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26 червня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 15-17, вдень 
25-27 градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.12, захід - 21.28. 

27 червня - хмарно з прояс-
ненням, можливий дощ з гро-
зою, температура повітря вно-
чі 17-18, вдень 24-25 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.12, захід 
- 21.28. 

28 червня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 17-15, вдень 
20-21 градус тепла. Схід сонця 
- 5.13, захід - 21.28. 

29 червня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпера-

тура повітря вночі 14-15, вдень 
16-19 градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.13, захід - 21.28. 

30 червня - ясно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 12-13, вдень 18-21 градус 
тепла. Схід сонця - 5.14, захід 
- 21.28. 

1 липня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 14-
15, вдень 22-27 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.14, захід - 21.28. 

2 липня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 19-20, вдень 
22-27 градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.15, захід - 21.28. Новий мі-
сяць. 

Погода в Тернополі й області

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

Потрібні  ОХОРОНЦІ
Вахта. 15/15, 20/10. Робота постійна

Житло надаємо безкоштовно.

Чи «засудять» 
українську мову? 

…Ми повинні втримати Україну. 
Не втратити. Не зробити свята 

Московії і нашим «товаришам».

6  
стор.
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«Ми пропонуємо аграріям просту формулу: озна-
йомся з інноваціями, прорахуй свої кошти в таку ін-
вестицію та отримуй прибутки і розвиток бізнесу», 
- пояснює Іван Адамович. – Економіка має працюва-
ти. Ми, сільгоспвиробники, показуємо, як це відбува-
ється. Так має працювати все на рівні держави. Тоді 
буде добробут кожного громадянина, як це забезпе-
чують аграрії на територіях, де обробляють землі».

За словами Івана Чайківського, хлібороби, які 
працюють в реальному секторі виробництва, добре 
знають не тільки проблеми людей, але і як їх вирі-
шити. Бо стикаються з цим чи не щодня, ремонтую-
чи дороги, допомагаючи школам, садочкам, ФАПам, 
вирішуючи ті проблеми громад, з якими влада, не 
маючи грошей, просто не справляється.

«Настав час аграріям самим ставати владою», - 
підсумовує Іван Чайківський.

Іван Чайківський: 
«Мають працювати 
закони, в першу 
чергу – економічні!»

Все, чим багата аграрна галузь України, показали в Настасові 
на 4-му міжнародному форумі аграрних інновацій «Нове 

зернятко – 2019». 2 дні,  понад 100 учасників, майже 4000 
гостей та відвідувачів, десятки гектарів демо-посівів. Все 

це заради того, щоб показати сучасні інновації в роботі 
сільгоспвиробників  та всіх суміжних галузей.

Засновник компанії 
«Агропродсервіс» 
(організатора 
форуму) та 
кандидат в 
народні депутати 
Іван Чайківський 
каже, що в 
основі добробуту 
громадянина 
лежить економіка.

Степан Барна: «Довіряти 
парламент тим, хто ще 
недавно брав участь у шоу та 
світських раутах – ризиковано»

«Так, ці обличчя нові для політики, але не для сус-
пільства. Чимало цих осіб знайомі більшості україн-
ців з телеекранів. І саме зараз вони виявили бажання 
проявити себе у політиці. Ці люди заявляють, що зна-
ють, як змінити країну. Та я не впевнений, що у них є 
розуміння хоч якихось політичних процесів», - зазна-
чає Степан Барна. 

За його словами, довіряти парламент тим, хто ще 
недавно брав участь у різноманітних шоу, серіалах, 
концертах, змаганнях та світських раутах досить ри-
зиковано та невиправдано. 

«Нас запевняють, що варто дати їм шанс і у них 
все вийде…Та якою ціною нам обійдуться їхні шан-
си? Адже «новим обличчям» знадобиться час, аби ви-

вчити мінімальні політичні ази, навчитись розуміти 
необхідність того чи іншого закону та його наслід-
ки для народу. Зараз, у час, коли «п’ята колона» усі-
ма способами намагається захопити владу, ми не мо-
жемо допустити таких експериментів», - наголошує 
Степан Барна.  

Крім того, він впевнений, що люди усвідомлюють 
відповідальність вибору, який доведеться зробити 
21 липня. 

«Дуже сподіваюся, що волелюбні українці не до-
зволять перетворити Верховну Раду України у щось 
на кшталт російської думи. Адже депутат – це не про-
сто той, хто тисне на кнопки, депутат – це той, хто 
представляє волю народу», - додає Степан Барна.

На Тернопілля приїде  
Митрополит Епіфаній 

Блаженнійший вшанує пам’ять 
борців за Україну  
та закладе наріжний камінь  
під будівництво нового храму

Сьогодні суспільство 
вимагає швидких 
змін. Відчуваючи, що 
можуть забезпечити 
ці зміни, у парламент 
ідуть «нові обличчя». 
Співаки, актори, 
спортсмени на хвилі 
загального піднесення 
балотуються у 
Верховну Раду.

Предстоятель Право-
славної Церкви України 
Блаженнійший Митропо-
лит Київський і всієї Укра-
їни Епіфаній прибуде на 
Тернопільщину після обіду 
28 червня. Його урочисто 
зустрічатимуть на кордо-
ні з Рівненською областю. 
О 19 годині Блаженнійший 
Епіфаній звершить у Терно-
полі чин освячення наріж-
ного каменя новобудовано-
го Свято-Воскресенського 
храму на перехресті вулиць 
15 Квітня - Академіка Саха-
рова (за АЗС WOG на Зба-
разькому кільці).

У суботу, 29 червня, в 
урочищі Зімно неподалік 
села Бодаки Збаразького 
району вшанують пам’ять 
борців за Україну. Біля сим-
волічної могили героям 
Української Повстанської 
Армії панахиду відслужить 
предстоятель Православ-
ної Церкви України Бла-
женнійший митрополит 
Епіфаній. 75 років тому на 
цьому місці відбувся остан-
ній бій героїв УПА з Бода-

ків, Лоз та інших сіл Вишні-
веччини. Торік в урочищі 
Зімно освятили каплицю і 
відновлену символічну мо-
гилу. Початок богослужін-
ня – о 10 годині. 

До слова, вперше Бла-
женнійший Епіфаній по-
бував на Тернопіллі 13-14 
квітня. Під час візту він 
очолив всенічне богослу-
жіння у кафедральному со-
борі Різдва Христового, а у 
неділю відслужив святко-
ву літургію у храмі святих 
Бориса і Гліба. На пам’ять 
про візит до Тернополя ми-
трополиту подарували іко-
ну преподобного Амфілохія 
Почаївського. 

Софія КУЦЛО.

Політична реклама
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Тарифи – це проблема номер один 
в Україні, адже кожна третя сім'я не 
може платити за комуналку. Про це не 
з чуток знає Олег Ляшко, жодна зустріч 
якого в будь-якому місті чи селі не об-
ходиться без скарг людей на платіжки 
з захмарними сумами. Він розповів не-
щодавно почуту історію свого земляка 
з Чернігівщини, якому «намалювали» 
борг за комуналку, що перевищує дохід 
його сім’ї. І присоромив владу, яка пере-
водить цю проблему на жарт.

«Михайлу Григоровичу - 73 роки. 
Трудовий стаж – 47,5 років, пенсія – 
2500 гривень. У його дружини, Алли 
Іванівни, 40 років трудового стажу і 
2000 гривень пенсії. На двох вони ма-

ють майже 90 років трудового стажу 
і 4500 гривень пенсії. У травні роди-
на отримала рахунок за комуналку у 
4718 гривень. Це - субсидія за 2018-19 
роки, яку вимагають повернути з пен-
сіонерів. Минулого тижня представник 
президента в Кабміні Андрій Герус на 
одному з ефірів сказав, що Зеленський 
жартував про високі тарифи і нікому не 
обіцяв їх знизити. Михайлу Григорови-
чу, його дружині та мільйонам україн-
ців, які повинні платити за газ вдвічі 
більше, ніж пенсія – зовсім не весело!», 
- обурився Ляшко.

Політик неодноразово закликав 
урядовців пояснити, чому ціна на газ 
для українців зростає, хоча в усій Євро-

пі - падає. Але відповіді не отримав.
«Парадокс: у Європі ціна на газ зно-

ву знизилася і найнижча за останні 3 
роки, а в Україні людям знову підняли 
ціну на газ на 400 гривень. І в липні 
знову обіцяють підвищити. Поясніть 
мені, будь ласка, де ж та ринкова ціна, 
яку ви обіцяли українцям?», - обурю-
вався народний депутат під час години 
запитань до уряду. 

Попри доручення Кабміну голова 
«Нафтогазу» Коболєв відмовився зни-
зити ціну на газ. Проте, це може зроби-
ти президент, - переконаний Ляшко.

«Згідно з Конституцією, президент 
може скасувати рішення уряду про під-
вищення ціни на газ. В результаті, міні-

мум у 2 рази будуть знижені тарифи. Ось 
що повинен зробити президент, а не жар-
тувати з долями людей, їх доходами, їх 
майбутнім. Президент повинен зробити 
все, щоб у людей були гроші, повний хо-
лодильник і можливість платити не тіль-
ки за комуналку, але й за все інше. Тому, 
замість жартів, треба переглянути бю-
джет, вичистити звідти корупційні схе-
ми, збільшити зарплати і пенсії, скасува-
ти рішення уряду про підвищення ціни 
на газ і знизити тарифи, щоб вони були 
справедливими. А потім, коли народ буде 
нагодований, одягнений, доглянутий і 
діти матимуть перспективу - можна буде 
й пожартувати», - вважає Ляшко.

Марина КЛИМЕНКО.

 «У людей руки 
трусяться, 

коли вони бачать 
платіжки»

Поки в Європі ціна на газ знижується – в Україні продовжує зростати. Олег Ляшко вимагає
 від президента втрутитися, бо глава держави має для цього всі повноваження.

Двадцять років 
тому аматорський 
танцювальний колектив 

“Пролісок” з Котюжин на 
Збаражчині отримав звання 
народного. З цього приводу 
у селі влаштували урочисте 
дійство. На свято завітав і 
депутат обласної ради Богдан 
Яциковський.

Привітавши земляків з такою не-
пересічною подією, він зазначив:

- Прекрасно,  що таке віддалене 
село, така невеличка школа має таку 
довгу танцювальну історію. Під час 
зустрічей з людьми я неодноразово 
наголошував, що надважливе завдан-
ня для України – зберегти молодь, 
особливо – у селах. Адже якщо юнаки 
та дівчата знайдуть щастя в отчому 
краї, вони не залишать рідного дому, 
не повиїжджають закордон. Тим паче, 
якщо йдеться про таку красиву, тала-
новиту юнь, яка зростає у Котюжинах.

Разом з місцевими мешканцями 
та гостями з сусідніх сіл і райцентру, 
Богдан Яциковський щиро аплодував 
майстерним виступам «Проліска». 

- Зроблю все можливе, щоб «ожив» 
у Котюжинах спортивний комплекс, 
який потребує капітального ремонту, 
а у Великих Вікнинах, нарешті, треба 
добудувати школу. Діти, як тендітні 
проліски. Вони мають зростати у те-
плі і турботі,  навчатися, виховуватися 
і розвиватися у належних умовах – і у 
Котюжинах,  і у Збаражі, в Тернополі, у 
всіх містечках і селах України, -  сказав 
він.

Наталія НАЗАР.

БОГДАН ЯЦИКОВСЬКИЙ: «Діти – як тендітні 
проліски. Вони повинні зростати у теплі й турботі»
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Про це свідчать 
оприлюднені 20 
червня результати 

соціологічного 
опитування, проведеного 
спільно Центром 
«Соціальний моніторинг» 
та Українським 
інститутом соціальних 
досліджень імені 
Олександра Яременка. 

За його результатами, 43 
відсотки українців чекають 
у парламенті на лідера партії 
«Громадянська позиція» Ана-
толія Гриценка. 38,1% хотіли б 
бачити депутатом Святослава 
Вакарчука. Третьою за очіку-
ваннями є Юлія Тимошенко з 
36 відсотками голосів респон-
дентів. 

Опитування проводилося  
7 - 10 червня 2019 року в 24-х 
областях України та м. Києві. 
Всього опитаний 2001 респон-
дент. Метод отримання інфор-
мації: індивідуальне інтерв’ю 
«віч-на-віч» за місцем прожи-
вання респондента. Стандарт-
ні відхилення +/- 2,3%.

Після оприлюднення даних 
Анатолій Гриценко на власній 
сторінці у Facebook подякував 
українцям. 

- Дякую за довіру і підтрим-
ку! – написав політик. – Коман-
да «Громадянської позиції» 
Вас не підведе!

Це ж дослідження показує, 
що в «Громадянської позиції» 
невпинно зростає рейтинг. В 
Україні на позачергових пар-
ламентських виборах сім пар-
тій претендують на прохід до 
Верховної Ради.

Згідно з цим дослідженням, 

лідером парламентських рей-
тингів залишається партія «Слу-
га народу» – майже 50%. «Опози-
ційна платформа за життя» має 
понад 10% підтримки, «Батьків-
щина» - 9%, «Європейська солі-
дарність» – 8,5%, «Голос» – 5,9%.

Зріс рейтинг партії Анато-
лія Гриценка "Громадянська 
позиція". 4% українців готові 
проголосувати за цю політич-
ну силу. Також 4% має партія 
"Сила і честь", але рейтинг її 
продовжує падати, повідомляє 

сайт /www.obozrevatel.com. 
- У «Громадянської пози-

ції» – найвищий рівень довіри, 
- прокоментував результати 
дослідження представник ко-
манди «Громадянської пози-
ції» Микола Катеринчук в ете-

рі всеукраїнського каналу.
- Люди повинні бачити лю-

дину, що вона думає, що вона 
робить і чого вона ніколи не 
буде робити. Сьогодні у «Гро-
мадянської позиції» Гриценка 
– найвищий рівень довіри і її 
хочуть бачити в парламенті, - 
сказав Катеринчук.

За його словами, політична 
сила займатиме конструктив-
ну позицію щодо чинної влади.

- «Громадянська позиція» 
буде підтримувати Зеленсько-
го там, де він діятиме правиль-
но. У протилежному випадку 
будемо його критикувати, але 
і пропонувати. Але ми точно 
ніколи не запропонуємо здава-
ти національні інтереси і тери-
торії, обмінювати можливості 
розвитку країни на кайдани, - 
зазначив Микола Катеринчук.

