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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

19 червня - хмарно з проясненням, без 
опадів, температура повітря вночі 17-19, 
вдень 25-27 градусів тепла. Схід сонця - 
5.10, захід - 21.28. 

20 червня - хмарно з проясненням, без 
опадів, температура повітря вночі 18-19, 
вдень 24-28 градусів тепла. Схід сонця - 
5.10, захід - 21.28. 

21 червня - хмарно з проясненням, дощ, 
температура повітря вночі 17-18, вдень 24-
26 градусів тепла. Схід сонця - 5.10, захід - 
21.28. 

22 червня - хмарно, дощ, можлива гро-

за, температура повітря вно-
чі 18-19, вдень 23-26 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.11, захід - 21.28. 

23 червня - хмарно, дощ, гроза, темпе-
ратура повітря вночі 17-18, вдень 22-26 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 5.11, захід - 21.28. 

24 червня - хмарно з проясненням, 
можливий дощ, температура повітря вночі 
18-19, вдень 22-24 градуси тепла. Схід сон-
ця - 5.11, захід - 21.28. 

25 червня - ясно, без опадів, температу-
ра повітря вночі 18-19, вдень 23-27 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.11, захід - 21.28. 

Погода в Тернополі й області

Сучасні інноваційні технології

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

Життєві історії   
у “Сімейному гніздечку”

«…Ти БОГОМ мене
не лякай!» 10-11 стор.

На Тернопільщині  
відбувся унікальний  
дитячий фестиваль
В урочищі Бичова зібрали намисто 

лемківських талантів з усієї України
15  

стор.

Потрібні  ОХОРОНЦІ
Вахта. 15/15, 20/10.
Робота постійна
Житло надаємо безкоштовно.

097-255-88-85 | 050-410-01-19

Маленьке Ріо-де-Жанейро 
на Тернопільщині
Фігури Христа Спасителя, подібні до всесвітньо відомої 
статуї в Бразилії, почали встановлювати на Тернопільщині. 6 стор.
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У празник Святої Трійці 
на Шумщині відгомонів 
чотирнадцятий 

міжобласний мистецько-
краєзнавчий фестиваль 
“Братина”.

Як зауважив депутат обласної 
ради Богдан Яциковський, це дійство 
об’єднує людей різного віку і захоплень. 
Тут збираються поціновувачі україн-
ської музики, фольклору, мистецтва, 
історії, культури. Старожили радіють, 
що сучасники шанують і примножують 
українські традиції . 

- На «Братині» із задоволенням  по-
спілкувався з народними умільцями, 
майстрами фольклору і мистецтва. До 
слова, на фестиваль з’їхалися гості не 
тільки з нашої області чи України, а й 
з-за кордону.  

За словами Богдана Яциковського, 
на Тернопільщині любов і відданість 
Україні є аксіомою. Однак, нерідко дея-
ким популістам патріотичні гасла слу-
гують тільки ширмою для самопіару та 
різного роду маніпуляцій.

- Конкретними ділами і діями тре-
ба доводити, що інтереси громадян є 
фундаментом для побудови правової, 
успішної держави. Тим паче, що патрі-
отизм завжди має бути підкріплений 
реальними справами, - зазначив він.  

І, справді, власним прикладом  Бог-
дан Яциковський втілює любов до рід-
ного краю та його мешканців у повсяк-
денній діяльності –  допомозі дитячим 
садочкам, школам, лікарням, робочим 
колективам та окремим громадянам. 

Зокрема, за його ініціативи і за спри-
яння Олега Ляшка на ремонт Шум-
ської школи мистецтв надійшло 350 
тисяч гривень. Ще раніше майже за 1,5 
мільйона гривень державної субвен-
ції, яку депутату обласної ради та його 
соратникам-радикалам вдалося виби-
ти в уряду, провели утеплення фасаду в 
Шумській школі, понад 600 тисяч отри-
мали на реконструкцію даху в ЗОШ 1-2 
ступенів села Стіжок, а у Рохманівській 
школі замінили вікна на суму понад 
700 тисяч. Також Богдан Яциковський 
залучив з держбюджету 99 тисяч гри-
вень, за які придбали комп’ютерну тех-
ніку в Суразький НВК. 

Звичайно, радикальні «підказки» 
офіційному Києву про необхідність 

фінансування культурних, освітніх та 
медичних закладів нашого краю – прі-
оритет у моїй депутатській діяльності. 
Однак, усі ці ініціативи не вирішують 
глобальних проблем соціальної сфери 
області, та й України в цілому. Тільки 
потужна фінансова підтримка держа-
ви, лише законодавство, яке базується 
на турботі про людей, а не на лобію-
ванні інтересів олігархів, здатне вдих-
нути життя в містечка і села, допоможе 
українцям відчути себе потрібними 
рідній країні, - підсумував Богдан Яци-
ковський. 

Наталія НАЗАР.

Якби позачергові 
парламентські вибори 
відбулися найближчої 

неділі, до Верховної Ради 
потрапили б п’ять партій. 
Такими є дані дослідження 
команди «Сьогодні» і 
американської соціологічної 
компанії Edison Research. 

Серед тих, хто піде на вибори і визна-
чився, майже 46% віддали б свій голос 
за партію «Слуга народу» Дмитра Разум-
кова. 10,5% – за «Опозиційну платфор-
му – За життя». На відсоток менше має 
«Голос» Святослава Вакарчука. «Євро-
пейська солідарність» набрала б 7,5%, 
«Батьківщина» – всього 5%. Великі шан-
си потрапити до наступного парламен-
ту мають «Сила і честь» та Радикальна 
партія Олега Ляшка. У них майже 5%. 
Показники решти партій значно нижчі. 

Експерти висловили свої думки 
щодо нових рейтингів політичних сил, 
а також припустили, хто за останній мі-
сяць може наростити симпатії виборців, 
а хто – втратити. Ключовим фактором 
буде позиція партій щодо землі, адже 
саме після цих виборів вирішиться її 
доля – чи буде дозволено її продаж іно-
земцям, на що плекав надію і колишній, 
і нинішній президент. 

«Тимошенко так хоче влади, що по-
чинає розчинятися у Зеленському та за-

буває про власну програму. Зеленський 
за ринок землі і це принциповий мо-
мент. Тимошенко таким чином зраджує 
свого виборця, тому що більшість селян 
не розуміють дикого ринку землі, вони 
хочуть прогнозованої і передбачуваної 
політики щодо землі. В цьому питанні 
якраз Ляшко є дуже жорстким опонен-
том Зеленського, так як виступає проти 
нерегульованого дикого ринку і це дає 
свій результат», – каже політолог Воло-

димир Цибулько. 
За словами експерта, саме завдяки 

зрозумілій та патріотичній позиції Ляш-
ка щодо землі більша частина електора-
ту Тимошенко, ймовірно, «перетече» до 
нього, за решту виборців поборються 
Аграрна партія, «Свобода» та «Європей-
ська солідарність». 

Схожу думку висловив експерт Тарас 
Загородній, який вважає, що козир Ляш-
ка – у вмінні та бажанні спілкуватися з 

людьми. 
«У Ляшка є величезний особистіс-

ний ресурс. Мабуть, найкращий в країні. 
Він не боїться спілкуватися з людьми, 
і він може переконувати їх. Тому що 
більшість наших політиків, вони більш 
віртуальні, вони бояться спілкуватися з 
людьми. У пана Ляшка достатньо енер-
гії для того, щоб бути активним всю ви-
борчу кампанію і переманити до себе 
електорат, який тимчасово поки що в 
Зеленського або в Тимошенко», – сказав 
Загородній. 

Ще одну причину втрати Юлією 
Тимошенко свого електорату назвав по-
літичний експерт Мар’ян Ощановський. 

«Тимошенко завжди критикувала 
програму співпраці з МВФ, який вимагає 
підвищити вартість газу до ринкової 
ціни, що спричинить черговий ріст цін 
на житлово-комунальні послуги. Нещо-
давно Зеленський заявив, що співпраця 
з Фондом буде продовжена. Але це не 
змусило Юлію Володимирівну, вибо-
рець якої однозначно не підтримує таке 
рішення президента, відмовитися від 
ідеї входження в коаліцію зі «Слугою на-
роду». Тому закономірно, що прихиль-
ники Тимошенко відвертаються від 
неї», – зазначив експерт. 

Нагадаємо, позачергові вибори до 
Верховної Ради відбудуться 21 липня.

Ірина ОСТАПЕНКО.

На чий бік переходить виборець Тимошенко?
 До парламенту проходить п’ять партій, ще дві – майже наблизилися до прохідного 

бар’єру. Яка картина електоральних уподобань українців за місяць до виборів?

Богдан ЯЦИКОВСЬКИЙ: «Патріотизм завжди 
потрібно підкріплювати реальними справами»
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- Ви були головою ТОДА по-
над 4 роки. Що цей час озна-
чав для Вас?
- Цих чотири роки – це унікаль-

ний досвід. Я навчився правильно 
поєднувати політичну та госпо-
дарську складові. Перші місяці на 
цій посаді були важкими. Адже я 
стикнувся з тим, що було для мене 
в житті найбільш складним – це 
смерті наших військових. До того 
часу я лише кілька разів був на по-
хоронах. Звикнути до того, що ми 
втрачаємо наших Героїв не мож-
на. І дуже важливо, щоб і зараз 
суспільство не почало ставити-
ся до війни, як до чогось «звично-
го». Вступивши на посаду, довело-
ся спілкуватися з рідними наших 
військових, треба було пропусти-
ти цей біль через себе, знайти спо-
сіб їх підтримати. Це було досить 
важко психологічно, та я все-таки 
пережив це і став міцнішим.

У робочій площині я змі-
нив думку людей про себе. Адже 
більшість могла припустити, 
що я можу бути добрим політи-
ком, але мало хто уявляв, яким я 
буду господарником. Проаналі-
зувавши показники соціально-
економічного розвитку впродовж 
років моєї каденції, помітні пози-
тивні результати. Вони динамічно 
зростають, і я сподіваюся, що так 
буде й надалі. 

- Що вважаєте своїм найбіль-
шим досягненням за час пе-
ребування на посаді?
- Найголовніше те, що ми збе-

регли Україну як державу. Дяку-
вати Богу, що російський оку-
пант не просунувся до нас на За-
хід. У 2012 році на території Тер-

нопільської області було роз-
формоване останнє військове 
з’єднання Збройних Сил України. 
Це була 11 бригада. На терито-
рію її розташування у тих, хто ке-
рував до мене, вже були «нечис-
ті» плани. Тому дуже важливим 
є те, що відроджена 44-та Терно-
пільська артилерійська брига-
да. Крім того, активно будують-
ся гуртожитки для військовос-
лужбовців за стандартами НАТО. 
Два з них буде у Тернополі, два у 
Чорткові та три у Теребовлі. На 
місці руїн тепер створюються 
комфортні умови для служби на-
ших хлопців та дівчат.

- На Вашу думку, що вдалося 
змінити у Тернопільській об-
ласті?
- Як на мене, то це думку лю-

дей. Нам вдалося ліквідувати 
стереотип про Тернопільщину 
як про щось другорядне. Терно-
пільщина – це не периферія. Ба-
гато хто не вірив у те, що ми по-
чнемо відновлювати дорож-
ню інфраструктуру. Але ми по-
ставили собі за мету повернути 
Тернопільщині статус логістич-
ного центру. Вже зроблено до-
роги  Львів-Тернопіль, Тернопіль-
Хмельницький, звершується 

ремонт сполучення Тернопіль-
Дубно. Тобто з п’яти ключових 
напрямків, ми з’єднали область 
із трьома обласними центрами. 
Вважаю, це сприятиме розвитку 
туристичної галузі, бізнесу та ло-
гістичної складової.

Для самого міста Тернополя 
важливим вважаю те, що старту-
вав проект з будівництва східно-

го об’їзду міста. Тернополяни ба-
гато висловлювалися про те, що 
ця дорога потрібна – і, ось, це ви-
конується.

- З-поміж реалізованих про-
ектів у області, вдалося реа-
лізувати або ж розпочати ре-
алізацію кількох з них у са-
мому місті Тернополі. Який 
проект варто вважати най-
більш пріоритетним? 
- Думаю, що це має бути ро-

бота над відновленням Терно-
пільського аеропорту. В цьому 
питанні погоджуються усі гіл-
ки місцевої влади. Сам аеропорт 
здатний бути досить потуж-
ним, але наразі немає регуляр-
них авіасполучень, лише чартер-
ні рейси. А потенціал у нього як 
транспортно-логістичного вузла 

великий. Початок покладено - на-
явний вже сертифікат безпеки та 
відповідні дозвільні документи. 
Зараз активно розшукують по-
тенційних інвесторів, які будуть 
готові працювати у Тернопіль-
ському аеропорту. 

Також слід зазначити і про 
формування пакету пропози-
цій щодо індустріальних парків, 
один з яких теж буде у Тернополі. 
Це буде платформа з усіма вида-
ми комунікацій для будівництва 
різного роду підприємств. А це у 
свою чергу – нові робочі місця для 
тернополян. 

Масштабний проект, якому 
дано старт і яким справді пишаю-
ся – це «Водна арена «Тернопіль». 
Важливо розуміти, що тут йдеть-
ся не лише про спортивну галузь. 
Але й про підвищення загального 
іміджу Тернополя на міжнародно-
му рівні. Супутня інфраструктура 
Центру забезпечить тернополян 
робочими місцями. Крім того, це 
буде чудове мальовниче місце для 
сімейного відпочинку.

Наразі, не знаю хто буде моїм на-
ступником, але сподіваюся, що почи-
нання будуть продовжені. Готовий 
допомагати, чим буде потрібно, бо 
ми не чужі люди для своєї землі і не 
можемо жити за принципом байду-
жості. Сам продовжу працювати для 
міста і краю, бо тут живе моя сім’я. Я 
хочу жити і радіти тому, що моя об-
ласть, моє місто успішно розвива-
ються так,  як і вся Україна.

Степан Барна: «Я і надалі працюватиму 
в інтересах рідного краю»

Роки сумлінної праці на благо регіону та активної політичної діяльності. Тисячі зустрічей та 
десятки вдало реалізованих проектів. Голова ТОДА 2015-2019 років Степан Барна заявив, що й 
надалі працюватиме в інтересах рідного краю. Він асоціює себе із командою Петра Порошенка 

і наголошує, що розвиток і добробут міста Тернополя та області завжди буде для нього у 
пріоритеті. Про найголовніші здобутки та найближчі плани Степан Барна розповів у інтерв’ю.

Добробут  
міста 

Тернополя та 
області завжди 
буде для мене  
у пріоритеті

    Дуже  
    важливо, 
щоб суспільство 
не почало 
ставитися до 
війни, як до 
чогось «звичного»

    На посаді  
    голови 
ОДА навчився 
правильно 
поєднувати 
політичну та 
господарську 
складові

Мрієш стати студентом? Навчатися в одному з найдрайво-
віших університетів? Стажуватися за кордоном? Отримати по-
двійний диплом? Насолоджуватися яскравим студентським 
життям? Тоді цей шанс саме для тебе! Візьми участь у конкур-
сі «ТНЕУ обирає тебе».

10 юнаків і дівчат отримають змогу навчатися у Тернопіль-
ському національному економічному університеті за кошти 
меценатів. Умови конкурсу надзвичайно прості.   

Зробити репост цього допису у себе на сторінці.
Зняти креативне відео до 2-х хвилин «Чому ти хочеш на-

вчатися у ТНЕУ і яку спеціальність ти обираєш?» (формат ві-
део довільний).

Розмістити відео на своїх сторінках Instagram або Facebook.
Обов’язково додати до відео хештег: #ХОЧУ_В_ТНЕУ
Підписатися на сторінки ТНЕУ в Instagram та Facebook.
Пройти опитування http://s21591.lpmotortest.com/
Розіграш проводиться у двох соціальних мережах Instagram 

та Facebook. Є можливість подвоїти свої шанси на виграш!
Для перемоги будуть враховуватися також кількість пере-

глядів відео та репостів.
Конкурс триватиме до 1 серпня. 7 серпня оберуть найкращих. 
Вір у себе! Переможцем можеш стати саме ти!
Ми віримо в тебе! Чекаємо в університеті!

10 юнаків і дівчат отримають змогу навчатися у ТНЕУ за кошти меценатів
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Дивними мені видалися жарти рад-
ника Володимира Зеленського Андрія 
Геруса, який ще є представником пре-
зидента у Кабінеті Міністрів, стосовно 
тарифів на газ, - каже Петро Ландяк. - 
Так, владу отримала команда, яка є ще 
доволі слабкою. З півоберту сприймати 
і бути готовими вирішувати наявні ви-
клики і завдання поточного дня їм не 
під силу. 

Проблему ціни на газ радники Зе-
ленського називають «не їхньою» і про-
бують перекинути на поле Кабінету 
Міністрів. При цьому треба зрозуміти, 
що цій команді все ж таки доведеться 
зайнятись тарифами прямо і безпосе-
редньо - або після 21 липня, або, найпіз-
ніше, в листопаді ц.р. Якщо, звичайно, 
вибори будуть плановими, а не позачер-
говими! 

- Тому недобре розчаровувати укра-
їнських громадян і не варто втрачати 
час, як це є зараз, - переконаний Пе-

тро Ландяк. - Близько 40% українців 
з тих , які підтримали Зеленського, 
пов’язували з ним зниження тарифів, 
а тут, на тобі... Експерти новообраного 
президента кажуть: «Пожартували... Не 
президентська це справа, не його повно-
важення…». Ви що, хлопці? Розберіться!

Хто затверджує склад і керівника 
НКРЕ і КП? Президент!!! Тому є інстру-
менти впливу. А повноваження РНБО 
хіба є недостатніми для контролю за 
монопольними утвореннями, які несуть 
небезпеку для країни? А законодавчі 
ініціативи президента, що, - нічого не 
вартують? Якраз він має право подава-
ти як невідкладні, будь-які законодавчі 
ініціативи. Тому можна подати їх щодо 
тарифів, де зловживання владою були і 
є ще дуже великими. 

Можу навести й інші аргументи, - 
каже Петро Ландяк. - Бо влада - це не 
жарти, а, передусім, - відповідальність. 

Звідки зашкальні 
тарифи на газ?

Перше, потрібно невідкладно за-
твердити обґрунтований фінансовий 
план "Нафтогазу" на 2019 рік. У 2018 
році Кабмін так і не затвердив цей дуже 
важливий документ! У 2016 році його за-
твердили лише в листопаді того ж року, а 
у 2017 році - в липні. Якраз цей документ 
визначає планові доходи по джерелах і 
напрямках їх надходження і має затвер-
дити розхідну частину: розмір фонду 
оплати праці, витрати на преміювання, 
витрати на утримання компанії, обсяги 
проведення ремонтних, відновлюваль-
них робіт тощо. І з цим документом, 
переконаний Петро Ландяк, влада гра-
ється виключно з метою зловживання. 
З коштами, які сплачує збіднілий україн-
ський народ, творять, що хочуть!

У 2016, 2017 і 2018 рр. дочірні під-
приємства Нафтогазу видобували 
близько 15 млрд. куб. м газу в рік, - на-
вів приклад Петро Ландяк. – А зарплата, 
разом з різними преміями і доплатами, 
керівника і заступників була у 2016 році 
приблизно по 80 тис. грн. на місяць у 
кожного. А в 2017 році – вже близько 3 
млн. грн. в місяць. У 2018 році - ще на 
мільйон більшою! 

Загалом адміністративні видатки 
компанії зросли у 2018 році у 2.9 рази 
у порівнянні з 2017 роком - або з 792 
млрд.  грн.  до 2267 млрд. грн. Також 
цікаво, що вартість юридичних послуг 
у 2017 році для цієї фірми становила 
454 млн. грн., а у 2018 році вже 936 млн. 
грн.! Отак! І серйозних судових позовів 
не було по Нафтогазу у минулому році. 

Чи не пахне тут 
корупцією?

А з коштами що творять?! Майже на 
50%, з 246 млн. грн. у 2017 році - до 384 
млн. грн. у 2018 році зросли інші витра-
ти, де «сидить» утримання Наглядової 
Ради цього гіганта, - каже Петро Ландяк. 
- А Наглядова Рада складається в осно-

вному з іноземців. І цю раду затверджує 
Кабінет Міністрів. Чи не пахне тут ко-
рупцією? І що вони там роблять? Адже 
показники Нафтогазу не покращуються 
протягом останніх трьох років, видобу-
ток газу не зростає і перебуває в межах 
15 млрд. куб. м на рік. А чому витрати 
і, особливо, зарплата зросли в десятки 
разів? Роблю висновок, що МВФ і його 
ставленики лише «кришують» зловжи-
вання українських чиновників. 

Так, це все є повноваженнями Кабі-
нету Міністрів, за який відповідає Вер-
ховна Рада. Однак, чи президент має 
право стояти осторонь цих безчинств?

… І тоді тарифи підуть 
донизу

Що мав би зробити президент і його 
команда? Якраз втрутитися в цей про-
цес і то - негайно. «Сани», як тарифи на 
газ, треба готувати влітку,  не можна з 
ними жартувати, доводячи людей до 
жебрацтва та видворяючи їх з України в 
пошуках коштів на утримання сімей. 

- Президент має наполягти на за-
твердженні фінансового плану Нафто-
газу і всіх його дочірніх підприємств, в 
якому жорстко обмежити всі витрати, 
перед тим їх суттєво зменшивши, - впев-
нений Петро Ландяк - Для прикладу, у 
Франції керівництво навіть найбіль-
ших держаних підприємств може отри-
мувати зарплату не вищу у 20 разів від 
мінімальної зарплати у країні. Тобто, за 
їхньою логікою, керівники Нафтогазу 
мали б отримувати до 80 тис. грн. в мі-
сяць, а не по 4 млн. грн. кожен! 

Також ще потрібно затвердити роз-
мір фонду оплати праці - з прив'язкою 
цього фонду до обсягів приросту ви-
добутку газу. Необхідно закласти сти-
мулюючий інструмент зниження рівня 
витрат газового монополіста і до цього 
показника також прив'язати зарплату 
керівника та його заступників. Необхід-
но перекрити відмивання коштів цього 
гіганта, тоді і тарифи підуть донизу...
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Проблему ціни на газ 
радники Зеленського 
називають «не їхньою» і 
пробують перекинути на 
поле Кабінету Міністрів. 
При цьому треба 
зрозуміти, що цій команді 
все ж таки доведеться 
зайнятись тарифами 
прямо і безпосередньо 
- або після 21 липня, або, 
найпізніше, в листопаді. 
ЗА ЯКИХ УМОВ ТАРИФИ 
НА ГАЗ ПІДУТЬ ВНИЗ, ПОЯСНИВ ОЧІЛЬНИК 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ «ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ» ПЕТРО ЛАНДЯК. 

ПЕТРО ЛАНДЯК: «Тарифні сани 
потрібно готувати влітку»

Тимчасово повіреним у 
справах США в Україні 
призначено Вільяма 

Тейлора. Він був послом США в 
Україні з 2006 по 2009 рік.

У посольстві США в Києві зазначи-
ли, що перед офіційним призначенням 
Тейлор обіймав посаду виконавчого 
віце-президента Інституту миру США.

Що відомо про Вільяма Тейлора? 
Він був спеціальним координатором 
Державного департаменту з питань 
Близького Сходу, представником США 
в Близькосхідному квартеті, а також 
послом США в Україні та на інших ди-
пломатичних посадах.

Сам Тейлор зауважив, що з нетерпін-
ням чекає того, аби очолити команду 
посольства США. «Сполучені Штати за-
лишаються глибоко віддані успіху ста-
більної, процвітаючої, демократичної та 
вільної України, і ми продовжуємо під-

тримувати суверенітет і територіальну 
цілісність України», - наголосив він.

Напередодні посольством як тим-
часовий повірений керувала Крістіна 
Квін. Вона повернеться до своєї робо-
ти на посаді заступника голови місії.

У травні посольство США оголоси-
ло про завершення дипмісії посла Марі 
Йованович. Вона очолила посольство з 
серпня 2016 року.

Уряд від січня 2020 року вдвічі ско-
ротить обласні та районні держадміні-
страції. Про це заявив прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман під час XV Україн-
ського муніципального форуму в Одесі. 
Він наголошував на необхідності продо-
вжувати та захищати децентралізацію.

«Знаю, що це довгоочікуване рішен-

ня. Це дозволить тим районам, де вже 
функціонують повноцінні громади, 
жити за новими стандартами й управ-
лятися тими людьми, яких на місцях 
знають. Я не хочу призначати людей на 
місця, бо я їх не знаю. Але я залишаюся 
партнером громад, і готовий захищати 
їхні інтереси», - каже Гройсман.

Дипмісію США в Україні очолив 
Вільям Тейлор

Закон про функціонування україн-
ської мови як державної почне працю-
вати черех декілька кроків. Про це зая-
вив голова комітету з питань культури 
і духовності Микола Княжицький під 
час Погоджувальної ради, передає УНН.

«Дуже багато залежить від ефек-
тивної роботи Кабміну. Оскільки уряду 
необхідно створити центри з навчан-
ня української мови в регіонах, як це 

передбачено законом. Створити про-
грами з механізму стимулювання роз-
витку і підтримки української мови. 
Також необхідно створити інститут 
уповноваженого із захисту української 
мови», - зазначив Княжицький.

За його словами, велика робота із 
забезпечення роботи закону поклада-
ється на Міністерство освіти і науки, а 
також на Мінкульт.

Чиновників стане менше: 
ОДА та РДА скоротять

Коли запрацює новий мовний закон?
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– Валерію, усе Ваше життя – 
це боротьба... 

– Насправді я весь час борюся. Коли 
був в організації «Тризуб» ім. Ст. Бан-
дери, працював тренером із фрі-файту, 
організовував вишкольні табори та був 
задіяний у багатьох інших життєвих 
ситуаціях. Це – шлях воїна, і я не міг не 
піти на війну, бо на тих же тренуваннях 
розповідав підопічним про самураїв, 
козаків, про те, що чоловік має бути 
чесним, справедливим та відстоюва-
ти Батьківщину. І ця війна поставила 
жорстку лінію: ти – справжній або не 
справжній. 

– Бійці, які пройшли пекло 
Донбасу, не багатослівні… 
Якою була війна для Вас? 

– Мені не соромно за мою війну! Піс-
ля похорону нашого побратима, бійця 
із фрі-файту Ореста Квача, з такими ж 
однодумцями поїхав на схід. Мою місію 
на війні важко описати. Я був добро-
вольцем, керував підрозділом, який сам 
сформував із людей, котрі віддалено 
знали, що таке війна, однак були свідо-
мі того, що мають захищати рідну зем-
лю. Із серпня 2014 року з підрозділом 
безпосередньо воював у Пісках, наші 
окопи були розміщені за 3 км від тер-
міналу. До нового року рота в складі 80 

бійців тримала позиції біля аеропорту 
перед Донецьком. Згодом мене відпра-
вили формувати ще один батальйон. 
Там був заступником командира 5-го 
батальйону Добровольчої української 
армії. На війні було всяке, насправді 
бачив не піар, не «понти», а ризикова-
ні вчинки людей, які рятували на той 
час країну. Мені з ними набагато без-
печніше і комфортніше в розумінні бо-
ротьби за Україну, ніж з популістични-
ми організаціями, які посилають своїх 
членів на кілька тижнів на фронт, щоби 
сфотографуватися з автоматом, потім 
вибивають УБД (учасник бойових дій, 
– авт.) та ходять і заявляють, що вони 
– єдині, хто правильно воює. Насправді 
це міф! Хтось може сказати, що Чобо-
тар герой, я ж кажу, що це не героїзм, а 
мій обов’язок як громадянина їхати на 
схід, щоби всі ці проросійські елементи 
зі зброєю не прийшли на рідну Терно-
пільщину.

– Мабуть, не просто Вам 
було прийняти рішення бало-
туватися до парламенту?

– Я маю певні навики та можу зор-
ганізувати людей, перетворити їх у 
команду, яка може бути ефективною. 
Можливо, моя команда буде не на рів-
ні «Тойоти» чи іншого корпоративного 

бізнесу, але на рівні якогось мікросе-
редовища, ефективного в конкретно 
визначеному напрямку, можу про це 
ствердно говорити. По суті сьогодніш-
ні події – це та сама війна, але інша. У 
2014-му сів у машину і поїхав на схід, бо 
не знав, що буде завтра. Зараз же бачу, 
що весь цей табун «чуваків» і «чувіх», 
який зірвався з ланцюга і переконав 
людей, що «все буде добре і весело», ро-
бить таке, що я відчуваю небезпеку для 
себе і своїх дітей. Я бачив, як живуть 
люди в окупованих містах і селах, без 
даху над головою, коли діти бігають, 
а періодично свистять кулі і невідомо, 
куди вони впадуть. Це дуже страшно, 
а ми можемо самі собі це створити, 
коли дозволимо ворогам рухатися далі. 
Можливо, маючи цей страх, я дмухаю 
на холодне, бо боюся втратити щось 
більше, втратити нашу державність. А 
я не готовий до імміграції!  

– Йти на вибори від «Євро-
пейської Солідарності» був 
Ваш усвідомлений вибір?

– Люди з команди «Солідарності» 
дуже багато зробили для збереження 
України, і це треба визнати. За ці 5 ро-
ків ми стали більше українцями, ніж 
за всі попередні від часу Незалежності. 
Я не скажу, що це заслуга одного Пе-

тра Порошенка чи партії, це заслуга 
всіх українців, хто до цього приклав-
ся. Якщо ж говорити про наш край, то 
можна Степана Барну критикувати, 
але з голів облдержадміністрацій, які 
в нас були, він один з найчесніших, 
його командою було зроблено чима-
ло корисних речей, які теж не можна 
не бачити. Не знаю, чи буде колись 
на Тернопільщині ще така нормальна 
влада! Зараз, коли всі відвертаються 
від них, народ не хоче оцінити те до-
бре, що було ними зроблено, а ці здо-
бутки треба у певній мірі захищати. Бо 
говорити, що все було погано і нам по-
трібно повернутися назад, вважаю не-
правильно, я не готовий повертатися 
назад. Тому для мене було б незрозу-
міло втекти у такій ситуації. 

– По життю Ви – націона-
ліст, хоча Ваша політсила 
більше центристська…

– Я скептично ставлюся до того, що 
націоналіст – це назва. Націоналіст – це 
ідея і чин! Тому якщо політично партія 
називається націоналістичною – тоді 
окей, це юридично нормально, але я 
вважаю, що все життя те й роблю, щоби 
мати право називатися націоналістом. 
Однак не я себе ним маю називати, 
мене ним можуть назвати за вчинками. 
А щодо «Європейської солідарності», то 
я бачу позитивні зміни в партії. Її нама-
гаються реорганізувати і перебудувати 
в ідеологічному контексті по суті в Рес-
публіканську партію. І якщо так і далі 
триватиме, то це мені близьке і воно 
мені буде цікаво.  

– Відчуття справедливості 
та відповідальності переда-
лося Вам від батьків?

– Думаю, що так. У мене не було 
старших братів (має молодшого бра-
та, – авт.), тому в селі, де народився, 
відстоювати себе доводилося самому. 
Навіть із найскладніших ситуацій маю 
вийти сам, бо якщо цього не зроблю 
– це вже не моє. Це закладено на рівні 
якоїсь програми, і напевно, моя місія в 
цьому житті - допомагати іншим.

Валерій ЧОБОТАР: «Зміни в державі 
починаються з кожного з нас»

Тернополянин Валерій Чоботар (псевдо «Гатило») – 
взірець справжнього патріота своєї Батьківщини. 
Він – відомий спортивний тренер, який у важкі для 
країни часи, не задумуючись, пішов її боронити. За 
його плечима – місяці запеклих боїв на Донбасі, зі 
своїми бійцями він тримав оборону в селищі Піски 
біля Донецького аеропорту. А на мирній території 
йому доводиться протистояти, воюючи за свідомість 
українців. Сьогодні він, об'єднавши довкола себе 
таких же патріотів, активно відстоює свою життєву 
позицію, ставши співзасновником громадської 
ініціативи «Захисти Україну». В інтерв'ю Валерій Чоботар відверто розповідає про те, 
що найбільше тривожить його на даний час, про загрози, що нависли над усіма нами.

