчасово 
розлучиться, щоб перевіри-
ти, чи є спільне майбутнє. Ви 
вiдчуєте пожвавлення в лю-
бовних стосунках і загострення 
ревнощів.

СКОРПІОН 
Вам випаде можливість поман-
друвати. А деякі представники 
цього знака займуться навчан-
ням і професійним розвитком.

СТРІЛЕЦЬ
Середина тижня стане склад-
ним періодом, але невдовзі 
справи поліпшаться. Робота, як і 
раніше, забиратиме багато часу 
і сил, але винагорода не змусить 
себе чекати.

КОЗЕРІГ 
Якщо ваше серце вже комусь 
належить, сконцентруйтеся 
на зміцненні взаємин. Частіше 
йдiть на компроміси. Можливі 
вигідні ділові пропозицій, які 
принесуть хороші фінансові 
надходження.  

ВОДОЛІЙ 
Ваше самопочуття залежатиме 
від емоційного стану. Захистіть 
себе від зайвих переживань і не-
рвових перевантажень. 

РИБИ 
Перед вами вiдкриються нові 
професійні горизонти. При-
ймаючи важливі рішення, 
ретельно все зважуйте. Так 
легше досягти найкращих 
результатiв.

Ліц. Серія АВ, № 193569 від 11.02.2019 р.

Дозвіл МОЗ 1468
 від 10.10.2019 р.

Вітаємо!
Доброго, турботливого тата

Олега Горошка
з  Днем народження його 

чарівних діток – 
Матвійка і Софійки!

Бажаємо діткам, і мамі, і тату
Здоров’я і щастя – 
                                 багато-багато!
Ласкавої долі, теплого сонця,
Хай стукає радість 
                                у кожне віконце!
Хай підростають 

малята рідним на втіху,
І світ хай добрішає від їхнього сміху!
Хай добрий ангел дужими крильми
Усіх вас міцно й тепло обіймає, 
А Матінка Небесна від біди
Тривог і зла завжди охороняє!
З повагою і найкращими побажаннями – колеги 

ВПЗ с. Великі Вікнини на Збаражчині. 

Вітаємо!
Наших маленьких 
ангелочків, любих 
синочка і донечку
Матвійка і 

Софійку Горошків
з с. Котюжини 

Збаразького району
з Днем народження, 

з 1 рочком!
Діточки наші, 
                      зіроньки милі,
Хай ваша доленька буде щаслива!
Маленькі серденька хай горя не знають,
Усмішка щира  хай личка осяє. 
Ростіть здорові, розумні, слухняні,
Щоб вами пишалися тато і мама.
Нехай у дім загляне чарівник,
Здійснить найзаповітніші бажання,
Яскравою хай буде кожна мить
І линуть вам найкращі привітання. 
Бажаєм радості й міцного здоров’я,
Нехай вам повсюди щастить,
Приносить веселість і спокій
Дитинства кожна яскрава мить…
 З любов’ю - мама, тато, сім'я Горошко, Григо-

ренко, Рижуля та вся велика родина.

Вітаємо!
Дорого синочка, 

улюбленого внука
Дмитрика 

Тарана
з Бережан

 з Днем 
народження!

Любий наш 
хлопчику, 

нехай для Тебе 
сонце світить
І квіти ніжності цвітуть,
Хай у добрі, достатку й мирі
Усі роки Твої пройдуть.
Бажаєм успіхів в навчанні,
І перемог в усіх змаганнях,
Пригод веселих, подій лиш гарних,
Багато світлих днів безхмарних.
 Нехай Тебе підтримують батьки,
І поруч будуть вірні, щирі друзі.
Перемагай усі свої страхи,
Життя хай буде в кольорових смугах!
Нехай Господь здоров’я посилає,
 Від тривог і зла завжди охороняє!
Хай для Тебе буде гарна кожна днина,
Дорогий синочку, будь завжди щасливим!

З любов’ю - дідусь Василь, батьки Галина 

5-7 червня в 
університеті 
Південної 

Богемії у м. Чеське Будейовіце 
(Республіка Чехія) відбулася 
IX Міжнародна конференція 
«Advanced Computer 
Information Technologies», 
ACIT’2019. Співорганізаторами 
заходу виступили: 
Тернопільський національний 
економічний університет 
(Україна), Південночеський 
Університет (Чеська 
Республіка) та Технологічний 
університет м. Деггендорф 
(Німеччина).

Участь у конференції взяли 179 
осіб із 23 країн світу. Найчисельні-
шим було представництво з України.

На відкритті АСІТ’2019 з віталь-
ним словом виступили співголови 
конференції. Зокрема, декан факуль-
тету комп’ютерних інформаційних 
технологій ТНЕУ, професор Микола 
Петрович Дивак. Він передав приві-
тання від ректора ТНЕУ, професора 
Андрія Ігоровича Крисоватого, а та-

кож висловив подяку співорганізато-
рам, програмному та організаційно-
му комітетам за наполегливу працю 
при підготовці конференції. 

Микола Дивак ознайомив учас-
ників АСІТ’2019 з сьогоденням фа-
культету комп’ютерних інформацій-
них технологій ТНЕУ - засновника 
та співорганізатора конференції. 
І наголосив, що у рамках роботи 
секційних засідань свої проекти 
презентуватимуть випускники за-
гальноосвітніх шкіл - фіналісти Пер-
шого Західноукраїнського форуму 
«ІТ-перспектива», які навчалися у 
зимових ІТ-школах на факультеті 
комп’ютерних інформаційних тех-
нологій ТНЕУ й вибороли гранти на 
безкоштовну участь у конференції.

У завершальний день конферен-
ції відбулося, зокрема засідання між-
народного програмного комітету, де 
поставили завдання розпочати про-
цес отримання грантової підтримки 
для учасників з України.

За словами професора Миколи 
Дивака, учасники конференції від-
значили надзвичайно високий рі-
вень організації заходу. 

ТНЕУ - співорганізатор 
міжнародної конференції 

ACIT’2019
І поруч будуть вірні, щирі друзі.І поруч будуть вірні, щирі друзі.

Вітаємо!
Начальника центрального 

відділення поштового зв’язку 
м. Теребовля

 Ольгу Андріївну 
Заяць

з Днем народження!
Бажаємо щастя 

цілий оберемок,
Усмішок радісних 

трояндовий букет,
Надійних друзів – щирих і веселих,
Солодкого життя, як зрілий мед!
Щоб Ви завжди раділи будням-святам,
Втішалися красою почуттів,
Щоб мали у житті всього багато
І кожен день, щоб сонечком зігрів!
Щасливі Ви, бо Вас шанують люди:
За труд, за чуйність, за тепло душі,
Нехай здоров’я й сил до Вас прибуде,
Нехай до серця осінь не спішить!
Удачі й миру зичим в цю годину,
Надії, сонця, радості, добра,
Хай Бог благословить усю родину,
А Вам дарує многії літа!

З повагою - колеги по роботі.
До цих щирих слів приєднується і колектив 

«Нашого ДНЯ». Дякуємо, шановна Ольго 
Андріївно, за розуміння і гарну співпрацю.

Прийміть побажання сердечні і щирі,
Щоб завжди були Ви з любов’ю і в мирі.
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається. 
Ще зичим здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на всеньке століття.
Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї
І радість на серці, і хліб на столі! 