Нагадаємо, партія "Гро-
мадянська позиція" Анатолія 
Гриценка першою серед всіх 
учасників парламентських пе-
регонів представила осіб свого 
списку, які братимуть участь 
у дочасних виборах до Верхо-
вної Ради. Список очолив лідер 
партії Анатолій Гриценко. 

У першій п'ятірці також 
народний депутат, лідер пар-
тії "Народний контроль" Дми-
тро Добродомов, лідер партії 
"Рідна країна" Микола Томен-
ко, лідер Європейської партії 
України Микола Катеринчук, 
адвокат і громадський діяч 
Марина Соловйова.

Окрім лідера, першу де-
сятку доповнили: Анатолій 
Забарило, Петро Ландяк, Ми-
кола Ладовський, Єгор Фір-
сов, Віктор Трепак та Олек-
сандр Савченко. 

АНАТОЛІЙ ГРИЦЕНКО очолив 
рейтинг політиків, яких українці 
хочуть бачити в Раді

43 відсотки українців вважають, що у наступному складі Верховної Ради 
повинен бути лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.

Сходження відбулося 
наприкінці  травня. На згадку 
про те, що герб Тернополя був 

успішно піднятий на висоті 8848 
метрів над рівнем моря, альпініст 
особисто прибуде до Тернополя та 
вручить символ місту.

- Хоч я і живу зараз у Києві, до сьомого 
класу я навчався у 20-ій школі Тернополя 
та вважаю його своєю малою Батьківщи-
ною і люблю. Тому і взяв з собою символ 

Файного міста, - розповів Віталій.
Найвища гора у світі – Еверест роз-

ташована в Гімалаях, на кордоні Китаю і 
Непалу. Станом на 23 травня 2019 року на 
вершині Евересту побувало 27 українців, 
включаючи трьох жінок.

Серед перших українців був Михайло 
Туркевич, один із найтитулованіших аль-
піністів України. Його разом із експедиці-
єю 1982 року відіслали в Непал на перше 
в Радянському Союзі сходження на гору. З 
25 учасників він був наймолодший - всьо-
го 28 років. Брак досвіду компенсував не-
ймовірною витривалістю, тож саме йому 
та іншому українцеві Сергію Бершову до-
вірили підготувати маршрут до фіналь-
ної ділянки. Першими підкорювачами 
вершини вони так і не стали, це зроби-
ли росіяни. Але саме Туркевич і Бершов 

врятували всю експедицію від провалу. 
Першопрохідці не розрахували сил, і піс-
ля підкорення не мали кисню і сил спус-
титись у табір. Ураїнці вирушили з гаря-
чим чаєм, киснем і ліками, надали першу 
допомогу, а заодно ще й самі побігли на 
вершину, а потім спустили росіян у табір.

Кожного року ми чуємо незліченну 
кількість історій про тріумфальні, а інко-
ли і трагічні, спроби підкорення вершин. 
Ось зокрема кілька цікавих фактів про 
гору Еверест.

Двоє чоловіків, які підкорили гору понад 
20 разів. Це - представники народу шерпи, 
Апа Шерпа і Пхурба Таші. І вони досі утри-
мують рекорд за найбільшу кількість схо-
джень на Еверест. Пара разом змогла діс-
татися до вершини гори 21 раз. 

Затор із людей. Незважаючи на те, що 

підйом на гору Еверест обходиться в кіль-
ка тисяч доларів, кількість охочих підко-
рити вершину з кожним роком зростає. 
У 2012 році німецький альпініст Ральф 
Дуймовіц зробив фото того, як сотні аль-
піністів стоять у черзі, щоб спробувати 
піднятися на вершину.

А яка насправді висота гори Еверест? Це 
залежить від того, по який бік кордону ви 
перебуваєте. Китай заявив, що висота вер-
шини Евересту становить 8844 м, тоді як у 
Непалі стверджують, що висота становить 
8848 м. Відмінність обумовлена тим, що, на 
думку Китаю, гору слід вимірювати лише за 
висотою гірських порід, виключаючи метри 
снігу на самій вершині. Дві країни дійшли 
згоди в 2010 році, встановивши офіційну ви-
соту в 8848 м. І гора продовжує рости.

Софія КУЦЛО.

Альпініст з Тернополя підкорив найвищу вершину світу
Віталій Козубський підняв на Евересті герб рідного міста
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Валерій ЧОБОТАР: «Ти не є герой, 
герой – твоя мама, дружина, дівчина!»

«Я не герой, герой — моя дружина!» – каже доброволець, 
учасник війни на сході Валерій Чоботар (Гатило).. Він – батько 
двох дітей,  військовик, заслужений тренер України, президент 
Всеукраїнської Федерації фрі-файту, один із засновників і 
організаторів Червонодібровської Січі. Валерій Чоботар пройшов 
війну, згодом зосередився на сім’ї, навчанні та допомозі 
ветеранам. На війні об’єднав добровольців, був командиром роти, 
заступником командира батальйону. Каже, що війна навчила 
командної роботи, а зараз прийшов час застосовувати ці навички 
у боротьбі за Україну на іншому рівні, тому він йде у Верховну Раду.

«Я вибрав жити!»
Я вибрав казати людям правду. 

Інакше я прирікаю себе на поразку в 
майбутньому. Треба людям казати, що 
від них все залежить, а не від депутатів, 
щоби вони не створювали собі міфів.

Нещодавно на фестивалі «Братина» 
я вийшов на сцену з дитиною і роз-
казав свою історію, що я вибрав жити. 
Мого сина звати так само, як звали мого 
учня, який загинув 5 років назад. Я що-
дня кажу йому «Орест» (загиблий учень 
— Орест Квач, – авт.). Моя мотивація 
– щоб подвиг моїх учнів, які зараз ле-
жать в землі, не був марним.

«Ми можемо виграти, 
якщо об’єднаємось!»
У помешкані, де нині живе наша сім’я, 

на стіні висить гобелен, а на ньому Лас-
тівчине гніздо. Я сину, якому тільки три 
рочки, постійно розповідаю про Крим. 
Там зараз його прадідусь помирає, а ми 
не можемо навіть його провідати. Сину 
розповідаю історії і прошу: «А тепер 
ти розказуй історію» І він говорить: «Я 
виросту, стану поліцейським і прожену 
окупантів з Криму». Я з жахом розумію 
те, що цією правдою програмую свою 
дитину піти в Крим воювати. Коли 
була річниця смерті Ореста Квача, його 
дівчина Таня показала фотки, там був 
маленький хлопчик – з шаблею, у ви-
шитій сорочці та шароварах. Він не міг 
не піти на війну, його теж батьки про-
грамували.

Який в мене вибір? Зробити так, щоб 
коли Орест виросте, йому не треба було 
йти воювати. Закінчити цю війну до 
його повноліття. Це моя основна моти-
вація. Я йду у Верховну Раду, щоб моїй 
дитині не довелось воювати, щоби 

вашим дітям не довелось воювати. 
Ми можемо виграти війну тільки тоді, 
коли ми будемо сильною країною, якщо 
об’єднаємось і перестанемо сваритися. У 
Верховній Раді є люди, з якими це мож-
на робити зараз, і чим більше їх  буде, 
тим більше в нас шансів виграти цю ві-
йну. Це для нашого роду можливість ви-
жити!

Якби моя присутність з автоматом 
на Сході це вирішувала, я б туди рванув. 
На сьогодні там є люди, які теж фахово 
виконують поставлені завдання. Вони 
– молодці! Але якщо ми не будемо про-
водити їх ротацію, не будемо приймати 
закони в їх підтримку, то рано чи пізно 
та стіна рухне.

Війна допомогла 
створити сім’ю

На війні в мене виникло питання: 
«А для чого ти живеш?». От ти зараз 
вмираєш, що лишається? Нічого. І мерт-
ві, і живі, і ненароджені? Нема народже-
них — нація припиняє своє життя. Все 
дуже просто: кого я захищаю тут? Не 
захищаю жодного Чоботаря, бо їх після 
мене не лишається. Коли завагітніла 
дружина, я сказав: «Я тобі даю слово, що 
я не буду на фронті, щоб малий не хви-
лювався». То було важке рішення, адже 
постійно був на передній лінії фронту. 
Та все ж я прийшов до командира ба-
тальйону і сказав: «Я на передок не по-
їду, в мене вагітна дружина. І я до вас 
маю прохання: і ви мене не пускайте 
туди, бо я сам не стягну». І я 7 місяців ви-
конував чорнову роботу з формування 
нового батальйону. Це було важко. Але 
я вибрав жити, бо хто буде жити в цій 
Україні, якщо не буде нас? Мені захоті-
лось лишити щось після себе. А що мож-

на лишити? Матеріальне? Воно горить…
«Мій герой – дружина»

В мене маленька лінія відповідаль-
ності: треба бути здоровим, накачаним, 
мати якусь зброю, щоби боронити Укра-
їну. Шанси, що все буде добре, якщо я 
цього всього не буду робити, є. Але якщо 
дружина хоча б щось з її обов'язків не 
буде робити, шансів, що все буде добре 
немає. Бо діти самі не зможуть зростати 
без материнської підтримки. Героїзм – 
це щоденна копітка мурашина робота. А 
в нас створений фільмами такий образ, 
наче героїзм це щось одноразове. Хтось 
крикнув «егей», ми побігли, зробили і 
все. Давид вийде, завалить Голіафа, всі 
розвернуться і побіжать. Але героїзм не 
в тому, щоб завалити, а у вірі, а для цьо-
го постійно треба щось робити.

«Рутинна робота – 
творить перемогу!»

На війні маємо графік. То ховаємось 
і виживаємо, то у ворога закінчились 
боєприпаси і ми по них стріляємо, вони 
ховаються. Поки їм і нам везуть боєпри-
паси, ми їмо кільку, розказуємо байки. 
Це такий класний час, бо ти серед сво-
їх. А в цей час мама, дружина, дівчина 
щосекундно уявляють, що ти в бою і 
тебе вбивають. Дружина щомиті пере-
живає і це є героїзм! Буває, повертаєть-
ся боєць з війни і каже, що його не ро-
зуміють. А жінку хтось розуміє? Але воїн 
теж насправді не винен, бо він не знає, 
що пережила його дружина. Вона на-
віть не може йому розказати, бо боїться. 
Він тільки під час обстрілу міг боятись, 
а вона весь час. Вона лягала з молитва-
ми і вставала. Битва – це емоції і драйв, 
а в жінки весь час туга, журба і страх. І в 

цьому героїзм, витягти цей тягар. Тому 
я будь-якому з чоловіків готовий ска-
зати – ти не є герой, герой – твоя мама, 
дружина, дівчина!

Героїзм для мене — це постійне що-
денне виконання своїх обов’язків. Але 
це в суспільстві не дуже прийнято, бо 
ти побіг, кинув гранату, завалив купу 
ворогів, молодець - ти герой. Цей ге-
роїзм хіба дух піднімає, а щоденний 
героїзм, ця рутинна робота – творить 
перемогу!

«Командна робота – 
найбільше, що мені 

дала війна!»
Зараз моя дружина усвідомлює, що 

через мій вибір йти в політику буде 
важко, з іншого боку вона розуміє: ми 
мусимо зробити все, щоб у дітей було 
майбутнє, його маємо забезпечити сьо-
годні. Я не стягну сидіти і чекати, що 
хтось це зробить. Люди живуть у зграях. 
Що я зараз бачу? Треба піти у Верховну 
раду і створити там зграю політичних 
добровольців.

Війна дала усвідомлення, що я дуже 
мало знаю, хоча й навчався у виші. Тому 
після своєї війни виріши продовжити: 
вчився, на психотерапевта закордоном 
та на публічному управлінні та адміні-
струванні в Українському католицькому 
університеті. А ще війна дала мені зро-
зуміти, що не від мене залежать загаль-
ний результат тієї чи іншої роботи, а від 
того, наскільки я зможу спрацюватись з 
командою. От що на війні допомагає – 
це синхронізація зграї, це соціум, ко-
лектив. Чим краще в зграї розподілені 
ролі, тим краще її члени комунікують. 
Командна робота — найбільше що мені 
дала війна! Я зрозумів, що який би я кру-
тий не був, що би я не робив, я можу роз-
винути бізнес, бути багатим, але в кон-
тексті національного виживання, це все 
буде ніщо. Депутатство – це доступ до 
людей, можливість до них достукатися, 
зорганізувати їх.

Я сприймаю інших кандидатів не 
конкурентами, вони лише кандидати. 
Якщо люди за мене не проголосують, то 
цінності, які я несу, не на часі, можливо, 
ще зашвидко. Якщо ж приймуть рішен-
ня: «О, те, що цей чоловік говорить, воно 
нам дійсно потрібне», то вони мене ви-
беруть. І це не конкуренція, а донесення 
до людей, що в них є вибір.

Парламентська асамблея 
Ради Європи 25 червня 
прийняла резолюцію, яка 

передбачає зміну санкційного 
механізму та повернення РФ до 
роботи у ПАРЄ без обмежень права 
голосу. Голосування в Асамблеї за 
повернення російської делегації 
були очікуваними, зазначила 
перший віце-спікер Верховної Ради 
та член української делегації в 
ПАРЄ Ірина Геращенко.

Резолюцію підтримали 118 євродепу-
татів, 62 проголосували проти, 10 - утри-
малися.

Ірина Геращенко наголосила, що для 
цих 118 депутатів гроші виявилися набага-
то важливіші, ніж принципи. «Тепер ці 118 

європейських політиків несуть відпові-
дальність за вбивства українців на Донбасі 
і в окупованому Криму, за знущання над 
політв’язнями», - сказала політик. І зазна-
чила: резолюцію Рада Європи прийняла у 
«символічну» дату - 25 червня. Саме у цей 
день Росія повинна була обов’язково звіль-
нити наших моряків на вимогу Трибуналу.

Геращенко подякувала тим 62 політи-
кам, які проголосували «проти цієї гань-
би». За її словами - це «вся українська деле-
гація, наші колеги з Британії, Грузії, країн 
Балтії». «Це той день, коли соромно пере-
бувати в Страсбурзі. Сьогодні ті, хто прого-
лосували за цю резолюцію, перекреслили 
цей інститут у 70-річчя створення Ради 
Європи», - додала Геращенко.

Україна вирішила призупинити ро-

боту у ПАРЄ. Водночас українці разом із 
представниками Грузії та Британії оскар-
жили повноваження делегації РФ у ПАРЄ. 
Це означає, що представники Росії будуть 
присутні у залі, однак голосувати не змо-
жуть. Натомість, делегація України не буде 
присутня у залі до 27 червня - саме тоді 
відбудуться слухання щодо повноважень 
країни-агресора. 