Заскорузла система 
опирається змінам. 
Старорежимні 

парламентарі оскаржують 
у Конституційному Суді 
розпуск Верховної Ради. Вони 
хочуть подовше зберегти 
недоторканність, чинити 
несправедливість та змушують 
людей їхати з України у 
пошуках кращої долі. Та люди 
все бачать.

Чим більше пручаються попліч-
ники старої влади – тим більше люди 
переконуються у необхідності змін. 
Це працює проти уламків коаліції та 
на користь новим силам. Партіям, які 
несуть зміни життя людей.

Вже навіть вибудовується можли-
вий варіант нової коаліції. На думку 
експертів, її сформують партії «Слуга 
народу» та «Батьківщина». 

Голова аналітичного центру ІН-

ПОЛІТ Сергій Биков говорить, що до-
свідчена команда «Батьківщини» вга-
мує кадровий голод «Слуги народу».

«Партія Тимошенко робить став-
ку на фаховість та пропонує план 
дій Уряду, щоб люди протягом 100 
днів відчули реальні зміни», - заявив 
політконсультант. На думку Бико-

ва, Тимошенко є готовим Прем’єр-
міністром, яка має досвід і знання. 
Їй не потрібно буде вчитися бути 
прем’єром. 

Під час партійного з’їзду лідер-
ка Батьківщини вказала чіткі по-
казники змін, які планує досягти 
за 100 днів свого прем’єрства. Юлія  
Тимошенко планує зменшити по-
даткове навантаження і підвищити 
зарплати, знизити вартість кредитів. 
Мовляв, коли бізнесу буде дешевше 
працювати «в білу», тоді бізнес зможе 
платити вищі зарплати людям. Також 
лідерка Батьківщини акцентувала 
увагу, що впровадить страхову меди-
цину та відновить підтримку по наро-
дженню дітей.  

Політолог Володимир Фесенко 
погоджується, що Тимошенко буде 
претендувати на посаду Прем’єра. 
Він вважає, що парламентські ви-
бори фактично стануть продовжен-

ням президентських, їх символічним 
«третім туром».

«Вже очевидно, що цілий ряд пар-
тійних лідерів будуть вести виборчу 
кампанію під гаслом боротьби за по-
саду Прем’єр-міністра. Своїх претензій 
на цю посаду не приховує Юлія Тим-
ошенко. Вона позиціонує себе як до-
свідчений і сильний кандидат на пост 
глави уряду, який може надати необ-
хідну підтримку поки ще недосвідче-
ному молодому Президентові», - пише 
Володимир Фесенко у своєму блозі.

Вже зараз можна побачити перші 
«камінчики» у фундамент майбутньої 
коаліції. Так, Володимир Зеленський 
призначив батьківщинівця Владис-
лава Бухарєва Головою Служби зо-
внішньої розвідки. Чим більше стара 
влада пручається змінам – тим невід-
воротнішими  вони стають.

Віктор СТРИКУН,
 політичний оглядач.

Парламент опирається змінам, які вже не спинити
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Маленьке 
Ріо-де-Жанейро 
на Тернопільщині

Автором ідеї та фундатором виступив відомий 
в краї аграрій, знаний господар, засновник компанії 
«Агропродсервіс» Іван Чайківський.

«З нагоди 20-ліття з часу заснування нашої компанії, ми робимо такий подару-
нок в містах та селах, де компанія обробляє землю, – сказав на урочистій посвяті фі-
гурок Іван Адамович. – Це наша вдячність людям за довіру та Богові за можливість 
працювати на українській землі». Перші дві статуї освятили в Козові та на поворо-
ті на Настасівську дорогу. Загалом до кінця року має бути встановлено ще 10 таких 
фігурок.

Зокрема,  Віктор Овчарук під-
креслив позитивні наслідки ін-
формування ділових кіл Євро-
пи щодо інвестиційних проектів 
Тернопільщини. Детальніше ке-
рівник області зупинився на пер-
спективах розбудови Тернопіль-
ського летовища: «Маємо на меті 
реалізувати інвестиційні проек-
ти розвитку міжнародного ае-
ропорту Тернопіль, здійснення   
яких   стане запорукою не лише 
задоволення потреб краю в ста-
більному розвитку авіаційної га-
лузі та відповідної інфраструкту-
ри за міжнародними стандарта-
ми, а й збільшить кількість авіа-
перевезень. Аеропорт зможе за-
лучати авіаперевізників та туро-
ператорів для виконання міжна-
родних і внутрішніх рейсів, забез-
печити технічне обслуговуван-
ня повітряних суден різних типів. 
А це широкі  можливості  для фі-
нансових інвестицій для розви-
тку бізнесу і туризму, у тому чис-
лі й міжнародного. Чому доціль-
но розвивати   саме міжнародний 

аеропорт Тернопіль? Насамперед 
тому, що Тернопільщина має уні-
кальне транспортно-географічне 
розташування та значний по-
тенціал для здійснення паса-
жирських і вантажних переве-
зень. Адже область розташова-
на поблизу кордонів з Польщею, 
тут проходять магістральні шля-
хи третього Трансєвропейського 

коридору і поєднують Тернопіль 
із Віднем, Братіславою і Прагою, 
Варшавою, Софією, Будапештом і 
Бєлградом.

Тернопілля знаходиться у цен-
трі Західної України на перети-
ні залізничних та автомобільних 
міжнародних транспортних кори-
дорів у напрямках Берлін-Одеса та 
Балтійське-Чорне море. 

Територія аеропорту «Терно-
піль» межує з  міжнародною авто-
магістраллю М-12 та  залізничною 
колією. Обласний центр практич-
но рівновіддалений до всіх облас-
них центрів Західної України. 

Саме ці транспортно-
географічні характеристики ро-
блять  міжнародний аеропорт 
Тернопіль ідеальним майданчи-
ком для створення вантажно-
логістичного інфраструктурного 
комплексу як складової частини 
мультимодальних центрів із заліз-
ничним, автомобільним та авіа-
ційним транспортом.

Для максимального викорис-
тання цих потенційних можливос-
тей  необхідно консолідувати зу-
силля бізнесу і влади, з метою ре-
алізації пакету інфраструктурних 
проектів аеропорту «Тернопіль».

Під час презентації було пред-
ставлено такі проекти: будівни-
цтво вантажного логістичного 
центру на території площею 13,5 
га,  в який входить п’ять об’єктів  
загальною площею понад 59 тис. 
метрів квадратних; вантажно-
митний термінал із складами 
тимчасового зберігання площею 
понад 16 тис. метрів квадрат-
них і пропускною спроможніс-

тю терміналу  300-400 тон/добу; 
торгово-виставковий, готельно-
відпочинковий  комплекс площею 
понад 15 тис. метрів квадратних; 
будівництво 4-х ангарів для тех-
нічного обслуговування повітря-
них суден  із трьома стоянками на 
території аеропорту площею - 6,5 
га та проект «Реконструкція та до-
будова злітно-посадкової смуги, 
руліжної доріжки № 2, перону № 2 
та периметрової огорожі».

Окрім проектів, що стосують-
ся аеропорту, європейським парт-
нерам було репрезентовано  за-
мок в смт. Золотий Потік (плану-
ється реконструкція феодально-
го маєтку без застосування су-
часних технологій); палац гра-
фа Бадені (на основі палацу та 
прилеглої території пропону-
ється створення багатофункціо-
нального культурно-освітнього, 
туристично-відпочинкового, 
готельно-оздоровчого комплексу); 
готельно-туристичний комплекс 
Вишнівецького палацу; проект ор-
ганізації території з кинетичними 
спорудами (проект туристичного 
відпочинкового комплексу, що ста-
не візитною карткою міста Зборів.

Катерина ГРИЦИШИН.

Віктор ОВЧАРУК: «Робота щодо поліпшення 
інвестиційного клімату в краї має бути  

пріоритетом роботи влади»
Голова обласної ради разом із делегацією області побував у Києві, 
де  репрезентував економічний, туристичний та інвестиційний 

потенціал Тернопілля у Представництві Євросоюзу в Україні.

Фігури Христа Спасителя,  
подібні до всесвітньо відомої статуї  

в Бразилії, почали встановлювати  
на Тернопільщині.
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«У людей з інвалідністю життя 
не краще і не гірше.

 Воно – інше, але все одно - прекрасне»

– Сергію, як ти почав писати 
вірші?

СЕРГІЙ: Мені було самотньо. Я багато 
часу перебував наодинці, й одного разу зга-
дав, що в дитинстві не раз відкривав дитячу 
абетку і пробував щось писати. Вирішив по-
вернутися до цього. Мені було близько 16 
років. Це був емоційний період, я писав про 
кохання, про почуття. Зараз я подорослішав, 
у мене трохи змінився світогляд. Багато ре-
чей сприймаю по-іншому.

АЛЛА: Вірші Сергія – це його внутрішні 
переживання. Важко визначити в них тему, 
вони дуже філософські. Серцем і душею на-
писані.

– Звідки береш натхнення?
СЕРГІЙ: Зі спілкування, з прогулянок на 

свіжому повітрі, з усього, що бачу навколо 
себе. Натхнення приходить спонтанно. Ін-
коли їду в маршрутці – і з’являється перший 
рядок вірша. Втім, я не чекаю натхнення. У 
якийсь момент зрозумів, що це - моє призна-
чення, тож щодня намагаюся писати хоча б 
один вірш.

АЛЛА: Буває, прогулюючись, ми зустрі-
чаємо якусь цікаву людину, і, повертаючись 
додому, Сергій одразу сідає писати. Мені 
здається, він пише з емоцій – яка б емоція не 
була, він виливає її у лірику.

– Знаю, що багато віршів ти 
присвятив мамі…

АЛЛА: Справді, це так. Я всі зберігаю – 

можна окрему збірку випускати. Напевно, 
я - щаслива жінка: не знаю людини, якій би 
дарували стільки віршів. Я це дуже ціную і 
пишаюся.

– Пам’ятаєте першу 
надруковану збірку? Що ви 
відчували, тримаючи в руках 
перший екземпляр?

АЛЛА: Пам’ятаю, ми здали збірку у дру-
карню, і нам сказали, що вишлють приблиз-
ний макет, щоб узгодити, чи все гаразд. Я 
саме була зайнята, працювала, і тут дзвінок 
від Сергійка: «Мамо, біжи до хати! Макет го-
товий!». Коли ми тримали його в руках, від-
чуття неможливо описати, це велике щастя 
від такого здобутку. Так само радіємо кожній 
новій збірці, щоразу поспішаємо додому, аби 
відкрити пакунок із книгами. Це - нелегка 
праця. 

– Мабуть, ви найперший 
редактор Сергія?

АЛЛА: Звичайно, я і перечитую, і реда-
гую, якщо потрібно, твори сина. У мене на-
віть є зошит, куди я виписую улюблені поезії. 
Часом читаю їх, коли залишаюсь наодинці.

– Сергію, а чим цікавишся ще, 
крім поезії?

СЕРГІЙ: Останнім часом мене зацікавив 
проект, який реалізовує благодійний фонд 
«Карітас» - «Життя в повноті». Він створе-
ний для молоді з обмеженими можливостя-
ми. Там організовують багато заходів, свят, 
дають шанс проявити себе.

АЛЛА: Вони і рукоділлям займаються, 
і кулінарією, і малюванням… Дуже добре, 
що є такий проект, де молода людина може 
чимось займатися, знаходити друзів, адже в 
Тернополі важко знайти щось подібне – пе-
реважно створюються проекти для дітей. 

Ми є членами «Життя в повноті» майже рік. 
Крім того, відвідуємо іпотерапію (метод лі-
кування, заснований на взаємодії людини зі 
спеціально навченим конем – авт.), раніше, 
мабуть, років п’ять займалися у тренажер-
ному залі.

СЕРГІЙ: Я і на гітарі вчився грати, і на 
фортепіано, і до різних репетиторів ходив – 
дуже хотів самореалізуватися. Шукав себе. 
Зараз уже кілька місяців займаюся вокалом.

– Які поради дали б ви людям, які 
потрапили у складну ситуацію і 
не знають, що робити далі?

СЕРГІЙ: Якщо ти живий і здоровий (у 
будь-якому сенсі), якщо ти можеш говори-
ти, писати, бачити, потрібно користуватись 
усіма цими можливостями, а не нарікати по-
стійно на життя.

АЛЛА: Найперше – не опускати руки. 

Звичайно, це дуже важко. Ми знаємо по собі: 
коли ти живеш нормальним життям, а потім 
воно різко змінюється, легко розгубитися. 
Починаєш ставити собі питання: чому так? 
За що? Як діяти далі? Це нормально, і минуло 
досить багато часу, перш, ніж ми усвідомили: 
так, є хвороба. І, якщо ми не можемо її подо-
лати, потрібно змінити своє ставлення до 
неї. Пристосуватися, навчитися з нею жити, 
причому, повноцінно, не замикаючись у чо-
тирьох стінах. Як часто ви бачите на вулицях 
Тернополя молодих людей з хворобами, на 
інвалідних візках? На вулиці виходять оди-
ниці. А таких людей – тисячі. І вони сидять 
вдома. Соромляться, бояться, що інші будуть 
кидати недоброзичливі погляди, осуджу-
вати… Повірте, це зовсім не так. Я завжди 
кажу: на нас дивляться, бо ми - особливі. Не 
потрібно боятися. Потрібно виходити з дому, 
спілкуватися з людьми. Тільки так почина-
єш цінувати життя і радіти йому.

СЕРГІЙ: Після того, як у мене порушила-
ся координація, я став залежним від батьків. 
Тривалий час ми їздили кудись тільки на 
таксі. А одного разу мама запропонувала: 
«А давай спробуємо поїхати маршруткою?» 
Я погодився, і враження були неймовірні. Я 
думав: вау, я побачив людей, я не соромлюся 
свого стану, я їду в маршрутці, як звичайна 
людина!

АЛЛА: У людей з інвалідністю життя не 
краще і не гірше. Воно – інше, але все одно 
- прекрасне. Просто треба це бачити. Ми на-
магаємося шукати в усьому позитив.

– Алло, ви завжди були такою 
оптимісткою?

АЛЛА: Ні. Мене змінила хвороба сина. 
Раніше, як і більшість людей, я цікавилася, в 
першу чергу, матеріальним. Хвороба розста-
вила пріоритети, показала, що справді цінне. 
Я тоді і я тепер – дві різні людини. Раніше я 
могла спокійно пройти мимо жебрака чи 
навіть п’яниці, зараз не можу. Допомагаємо 
всім, кому можемо, підтримуємо Петриків-
ський геріатричний пансіонат (будинок для 
людей похилого віку – авт.). Сергій мене мо-
тивує. Ми робимо зарядку, медитуємо, їмо 
здорову їжу. Я навіть схудла на 18 кілограмів. 
Кажуть, що чим більше любові віддаси – ще 
більше отримаєш. Ми з Сергієм ніколи не 
відчували ні жалю, ні співчуття, ні злоби. За-
вжди чую нарікання на те, що люди злі. Не-
правда. Люди - добрі. Я люблю людей, Сергій 
любить людей, і у відповідь ми отримуємо ту 
саму любов і захоплення.

Розмовляла Ірина МАХТУРА.

У Сергія Пенова – вроджена кіста головного мозку. За 23 роки 
він пережив близько 15 оперативних втручань. До 4 класу 
хлопець навчався у школі мистецтв, грав на фортепіано, 

співав у хорі. Однак потім стан його здоров’я погіршився: після 
чергової операції Сергій перестав відчувати ліву руку і ногу, 
порушилася координація… «Відтоді почалося наше випробування: 
хто сильніший – ми, чи хвороба. Ми виявилися сильнішими», – 
усміхається Алла, мама Сергія. Сьогодні хлопець живе активно, має 
багато хобі, видав у світ чотири поетичні збірки і не збирається 
зупинятися на досягнутому. Спілкуємося з молодим митцем і його 
мамою про поезію, життєлюбство та оптимізм, який допомагає 
долати труднощі.

Неймовірна історія молодого тернопільського поета 

Поезія, мов нескінченний світ,
малює нас повітрям синіх гір. 
В уяві нашій залишає слід
- мелодією чудодійних лір.
Оселиться в серцях, малює диво,
коли здається, зруйнувала все
над морем хвиль, прекрасна й особлива
душі вогонь і нескінченна злива.
Живе у снах, зникає над землею,
в людських очах малює зоресвіт, 
а на світанку склянкою елею
від Бога нам передає привіт.

***
Солодка сіль вбиває лиш на смак,
Ховає в собі пристрасті й образи. 
У кожнім з нас цвіте чарівний мак
Та, попри те, бувають й метастази.

Краплинами куштуєм день і ніч,
Та сон тривкий на відстані вбиває. 
У перемогах завжди пліч-о-пліч,
Та, зазвичай, самотність серце крає.

***
На жаль, потерті часом мої крила,
Мов колажі, стирають мої сни. 
Та ще пливу, допоки є вітрила,
Хоч в серці моїм спалені мости.
Лечу над небом у віршах і зорях,
Шукаю світло у пітьмі нічній. 
Іду вперед, та серце каже: стій!
У пошуках забутих алегорій.

***
Не літає у небі людина.
Сивий птах не здолає свій шлях. 
Коли в серці лиш біль і провина,

а по шкірі мороз. Й на вустах.
Не існує до неба прикутих,
а життя не малює нам хвиль. 
Доки в серці немає спокути -
не здолаємо сотнями миль.

***
Творчий янгол
Творчий янгол не завжди літає,
коли в серці немає хмар. 
Не виграє той, хто не страждає,
коли щоку не ставить під удар.
Немає мрій, коли існує спокій.
Не потопає той, хто не пливе. 
В твоїм житті завжди існують кроки,
та кожен з них по різному веде.

***
В твоїх обіймах я нічого не боюся. 

Усе, що було, все давно пройшло. 
І, навіть, коли зранку не проснуся, 
окутає навік твоїм теплом.
Ти оберіг, який завжди зі мною. 
З тобою вмію бачити крізь стін. 
В любу погоду -  літом чи зимою -
тобі здійсню найнижчий я уклін.
***
Хвилина часу зцілює серця
на самоті, в думках, чужих обіймах. 
Молитва, що немає їй кінця,
немов вода - прозора й чудодійна.
Всього лиш мить, неначе серця спів.
Та на душі, лелеки не літають. 
Бо за життя не вистачає слів -
у самоті, мов полум'я, згасають.

Конкурс журналістських матеріалів «Дій активно! Живи позитивно!» ініційований Благодійним 
фондом Олександра Шевченка та Українським журналістським фондом
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Кажуть, життя - як 
гітарна струна. 
Буває, вона 

рветься, і тоді в житті 
настає сум чи біль. Але 
струни можна натягнути 
заново. І зіграти на них 
повну тепла та  наснаги 
мелодію. 

Так трапилось у житті чи не 
кожного потерпілого на вироб-
ництві, якими опікується Фонд 
соціального страхування. Але 
кожен по-різному виходить зі 
своєї ситуації, неоднаково ре-
агує на виклики долі. Світла-
на Магденко з Кременецького 
району – життєрадісна, напо-
внена сонячними зайчиками 
сміху. Мегапозитивна й, водно-
час, серйозна та  відповідаль-
на. Коли разом з командою, 
яка представляла Тернопіль-
ську область на Всеукраїнській 
спартакіаді серед потерпілих 
на виробництві «Сила духу» 
в Ужгороді, мала виступати в 
дисципліні дартс, готувалася 
до пізньої ночі, кидала в мішень 
дротики, переживала. Один з 
учасників команди помітив, 
що Світлані трішки бракує тех-
ніки, бо ж вони -  спортсмени-
аматори, ніколи спеціально 
не займалися певними вида-
ми спорту. Всі разом дружно 
відпрацювали ці моменти. І в 
підсумку Світлана Магденко, 
кілька років підряд виграючи 
в обласних відбіркових змаган-
нях потерпілих на виробництві 
в Тернополі, вже на Всеукра-
їнській спартакіаді додала до 
скарбнички загальнокоманд-
ного заліку тернополян свою 
особисту бронзу. Чимало дру-
зів  надбала жінка  на тих зма-
ганнях. Особливо здружилася з 
Валентиною Слюсарчук з Тер-
нополя. І тепер зідзвонюються, 
спілкуються. Бо здружили їх не 
тільки спортивні баталії, вбо-
лівання за спільну командну 
перемогу, а й те, що обидві жін-

ки мають у собі особливу силу 
- силу духу, яка допомагає пере-
борювати життєві труднощі.  

Зі Світланою Магденко спіл-
куватися просто та приємно, 
вона навіть про свою особисту 
трагедію, коли трапився нещас-
ний випадок на виробництві, 
може невимушено говорити.

- Працювала в школі села 
Сапанів техпрацівником, – гор-
тає сторінки спогадів жінка. 
- Готували школу до наступно-
го навчального року – робили 

ремонт. Як кажуть, хто молод-
ший – того просили білити сті-
ни вище, дали драбину. Але та 
драбина, певно, була старша 
за мене. І я гримнула з неї на 
цементну підлогу. Руками ніби 
рухала, а ноги не слухалися. 
«Швидкою» доправили в ра-
йонну лікарню, там сказали, що 
то сильний забій і пройде. Але 
час минав, а я встати на ноги 
не могла. Знайомі  порадили 
поїхати на консультацію в Рів-
не, допомогли з транспортом. 
Коли там, у лікарні, звичайна 
медсестра подивилася на зні-
мок хребта – каже: у вас пере-
лом, лікар підтвердив діагноз. 
Після того за їх методикою два 
місяці лежала нерухомо на спе-
ціальних скручених валиках, 
консультувалися в телефонно-
му режимі. 

І вже через сім місяців Світ-
лана вийшла на роботу. 12 
років живе з певними пробле-
мами здоров’я та з абсолютно 
іншим ставленням до життя. 
Після травми  мала час подума-
ти, в біді знайшлися друзі. «Те-
пер за добро вдесятеро віддячу, 

- каже, - бо знаю його цінність. 
Люди стали якісь озлоблені, ду-
мають більше про власні виго-
ди, але варто бути добрішими». 
Світлана двічі на рік проходить 
лікування, має можливість 
оздоровитися за кошти Фонду 
в санаторно-курортних закла-
дах. Пригадує, що в обласній фі-
зіотерапевтичній лікарні реабі-
літації в Більче-Золотому дуже 
їй допомогли. 

- Тоді найважче було не мені, 
- зізнається Світлана, - на двох 
старших дітей лягла важка сіль-
ська робота. Ми тримали три  
корови, свині, іншу господарку. 
І вони старалися все встигнути, 
та ще добре вчитися. Наймо-
лодшому було лише три роки 
і він вперто сидів зі мною на 
рівних дошках.  Дуже хотів, щоб 
я його зустрічала з автобуса, 
який  возив у дитячий садок, 
– як зустрічали всіх дітей. Сусі-
ди підсобили: у спеціальному 
кріслі в автомобілі  вивезли на 
зупинку - і дитина не тямила-
ся з радості, що мама прийшла 
по нього…  Через стільки років 
досі, як пригадую ті моменти – 
серце стискається. Сусіди їсти 
носили, підтримували, а ще  ко-
леги, сестри. Так що - добра на 
світі багато. Просто не всі його 
бачать і поціновують.

- Багато добрих справ ро-
бить і Фонд соціального страху-
вання, продовжує пані Світлана. 
- Коли мені вперше запропону-
вали спробувати свої сили на 
спартакіаді «Сила духу» -  якось 
встидалася. Але відважилась 
приїхати в Тернопіль на зма-
гання і до цього часу щаслива, 
що долучилася до усієї когорти 
таких, як я, котрі пережили в 
своєму житті чимало випробу-
вань.  З командою побували на 
змаганнях в Одесі, Ужгороді, де 
я здивувала саму себе – виборо-
ла бронзу з дартсу в особистому 
заліку. І це допомогло нам стати 
на третю сходинку п’єдесталу 
пошани усією командою. До 

речі, керівник управління Фон-
ду в Тернопільській області 
Федір Всеволодович Бортняк 
постійно підтримував спортс-
менів і всім жінкам команди 
особисто вручив чудові букети, 
привітавши з перемогою. 

Пригадує Світлана миттє-
вості спортивних змагань, різні 
веселі епізоди їх подорожей та 
спілкування. І своїм дзвінким 
сміхом висвітлює все довкола. 
Переконана, що такі спортивні 
заходи, як «Сила духу» просто 
необхідні людям з обмеженими 
можливостями. Адже для бага-
тьох з них – це те віконце, яке 
допомагає бачити світ, спілку-
ватися, почуватися потрібни-
ми собі і суспільству, віднайти 
нову життєву опору. 

Цього року Фонд соціально-
го страхування не має фінан-
сової можливості організувати 
спортивне дійство на минуло-
річному рівні. Але бажання по-
терпілих на виробництві, осіб 
з інвалідністю – надзвичайно 
важливі для працівників Фонду 
та й загалом для суспільства. 
Тому управління ВД ФССУ в 
Тернопільській області залу-
чає до проведення відбіркових 
змагань «Сила духу» меценатів 
та усіх тих, хто волонтерством, 
реальною допомогою може 
здійснити мрії кількох сотень 
людей з обмеженими можли-
востями. 

Кілька меценатів уже зголо-
силися надати посильну допо-
могу в організації спортивних 
змагань. Компанія «Агропрод-
сервіс», до речі, не перший рік 
займається подібною добро-
чинністю та підтримкою по-
терпілих на виробництві. Цьо-
го року вони знову виявили 
бажання допомогти особам з 
інвалідністю в Тернопільській 
області.

Саме так мрії стають реаль-
ністю, коли наміри  перетворю-
ються в дії.

Зоряна ЗАМКОВА.

У фермерському бізнесі я 
вже понад двадцять років. 
Тож можу порівняти, як 

жилося й працювалося нашому 
братові при різних урядах. От 
сьогодні читаю статистику: за 
останні п’ять років кількість 
фермерських господарств 
скоротилося на десять 
тисяч. Хіба це не результат 
непрофесійної політики влади 
у сфері АПК? Хоча тут ще треба 
розбиратися, непрофесіоналізм 
це чи приховані злочинні схеми.

Парадокс: в аграрній Україні фер-
мерство знищується як клас. Нас взяли 
в облогу. З одного боку корумповане 
чиновництво, з іншого - рейдери. Із гро-
шей, які держава виділяє для підтримки 

фермерів, до нас доходять лише крихти. 
Зате агрохолдинги, що належать олігар-
хам, жирують на мільйонних дотаціях. 

Генпрокуратура спокійно констатує: 
з 2014 року в країні відбулося понад 
1700 випадків незаконного захоплення 
врожаїв та майна. Куди ж ми котимося? 
Реальна кількість рейдерських атак на-

багато більша. Рейдери тим часом ро-
блять свою чорну справу дедалі більш 
нахабно. Якщо так триватиме й далі, 
український селянин остаточно втра-
тить право хазяйнувати на своїй землі. 

Поки не пізно, треба покінчити з 
цими злочинними експериментами у 
державній політиці в АПК. Найобраз-
ливіше, що позитивний досвід уже був 
напрацьований і почав успішно реалі-
зовуватися за часів прем’єрства Юлії 
Тимошенко. Пам’ятаєте, були виділені 
квоти на підтримку фермерства, дер-
жава всіляко заохочувала створення 
сільськогосподарських кооперативів. 
Ухвалена урядом Тимошенко програма 
з підтримки дрібного сільгоспвиробни-
ка передбачала в найкоротший термін 
скерувати на ці цілі найбільші за всю іс-

торію незалежної України фінансову та 
матеріальну дотації. Але прийшла нова 
влада, поламала всі плани і фермер зно-
ву залишився сам на сам із своїми про-
блемами. 

Я уважно прочитав, що пропонує ви-
борцям Юлія Тимошенко на виборах. 
Настійливо раджу всім читати програм-
ний документ “Новий курс”. У ньому є всі 
відповіді на наші запитання. Головне, є 
чіткий план, як держава має забезпе-
чити можливості для ефективної праці 
і чесного заробітку в селі. Не сумніваю-
ся, якщо довіримо Юлії Володимирівні 
реалізацію цієї програми, вже невдовзі 
отримаємо і потужного фермера, і за-
можне село. 

Василь КИРИЧЕНКО, 
фермер.

Фермери чекають на повернення Юлії Тимошенко

Мрії стають реальністю, коли 
наміри  перетворюються в дії
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Значимість людей, долі 
яких перетинаються із 
твоєю власною, стає більш 

зрозумілою й оціненою часто 
тоді, коли, на жаль, ці люди 
перестають бути з нами… Скоро 
уже 40 днів, як немає моєї другої 
мами, хресної, і, як у народі 
називають, свекрухи – Тетяни 
Степанівни Бабінець. 

Але чомусь це слово сьогодні не хо-
четься вживати. Здається воно мені 
холодним і несправедливим. Усіляко бу-
вало у наших стосунках, але моя велика 
повага до мами мого дорогого і коханого 
чоловіка завжди була домінантною у на-
ших стосунках. Колись моя рідна мама, 
якої вже давно немає на цьому світі, 
але яка у моєму серці і вчинках, сказала 
мені: ця жінка виховала для тебе добро-
го і надійного чоловіка (а про мого чоло-
віка моя мама завжди зауважувала, що 
її зять, як чужих п’ять), тому маєш по-
важати, цінувати і дружити з нею. Це й 
стало мудрим заповітом для мене. 

Зараз я все більше починаю ро-
зуміти, що по-іншому й не мо-
гло бути. Людина, яка букваль-

но дихала інтересом нашої сім'ї, з рук 
якої все росло і примножувалося, була 
справжньою берегинею роду. І це все 
про нашу дорогу маму…бабу Таню…Те-
тяну Степанівну…

Доля її, як долі всіх людей того по-
коління, дітей війни, була зовсім не-
простою, наповненою великою працею, 
боротьбою з труднощами життя, по 
молодості – нестатками, але й великим 
оптимізмом, бажанням досягти кращо-
го, особливо - для дітей і внуків.

Тетяна Степанівна народилася 13 ве-
ресня 1932 р. у с. Савинці Рокитнянсько-
го району на Київщині. Про дитинство 
згадувала небагато, але розказувала 
про пережитий ними голод, що від-
клав відбиток на все життя – фізичний 
і моральний. Завжди згадувала добро-
ту своєї мами, її бажання зробити дітей 
щасливими. А для цього – вивчити їх. 
Батько був строгим, але також усіляко 
сприяв наміру дати трьом донечкам від-
повідну освіту. У той час для сільських 
дітей це було не так і просто. Тому ма-
ленька Таня наполегливо вчилася. Після 
успішного закінчення школи вступила 
на педіатричний факультет Київського 
національного медичного університету. 
Це було великим досягненням для сіль-
ської дівчинки з незаможної родини. Од-
нак Таня та її дві старших сестри отри-
мали гідну освіту. 

Жила Таня у гуртожитку, рано навчи-
лася бути самостійною, відповідальною, 
ладити з людьми. На мою думку, це був 
великий талант – бути колегіальною, 
неконфліктною. Це значний дар для лю-
дини, який можливий тільки тоді, коли 
працюєш над собою, намагаєшся почути 
іншого, а часом просто стримати у собі 
чиюсь несправедливість, «перемолоти» 

її на порох. Я намагаюся бути такою, од-
нак не завжди це мені вдається. Але по-
вагу до цієї якості мами Тані маю велику. 

Хочу сказати, що отримання дипло-
му стало тільки початком тяжкої праці 
протягом усього подальшого життя. У 
мене склалося таке враження (за розпо-
відями мами, її близьких і моїми влас-
ними спостереженнями), що педіатр з 
дипломом педіатричного факультету 
значно відрізняється від педіатра, який 
вийшов з медичного факультету. У про-
фесійній і життєвій поведінці мами Тані 
завжди відчувалося глибинне розуміння 
дітей, я б сказала навіть на рівні інтуїції 
проявлялася якась особлива «заточе-
ність» на специфіку дитячого організму, 
справжня «педіатричність» мислення. 
Цікавим було те, що у розмовах з мамою, 
коли я компліментарно про якогось 
педіатра відгукувалась з мого досвіду, 
вона завжди підкреслювала: «А знаєш, 
він чи вона - випускник педіатричного 
факультету». Може, й помилюся, це, на-
певно, персоніфікований процес, але 
як представник сімейної медицини, я 
б сказала так: справжніми педіатрами 
вторинної і третинної ланки системи 
охорони здоров'я мають ставати випус-
кники саме педіатричних факультетів 
(такі, якою була наша мама), а з медич-
них факультетів мають виходити лікарі 
загальної практики-сімейні лікарі, які 
можуть вести діток.  

Після закінчення вузу за на-
правленням мама приїхала 
працювати лікарем-педіатром 

у Заліщики, де познайомилася з май-
бутнім чоловіком Дмитром Михайлови-
чем Бабінцем. Створила сім'ю, народила 
сина Ігоря. Працювала на первинці і в лі-
карні. Стала справжнім професіоналом. 

Хочу сказати, що мама Таня була лю-
диною дуже відповідальною за долю 
рідних. У той час, коли самим було не 
так просто вижити, взяла на утриман-
ня дітей своєї померлої старшої сестри. 
Протягом всього життя, як могла, допо-
магала їм. Показово, що навіть померла 
вона на моїх руках і племінниці Люди.

Коли переїхали до Тернополя, мама 
стала лікарем-ревматологом поліклі-
нічного відділення, а потім перейшла до 
стаціонару. Це ще був той час, коли лю-
дину без особливих «потрібних зв’язків» 
могли оцінити. Таким чином, саме як 
сформованого лікаря-практика нашу 
маму запросив на кафедру молодий про-
фесор Іван Семенович Сміян. Вона стала 
успішним практичним лікарем, працю-
вала в обласній дитячій лікарні, а також 
захистила кандидатську дисертацію, 
ставши викладачем кафедри педіатрії 
Тернопільського медичного інституту.

На цьому хочу зупинитися. Ми за-
вжди з мамою сходилися на думці про 
те, що на клінічну кафедру можна бра-
ти тільки вже сформованих клініцистів. 
Хоча б 5 років роботи за клінічним фа-
хом робить лікаря готовим до наукової 

й викладацької роботи, ще й за умови 
наявності у нього для цього хисту,  до-
статнього рівня професійності, а також 
загальної ерудиції та рівня культури. 

Виникали й життєві біди. Тяжко за-
хворів чоловік Тетяни Степанівни, з 
яким вони щасливо прожили 23 роки. 
До останнього подиху вона догляда-
ла Дмитра Михайловича, намагаючись 
врятувати від недуги. Та бій був нерів-
ним, мама втратила дуже достойного 
чоловіка, свою надійну опору. 

Хочу також сказати, що мама стала 
для мене й прикладом того, як до кінця 
днів вона підтримувала батьків покій-
ного чоловіка, пам’ятаючи їхню добро-
ту, відданість сім'ї. А найголовніше, що 
вона правильно навчила Ігоря, свого 
сина, бути опорою своїм рідним, зокре-
ма бабусі й дідусеві, які потім стали дуже 
близькими й для мене, молодої невістки. 
Я багато чого навчилася у цих достойних 
людей, справжніх інтелігентів духу. 

Мама Таня без праці не мисли-
ла свого життя, її трудова біо-
графія – 43 роки у практичній 

медицині і 25 років у системі медичної 
освіти. Колеги цінували і поважали її, 
студенти переймали практичний досвід. 

Хочу сказати також про її порядність 
і слідування певному кодексу честі на 
освітянському шляху. Коли я захистила 
кандидатську дисертацію, вона, не роз-
думуючи, залишила роботу в медично-
му університеті. Ми стримували її, ще 
можна було працювати. Вона ж сказала, 
що це неправильно, щоб в одному виші  
працювало нас двоє з одним прізвищем. 
Зробила свій вибір, не вагаючись. Тому, 
коли моя донька, бабусі Тані онучка, ви-
пускниця нашого вишу, вирішила поїха-
ти до Києва, не слухаючи ніяких умов-
лянь про подальше навчання і можливу 
наукову роботу, я зрозуміла, що це бабу-
сині гени. Ми завжди говорили з мамою 
про те, що справжня династія – це про-
довження традиції у професії, у справах,  
але це зовсім не значить, що в одному 
виші. Навпаки, часто саме це (кумівство, 
«родинність») не дає можливості попо-
внювати кадровий склад  талановитою 
молоддю і  сформованими лікарями-
практиками без подібних зв’язків.  

Згадую і про високий рівень загаль-
ноосвітніх знань мами Тані. Так часто 
зараз приходиться стикатися з філо-
логічною безграмотністю, відсутністю 
математичних та інших навичок, не-
знанням власної історії... Люди навіть з 
вищою освітою практично не читають 
художньої літератури. А наша мама за-
вжди багато читала – пресу, художню і 
фахову літературу. Я завжди жартувала, 
що ми знаємо думки одна одної, бо чита-
ємо одні книги.  

Мама Таня була першим крити-
ком моїх кандидатської і докторської  
дисертацій. І коли вона з повагою і щи-
рою радістю двічі у житті сказала мені: 
«Ліля, я тебе щиро вітаю. Ти молодець!», 

я знала точно, що це так і є. Вона мені 
допомагала з грамотністю української 
мови, оскільки я у свій час, вийшовши з 
офіцерської родини і помінявши не одну 
школу у радянські часи, закінчила росій-
ську школу. Знаю, що мама вичитувала 
дисертації багатьох працівників кафедри 
педіатрії саме на предмет чистоти мови. 

Тетяна Степанівна була дбайливою 
мамою для свого сина, для мене, любля-
чою бабусею для онуків – Анастасії та 
Дмитра. Доля судила їй дочекатися прав-
нучки Ніни. Цей дар глибинно розуміти 
своїх рідних насправді притаманний не 
кожному. Багато хто просто егоїстично 
хоче нав’язати своє бачення. А мама Таня 
приймала наш вибір, який, можливо, не 
завжди був для неї зрозумілим, прино-
сив хвилювання і життєвий дискомфорт. 
А ще у непрості моменти вона дивувала 
швидким прийняттям рішень – могла 
віддати щось дороге матеріальне, яке на-
бувалося тяжкою працею – для реалізації 
наших планів, які не завжди могли були 
спрогнозованими точно на позитив. Сло-
вом, це була справжня Мама.

Тетяна Степанівна стала вірною 
дружиною також і для другого 
свого чоловіка Мирона Петро-

вича, з яким ще прожили 31 рік. Цей час 
сповнений взаєморозуміння і поваги. А 
ще натхненною працею на дачній ділян-
ці, де побудували невеличкий дім, поса-
дили садок і радували рідних щедрими 
дарами своєї праці.  І тут мушу сказати 
про ще один великий талант мами – чут-
тя до землі. З її рук все росло, примно-
жувалося, було смачним і добротним. 
Бувало, залишимо домашні квіти на неї, 
приїдемо, а вони рясно буяють, хоча пе-
ред тим такого не спостерігалось. Все у 
неї вдавалося «на славу», насіння роз-
давала всім сусідам. Коли тепер спосте-
рігаю, як все вдається у нашому садочку 
моєму чоловікові, який вірою і правдою 
прослужив державі, і явно не мав часу 
займатися домашнім господарством, то 
розумію, що це також добрі мамині гени 
проявляються. Здорово, що вона заста-
ла це при житті – побачити, як її дорос-
лий син, справжній полковник і надзви-
чайної порядності людина, так якісно 
працює на землі, садить квіти і дерева, 
доглядає за ними, змонтував теплицю й 
отримує гарні плоди – красу, задоволен-
ня і земне натхнення. Мама з небес за-
вжди буде бачити це і щиро радіти.

Скоро 40 днів, як немає з нами 
мами… Покидають нас  представни-
ки дуже сильного покоління справ-
жніх людей, наших вчителів, батьків, 
бабусь, мудрих порадників, храните-
лів вічних людських цінностей… Хоті-
лося про це написати.  А пам'ять буде 
видавати нові спогади…

Нехай мама з Богом спочиває… А 
ми будемо намагатися не підвести її, 
бути достойними її життєвого при-
кладу.

Лілія БАБІНЕЦЬ.

Мама Таня
Пам’яті рідної людини, достойного 

лікаря і викладача Тетяни Степанівни 
Бабінець присвячується…
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У Скалаті на стадіоні ДЮСШ 
«Колос» відбулася обласна 
спартакіада «Найкраще 

спортивне село Тернопільщини», 
приурочена Олімпійському дню.  

У Вікторівці Козівського району до 
цього дня готувалися дуже ретельно. Із 
самого ранку біля клубу зібралися сільські 
спортсмени та їх уболівальники.  Далі всі 
вирушили до місцевого храму святого Ми-
колая, де настоятель церкви о. Володимир 
Коротницький благословив і освятив йор-
данською водою усіх учасників поїздки на 
щасливу дорогу і спортивний успіх. Орга-
нізатором і спонсором цього спортивного 
заходу стало фермерське господартво «Ві-
кторія–92», яке очолює заслужений пра-
цівник сільського господарства України 
Петро Пеляк.

На спартакіаду вирушило близько со-
тні учасників із села. Перед виїздом Петро 
Пеляк звернувся до спортсменів з поба-
жанням і щирими напутніми словами: 

- Ви у 2015 році уже виборювали це по-
чесне для нашого села спортивне звання, 
а потім з гордістю захищали честь Терно-
пільського краю на Всеукраїнській сіль-
ській спартакіаді за «Краще спортивне 
село України», тож для вас немає нічого 
неможливого сьогодні, якщо вірити у свої 
сили, - зазначив Петро Іванович. - Пере-
магайте в чесних змаганнях суперників, 
із гідністю сприймайте, якщо будуть по-
разки. Це і є справжня спортивна боротьба, 
де сильніший завжди перемагає. А наші 
найвідданіші вболівальники нехай за вас 
переживають, підтримують і щиро поді-
ляють з вами радість перемог і смуток не-
вдач. Повертайтеся всі здорові додому.

Організували спартакіаду Тернопіль-
ська територіальна організація всеукра-
їнського фізкультурно–спортивного то-
вариства «Колос» і управління фізичної 
культури та спорту облдержадміністрації 
спільно з Тернопільським осередком НОК 
України і Тернопільським регіональним 
відділенням Асоціації сільських, селищних 
рад та об’єднаних територіальних громад. 

Учасники демонстрували свої вміння 
у міні-футболі, волейболі, перетягуванні 
линви, гирьовому спорті, шахах, шашках, 
настільному тенісі, дартсі. На спортивних 

аренах стадіону вирувала напружена бо-
ротьба. Було очевидно, що здобути перше 
місце буде непросто, адже серед учасників 
змагань було чимало команд, які неодно-
разово удостоювалися звань найкращих 
спортивних сіл у своїх районах, ставали 
переможцями чи призерами попередніх 
обласних спартакіад. 

Цілий день тривали надзвичайно ці-
каві, захоплюючі та інтригуючі спортивні 
баталії. Звучали свистки суддів, були пере-
можці та переможені.

Вже із самого початку змагань наші 
спортсмени стали завойовувати міцні 
позиції. У грі з міні-футболу вікторівків-
ські футболісти Андрій Мартинюк, брати 
Дем’ян та Йосип Репели, Віталій Сметана, 
Богдан Шаршонь, Михайло Купчак під ке-
рівництвом тренера Бориса Палюха впев-
нено перемогли команди Шумського райо-

ну з рахунком 0–5, Теребовлянського 2–3, 
Зборівського 1–5 і вийшли у фінальну час-
тину, де зустрілися із переможцем іншої 
групи з Борщова. Гра проходила на одна-
ковому рівні і закінчилася з рахунком 1–1, 
а переможець визначався після серії 6–ти 
метрових ударів. Більш вдалими були наші 
суперники і нам дісталося друге місце.

Насамперед переконливу перемогу 
із гри в шашки здобула неодноразовий 
переможець спортивних турнірів Оля 
Шаршонь-(Дрожджак), яка принесла ко-
манді почесне перше місце. Друге призове 
місце в турнірній таблиці дісталося за гру 
в шахи. Впевнено виграв змагання із на-
стільного тенісу Ярослав Пеляк і додав у 
скарбничку перемоги перше місце. Також 
перше місце було здобуто в гирьовому про-
тистоянні, а в грі з дартсу серед сільських і 
селищних голів, вікторівківська сільська 

голова Віра Коропецька стала першою. 
Віталій Лаврик, Анатолій Лаврик, Сергій 
Примак, Сергій Сметана, Андрій Тимчи-
шин, Андріан Цюприк у перетягуванні 
линви стали на спартакіаді найсильніши-
ми і нікому не поступилися своєю міццю. 
Важко переоцінити роль вікторівківських 
уболівальників у перемозі своїх кумирів. 
Вони щиро підтримували їх дзвінкими гас-
лами: Вікторівка!, Вікторівка!, Вікторівка!, 
що ехом розносилося над стадіоном і на-
дихало наших спортсменів на боротьбу та 
перемогу. 

На завершення дня наступила хвилю-
юча мить, яку з нетерпінням чекали усі 
присутні на стадіоні. Суддівська колегія 
спартакіади підвела підсумки спортивних 
змагань і визнала, що серед спортивних 
команд районів перше місце вибороли ві-
кторівківчани з Козівщини, а село Вікто-
рівка визнане «Найкращим спортивним 
селом Теонрпільщини 2019». Вікторівків-
чани сприйняли перемогу з великою ра-
дістю, розчулені і щасливі смаком перемо-
ги вони, обнімаючись, вітали один одного. 
Щасливим у ці хвилини почував себе і Пе-
тро Пеляк, відчуваючи, що праця, яка вкла-
дається ним у розвиток фізичної культури 
і спорту на селі, не пропала даром. Потім 
були почесні місця на п’єдесталі та заслу-
жені нагороди переможцям. 

Вікторівківські спортсмени та уболі-
вальники отримали грошову винагороду 
від ФГ «Вікторія-92». Люди були щасливі, 
відчували гордість за рідне село – малень-
ку батьківщину, яка додає їм сил щоразу 
долати нові перешкоди і здобувати нові 
перемоги. 

Іван ДУФЕНЮК,
член Національної спілки 

журналістів України.

Петро ПЕЛЯК:  
«Немає нічого неможливого, 

якщо вірити у свої сили»
Вікторівка Козівського району стала найкращим 

спортивним селом Тернопільщини
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Підготувала
Ольга ЧОРНА.

У США не вистачає лікарів
Через шість років Сполученим Шта-

там треба будуть додаткові 2 млн. 300 
тис. медпрацівників. Головна причина 
- старіюче населення. Згідно з даними до-
сліджень, сотні тисяч вакансій залишаться 
не заповненими, повідомляють Факти. Вже 
нині Америці, особливо у глибинці, бракує 
лікарів, медсестер і лаборантів. Вчитися 
довго - до 10 років. І дорого: від $150 тисяч 
- до $400 тисяч. Тому дедалі менше моло-
дих людей беруть на себе таку відповідаль-
ність. Зараз 15 відсотків усіх медсестер і 23 
відсотки інших медпрацівників у США - мі-
гранти. І країні треба їх більше. Але не все 
так просто. США не визнають іноземні ме-
дичні дипломи. Треба вчитися додатково. 
Зарплатня у медпрацівників непогана - в 
середньому $100 тисяч у рік. 

Неточні прогнози: Лукашенко 
надумав розігнати синоптиків

Президент Білорусі Олександр Лу-
кашенко запропонував розігнати рес-
публіканський центр з гідрометеоро-
логії. «З ними треба щось робити: їх тре-
ба або розганяти, або приводити до тями. 
У кращому випадку якогось дня на 50-70 
відсотків достовірність прогнозу погоди. 
Нам такий гідрометцентр не потрібен», - 
заявив Лукашенко, передають білоруські 
медіа. І додав, що більше довіряє прогнозу 
своїх військових. «Вони майже на 100 від-
сотків дають точний прогноз, правда, ко-
роткий», - зауважив президент. Раніше Лу-
кашенко вже виступав з критикою якості 
прогнозів погоди, які робить Белгідромет.

У світі працюють 152 мільйони 
дітей, що є протизаконно 

У світі незаконно експлуатують пра-
цю 152 мільйонів дітей, які не досягли 
віку виконання трудових обов’язків. 
Такі дані навів Дитячий фонд ООН 
(UNICEF), передає DW. Майже половина 
цих дітей працює у небезпечних умовах. 
Понад 70 відсотків зайняті у сільськогос-
подарських роботах. За оцінками UNICEF, 
більшість таких дітей - 72 мільйони - живе 
в Африці. В Азії експлуатують 62 мільйони 
дітей. В організації наголосили, що важ-
ливим інструментом боротьби з дитячою 
працею є доступ до шкільної освіти.

Інфляція у Венесуелі 
перевищила 900 відсотків

Інфляція у Венесуелі з початку 2019 
року перевищила 900 відсотків. Про це 
повідомив член комітету з фінансів наці-
ональної асамблеї Анхель Альварадо. У 
річному вираженні, що обчислювалося з 
червня минулого року, зростання цін вия-
вилося на рівні 815000 відсотків. 

Понад 670 млн. людей 
страждають ожирінням

На сьогодні понад 2 мільярди людей 
мають надлишкову вагу. Третина з них 
- більше 670 млн. - страждають ожи-
рінням. Про це повідомляє прес-служба 
Продовольчої і сільськогосподарської ор-
ганізації ООН (ФАО). Згідно з прогноза-
ми, кількість людей, які страждають ожи-
рінням, скоро обжене кількість тих, хто 
страждає від голоду. У 2017 році таких 
було 821 млн. осіб. Причина невтішного 
прогнозу - нездатність продовольчих сис-
тем забезпечувати здорове харчування, 
вважає генеральний директор ФАО Жозе 
Граціану да Сілва. Надмірна вага і ожирін-
ня підвищують ризик розвитку хронічних 
захворювань, таких як діабет, гіпертонія, 
хвороби серця і деякі форми раку. В Укра-
їні ситуація з якістю продуктів харчуван-
ня також негативна: кожен другий товар 
на полицях магазинів - фальсифікований. 

Універсальну донорську кров 
створили у Канаді

Вчені з Університету Британської Ко-
лумбії повідомили про створення уні-

версальної донорської крові. На це піш-
ло чотири роки досліджень, пише Science. 
Кожна людська група крові визначаєть-
ся кількістю молекул цукру на оболон-
ці червоних кров’яних клітин. У кишечни-
ку знайшли мікроорганізми, які виробля-
ють два ферменти, здатні перетворювати 
кров у відповідну всім групам, прибираю-
чи «непотрібні» молекули. «Якщо продо-
вжити експерименти, то це може змінити 
всю сферу донорства і переливання крові», 
- сказав один із дослідників Харві Кляйн. 
Наявність універсальної крові може бути 
особливо важливою, коли необхідно нада-
ти людині невідкладну допомогу і у лікарів 
немає часу визначати його групу крові.

На відновлення Нотр-Даму 
французькі мільярдери  

не дали й цента  

Французькі мільярдери не вико-
нали своєї обіцянки про перерахуван-
ня матеріальної допомоги для віднов-
лення зруйнованого собору Паризької 
Богоматері, який постраждав внаслі-
док пожежі у квітні. Представники діло-
вих і церковних кіл зазначили: в благодій-
ний фонд, створений для збору пожертв 
на реконструкцію постраждалого націо-
нального пам’ятника, не надійшло жод-
ного цента від французьких мільярдерів, 
повідомляє Bloomberg. Представник прес-
служби собору Анрі Фіно наголосив: побо-
ювання великих інвесторів пов’язані з ба-
жанням знати, на що саме будуть витрача-
тися їхні гроші, вони чекають планів ре-
конструкції і лише після цього будуть пе-
рераховувати гроші у фонд. Поки зібрано 
дев’ять відсотків від обіцяних пожертв на 
реконструкцію. При цьому 90 відсотків із 
цих грошей надійшли із США.

У Пентагоні заявили: Москва 
отримує вигоду з хаосу

У Штатах стежать за тим, що Москва 
робить в усьому світі, і якщо десь вини-
кає хаос, то там простежується росій-
ський слід. Про це заявив прес-секретар 
міноборони США Ерік Пехон, передає Голос 
Америки. За його оцінкою, «Москва отри-
мує вигоду з хаосу, наживається на тому, 
що дестабілізує світовий порядок». Як за-
значив Пехон, Росія вважає своїм головним 
завданням роздроблення НАТО. «Ми сте-
жимо за тим, що Москва робить в усьому 
світі. Якщо ви бачите в якійсь частині сві-
ту хаос, то ви неодмінно виявите там ро-
сійський уряд», - підкреслив прес-секретар 
Пентагону. І наголосив: США надаватимуть 
допомогу державам, залученим у конфлікт 
за участю Москви. Це принесе користь регі-
ональній та глобальній безпеці.

До 2050 року кількість людей 
похилого віку подвоїться

Чисельність людей у віці 60 років і 
старше збільшиться із 900 мільйонів 
осіб у 2015 році приблизно до 2 мільяр-
дів людей у 2050-ому. Такі дані наводять 
в ООН, передає УНН. За даними організації, 
приблизно з кожною шостою літньою лю-
диною у світі погано поводяться. Населен-
ня планети старіє, а значить проблема на-
буватиме все більшого масштабу. Жорсто-
ке поводження, як вказують експерти, час-
то призводить до серйоз-
них фізичних травм і дов-
гострокових психологічних 
наслідків. 

Чим загрожує втрата  
підтримки МВФ

У погіршенні відносин України і 
МВФ зацікавлені лише олігархи. Про це 
в інтерв’ю журналу «Країна» розповів про-
грамний директор партії «Голос» Павло 
Кухта. «Вимоги МВФ зараз не є політично 
важкими. Це закон про незаконне збага-
чення, реформи в небанківському фінансо-
вому секторі. Вони дозволять виникнути в 
Україні фондовому ринку та ринку цінних 
паперів. До того ж потрібна нормальна ро-
бота антикорупційного суду, системні ре-
форми, які запровадять нові можливос-
ті в економіці. Якщо не досягнемо домов-
леностей з цього приводу - це означатиме 
повну перемогу олігархічних інтересів. Та-
кий варіант обернеться фінансовою ката-
строфою для країни», - сказав він.

Більшість українців готові 
вступити до ЄС і НАТО 

Більшість громадян України гото-
ві проголосувати на референдумі за 
вступ України в Євросоюз і НАТО. Про 
це повідомляє Європейська правда, поси-
лаючись на результати опитування Цен-
тру «Соціс» та Комітету виборців України. 
Якби найближчим часом відбувся рефе-
рендум, 68,1 відсоток опитаних проголо-
сували б за вступ України в ЄС, 17,1 - були 
б проти, 5,9 відсотків не брали б участі в 
референдумі. Щодо проведення референ-
думу про вступ до НАТО, 51,1 відсоток 
опитаних відповіли б ствердно, 29,4 - про-
голосували б проти, 7,4 - не брали б учас-
ті в референдумі. При цьому 35,8 відсо-
тків опитаних вважають, що Україні слід 
визначити свій власний шлях розвитку та 
покладатися на свої ресурси. 

Наші пенсії - унікальна ситуація 
для всієї Європи 

В Україні з пенсіями склалася ситу-
ація, якої немає ніде в Європі. У нас на 
одного пенсіонера припадає менше, ніж 
один працюючий, у Європі - більше трьох. 
Про це на телеканалі ZIK заявив доктор 
економічних наук Андрій Длігач. Він зау-
важив, що в Україні на 17 мільйонів тру-
дових ресурсів, серед яких приблизно 8 
мільйонів постійно або тимчасово працю-
ють за кордоном і 3 мільйони - бюджет-
ники, припадає 11,7 мільйона пенсіонерів 
та мільйон інвалідів. «Отже, ми маємо си-
туацію, якої немає ніде у Європі. Коли на 
одного пенсіонера припадає менше, ніж 
один працюючий, який сплачує подат-
ки. Середньоєвропейська цифра - біль-
ше трьох працюючих громадян на одного 
пенсіонера», - зазначив експерт. 

Україна - лідер за кількістю 
відмов у в’їзді до ЄС 

57593 українців не змогли перетну-
ти кордон з країнами Євросоюзу торік. 
Про це повідомляє громадська організація 
«Європа без бар’єрів», інформує Громад-
ське. Головними причинами відмови були 
відсутність належних документів, що під-
тверджують мету поїздки та недостатньо 
грошей. ГО «Європа без бар’єрів» зазначає: 
у другому випадку відмови не завжди були 
обґрунтованими. Прикордонники ЄС від-
мовлялися приймати як доказ платоспро-
можності кошти на картці, але такі випад-
ки були рідкісними. «За підсумками 2018 
року це був найбільш проблемний кіль-
кісний показник. Торік українці отрима-

ли 57593 відмови у в’їзді на кордонах ЄС, 
це на 55 відсотків більше ніж у 2017-ому 
(37114), і стали лідерами за цим показни-
ком», - повідомили в організації. Абсолют-
на більшість - 46184 відмови отримані на 
польській ділянці наземного кордону.

За жахливі поїзди пригрозили 
звільненням

Керівників депо, які випускають у 
рейси пасажирські поїзди в неналеж-
ному технічному стані, треба звільняти. 
Про це заявив прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман, передає УНН. За словами Грой-
смана, уряд створив всі необхідні умови для 
того, щоб компанія «Укрзалізниця» була 
ефективною. При цьому він додав: у розпал 
сезону відпусток українцям іноді доводить-
ся подорожувати в «жахливих» умовах.

Людина Медведчука купила ZIK
Після того, як Тарас Козак, який є 

наближеною людиною до кума Путіна 
Віктора Медвечука, став власником те-
леканалу ZIK, мовник покинула група 
журналістів, зокрема топ-менеджмент. 
До цього телеканалом володіла родина 
львівського олігарха Петра Димінсько-
го. 14 червня власник ZIKу змінився, по-
відомляє 24-ий канал. Тепер Козак у своє-
му медіа активі має три інформаційні те-
леканали: 112 Україна, NewsOne і ZIK. На 
переконання багатьох фахівців, ними де-
факто володіє не Козак, а Медведчук. Та-
рас Козак свого часу працював на різних 
посадах у Державній митній службі. Очо-
лював Західну регіональну митницю. За 
словами нардепа Сергія Лещенка, Мед-
ведчук і Козак - бізнес-партнери.

Укравтодор: на ремонт доріг 
треба 59 років і 2 трильйони 
В Укравтодорі відзвітували за ям-

ковий ремонт. В організації заявили, що 
компанія вже полатала 3 мільйони ква-
дратних метрів доріг - половину із запла-
нованого. На ямковий ремонт заклали 6 
мільярдів гривень. Зате на дороги тери-
торіального значення грошей не виста-
чає. Всього в Україні 170 тисяч кілометрів 
доріг. Із них лише десять - у задовільно-
му стані. Решта  потребує ремонту. Зага-
лом на відновлення українських доріг по-
трібно мінімум два трильйони гривень, і 
59 років часу, повідомили на segodnya.ua.

Чи будуть відбирати квартири  
за невчасну сплату послуг ЖКГ?

Якщо несвоєчасно платите за кому-
налку, то квартири не відбиратимуть. 
Про це повідомив міністр соціальної полі-
тики Андрій Рева. «Щодо можливості втра-
ти житла: Житловий кодекс забороняє змі-
нювати договір житлового найму в разі, 
якщо у людини є заборгованість. Стосов-
но Цивільного кодексу, який передбачає 
майнову відповідальність у разі заборго-
ваності за ЖКГ, то у нас немає такої прак-
тики, щоб забирали житло через суд - хіба 
що за банківськими кредитами», - зазна-
чив Рева. А от пеню платити доведеться. 
Вона буде нараховуватися з 10 червня. Роз-
міри штрафів - 0,01 відсоток боргу за ко-
жен день прострочення після 20-го числа 
кожного місяця. Пеня нараховується, якщо 
сума боргу перевищить 340 гривень. 
Цьогоріч українці накупили хліба 

на 12 млрд. гривень
У січні-квітні цього року українці, 

купуючи хліб, хлібобулочні та борошня-
ні вироби, витратили 12 мільярдів гри-
вень. Про це свідчать дані Держстатисти-
ки, передає УНН. Також протягом чотирьох 
цьогорічних місяців українці накупили цу-
кру на 3,3 мільярди, макаронних виробів - 
на 381,4 мільйони, шоколаду та  кондитер-
ських виробів - на 6,9 мільярдів гривень. 
Купуючи чай та каву, жителі країни ви-
тратили 2,5 мільярдів, прянощі та припра-
ви - 2,8 мільярдів, корми для тварин - 8,1 
мільярд гривень. На пиво й вино українці 
витратили 6,4 мільярди та 1 мільярд гри-
вень, відповідно.

Україна Світ

Новини nday.te.ua
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Останнім часом Макс 
дивно поводиться. Ось 
уже більше тижня він 
якийсь замислений і на 
розпитування Юлі про-
сто не реагує. В інтерна-
ті не прийнято лізти один 
одному в душу, але ж Мак-
сим кращий друг! Юля по-
тайки спостерігала за то-
варишем. Вчора він пере-
мовлявся з якимись не-
знайомими хлопцями у 
дворі. Тривожні думки не 
покидали голову дівчини. 
Аби тільки нікуди не вліз. 
Можливо, він вирішив 
втекти?  З інтернату дуже 
часто хтось тікає й пізні-
ше їх приводять з поліції. 
Але Саша не такий! Він 
би сказав їй. Ще Юля ба-
чила, як він тим же хлоп-
цям віддав свій телефон, 
що ледь випросив у тіт-
ки минулого року на день 
народження. Серце дівчи-
ни стискалося від пога-
них передчуттів, але все, 
що вона могла, це просто 
спостерігати.

Максим давно заува-
жив, що непомітно вибра-
тися з інтернату можна 
саме в цей час. Правда, в 
так званий батьківський 
день, справжні батьки в 
дитбудинок приходять 
рідко. Хіба що до малого 
Ярика приїжджають іно-
ді мама з татом на "Мер-
седесі". Привозять доро-
гі подарунки, іграшки, цу-
керки і новий одяг. Хлоп-
чик потім ще довго роз-
даровує ці речі інтернат-
ським, але ніхто не за-
здрить хлопцеві, який ви-
явився непотрібним най-
ріднішим людям в світі.

Саме сьогодні Макс 
зробить задумане! Юля 
про щось здогадується, 
але він не хоче її втягува-
ти. Це може бути небез-
печно. Після сніданку по-
чнуть приїжджати ро-
дичі, і ніхто не помітить 
його відсутність. Напев-

но, навіть до вечора.
Хлопець прокрався до 

діри в паркані, виповз на 
вузьку дорогу, але не пі-
шов по ній, а обігнув че-
рез чиїсь городи і ледь по-
мітною стежкою попря-
мував до автобусної зу-
пинки. Яка зараз година? 
Рука за звичкою ковзну-
ла в кишеню, але замість 
кращого в світі телефону 
натрапила на той самий 
згорток. На мить Макси-
ма охопив сум, але хло-
пець рішуче прогнав цю 
думку. Треба поспішати!

- Куди це ти ? А як же 
я? Невже не міг хоча б по-
прощатися?

Від несподіванки 
Макс застиг на місці і зди-
вовано глянув на захека-
ну Юлю. Дівчина тремті-
ла і ледь не плакала.

- Це не те, про що ти 
думаєш, - відповів хло-
пець збентежено.

- А що мені думати? Я 
бачила, як ти продав по-
дарунок тітки! І як роз-
мовляв з тими хлопцями! 
Ти хочеш мене залиши-
ти тут саму? – вигукнула 
Юля. В її очах читався від-
чай і Максим зрозумів, що 
треба було розповісти їй 
все одразу.

- Я не продав, а вимі-
няв! Сьогодні у моєї мами 
день народження! Сорок 
років. Глянь! - Максим ви-
тяг з кишені невелику ко-

робку, в якій лежали ма-
сивні срібні сережки.

 - Яка краса! Ти їдеш до 
мами на день народжен-
ня? Я думала ти просто 
вирішив втекти! Візьми 
мене з собою! - вигукнула 
Юля, переводячи погляд з 
пакунка на хлопця, який 
завжди був поруч. Вона 
навіть не подумала, що їй 
може влетіти так само, як 
йому, якщо їхнє зникнен-
ня помітять. Вони завжди 
все робили разом і тепер 
Юля теж не збиралася ли-
шатись осторонь.  