«Українська делегація оскаржила по-
вноваження російських вбивць. Слухання 
щодо їх повноважень у четвер. До того ми 
не можемо сидіти в одній залі з вбивцями. 
Ми вийшли із зали Асамблеї і на камери 
сказали росіянам, що вони вбивці», - на-
писала віце-спікер Верховної Ради Ірина 
Геращенко у Facebook.  І нагадала, що з 11 
членів російської делегації 6 голосували за 

введення військ і анексію Криму. 
Резолюцію у повному складі підтри-

мали: Франція, Іспанія, Італія, Норвегія, 
Австрія, Словаччина, Португалія, Сербія, 
Туреччина, Азербайжан. Частково - Швей-
царія, Німеччина, Молдова, Чехія, Вірменія, 
Нідерланди. Повним складом «проти» го-
лосували: Україна, Грузія.

Переважна більшість делегатів відда-
ли свої голоси проти резолюції від: Поль-
щі, Литви, Латвії, Естонії, Великобританії, 
Швеції.

Прикро вразили депутати з Нідерлан-
дів. Міжнародна слідча група оприлюдни-
ла результати трагедії боїнга МН 17. Вста-
новили причетність росіян до вбивства 
280 людей. Проте голландські депутати 
проголосували за повернення Росії в ПАРЄ.

УКРАЇНА ПРИЗУПИНЯЄ РОБОТУ В ПАРЄ: з росіянами там не місце
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Так вважає Прем’єр-
міністр України 
Володимир 

Гройсман. Тому він  
ініціює зміни до 
Конституції, мета яких 
– захистити реформу 
децентралізації 
та закріпити її 
незворотність. Тільки 
тоді її переваги відчують 
100% українців. 

«І це завдання ми маємо 
вирішити не через 10 років, а у 
2020 році, – сказав Глава Уря-
ду. – Нам потрібно зробити 
все, аби в Конституції Укра-
їни закріпити повсюдність 
самоврядування, чітко визна-
чити розподіл повноважень 
за принципом субсидіарності, 
гарантії фінансового забез-
печення. Нам потрібен новий 
закон про службу в органах 
місцевого самоврядування, 
краща координація влади на 
місцях. У нас є план, який до 
2020 року треба завершити. 
І тоді, після проведення міс-
цевих виборів, ми отримаємо 
нову систему, яка буде за-
хищена Конституцією, яка 
буде мати нову спроможну 
територіальну основу, де бу-

дуть визначені гарантії фі-
нансового забезпечення, де 
буде ефективно побудований 
державний контроль. У цих 
же завданнях – розвиток міс-
цевої демократії».

Володимир Гройсман  спо-
дівається, що проект змін до 
Конституції після обговорен-
ня буде прийнятий новим 
складом Верховної Ради і це 
буде важливим кроком на 
шляху до успіху України.

Нові можливості 
та інструменти – 

на місця
Сьогодні ми бачимо: за-

проваджена 5 років тому ре-
форма децентралізації - єди-
ний можливий шлях розвитку 
країни.  Без перебільшення, 
вона стала фундаментальною 
для перебудови усієї системи 
державного управління та 
ухвалення рішень.  Результа-
ти децентралізації позитивно 
оцінюють міжнародні експер-
ти, а  переваги відчули на собі 
мільйони українців. У гро-
мадах будують нові дороги, 
школи, садочки, дитячі май-
данчики, амбулаторії, ЦНАПи, 

встановлюють вуличне освіт-
лення. Українські села розви-
ваються, сюди повертається 
молодь.

«Нам вдалося створи-
ти умови, при яких громади 
отримали нові інструменти 
та можливості. Ми зробили 
серйозні кроки вперед – і це 
тільки початок, – зазначив 
Прем’єр-міністр України Во-
лодимир Гройсман. – Сьогодні 
можливості децентралізації 
ще невикористані. Ідеологія 
реформи в тому, аби створи-
ти нову якість життя людей 
– в освіті, медицині, питан-
нях безпеки – у всьому, що нас 
оточує».

Саме Володимир Грой-
сман, тоді ще віце-прем`єр, 
був співавтором і головним 
рушієм реформи 5 років 
тому. А коли став Прем`єр-
міністром, реформа децен-
тралізації стала один із пріо-
ритетних завдань. Результат 
перевершив очікування: сьо-
годні в Україні накопичені не-
погані фінансові інструмен-
ти, обсяги місцевих бюджетів 
зросли в 3-4 рази. В деяких 
регіонах є бюджети розви-
тку, які дозволять змінювати 

якість освіти, медицини, по-
кращувати бізнес-клімат і за-
лучати інвесторів. 

Скорочення 
штатів РДА 

Запропоновані зміни до 
Конституції передбачають лік-
відацію районних і обласних 
адміністрацій, передачу владу 
обраним радам, а не чинов-
никам, яких призначають у 
столиці.  Адже у громадах, на 
місцях, краще знають потреби 
своїх жителів та на що потріб-
но витратити кошти. Певні 
кроки у цьому напрямку вже 
зроблено. Так, Кабінет міні-
стрів 19 червня  ухвалив поста-
нову про скорочення праців-
ників райдержадміністрацій 
на 50% з 1 січня 2020 року. 

 «Сьогодні постало питан-
ня про те, щоб оптимізувати 

чисельність тих державних чи-
новників, які працюють на те-
риторіях. Тому сьогодні я вніс 
пропозицію про скорочення чи-
сельності районних державних 
адміністрацій на 50% з 1 січня 
2020 року, за виключенням со-
ціальних служб, за виключен-
ням двох регіонів – Донецької 
і Луганської областей, оскіль-
ки там працюють військово-
цивільні адміністрації. Все 
інше має бути оптимізоване», 
- зазначив Прем'єр.

Такий крок обмежить мож-
ливості тих голів РДА, які сто-
ять на заваді процесу децен-
тралізації. Крім того, Кабмін 
ініціював законопроект про 
те, щоб до 1 січня 2021 року 
районні центри та міста ра-
йонного значення отримали 
статус об'єднаних територі-
альних громад (ОТГ).

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН: «Нам потрібно зробити 
все, аби в Конституції України закріпити 

повсюдність самоврядування»
Владу - людям. Це головна мета децентралізації. Адже в 
об’єднаних територіальних громадах краще знають свої 
проблеми, ніж чиновники в райдержадміністрації. І саме 
в громадах потрібно приймати рішення, від яких залежить 
якість життя їхніх мешканців. А штати державних 
адміністрацій - скоротити на 50%.

nday.te.ua

Україна, яку любимо, яку 
носимо в серці, за яку у 
багатьох наших родинах 

колись хтось пройшов сибіри, 
а тепер воює на Сході, поволі 
стікає крізь пальці людської 
байдужості, політичного 
невігластва, захланності багатіїв, 
нечистоплотності судів і суддів… 
Ще зовсім недавно, шукаючи 
Європу, українці відкрили для 
себе Україну - волелюбну, горду, 
неймовірно відважну у пориві до 
свободи… Якими гарними були 
українці у цій боротьбі! І якою 
високою була плата! 

А тепер війна веде свої рахунки… Ві-
йна не тільки на Сході. Вона - у свідомості 
мирних людей. Вона - щодня, коли йдеться 
про мову, культуру, місце України у Європі 
та світі. Про інституції влади. Судочинство. 
Вона - на телебаченні, у політикумі, в со-
цмережах… І вона щодня стає усе видимі-
шою, відкритішою, зловіснішою. 

На жаль, до сердець багатьох україн-
ців не можуть достукатися Ліна Костенко, 
Оксана Забужко, інші поети та письмен-

ники, духовні особи, дипломати, військо-
ві, ряд політичних експертів, представ-
ники справжньої, а не псевдоеліти, які 
застерігають націю від підступності Мос-
ковії. І власних політиків та олігархів, що 
ладні пожертвувати Батьківщиною на до-
году Кремлю та своїй вигоді. 

В Україні виникають такі пробле-
ми, про які у багатьох державах навіть 
і близько не йдеться. Мова, приміром. 
Уявляєте, якби в Франції порушували пи-
тання щодо користування французькою. 
Чи в Німеччині - німецькою? Чи в Італії - 
італійською?.. Це - нонсенс. Зате, на думку 
проросійських політиків, які баламутять 
суспільство, Україна повинна послугову-
ватися мовою окупанта? З якого дива? Що 
за самоприниження? Перед ким?         

Для свідомої частини суспільства ста-
ло викликом і болем те, що 55 депутатів 
Верховної Ради звернулися до Конститу-
ційного суду з поданням стосовно консти-
туційності Закону України «Про забезпе-
чення функціонування української мови 
як державної».  

Нардепи просять визнати неконсти-
туційним згаданий Закон. Більшість іні-

ціаторів подання - депутати від фракції 
«Опозиційний блок». Серед підписантів: 
Вадим Новинський, Олександр Вілкул, 
брати Добкіни, Сергій Ківалов, Тарас Ко-
зак, Наталія Королевська, Юрій Мірошни-
ченко, Євген Мураєв, Юхим Звягільський, 
Дмитро Колесніков, Наталя Королевська, 
Юлія Льовочкіна, Нестор Шуфрич, Юрій 
Бойко та інші.  

На думку авторів подання, закон по-
рушує гарантоване Конституцією право 
громадян розмовляти і навчатися рід-
ною мовою та дискримінує громадян за 
мовною ознакою. Вони вважають, що ро-
сійська мова на законодавчому рівні ви-
ключається з трудових відносин, зі сфери 
освіти, сфери науки, культури, ЗМІ тощо.

Боже мій, та на телеканалах зараз 
стільки російської мови! А журнали? Газе-
ти? Побут? Ігнорують рідну мову деякі по-
літики й чиновники. І нічого, працюють. 

Зрештою, в Україні розмовляють не 
лише російською. 

Такої толерантності до чужої мови, 
як в Україні, мабуть, годі десь знайти. До 
чого це призводить - приклад Білорусі. 
Там склалася катастрофічна ситуація. На 

тих, хто зберігав чистоту мови, а не корис-
тувався «языком», дивились з насмішкою, 
мовляв, мова колгоспників. У результаті 
білоруська почала набувати статусу мови 
вмираючої. А російська - домінуючої.

Невже ми хочемо те саме? 
Що вирішить Конституційний суд? 

Сподіваємось, що за Законом, в Україні 
функціонуватиме українська мова. Її «не 
засудять» на користь «наречия» «из-за 
поребрика». 

До речі, це ще не всі захцянки «то-
варишів» з «Опоблоку». Вони обіцяють, 
якщо пройдуть у Раду, відмінити закони 
про декомунізацію та люстрацію. Їм не 
потрібна Українська Церква. А війну на 
Донбасі хочуть назвати «громадянським 
конфліктом». 

…Ми повинні втримати Україну. Не 
втратити. Не зробити свята Московії і на-
шим «товаришам». Цікаво, а до кого «Опо-
блок» та інші опозиційні 
сили - в опозиції? Часом 
не до України? І якби то 
тільки вони…

Чи «ЗАСУДЯТЬ» українську мову? 

Ольга ЧОРНА.
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Голова обласної ради, 
віце-президент 
Української асоціації 

районних та обласних 
рад Віктор Овчарук 
переконаний, що вся карта 
України в 2020 році має 
бути заповнена кордонами 
об’єднаних громад – з 
новими можливостями і 
системою управління

Нещодавно у Києві відбувся 
брифінг на тему «Місцеві ви-
бори на новій територіальній 
основі: реально чи ні?», під час 
якого йшлося  про головні ви-
клики реформи органів місце-
вого самоврядування та тери-
торіальної організації влади на 
найближчу перспективу. Також 
було репрезентовано ініціативу 
«Нова мапа українських райо-
нів: необхідність продиктована 

часом», де обговорили практич-
ні кроки з реалізації наступного 
етапу реформи децентралізації.

Заходи відбулися з ініціати-
ви Української асоціації район-
них та обласних рад.

Так, відповідно до урядово-
го плану, вже найближчим ча-
сом має бути сформована нова 
мапа субрегіонального рівня 
України. Якщо сьогодні діє 490 
районів, то після реформи їх 
стане значно менше. Відповідно 
й скоротиться кількість рад та 
адміністрацій, але збільшиться 
територіальне осягнення влади. 

У першу чергу поряд з моде-
люванням нових районів треба 
здійснювати й перерозподіл та 
розмежування владних повно-
важень на місцях, надаючи пе-
ревагу якраз радам. 

Водночас, не дивлячись на 

зрозумілість окресленої про-
блематики, є великі пересто-
роги, чи встигне завершитись 
цей процес до жовтня 2020 
року, коли мають бути вибори 
самоврядування. У разі негатив-
ного варіанту розвитку подій 
Україна ще на додаткових 5-ть 
років затягне адміністративно-
територіальну реформу. 

Як наслідок: дублювання по-
вноважень, нераціональне ви-
користання бюджетних коштів 
на утримання районних рад та 
адміністрацій, а також низька 
якість надання публічних по-
слуг. Як зазначають експерти 
Асоціації, на сьогодні є розумін-
ня та механізми як впровадити 
реформу вчасно. Таке бачення 
сформоване завдяки набутому 
досвіду з моделювання спро-
можних районів у чотирьох об-
ластях України, серед яких і Тер-
нопільська. 

Голова обласної ради, віце-
президент Української асоціації 
районних та обласних рад Віктор 

Овчарук підкреслив: «Сьогодні, 
п’ять років від початку проце-
сів децентралізації, результати 
бюджетно-фінансової децен-
тралізації демонструють низку 
позитивних тенденцій. Адже 
місцеві бюджети перевищили за 
розміром 15% ВВП України. Ор-
гани місцевого самоврядування 
перестали бути «соціальними ка-
сами» винятково з виплат зарп-
лати кільком працівникам сіль-
ради. Вони стали повноцінними 
органами, що впливають на роз-
виток своїх територій. Переко-
наний: вся карта України в 2020 
році має бути заповнена кордона-
ми об’єднаних громад – з новими 
можливостями і системою управ-
ління. Разом з тим, на жаль, не 
завжди відбувається раціональ-
ний перерозподіл отриманих бю-
джетних ресурсів. Часто однією 
із основних причин становить 
дублювання повноважень, що 
призводить до суперечностей та 
поглиблює непорозуміння. Оче-
видним є і те, що районна влада 

все менше впливає на діяльність 
та розвиток території. А найголо-
вніше: на субрегіональному рівні 
послаблюється основне завдання 
району – представництво спіль-
них інтересів громад. Оскільки 
до об’єднаних територіальних 
громад переходить більше повно-
важень районних рад та райдер-
жадміністрацій і вони отримують 
прямі міжбюджетні відносини та 
ресурси, зникають підстави для 
спільного представництва інтер-
есів громад на районному рівні».