До обласного центру 
їхали довго, і Максим, на-
супившись, мовчав, спо-
стерігаючи, як залиша-
ються позаду дерева та 
будинки. Дівчина теж 
притихла. По приїзді тро-
хи поблукали, поки зна-
йшли потрібну квартиру. 
Все ж, він дуже давно тут 
не був. Аби тільки була 
вдома..

- Мама! - Максим за-
глянув у відчинені двері.

 - Свєта! Прокидайся. 
До тебе гості. – роздався 
п’яний чоловічий голос.

- Не забув синок про 
ювілей! Та прийди в себе! 
- весела компанія крича-
ла навколо жінки. Хтось 
тряс Світлану за плече.

- Ой, який подарунок! 
- ніяк не міг заспокоїти-
ся якийсь жвавий чоловік 
з надкушеним бутербро-

дом в руці.
 - За це в ломбарді мо-

жуть пристойно дати!
 - Заткнись, Микола! - 

відгукнулася нарешті іме-
нинниця і підняла хмільні 
очі на гостей.

 - Мамо, з Днем наро-
дження! - затинаючись, 
випалив Максим. 

- Не треба в ломбард! 
Ти потерпи, ще трохи за-
лишилося. Я заберу тебе 
звідси. 

Щось стисло горло 
хлопцеві і він більше ні-
чого не міг сказати. Йому 
було безмежно боляче ди-
витись на це все. Він хотів 
подарувати їй краще жит-
тя. Мати, тим часом, трем-
тячими пальцями одяг-
нула сережки і, усміхнув-
шись, обійняла сина. Різ-
кий запах алкоголю вда-
рив йому в лице, але Мак-
сим не звернув уваги. Він 
так за нею сумував.

-  Випийте з подругою 
за моє здоров'я! – випус-
тивши сина, запропону-
вала Світлана і сама по-

тягнулась до чарки. Юля 
взяла Максима за руку.

 - Ми поспішаємо, до 
вечора треба встигну-
ти назад. Підемо, Максе, 
- тремтячим голосом від-
гукнулася дівчина. Їх на-
віть не зупиняли. Компа-
нія продовжила святку-
вання і не звернула жод-
ної уваги на те, що вони 
пішли

 - Ох, і отримаємо ж ми 
в інтернаті! - оговтався 
нарешті Максим.

- Може й не отримає-
мо. Нас не так вже й дов-
го не було. Тим більше,  
якщо Ярикові батьки 
приїхали, то директорка 
точно крутиться біля них, 
щоб знову випросити гро-
шей.  Давай купимо в до-
рогу бубликів, я так зго-
лодніла! – Юля, як могла, 
відволікала хлопця від 
невеселих думок. Наре-
шті Максим обізвався:

- Ти не думай… Вона 
хороша. Просто після 
смерті батька спилася.  Ну 
і що, що позбавлена бать-
ківських прав? За те я си-
нівських не позбавлений! 
Закінчу школу, піду пра-
цювати. Вчитися далі 
можна і заочно. Я її вилі-
кую, витягну з того боло-
та. Спробую квартиру в 
кредит взяти.  І без тебе, 
Юлю, я теж нікуди. – Мак-
сим сильніше стиснув 
тонку долоньку дівчини. 
Вони так і не розімкну-
ли рук, відколи вийшли з 
квартири.

- А я, - Юля від хвилю-
вання не знала, що сказа-
ти, адже до цього вона на-
віть думати про таке боя-
лася, - все вдома робити-
му і їсти вам готуватиму, 
і вчитися піду.  Я буду лю-
бити твою маму…

Вони сіли в автобус і 
повільно поїхали назад в 
інтернат. І всю дорогу їли 
бублики, і фантазували 
про своє майбутнє. 

Софія КУЦЛО.
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Струни серця

*    *    *
…Вийняти сни з-під подушки,
Подякувати Ангелові, що беріг ніч,
Обійняти світ молитвою.
Притулитися до світанкової 

прохолоди,
Почути, як б’ється серце ранку.
Посадити заспане сонце 

за підвіконня,
Пригостити вітер ароматом 

кави.
Усміхнутися 
своєму відображенню в дзеркалі.
Відчути, як Творець 
відчиняє храм нинішнього дня…

Ольга ЧОРНА.

*    *    *
Пісня пісень
Нікому не збагнути, що за сила
Єднає двох закоханих сердець:
Він покохав. Вона його любила.
Це ніби гра, де кожен є гравець.

Чом серце так тривожно 
завмирає?

Чом жар отой ніколи не мине?
Чому душа закохано чекає,
А губи шепчуть: «Ти кохай мене!»

Що вабить так? 
Що мучить серед ночі?

Чому хмурніє найсвітліший день?
«Ти будь моя!» – 

чиїсь уста шепочуть.
Любов – жага. Це пісня є пісень!

Тож хай ніколи їй кінця не буде
І про любов співають солов’ї.
Це пісня та, що всім 

бентежить груди:
«Люби його! Кохай повік її!»

*    *    *
Тайна тайн
Чи хто збагне комедію життя:
Людські чуття і пристрасті, 

й бажання?
Усе мине колись без вороття,
Залишаться одвічні нарікання:

Ось те не те, та й інше все не так.
І це не треба було би робити.
Тож смисл в нічому не збагнеш ніяк,
Й нічого не зумієш вже змінити.

Лише кохання сила неземна
Несе душі одвічні хвилювання.
Це тайна тайн у вічності одна,
Що творить світ на радість всім 

й страждання…

*    *    *
Радуйся, земле…
Радуйся, земле, цвітом весняним,
Піснею птаха, що в небі звучить,
Радуйся сонцем 

вогнисто-багряним,
Що осяває погідну блакить.

Радуйся колосом жита й пшениці,
Зерна дорідні в полях наливай.
Хай із дощем пролетять 

грозовиці,
Благословивши на щедрий 

врожай…

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ, 
м. Хоростків.

Я побачила її біля 
залізничної станції. 
Старенька, похила 

бабуся ледве тягнула 
«кравчучку». Потім 
зупинилася, озираючись 
в обидва боки: чи, бува, не 
заходить на колію потяг?

Я взяла з її рук візок, сказала, 
що ще слід зачекати – на світло-
форі – червоний колір, не можна 
ризикувати життям.

«Стара я вже. Кольори в очах 
розпливаються, а відколи злягла 
моя Анна,  сльози дуже знищи-
ли зір», - мовила бабуся, затина-
ючись, і я, врешті, впізнаю давню 
знайому пані Катерину. Але чому 
вона так далеко від дому? І що 
сталося з її донькою Анною? Дав-
но я не бачила її. Обережно запи-
тую про це стареньку. Темними 
очима вона пильно-пильно при-
цілюється у мене, запрошує при-
сісти на лавочці. Мовляв, вона 
про все мені розповість. 

«Наш дім уже не там, де ти 
знаєш, дитино. Гарний був, чи не 
так? Але тепер там живуть інші 
люди. В усьому винна моя донь-
ка. Ти, мабуть, пам’ятаєш, який 
спосіб життя вона вела?»

Якщо чесно, то я давно зна-
ла, що пані Анна, м’яко кажучи, 
була популярною серед чолові-
ків. Ніколи ніде не працювала, 
але жила у розкошах, ні в чому 
собі не відмовляла. Не одна жін-
ка навідувалась до Анни зі сльо-
зами. Просила не ламати їх сім’ю, 
дітей пожаліти, на що Анна, гор-
довито взявшись у боки, відпові-
дала: «А хіба я його тримаю? Тре-
ба було шанувати чоловіка, то не 
пішов би до іншої».

Анна вибирала залицяльни-
ків заможних, використовувала 
їх, як могла. Коли гроші в того за-
кінчувалися – виганяла і швидко 
знаходила іншого.

Колись зубожіле обійстя 
Анни розцвітало на очах. Оригі-
нальний фасад, велике подвір’я, 
викладене дорогою плиткою, 
розкішна альтанка. А яка краси-
ва огорожа! Хто не йде – зупиня-
ється, милується. Усі меблі помі-
няли на сучасні, а килими, які ко-
лись Катерина за премію купила, 
- Анна викинула. Не модно тепер. 

Одягалася Анна гарно. За 
останньою модою. І для матері 
теж нічого не шкодувала. Пови-
кидала її ще добрі речі і накупи-
ла нового вбрання. Щоправда, в 
деяких моделях Катерина вигля-
дала кумедно. І коли сусідка Таї-
сія відверто їй про це сказала, Ка-
тря, лукаво усміхаючись, відпові-
ла: «Заздриш нам, Тає. Тому й ви-
гадуєш казна що. Твоя Наталя не 
вміє крутитися, так, як моя Анна. 
І взагалі – не розумію тебе: бідося 
тисне вас з усіх боків, а в тебе за-
вжди усмішка на лиці. Чому раді-
єш? Скажи, що твоя донька дітям 
залишить? А наш Юрчик має усе, 
що бажає». 

Тепер Катерина не розуміє 
– чому завжди виправдовувала 
доньку, чому було їй байдуже, що 
кажуть люди. Головне, аби Анні і 
її синові було добре. А коли їм до-
бре – добре й Катерині.

Якось на їх вулиці з’явилася 
жінка на інвалідному візку. Роз-

питувала людей, де живе Анна, 
бо дійшли до неї чутки, що у неї 
тепер живе її чоловік. Її блиску-
че, смолисте волосся розсипав 
на плечах вітер, в очах – тривога. 
Вона ра-по-раз зупинялася, щоб 
перепочити, худенькою рукою 
витирала піт із чола. Її впізнала 
одна жінка – Ольга, яка працю-
вала медсестрою у відділенні, де 
лікувалася Мар’яна, знала її істо-
рію. «Мар’яно, де ж ти тут взяла-
ся? Від твого села до нашої вули-
ці – більше чотирьох кілометрів. 
Ой, лишенько! Це ж так ризико-
вано! Від перенапруження важко, 
другий інсульт може бути», - ска-
зала вона і взялася допомагати 
жінці везти візок.

Микола – чоловік Мар’яни – 
саме порався на господарці, коли 
Ольга відчинила браму і завезла 
її на подвір’я Анни. 

«Звідки ти тут взявся, Колю? 
Здається, ти у відрядженні мав 
бути? Що ти забув у чужому домі? 
Ось чому казав, що тобі зменши-
ли зарплату, тепер ясно, куди твої 
гроші йдуть. За них любов’ю тобі 
віддають? Як ти міг так, Колю? А 
я, дурепа, хвилююся, виглядаю. В 
розшук хотіла подати!», - заголо-
сила Мар’яна. Попросила Ольгу 
не залишати її тут одну. 

На крик Мар’яни вибігла роз-
пашіла Анна. Вирячилася зди-
вованими очима: «Ти чого при-
йшла, паскуднице? Як посміла за-
йти на чуже подвір’я? Та набрид-
ло Миколі життя з тобою, розумі-
єш? Бо кому потрібна каліка?»

Мар’яна заціпеніла. Хоті-
ла сказати, що саме через нього, 
Миколу, стався у неї інсульт. Тоді, 
як від одного до іншого судово-
го засідання переживала за ньо-
го, коли під слідством був. За те, 
що при п’янці посперечався з су-
сідом і сильно побив його. А в неї 

на руках двійко малих дітей. І що 
вона, Мар’яна, зробила все для 
того, аби його оминула в’язниця. 
Але враз наче якийсь кілок за-
стряг у її горлі, і вона кивнула 
Ользі рушати геть. Микола мовч-
ки спостерігав за цією сценою, 
мов зачарований – навіть не зру-
шив з місця. Анна ж, розпереза-
вши свого гострого язика, продо-
вжувала найогиднішими слова-
ми обзивати Мар’яну. Її не стри-
вожило ні поблідле обличчя жін-
ки, ні невтішні сльози, що градом 
котилися з очей. «Нещасна! Калі-
ка» Забудь його! Тепер він – мій! 
Чуєш? Мій!»

Це дістало Ольгу. Вона за-
ступилась за Мар’яну. Чи здурі-
ла Анна? Не досить, що відібрала 
чоловіка у немічної жінки, то ще 
й нападає на неї?

За кілька метрів від брами 
Мар’яна повернула візок назад. 
Зібрала усі сили і мовила: «Це не 
я, а ти нещасна, Анно. Бо будеш 
страждати не за мене і за моїх ді-
тей. Я тобі прощаю. Ти ж страж-
датимеш за те, що не боїшся Гос-
пода Бога», - заледве витиснула з 
себе і схватилася за серце. Анна 
розреготалася: «Ти Богом мене – 
не лякай. Я сама собі Бог! Хай він 
уже тобі допомагає».

Було в Анни багато кохан-
ців. Але Микола затримався най-
довше. Мабуть тому, що не тіль-
ки добре заробляв, усіляку робо-
ту майстерно виконував, а й до-
помагав Юркові у навчанні, адже 
на відмінно закінчив технічний 
виш. 

Мар’яна тоді потрапила в лі-
карню з гіпертонічним кризом і 
нервовим потрясінням, але Анна 
заборонила Миколі навідувати 
дітей. Їх забрала до себе хвора 
Мар’янина матір.

Минув рік, другий. Анна не 
знала, що слова, які сказала їй 
Мар’яна, дуже скоро будуть ви-
тати з вулиці на вулицю і переда-
ватися з уст в уста, як прокляття, 
що збуваються з унікальною точ-
ністю. 

Якось Микола, оновлюючи 
візерунки над дверима веран-
ди, несподівано впав з драби-
ни, покотився сходинами. Отри-
мав важку травму хребта із за-
діянням спинного мозку і, не 
прийшовши до свідомості – по-
мер. Мар’яна забрала Миколу 

хоронити додому, сама подава-
ла на Службу Божу за упокій на 
дев’ятий і сороковий день. Блага-
ла Господа, щоб там, на небесах, 
угомонилася розхристана Мико-
лина душа…

А через деякий час в Анни ви-
явили пухлину у грудях, яка пус-
тила численні метастази. Хіміо-
терапія давала сильні ускладнен-
ня. Тепер Анну важко було впіз-
нати. Їй ніби додалося зо два де-
сятки літ. Де й поділася краса?

А коли якось незнайомі люди 
зайшли до них і показали папери, 
в яких значилося, що тепер вони 
є власниками обійстя, яке про-
дав Юрко, Анна стала просити на 
себе смерті. 

О, як шкодувала вона, що зро-
била улюбленому синові дару-
вання! Юрко, отримавши кошти, 
подався за щастям у світи, і дони-
ні нема від нього звістки. Щось 
доводити, чи судитися хворій 
Анні було не під силу. Добре, що 
змилосердився над ними родич з 
іншого кінця містечка і віддав їм 
для проживання літню кухню.

Ось таку історію оповіла мені 
старенька Катерина. На щастя, 
Мар’яна виздоровіла, тішиться 
дітьми – сумлінними студента-
ми, повернулася на роботу у бух-
галтерію.

Анна ж зосталася зі старою 
матір’ю у чужому помешканні. 
Колись вона дорікала Мар’яні ві-
рою у Господа, а тепер, злякав-
шись Божої кари – стала його 
ревною прихильницею…

На жаль, уже надто пізно. 
Катерина витерла сльозу. 

Донька згасає з кожним днем. Їй, 
вісімдесятирічній, нестерпно бо-
ляче бачити Анну такою. І взагалі 
– не уявляє Катерина свого жит-
тя без доньки.

«Я теж покарана не менше, бо 
не зупинила Анну, коли та гріши-
ла, не навчила її людських цін-
ностей. Тепер ми обидві розумі-
ємо – найбільше щастя – не ба-
гатий дім, ані дорогоцінності чи 
розкішні меблі, а душевний спо-
кій, коли легко і надійно довіря-
єшся Господу, впускаєш Його лю-
бов у своє серце», - сумно мовила 
Катерина і попросила перевести 
її через колію. Мабуть, Анна уже 
зачекалася її…

Марія МАЛІЦЬКА.

Кондитер! Яке солодке слово!
Промовиш - і згадаєш шоколад,
Й київський торт, і тістечко кремове…
Кондитер – це художник й музикант,
Що «грає» смачну симфонію солодку,
Яка дорослим й дітям до вподоби…
Дарує гарний настрій та усмішку:
- Скуштуйте моєї диво-здоби…  ... Найбільше 

 щастя – не 
багатий дім, ані 
дорогоцінності чи 
розкішні меблі, а 
душевний спокій, 
коли легко і надійно 
довіряєшся Господу, 
впускаєш Його любов 
у своє серце...

гніздечкоСімейне

Храм душі
Дитя моє, почуй свого Творця, 
В Моїй Руці лежить уся Вселенна, 
Від Мене вам даровано життя,
Я знаю всіх вас, діти, поіменно. 
Я знаю, хто страждає і терпить, 
Кого цей світ камінням закидає, 
Хто уночі не спить – сичить, бурчить.
І тих, котрі терплять від них, Я знаю.
Я ваша міць і сила, і любов, 
Від всіх тривог надійне Я забрало.
Пролив до краплі за усіх вас Кров, -
А вам усього в світі цім замало.
Замало вам чогось житейських благ,
Ждете від світу вічно нагороди,
У Бозі вам призначено посаг – 
Достаток убезпечений вам Богомю
Чи ви були без хліба, чи води,
Чи то взуття забракло, чи одежі? 
Чи я не витяг кожного з біди,
Коли терпіння перейшло всі межі?
Чи Я коли покинув серед бід,
Чи не утер сльозу вашу з обличчя?!
Чому у серці вашому лиш лід,
Чому молитва тільки «для годиться»?
О, мої діти, рідні у крові, 
Спиніться у молитві серед тиші,
Віддайте серце Господу, Мені, -
І Я ніколи більше вас не лишу.
Я з вами є в оці жортокі дні, 
Коли святе цей світ кладе на плаху,
Ви мало довіряєте Мені, 
Тому-то більшість з вас – невдахи.
Як через море перевів своїх,
Як манною кормив серед пустелі…
А ви чомусь так возлюбили гріх, 
Й не бачите ви, діти, вище стелі…
Ви підніміте очі в небеса –
Де синє небо й сніжно-білі хмари,
Для вас, моїх, ця створена краса, 
Звучать для вас небеснії хорали.
Зануртесь в тишу – киньте суєту.
Найперше – Бог, все інше – поступово. 
Моє Небесне військо на посту,
І захистити вас завжди готове.
Не бійтесь перешкод й грядущих днів,
Бо Той, Хто в вас, є більший того світу!
Пильнуйте, щоби дух ваш не змілів, 
Бо ви – моя у світі цім еліта.
Ідіть вперед, бо ваша сила – Бог,
Ніщо вам не зашкодить в світі цьому.
І Я приведу до Своїх Чертог
Моїх дітей – до Батьківського Дому.
Плекайте, діти, чисті почуття,
Хай не зів’януть в серці вашім квіти.
Лиш в Бозі вам даровано життя, - 
Почуйте Батька, діти цього світу…

Ірина, Зборівський район. 
(Послання дароване в травні 2019 р. Б.).

«…Ти БОГОМ мене «…Ти «…Ти «…Ти «…Ти «…Ти «…Ти БОГОМБОГОМБОГОМБОГОМБОГОМБОГОМ мене  мене  мене  мене  мене  мене  мене  не лякай!»

Невигадана історія

На життєвих перехрестях

Одна 
втеча

                 Максим 
                давно 
зауважив, що 
непомітно 
вибратися 
з інтернату 
можна саме 
в цей час. 
Правда, в 
так званий 
батьківський 
день, справжні 
батьки в 
дитбудинок 
приходять 
рідко.

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: Світлана Вовк, майстер виробничого навчання кухарів-кондитерів Лановецької 
філії ТНЗ «ТПК ПВФП»; учні - Ірина Басюк, Оля Собчук, Сніжана Жварук - на конкурсі професійної майстерності.
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*     *     *
15 червня у Києві, український 

боксер Артем Далакян (18-0, 13 
КО) провів третій захист свого 
титулу чемпіона світу за версією 
WBA (Всесвітньої боксерської асо-
ціації) в найлегшій вазі (до 50,9 кг) 
проти Саравуті Таворнхама з Таї-
ланду. Далакян здобув впевнену 
перемогу технічним нокаутом в 
10-му раунді. Рефері був змушений 
зупинити поєдинок після того, як 
українець затиснув тайця біля ка-
натів.

*     *     *
Португальський фахівець, 

57-річний екс-головний тренер 
“Віторії Гімараєш” Луїш Каштру 
уклав 2-річну угоду з “Шахтарем”. 

Раніше він працював з “Порту” і 
“Ріу Аве”, а “Віторію” очолював з 
2018 року. Минулий сезон команда 
завершила на 5-му місці і пробила-
ся в єврокубки.

*     *     *
Визначилися всі учасники ганд-

больного Євро-2020. Вперше в тур-
нірі візьмуть участь 24 команди: 
господарі - Австрія, Швеція і Нор-
вегія, чемпіон Євро-2018 Іспанія, а 
також Україна, Німеччина, Хорва-
тія, Франція, Данія, Північна Маке-
донія, Словенія, Чехія, Угорщина, 
Білорусь, Боснія і Герцеговини, Іс-
ландії, Латвія, Чорногорія, Нідер-
ланди, Польща, Португалія, Росія, 
Сербія, Швейцарія. На жеребкуван-
ні, яке відбудеться 28 червня у Від-

ні, Україна потрапить в останній, 
четвертий, кошик. На першій стадії 
Євро збірні поділять на 6 квартетів. 
По дві найкращі команди кожної з 
груп вийдуть в наступний раунд.

*     *     *
В останній день Суперфіналу 

Світової серії FINA з артистично-
го плавання в Будапешті україн-
ська збірна здобула ще два золота 
– у хайлайті та комбі. Таким чином 
загальний здобуток наших “руса-
лок” у столиці Угорщини – сім зо-
лотих і одна срібна медалі. Попере-
ду у підопічних Світлани Саідової 
головне випробування – ліцензій-
ний чемпіонат світу у корейському 
Кванджу. Варто додати, що перед 
тим Анастасія Савчук та Марта Фе-

діна отримали ліцензію на участь 
в Олімпійських Іграх 2020.

*     *     *
Воротар збірної України з фут-

болу Андрій Лунін визнаний най-
кращим голкіпером Чемпіонату 
світу U-20. Нагороду Андрій отри-
мав після фінального матчу, в яко-
му українці перемогли Південну 
Корею та стали чемпіонами світу. 
Лунін зіграв у шести з семи мат-
чів чемпіонату. Він пропустив матч 
1/4 фіналу проти Колумбії 7 черв-
ня, коли був у розташуванні на-
ціональної збірної України. За ці 
шість матчів Лунін пропустив чо-
тири голи - по одному в чотирьох 
матчах. Ще у двох матчах він зберіг 
свої ворота на замку.

*     *     *
Українська легкоатлетка Оль-

га Ляхова виграла бронзову наго-
роду на етапі “Діамантової ліги”. 
Українка здобула медаль у бігу на 
800 метрів. На останніх метрах фі-
нішної прямої Ольга Ляхова зуміла 
обійти суперниць і прийшла до фі-
нішу третьою.

Спортивна арена

Спорт Тернопілля

Гра відбулася на міському 
стадіоні польського 
міста Лодзь. На п’ятій 

хвилині збірна Південної Кореї 
вийшла вперед, коли Лі Кан Ін 
реалізував пенальті.

Але ще до кінця першого тайму 
українці зрівняли рахунок. Гол на 34-й 
хвилині забив Владислав Супряга.

Форвард “Динамо” також відпра-
вив м’яч у ворота суперника і на почат-
ку другого тайму.

На 89-й хвилині гол корейцям за-
бив Георгій Цітаішвілі та встановив 
остаточний рахунок зустрічі.

На шляху до першого в історії фі-
налу українці здобули п’ять перемог і 
одну нічию. У груповому турнірі вони 
перемогли збірні США і Катару та зі-
грали 1:1 з нігерійцями.

У плей-оф українці по черзі вигра-
ли у збірних Панами, Колумбії та Італії.

Особливо драматичною виявила-
ся перемога над апенінцями. Завдяки 
голу Сергія Булеци українці вели 1:0, 
але завершували матч після вилучен-
ня Дениса Попова в меншості.

На другій компенсованій хвилині 
пропустили. Арбітр спершу гол зара-
хував, але потім, після перегляду віде-
оповтору, взяття воріт відмінив.

Збірну України очолює один з 
найвідоміших українських дитячо-

юнацьких тренерів Олександр Пе-
траков. Саме його заслуга у тому, що 
підопічні не тільки добре володіють 
м’ячем, а й поважають один одного у 
повсякденному житті. Наприклад, піс-
ля фінального поєдинку півзахисник 
юнацької збірної України Олексій Хах-
льов написав зворушливе звернення 
до свого напарника Кирила Дришлю-
ка, батько якого загинув в зоні АТО:

«Твій тато – герой. Він зробив все, 
щоб український народ спокійно міг 
святкувати нашу перемогу на чемпі-
онаті світу. Ти сильний, і ти це заслу-
жив! Горджусь тобою, брате».

Наш суперник -  збірна Південної 
Кореї - на цьому турнірі створив справ-
жню сенсацію, вийшовши зі, здавалось 
би, непрохідної групи. У першому мат-
чі Корея програла Португалії, але потім 
мінімально перемогла збірні Південної 
Африки та Аргентини і опинилася в 1/8 

фіналу. У плей-оф на шляху майбутніх 
фіналістів суперники були не такими 
грізними - Японія, Сенегал та Еквадор.

У разі перемоги над українцями 
корейці могли стати першою в історії 
азійською збірною, яка виграла чемпі-
онат світу з футболу.

До речі, у 1977 році українські фут-
болісти вже вигравали юнацький Мун-
діаль. Щоправда – у складі збірної СРСР.  
Тоді за першість змагалися відразу 
дев’ятеро українців. Капітаном коман-
ди був Андрій Баль з “Карпат”, а найкра-
щим гравцем турніру став київський 
динамівець Володимир Безсонов.

І наостанок: Титулом чинного пе-
реможця юнацької першості світу U20 
до цьогорічного Мундіалю у Польщі во-
лоділи футболісти Англії, які не змогли 
кваліфікуватися у фінальний турнір.

Підготував Максим СКАСКІВ.

На чемпіонаті України з пара-
триатлону серед спортсменів з інва-
лідністю перше місце виборов пред-
ставник тернопільського центру 
“Інваспорт” Сергій Шаповал. До зма-
гань його готували тренери Ольга 
Федчишин та Віктор Ворко. 

Триатлон — вид спорту, який 
включає у себе плавання, їзду на ве-
лосипеді та біг.

1 ТУР
1. Десна - Львів
2. Ворскла - Зоря
3. Дніпро-1 - Олімпік
4. Колос - Маріуполь
5. Олександрія - Шахтар
6. Карпати - Динамо

2 ТУР
7. Десна - Ворскла
8. Шахтар - Карпати
9. Маріуполь - Олександрія
10. Олімпік - Колос
11. Зоря - Дніпро-1
12. Львів - Динамо

3 ТУР
13. Ворскла - Львів  
14. Дніпро-1 - Десна  
15. Колос - Зоря  
16. Олександрія - Олімпік  
17. Карпати - Маріуполь  
18. Динамо - Шахтар  

4 ТУР
19. Десна - Колос
20. Ворскла - Дніпро-1
21. Маріуполь - Динамо
22. Олімпік - Карпати
23. Зоря - Олександрія
24. Львів - Шахтар

5 ТУР
25. Дніпро-1 - Львів
26. Колос - Ворскла
27. Олександрія - Десна
28. Карпати - Зоря
29. Динамо - Олімпік
30. Шахтар - Маріуполь

6 ТУР
31. Десна - Карпати
32. Ворскла - Олександрія
33. Дніпро-1 - Колос

34.Олімпік-Шахтар
35. Зоря - Динамо
36. Львів - Маріуполь

7 ТУР
37. Колос - Львів
38. Олександрія - Дніпро-1
39. Карпати - Ворскла
40. Динамо - Десна
41.Шахтар-Зоря
42.Маріуполь-Олімпік

8 ТУР
43. Десна - Шахтар
44. Ворскла - Динамо
45. Дніпро-1 - Карпати
46. Колос - Олександрія
47. Зоря - Маріуполь
48. Львів - Олімпік

9 ТУР
49. Олександрія - Львів
50. Карпати - Колос
51. Динамо - Дніпро-1
52. Шахтар - Ворскла
53. Маріуполь - Десна
54. Олімпік - Зоря

10 ТУР
55. Десна - Олімпік
56. Ворскла - Маріуполь
57. Дніпро-1 - Шахтар
58. Колос - Динамо
59. Олександрія - Карпати
60. Львів - Зоря

11 ТУР
61. Карпати - Львів
62. Динамо - Олександрія
63. Шахтар - Колос
64. Маріуполь - Дніпро-1
65. Олімпік - Ворскла
66. Зоря - Десна

Новини вітчизняного футболу

Визначено дату та місце проведення  
16-го розіграшу Суперкубка України

Двадцятирічні українці -
чемпіони світу з футболу
У фінальному поєдинку Збірна України з футболу серед команд віком до 20 років перемогла 

Південну Корею з рахунком 3:1 та вперше в історії стала найсильнішою у світі.

Уже стало доброю традицією матч-відкриття нового сезо-
ну - Суперкубок України - проводити в Одесі. Тож уже вдеся-
те 28 липня в Південній Пальмірі пройде одна з найяскраві-
ших подій у спорті України - поєдинок між найтитулованіши-
ми футбольними клубами України «Динамо» та «Шахтарем».

Зміни у регламент Чемпіонату УПЛ
На загальних зборах учас-

ників УПЛ були внесені дея-
кі зміни в Регламент прове-
дення змагань. Одна з них: 
наступного сезону вводить-
ся ще один плей-офф – за міс-
це в Лізі Європи УЄФА. Згід-
но з рішенням клубів, за під-
сумком ІІ етапу Чемпіона-
ту УПЛ сезону 2019/20 років 
відбудеться двохраундовий 
плей-офф за право зіграти в 
Лізі Європи: в першому раун-
ді, який складається з одного 

матчу, 5-а команда на своєму 
полі зіграє з 8-ю, а 6-а також 
на своєму полі – із 7-ю; пе-
реможці пар також в одному 
матчі (на полі команди, що 
посіла вище підсумкове міс-
це в Чемпіонаті) розіграють 
«путівку» в Лігу Європи сезо-
ну 2020/21 років. У випадку, 
якщо путівку в Лігу Європи 
сезону 2020/21 років здобуде 
переможець Кубка України, 
то у матчах плей-офф зігра-
ють 4, 5, 6, 7 команди сезону.

XXIX Чемпіонат стартує 28 липня
КАЛЕНДАР МАТЧІВ І етапу Чемпіонату УПЛ 

сезону 2019/20 (перше коло)

Золоту, срібну та бронзову медалі 
вибороли студенти Тернопільського 
національного економічного універ-
ситету на чемпіонаті України з греко-
римської боротьби серед чоловіків 
до 23-х років, який відбувся у Черка-

сах. Чемпіоном України у вазі до 60 кг. 
став Віктор Петрик. Друге місце посів 
Василь Панасюк, який виступав у ва-
говій категорії до 72 кг. Третім за під-
сумками чемпіонату став Дмитро Кія-
шок. Він змагався у категорії до 87 кг.
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Відроджували лемківські 
традиції, танцювали, 
співали, гралися і 

дегустували автентичні страви 
під час ІІ дитячого фестивалю 
«Лемківські пацюрки». В 
урочище Бичова, що неподалік 
Монастириськ, з’їхалося понад 
триста талановитих дітей та 
підлітків з усієї області, а також 
Києва, Львова, Івано-Франківська. 
Кожен мав вибір - де йому бути 
і що робити, адже локацій для 
творчості і розваг було багато.  

Господарями свята були ґазда Славік 
Дурняк і ґаздинька Олеся Скорець. Під час 
відкриття звучала молитва та головний 
славень України "Ще не вмерла України 
ні слава, ні воля..." та славень Лемківщи-
ни "Гори наші Карпати". Кожен гість фес-
тивалю мав надрукований текст урочис-
тої пісні лемків, тому усі змогли співати 
разом з юними учасникам. Це було дуже 
зворушливо, коли без музики сотні людей 
заспівали славень своєї батьківщини.

Головна ідея фестивалю - передати ді-
тям, онукам, правнукам традиції їх пред-
ків, які не по власній волі втратили свою 
землю і не змогли повернутись додому.

- Ми намагаємось зібрати пацюрки 
лемківських талянтів, створити можли-
вості, щоби діти чули лемківську мову і мо-
гли нею користуватись, -  каже очільниця 
музейного комплексу «Лемківське село» 
Віра Дудар. – Наразі найбільше її засто-
совуємо у піснях, віршах, казках.  Любов 
Малярська, яка була ведучою фестивалю, 
очолює унікальний  гурток лемківської 
говірки "Бесідуєми по-лемківськи", де мо-
жуть навчатися всі охочі. 

Граючись у слова з глядачами, що си-
діли на дерев'яних лавах під накриттям, 
Віра Дудар нагадала багато слів лемків-
ською говіркою. Багнітки, опліччя, бор-
так, гачі, флякувати - що це? Відповіді не 
лунали миттєво, хоча у грі брали участь 
старші люди. Кожен переклад викликав 
море емоцій, вертав людей у дитинство, 
до мови своїх найрідніших дідусів, бабу-
сів, прадідів та прабабусь. 

Найбільше організатори хвилюва-
лись за погоду. На 17 червня прогноз обі-
цяв дощі та грози. У дні, коли святкують 
лемки Трійцю, сходження Святого Духа та 
свято Русаля,  небеса були чуйні до про-
хань - небо лагідно закрили хмари, лунав 
Лемківським селом свіжий вітерець. "То 
наші діди, прадіди почули наші молитви 

та тримали нам небо," - казали лемки. 
Майже тридцять яскравих номерів 

побачили гості свята. Серед них в'язанка 
лемківських веснянок у виконанні 
народно-фольклорного ансамблю пісні і 
танцю "Студенка" з Калуша. 

- Підготовча група колективу у біль-
шості має не пошиті на замовлення кос-
тюми, а автентичний одяг, який дістався 
у спадок та зберігся у родинних скринях, 
- розказала їх керівник Наталя Гуменюк. - 
Дівчатка вдягнуті в горсети, вишиті рука-
ми своїх прабабусь та в кабмтики і запас-
ки (плисеровані спіднички та фартушки), 
хлопці у традиційних капелюхах з пір'ям, 

Киянка Ірина Ковтун привезла на фес-
тиваль свою талановиту правнучку - Да-
ніелу Ернандос Міліян, яка заспівала лем-
ківську пісню "Чом я не хазяйка?" Батько 
дівчинки з острова Куба, маля співає 
українською, лемківською та іспанською 
мовами. Танцювальна студія "Тандем" з 
Бережан щойно повернулась з Міжнарод-
ного фестивалю-конкурсу народної хо-
реографії ім. В. Глушенкова, де отримала 
другу премію. На сцені фестивалю колек-
тив виконав танці "Ойра", "Аничка", "А ми 
українці". Порадували глядачів сучасною 
хореографією монастириські діти з тан-
цювального колективу "Дрім денс".

Дітей і дорослих об’єднав кривий та-
нець під гаївки, які співали монастириські 
дівчата з фольклорного колективу "Гечні 
Фраїрки". Це був найдовший спільний та-

нок в історії лемківської ватри на Терно-
пільщині. 

На сцені не тільки співали і танцюва-
ли, а ще читали вірші про Лемківщину. 
Діти обрали їх самостійно. Більшість із 
поезій авторства уродженця Підгайців 
Анатолія Ядловського.

Щоби гості та учасники свята не були 
голодні, поважні лемкині частували гос-
тей  пирогами з грулям і сиром (вареники 
з картоплею та сиром), молодою карто-
плею, з замішкою, мастилом, салатом з ка-
пустою і огірками, пригощали киселицею 
- традиційним корисним напоєм на основі 
вівса. Усього наліпили ґаздині напередод-
ні фестивалю до 2000 вареників! 

Доброю традицією фестивалю "Лем-
ківські пацюрки" стали майстер-класи. 
Гості свята населяли бісер та шили кри-

зу (кривульку) - традиційну жіночу лем-
ківську прикрасу разом з майстринею 
Ольгою Копчак з Теребовлі, писали пи-
санки разом з родиною Ярослава Осадца 
з Тернополя, Галиною Проців з Бережан, 
Петром Данилюком з Кременця, дряпали 
дряпанки з  народним майстером Миха-
лом Тиханським з Монастириська. І хоч 
організатори боялися, що охочих навча-
тися мистецтву лемків не буде, прийшло 
стільки молодих і поважних, що потрібно 
було доставляти лавки та столи.  

На фестивалі лемки закликали всіх 
до танцю. Зокрема, охочі пари опанову-
вали танок "Колечко". Старанно під на-
родну лемківську пісню "Аничка" вивчали 
елементи: "пара за паром", "дрібцяня", 
"роз’єднаня до колечка", "крочок зо ско-
ком", "лицьом до лиця". Цікаво, що учням 
було від 6 до 80 "з хвостиком" років. По-
важний очільник Всеукраїнського това-
риства "Лемківщина" Олександр Венгри-
нович кружляв у танку разом з ведучою 
свята Любою Малярською. 

Родзикою фестивалю стали лемків-
ські дитячі ігри "Шрулька", "Кіт та миша", 
"Хустинка", навчитися грати у які могли 
всі охочі.  Учні Монастириської дитячої 
музичної школи з відділу "Образотворче 
мистецтво" писали картини просто неба. 
Пленером керували художники Вадим 
Макар та Лідія Яцишин, викладачі Тере-
бовлянського коледжу культури та мис-
тецтв Оксана Бруць та Роман Солтисік. На 
листах паперу з'явились дзвіниця, лем-
ківська хата, мальовнича природа. 

А ще учасників фестивалю магнітом 
притягували до себе сіно, розкидане до-
вкола. У його пахучих обіймах можна було 
відпочити та зробити чудові світлини з 
ароматом щастя...

Олена МУДРА. 

В урочищі Бичова зібрали намисто 
лемківських талантів з усієї України

На Тернопільщині відбувся унікальний дитячий фестиваль
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То чому ж спалахи АЧС знову і знову 
виникають на території області? «Вияв-
ляється, що далеко не кожен усвідомлює 
загрозу та небезпеку чуми. І останній 
випадок, що трапився в селі Токи Підво-
лочиського району, є свідченням того, як 
недотримання ветеринарно-санітарних 
правил послужило занесенню збудника 
хвороби в господарство, де утримува-
лось більше 250 голів свиней, - розпо-
відає Володимир Марків, начальник 
відділу організації протиепізоотич-
ної роботи Головного управління  
Держпродспоживслужби в Тернопіль-
ській  області. - На фермі не було за-
безпечено ніякого біозахисту: відсутні 
санпропускник, огорожа, дезванна. При 
вході у тваринницьке приміщення не 
були встановлені дезкилимки. На те-
риторію господарства безперешкодно 
могли проникати місцеві жителі, заготі-
вельники та інші сторонні особи. Тож зо-
всім не дивним і навіть закономірним є 
те, що на цю ферму був занесений вірус 
АЧС. Обурює і той факт, що хоча свині вже 
хворіли упродовж кількох днів, власник 
не поспішав повідомляти про це дер-
жавну службу ветеринарної медицини, а 
робив спробу самовільно вирішити про-
блему. Хтось скаже, що у такій ситуації  
навіть вчасне звернення до ветслужби 
не допомогло б, оскільки вірус вже був 
занесений на ферму і поширювався се-
ред свиней. Тут важко не погодитись і 

зрозумілим є те, що врятувати інфікова-
ну ферму вже було неможливим. Проте 
вчасне повідомлення і встановлення діа-
гнозу завжди сприяє оперативній лока-
лізації джерела збудника і запобігає його 
поширенню на інші об’єкти».

Відповідно до чинної Інструкції з про-
філактики та боротьби з африканською 
чумою свиней, всі тварини у неблаго-
получному пункті мають бути вилучені 
і забиті безкровним способом, а трупи 
утилізовані методом спалювання, або за-
копування. Саме таке рішення і прийня-
ла Державна надзвичайна протиепізоо-
тична комісія при Підволочиській РДА. 
Комісія ввела карантин на  господарство 
і затвердила план оздоровчих заходів. 

«Та чомусь жоден із членів комісії 
не спитав суворо власника, котрий був 
присутній на засіданні, як він допустив, 
що на територію району був занесений 

збудник хвороби, що раніше тут ніколи 
не реєструвалась, - зазначив Володимир 
Марків. - Більшість виступів і обговорень 
під час засідання була спрямована на те, 
як добитись йому компенсації за вилуче-
них тварин. Так, начебто причиною була 
якась стихія, що призвела до збитків, а не 
байдужість самого власника, що поспри-
яла занесенню вірусу АЧС на його фер-
му та поставила під загрозу поширення 
хвороби на території району та області. 
Окремі господарі все ще надіються, що в 
разі спалаху АЧС їм виплатять грошову 
компенсацію і таким чином відшкоду-
ють збитки від загибелі, або вилучення 
свиней, як це було у попередні роки. З 
цього приводу нагадаю: в державі з 2019 
року змінено порядок виплати цих ком-
пенсацій. Тепер кошти на це закладені у 
держбюджеті. Компенсація передбачена 
лише фізичним особам, при дотриманні 

ними ветеринарно-санітарних правил та 
за умови, що свині були піддані ідентифі-
кації не менше, як за 10 днів до спалаху 
хвороби. Та останню вимогу не виконує 
майже ніхто, бо звісно, що свині в інди-
відуальних господарствах  піддаються 
ідентифікації лише перед забоєм для 
продажу продукції на ринках. Тож не див-
но, що через недотримання цих вимог 
цього року в Україні у жодному випадку  
громадянам не була виплачена компен-
сація, хоч хворобу в індивідуальних гос-
подарствах у різних областях  реєструва-
ли  9 разів.

Тому власникам свиней варто від-
кинути всі ілюзії, а слід подбати про 
безпеку свого господарства. Це стане 
гарантією того, що хвороба не виникне 
на фермі. На час виходу статті оздоровчі 
заходи у неблагополучному пункті в селі 
Токи успішно завершені і з господарства 
знято карантин. Та хвилює те, що досі, 
незважаючи на всі застереження, все ж 
продовжуються втрати від спалахів АЧС, 
які інколи коштують власникам мільйо-
ни гривень, а службам, які були залучені 
для проведення оздоровчих заходів – со-
тні тисяч гривень державних коштів. Тож 
сподіваюсь, що у господарів нарешті на-
ступить прозріння і розуміння обов’язків 
перед собою та суспільством.  Якщо ж 
цього не станеться, то ще довго будемо 
розплачуватись за свою байдужість».  

     Записав Максим СКАСКІВ.  

У Раді, порівняно, 
наприклад, з 
«Нафтогазом», 

зарплата просто 
символічна. «Якихось» 30 
тисяч гривень. Щоправда, 
для пересічного українця, 
тим паче, з мінімалкою, 
це значна сума. Бо на неї 
треба працювати мало не 
рік. 

То чому ж мільйонери 
рвуться в депутати на малу 
платню? 

Для шоуменів, бізнесме-
нів та інших «менів» матері-
альний бік у даному випадку 
немає жодного значення. У 
своїй неполітичній діяльності 
вони отримували великі гро-
ші. Звісно, прийшовши в Раду, 
їхні статки не зменшаться. 
Навпаки… Вплив на політику, 
суспільне життя держави, ло-
бізм, можливість щось «викру-
тити» з державного бюджету,  
контролювати фінансові по-
токи - вагомі бонуси для пар-
ламентаріїв. Власне, за цим 
багато з них і йдуть у Раду. Не 
заради нашого з вами блага. 

Електронні декларації - сво-
єрідний майновий доказ по-
кращення життя «слуг народу». 
Отримавши мандат, чимало 
нардепів стрімко багатіють: 
купують дорогу нерухомість, 
люксові автівки, під «матра-
цами» та в банках з’являються 

чималі суми. Деякі вчорашні 
хлопці з периферії, отримавши 
статус депутатів, дуже швидко 
стають мільйонерами. За 30 ти-
сяч щомісячної платні у парла-
менті?!  

Більшість із парламента-
рів навіть не знають розміру 
своєї офіційної депутатської 
зарплатні, бо неофіційна плат-
ня є основним джерелом їхніх 
доходів, пише на 24 каналі Ар-
тем Овдієнко. Взяти хоча б го-
лосування за законопроекти: 
нардепам приплачують за те, 
аби вони віддавали свої голоси. 
«Чесні» законодавці торгують 
своїми голосами. Забувають, 
що вони - наймані працівники, 
які виконують певну роботу 
для суспільства. 

Суми доплат настільки 
величезні, що офіційну свою 
зарплатню у 30 тисяч депутат 
навіть не знімає з картки. У ба-
гатьох із них вона так і лежить 
роками, або ж ту банківську 

картку з офіційною депутат-
ською зарплатнею віддають 
помічникові, яка автоматично 
стає зарплатнею щасливчика.

«Так було з року в рік в усіх 
скликаннях Верховної Ради. 
Чи буде так в оновленому пар-
ламенті? Напевно, буде, адже 
жодних причин, чому стане 
інакше - не бачу», - резюмує ве-
дучий програми «PROновини».

Експерти кажуть: якщо нар-
депам підвищити платню, при-
міром, до 300 тисяч гривень за 
місяць, то вони не матимуть 
бажання торгувати своїми го-
лосами. Хтозна, хтозна, зважа-
ючи на менталітет наших по-
літиків… 

З іншого боку, якби це впли-
нуло на совість народних об-
ранців, то простим українцям 
було б вигідніше самим «купи-
ти» депутатів високою зарп-
латнею. Бо наразі їх купують 
лідери політпартій, олігархи…

Щодо олігархів. Україна з 

ними бореться, бореться, а віз 
нині там. Боротьба така ж сим-
волічна, як платня для нардепа. 
Тому саме олігархи «пишуть» 
порядок денний, за яким жити-
ме наша країна.  

За словами політексперта 
Павла Кухти, існує кілька вели-
ких олігархічних угруповань. 
Вони контролюють медіа. Так, 
три чверті українського інфор-
маційного ринку під контролем 
Фірташа, Льовочкіна, Пінчука, 
Ахметова, Коломойського. 

Під їхнім контролем і пар-
ламентські фракції. Фінансу-
ють їх кожні вибори. Створю-
ють систему зобов’язань, через 
яку впливають на політику. 
Вирішують, кому дістануться 
ключові посади у державному 
секторі тощо. Усе це приносить 
олігархам шалені гроші. Адже 
отримують доступ до держбю-
джету, нищать конкурентів, 
диктують свої правила…

Їм не потрібна сильна, ба-

гата, процвітаюча Україна та 
свідоме  громадянське суспіль-
ство. Їм не потрібне ЄС та НАТО. 
Їхні маєтки та мільйони і без 
того розташовані в Європі та 
Америці, під «парасолькою» 
Альянсу. 

Якби ці багатії так страшно 
не розікрали державу, не пере-
ступали через інтереси країни 
у своїх корисливих цілях, Укра-
їна була б зовсім іншою. Але 
вони самі та їхні «підопічні» 
так солодко вміють обіцяти, 
так жорстко критикувати тих, 
хто може їм нашкодити, так 
вміло обкрутити виборців до-
вкола пальця, що багато хто їм 
вірить. А вони вкотре крадуть 
надію…

І ось вони знову усміхають-
ся з бігбордів. Красуються в 
телестудіях. Для багатьох ці 
вибори - повернення втраче-
них позицій, реванш, вигід-
ний бізнес-проект. Що для них 
хлопці, які гинуть на війні, за-
хищаючи і їхні статки? Що для 
них українці? Що для них Укра-
їна?

Але… Хоча й вони «пишуть» 
порядок денний для країни, на-
род може внести свої коректи-
ви. Для цього й 
вибори. Будьмо 
уважні!

Чому мільйонери ідуть в депутати 
НА «СИМВОЛІЧНІ» ЗАРПЛАТИ?

Ольга 
ЧОРНА.

Чи довго будемо платитити за свою байдужість?
Небезпечна недуга шириться Україною через безвідповідальних господарів

Проблему африканської чуми свиней (далі-АЧС, 
чума) вже неодноразово висвітлювали  у ЗМІ та 
обговорювали з фахівцями й з власниками тварин. 
Вивчена і відома біологія збудника,  зрозумілі і 
практично доведені шляхи зараження свиней та 
заходи із запобігання хворобі. Здавалося б, що кожен 
власник має це зрозуміти і  створювати перешкоду 
для проникнення інфекції.
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1. Інформація про суб’єкта господа-
рювання

Адреса: 47501,Тернопільська область, 
м. Бережани , Площа ринок, будинок 23А. 

Керівник Торган Олег Васильович   
380679404050    e-mail: letters_2009@ukr.
net

2. Планована діяльність, її характе-
ристика, технічні альтернативи*.

Планована діяльність, її характерис-
тика

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «БЕРЕЖАНСЬКИЙ КАМІНЬ» планує 
видобувати вапняки (корисна копалина 
загальнодержавного значення) з родови-
ща « Голиця» для виробництва каменю бу-
тового, вапна повітряного кальцієвого та 
вапнякового борошна.

Родовище розроблятиметься відкри-
тим безвибуховим способом з паралель-
ним просуванням фронту робіт з внутріш-
нім і зовнішнім відвалоутворенням. Видо-
буток корисної копалини планується од-
ним –  трьома видобувними уступами за 
допомогою екскаватора Atlas 3306 LC з 
об’ємом ковша 1.6 м3 . 

Попереднє розпушення скельних по-
рід не передбачається ,за досвідом роз-
робки аналогічних родовищ відокремлен-
ня гірничої маси від масиву може здійсню-
ватись екскаватором по лініях природно-
го відколу.

Ускладнюючих  факторів  при  розроб-
ці  родовища  немає.  

Гідрогеологічні умови експлуатації ро-
довища сприятливі. Водоносні  горизонти 
розвідувальними виробітками не виявле-
ні. 

Проектна річна потужність підприєм-
ства 66.99 тис.м3. 

технічна альтернатива 1
Розробка родовища відкритим безви-

буховим способом з паралельним просу-
ванням фронту робіт з внутрішнім і зо-
внішнім відвалоутворенням , здійснюєть-
ся екскаватором по лініях природного від-
колу. Попереднє розпушення скельних по-
рід не передбачається.

технічна альтернатива 2
Розробка родовища вибуховим мето-

дом з паралельним просуванням фронту 
робіт з внутрішнім і зовнішнім відвалоут-
воренням.. Для попереднього розпушення 
скельних порід застосовується буровибу-
ховий метод свердловинних зарядів. За-
стосування даного методу є не доцільним 
так як при видобування корисної копали-
ни вибуховим методом відбувається зна-
чне руйнування породи.

3. Місце провадження планованої 
діяльності, територіальні альтернати-
ви.

Місце провадження планованої діяль-
ності:  територіальна альтернатива 1

 Планована діяльність буде здійсню-
ється на території Бережанського району 
Тернопільської області, на відстані 2.5 км 
на південь від села Саранчуки.

Протягом 2016-2017 рр. ФОП Балтру-
насом Ю.Е. за технічним завданням ФОП 
«Бернатович Б.М.» проведено детальну 
геолого – економічну оцінку запасів вап-
няку родовища «Голиця». Розвідані запа-
си затверджені протоколом ДКЗ України 
№3956 від 08 червня 2017 року.

територіальна альтернатива 2
не розглядається .
4. Соціально-економічний вплив 

планованої діяльності
Визначається забезпеченням робо-

чими місцями працездатного населення, 
сплатою податків в місцеві бюджети, по-
кращенням економічної ситуації регіону.

5. Загальні технічні характеристи-
ки, у тому числі параметри планованої 
діяльності (потужність, довжина, пло-
ща, обсяг виробництва тощо).

Розвідані запаси вапняку складають 

по категоріях: А- 429 тис.м3, В-262 тис.м3, 
С1-84 

8 тис.м3.
Загальна площа родовища становить 

– 11,29 га
Потужність підприємства з видобу-

вання вапняків 66,99 тис. м3/рік.
Гідрогеологічні умови родовища спри-

ятливі, корисна копалина розташована 
вище рівня підземних вод і не обводнена.

6. Екологічні та інші обмеження пла-
нованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1
- дотримання дозволених обсягів ви-

кидів у атмосферне повітря від стаціонар-
них джерел:

- акустичне забруднення, розрахунко-
вий гранично допустимий рівень якого 
в житловій забудові менше допустимого 
рівня шуму на території населених місць:

- дотримання вимог Водного кодексу;
щодо технічної альтернативи 2
не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1
- дотримання розмірів СЗЗ;
- вилучення ділянок в тимчасове та 

довгострокове користування, 
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається
7. Необхідна еколого-інженерна під-

готовка і захист території за альтерна-
тивами: щодо технічної альтернативи 1

- виготовлення проектної документа-
ції:

- розміщення тимчасових приміщень, 
необхідних для ведення робіт:

- доставку на об’єкт необхідних меха-
нізмів, сировинних ресурсів:

- проведення гірничо-капітальних ро-
біт:

- дотримання технології, що передба-
чена проектом, при розробці родовища, 
щоб уникнути ерозійних процесів:

- проведення рекультивації відпрацьо-
ваного кар’єру. 

щодо технічної альтернативи 2
не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1
- польове обстеження ділянки родови-

ща:
- топографо-геодезичні вишукування;
- винос в натуру і закріплення на міс-

цевості параметрів родовища: 
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається
8. Сфера, джерела та види можливо-

го впливу на довкілля: 
щодо технічної альтернативи 1
атмосферне повітря - технологічне об-

ладнання, кар ’єрна техніка та автотран-
спорт;

водне середовище - обсяги водокорис-
тування. Водоносні  горизонти розвіду-
вальними  виробітками  не  виявлені;.

ґрунти - утворення відходів, та по-
дальше поводження з ними;

рослинний і тваринний світ - опосеред-
кований вплив - присутність людей та об-
ладнання на технологічних майданчиках:

вплив на клімат і мікроклімат - відсут-
ній; 

вплив на техногенне середовище - від-
сутній.

щодо технічної альтернативи 2 
не розглядається . 
щодо територіальної альтернативи 1
соціальне середовище - можливе пере-

вищення гігієнічних нормативів допусти-
мого вмісту забруднюючих речовин в ат-
мосферному повітрі, перевищення сані-
тарних норм допустимого шуму.

 щодо територіальної альтернативи 
2 

не розглядається
9. Належність планованої діяльнос-

ті до першої чи другої категорії видів 
діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підляга-

ють оцінці впливу на довкілля (зазна-
чити відповідний пункт і частину стат-
ті 3 Закону України “Про оцінку впливу 
на довкілля”)

Згідно ст.3 п.3 ч.3 Закон України «Про 
оцінку впливу на довкілля» родовище 
вапняку  «Голиця» відноситься до дру-
гої категорії видів планової діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля і підлягають оцінці впливу на 
довкілля, а саме: видобування корисних 
копалин, крім корисних копалин місцево-
го значення, які видобуваються землев-
ласником чи землекористувачем в межах 
наданих їм земельних ділянок з відповід-
ним цільовим використанням.

10. Наявність підстав для здійснен-
ня оцінки транскордонного впливу на 
довкілля (в тому числі наявність зна-
чного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, 
довкілля яких може зазнати значного 
негативного транскордонного впливу 
(зачеплених держав)

Транскордонний вплив на довкілля 
відсутній.

11. Планований обсяг досліджень 
та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рі-
вень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з ОВД у відповіднос-
ті з ст.6 Закону України “Про оцінку впли-
ву на довкілля” № 2059-УШ від 23 травня 
2017 року.

Надання запиту в Тернопільський ре-
гіональний центр з гідрометеорології на 
інформацію про величини фонових кон-
центрацій забруднюючих речовин у по-
верхневій воді водного об’єкту, про бага-
торічні кліматичні характеристики у міс-
ці здійснення планової діяльності.

Надання запиту у управління еколо-
гії та природних ресурсів Тернопільської 
ОДА на інформацію про величини фоно-
вих концентрацій забруднюючих речо-
вин у атмосферному повітрі і наявність 
об’єктів ПЗФ.

12. Процедура оцінки впливу на до-
вкілля та можливості для участі в ній 
громадськості 

Планована суб’єктом господарюван-
ня діяльність може мати значний вплив 
на довкілля і, отже, підлягає оцінці впли-
ву на довкілля відповідно до Закону Укра-
їни “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцін-
ка впливу на довкілля - це процедура, що 
передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля; 

проведення громадського обговорен-
ня планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту 
з оцінки впливу на довкілля, будь-якої до-
даткової інформації, яку надає суб’єкт гос-
подарювання, а також інформації, отрима-
ної від громадськості під час громадсько-
го обговорення, під час здійснення проце-
дури оцінки транскордонного впливу, ін-
шої інформації;

надання уповноваженим органом мо-
тивованого висновку з оцінки впливу на 
довкілля, що враховує результати аналі-
зу, передбаченого абзацом п’ятим цього 
пункту;

врахування висновку з оцінки впли-
ву на довкілля у рішенні про проваджен-
ня планованої діяльності, зазначеного у 
пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкіл-
ля уповноважений орган, виходячи з оцін-
ки впливу на довкілля планованої діяль-
ності, визначає допустимість чи обґрун-
товує недопустимість провадження пла-
нованої діяльності та визначає екологічні 
умови її провадження.

Забороняється розпочинати прова-

дження планованої діяльності без оцінки 
впливу на довкілля та отримання рішення 
про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкіл-
ля передбачає право і можливості гро-
мадськості для участі у такій процедурі, 
зокрема на стадії обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, а також на стадії роз-
гляду уповноваженим органом поданого 
суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля протя-
гом щонайменше 25 робочих днів громад-
ськості надається можливість надавати 
будь-які зауваження і пропозиції до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та планова-
ної діяльності, а також взяти участь у гро-
мадських слуханнях. Детальніше про про-
цедуру громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля буде повідо-
млено в оголошенні про початок громад-
ського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня опри-
люднення цього повідомлення на офіцій-
ному веб- сайті уповноваженого органу 
громадськість має право надати уповно-
важеному органу, зазначеному у пункті 15 
цього повідомлення, зауваження і пропо-
зиції до планованої діяльності, обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, 
вкажіть реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої ді-
яльності в Єдиному реєстрі з оцінки впли-
ву на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно 
спростить процес реєстрації та розгляду 
Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і 
пропозицій громадськості вони будуть 
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля та передані суб’єкту 
господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їх отримання). Особи, що 
надають зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на об-
робку їх персональних даних. Суб’єкт гос-
подарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково 
або обґрунтовано відхилити зауваження 
і пропозиції громадськості, надані у про-
цесі громадського обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля. Детальна інформа-
ція про це включається до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження пла-
нованої діяльності

Відповідно до законодавства рішен-
ням про провадження даної планованої 
діяльності буде отримання спеціального 
дозволу на користування надрами з ме-
тою видобування вапняків родовища «Го-
лиця» що видається Державною службою 
геології та надр України

15. Усі зауваження і пропозиції гро-
мадськості до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, не-
обхідно надсилати до 

Управління екології та природних ре-
сурсів Тернопільської обласної державної 
адміністрації, що розташоване за адре-
сою: 46008, вул. Шашкевича, 3, м. Терно-
піль, e-mail:  eco_ter@eco.te.gov.ua Груні-
на С.О. тел./факс (0352) 22 00 20.

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕРЕЖАНСЬКИЙ КАМІНЬ» (код ЄДРПОУ 41418978)

 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
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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 Д/с “Тайська кухня”.
12.00 Д/с “Аромати Колумбiї”.
13.10 Бюджетники.
13.45 #ВУкраїнi.
14.30 Д/с “Смак сиру”.
15.15 Схеми. Корупцiя в деталях.
15.45, 21.30 “Зворотнiй вiдлiк”.
18.20, 02.25 Тема дня.
19.30, 03.30 Разом.
19.55 Д/с “Суперчуття”.
20.30 Перша шпальта.
23.45, 03.20 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.
04.00 Розсекречена iсторiя.
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, 

00.10, 05.15 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.45 “Сiмейнi мелодрами”.
14.45 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Х/ф “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.50 Т/с “Родичi”.
22.55 “Грошi”.
00.15 “Голос. Дiти 5”.
02.10 Х/ф “Кохання проти долi”.

Iíòер
03.30 “Щоденник вагiтної”.
05.00 “Top Shop”.
05.30, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 18.00, 19.00, 01.50, 02.35 “Стосуєть-

ся кожного”.
11.15, 12.25 Х/ф “Не випускай з уваги”.
12.00 “Новини”.
13.50 Х/ф “Укол парасолькою”.
15.45 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок”.
23.55 Т/с “Крапля свiтла”, 1 i 2 с.

ICTV
04.30 Скарб нацiї.
04.40 Еврика!
04.45 Служба розшуку дiтей.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Факти тижня. 100 хвилин з О. Со-

коловою.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Антизомбi. Дайджест.
11.10 Секретний фронт. Дайджест.
12.00, 13.20 Х/ф “Унiверсальний солдат 

2: Повернення”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.15, 16.25 Х/ф “Мистецтво вiйни 3: 

Вiдплата”.
16.45 Х/ф “Турист”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.30 Т/с “Пес”.
22.30 Свобода слова.
23.55 Х/ф “Мiсiонер”.
01.50 Т/с “Прокурори”.

ÑТБ
06.25 Т/с “Коли ми вдома”.
08.35 Х/ф “Екiпаж”.
11.05 МастерШеф.
13.55 Ультиматум.
15.50, 18.00 Х/ф “Вибух з минулого”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.15 Х/ф “Щоденники принцеси”.
20.50 Т/с “Червона королева”.
22.45 Т/с “Вангелiя”.
00.55 Один за всiх.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
04.20 Абзац.
05.55, 07.45 Kids` Time.
06.00 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
07.50 М/ф “Бiгфут молодший: Стань ле-

гендою”.
09.50 Х/ф “Прогулянка висотою”.
12.10 Х/ф “Автобан”.
14.10 Х/ф “Шанхайський перевiзник”.
16.10 Ревiзор.
19.00 Пристрастi за Ревiзором.
21.10 Х/ф “Блондинка в законi”.
23.00 Х/ф “Крок вперед 2: Вулицi”.
01.00 Т/с “Статус вiдносин: Заплутано”.

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.

07.25, 08.35 Огляд преси.
07.30 Кордон держави.
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.
14.10 Медекспертиза. Поради.
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.

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, 04.45 Агенти 

справедливостi.
14.30 Т/с “Жiночий лiкар”.
15.30 Т/с “Жiночий лiкар 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Благi намiри”, 15 i 16 с.
23.20 Слiдами партiйних спискiв.
01.45 Телемагазин.
04.15 Гучна справа.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.20 “Ух ти show”.
08.40 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.40 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
11.30 Х/ф “Будинок проклятих”.
13.40 “Орел i решка. Навколо свiту”.
16.40 Т/с “Доктор Хто”.
20.10 Т/с “Доктор Хаус”.
22.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
23.00 Х/ф “Мiсяць 2112”.
01.00 “Блокбастери”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
04.50, 04.55 “Top Shop”.
05.50 Х/ф “Пацани”.
07.40 Х/ф “Вершник без голови”.
09.35 Т/с “Той, що читає думки”.
11.20 “Європейськi iгри-2019”. Стрiльба. 

Пiстолет. Змiшанi команди. 50 м. 
Фiнал.

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.35 “Свiдок”.
13.00 “Європейськi iгри-2019”. Стрiльба. 

Гвинтiвка. 10 м. Фiнал.
14.50 “Європейськi iгри-2019”. Огляд дня.
15.45, 16.50 “Європейськi iгри-2019”. 

Стрiльба. Стенд. Фiнал.
17.15 “Європейськi iгри-2019”. Дзюдо. 

Фiнал.
19.50 “Європейськi iгри-2019”. Баскетбол 

3х3. Фiнал.
22.00, 23.45 Х/ф “Залiзний лицар”.
00.55 Т/с “Закон i порядок”.
01.45 Т/с “Швидка”.
03.05 “Випадковий свiдок”.
03.35 “Речовий доказ”.
04.25 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.25 Х/ф “Принцеса Мален”.
10.30 М/ф “Оз: Повернення у Смарагдо-

ве мiсто”.
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, 00.30 Панянка-селянка.
21.00 Т/с “Село на мiльйон 2”.
23.00 ЛавЛавCar 2.
01.30 Теорiя зради.