Участь у брифінгу також взя-
ли В’ячеслав Негода, перший 
заступник міністра регіональ-
ного розвитку, будівництва та 
ЖКГ України, який інформував 
про державну політику впрова-
дження другого етапу реформи 
децентралізації, та Даніель По-
песку, керівник департаменту 
демократичного врядування 
Ради Європи, котрий розповів 
про підтримку Радою Європи по-
дальших процесів реформи де-
централізації в Україні. 

Місцеві вибори на новій 
територіальній основі: 

РЕАЛЬНО ЧИ НІ? 

nday.te.ua

Батьківщина» – єдина з політсил, яка 
має покрокову програму розвитку 
країни – «Новий курс». 19 червня 

партія Юлії Тимошенко подала до ЦВК 
документи й розпочала виборчу кампанію.

Лідер «Батьківщини» розуміє: люди чекають від 
нової влади рішучих дій і покращення свого жит-
тя вже в найближчі місяці. Щоб марно не втрачати 
час, команда «Батьківщини» виокремила із «Нового 
курсу» план першочергових дій «Результат за 100 
днів», який визначає невідкладні кроки, потрібні 
країні одразу після виборів.

«Наша мета – пройти в парламент, створити «ко-
аліцію дій» і почати відроджувати Україну. Резуль-
тат люди відчують уже за перші 100 днів», – запев-
нила Тимошенко.

Як досвідчений політик, лідер «Батьківщини» 
закликала президента та його команду негайно 
включитися в бюджетний процес, адже «люди чека-
ють змін у зарплатах, тарифах і податках».

За словами Тимошенко, уряд був зобов’язаний 
ще до 1 червня подати бюджетну декларацію на три 
роки, зокрема й на 2020-й, але не зробив цього. 

«Якщо ситуацію не виправити, на наступний рік 
будуть закладені такі ж самі мінімальні зарплати і 
пенсії, збережеться стара тарифна та податкова по-
літика», – уточнила голова партії й додала, що нині 
з України на проживання й роботу за кордон щохви-
лини виїжджає дві людини.

Ще одна важлива проблема, яку відзначила го-
лова «Батьківщини», – боротьба з корупціонерами і 
її «слід почати негайно».

«Якщо зараз не почнуться гучні розслідування 
і суспільству не пред’являть винних у розкраданні 
фінансів, землі, державного майна, це означатиме, 
що корумпована верхівка колишньої влади піде до 
парламенту на позачергових виборах», – пояснила 
Тимошенко.

Вона натякнула, що молода команда президента 
може до кінця не усвідомлювати, які масштабні ви-
клики стоять перед країною.

«Самотужки президентові важко буде боротися 

проти старої системи, яка 28 років обростала коруп-
ційними інтересами. Треба піднімати країну, і ми го-
тові стати поруч і можемо запропонувати рецепти», 
– сказала лідер «Батьківщини».

Цікаво, що Юлію Володимирівну та її «Новий 
курс» підтримують не тільки виборці «Батьків-
щини», а й симпатики інших політсил. Нещодавнє 
опитування центру «Соціальний моніторинг» за-
свідчує: Тимошенко потрапила в трійку політиків, 
яких українці найбільше хотіли б бачити в наступ-
ній Верховній Раді. За цим дослідженням, очільниця 
«Батьківщини» набрала 36% голосів. 

З таким рівнем довіри Тимошенко сміло може 
претендувати на посаду голови уряду. Її перева-
гу над іншими кандидатами забезпечує наявність 
найкращої програми розвитку країни «Новий курс», 
управлінський досвід та авторитет серед політиків і 
підприємців.

Схожої думки дотримуються експерти.
«Тимошенко не раз доводила свою ефектив-

ність на посаді прем’єра. Зокрема, 2009 року під час 
світової фінансової кризи, коли Світовий банк га-
рантував Україні дефолт, Тимошенко ухвалила такі 
антикризові рішення, котрі врятували країну від 
банкрутства. При цьому пенсії й зарплати виплачу-
валися вчасно», – зазначив голова Інституту публіч-
ної політики і консалтингу ІНПОЛІТ Сергій Биков.

 Сергій МАЦІЄВСЬКИЙ 

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО 
гарантує результат

 за 100 днів після виборів

Пішохідний фонтан, 
екзотичні клени і оновлені 

«Сльози Гронського» 
Як «підмарафетять» 

Тернопіль до Дня міста?
Минулого тижня розпочали масштабну реконструкцію ву-

лиці В’ячеслава - ділянки від вулиці Франка до Театрального 
майдану. На час ремонту перекрили рух транспорту, віднови-
ти його планують 26 серпня. Саме до цього часу у міські раді 
обіцяють завершити роботи.

Відповідно до проекту реконструкції, заплановано виса-
дити в два ряди понад 30 молодих саджанців червонолистих 
кленів. Старі ж липи, які ростуть тут ще з 1960-х років, поде-
куди вирубають. 

За словами начальника  міського управління житлово-
комунального господарства Олега Соколовського, зроблять 
це, щоб здійснити заміну інженерних мереж і облаштувати 
систему дощової каналізації. Липи вже глибоко проросли в 
землю і це, за словами посадовця, перешкоджає ремонту.  

- Корінь червонолистих кленів не має здатності до розга-
луження і не пошкоджуватиме дорожнє покриття та фасади 
прилеглих будинків, - пояснив Олег Соколовський. -  У 2018 
році від початку вулиці Чорновола до перехрестя з вулицею 
Івана Франка по обидва боки вже були висаджені алеї черво-
нолистих кленів, і цього року планується їх продовження. Цим 
самим ми створимо так звану туристичну червону лінію, що 
простягнеться до парку Шевченка.

Також на ділянці від вулиці Франка до Театрального май-
дану заплановано замінити дорожнє покриття проїзду та пі-
шохідної ділянки, прокласти велодоріжку, влаштувати тим-
часову стоянку для транспортних засобів і оновити вуличне 
освітлення.

Ремонт заплановано провести і у сквері Вячеслава Чорно-
вола. У міській раді кажуть, що відомий усім водограй «Куль-
баба», який тут розташований, був надто зруйнований і не 
підлягав реставрації. його замінять на новий пішохідний фон-
тан з механічним очищенням води та сучасним освітленням, а 
також оновлять покриття території навколо водограю.

Зміниться і фонтан «Сльози Гронського». Підрядники бе-
тонують сходи і площадки і розпочали облицювання сходів.  
Прикрасять їх плитами з декоративного каменю-пісковика 
декількох відтінків. 

Сходи фонтану були збудовані ще у 1960-тих роках, декілька 
років перебували в аварійному стані. За сприятливих погодних 
умов усі ремонтні роботи заплановано завершити до Дня міста.
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Їхнє самостійне 
життя розпочнеться 
вже з першого 

вересня. До цього часу 
дітям збиратимуть 
«Валізи підтримки», 
щоб допомогти 
їм влаштуватися 
у гуртожитку і 
облаштувати побут. Таку 
ініціативу започаткував 
благодійний фонд 
«Майбутнє сиріт». Акцію 
проводять вже три роки 
поспіль. 

-  «Чому ми це робимо?», 
- запитаєте ви, - каже голова 
благодійного фонду «Майбут-
нє сиріт» Андрій Назаренко.  А 
тому, що, на жаль, таких дітей 
держава (інтернатні заклади) 
не забезпечує необхідними ре-
чами побуту. Так востанні два 
роки ми у «Валізу підтримки 
випускнику» ставили сум-
ку дорожню, набір каструль, 
сковорідку з кришкою, чай-
ник, тарілки, кружки, вилки, 
ложки, ножі, лопатку кухонну, 
друшляк, черпак, тертку, до-
шку кухонну, картоплем’ялку, 
контейнери для їжі, подушку, 
рушники, набір постільної бі-
лизни. За допомогою саме цих 
речей випускники зможуть да-
вати собі раду, готувати їжу та 
вести особистий побут в гурто-
житку серед інших студентів. 

Також шість років поспіль 
фонд «Майбутнє сиріт» реа-
лізовує програму «На порозі 
самостійного життя». Вона 
допомагає старшокласникам 
здобути практичні навички, 
які їм знадобляться у самостій-
ному житті. Програма триває з 
березня до травня і з вересня 
до листопада. 

- В інтернатах дітей не 
вчать самостійності. Коли  лю-
дина живе багато років у за-
критому середовищі, не тур-
бується про те, де взяти їжу 
чи одяг, то після закінчення 
закладу вона просто не може 

зорієнтуватися в суспільстві, 
- каже психолог фонду Іри-
на Вакалюк. – Під час прак-
тичних занять ми навчаємо і 
таймменеджменту,  і вмінню 
вирішувати проблеми з тран-
спортом, різними офіційни-
ми установами, спілкуватися, 
розпоряджатися з фінансами, 
вирішувати конфлікти і скла-
дати раціон, готувати страви. 
Діти в інтернатах звикають до 
того, що їм завжди допомага-
ють, і вони нічого не роблять 
самотужки. У дорослому житті 
все по-іншому. З дітьми пра-
цюють кваліфіковані тренери. 
І випускники, які взяли участь 
у цьому проекті, мають на 20-
30% більше впевненості у за-
втрашньому дні, оскільки вже 
знають, які мають бути їхні 
наступні кроки і що їм робити 
далі. 

Сьогодні на Тернопіллі є 
близько тисячі дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьків-
ського піклування. 

- З них 340 - студенти, – роз-
повідає начальниця управлін-
ня освіти та науки Тернопіль-
ської ОДА Ольга Хома. – Також 
у нас є велика кількість учнів, 
які навчаються в закладах ін-
тернатного типу, маючи бать-
ків, які просто відмовились від 
дітей або не мають часу ними 
займатись, або не хочуть ви-
трачати на них кошти. Випус-
кники таких закладів мають 
пільги для вступу у виші, якщо 

вони наберуть необхідну кіль-
кість балів на ЗНО. На певну 
кількість виділених держав-
них місць у навчальних закла-
дає припадає 10% пільгових 
місць, але якщо дітей є більше, 
то відбувається конкурс і, від-
повідно, у кого вищий бал, той 
і проходить на державну фор-
му навчання. 

Фахівці переконані, що ді-
тям з інтернатів потрібно до-
помогти зламати уставлену в 
їхньому житті модель життя 
в інтернаті. Тут вони постійно 
отримують допомогу від дер-
жави і їм не потрібно вирішу-
вати проблеми. Але все одно 
з часом їм доведеться шукати 
роботу і самотужки заробляти 
гроші.  

- Випускникам інтернатів, 
старшим 18 років, потрібна до-
помога більше, аніж учням цих 
закладів, - додає Ірина Вака-
люк. – Адже вони виходять із 
закладу і просто не знають, що 
робити далі, і часто не мають 
друга і наставника, що дасть 
мудру пораду. Багато випус-

кників не закінчують коледжі 
або ж виші. Вони часто наосліп, 
поспіхом обирають професію. 
Зіткнувшись із труднощами, 
новим оточенням, кидають за-
клад. А потрім вже поновитися 
на державну форму не можуть. 
Вони отримують  виплати від 
держави. Коли ж приходять на 
роботу – зарплата нижча. Тому 
вони не йдуть працювати, а за-
лишаються у соціальних гур-
тожитках або їдуть за кордон.  

Сироти потребують розу-
міння, партнерства і підтрим-
ки, кажуть у благодійному 
фонді «Майбутнє сиріт». Ці 

діти не винні, що у їхньому 
житті так склалися обставини і 
вони ростуть без батьків. Важ-
ливо не бути байдужими, не 
проходити повз і допомагати 
їм «стати на ноги». Аби зміни-
ти непрості долі сиріт, у фонді 
роблять все, аби вони впевне-
ніше почувалися у дорослому 
житті. Організатори акції «Ва-
ліза підтримки випускника» 
просять небайдужих тернопо-
лян долучитися до збору ре-
чей першої необхідності, який 
триватиме до вересня. 

Денис БУРИК, 
Софія КУЦЛО. 

«ВАЛІЗА ПІДТРИМКИ» 
для самостійного життя

Волонтери збирають речі для 20 сиріт Тернопільщини, які цьогоріч закінчують інтернати

Деталі акції можна дізнатися  у фонді «Майбутнє сиріт» або за 
телефонами:  (096) 6839013, (097) 5530820. Благодійні пожертви 

можна надсилати на рахунок фонду із позначкою "Валіза 
підтримки випускнику":

Отримувач: ТОБФ «МАЙБУТНЄ СИРІТ» Код ЄДРПОУ: 34334394
р/р: 26002055110780

МФО: 338783, Тернопільська філія ПАТ КБ «Приватбанк»

Добровольців Тернопільщини нагородять «Лицарським Хрестом» 

Організовують захід 
волонтери та громадські 
активісти. Нагороди 

отримають 20 добровольців 
з Тернопільщини. Із них 5 
нагород отримають родичі 
загиблих Героїв. 

- Наше завдання не тільки вшану-

вати українських добровольців, але й 
висвітлити подвиг кожного учасника 
Добровольчого руху, який повинен на-
дійно зберегтися у скрижалях україн-
ської історії, - зазначила голова оргко-
мітету та координатор проекту по всій 
Україні Оксана Тунік-Фриз. - Впевнені, 
що ці люди гідні найвищої народної 

пошани. 
За словами організаторів, під час 

нагородження транслюватимуть ві-
деоісторію кожного добровольця. До 
проекту долучилися представники 
майже усіх областей України. А сам ор-
ден  розробив тернополянин Іван Сол-
дак - керівник Тернопільського облас-

ного округу ГО “ Всеукраїнський союз 
ветеранів АТО” (позивний “Берест”). 

Організатори розповідають, що 
такими орденами уже нагороджено 
близько 150-ти добровольців, майже 
половину з них - посмертно. 

Юля СТАСИШИНА,
Катерина ГРИЦИШИН. 

Церемонія вшанування Героїв відбудеться 29 червня у Тернопільському 
обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка
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Підготувала
Ольга ЧОРНА.

США можуть визнати Росію 
спонсором тероризму

Сенатор-республіканець від Коло-
радо і член Гельсінської Комісії США 
Корі Гарднер має намір домагатися 
ухвалення закону, за яким Держдеп 
повинен буде визначити, чи підпа-
дає Росія під визначення «держави-
спонсора тероризму». Про це сенатор 
заявив у інтерв’ю Голосу Америки. Корі 
Гарднер, який вніс минулого року від-
повідний законопроект, повторно пред-
ставив його вже у новому складі Конгре-
су США. Законопроект був  підтриманий 
сенатором від Нью-Джерсі, демократом 
Бобом Менендес. Гарднер вважає, що РФ 
відповідає цьому визначенню. Рішен-
ня Держдепу про визнання країни спон-
сором тероризму тягне низку жорстких 
політичних та економічних санкцій, за-
борону на економічну допомогу, накла-
дення фінансових та інших обмежень. 
Зараз у списку країн-спонсорів терориз-
му - Іран, Сирія, Судан і Північна Корея.
У Польщі хочуть націоналізувати 

іноземні ЗМІ 
Правляча партія Польщі «Право і 

справедливість» заявила про бажан-
ня націоналізувати («ре полонізува-
ти») іноземні засоби масової інформа-
ції. Про це повідомляє Reuters. Це стане 
можливим у разі, якщо партія переможе 
на парламентських виборах, запланова-
них на листопад цього року. «Партія, яка 
себе поважає, і народ не можуть допус-
тити, щоб більшість ЗМІ залишалися в 
чужих руках», - зазначив віце-прем’єр 
Ярослав Говін. За його словами, переда-
ча контролю над медіа-ресурсами поль-
ської нації є пріоритетним завданням 
майбутнього парламенту країни.

Ніхто Московію не жалітиме: 
Євросуд прийняв прогресивне 

рішення
Європейський суд продовжив ан-

тиросійські санкції за анексію Криму. 
Заходи, націлені на обмеження дій Ро-
сії, продовжать до 23 червня 2020 року, 
повідомляє прес-служба євроінституції. 
Санкції запроваджені на обмеження то-
варообігу та заборону економічних від-
носин із окупованим півостровом. «ЄС 
залишається твердим у своїй прихиль-
ності суверенітету і територіальній ці-
лісності України. ЄС не визнає та продо-
вжує засуджувати це порушення міжна-
родного права», - заявила Високий пред-
ставник із закордонних справ і політики 
безпеки Федеріка Могеріні.

Країни Балтії бойкотують 
російську енергетику

Литва, Латвія і Естонія планують 
відключити пострадянську електрое-
нергетичну систему з Росією. Прем’єри 
Латвії, Литви, Естонії, Польщі та пред-
ставники Єврокомісії затвердять ка-
лендар робіт з відключення електроме-
реж країн Балтії від пострадянської сис-
теми і синхронізації з системами Захід-
ної Європи, повідомляє Delfi. Синхроні-
зація повинна бути реалізована не пізні-
ше 2025 року. ЄК візьме участь у перего-
ворах з Росією і Білоруссю, щоб забезпе-
чити безпроблемне відключення. Елек-
тромережі Латвії, Литви та Естонії зараз 
залежать від диспетчерської в Москві і 
електромереж РФ. Після довгих взаєм-
них суперечок країни Балтії вирішили, 
що будуть синхронізуватися із Західною 
Європою через Польщу.

Готуємось до відпустки: що 
заборонено робити за кордоном

Перед тим, як поїхати за кордон, 
варто ознайомитися з правилами пе-
ребування. Так, в Об’єднаних Арабських 

Еміратах не можна смітити на вулицях. 
У Туреччині - ходити в коротких шортах 
у публічних місцях, розпивати спиртне 
поза готелями, кафе, ресторанами. В Іта-
лії не можна чоловікам ходити з оголе-
ним торсом по вулиці, їсти у публічних 
місцях і купатися у фонтанах. У Вене-
ції заборонено купатися в каналах, роз-
пивати алкоголь з 20 до 8 години, ходи-
ти лише у купальнику і годувати голу-
бів. У Таїланді не варто повертатися спи-
ною до Будди, свистіти вночі, засмагати 
топлес і ставати на банкноту, бо на ній 
зображено короля, розповідає 24tv.ua. У 
Єгипті заборонено годувати риб у морі, 
вивозити з країни корали, мушлі та ка-
мінці, зібрані біля моря. В Греції дівча-
там заборонено відвідувати історичні 
місця на шпильках. На Канарських ост-
ровах не малюйте на піску. У Китаї не 
можна рятувати життя людини, що тоне. 
У Франції та Великобританії - не цілува-
тися на вокзалах.

Замість частини доріг і стоянок  
у Парижі висадять ліс

До кінця 2020 року в Парижі ство-
рять чотири «міські ліси»: висадять 
«лісові» дерева, характерні для при-
роди Франції, наприклад, сосни і бе-
рези. «Міські ліси» з’являться на площі 
поблизу мерії Парижа, біля театру «Опе-
ра Гарньє», Ліонського вокзалу й уздовж 
берегів Сени. Найменше дерев посадять 
на берегах Сени, аби не порушувати ан-
самблю, що охороняється ЮНЕСКО. Зате, 
там будуть висаджені дикі трави й об-
ладнані місця для пікніків, пише «Євро-
пульс». У решті місць під «ліси» виділять 
простори, які зараз займають проїжджі 
частини або паркувальні майданчики. У 
«лісах» облаштують пішохідні доріжки 
і лавки. У всіх місцях залишать під’їзди 
для машин екстрених служб.

Кінотеатри Грузії відмовилися 
від фільмів мовою окупанта
Найбільша мережа кінотеатрів 

Грузії Cavea призупинила покази 
фільмів російською мовою у зв’язку 
з акціями протесту. Про це повідомляє 
портал Грузія Online. Показ російсько-
мовних сеансів (фільмів з російським 
перекладом) призупинили з 20 червня. 
У Cavea інформують: це є проявом солі-
дарності до учасників антиокупаційної 
акції. У компанії не уточнюють, чи на-
довго скасовані російськомовні сеанси і 
чи будуть вони взагалі продовжені. Те-
пер фільми можна подивитися грузин-
ською та англійською мовами. 
В Іспанії детективи стежитимуть 

за вигулом собак 
Мерія іспанського містечка Лос 

Карбайос найняла групу приватних 
детективів, щоб знайти господарів со-
бак, які не прибирають за своїми ви-
хованцями на вулиці. Сищики збира-
тимуть докази кілька тижнів, після чого 
передадуть всі матеріали місцевій полі-
ції. Там вирішуватимуть кому з поруш-
ників виписувати штрафи і в якому роз-
мірі. До таких незвичайних заходів вла-
да міста вдалася після численних скарг 
жителів на неналежну поведінку «собач-
ників». 

Нафтогаз схаменувся: паливо 
для українців буде дешевшим

Держкомпанія НАК «Нафтогаз 
України» переглянула визначену ра-
ніше ціну газу на червень. Блакитне 
паливо для українців здешевшало. Роз-
дрібна ціна газу для населення в черв-
ні складає 7631 гривню за тис. куб. м 
замість попередньо виставленої - 8550 
гривень. У наступному місяці населення 
сплачуватиме ще менше. Нафтогаз зая-
вив: у липні для промисловості прода-
ватиме паливо за ціною на 12,7-13,5 від-
сотків меншою, порівняно з цінами на 
червень. Це означає, що українці сплачу-
ватимуть за спожитий у липні газ мен-
шу вартість, ніж у червні, повідомили у 
прес-службі уряду.  

Україна щорічно витрачає на 
оборону понад $6 млрд.

Про це заявив міністр економічно-
го розвитку і торгівлі Степан Кубів, пе-
редає УНН. «Оборона та безпека Украї-
ни - це 5 відсотків ВВП, або щорічно біль-
ше 6 мільярдів доларів», - сказав поса-
довець. У ЗСУ планують удвічі збільши-
ти кількість нової військової техніки та 
озброєння. Цього року його надійде на 
11,5 млрд. грн.

Потяги «Укрзалізниці» 
загоряються на ходу

Критична зношеність понад 90 від-
сотків приміських поїздів обертається 
їх загорянням у дорозі та потребує для 
оновлення державного фінансування. 
Про це заявив директор з розвитку біз-
несу АТ «Укрзалізниця» Андрій Рязан-
цев, передає прес-служба товариства. За-
раз приміський залізничний парк вже на 
піку зношеності: дизель-поїзди - на 97,2 
відсотки, електропоїзди - на 87,5 відсо-
тків. Найстаріший дизель-поїзд виго-
товлений у 1967 році, а електропоїзд - у 
1960-ому. «Укрзалізниця» попросила ви-
ділити з бюджету в цьому році 7,1 млрд. 
грн. За отримані кошти компанія хоче 
придбати понад 15 нових 10-вагонних 
електричок.

У нашій державі рекордно 
низька довіра до вакцин

Україна відзначилась рекордно 
низькою довірою до вакцинації се-
ред країн Східної Європи. Лише 50 від-
сотків українців вважають, що вакци-
ни ефективні. Це - результати опитуван-
ня фонду Welcome Trust щодо ставлення 
людей до науки та медицини. Показово, 
що Україна є лідером серед країн з най-
вищими показниками щодо захворюва-
ності на кір разом із Мадагаскаром, Фі-
ліппінами, Єменом, Бразилією, Сербією, 
Суданом, Таїландом та Францією. Зага-
лом, найбільшу недовіру до вакцинації 
висловили країни з високим рівнем до-
ходів. Приблизно 20 відсотків європей-
ських країн вважають, що вакцини не є 
безпечними або сумніваються у їх без-
пеці. Але глобально 8 із 10 людей у сві-
ті (79 відсотків) погоджуються, що вак-
цини безпечні.

У нас 16 мільйонів абонентів  
не можуть скористатися 3G і 4G  

В Україні 16 мільйонів абонентів не 
можуть скористатися 3G і 4G зв’язком 
через відсутність в сільській місце-

вості відповідних станцій, які прово-
дять сигнал. Про це заявив керівник 
сектору «IT і Телеком» BRDO (Офіс ефек-
тивного регулювання) Олександр Ку-
браков, передає УНІАН. А також близь-
ко 26 мільйонів осіб, виїжджаючи за міс-
то, стикаються з такими ж проблемами. 
Є 2G, але не більше. За словами Кубра-
кова, це відбувається тому, що в Украї-
ні немає базових станцій, які підтриму-
вали б таку швидкість зв’язку. В Європі 
4G зв’язок отримують більше, ніж 90 від-
сотків населення. Основною причиною 
відставання України в розвитку зв’язку 
- економічна невигідність для операто-
рів, оскільки великі витрати на будівни-
цтво мережі. 

Частина Криму може засохнути
Крим перебуває на межі екологіч-

ної катастрофи - за п’ять-сім років там 
закінчаться запаси прісної води. Рані-
ше її туди постачали з материкової Укра-
їни, але після анексії півострова Росією 
постачання призупинили. На півострові 
розпочинається сухий період, найближ-
чими роками атмосферні опади зменшу-
ватимуться. А тому й прісної води в Кри-
му стане менше. Відповідно, це призве-
де до зупинення низки підприємств на 
півночі Криму, а також міграції населен-
ня степової частини півострова, заявив в 
ефірі телеканалу UATV представник пре-
зидента України в Автономній республі-
ці Крим Борис Бабін.
Гречка може різко подорожчати

Підвищення цін на вітчизняну 
крупу відбудеться вже протягом най-
ближчих місяців. Про це заявив голо-
ва Української Асоціації постачальників 
торговельних мереж Олексій Дорошен-
ко. «Вартість гречки сягне мінімум 20-21 
гривню за кілограм. Зростання ціни буде 
через зменшення посівів цієї культури в 
Україні», - йдеться у повідомленні. А ось 
пшениця коштуватиме менше. А також 
цибуля й капуста. У серпні ціни на ці ово-
чі знизяться втричі, порівняно з весня-
ною вартістю.

Щомісяця на заробітки їде  
100 тисяч наших співвітчизників

З України із 20 березня 2018 року 
виїхало понад 1,3 млн. трудових мі-
грантів. Щохвилини їх кількість збіль-
шується на дві людини. Про це йдеться 
на сайті ukrainianpeopleleaks.com, який 
у режимі онлайн підраховує кількість 
громадян, що залишили Україну. Для 
підрахунку статистики також викорис-
товували дані, озвучені міністром за-
кордонних справ Павлом Клімкіним. За 
його словами, щомісяця з країни на за-
робітки їдуть 100 тисяч осіб. За дани-
ми Мінсоцполітики, проблема трудової 
міграції торкнулася вже 9 млн. осіб (у 
тому числі - сім’ї українців, які залиши-
ли країну).

Нардепи хочуть підвищити 
виплати при народженні дітей

В Україні може збільшитися розмір 
державної допомоги при народженні 
дитини. Відповідний документ внесли 
на розгляд Верховної Ради. Пропонуєть-
ся при народженні першої дитини при-
значення допомоги у розмірі 50000 гри-
вень, які виплачуються наступним чи-
ном: виплата здійснюється одноразово у 
сумі 14000 гривень; щомісяця протягом 
трьох років 1000 гривень. Сума допомо-
ги при народженні другої дитини - 75000 
гривень: виплата проводиться одноразо-
во у сумі 21000 гривень; щомісяця протя-
гом трьох років у розмірі 1500 гривень. 
При народженні третьої та наступної 
дитини розмір допомоги - 100000 гри-
вень: виплата здійснюється одноразово 
у сумі 28000 гривень; щомісяця протя-
гом трьох років - у розмірі 2000 гривень. 
Закон може набрати чинності з 1 січня 
2020 року.

Україна Світ
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Ведуча заходу, завідувачка 
відділу міського абонементу Те-
тяна Ковалькова звернула увагу 
на те, що Володимир Леонович 
був ровесником бібліотеки (Тер-
нопільську ОУНБ засновано 1939 
року), одним із перших її читачів, 
починаючи з далеких 50-х років 
минулого століття. Вона зазна-
чила, що вірний друг книгозбірні, 
кореспондент газет «Вільне жит-
тя» та «Свобода» відійшов у засві-
ти вісім років тому, проте тала-
новитого журналіста пам’ятають 
і шанують багато тернополян, а 
його книжка «Листи до друга» 
має популярність серед читачів 
різного віку. Три незабутні зустрі-
чі за участю Володимира Сушке-
вича відбулися в Тернопільській 
ОУНБ: «Тернопіль у стилі ретро», 
«Бібліотека, яку я люблю», пре-
зентація книжки «Листи до дру-
га».