02.20 БарДак.
03.10 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.
07.45, 13.55 Правда життя.
08.50, 18.00 Пiд iншим кутом.
09.50 Найбiльша печера Землi.
10.50 Прокляття Че Гевари.
11.45 Код доступу.
12.45, 00.40 Речовий доказ.
15.00, 23.40 Таємницi Другої свiтової.
16.00, 21.50 Смертельна зустрiч.
16.55 Дивовижна Iндiя.
19.00, 20.50 Секретнi територiї.
19.50 Україна: забута iсторiя.
22.50 Невiдомий Китай.
01.50 Мiстична Україна.
02.40 Академiк Корольов.
03.30 Полювання на НЛО.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Беремо все на себе”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40, 09.30 М/ф.
07.50 “Невiдома версiя. Екiпаж”.
09.55, 00.20 “Спогади”.
11.00 “Щоб почули...”
11.30 “Моя правда”.
12.20 Х/ф “Гетьман”.
14.10 Х/ф “Висота”.
16.00 Т/с “Вiчний поклик”.
19.00 Т/с “Архiв Шерлока Холмса”.
21.00, 01.50 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Бiля тихої пристанi”.
01.20 “Академiя смiху”.
03.20 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 19.25, 01.00 Т/с “Опер за викли-

ком”.
14.40 Х/ф “Останнiй рубiж”.
16.20 Х/ф “Перше вбивство”.
21.35 Т/с “Касл 2”.
23.10 Х/ф “Бюро людяностi”.

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

рятiвнички”.
09.50 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.30 М/с “Сiмпсони”.
15.15 Т/с “Куратори”.
16.50 Т/с “СуперКопи”.
19.30 Т/с “Швидка”.
21.10 Т/с “CSI: Маямi”.
00.55 Мамареготала.
03.25 Чистоплюї.
04.15 “Роздовбаї”.
05.10 Оттак мастак! (16+).

ªâроñïорò
00.15, 03.15, 06.45 Супербайк. Етап ЧC. 

Перегони 2.
00.45 Грiбний слалом. Снукер. Кубок свiту. 

Китай Словаччина.
01.30, 05.00, 10.30, 19.00, 22.30 Велоспорт. 

“Рут д`Окситанiя”. Етап 4.
02.30 Суперспорт. Етап ЧC.
04.00, 09.30, 21.30 Велоспорт. “Тур 

Словенiї”. Етап 5.
06.00 Супербайк. Етап ЧC. Перегони 1.
07.30 Автоперегони. WTCR. Нюрбургрiнг. 

Перегони 2.
08.00, 12.00 Автоперегони. WTCR. 

Нюрбургрiнг. Перегони 3.
08.45 Автоперегони. Формула E. Берн.
11.30 Велоспорт. “Тур Словенiї”. Огляд.
12.45 “Watts”.
13.00, 15.00, 17.00 Тенiс. Вiмблдон. 

Квалiфiкацiя. День 1.
19.35 Кiнний спорт. Global Champions 

League.
20.00, 23.30 Снукер. Кубок свiту. Китай. 

День 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 11.55, 15.40, 17.50, 19.50, 21.50, 

03.05, 05.40 Топ-матч.
06.10 Бенфiка - Баварiя. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
08.00 Battle Cyber Коментаторiв. 1 епiзод.
08.05 Battle Cyber Коментаторiв. 2 епiзод.
08.10 Battle Cyber Коментаторiв. 3 епiзод.
08.20 Battle Cyber Коментаторiв. 4 епiзод.
08.25 Battle Cyber Коментаторiв. 5 епiзод.
08.30 Фiнал FIFA 19. Global Series.
11.00 Журнал Лiги Європи.
12.00 МЮ - Барселона. 1/4 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
13.50 Шахтар - Чорноморець. Чемпiонат 

України.
16.00 Барселона - ПСВ. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
18.00 Iнтер - Тоттенхем. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
20.00 Лiверпуль - ПСЖ. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
22.00 Брюгге - Боруссiя (Д). Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
23.50 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
01.15 Монако - Атлетiко. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
03.15 “Лiга чемпiонiв. Online”.

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, 23.20, 02.00, 
05.00 Новини.

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

09.30 Т/с “Елiза”.
11.15 Д/с “Тайська кухня”.
11.45, 14.15 Телепродаж.
12.00 Д/с “Аромати Колумбiї”.
13.10 Країна на смак.
14.30 Д/с “Смак сиру”.
15.15, 19.30 #ВУкраїнi.
15.45 “Зворотнiй вiдлiк”.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.55 Д/с “Суперчуття”.
21.25, 02.25 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.15 Д/с “Дикi тварини”.
23.50 Погода.
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, 05.15 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.05, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.45 “Сiмейнi мелодрами”.
14.45 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Х/ф “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Родичi”.
22.50, 23.55 Х/ф “Школа. Недитячi iгри”.
01.15 Х/ф “Кохання проти долi”.

Iíòер
03.30 Т/с “Здрастуй, мамо”.
04.10, 19.40 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Т/с “Мiсце, що домом зветься”, 10 с.
11.00 Т/с “Мiсце, що домом зветься 

4”, 1 с.
12.00 “Новини”.
12.25 “Правила моєї кухнi”.
14.20, 17.40, 20.15 “Європейськi iгри 2019”. 

Легка атлетика.
16.20 “Європейськi iгри 2019. Огляд”.
16.45 “Речдок”.
23.50 Т/с “Крапля свiтла”, 3 i 4 с.
01.40 “Стосується кожного”.
03.05 “Прокляття вiдьом”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!

04.25 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 Антизомбi. Дайджест.
10.20 Х/ф “Детонатор”.
12.30, 13.20 Х/ф “Везучий”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.00, 16.25 Х/ф “7 секунд”.
17.45, 22.45 Т/с “Майор i магiя”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.30 Т/с “Пес”.
00.40 Х/ф “Каратель: Територiя вiйни”.
02.25 Т/с “Прокурори”.

ÑТБ
06.30 Т/с “Коли ми вдома”.
10.25 МастерШеф.
13.25 Ультиматум.
15.15, 18.00 Х/ф “Щоденники принцеси”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.20 Х/ф “Щоденники принцеси 2: Як 

стати королевою”.
20.50 Т/с “Червона королева”.
22.45 Т/с “Вангелiя”.
00.55 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
03.10 Служба розшуку дiтей.
03.15 Зона ночi.
04.10 Абзац.
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
07.20 Т/с “Ми - такi”.
10.10 Топ-модель по-українськи.
15.10 Половинки.
17.00 Любов на виживання.
21.00 Х/ф “Блондинка в законi 2: Черво-

не, бiле i блондинка”.
22.50 Х/ф “Крок вперед 3”.
01.00 Т/с “Статус вiдносин: Заплутано”.

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.
14.10 Медекспертиза. Поради.
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 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Благi намiри”, 17 i 18 с.
23.20 Без панiки.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.20 “Ух ти show”.
08.40 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.40 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
11.30, 16.40 Т/с “Доктор Хто”.
13.40 “Орел i решка. Навколо свiту”.
18.30 Т/с “Доктор Хаус”.
22.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
23.00 “Орел i решка. Перезавантаження 3”.
01.10 “Блокбастери”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.45 Х/ф “Операцiя “Хольцауге”.
08.30 “Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Тегеран-43”.
12.00, 12.50 “Європейськi iгри-2019”. 

Стрiльба. Гвинтiвка. 50 м. Фiнал.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.10 “Свiдок”.
13.15 Х/ф “Сини Великої Ведмедицi”.
15.00 “Європейськi iгри-2019”. Огляд дня.
16.00 “Європейськi iгри-2019”. Дзюдо. 

Змiшанi команди. Фiнал.
16.50 “Європейськi iгри-2019” Дзюдо. 

Змiшанi команди. Фiнал.
18.15 “Жорстокий спорт”.
19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
21.20 Т/с “Хейвен”.
23.45 “Європейськi iгри-2019”. Пляжний 

футбол. Україна - Iталiя.
00.30 Т/с “Закон i порядок”.
01.20 Т/с “Швидка”.
02.40 “Випадковий свiдок”.
03.25 “Речовий доказ”.
03.50 “Професiї”.
04.55 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Лускунчик i мишачий король”.
11.00 Х/ф “Соляна принцеса”.

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 2”.
16.00 4 весiлля.
18.00, 00.30 Панянка-селянка.
23.00 ЛавЛавCar 2.
01.30 Теорiя зради.
02.20 БарДак.
03.10 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.
07.50, 13.50 Правда життя.
08.55, 18.00 Пiд iншим кутом.
09.55, 22.50 Невiдомий Китай.
10.55 Юрiй Нiкулiн.
11.40 Код доступу.
12.40, 00.40 Речовий доказ.
15.00, 23.40 Таємницi Другої свiтової.
16.00, 21.50 Смертельна зустрiч.
16.55 Найбiльша печера Землi.
19.00, 20.50 Секретнi територiї.
19.50 Україна: забута iсторiя.
01.50 Мiстична Україна.
02.35 Скептик.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Таємниця Чингiзхана”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Невiдома версiя. Королева бензо-

колонки”.
09.30 “З любов`ю. Юрiй Нiкулiн”.
10.15 “Моя правда”.
11.05 Х/ф “Гетьман”.
12.55 Х/ф “Остання релiквiя”.
14.40 Х/ф “Вiрнi друзi”.
16.20 Т/с “Вiчний поклик”.
19.00 Т/с “Мемуари Шерлока Холмса”.
21.00, 02.15 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Загадка Ендхауза”.
00.55 “Спогади”.
01.45 “Академiя смiху”.
03.45 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 01.00 Т/с “Безсмертний”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
14.50 Х/ф “Експедицiя “Ноїв Ковчег”.
19.25 Т/с “Опер за викликом”.
21.35, 23.10 Т/с “Касл 2”.
01.40 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00 М/с “Аладдiн”.
07.55 М/с “Качинi iсторiї”.
08.50 М/с “Чiп i Дейл: Бурундучки-

рятiвнички”.
09.35 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.45 М/с “Сiмпсони”.
15.25 Т/с “Куратори”.
17.00 Т/с “СуперКопи”.
19.30 Т/с “Швидка”.
21.10 Т/с “CSI: Маямi”.
00.55 Мамареготала.
03.35 Чистоплюї.
04.30 “Роздовбаї”.
05.10 Оттак мастак! (16+).

ªâроñïорò
00.45, 10.00 Автоперегони. Формула E. 

Берн.
01.30, 07.30, 11.30 Велоспорт. “Тур 

Словенiї”. Етап 5.
02.30, 08.30 Велоспорт. “Рут д`Окситанiя”. 

Етап 4.
03.30, 12.30 Супербайк. Етап ЧC. Пере-

гони 1.
04.00 Супербайк. Етап ЧC. Перегони 2.
04.30 Автоперегони. WTCR. Нюрбургрiнг. 

Перегони 2.
05.15, 09.35 Автоперегони. WTCR. 

Нюрбургрiнг. Перегони 3.
06.00, 10.30 Снукер. Кубок свiту. Китай. 

День 1.
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00 

Тенiс. Вiмблдон. Квалiфiкацiя. День 
2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 10.00, 15.40 Топ-матч.
06.10 Баварiя - Аякс. Лiга чемпiонiв УЄФА.
08.10 Ворскла - Арсенал-Київ. Чемпiонат 

України.
10.10 Ювентус - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.
12.00 Барселона - МЮ. 1/4 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
13.50 Шахтар - Зоря. Чемпiонат України.
16.00 Аякс - АЕК. Лiга чемпiонiв УЄФА.
17.50, 20.45 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
18.55 Шахтар - Хоффенхайм. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
21.40 Ман Сiтi - Лiон. Лiга чемпiонiв УЄФА.
23.30 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА.
00.50 Реал - Рома. Лiга чемпiонiв УЄФА.
02.35 Янг Бойз - МЮ. Лiга чемпiонiв УЄФА.
04.20 Валенсiя - Ювентус. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.

Поíедіëоê

Віâòороê

24 червня

25 червня
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UA:Перший
06.00 М/с “Гон”.
06.05 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

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

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

09.30 Т/с “Елiза”.
11.15 Д/с “Тайська кухня”.
11.45, 14.15 Телепродаж.
12.00 Д/с “Аромати Колумбiї”.
12.30 Д/с “Аромати Грецiї”.
13.10 Енеїда.
14.30 Д/с “Смак сиру”.
15.15 Країна на смак.
16.05 Д/с “Аромати Перу”.
16.25 Д/с “Морська кухня”.
17.30 Нашi грошi.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.30, 04.30 Спiльно.
19.55 Перший на селi.
20.30 Д/с “Суперчуття”.
21.25, 02.25 UA:Спорт.
21.45 Бюджетники.
22.15 Д/с “Дикi тварини”.
23.50 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.35 #ВУкраїнi.
04.00 52 вiкенди.
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, 

00.55, 05.15 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.10, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.45 “Сiмейнi мелодрами”.
14.45 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Х/ф “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.50 Т/с “Родичi”.
22.50, 23.50 Х/ф “Школа. Недитячi iгри”.
01.00 Х/ф “Кохання проти долi”.

Iíòер
04.00, 03.20 Т/с “Здрастуй, мамо”.
04.40, 19.40 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Т/с “Мiсце, що домом зветься”, 

2 i 3 с.
12.00 “Новини”.
12.25 “Правила моєї кухнi”.
14.40 “Європейськi iгри 2019”. Стрiльба 

з лука.
16.20 “Європейськi iгри 2019. Огляд”.
16.45 “Речдок”.
17.40, 20.15 “Європейськi iгри 2019”. Лег-

ка атлетика.
23.50 Х/ф “Все можливо”.
01.50 “Стосується кожного”.

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, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Х/ф “Везучий”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Х/ф “Детонатор”.
14.55, 16.25 Х/ф “Мистецтво вiйни 2: 

Зрада”.
17.45, 22.45 Т/с “Майор i магiя”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.30 Т/с “Пес”.
00.45 Х/ф “Фортеця 2: Повернення”.
02.20 Т/с “Прокурори”.

ÑТБ
06.35 Т/с “Коли ми вдома”.
11.30 МастерШеф.
14.00 Ультиматум.
15.45, 18.00 Х/ф “Щоденники принцеси 

2: Як стати королевою”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.50 Х/ф “Простачка”.
20.50 Т/с “Червона королева”.
22.45 Т/с “Абонент тимчасово недо-

ступний”.
01.00 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
03.10 Зона ночi.
04.00 Абзац.
05.45, 07.35 Kids` Time.
05.50 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
07.40 Т/с “Ми - такi”.
10.10 Топ-модель по-українськи.
15.20 Половинки.
17.10 Любов на виживання.
21.20 Х/ф “Шопоголiк”.
23.20 Х/ф “Крок вперед: Революцiя”.
01.20 Т/с “Статус вiдносин: Заплутано”.

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.
14.10 Медекспертиза. Поради.
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 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Благi намiри”.
23.20 Контролер.
01.45 Телемагазин.

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. Морський сезон”.
23.00 “Орел i решка. Перезавантаження 3”.
01.10 “Жаннаодружи”.
02.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.20, 09.00 Х/ф “Чорний трикутник”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
10.50, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.15 “Свiдок”.
13.20 “Європейськi iгри-2019”. Стрiльба. 

Пiстолет. Жiнки. 25 м. Фiнал.
14.50 “Європейськi iгри-2019”. Стрiльба. 

Гвинтiвка. Чоловiки. Фiнал.
15.50 “Європейськi iгри-2019”. Огляд дня.
16.50 “Європейськi iгри-2019”. Стрiльба. 

Пiстолет. 25 м. Фiнал.
18.00 “Жорстокий спорт”.
21.20 Т/с “Хейвен”.
23.45 “Європейськi iгри-2019”. Пляжний 

футбол. Україна - Iспанiя.
00.30 Т/с “Закон i порядок”.
01.20 Т/с “Швидка”.
02.45 “Випадковий свiдок”.
03.10 “Речовий доказ”.
04.00 “Професiї”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 М/ф “Жив собi кiт”.

11.00 Х/ф “Казка про того, хто ходив 
страху вчитися”.

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 2”.
16.00 4 весiлля.
18.00, 00.30 Панянка-селянка.
23.00 ЛавЛавCar 2.
01.30 Теорiя зради.
02.20 БарДак.
03.10 Вiталька.

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, 13.50 Правда життя.
08.55, 18.00 Пiд iншим кутом.
09.55, 16.55 Шалена подорож.
10.50 Два Миронових.
11.40 Код доступу.
12.40, 00.40 Речовий доказ.
15.00, 23.40 Таємницi Другої свiтової.
16.00, 21.50 Смертельна зустрiч.
19.00, 20.50 Секретнi територiї.
19.50 Україна: забута iсторiя.
22.50 Невiдома Пiвденна Америка.
01.50 Мiстична Україна.
02.35 Бандитський Київ.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф “Захар Беркут”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 10.25 “Моя правда”.
09.30 “Ролан Биков. Карлик-кровопивець, 

якого обожнювали всi”.
11.15 Х/ф “Таємниця Чингiзхана”.
13.05 Х/ф “Фанфан-тюльпан”.
15.00 Х/ф “Одиниця з обманом”.
16.20 Т/с “Вiчний поклик”.
19.00 Т/с “Мемуари Шерлока Холмса”.
21.00, 02.55 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Суто англiйське вбивство”.
02.10 “Спогади”.
02.35 “Академiя смiху”.
03.40 Кiноляпи.

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”.
14.00 Х/ф “Iмперiя акул”.
15.45 Х/ф “Наутiлус: Володар океану”.
19.25 Т/с “Опер за викликом”.
21.30, 23.05 Т/с “Касл 2”.
00.55 “Облом.UA”.

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

рятiвнички”.
09.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.30 М/с “Сiмпсони”.
15.20 Т/с “Куратори”.
17.00 Т/с “СуперКопи”.
19.30 Т/с “Швидка”.
21.10 Т/с “CSI: Маямi”.
00.55 Мамареготала.
03.35 Чистоплюї.
04.20 “Роздовбаї”.
05.10 Оттак мастак! (16+).

ªâроñïорò
00.00, 02.30, 06.00, 23.05 Автоперегони. 

WTCR. Нюрбургрiнг. Огляд.
00.30, 03.00, 11.00 Автоперегони. Форму-

ла E. Берн. Огляд.
01.30 Автоперегони. Balncpain GT World 

Challenge. Сузука. Огляд.
02.05 Волейбол. Жiнки. Золота лiга.
02.15, 06.30, 12.35 “Watts”.
04.00 Велоспорт. “Рут д`Окситанiя”. 

Етап 4.
05.00 Велоспорт. “Тур Словенiї”. Етап 5.
06.40 Снукер. Кубок свiту. Китай. День 2.
07.55, 09.30, 23.30 Снукер. Кубок свiту. 

Китай. День 3.
12.05, 21.30 Стрiльба з лука. ЧC. 

Нiдерланди.
13.00, 15.00, 17.00 Тенiс. Вiмблдон. 

Квалiфiкацiя. День 3.
19.00 Тенiс. “АТР: за кадром”.
19.30 Поло. Polo Line.
20.00 “Краще з кiнного спорту”.
20.30 Кiнний спорт. Кубок нацiй.
22.05 Велоспорт. Халле - Iнгойгем.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 17.50 Топ-матч.
06.10 АЕК - Баварiя. Лiга чемпiонiв УЄФА.
08.10 Ворскла - Динамо. Чемпiонат Укра-

їни.
10.10 Емполi - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
12.00 Барселона - Лiверпуль. 1/2 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.50 Шахтар - Десна. Чемпiонат України.
16.00 Хоффенхайм - Ман Сiтi. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
18.00 АЕК - Бенфiка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
19.50, 22.35 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
20.45 Лiон - Шахтар. Лiга чемпiонiв УЄФА.
23.25 Ювентус - Янг Бойз. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
01.10 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
02.30 Баварiя - Аякс. Лiга чемпiонiв УЄФА.
04.15 Рома - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.

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

15.00, 18.00, 21.00, 02.00, 04.55 
Новини.

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

09.30 Т/с “Елiза”.
11.15 Д/с “Тайська кухня”.
11.45, 14.15 Телепродаж.
12.05 Д/с “Аромати Грецiї”.
13.10 UA:Фольк. Спогади.
14.30 Д/с “Смак сиру”.
15.15 Енеїда.
16.15 Д/с “Морська кухня”.
17.15 Погода.
17.30 #ВУкраїнi.
18.20 Тема дня.
18.55 UEFA U21. ЧЄ з футболу 2019. 

Пiвфiнал 1.
21.25 UA:Спорт.
21.55 UEFA U21. ЧЄ з футболу 2019. 

Пiвфiнал 2.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.25 “Левко Лук`яненко. Йти за 

сумлiнням”.
03.00 Д/с “Напам`ять”. Раїса Руденко.
03.20 Д/с “Напам`ять”. Левко Лук`яненко.
03.40 Д/с “Напам`ять”. Валентина 

Чорновiл.
04.05 Д/с “Напам`ять”. Володимир Ла-

новой.
04.15 Д/с “Напам`ять”. Володимир Че-

мерис.
04.35 Д/с “Напам`ять”. Юрiй Костенко.

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, 

00.55, 04.50 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.10, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.45 “Сiмейнi мелодрами 6”.
14.45 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Х/ф “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.30 “Чистоnews”.
20.40, 21.40 Т/с “Родичi”.
22.30 “Право на владу”.
01.00 Х/ф “Кохання проти долi”.

Iíòер
04.40 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.10 “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”, 

4 i 5 с.
12.00 “Новини”.
12.25 “Правила моєї кухнi”.
14.40 “Правила виживання”.
15.45, 16.45, 23.55 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.50, 02.35 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок”.

ICTV
04.10 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.
10.10 Секретний фронт.
10.45 Х/ф “7 секунд”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15 Х/ф “Мистецтво вiйни 2: Зрада”.
15.25, 16.20 Х/ф “Мистецтво вiйни 3: 

Вiдплата”.
17.45 Т/с “Майор i магiя”.
18.45, 20.55 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi.
21.15 Т/с “Пес”.
22.30 Новi лiдери 2.
00.00 Х/ф “Пекельний ендшпiль”.
01.40 Т/с “Прокурори”.

ÑТБ
06.10 Т/с “Коли ми вдома”.
11.10 МастерШеф.
14.00 Ультиматум.
15.55, 18.00 Х/ф “Простачка”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.25 Х/ф “Вона - чоловiк”.
20.50 Т/с “Червона королева”.
22.45 Т/с “Абонент тимчасово недо-

ступний”.
01.00 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
03.40 Служба розшуку дiтей.
03.45 Зона ночi.
04.00 Абзац.
05.35, 06.55 Kids` Time.
05.40 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
07.00 Т/с “Ми - такi”.
09.50 Топ-модель по-українськи.
15.00 Половинки.
17.00 Любов на виживання.
21.00 Х/ф “Хлопцi будуть в захопленнi”.
23.00 Х/ф “Крок вперед: Все або нiчого”.
01.10 Т/с “Статус вiдносин: Заплутано”.

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.
14.10 Медекспертиза. Поради.
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 Реальна мiстика.
12.30, 00.00, 02.15 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Х/ф “Коли мене полюбиш ти”.
23.20 Слiдами партiйних спискiв.
01.45 Телемагазин.
03.30 Т/с “Нахаба”.

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. Морський сезон”.
23.10 “Орел i решка. Перезавантаження 3”.
01.25 “Жаннаодружи”.
02.25 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.35 Х/ф “Захар Беркут”.
08.30 “Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Сумка iнкасатора”.
10.50, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.10 “Свiдок”.
13.00 “Європейськi iгри-2019”. Стрiльба. 

Гвинтiвка. Жiнки. Фiнал.
14.10 “Європейськi iгри-2019”. Огляд дня.
14.40 “Європейськi iгри-2019”. Стрiльба з 

лука. Фiнал.
16.50 “Таємницi свiту”.
18.00 “Жорстокий спорт”.
21.20 Т/с “Хейвен”.
23.45 “Європейськi iгри-2019”. Пляжний 

футбол. Україна - Росiя.
00.30 Т/с “Закон i порядок”.
01.20 Т/с “Швидка”.
02.40 “Випадковий свiдок”.
03.25 “Речовий доказ”.
04.15 “Професiї”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф “Книга життя”.
11.30 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 2”.
16.00 4 весiлля.
18.00 Панянка-селянка.
23.00 ЛавЛавCar 2.
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.
07.50, 13.50 Правда життя.
08.55, 18.00 Пiд iншим кутом.
09.55, 16.55 Шалена подорож.
10.50 Мерилiн Монро.
11.40 Брама часу.
12.40, 00.40 Речовий доказ.
15.00, 23.40 Таємницi Другої свiтової.
16.00, 21.50 Смертельна зустрiч.
19.00, 20.50 Секретнi територiї.
19.50 Україна: забута iсторiя.
22.50 Невiдома Пiвденна Америка.
01.50 Мiстична Україна.
02.35 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Нейлон 100%”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 10.25 “Моя правда”.
09.30 “Володимир Iвасюк. Iдеальне вбив-

ство”.
11.15 Х/ф “Захар Беркут”.
13.10 Х/ф “Сини Великої Ведмедицi”.
15.00 Х/ф “Карусель”.
16.15 Т/с “Вiчний поклик”.
19.00 Т/с “Мемуари Шерлока Холмса”.
21.00, 02.20 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “З життя керiвника карного 

розшуку”.
01.10 Х/ф “Не було б щастя”.
03.50 Кiноляпи.
04.35 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 01.00 Т/с “Безсмертний”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.

12.55 “Помста природи”.
13.25 Х/ф “Некерований”.
15.15 Х/ф “Американець”.
19.25 Т/с “Опер за викликом”.
21.35, 23.10 Т/с “Касл 2”.
02.30 “Облом.UA”.
04.35 “Цiлком таємно-2016”.

ÍЛО-ТБ
06.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00 М/с “Аладдiн”.
07.55 М/с “Качинi iсторiї”.
08.50 М/с “Чiп i Дейл: Бурундучки-

рятiвнички”.
09.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.40 М/с “Сiмпсони”.
15.15 Т/с “Куратори”.
17.00 Т/с “СуперКопи”.
19.30 Т/с “Швидка”.
21.10 Т/с “CSI: Маямi”.
00.55 Мамареготала.
03.35 Чистоплюї.
04.30 “Роздовбаї”.
05.10 Оттак мастак! (16+).

ªâроñïорò
00.35 Волейбол. Чоловiки. Золота лiга.
00.45, 03.00, 04.00, 12.30, 23.10 Велоспорт. 

Халле - Iнгойгем.
01.15 Автоперегони. Формула E. Берн. 

Огляд.
02.15 Волейбол. Жiнки. Золота лiга.
02.30 Автоперегони. WTCR. Нюрбургрiнг. 

Огляд.
05.00 “Watts”.
05.15 Супербайк. Етап ЧC. Перегони 1.
05.45, 11.45 Супербайк. Етап ЧC. Пере-

гони 2.
06.15 Автоперегони. WTCR. Нюрбургрiнг. 

Перегони 3.
06.55 Снукер. Кубок свiту. Китай. День 3.
07.55, 09.30, 20.15 Снукер. Кубок свiту. 

Китай. День 4.
11.00 Грiбний слалом. Кубок свiту. Сло-

ваччина.
13.00, 15.00, 17.00, 19.05 Тенiс. Вiмблдон. 

Квалiфiкацiя. День 4.
22.15 Велоспорт. “Крiтерiум Дофiнi”. 

Етап 8.

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

01.05, 03.35, 05.35 Топ-матч.
06.10 Аякс - Баварiя. Лiга чемпiонiв УЄФА.
08.10 Шахтар - Лудогорец. Контрольна гра.
10.10 Ювентус - Кальярi. Чемпiонат Iталiї.
12.00 Лiверпуль - Барселона. 1/2 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.50 Арсенал-Київ - Шахтар. Чемпiонат 

України.
16.00 ПСЖ - Црвена Звезда. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
18.00 Боруссiя (Д) - Монако. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
20.00 Тоттенхем - Барселона. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
21.50 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА.
23.15 Наполi - Лiверпуль. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
01.15 “Лiга чемпiонiв. Online”.
03.45 Арсенал-Київ - Зоря. Чемпiонат 

України.

Ñереда

Чеòâер

26 червня

27 червня
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UA:Перший
06.00 Д/ф “Герої України Крути. Перша 

Незалежнiсть”.
06.30, 07.10, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.50, 05.00 

Новини.
09.35 Д/ф “Замiнованi вiрнiстю”.
10.35, 12.40, 15.00, 17.45 Вiтаємо 

переможцiв!
10.40 ЧС FIFA U-20 2019 у Польщi. 

Чвертьфiнал.
12.50 ЧС FIFA U-20 2019 у Польщi. 

Пiвфiнал.
15.30 ЧС FIFA U-20 2019 у Польщi. Украї-

на - Пiвденна Корея. Фiнал.
18.25, 03.10 Концертна програма 

“Непереможнi”.
19.55, 01.15 Схеми. Корупцiя в деталях.
20.30 Перша шпальта.
21.25 “Херсонщина на Вулканi”.
22.30 Як дивитися кiно.
22.55 Х/ф “Вулкан”.
01.45, 05.20 Погода.
01.50 “Микола Руденко. Формулу життя 

знайдено”.
02.15 “Богдан Гаврилишин. Мiсiя-Свобода”.
04.30 Спiльно.
05.30 Д/с “Погляд зсередини”.

Êаíаë “1+1”
06.00 Х/ф “Диво за розкладом”.
09.40 Х/ф “Втеча з Шоушенка”.
12.20 Х/ф “Її звали Нiкiта”.
14.45 Х/ф “П`ятий елемент”.
17.10 Х/ф “Леон-кiллер”.
19.30, 05.15 “ТСН”.
20.15 “Чистоnews”.
20.25 “Лiга смiху”.
22.15 Концерт Monatik “Love it ритм”.
00.50 Х/ф “Кокон”.
02.45 Х/ф “Кокон. Повернення”.

Iíòер
03.20 “Щоденник вагiтної”.
04.30 М/ф.
04.40 “Подробицi” - “Час”.
05.25, 22.15 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Т/с “Мiсце, що домом зветься”, 

6 i 7 с.
12.00 Х/ф “Дiвчатка”.
14.00 Х/ф “Дiамантова рука”.
16.00 Х/ф “Iван Васильович змiнює 

професiю”.
18.00 “Європейськi iгри 2019”. Легка ат-

летика.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.00 “Подробицi вибору”.
00.05 “Речдок”.
01.50, 02.35 “Стосується кожного”.

ICTV
04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дiтей.
04.20 Студiя Вашингтон.
04.25 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм.
09.35 Х/ф “Вiдчайдушний”.
11.35, 13.00 Х/ф “Якось у Мексицi: 

Вiдчайдушний 2”.
12.45 Факти. День.
13.50, 23.10 “На трьох”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10, 20.45 Дизель шоу.
01.35 Х/ф “Фортеця 2: Повернення”.
03.00 Т/с “Прокурори”.

ÑТБ
06.00, 01.15 Т/с “Коли ми вдома”.
08.00 Т/с “Абонент тимчасово недо-

ступний”.
12.40 Т/с “Два полюси любовi”.
16.45, 18.00 Х/ф “Вона - чоловiк”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
19.40 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть”.
22.45 Х/ф “Iсторiя вiчного кохання”.

Íоâий êаíаë
03.25, 02.50 Служба розшуку дiтей.
03.30, 02.55 Зона ночi.
04.20 Абзац.
05.15, 06.35 Kids` Time.
05.20 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
06.40 Т/с “Ми - такi”.
09.20 Х/ф “Хлопцi будуть в захопленнi”.
11.20 Х/ф “Блондинка в законi”.
13.10 Х/ф “Блондинка в законi 2: Черво-

не, бiле i блондинка”.
15.10 Х/ф “Шопоголiк”.
17.10 М/ф “У пошуках Дорi”.
19.00 Х/ф “Моя суперколишня”.
21.00 Х/ф “Метод Хiтча”.
23.20 Х/ф “Iнфоголiк”.

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, 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, 14.55, 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.