На захід завітали тернопіль-
ські журналісти, відомі краяни, 
які поділилися теплими спогада-
ми про Володимира Леоновича. 
Галина Садовська назвала Суш-
кевича ангелом, який ходив по 
землі, розповіла, що коли у 2008 
році побачили світ його знамени-

ті «Листи до друга», то він тішив-
ся, як дитина. 

Оксана Періг, донька Воло-
димира Леоновича, подякува-
ла присутнім за пошанування її 
батька. Вона сказала, що він був 
самоіронічною, самокритичною 
та чуйною людиною і  завжди до-
помагав людям, чим міг. «Тато, 
- зауважила пані Оксана, - не лю-
бив розхожої фрази: це ваші про-
блеми. Він вважав, що люди за-
вжди мають залишатися людьми, 
і намагався сам допомагати бага-
тьом». 

Тетяна Дігай, тернопільська 
поетеса та музикант, згадала про 
знайомство зі знаменитим жур-
налістом і те, як він оцінив її пер-
ший вірш про Тернопіль. 

Юрій Завадович, заслужений 
лікар України, поділився спога-
дами про багаторічну дружбу з 
Володимиром Леоновичем ще зі 
шкільних років, яку вони проне-
сли крізь усе життя. Пан Юрій зга-
дував, як Сушкевич часто кликав 
його до себе «погуторити»: «При-
йди, поговоримо по-нашому», 
тобто, галицькою говіркою, 

якою, до речі, писав і свої знаме-
ниті «Листи до друга». Взагалі, 
Сушкевич якось по-особливому 
умів радіти зустрічам з друзями.  

Часто у редакційних кабіне-
тах Володимира Леоновича бував 
і філателіст Юрій Ковальков. Він 
назвав три головні, на його дум-
ку, риси, притаманні відомому 
журналісту: надзвичайна скром-
ність, інтелект і почуття гумору. 

Відомий фотожурналіст Ва-
силь Бурма розповів про багато-
річну творчу співпрацю з Воло-
димиром  Леоновичем у газеті 
«Вільне життя». Згадав цікаву іс-
торію. Тоді Сушкевич працював у 
Кривому Розі і написав пану Ва-
силю листа, котрий загубився не-
прочитаним між газетами. Ми-
нуло багато літ. Володимир Ле-
онович уже приїхав до Тернопо-
ля і працював у «Вільному жит-
ті». Перетинався постійно з Ва-
силем Бурмою, однак ніколи не 
згадував про свій лист, на який 
не отримав відповіді. Та якось 
пан Бурма переглядав старі газе-
ти і випадково натрапив на уже 
пожовтілий аркуш. Прийшов до 
Сушкевича з вибаченням. Воло-
димир Леонович його прийняв, 

мовляв, тепер зрозуміло, чому не 
отримав відповіді. 

«…Усі люди, як зорі, і кожен го-
рить на своїй висоті, і кожен сві-
тить по-своєму. У Сушкевича була 
своя орбіта», - зазначив Василь 
Бурма.

Упродовж заходу звучали 
уривки з книжки «Листи до дру-
га» у майстерному виконанні 
Юрія Черненка, актора Терно-
пільського академічного облас-
ного українського драматичного 
театру імені Т. Г. Шевченка. Також 
він прочитав вірш Василя Стуса 
«Синові» - переклад вірша англій-
ського письменника Редьярда Кі-
плінга «Якщо» («If»). Варто зазна-
чити, що Володимир Сушкевич зі-
брав за своє життя 46 перекладів 
цієї поезії.

Доповнювали виступи гос-
тей фрагменти фільму та мульти-
медійна презентація про життє-
вий і творчий шлях Володимира 
Сушкевича, які надали журналіс-
ти Михайло Маслій та Лариса Ми-
хальська.

На згадку про вечір бібліоте-
карі відділу міського абонемен-
ту подарували всім учасникам 
листівки з графічним зображен-
ням книгозбірні у виконанні Єв-
гена Удіна, заслуженого художни-
ка України.

«…Скажи, друже, куди поді-
лись ті роки? Відшуміли весни, 
відзеленіли літа, віджовкли осе-
ні, відбіліли зими. Ніщо так не 
тривожить, як швидкоплинність 
часу…» Так писав в одному з «Лис-
тів до друга» Володимир Сушке-
вич.  

«…А зараз у Тернополі влада-
рює перше літо третього тисячо-
ліття. Прекрасна пора. Чи дощ, чи 
сонце – все радує, бо все це – жит-
тя. А воно попри всі негаразди 
таке прекрасне. І місто наше в по-
лоні цієї пори впевнено заглядає 
у своє майбуття…» 

Ці слова Володимир Леоно-
вич написав у червні 2001 року у 
своїх «Листах до друга»…   

Тетяна КОВАЛЬКОВА, 
завідувачка відділу міського 

абонементу ТОУНБ.

Володимир Сушкевич 
любив людей. 
А люди любили його

Відомі та звичайні 
тернополяни. Бо він умів 
про кожного написати 
по-особливому правдиво, 
просто і цікаво. 8 червня 
відомому журналісту, 
закоханому в Тернопіль, 
могло б виповнитися  
80 років.

Друзів і близьких Володимира Сушкевича зібрала 
Тернопільська обласна універсальна наукова 
бібліотека. Тут за теплими розмовами минув 

вечір-спогад «Закоханий у Тернопіль», приурочений 
до 80-річчя від дня народження пана Володимира, 
автора відомої книжки «Листи до друга», присвяченої 
Тернополю і тернополянам, заслуженого журналіста 
України, володаря Всеукраїнської премії «Золоте перо». 
Він народився в 1939 році, а в 2011-му його не стало.

Із тернопільською 
мистецтвознавицею 

Вірою Стецько.

З внуком Володимиром.
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Відчуваєте, що ваша шкіра "перевантажена" 
складними косметичними засобами? Давайте 
згадаємо бабусині рецепти і повернемося до 

перевіреного часом рецепту - очищуємо обличчя за 
допомогою настою ромашки і меду.

Складові: 1/8 чашки свіжих або сушених квітів ромашки, 1/4 
чашки меду.

1. Квітки ромашки помістіть в склянку або баночку. Зверху за-
лийте медом, перемішайте, закрийте банку кришкою і залиште на-
стоюватися протягом 1-2 тижнів. 

2. Не можна нагрівати склад для прискорення процесу, тому що 
потрібно зберегти поживні властивості ромашки. Після настоюван-
ня можна процідити мед або використовувати разом з ромашкою. 

3. Для вмивання нанесіть мед на обличчя і шию, дайте всота-
тися 1 хвилину, потім змийте губкою або м'якою серветкою під 
теплою водою. Можна спочатку потримати теплу серветку на об-
личчі, щоб мед підтанув на шкірі, а потім вмитися теплою водою.

4. Закінчити процедуру можна нанесенням зволожуючого засо-
бу на шкіру обличчя.

5. Зберігати медову суміш краще в темному прохолодному міс-
ці. Якщо квіти покриті шаром меду, можна зберігати склад протя-
гом декількох місяців.

Літня спека на 
вулиці змушує 
співробітників 

офісів рятуватися від 
високих температур за 
допомогою кондиціонера. 
Але одночасно з початком 
жари й роботи охолодних 
систем росте й кількість 
захворювань. ГРВІ, 
запалення легенів, 
бронхіт, запалення 
периферичних нервів 
(неврит) - ось лише 
невеликий перелік 
того, що може стати 
супутником офісної 
прохолоди. Тому ділимося 
порадами спеціалістів, 
як користуватися 
кондиціонером, щоб не 
нашкодити власному 
здоров’ю. Отже:

• Різниця в температурах за 
вікном і в приміщенні повинна 
бути не вищою 10 градусів. Кім-
натна температура не повинна 
опускатися нижче 20 градусів. 
Більш різке температурне ко-
ливання послаблює здатності 

захисних сил організму, що про-
вокує алергію й загострення 
хронічних хвороб.

• Не можна направляти по-
вітря, яке надходить з конди-
ціонера прямо на людину. Кра-
ще пустити струмінь повітря 
уздовж стелі або стіни.

• Небезпечна зона – 2 метра 
перед включеним кондиціоне-
ром. Там рухливість повітря ве-
лика, а температура нижча, ніж 
в іншій зоні. Не варто там сиді-
ти, особливо, якщо ви змушені 
постійно перебувати в примі-
щенні з кондиціонером.

• У приміщенні із працюю-
чим кондиціонером виникає 
нестача кисню, через те, що не-
має припливу свіжого повітря. 

У такому охолодженому офісі 
виправить положення велика 
кількість квітів, наприклад фі-
кусів. 

• Кондиціонер, як відомо, 
сушить повітря. Для того, щоб 
нейтралізувати цю шкоду для 
людини, рекомендуємо вста-
новити пристрої для зволо-
ження повітря або воложити 
повітря в офісі за допомогою 
підручних засобів (акваріум, 
кімнатні фонтани або просто 
ємності з водою). Шкіру від 
висихання зрошуйте термаль-
ною водою або нанесіть захис-
ний крем.

• Зверніть увагу, коли остан-
ній раз у вашому офісі міняли 
фільтри на агрегаті й чистили 
спліт-системи. Якщо минуло 
більше трьох місяців, то такий 
кондиціонер може стати роз-
садником вірусів. 

• Уберегти м’язи спини 
й шиї від різкого переохоло-
дження при працюючому кон-
диціонері допоможе одяг з на-
туральної тканини, яка може 
всмоктувати зайву вологу.

Руки - візитна картка жінки. Але 
що робити, якщо після дачного 
сезону, який вже наближається 

до завершення, шкіра стала сухою, 
лупиться, у неї в'їлася земля, сік 
рослин або навіть фарба? Розробляємо 
план з порятунку рук!

ВІДМИВАЄМО
Спочатку кілька разів миємо руки з милом. 

Усі натуральні забруднення відмиються самі. 
Плями фруктового соку можна вивести зі шкі-
ри, розчинивши у воді невелику кількість ли-
монної кислоти і потримавши в цьому розчині 
руки з півгодини. Якщо на руки потрапила фар-
ба, то її можна без проблем видалити, протерши 
потерпілу ділянку шкіри соняшниковою олією. 
А от використовувати ацетон та інші розчинни-
ки не варто - ще більше пересушите шкіру, а то 
й зовсім одержите подразнення.

РОЗПАРЮЄМО
Опустіть руки на п'ять-сім хвилин у ван-

ночку. Краще, якщо в ній буде не вода, а відвар 
ромашки або хоча б ромашковий чай. На від-
міну від чаю чорного, він не фарбує шкіру, зате 
служить відмінним антисептиком і заспокоює 
та зм'якшує шкіру рук, що постраждала від ро-
біт у саду. Достатньо середньої температури, не 
потрібно робити відвар занадто гарячим, рукам 
має бути приємно і комфортно. Почав остигати і 
стало прохолодно? Значить, настав час виймати!

ВІДНОВЛЮЄМО
Після ванночки промокаємо руки полотня-

ною серветкою або рушником і відразу нано-
симо на них маску. Ось кілька простих і діючих 
рецептів, які допоможуть відновити шкіру рук:

МАСКА З СИРУ Й ЗЕЛЕНОГО ЧАЮ
Змішуємо 2 ст. л. знежиреного сиру з цедрою 

лимона. Додаємо 1 ст. л.  зеленого чаю й 1 ч. л. 
маслинової олії. Отриману суміш на півгодини 
відправляємо в холодильник охолоджуватися, а 
потім наносимо на руки на 20 хвилин. Змивати 
прохолодною водою без мила!

БАНАНОВА МАСКА
Розімніть банан з 1 ч. л. маслинової олії. Пе-

ремішайте отриману суміш, трохи підігрійте її 
на невеликому вогні, помішуючи, щоб утвори-
лася кашка. Маску накладіть на шкіру рук на 20 
хвилин, потім змийте теплою водою.

МЕДОВО-ГЛІЦЕРИНОВА МАСКА
Змішайте 2 ч. л. води з 1 ч. л. гліцерину, до-

дайте до отриманої суміші 1 ч. л. меду й 1 ч. л. 
ложку вівсяного або пшеничного борошна. Мас-
ку накладіть на шкіру рук на 20 хвилин, потім 
змийте прохолодною водою.

МЕДОВО-КАРТОПЛЯНА МАСКА
Змішайте 1 ч. л. меду з тертою сирою карто-

плею. Додайте кілька крапель морквяного, ка-
пустяного або лимонного соку. Нанесіть маску 
на 15 хвилин, потім змийте теплою водою.
ЛИМОННО-КАРТОПЛЯНА МАСКА

Зваріть дві картоплини, розімніть їх до 
стану густого пюре й додайте сік половинки 
лимона. Розітріть отриману суміш. Поки маса 
ще тепла, нанесіть її на шкіру рук товстим ша-
ром, помістіть руки в поліетиленові пакети і 
тримайте так 15 хвилин. Потім змийте теплою 
водою.

ЗВОЛОЖУЄМО
Після того як маска змита, наносимо на руки 

зволожуючий крем, а поверх нього надягаємо 
полотняні рукавички. Можна залишити їх на 
всю ніч або потримати хоча б півгодини, поки 
крем повністю не всотається. 

Літо у розпалі. Вже дослигли 
черешні, з’явилися перші вишні. 
Черешня за своїми біологічни-
ми особливостями належить до 
одного з 150 видів вишні, що іс-
нують на земній кулі. Тільки у 
слов’янських мовах для вишні 
й черешні існують окремі на-
зви. В інших мовах (німецькій, 
французькій, англійській тощо) 
черешня не має своєї назви, а 
іменується солодкою вишнею. 

Ягоди вишні - комора при-
родних речовин і сполук. Най-
головніше багатство вишень 
- капіляроскріплюючі речови-
ни (антоціани), наявність яких 
можна визначити по забарвлен-
ню плодів: чим темніша ягода, 
тим більше в ній цих сполук.

Корисні вишні наявністю в 
них фолієвої кислоти (вітамін 
В1). У щойно достиглих плодах 
його не більше 0,05-0,15 мг, а в 
тих, що достиглими висять на 
дереві ще 10-15 діб, вміст ві-

таміну підвищується до 0,4-0,5 
мг. Чимало у плодах вишні й ві-
таміну В2.  Проте найціннішим 
у плодах є наявність кумаринів 
(переважно оксикумаринів), що 
запобігають підвищеному згор-
танню крові та інфарктам, які 
провокують утворення тромбів.