14.10 Медекспертиза. Поради.
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»
06.40, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.45, 05.15 Зоряний шлях.
09.50 Х/ф “Коли мене полюбиш ти”.
12.00 Т/с “Дитина на мiльйон”, 1-3 с.
15.20 Т/с “Дитина на мiльйон”.
16.40 З днем народження, Україно! Свят-

ковий концерт.
20.00 Головна тема. Вибiр.
22.00 Опозицiя.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с “Вибираючи долю”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Ух ти show”.
09.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
10.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
12.00, 16.50 Т/с “Доктор Хто”.
14.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
18.00 Х/ф “Дiти шпигунiв 4: Армагеддон”.
19.45 Х/ф “Четвертий вид”.
21.30 “Орел i решка. Морський сезон”.
22.30 “Орел i решка. Перезавантаження 3”.
00.50 “Жаннаодружи”.
01.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.45 Х/ф “Запорожець за Дунаєм”.
07.35 Х/ф “Непiддатливi”.
09.10 Х/ф “Три тополi на Плющисi”.
10.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.15 Х/ф “Бiлi вовки”.
14.15 “Європейськi iгри-2019”. Огляд дня.
15.15 “Європейськi iгри-2019”. Стрiльба. 

Стенд. Змiшанi пари. Фiнал.
17.30 “Європейськi iгри-2019”. Стрiльба. 

Пiстолет. Змiшанi команди. 25 м. 
Фiнал.

18.40 “Європейськi iгри-2019”. Боротьба. 
Вiльна. Фiнал.

19.00, 02.45 “Свiдок”.
19.30 “Європейськi iгри-2019” Боротьба. 

Вiльна. Фiнал.
21.00 Т/с “Хейвен”.
22.45 “Європейськi iгри-2019”. Пляжний 

футбол. 1/2 фiналу.
00.50 “Жорстокий спорт”.
01.40 “Хвороби-вбивцi”.
03.15 “Випадковий свiдок”.
03.45 “Речовий доказ”.
04.10 “Легенди бандитського Києва”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.40 Х/ф “Бiбi та Тiна”.
11.30 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 2”.
16.00 Х/ф “Той, що бiжить лабiринтом: 

Лiки вiд смертi”.
18.00, 00.30 Панянка-селянка.
21.00 Х/ф “Мiцний горiшок: Гарний день, 

аби померти”.
22.45 Х/ф “Його собаче дiло”.
01.30 Теорiя зради.
02.20 БарДак.
03.10 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 “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, 00.30 Таємний код зламаний.
06.50 Бандитська Одеса.
07.45, 18.30 Правда життя.
09.40 Речовий доказ.
11.50 Секретнi територiї.
12.50 Наци-гiганти.
15.50 Шалена подорож.
16.35 Невiдома Пiвденна Америка.
17.35 Пiд iншим кутом.
21.30 Турки-османи.
02.10 Мiстична Україна.
03.00 Пiдроблена iсторiя.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Одиниця з обманом”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “З любов`ю. Юрiй Нiкулiн”.
09.30 “Моя правда”.
10.20 “Невiдома версiя. Вечори на хуторi 

поблизу Диканьки”.
11.10 Х/ф “Сумна iсторiя”.
13.50 Т/с “Вiчний поклик”.
18.20 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
22.00 Х/ф “Пригоди Електронiка”.
02.00 “Спогади”.
03.00 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Загублений свiт”.
14.55 Х/ф “Перлини дракона”.
16.20 Х/ф “Навколо свiту за 80 днiв”.
18.45 Х/ф “Нiч у музеї 2”.

20.45 Х/ф “Нiч у музеї 3: Секрет гробницi”.
22.40 Х/ф “Фейковi копи”.
00.40 Т/с “Опер за викликом”.
01.25 “Облом.UA”.
04.35 “Цiлком таємно-2016”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 02.20 Мамареготала. Найкраще.
07.00 М/с “Аладдiн”.
07.55 М/с “Качинi iсторiї”.
08.50 М/с “Чiп i Дейл: Бурундучки-

рятiвнички”.
09.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
12.10 М/с “Сiмпсони”.
15.20 Х/ф “Проект “А”.
17.30 Х/ф “Проект “А” 2”.
19.50 Х/ф “Закусочна на колесах”.
22.15 Х/ф “Дракони назавжди”.
00.10 Х/ф “Переможцi та грiшники”.
04.00 Чистоплюї.
04.30 “Роздовбаї”.
05.10 Оттак мастак! (16+).

ªâроñïорò
00.05, 06.30 Снукер. Кубок свiту. Китай. 

День 4.
01.30, 05.00 Велоспорт. Халле - Iнгойгем.
02.30, 04.00 Супербайк. Етап ЧC. Пере-

гони 1.
03.00, 04.30, 23.00 Супербайк. Етап ЧC. 

Перегони 2.
03.30, 18.00, 21.35 Автоперегони. WTCR. 

Нюрбургрiнг. Огляд.
07.55, 09.30, 14.25, 19.25, 23.30 Снукер. 

Кубок свiту. Китай. День 5.
11.00, 18.30 Велоспорт. “Джiро д`Iталiя”. 

Огляд.
12.00 Велоспорт. “Крiтерiум Дофiнi”. 

Етап 7.
13.00 Велоспорт. “Крiтерiум Дофiнi”. 

Етап 8.
14.00, 17.30 Грiбний слалом. Кубок свiту. 

Словаччина.
22.00 Автоперегони. Формула E. Берн. 

Огляд.

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

22.50, 00.50, 05.35 Топ-матч.
06.10 Лiверпуль - Баварiя. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
08.10 Десна - Марiуполь. Чемпiонат Укра-

їни.
10.10 Шахтар - Лудогорец. Контрольна гра.
12.00 Шальке - Порту. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
13.50 Ворскла - Шахтар. Чемпiонат Укра-

їни.
15.55, 02.50 “Шлях в Баку”.
17.00 Карабах - Ворскла. Лiга Європи 

УЄФА.
19.00 Спортiнг - Арсенал. Лiга Євро-

пи УЄФА.
21.00 Бешикташ - Генк. Лiга Європи УЄФА.
23.00 Севiлья - Акхисар. Лiга Європи 

УЄФА.
01.00 Ренн - Динамо (К). Лiга Європи 

УЄФА.
03.45 Сассуоло - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.

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

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.20, 02.00, 

04.10 Новини.
09.30 Країна на смак.
10.45 Енеїда.
11.45, 14.55 Телепродаж.
12.10 М/с “Кмiтливиий Сяо Цзи”.
13.10 Х/ф “Йосип Прекрасний. Намiсник 

фараона”, 1 с.
15.15 Д/с “Фестивалi планети”.
15.45 Разом.
16.20 Спiльно.
16.50 “Зворотнiй вiдлiк”.
18.55 Д/ф “Острови. Азорськi острови: 

акули, кити, манти”.
20.00 Д/с “Мегаполiси”.
21.30 Розсекречена iсторiя.
22.30 Т/с “Окупованi”.
23.50 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.25 UA:Фольк. Спогади.
03.20 Д/с “Аромати Шотландiї”.
03.45 Своя земля.
04.35 Свiтло.
05.30 Д/с “Погляд зсередини”.

Êаíаë “1+1”
06.00, 23.30, 00.30 “Свiтське життя”.
06.50 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 11.00, 12.05, 13.05, 14.05, 15.10 

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

Iíòер
03.20, 02.50 “Щоденник вагiтної”.
04.45 “Top Shop”.
05.15 “Чекай на мене. Україна”.
07.10 “Слово Предстоятеля”.
07.20 Х/ф “Iван Васильович змiнює 

професiю”.
09.00 “Шiсть соток”.
10.00 “Готуємо разом. Випiчка”.
11.00 Х/ф “Екiпаж”.
14.00 “Європейськi iгри 2019”. Спортив-

на гiмнастика.
17.00 Т/с “Захоплення”, 1-3 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Захоплення”, 4-8 с.
00.35 Х/ф “Час грiхiв”.
02.20 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
05.00 Скарб нацiї.
05.05 Еврика!
05.15 Факти.
05.40 Бiльше нiж правда.
07.20 Я зняв!
09.15 Дизель шоу.
10.40 Особливостi нацiональної роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 “На трьох”.
14.30 Т/с “Пес”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Вiкiнги проти прибульцiв”.
21.35 Х/ф “Вiкiнги”.
23.30 Х/ф “Анаконда 3: Цiна експери-

менту”.
01.10 Х/ф “Анаконда 4: Кривавий слiд”.
02.50 Х/ф “Пекельний ендшпiль”.

ÑТБ
05.50, 01.10 Т/с “Коли ми вдома”.
07.10 Х/ф “Вiдпустка за власний рахунок”.
09.55 Т/с “Червона королева”.
14.35 Т/с “Вангелiя”.
19.00 Т/с “Було у батька два сини”.
22.50 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть”.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.50 Зона ночi.
05.45, 06.15 Kids` Time.
05.50 М/с “Лунтiк”.
06.20, 11.50 Ревiзор.
09.00, 14.20 Пристрастi за Ревiзором.
17.00 М/ф “Тато гусак”.
18.50 Х/ф “Захоплення пiдземки 123”.
21.00 Х/ф “Викрасти за 60 секунд”.
23.20 Х/ф “Розплата”.
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»
06.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.00 Зоряний шлях.
09.00 Т/с “Благi намiри”.
15.30 Х/ф “Доктор Щастя”.
17.45 Т/с “Ноти любовi”, 1 i 2 с.
20.00 Т/с “Ноти любовi”.
22.50 Музична платформа.
00.50 Т/с “Принцеса i жебрачка”, 1 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Принцеса i жебрачка”, 2-4 с.
04.20 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Ух ти show”.
09.10 Х/ф “П`ятеро друзiв”.
11.00 Х/ф “П`ятеро друзiв 2”.
13.00 Х/ф “Дiти шпигунiв 4: Армагеддон”.
14.45 “Орел i решка. Навколо свiту”.
23.50 Х/ф “Все можливо, бебi!”.
01.50 “Жаннаодружи”.
02.40 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Х/ф “Розiрване коло”.
07.40 Х/ф “Протистояння”.
11.10 Т/с “Спецзагiн “Кобра 11”.
15.00 “Європейськi iгри-2019”. Огляд дня.
16.00 “Європейськi iгри-2019”. Бокс. 

Фiнал.
17.00 “Європейськi iгри-2019”. Пляжний 

футбол. Фiнал.
19.15, 02.30 “Свiдок”.
19.45 Х/ф “Справа Румянцева”.
21.50 Х/ф “Незаперечний 2”.
23.45 “Європейськi iгри-2019”. Кара-

те. Фiнал.
01.30 “Реальнi злочинцi”.
03.00 “Випадковий свiдок”.
03.55 “Речовий доказ”.
04.20 “Легенди бандитського Києва”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.45 М/ф “Король Сафарi”.

13.15, 01.00 Панянка-селянка.
17.15 М/ф “Монстр у Парижi”.
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
19.30, 20.30, 21.30 Танька i Володька.
22.00 Сiмейка У.
00.00 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 “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, 00.30 Таємний код зламаний.
06.50 Бандитський Київ.
07.45, 18.30 Правда життя.
09.40 Речовий доказ.
11.50 Секретнi територiї.
12.50, 21.30 Наци-гiганти.
15.50 Шалена подорож.
16.35 Невiдома Пiвденна Америка.
17.35 Пiд iншим кутом.
02.10 Мiстична Україна.
03.00 Скарб.ua.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Карусель”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 “Клара Лучко. Три зустрiчi”.
09.30 “Моя правда”.
10.20 “Невiдома версiя. Гусарська балада”.
11.15 Х/ф “Коли ми зустрiлися”.
14.00 Х/ф “Нi пуху, нi пера”.
15.15 Х/ф “Добре сидимо!”
16.35 Х/ф “Небезпечно для життя!”
18.20 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
22.00 Х/ф “Їсти подано”.
23.45 Т/с “Торгашi”.
03.30 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Загублений свiт”.
14.00 Х/ф “Нiч у музеї 2”.
16.00 Х/ф “Нiч у музеї 3: Секрет гробницi”.
17.55 Х/ф “Конан-руйнiвник”.

19.55 Х/ф “Бен-Гур”.
22.15 Х/ф “Чужий проти хижака”.
00.05 “Облом.UA”.
04.30 “Цiлком таємно-2016”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 00.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00 М/с “Аладдiн”.
07.55 М/с “Качинi iсторiї”.
08.50 М/с “Чiп i Дейл: Бурундучки-

рятiвнички”.
09.50 М/с “Сiмпсони”.
16.10 Х/ф “Ордер на смерть”.
18.00 Х/ф “Кривавий спорт”.
20.00 Х/ф “Унiверсальний солдат”.
22.10 Х/ф “Кiборг”.
03.45 Чистоплюї.
04.35 “Роздовбаї”.
05.15 Оттак мастак! (16+).

ªâроñïорò
01.05, 06.00 Велоспорт. “Джiро д`Iталiя”. 

Огляд.
02.00, 14.45, 19.05, 23.15 “Watts”.
02.30 Велоспорт. “Крiтерiум Дофiнi”. 

Етап 7.
03.15 Велоспорт. “Крiтерiум Дофiнi”. 

Етап 8.
04.00 Автоперегони. Формула E. Берн. 

Огляд.
05.00, 05.30, 12.15 Грiбний слалом. Кубок 

свiту. Словаччина.
07.00 Снукер. Кубок свiту. Китай. День 5.
07.55, 19.30 Снукер. Кубок свiту. Китай. 

1/4 фiналу.
11.30, 20.35 Велоспорт. Халле - Iнгойгем.
13.00 Грiбний слалом. Кубок свiту. 

Словенiя.
14.15 Автоперегони. WTCR. Нюрбургрiнг. 

Огляд.
15.00 Тенiс. АТР. Анталья. Фiнал.
17.00 Тенiс. АТР. Iстбурн. Фiнал.
21.05 Кiнний спорт. Global Champions Tour. 

Монако.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 10.00, 15.40 Топ-матч.
06.10 Баварiя - Лiверпуль. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
08.10 Чорноморець - Карпати. Чемпiонат 

України.
10.10 Мiлан - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
12.00 Шальке - Ман Сiтi. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
13.50 Шахтар - Лудогорец. Контрольна гра.
16.00 Фенербахче - Андерлехт. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
17.50, 20.30, 22.55, 01.40 “Шлях в Баку”.
18.40 Динамо (К) - Ренн. Лiга Європи 

УЄФА.
21.05 Генк - Бешикташ. Лiга Європи УЄФА.
23.50 Ворскла - Карабах. Лiга Європи 

УЄФА.
02.20 Арсенал - Спортiнг. Лiга Євро-

пи УЄФА.
04.05 Бетiс - Мiлан. Лiга Європи УЄФА.

П’яòíиця

Ñóáоòа

28 червня

29 червня
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UA:Перший
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
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.
11.45, 14.30 Телепродаж.
12.05 М/с “Кмiтливиий Сяо Цзи”.
13.10 Х/ф “Розбiйники мимоволi”.
14.50 Д/с “Тайська кухня”.
15.25, 20.00 Бюджетники.
15.50 UA:Фольк. Спогади.
16.55 Перший на селi.
17.25 Д/ф “Острови. Азорськi острови: 

люди, фауна, спосiб життя”.
18.25 Д/с “Фестивалi планети”.
19.00 #ВУкраїнi.
19.30 Д/с “Мегаполiси”.
20.30 Програма з Майклом Щуром.
21.40 UEFA U21. ЧЄ з футболу 2019. 

Фiнал.
23.40 Погода.
23.45, 03.45 Своя земля.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.15 Д/с “Аромати Шотландiї”.
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, 11.00 “Свiт навиворiт 9”.
12.10 Х/ф “Втеча з Шоушенка”.
15.00 Х/ф “Персi Джексон i викрадач 

блискавок”.
17.30 Х/ф “Персi Джексон: Море чудо-

виськ”.
19.30, 04.45 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос. Дiти 5”.
23.05 Концерт Monatik “Love it ритм”.
01.30 “Розсмiши комiка. Дiти”.
02.15 “Свiт навиворiт”.

Iíòер
04.10 М/ф.
04.20 Х/ф “Трень-брень”.
06.00 Х/ф “Дiамантова рука”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Мегаполiси”.
11.00 “Орел i решка. Морський сезон 3”.
12.00 “Європейськi iгри 2019”. Бокс. 

Фiнал.
13.00 “Європейськi iгри 2019”. Спортивна 

гiмнастика. Фiнал.
16.35 “Європейськi iгри 2019. Огляд”.
17.10 Х/ф “Красуня на всю голову”.
19.20, 20.30 Х/ф “Бiльше життя”.

20.00 “Подробицi”.
22.00 “Європейськi iгри 2019”. Церемонiя 

закриття.
00.25 “Речдок”.

ICTV
04.50 Скарб нацiї.
04.55 Еврика!
05.05 Факти.
05.30 Громадянська оборона.
07.20 Антизомбi. Дайджест.
09.20, 13.00 Т/с “Вiддiл 44”.
12.45 Факти. День.
14.25 Х/ф “Вiкiнги”.
16.15 Х/ф “Вiкiнги проти прибульцiв”.
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з О. Со-

коловою.
20.35 Х/ф “Ван Гельсинг”.
23.15 Х/ф “Дракула”.
01.55 Х/ф “Каратель: Територiя вiйни”.

ÑТБ
06.05, 10.05 Хата на тата.
08.05 Страва честi.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.50 Один за всiх.
2 2 . 0 5  Х / ф  “ Н а й ч а р i в н i ш а  т а 

найпривабливiша”.
23.50 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
05.50 Стендап-шоу.
06.35, 09.45 Kids` Time.
06.40 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
07.40 М/с “Том i Джерi”.
09.50 М/ф “Тато гусак”.
11.50 М/ф “У пошуках Дорi”.
13.40 Х/ф “Розплата”.
15.40 Х/ф “Захоплення пiдземки 123”.
17.50 Х/ф “Викрасти за 60 секунд”.
20.10 Х/ф “Не гальмуй”.
22.00 Х/ф “Божевiльнi перегони”.
00.00 Х/ф “Вимирання”.
02.10 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 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 з 

А. Мiрошниченко.
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»
06.00 Сьогоднi.
07.00 Зоряний шлях.
08.45 Т/с “Ноти любовi”.
12.45 Т/с “Вибираючи долю”.
17.00 Т/с “Хiрургiя. Територiя любовi”, 

1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с “Хiрургiя. Територiя любовi”.
23.00 Т/с “Принцеса i жебрачка”, 5-7 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Принцеса i жебрачка”.
03.00 Х/ф “Доктор Щастя”.
04.45 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.00 “Ух ти show”.
09.00 М/ф “Барбi: Марiпоса та її феї ме-

телики”.
10.30 Х/ф “П`ятеро друзiв”.
12.15 “Орел i решка. Навколо свiту”.
01.10 “Вiрю не Вiрю”.
02.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.15 Х/ф “Ключ без права передачi”.
07.00 Т/с “СБУ. Спецоперацiя”.
11.00 “Європейськi iгри-2019”. Огляд дня.
12.00 “Європейськi iгри-2019”. Бадмiнтон. 

Фiнал.
16.30 “Європейськi iгри-2019”. Боротьба. 

Греко-римська. Фiнал.
18.00 Х/ф “Золоте теля”.
21.20 Х/ф “Азартнi iгри”.
23.20 Х/ф “Незаперечний 2”.
01.15 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.45 М/ф “Лiсовий патруль”.

13.00, 00.45 Панянка-селянка.
17.15 Х/ф “Мiцний горiшок: Гарний день, 

аби померти”.
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
19.30, 20.30, 21.30 Танька i Володька.
22.00 Х/ф “Його собаче дiло”.
23.45 Країна У.
01.45 Теорiя зради.
02.35 БарДак.
03.25 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, 00.30 Таємний код зламаний.
06.50, 05.40 Бандитська Одеса.
07.45, 18.30 Правда життя.
09.40 Речовий доказ.
11.50 Секретнi територiї.
12.50 Турки-османи.
15.50 Шалена подорож.
16.35 Невiдома Пiвденна Америка.
17.35 Пiд iншим кутом.
21.30 Наци-гiганти.
02.10 Мiстична Україна.
03.00 Гордiсть України.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Добре сидимо!”
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Ролан Биков. Карлик-кровопивець, 

якого обожнювали всi”.
09.30 “Невiдома версiя. Джентльмени 

удачi”.
10.20 Х/ф “Слiд Сокола”.
12.20 Х/ф “Бiлi вовки”.
14.15 Х/ф “Безвiсти зниклий”.
15.50 Х/ф “Чекаю i сподiваюся”.
18.20 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
22.00 Х/ф “Таємничий острiв”.
23.50 Х/ф “Жiноча робота з ризиком 

для життя”.
02.10 “Спогади”.
03.10 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Вiн, вона i телевiзор 2”.
13.05 Х/ф “Бен-Гур”.

15.20 Х/ф “Перлини дракона”.
16.50 Х/ф “Єдиний”.
18.20 Х/ф “Кредо вбивцi”.
20.20 Х/ф “Спiймати i вбити”.
22.15 Х/ф “Чужий проти хижака 2”.
00.05 “Облом.UA”.
04.40 “Цiлком таємно-2016”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 01.40 Мамареготала. Найкраще.
07.00 М/с “Аладдiн”.
08.00 М/с “Качинi iсторiї”.
08.55 М/с “Чiп i Дейл: Бурундучки-

рятiвнички”.
09.55 М/с “Сiмпсони”.
14.20 Х/ф “Кiборг”.
16.10 Х/ф “Унiверсальний солдат”.
18.15 Х/ф “Еквiлiбрiум”.
20.30 Х/ф “Мiсто грiхiв”.
23.00 Х/ф “Мовчання ягнят”.
03.25 Чистоплюї.
04.15 “Роздовбаї”.
04.45 Оттак мастак! (16+).

ªâроñïорò
00.00, 03.30 Ралi. ERC. Польща. День 1.
00.35, 07.00 Снукер. Кубок свiту. Китай. 

1/4 фiналу.
01.30, 12.00, 23.00 Велоспорт. “Тур де 

Франс 2018”. Огляд.
02.30, 11.30, 14.00 “Watts”.
03.00, 18.45 Грiбний слалом. Кубок свiту. 

Словенiя.
04.00 Велоспорт. “Джiро д`Iталiя”. Огляд.
05.00 Велоспорт. “Крiтерiум Дофiнi”. 

Етап 7.
06.00 Велоспорт. “Крiтерiум Дофiнi”. 

Етап 8.
07.55 Снукер. Кубок свiту. Китай. 1/2 

фiналу.
13.00 Автоперегони. Суперкубок Porsche. 

Австрiя.
14.25, 21.45 Снукер. Кубок свiту. Ки-

тай. Фiнал.
18.00 Велоспорт. Халле - Iнгойгем.
19.45 Велоспорт. Нацiональний чемпiонат.

Ôóòáоë. (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 Зальцбург - Црвена Звезда. Плей-

офф. Лiга чемпiонiв УЄФА.
08.10 Олiмпiк - Карпати. Чемпiонат Укра-

їни.
10.10 Фiорентiна - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
12.00 Ман Сiтi - Шальке. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
13.50 Шахтар - Динамо. Чемпiонат України.
16.00 Хоффенхайм - Лiон. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
18.00, 00.00 Шахтар - ЦСКА (С). Контр-

ольна гра.
20.00 Бешикташ - Генк. Лiга Європи УЄФА.
22.00 Рома - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
02.00 Олiмпiакос - Динамо (К). 1/16 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
04.00 Ювентус - Наполi. Чемпiонат Iталiї.

Íедіëя 30 червня
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Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 24 черâíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 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, 16.10 Година для дитини
12.10 У фокусі Європа
12.40 Євромакс
13.10, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф.«Будинок для від-

починку» 
17.30 Про нас
19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На га-

рячому
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.30 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Куля» +16 

Віâòороê, 25 черâíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» +16
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 Погляд зблизька
08.00 Єдина країна
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 17.00 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
11.50 «Кіндер ШОУ»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Shift. Життя в цифрі
12.30 Завтра-сьогодні 
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Амазонки» 
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «У пошуках 

часу» +16 
03.00 Сім’я від А до Я

Ñереда, 26 черâíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» +16
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 Межа правди

08.30, 17.00 Відкрита зона
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00 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. «Велика порож-

неча»
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Західний форпост 
18.45, 22.30 Міська рада інформує
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф.«Ферма» +16 

Чеòâер, 27 черâíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» +16
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 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00 Година для дитини
12.10 Формула здоров’я
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф.«Одна ластівка 

весну приносить» 
15.45, 19.55 Добрі традиції
17.30 «Гал-кліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Україна. Перезавантаження
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Знову 18» +12 

П’яòíиця, 28 черâíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» +16
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 Україна. Перезавантаження
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.20 Година для дитини
12.10 «Гал-кліп»
12.40 Сім’я від А до Я
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Мій тато, моя 

мама, мої брати і сестри» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Прокляття само-

губця» +16 
03.00 Завтра-сьогодні 

Ñóáоòа, 29 черâíя
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 Х.ф.«Космічний дозор» +16 
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
10.00, 19.00 Єдина країна
10.30, 19.30 У фокусі Європа 
11.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
11.55, 14.25, 16.55, 20.05, 00.05 

Тернопільська погода
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф. «Піше: між небом 

і землею» +16 
14.30 «Кіндер ШОУ»
15.00 Х.ф. «Відсутня ланка» 
16.30 Сім’я від А до Я
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
18.00 Наші вітання 
20.10, 04.00 Х.ф.«Коханка» +16 
22.00 Єдина країна
22.30 Х.ф. «Чоловіки на межі» +16 
00.10 Вікно в Америку
02.15 Shift. Життя в цифрі 
02.30 Х.ф. «Прекрасна Рита» +16 

Íедіëя, 30 черâíя
06.00 Х.ф.«Космічний дозор» +16 
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 Х.ф.«Відсутня ланка»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 Україна. Перезавантаження
16.55, 21.50 Добрі традиції
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 Shift. Життя в цифрі
22.40, 04.15 Х.ф.«Прекрасна Рита» 

+16 
01.00 Час-тайм
01.15 Завтра-сьогодні
01.45 Хіт-парад

  ТТБ
Поíедіëоê, 24 черâíя
7.00 “Файний ранок”
8.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.25, 12.40, 16.15 “Лайфхак укра-

їнською” 
9.35 Ток-шоу “Зворотний відлік”
11.30 “Ранковий гість”
11.45 “Діалоги”
12.15, 20.16, 22.45 “Своя земля”
12.50 М/с “Вруміз”
13.40, 19.22, 21.50 “Тема дня”
14.08 “Розсекречена історія”
15.02 “Wise cow”
15.10 “Світ навколо”
15.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.55 “Чудова гра”
16.30 Д/ц “Дикуни 3. Світ дикої 

природи” 
17.15 “Мегаполіси” 
17.40 Д/с “Подорож відкритим 

космосом”
18.05 Т/с “Монро”
19.50 “Разом ”
20.52 “Спільно”
21.20 “В Україні”
22.15 “Схеми. Корупція в деталях”

Віâòороê , 25 черâíя
7.00 “Файний ранок”
8.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.25, 12.40, 16.15 “Лайфхак укра-

їнською” 
9.35 Ток-шоу “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 “Човен. Експериментальна 

археологія” 
15.10 “Світ навколо”
15.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.55 “Чудова гра”
16.30 Д/ц “Дикуни 3- Світ дикої 

природи” 
17.15 Д/ц “Мегаполіси” 
17.40 Д/с “Подорож відкритим 

космосом”
18.05 Т/с “Монро”
19.50 “Спільно”
20.52 “В Україні”
21.25 Д/п “Августин Волошин. Ме-

теорит незалежності – над 
Срібною землею”. ф.1 

22.18 “Букоголіки”
22.45 “Пліч-о-пліч” 

Ñереда, 26 черâíя
7.00 “Файний ранок”
8.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.28 Д/ц “Аромати Перу” 
9.55 РадіоДень “Життя+” 
10.15 “UA: Фольк”
11.05 “Ранковий гість”

11.21 “Своя земля”
11.45, 13.40, 19.22 “Тема дня”
12.15, 19.50 “В Україні”
12.40, 13.20, 16.20 “Лайфхак укра-

їнською” 
12.45 М/с “Дуда і Дада” 
14.08 “Розсекречена історія”
15.02 ”Центральна Рада”
15.10 “Світ навколо”
15.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.55 “Чудова гра ”
16.30 Д/ц “Дикуни 3. Світ дикої 

природи”
17.15 Д/ц “Мегаполіси” 
17.40 Д/с “Подорож відкритим 

космосом” 
18.05 Д/цикл “Морська кухня”
20.16 “StopFakeNews”
20.52 “Наші гроші”
21.20 “Разом”
22.45 Спецпроект “Time for Щур”

Чеòâер, 27 черâíя
7.00 “Файний ранок”
8.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.28 Д/ц “Аромати Перу” 
9.55 РадіоДень “Життя+” 
10.15 “Сильна доля”
11.05 “Ранковий гість”
11.21, 20.15 “Своя земля”
11.45, 13.40, 19.22, 21.50 “Тема дня”
12.15, 19.50 “В Україні”
12.40, 13.20, 16.15 “Лайфхак укра-

їнською” 
12.45 М/с “Дуда і Дада” 
14.08 “Розсекречена історія”
15.02 “Злука. День Соборності 

України”
15.10 “Світ навколо”
15.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.55 “Чудова гра” 
16.30 Д/ц “Дикуни 3- Світ дикої 

природи”
17.15 Д/ц “Мегаполіси” 
17.40 Д/с “Подорож відкритим 

космосом” 
18.05 Д/ цикл “Морська кухня”
20.52 “Разом”
21.20 “Спільно”
22.18 “Наші гроші”
22.45 “StopFakeNews”

П’яòíиця, 28 черâíя
7.00 “Казки Лірника Сашка”
7.20 М/с “Вруміз” 
7.45 “Казки, перевірені часом”
9.00 “Енеїда” 
9.50 Д/ц “Аромати Перу” 
10.15 “UA: Фольк”
11.15, 20.35 “В Україні”
11.40 Д/п “Левко Лук”яненко. Йти 

за совістю”
12.05 Д/ц “Напам’ять”. Раїса Ру-

денко 
12.25 Д/ц “Напам’ять”. Валентина 

Чорновіл. 1ч
12.45 Д/п “Богдан Гаврилишин. 

Місія-Свобода” 
13.40 “Тема дня”
14.08 “Розсекречена історія”
15.02 Д/ф “Українська Гельсінська 

спілка-вектор визначено”.
16.00 Д/п “Олесь Шевченко. Як 

на сповіді” 

16.30 ”Сильна доля”
17.20 Концертна програма Ольги 

Чубаревої “Єднаймося” 
18.35 Д/п “Січ” 
19.00 “Новини”
19.10 “Честь професії 2019”
20.15 “Своя земля”
21.00 “Схеми. Корупція в деталях”
21.25 Д/п “Мустафа” 

Ñóáоòа, 29 черâíя
7.00 “Додолики”
7.10 “Казки Лірника Сашка”
7.25 М/с “Вруміз” 
8.00 “Файний ранок”
9.30 ”Енеїда”
10.25 Д/ц “Аромати Шотландії” 
10.53 “UA: Фольк”
11.35 “Хто в домі хазяїн?”
12.05 Д/ц “Неповторна природа”
12.30 РадіоДень “Модуль знань” 
13.20 “Малевич. Український ква-

драт” 
14.05 “Розсекречена історія”
15.02 “Wise cow”
15.15 “Човен. Експериментальна 

археологія” 
15.20 “РадіоДень. “Книжкова лав-

ка. ТОП 7”
16.15, 22.40 “Лайфхак україн-

ською”
16.40 “Фестивалі планет” 
17.10 Концерт гурту “Без обме-

жень” “БУДУ З ТОБОЮ” 
19.00 “Новини”
19.10 “Діалоги”
19.40 “Своя земля”
20.05 “В Україні”
20.35 “Війна: історії початку” 
20.55 Концертна програма 
22.15 #МузLove з Любою Мо-

розовою

Íедіëя, 30 черâíя
7.00 “Казки, перевірені часом” 
8.30 “Файний ранок”
9.30 “Країна на смак”
10.30 Д/ц “Аромати Шотландії” 4с
10.55, 18.05 “UA: Фольк”
11.45 “Хто в домі хазяїн?”
12.15 Д/ц “Неповторна природа”
12.40 РадіоДень “Модуль знань” 
13.30 “Візитівки Карпат”
13.40 “Тема дня”
14.08 “Розсекречена історія”
15.02 Д/п “Золотий вересень.Хро-

ніка Галичини 1939-1941”
15.15 “Wise cow”
16.00 “Українська література в 

іменах”
16.10 “Букоголіки”
16.40 “Лайфхак українською”
16.50 Документальна програма 

“Фестивалі планет” 
17.15 “Сильна доля”
19.00 “Своя земля”
19.25 “Спільно”
19.50 Документальна програма 

“Весна 68” (Радіо Свобода)
20.30 “В Україні”
21.00 Біблійна колекція. Худож-

ній фільм “Естер Прекрасна” 
22.30 #МузLove з Любою Мо-

розовою
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Полуничний салат  
зі шпинату  
та авокадо

ПОТРІБНО: 100 г листя шпи-
нату, 300 г полуниці, 1 авокадо, 
жменю тертого твердого сиру, 
1/4 склянки нарізаного мигда-
лю, 1/4 цибулини.