Плоди мають багато амігда-
ліну, споживання якого сприяє 
профілактиці деяких серцевих 
захворювань. А в кісточках ви-
шні амігдаліну навіть надлишок, 
тому вживання наливок, що дов-
го стояли, призводить до серце-
вого болю.

У вишнях у 2-3 рази більше 
заліза, ніж у яблуках (від 1 до 3 
мг). Велика кількість фолієвої 
кислоти і заліза роблять вишні 
дуже корисними при недокрів’ї, 
зниженому кров’яному тиску. 
Вони корисні для утримання 
нормального рівня згортання 
крові, попередження розладів 
серцевої та нервової систем. 

«Швидка 
допомога» 
для рук
Повертаємо красу після вихідних на дачі

Як не стати жертвою кондиціонера

БАБУСИНІ РЕЦЕПТИ 
КРАСИ: очищуємо 
шкіру ромашкою

Запобігають утворенню 
тромбів і недугам серця

Вишні і черешні вбережуть 
від десятків недуг
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Микола не припиняв 
малювати навіть вночі, 
коли сутінки покривали 

пеленою сонне місто. Тоді він ще 
більше творив і його картини 
були одна краща другої. Такого 
натхнення  до творчості він 
ніколи раніше не мав. Це, з 
одного боку, тішило, адже 
розвивало і вдосконалювало 
його художні здібності, а з іншого 
- було втечею у себе, зануренням 
у власний світ від почуття, яке 
окрилило його і вмить полетіло у 
незвідані далі.

Хлопець ще у школі відзначався 
з-поміж однолітків умінням бачити пре-
красне навіть у простих речах. Він захо-
плювався відображенням дерев у тихому 
озері, шумом лісу, яким обережно ступав, 
аби не розтоптати квітів, що килимами 
стеляться під ногами.

Саме тому творчого, креативного 
хлопчика-естета батьки віддали у худож-
ню школу. Згодом він вступив до акаде-
мії мистецтв.

Микола був студентом-відмінником. 
Увесь тиждень наполегливо вчився, а в 
неділю практикував здобуті знання на 
центральній площі затишного, не схожо-
го на інші, міста Львова. Брав мольберта 
і малював пейзажі. На площі перед Опер-
ним театром було декілька його колег-
художників, які за десять-двадцять хви-
лин створювали шедевральні портрети 
для перехожих.

Микола також вирішив спробувати 
себе у ролі портретиста. І ось уже декіль-
ка неділь поспіль малював дітей, дівчат і 
хлопців, сімейні пари. Крім енергії та на-
тхнення це приносило йому ще й непога-
ний заробіток.

Тієї неділі Микола, як звично, узявши 
мольберта, відправився у центр Львова, 
де завжди витала особлива творча атмос-
фера. Він уже встиг намалювати декілька 
портретів, коли до нього підійшла дівчи-
на з проханням намалювати її.

Хлопець підняв голову і… потонув 
у безодні її блакитних очей. Він малю-
вав і дуже уважно дивився, намагаючись 
запам’ятати кожну деталь, кожну рису 

її красивого обличчя, 
яке видавалось загад-
ковим і таємничим.

Та молодому ху-
дожнику вдалося пе-
редати на папері 
лише форму обличчя і 
великі бездонні очі прекрасної дівчини. 
Захоплюючий процес творіння раптово 
перервав телефонний дзвінок, який за-
смутив її.

- Я вже виїжджаю, - сказала співроз-
мовнику. 

І сумно усміхнулась до художника:  
- Пробачте, я мушу бігти. Ось, тримай-

те гроші. Ви ж витратили свій час.
Микола неначе завмер. А коли по-

стать незнайомки почала віддалятися, 
наздогнав її. Дівчину звали Олею. Віддав 
їй гроші, не промовивши й слова. Бо всі 
слова та думки розгубилися, сплуталися 
у його свідомості.

Микола дуже шкодував, що таким не-
зграбним було прощання із прекрасною 
незнайомкою. Коли наздогнав її, побачив 
мокрі від сліз очі. 

Відтоді сам собі дивувався: звідкі-
ля береться стільки сил, натхнення та 
ідей для написання нових картин? На-
самперед, Микола домалював портрет 
дівчини, яка вкарбувалася в його сер-

ці, а кожна риса її обличчя - в 
пам’яті. Він щонеділі приходив на 
площу перед Оперним театром в 
надії знову побачити її. Час спли-
вав. Оля не з’явилася. Хіба лиш у 
снах, які дедалі частіше приходи-
ли до нього. Картину з її зобра-

женням Микола обережно носив із со-
бою в тубусі, щоб не «зім’яти» спогадів 
про неї.

…Минув рік, як він її не бачив. Моло-
дий художник, як і щонеділі, знову прий-
шов на своє улюблене «робоче місце», 
аби творити нові шедеври і дарувати лю-
дям щастя.

- Вибачте, ви мене, мабуть, не 
пам’ятаєте? - почув несміливий голос. - 
Відчуваю свою вину перед вами за той 
недомальований портрет. Можете його 
завершити?

Миколу огорнуло хвилею емоцій. Хло-
пець відкрив тубус. 

- Ось, тримайте. Я домалював.
- Але як? Коли я йшла, то портрет був 

не готовим, - розгублено мовила дівчина. 
- Скільки з мене?

- З вас - згода випити зі мною філіжан-
ку смачної кави.

Микола швиденько зібрав мольберт 
і йшов із Олею знайомою вуличкою міс-
та. Він вірив, що сьогодні доля дала йому 

шанс. Він закохався в дівча, яке упродовж 
року день у день приходило в його дум-
ки.

За кавою хлопець відкрив своє серце, 
розповів, як з першого погляду закохав-
ся і як довго чекав на зустріч, боячись, що 
вона ніколи не відбудеться.

Дівчина ніяковіло опустила очі, а по-
тім нерішуче промовила, що їхнє перше 
знайомство «поглядами» теж залиши-
ло якесь дивне і тепле відчуття на серці. 
Саме тому знову приїхала до Львова.

Микола, не тямлячись від щастя, взяв 
її холодну долоньку у свою руку. Лиш те-
пер  побачив, що його руки заляпані фар-
бами. Тепер уже настала його черга нія-
ковіти. Та Оля зі щирою посмішкою гля-
нула на нього.

- А я навчатимусь у Львові, - розповіла 
дівчина. - Я в захопленні від цього міста. 
Щоправда, коли вперше приїхала сюди, 
була змушена швидко повертатися. Саме 
тоді, коли ти малював мій портрет, зате-
лефонувала мама і повідомила, що моя 
бабуся померла. Я її дуже любила.

Микола ніжно обійняв Олю за плечі. 
Тепло і щемко стало від його підтримки, 
їй захотілося розповісти про себе і слуха-
ти про нього та його життя.

Вони розмовляли вже упродовж де-
кількох годин. 

- Вибачте, але ми вже зачиняємо кафе, 
- перервав їхнє спілкування офіціант. 

А вони й не помітили, як швидко ми-
нув час. Здавалося, що знайомі цілу ві-
чність. І є про що згадати, поговорити.

Оля і Микола подались у центр Льво-
ва, на те місце, де вперше побачили один 
одного. Сиділи на лавочці, вдивлялись у 
сяйво ліхтарів вечірнього міста. Микола 
ніжно гладив  шовковисте волосся дівчи-
ни. А потім крадькома торкнувся її ніж-
них губ. 

Усміхався вечір. Він бачив багато за-
коханих. Умів «читати» долі. І знав: ко-
хання у цієї пари буде гарним і вірним. 
Хлопець стане відомим художником. А ді-
вчина - його музою. Захоплюватимуть-
ся портретами, на якій вона буде в обра-
зі коханої, дружини, матері, весни і осені, 
радості і тихого смутку…     

Але це буде пізніше. А тепер хлопець 
підбирав слова для освідчення своїй ко-
ханій…      

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

Для всієї    родиниНаш ДЕНЬ nday.te.ua nday.te.ua Наш ДЕНЬ
Струни серця

*     *     *
До мене слово прилітає,
Як птах крилатий навесні.
Дарує музику і світло, 
Натхнення в творчості мені.
Воно співає, окриляє,
Підносить дух до висоти.
Величне слово Кобзареве
Веде до здійснення мети.
У слові – спалах розуміння,
Горю у ньому і дерзаю.
Воно одвічне і нетлінне,
До уст алмаз цей прикладаю.
Борюсь за слово українське,
Його від зла оберігаю,
Його збираю самоцвіти, 
Пісні із них свої складаю.
Слова цитую й відкриваю
Нові знання і їх основу.
Молюсь за правду і за слово,
Що прикрашають рідну мову.

*     *     *
Небесне місячне світило
По небу цілу ніч котилось
І осявало все навколо.
Яке це гарне жовте коло!
Зірки до місяця схилились,
Немов прихід його вітали.
Він їм кивав: «Здоров, сестриці!
І вам вночі чомусь не спиться?».
І, підморгнувши їм, поплив
Над лісом сяйво зупинив.
І розлилось воно,  як море,
І засвітились темні гори.
У річці промені скупав.
Над ранок він кудись пропав.
А з ним і зорі заховались.
Погасла ніч.
Вже розвиднялось…

*     *     *
Я свій смуток розвію сонцем,
Що загляне в моє віконце.
І зігріє раниму душу,
І радіти йому я мушу.
Я свій смуток розвію вітром,
Що прилине до мене літом
І загляне в відкрите серце,
Мов у чисте мале озерце.
Я зустріну далеке щастя,
Що не дасть мені знову впасти.
Я нап’юся вина із нього,
Вийду з трунку твого п’янкого.
Вийду я на круту стежину
І зустріну таку людину,
Що простягне до мене руки,
Захистить від образ й розлуки.
Я розвію свій смуток снами.
Буде радість завжди між нами.
І з любов’ю вийду до тебе –
Хай про щастя співає небо.

*     *     *
В зеленій діброві зозуля кує
І трель солов’я не стихає.
Це літо наснагу свою віддає,
Це літо пісні нам співає.
На те й воно літо, 

щоб сонце пекло.
На те й воно літо, 

щоб тепло було.
Щоб в травах-покосах 

заплакали роси,
Щоб вітер гарячий чесав 

вербам коси.
В зелених отавах 

ромашки цвітуть,
Мов сніг забілів на травиці.
І бджоли роями на квітах гудуть.
І літо п’є воду з криниці.

Оксана КИШКАНЮК.
с. Слобідка 

Заліщицького району.

Мабуть, його знало у парку 
кожне дерево. І в погоду, і в него-
ду бродив аллеями і стежками. Ди-
вак, думали перехожі. Й поспіша-
ли, ховаючись під парасольками у 
дощ, або, кутаючись у теплі шали-
ки взимку. А він зупинявся і… слу-
хав дерева. А, може, то вони його 
слухали. Шкодував, що дерева не 
вміють розмовляти…

Довкола парку гомоніло ве-
лике місто. Але йому було саміт-
но серед людей. Тих, хто його лю-
бив, хто міг би стати гостем у його 
оселі, чи запросити до себе, він ви-
креслив зі свого життя. А ті, кого 
любив він… Любив?

Він мав дві дружини. Є діти. Ко-
лись у нього були свята, які його 
дратували, бо це зайві витрати. 
Друзі дітей були занадто галасли-
ві. Не міг терпіти подруг своїх дру-
жин, бо ті теревенили ні про що. 
Набридали родичі, яким постійно 
потрібна була якась допомога…

Першої дружини не стало май-
же раптово. 

- Як же так? Чому, Люсю? Ти ж 
ніколи не скаржилася на здоров’я. 
Як мені без тебе жити? - розгубле-
но запитував.   

Люся лежала у труні умирот-
ворена і спокійна. Такою ніколи не 
була при житті. 

- Треба було раніше жінку ша-
нувати, - кинула теща. - Що ти, що 
діти… 

Донька заміж зібралася, а тут 
така оказія. Треба відрадити Ліну, 
хай почекає рік, як годиться. 

- І не подумай, тату! Забобони 
це все. Миросько за той час іншу 
знайде. 

- Не буду я весілля робити. 
- Ти, головне, гроші дай. Ми в 

ресторані відсвяткуємо. 
Син підтримав Ліну. 
Не пішов Петро на ту заба-

ву. Пізніше карався, що не стук-
нув кулаком по столі. Адже щойно 
пів року минуло, як не стало Люсі. 
Каявся. А вона йому приснила-
ся. Усміхнена, щаслива. Такою він 
пам’ятає її, коли була дівчиною. 

На дружині трималася сім’я. 
Вона всюди і все встигала. Петро-
ві здавалося -  всі так живуть. Хоча, 
сусід не раз казав:

- Ти б хоча допоміг своїй Люсі 
килими винести й витріпати. Не 
можна жінці такої ваги таскати. 

- Жінка живуча, мов кицька, - 
відповідав зухвало. 

Петро завжди ходив франтом. 
А в часи дефіциту Люся за кордон 
моталася. Привозила гарні речі ді-
тям і чоловікові, а собі шкодувала. 
«Тиснула» кожну копійку. Купува-
ла дешевенькі одяганки. І те не-
зграбне шмаття разом з вічними 
клопотами додавало жінці років.

Одного разу купила собі сим-
патичні туфлі на високих підбо-
рах. Петро нагримав:

- Куди ти в них підеш по наших 
дорогах? Не мала де гроші подіти? 
Хай стоять, колись Ліна буде носи-
ти. 

Люся занедужала перед черго-
вою поїздкою на шопінг. 

- Мамо, ти ж обіцяла на літо 
щось купити, - кинув син. 

- Куплю, Ігоре, куплю. Тільки 
пізніше. В поліклініку треба піти. 
Щось зле мені. 

- Поліклініка нікуди не поді-
неться, а літо на носі. 

І вона зібралася їхати. 
Треба було Петрові вставити 

мізки синові. Не пустити Люсю. 
Але він промовчав. І Ліна не по-
шкодувала матері.

Після цієї поїздки Люся злягла. 
А невдовзі дружини не стало…

…Ліна з чоловіком подалися в 
столицю. Там і залишилися. Ігор 
одружився з одногрупницею з ін-
шого міста, там і оселився. 

Петро залишився сам. Через те 
довго затримувався на роботі. На-
віть, як не було потреби. 