СОУС ДЛЯ САЛАТУ: 3 ст. л. 
олії, 1 ст. л. яблучного оцту, 1 ст. 
л. меду, 1 ч. л. насіння маку, щіп-
ка порошку гірчиці, солі, перцю.

ПРИГОТУВАННЯ: листя 
шпинату потрібно спочатку ре-
тельно помити, надто великі 
листки краще порвати на кіль-
ка частин. Полуницю очисти-
ти і нарізати скибочками. Аво-
кадо розрізати уздовж навпіл, 
видалити кісточку, очистити 
від шкірки і нарізати кубика-
ми. Цибулю нарізати тонкими 
пір’їнками.

Скласти всі інгредієнти в са-
латник. Змішати всі інгредієнти 
для соусу, добре збовтати в бан-
ці. Далі – полити салат пригото-
ваним соусом, перемішати і від-
разу ж подавати на стіл. 

Фруктовий тарт
ПОТРІБНО: для тіста - 250 г 

борошна, 200 г вершкового мас-
ла, 100 г цукрової пудри, 1 яйце, 
дрібка солі.

КРЕМ: 0,5 л молока, 4 жовт-
ки, 50 г вершкового масла, 40 г 
крохмалю, 30 г цукру.

НАЧИНКА: 500 г ягід (полу-
ниця, малина, ожина, смороди-
на).

ПРИГОТУВАННЯ: вершко-
ве масло розм'якшити та пере-
терти з цукровою пудрою. Дода-
ти яйце і гарно перемішати. Вси-
пати борошно та вимісити тіс-
то. Скачати тісто в кулю, загор-
нути в плівку і покласти в холо-
дильник на півгодини. Приготу-
вати крем. Молоко вилити в ка-
струльку, поставити на вогонь і 
довести до кипіння. В іншій ка-
струльці жовтки перемішати з 
крохмалем. Влити в жовтки га-
ряче молоко, постійно помішую-
чи. Поставити на вогонь, довес-
ти до кипіння і потримати, поки 
він трохи загусне. Додати верш-
кове масло, перемішати і зняти 
з вогню. Остудити до кімнатної 
температури, постійно помішу-
ючи, накрити плівкою.

Розкачати тісто та викласти 
у форму для запікання. Видел-
кою по всьому тісту проколоти 
дірочки. Накрити пергаментом і 
випікати в духовці 20-30 хвилин 
при температурі 180 градусів.

Готове тісто остудити, по-
класти на нього крем і прикра-
сити ягодами.

Чізкейк з ягодами
ПОТРІБНО: 300 г пісочного 

печива, 100 г вершкового мас-
ла, 500 г сиру, 400 мл вершків 
(30%), 200 г цукру, 25 г желати-
ну, 1 лимон, 200 г вишень або ін-
ших ягід, 100 г вишневого желе.

ПРИГОТУВАННЯ: для приго-
тування основи чізкейка в кухон-
ному комбайні змішати верш-
кове масло з пісочним печивом 
до отримання однорідної маси. 
Отриману масу викласти у кру-
глу роз’ємну форму діаметром 26 
см і розподілити рівномірно по 
ній, для утворення основи. По-
ставити в холодильник на годи-
ну. Залити желатин 50 мл холод-
ної води для набухання і постави-
ти на водяну баню, помішуючи. У 
кухонному комбайні подрібнити 
сир до утворення однорідної сир-
ної маси. Збити міксером отрима-
ну сирну масу, вершки і цукор.

Додати підготовлений же-
латин, сік одного лимона і ва-
нілін. Добре збити. Викласти 
отриману масу на раніше під-
готовлену основу і поставити в 
холодильник на годину.

Покрийте всю поверхню чіз-
кейку вишнею чи іншими яго-
дами і залийте все фруктовим 
желе, після чого поставте чіз-
кейк в холодильник. Через го-
дину він готовий. 

Черешневий лікер

ПОТРІБНО: 1 кг черешень, 
500 г цукру, 4 шт. гвоздики, 10 
листочків черешневого дерева, 
400 мл горілки, 1 ч. л. ванільно-
го цукру, 0,25 ч. л. кориці, 0,25 ч. 
л. мускатного горіха.

 ПРИГОТУВАННЯ: черешні 
перебрати, помити і видалити кіс-
точки. Помістити в ємність з ши-
роким горлом або скляну банку і 
засипати цукром. Додати гвозди-
ку, ванілін, корицю, мускатний го-
ріх і черешневе листя. Витримати 
в теплому місці або на сонці 8-10 
днів. Влити горілку і залишити 
ще на 4 тижні. Готовий лікер про-
цідити і розлити у пляшки. Щіль-
но закупорити. Зберігати у тем-
ному прохолодному місці.
Домашній вишневий 

крем-лікер
ПОТРІБНО: 1 банка згу-

щеного молока, 400 г горіл-
ки, 100 г вишневого соку, 150 г 
кип’яченої води, ваніль.

 ПРИГОТУВАННЯ: добре пе-
ремішати молоко, в нього дода-

ти холодну кип’ячену воду. Зно-
ву перемішати. Потім додати го-
рілку, вишневий сік, а в кінці ва-
ніль. Усе змішати і поставити на-
стоятися в холодильник. Через 
кілька днів його можна вживати. 

Торт «Фрезьє»

ПОТРІБНО: для бісквіту - 4 
яйця, 120 г цукру, 1 п. ванільного 
цукру, 100 г борошна, 20 г крохма-
лю, 30 г масла, 10 г розпушувача.

ДЛЯ ПРОСОЧУВАННЯ: 50 
мл води, 50 г цукру. 

КРЕМ: 800 мл молока, 200 г 
цукру, 4 яйця, 300 г масла, 80 г 
крохмалю, 0,5 ч. ложки солі, 20 
г ванільного цукру, 15 г желати-
ну, 600-800 г полуниць.

ПРИГОТУВАННЯ: для бі-
сквіту яйця злегка збити з дво-
ма видами цукру, поставити 
на парову баню, розігріти при-
близно до температури 80 гра-
дусів, щоб не згорнулися, маса 
повинна збільшитися вдвічі. 
Зняти з бані продовжити збива-
ти до кремоподібного стану, до-
дати попередньо розігріте мас-
ло, збити, поступово ввести (пе-
ремішувати ложкою) все бо-
рошно з розпушувачем. Форму 
22 см застелити пергаментом, 
вилити тісто, випікати при 170 
ОС близько 30 хв. Можна пекти 
будь-який бісквіт за улюбленим 
рецептом. Залишити на ніч.

КРЕМ: довести до кипіння 
молоко (700 мл) з цукром. Збити 
решту молока з яйцями, крохма-
лем, ванільним цукром. Влити 
тонкою цівкою у кипляче моло-
ко, варити, помішуючи, до загу-
сання. Повністю охолодити. За-
лити желатин 75 мл води. Коли 
набрякне – підігріти до розчи-
нення. Збити добіла масло, по 
ложці додавати заварний крем, 
влити тонкою цівкою розпуще-
ний желатин, ретельно збити.

Бісквіт розрізати на два кор-
жі. Викласти один корж в кіль-
це розміром 24 см, для того, щоб 
можна було оформити стінки 
торта. Або ж у кільце від форми, 
в якій пекли. Просочити. Стінки 
форми вистелити плівкою. Ви-
класти по колу половинки полу-
ниці розрізом до стінок. Виклас-
ти частину крему на корж, мож-
на посипати шматочками або по-
класти цілі полунички, змастити 
кремом, який залишився. Другий 
корж також просочити, викласти 
на крем. Можна зверху покласти 
частину крему або ж весь крем 
викласти між коржами. Останнім 
шаром можна залити полунич-

не желе, прикрасити шматочка-
ми полуниці. Або просто втисну-
ти полуницю у крем. Або поли-
ти шоколадом чи посипати шо-
коладною стружкою. Поставити 
торт на ніч у холодильник.

Полуниця  
в кукурудзяних 

пластівцях
До цього десерту згодять-

ся як свіжі, так і заморожені 
полуниці, та й взагалі будь-
які ягоди. А весь секрет сма-
ку – у кукурудзяних пластів-
цях, які, в поєднанні з ягода-
ми і сметаною, утворюють 
надзвичайно ніжну насолоду.

ПОТРІБНО: 60 г солодких ку-
курудзяних пластівців, 0,5 кг по-
луниць, 200 г жирних вершків 
(чи домашньої сметани), 4 ст. л. 
варення чи джему, 3 ст. л. цукру, 1 
скл. води, 1 пак. ванільного цукру.

ПРИГОТУВАННЯ: кукурудзя-
ні пластівці подрібнити у блен-
дері. Полуниці помити, забрати 
хвостики, обсушити. Воду довес-
ти до кипіння, всипати цукор, ва-
рити, доки цукор не розтане, по-
стійно помішувати. Охолодити 
сироп. Кожну ягідку занурити 
в сироп і обкатати в пластівцях. 
З’єднати вершки, цукор, варен-
ня, ванільний цукор і збити все 
міксером. На дно скляної посу-
дини викласти залишки пластів-
ців і обережно влити збиті верш-
ки. Зверху акуратно викласти по-
луниці в пластівцях. Поставити в 
холодильник на 20 хвилин.

ЯГІДНЕ МОРОЗИВО 

ПОТРІБНО: 250 г жирних 
вершків, 150 г цукру, пакетик 
ванільного цукру, 4 яйця, 200 г 
ягід (беремо полуницю, але чу-
дово підходить малина, сморо-
дина, чорниця, ожина, шовко-
виця), трішки солі і 20 мл води.

ПРИГОТУВАННЯ: ягоди по-
мити у кількох водах і почекати, 
щоб стекла вода. Збити в блен-
дері в пюре і поставити в холо-
дильник. Яєчні білки ретельно 
відділити від жовтків і збити з 
дрібкою солі до стійкої високої 
піни. Із води і 70 г цукру звари-
ти сироп. Киплячий сироп зали-
ти у білки, продовжуючи їх зби-
вати. Далі поставити посуд із пі-
ною на водяну баню і продовжу-
вати збивати ще 5 хвилин. Має 
вийти пружна густа піна, яку та-
кож ставимо в холодильник.

Жовтки збити  з 70 г цу-
кру і ваніліном на водяній бані, 
поки не вийде гладка маса, дещо 
збільшена в об’ємі. Їх також від-

правити в холодильник. Охоло-
джені вершки збити міксером. 
Насамкінець обережно змішати 
всі підготовлені інгредієнти в 
пластмасовому контейнері і по-
ставити його в морозилку на чо-
тири години. У процесі заморо-
жування раз на годину слід обе-
режно перемішувати масу. Пода-
вати в креманках, прикрасивши 
ягодами та листочками м’яти.

Полуничне варення  
з ревенем та імбиром

ПОТРІБНО: 1 кг полуниці, 1 кг 
черешків ревеню, 50 г свіжого ко-
реня імбиру, 2 кг цукру, 200 мл води.

ПРИГОТУВАННЯ: промиті 
черешки ревеню очистити від 
шкірки і дрібно нарізати. Дода-
ти підготовлені ягоди полуниці, 
залити водою в глибокій кастру-
лі, поставити на вогонь і довес-
ти до кипіння. Варити 10 хви-
лин. Додати очищений цілий ко-
рінь імбиру, третину всього об-
сягу цукру і варити ще 5 хвилин 
при постійному помішуванні.

Невеликими порціями доси-
пати цукор, що залишився, і ва-
рити 5-7 хвилин. Зняти з вогню, 
відставити на 8-10 годин.

Другий етап. Повернути ка-
струлю на вогонь, дати варен-
ню закипіти і варити на слабко-
му вогні 10 хвилин. Знову при-
брати з вогню на 10 годин. З 
остиглого варення вийняти ко-
рінь імбиру. Розкласти по сте-
рилізованих банках, закутати. 

Швидке варення  
з полуниці

ПОТРІБНО: на 1 кг ягід 1 пак. 

пектину (желфіксу 1:1), 500-700 
г цукру (регулюєте за смаком). 

ПРИГОТУВАННЯ: підготов-
лені полуниці у блендері перетво-
рити на пюре, вилити в емальо-
ваний посуд. Желфікс переміша-
ти з 2 столовими ложками цукру 
і додати в пюре. Постійно помі-
шуючи, довести до кипіння. Зня-
ти з вогню. Додати решту цукру, 
перемішати, довести до кипіння, 
зменшити вогонь й уварити 3-4 
хвилини, постійно помішуючи. 
Розлити джем у сухі чисті банки, 
закрутити, перевернути, щоб у 
такому вигляді трохи охолов. І за-
пас на неполуничну пору є!

10 смачних ідей 
для літа
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Злочинці  обманом здають чужі 
квартири або ж виманюють 
гроші у своїх жертв. При 

довгостроковій оренді квартири 
часто використовують поширену 
схему: орендують житло (подобово 
або на 1-2 місяці), після чого в 
найкоротші терміни перездають 
помешкання кільком орендарям і 
зникають. 

У підсумку, постраждалими залиша-
ються і обдурені клієнти, і орендодавець, 
якому належить довести свою непричет-
ність до афери. Схожою ситуацією поділив-
ся студент Львівської політехніки Олег. 

- Спочатку знайшов квартиру на попу-
лярному сайті  ОЛХ, - розповідає хлопець. 
- Зрадів, що оголошення без ріелтора та 
ще й ціна приємна. Коли зателефонував, 
то чоловік заявив, що сам живе не в Льво-

ві, тому йому потрібні кошти на дорогу.  
Я сприйняв це з подивом, але в житті вся-
ке буває і скинув гроші на картку.

Шахрай, як гарант, скинув фото доку-
ментів (паспорт та банківську картку). 
Але чи варто цьому довіряти? Дуже часто 
це змінений в графічному редакторі фаль-
шивий скрін паспорта з фотографією, зна-
йденою в Інтернеті. Іноді відрізнити їх 
від оригіналів без експертизи практич-
но неможливо. Злочинці використовують 
фальшиві печатки підприємств і організа-
цій. Після переказу грошей на банківську 
картку ошукані клієнти не можуть ні осе-
литися, ні додзвонитися до шахраїв. Піс-
ля цього Олег звернувся до поліції, але по-
вернути кошти і знайти правопорушника 
не вдалося. 

Ще в одну пастку потрапила студент-
ка ТНПУ ім. Гнатюка Діана. Дівчина хоті-
ла орендувати квартиру в Києві подобо-

во. Номер знайшла в Інтернеті, їй надісла-
ли фото квартири та документи власни-
ка. Шахрайка по телефону запевняла, що 
на квартиру претендують багато людей, 
тому їй потрібна передоплата в розмірі 
500 гривень. Після того, як кошти були 
переведені, номер був заблокований, а від 
псевдохазяйки ні слова.

Популярною є схема продажу або орен-
ди неіснуючих квартир. Зловмисники роз-
міщують оголошення про оренду кварти-
ри за дуже привабливою ціною. Коли ви 
телефонуєте за вказаним номером, вам 
пропонують під’їхати в офіс оформити до-
говір. Далі платите якусь суму за послу-
ги компанії, але коли доходить справа до 
зустрічі з господарем квартири, виявля-
ється, що вона вже «здана». І повернути 
свої гроші нереально, оскільки, часто до-
говір, який підписав орендар, це - надан-
ня інформаційних послуг, без конкрети-

зації яких саме. Інформацію ви ж отрима-
ли – квартиру вже зняли, за цю «послугу» 
і заплатили.
Як вберегти себе  
від махінацій?

Прості та ефективні поради допомо-
жуть орендарям захиститися від шахраїв, 
вибираючи житло для найму.

Найперше - зробіть копію і перевірте 
документи власника житла. Порівняйте їх з 
даними в документах на квартиру. Якщо ви 
зайшли оголошення в Інтернеті, то перевір-
те власника. Спробуйте знайти його в соці-
альних мережах або почитайте відгуки. За-
вжди укладайте типовий договір на оренду 
житла, просіть  додати до неї копії докумен-
тів власників житла. Постарайтеся переві-
рити історію квартири. Наприклад, на сай-
тах оголошень про нерухомість, щоб зрозу-
міти, як давно шукають орендарів. Домов-
ляйтеся про повний розрахунок за кварти-
ру тільки в момент поселення. Якщо влас-
ники наполягають на заставі або передо-
платі – внесіть мінімально можливу суму.

Василина БОРУЦЬКА.

Юридична адреса:  02140, м. 
Київ, вул. Проспект Петра Григо-
ренка, 43;

Фактична адреса:  46008, Тер-
нопільська обл., м. Тернопіль, вул. 
Гайова, 48-А

Філія ТОВ «Метро Кеш Енд Кері 
Україна» у м. Тернопіль № 64/2 - 

оптово-торгівельна компанія.
Викиди забруднюючих речо-

вин в атмосферне повітря здій-
снюються в процесі опалення при-
міщень, зарядки акумуляторів, 
функціонування електрогенера-
тора та пересувних джерел Філії 
ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Украї-

на» у м. Тернопіль № 64/2. Обся-
ги викидів забруднюючих речо-
вин в  атмосферне повітря від ди-
мових труб котельні , акумулято-
рів і вихлопної труби електрогене-
ратора становлять (т/рік):  оксид 
вуглецю – 1,342986,   оксид азоту 
– 0,076997, азоту (І) оксид ([N2O])  

- 0,000037, вуглецю діоксид – 
20,293012, метан – 0,000363, сірки 
діоксид - 0,00222, кислота сірчана 
- 0,000024, НМЛОС - 0,179265.

За ступенем впливу на за-
бруднення атмосферного повітря 
об’єкт належить до третьої групи 
(п.1.6 – Наказ № 108 від 9 березня 

2006 р.). 
Зауваження та пропозиції над-

силати протягом 30 календарних 
днів у Тернопільську міську раду: 
46001, Тернопільська обл., м. Тер-
нопіль, вул. Листопадова, 5, тел. 
(0352) 40-41-26,  

e-mail: ternopil_rada@ukr.net.

Махінації з орендою квартир: як не втратити гроші?
За останній рік кількість шахраїв значно зросла. Стосується 
це і сфери нерухомості. Тому варто знати про основні схеми, 

за якими вони працюють і завжди бути пильними.

Елітний алкоголь 
розливали у 

підпільних цехах
На Тернопільщині  

з незаконного обігу 
вилучили фальсифікату  

на суму близько 8 млн грн
Правоохоронці викрили два підпіль-

них цехи, у яких впродовж 2019 року  не-
законно виготовляли алкогольні напої.

Під час проведених співробітника-
ми оперативного управління та слідчо-
го управління фінансових розслідувань 
ГУ ДФС в області обшуків у місцях розли-
ву, зберігання та реалізації фальсифіка-
ту  вилучено понад 12 тисяч літрів спир-
ту, близько 12 тисяч літрів незаконно виго-
товлених алкогольних напоїв (з них 700 лі-
трів з етикетками елітних іноземних брен-
дів), обладнання для виготовлення алкого-
лю та понад 27 тисяч пачок тютюнових ви-
робів без марок акцизного податку.

Загальна сума вилучених товаро-
матеріальних цінностей становить  8 
млн 860 тис грн, з них підакцизних това-
рів - на суму 7 млн 860 тис грн.

Триває досудове розслідування, пові-
домила прес-служба прокуратури Терно-
пільської області. 

Василина БОГУЦЬКА.

Поліцейські звертаються до 
краян не нехтувати безпекою 
власного майна, навіть коли пе-
ребуваєте у храмах. Що крадії і 
там промишляють – доводять 
випадки, які трапилися з двома 
тернополянками.

У неділю 16 травня до спів-
робітників Тернопільського від-
ділу поліції надійшло одразу два 
звернення від жительок облас-
ного центру. Обох жінок обікра-
ли під час перебування у храмах. 
Зі слів однієї потерпілої, зловмис-

ник поцупив у неї смартфон вар-
тістю 14 тисяч гривень, а інша 
втратила мобільний за дві тися-
чі. В обох випадках засоби зв’язку 
невідомі зловмисники витягну-
ли з жіночих сумочок, залише-
них потерпілими без нагляду.

Правоохоронці застерігають кра-
ян бути пильними та не залиша-
ти без нагляду особисті речі.

Зі слів зловмисника, йому 
начебто потрібно було негай-
но зателефонувати, а порозу-
мітися з дівчиною він не міг, 
тому вирвав мобільний. Та по-
ліцейські не вірять виправ-
данням іноземця, адже з кра-
деним майном він втік.

До співробітників Тер-
нопільського відділу полі-
ції звернулася старша сестра 
потерпілої і повідомила, що 
її неповнолітня родичка ста-
ла жертвою грабіжника. Іно-
земець вирвав з рук дівчини 
дорогий мобільний. Стало-
ся це неподалік автостанції в 

обласному центрі, повідомля-
ють у відділі комунікації ГУ 
НП в Тернопільській області. 

Розшуківці оперативно 
встановили особу зловмис-
ника. Ним виявився 21-річ-
ний громадянин республіки 
Гана, який є студентом одного 
з тернопільських вишів. Лихо-
дій виправдовувався, мовляв, 
хотів попросити телефон, та 
дівчина не розуміла його.

Зловмиснику інкриміну-
ють частину 1 статті 186 ККУ. 
Вирішується питання про ого-
лошення підозри та обрання 
міри запобіжного заходу.

Шахраї видурили у пенсіонерів  
понад мільйон гривень
Злочинці працювали за схемою:  

"Ваш син у поліції"
На Тернопільщині постануть 

перед судом троє учасників орга-
нізованої групи, від шахрайства 
яких потерпіли 13 пенсіонерів. 
Спритники обманювали жите-
лів Тернопільської, Чернівецької, 
Хмельницької, Черкаської, Мико-
лаївської та Волинської областей. 

«Члени групи телефонува-
ли на стаціонарні номери меш-
канців  обласних центрів, пред-
ставляючись родичами або 
правоохоронцями, і повідомля-
ли, що їхні онуки чи діти по-
трапили в біду і будуть при-
тягнуті до кримінальної від-
повідальності, але цього мож-
на уникнути за певну суму ко-
штів, - розповідає Леся Гурець-

ка, прес-секретар прокурора 
Тернопільської області. - Після 
того, як пенсіонери погоджу-
валися заплатити, до них додо-
му приїжджав член групи, який 
називав себе  працівником по-
ліції і забирав гроші».

Впродовж серпня-жовтня 
2018 року таким способом учас-
ники групи обдурили 13 осіб ві-
ком від 50 до 87 років. Загаль-
на сума збитків, завданих по-
терпілим, перевищує 1 млн 300 
тис грн. Якщо вина затриманих 
буде доведена, їх очікує позбав-
лення волі до дванадцяти років 
із конфіскацією майна.

Юлія СТАСИШИНА.

Двох тернополянок обікрали в… церкві

Африканець вирвав з рук 
дитини мобільний та втік



№24 (309) / 19 червня-25 червня 2018 р. Наш ДЕНЬ Вітанняnday.te.ua24

ГОРОСКОП
З 19 по 25 червня 

ОВЕН
Правильні рішення, прийняті без 
поспіху та зайвої емоційності, да-
дуть позитивний результат. Висо-
ка вірогідність нових знайомств. 
Можливе отримання цікавих про-
позицій, на які важко буде не при-
стати.

ТЕЛЕЦЬ 
Вам необхідно піклуватися про 
самопочуття, тоді не буде серйоз-
них проблем зі здоров’ям. Уникай-
те стресів i бiльше вiдпочивайте. 
Отримаєте моральну та фінансову 
винагороду.  

БЛИЗНЮКИ 
Завдяки своїй працьовитос-
ті та відповідальності доб’єтеся 
прихильностi керівництва і поваги 
колег.  Якщо маєте власну справу, на-
став час зайнятися її розширенням.

РАК 
Зірки подарують можливість піз-

навати світ. Саме у подорожах зу-
стрінете людину, яка змінить ваше 
життя на краще.

ЛЕВ
Вам треба серйозно задуматися 
про поліпшення фізичної форми, 
адже від цього безпосередньо зале-
жить ваше самопочуття. Займiться 
спортом. Зустріньтеся з друзями. 

ДІВА
«Тільки вперед!» - ось головний 
девіз на цьому тижнi. Саме час до-
класти максимум зусиль для реа-
лізації планів. Сприятливий перiод 
для відкриття нового бізнесу.

ТЕРЕЗИ 
Вас чекає багато змін і роботи. 
Не проґавте цієї можливості. Не 
варто ділитися з усіма задумами, 
ймовiрно, хтось із колег спробує 
видати вашу ідею за свою.

СКОРПІОН
Ви зможете закінчити давно розпо-
чаті справи. Вони стосуватимуться 
не тільки роботи, а й особистого 
життя. Можливо, вам треба щось 
змінити в собі.

СТРІЛЕЦЬ 
Настав перiод дати виток чомусь 
новому й душевному. Звичайно, 
це не означає, що варто катего-
рично відразу спалювати всі мос-
ти.

КОЗЕРІГ 
Слухайте більше своє серце і зва-
жуйте всі «за» і «проти» - це допо-
може зробити правильнi кроки. 
Важливі питання вдасться обгово-
рити у невимушеній обстановці, 
що неабияк додасть вам натхнення 
і принесе користь. .

ВОДОЛІЙ 
Дехто вирушить у подорож. Це 
допоможе розширити кругозір і 
дасть поштовх до нових проектiв. 
Нарештi ви зможете розкрити в 
собі потенцiал.

РИБИ 
Багато що доля піднесе на тарі-
лочці з блакитною облямівкою, 
але цими дарами варто правильно 
скористатися. Бдьте відкриті всьо-
му новому і побачите, як зміниться 
ваш світогляд.

Дозвіл МОЗ 1468
 від 10.10.2019 р.

Вітаємо!
Івана 

Афанасійовича 
Мечика

з Вікнин на Збаражчині
з 50-річним ювілеєм! 

Наш славний та рідний, 
найкращий у світі,

З Тобою нам завжди
 затишно й світло,

Ти гарний господар
 і татко чудовий,

Даруєш турботу
 і море любові.

Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом.
Щоб в рідному домі було нам надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі!
Хай Бог посилає здоров’я і сили,
У дружній родині усі ми щасливі.
Бажаємо сонця і чистого неба,
І ласки, й добра, і всього, що треба.
Даруємо шану і пишнії квіти,
Бажаємо многая-многая літа.
Хай Божа Матір Тебе оберігає,
Теплом оселю Твою зігріває.

З повагою і любов’ю - дружина Оксана, дочки 
Світлана, Іванна, Софія, зять Рома, внучка Зла-

та, братова Оля з сім’єю і вся велика родина. 

 Фермерське господарство «Вікторія-92» 
щиро вітає своїх працівників – 

іменинників червня
Ярослава Стецька, Степана 

Назарківа, Ігоря Осіка, 
Ярослава Пеляка
з Днем народження!

Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість і радість хай будуть завжди.
Хай мир і добробут Вас не минають,
Хай друзі і рідні Вас потішають.
Здоров’я хай буде міцним, як граніт,
І щастя крокує із Вами сто літ!
Від нас Вам подяка і шана висока
За працю і щирість – на довгії роки!
І ще побажаємо Вам наостанок:
Хай буде щасливим кожнісінький ранок!

Вітаємо
Надійного колегу, чудову людину, справжнього 

професіонала
Ігоря Васильовича Жука

з Днем народження!
Бажаєм здоров’я, теплого сонця,
Ласкавої долі, довгого віку,
Хай стукає радість у кожне віконце,
Усяких гараздів і щастя – без ліку!
Хай буде світлим кожен день в житті,
Хай негаразди завжди обминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим Вас завжди вітають! 
  З повагою - колектив Козівського РС та ДПРЧ-18 

УДНС України у Тернопільській області.

 Вітаємо! 
Теплий червень завітав святково й 
урочисто цьогоріч у чудову родину 

Івана Афанасійовича Мечика
із с. Вікнини Збаразького району. 
Сам Іван Афанасійович 

відзначає золотий ювілей!
 Його донька 

Світлана Шовкомуд зустріла 
світле 25-річчя! А внучці Златі 
яскраві метелики на крильцях 

принесли 1 рочок!
Тож від щирого серця вітаємо усіх вас! 

Хай Господь обдаровує міцним здоров’ям, 
ласкою і всіма земними щедротами! Хай 
буде затишно в оселі, хай майбутні літа 
приносять тільки радість, мир і спокій. 
Будьте багаті на добро, людську повагу, 
родинний затишок. Хай підростає у ми-
лості Божій і тішить дзвіночками сміху 
усіх маленька Злата. 
Прийміть найкращі побажання,
Яскравих квітів незабутній цвіт,
Нехай це добре привітання
Звучить для вас багато літ!
Життя хай квітне, як вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля хай дарує зорепад
Здоров’я, щастя, успіхів, надії!

 З любов’ю – вся велика родина.

Вітаємо!
Чудову людину, гарну маму, люблячу бабусю, 

листоношу м. Зборова 
Марію Михайлівну Николишин

з Днем народження! 
Бажаємо сонця на кожній стежині
І пригорщі повні наснаги й добра,
Гарної долі і всього доволі
У світлий цей день і на майбуття!
Нехай колосяться рясні жита у полі,
Й добро у у домі щедро прибува,
І хай по Божій милостивій волі
Ідуть угору справи всі щодня!
Хай буде все міцним, передусім – здоров’я,
Живуть повага й злагода в сім’ї,
І серце, що наповнене любов’ю,
Хай б’ється неустанно до ста літ! 
Хай Матір Божа скрізь охороняє,
Господь із неба ласку посилає! 
З повагою і вдячністю за підтримку, за нелег-

ку працю – колектив «Нашого ДНЯ». 

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.

 Свято розпочалося із бла-
гословення та вітання свяще-
ників у центрі міста. Далі про-
вели ходу за сімейні цінності. 
Учасників свята привітали з 
"Днем батька" та зі святом Трій-
ці. Заступник міського голови 
Олег Захарків вручив звання 
«Матері-героїні» багатодітній 
сім'ї Ціхонь із міста Бережани, а 
також подяки від міського голо-
ви тим, хто долучився до прове-
дення дійства. 

Родзинкою свята стала чу-
дова концертна програма від 
студії "Крок", яку організува-
ли Роман та Роксолана Видиш. 
На святі працювали локації, на 
яких можна було виграти чудові 
призи. За діалог з дитиною - ве-
черю на двох у піцерії. Локація 
"Згадай своє весілля" пригоща-
ла весільним короваєм та розі-
грувала романтичну вечерю і 

поїздку на лімузині. Учасники 
сімейної локації боролися за 
відпочинок на двох у сімейному 
таборі "Family camp 2019" в ма-
льовничих Карпатах. 

На території, де відбувався 
фестиваль, працювали безко-
штовні атракціони, на яких діти 
весело та активно проводили час.

Конкурси, караоке, розігра-
ші створювали відчуття драйву 
та азарту. Особливо зацікавив 
присутніх конкурс "Супер тато", 
у якому чоловіки перетягували 
автомобіль на швидкість. Пере-
можець конкурсу виграв сер-
тифікат на романтичну вечерю 
на двох. На святі організували 
благодійний ярмарок. Виручені 
кошти буде направлено на при-
дбання медичного обладнання 
для дитячого відділення Бере-
жанської лікарні. 

Юлія СТАСИШИНА.

Разом - за сім’ю!

У Бережанах відбувся перший 
сімейний фестиваль