…Мар’яну зустрів, коли колек-
тив відзначав ювілей шефа. Вона 
прийшла в кафе з подругами. По-
вна протилежність Люсі. Мар’яна 
- брюнетка. Люся була шатенкою. 
Вища за Люсю. Модно одягнена. 
Ні, це було не кохання. Просто, Пе-
трові було самітно. І харчувався 
так-сяк, а звик мати на столі пер-
ше, друге й третє. 

Чоловіки з його колективу, на-
бравшись сміливості після кількох 
чарок, почали запрошувати трьох 
жінок до свого столу. Як виявило-
ся, незаміжньою з них була тільки 
Мар’яна… 

- Гарний у тебе залицяльник, - 
казали Мар’яні знайомі. 

І вона так вважала. Після ко-
лишнього благовірного-випивохи 
Петро видавався уважним і га-
лантним. 

- Я одружуюся, - сповістив ді-
тей. 

- Вона хто? - поцікавилися. 
- Працює в одній з установ на-

шого міста. 
- Житло має?
- Так. А що? 
- То хай там і залишається. Хо-

чеш, іди до неї. Її в нашу хату не 
приводь. 

- Ви ж все одно тут не живете.
- Це не має значення. В гості бу-

демо приїжджати. 
Мар’яна жила у приміському 

селі. Кликала Петра до себе. А він 
уперся: в своїй квартирі звик бути. 
І до роботи не далеко. Розписали-
ся. Й кожен залишився у своїй осе-
лі.  

Бувало, на вихідні Мар’яна за-
лишилася ночувати в Петра. Ось і 
цього разу прибрала, почала готу-
вати обід. У двері подзвонили. Ігор 
з дружиною.  

- А ви, тітко, хто? - безцеремон-
но запитав у Мар’яни. 

- Ігоре, сину, це - моя дружина.
- Нам потрібно відпочити з до-

роги. А ви доварюйте борщ, чи що 
там, і йдіть… погуляйте. 

Мар’яна залишила вариво. 
Збиралася додому. Петро стояв ні 
в тих, ні в сих. Пішла. А він і слова 
не сказав. 

Не зчулася, як перетворилася 
на покоївку для Петра. Прибрати, 
приготувати, випрати… Його дра-

тували Мар’янині подруги, яких 
запрошувала до себе додому. Тому, 
як жартувала, «розводила подруг 
і чоловіка в просторі і в часі». Не 
зійшовся Петро характером і з 
Мар’яниним рідним братом, бо 
той не міг зрозуміти: що то за таке 
сімейне життя в сестри. Не подо-
балось, що Мар’янин син вирішив 
стати кухарем. Мовляв, не чолові-
ча це професія біля плити стояти. 

Якось Мар’яна попросила Пе-
тра допомогти дещо на господар-
ці. 

- Маєш мудрого брата, хай під-
соблює, - відмахнувся. 

Їй було важко зізнатися собі, 
що це не подружнє життя, а якась 
бутафорія. А Петра все влаштову-
вало. 

Мар’яну звалив грип, коли син 
з однокласниками поїхав на екс-
курсію під час весняних канікул. 
Зателефонувала Петрові, аби ку-
пив ліки.

- Ти що, хочеш, аби я також за-
хворів?! Брата попроси, до нього 
ніяка зараза не причепиться. 

Коли прийшов брат, вона пла-
кала. Від образи. 

Цього ж дня він зателефону-
вав до Петра:

- Не муч Мар’яну. Не хочеш 
жити по-людськи - розбіжіться. З 
першим чоловіком натерпілася. А 
тепер ти коники викидаєш. І ще: 
вона тобі не служанка. Затям це. 

Петро не любив, коли з ним го-
ворили так жорстко. 

- Та не хочу я більше бачити ні 
тебе, ні твоєї сестри! - випалив. 

Брат передав Мар’яні цю роз-
мову. 

І все-таки вона хотіла налаго-
дити стосунки з Петром. Але він 
уже все вирішив:

- Самому жити ліпше. Ніхто на 
мізки не капає.

…Петро гадав, що й на пенсії 
буде працювати на своєму ком-
фортному і грошовитому місці. 
Втримався два роки. А потім на-
тякнули: є інша кандидатура. Чи-
єсь протеже. Пора видяковувати-
ся. 

…Одноманітні дні стали його 
мукою. Діти вкрай рідкр навідува-
лися після того, коли розлучився з 
Мар’яною. До сусідів завжди ста-
вився з погордою, тому дружби не 
водив. З родиною майже не спіл-
кувався. 

Петро почувався самотиною у 
великому місті. Часто бродив ву-
лицями. Мимо йшли сотні людей. 
Серед них не було знайомих очей. 
А, може, не помічав. Чи його не по-
мічали.

Тепер від міста втікав у парк. 
Серед дерев було затишніше душі. 

А ще Петро боявся занедужати 

і померти на самоті. Не встигла го-
лова заболіти, а він уже жменями 
ковтав таблетки. 

…Останнім часом став сен-
тиментальним. Подумки про-
сив прощення у покійної Люсі. І 
не наважувався зателефонувати 
Мар’яні, аби сказати: у тому, що 
вони не разом - його вина. Кіль-
ка разів пробував. Проте остан-
ні цифри так і не набрав. Хтозна, 
чи потрібне їй Петрове каяття. І, 
може, номер телефону змінила.   

…Особливо тужно було взим-
ку, коли сніги замітали світ. Ди-
вився у вікно на холодну білу пе-
лену. Чекав, коли розпогодиться. 
Йшов до парку, копався у глибо-
ких снігах. Ставало легше.   

…У теплі дні, щойно розвидніє, 
Петро вже на ногах. Нап’ється чаю 
і поспішає у ще сонний парк. Де-
рева слухають його думки. Ні про 
що не запитують. А Петрові так 
хотілося, аби хтось із ним загово-
рив, розпитав про дітей, внуків. 
Хоча… вони давно не приїжджали. 
Останній доньчин візит закінчив-
ся великим скандалом. Ліна доко-
ряла батькові, що він живе у вели-
кій квартирі. Наполягала, аби про-
дав чотирикімнатне помешкання, 
купив собі одну кімнату, а гроші 
поділив між нею та братом. Петро 
навідріз відмовився. Ліна поїхала 
швидше, чим планувала. На запи-
тання, коли приїде знову, кинула:

- На твій похорон!
Після цього в Петра замлоїло 

біля серця. Зателефонував синові, 
розповів про скандал з Ліною.

- А, справді, навіщо тобі така 
велика хата? - сказав Ігор. - Я от 
машину нову зібрався купувати. 
Гроші не зайві. 

- Ти коли приїдеш?
- Коли будеш квартиру прода-

вати. 
...На ринку зустрів Мар’яни-

ного брата. Підійшов. Привітався. 
- Щось ти подався, Петре. 
- А Мар’яна як? Я хотів би…
- У Польщі. Живе там. Заміж за 

поляка вийшла. Недавно гостю-
вав у них. Нарешті моя сестра щас-
лива. 

У цих словах Петро вловив до-
кір. Опустив голову. Пішов далі…

…Цього ранку прокинувся піз-
ніше, ніж зазвичай. Було похмуро. 
Напився чаю. Зібрався до парку. 

Пройшов кілька кроків. Зако-
лоло біля серця. Крок, ще крок… 
Присів біля дерева. Сперся на 
стовбур. Ангел закрив Петрові очі. 
Тополя провела Петрову душу у 
Вічність. 

Потім підійшли люди.
- Від туги помер, - мовив хтось 

тихо…
Ольга ЧОРНА.

Вислови відомих людей 

про доброту
У внутрішньому світі люди-

ни доброта – це сонце. (В. Гюго)

Доброта – це те, що може 
побачити сліпий і почути глу-
хий. (Марк Твен)

Верх щастя на вершині До-
броти. (А. Поуп)

Скільки в людині добро-
ти – стільки в ній і життя. 
(У. Емерсон)

Кожна істота, до тих пір 
поки існує, повинна володі-
ти властивістю доброти так 
само, як володіє властивістю 
існувати. (Августин)

Зі всіх чеснот і достоїнств 
душі найбільша гідність — до-
брота. (Бекон Ф.)

Великі люди здатні на вели-
ку доброту. (Сервантес)

Раз добром нагріте серце — 
вік не охолоне. (Т. Шевченко)

гніздечкоСімейне

Сокровенне

Життєві сюжети

На фото Івана ПШОНЯКА: учасниці 
танцювального ансамблю «Пролісок» села 
Котюжини Збаразького району: Софія 
Сеник, Таня Гороховська і Катерина Чубик.

Самотня душа
у великому 

місті

Недомальований портрет
 …Минув 
 рік, як 
він її не бачив. 
Молодий 
художник, як і 
щонеділі, знову 
прийшов на 
своє улюблене 
«робоче місце», 
аби творити 
нові шедеври 
і дарувати 
людям щастя...

Коли танцюють діти - 
світ радіє, 

Бо кожен рух - 
це грація й краса… 

І на устах усмішка 
промениста,

Бо танець розмальовує 
життя…
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*     *     *
Головний тренер збірної Укра-

їни та екс-нападник “Челсі” Ан-
дрій Шевченко відзначився голом 
у матчі з легендами “Реалу”. Він за-
бив м’яч у поєдинку зірок мадрид-
ського “Реалу” та лондонського 
“Челсі”. Українець зіграв за англій-
ців, за яких виступав у 2006-2008 
роках.

У першому таймі Шевченко за-
робив пенальті, який сам реалі-
зував. Переміг у поєдинку “Реал” 
- 5:4. 

*     *     *
Український легкоатлет Бог-

дан Бондаренко не виступатиме 
у півфіналі командних змагань на 

Європейських іграх. У кваліфікації 
Європейських ігор Бондаренко  за-
воював бронзову нагороду. Після 
виступу Богдан зізнався, що  мав 
проблеми зі здоров’ям  і роздуму-
вав над тим, щоб зовсім не вихо-
дити в сектор. В результаті Бонда-
ренко не візьме участі в півфіна-
лі командних змагань, а його міс-

це займе Андрій Проценко, який 
разом з командою знаходиться в 
Мінську.

*     *     *
Міжнародний Олімпійський 

комітет обрав місце проведення 
зимових Олімпійських Ігор 2026 
року. Їх прийме італійські Мілан 
та Кортіна-д’Ампеццо. Окрім іта-
лійських міст, на проведення зи-
мової Олімпіади-2026 претенду-
вала спільна заявка Стокгольма 
та Оре. Однак, вона набрала лише 
34 голоси членів МОК, у той час, як 
італійська заявка – 47 голосів.

Попередня дата проведення 
зимової Олімпіади-2026 – 6-22 лю-
того.

Спортивна арена

Спорт ТернопілляНовини боксу

А ось 24 червня скарбничка збір-
ної України на II Європейських 
іграх в Мінську поповнила-

ся тільки однією медаллю: срібло в 
синхронних стрибках на батуті заво-
ювали Антон Давиденко та Микола 
Просторов.

Дуже близькі до сходження на п’єдестал 
пошани були дзюдоїстка Галина Тарасова і 
батутистки Марина Кийко. Перша посту-
пилася в бронзовій сутичці представниці 
Азербайджану Ірині Кінзерській, а друга у 
фіналі індивідуальних змагань зі стрибків 
на батуті стала четвертою.

Таким чином, Україна опустилася на чет-
верте місце в медальному заліку Європей-
ських ігор, пропустивши вперед Грузію, яка 
взяла золото в дзюдо.

Як і Україна, по 5 золотих нагород мають 
команди Італії та Франції, але вони поступа-
ються за кількістю срібних медалей. Ліди-
рують збірні Російської Федерації і Білорусі.

На Європейських іграх  боротьбу за ме-
далі ведуть представники 50 країн. Зага-
лом буде розіграно 199 комплектів нагород 
у 23-х дисциплінах. Ігри триватимуть до 30 
червня. Змагання у 8 видах спорту стануть 
кваліфікаційними на Олімпіаду-2020 у То-
кіо.

У Мінську українці виступають у всіх 15 
видах спорту та 22 дисциплінах. 

Медальний залік збірної України за три 
дні змагань:

ЗОЛОТО
Дарія Білодід. Дзюдо (до 48 кг). 22 червня.
Георгій Зантарая. Дзюдо (до 66 кг). 22 

червня.
Анастасія Сапсай. Самбо (понад 80 

кг). 22 червня.
Тетяна Мельник, Анна Рижикова, Да-

нило Даниленко, Олексій Поздняков. Лег-
ка атлетика. Змішана естафета 4х400 м. 23 
червня.

Ольга Ляхова, Яна Качур, Олексій По-
здняков, Євген Гуцол. Легка атлетика. 
Гонка-переслідування. 23 червня.

СРІБЛО
Анастасія Новікова. Самбо (до 48 кг). 22 

червня.
Олена Сайко. Самбо (до 64 кг). 22 червня.
Олег Омельчук. Стрільба кульова. Пнев-

матичний пістолет (10 м). 23 червня.
Аліна Бихно, Анастасія Возняк, Тетя-

на Довженко, Діана Мижерицька, Вале-
рія Юзьвяк. Художня гімнастика. Вправа з 3 
обручами та 4 булавами. 23 червня.

Катерина Москальова. Самбо (68 
кг). 23 червня.

Анна Плотіцина. Легка атлетика. Біг на 
100 м з бар’єрами. 23 червня.

Антон Давиденко і Микола Просторов. 
Стрибки на батуті. 24 червня.

БРОНЗА
Наталія Смаль. Самбо (до 72 кг). 22 

червня.
Влада Нікольченко. Художня гімнасти-

ка. Вправа з обручем. 23 червня.
Влада Нікольченко. Художня гімнасти-

ка. Вправа з булавами. 23 червня.
Галина Ковальська. Самбо (понад 80 

кг). 23 червня.
Марина Бех-Романчук. Легка атлетика. 

Стрибки у довжину. 23 червня.
Богдан Бондаренко. Легка атлетика. 

Стрибки у висоту. 23 червня.
Тим часом, 22 червня у Мінську на Ге-

неральній асамблеї Європейських олімпій-
ських комітетів оголосили, що Треті Євро-
пейські ігри у 2023 році відбудуться у поль-
ському Кракові. Таким чином, Польща при-
йме естафету від Мінська. А Перші Європей-
ські ігри пройшли в червні 2015 року у сто-
лиці Азербайджану Баку.

Приємно повідомити, що серед україн-
ських спортсменів, які змагаються у сто-
лиці Білорусі, є й четверо тернополян. Це 
- Віталій Гринів та Владислав Щербань 
(велоспорт-трек), Тетяна Єднак (веслуван-
ня на байдарках і каное), Анастасія Бачин-
ська (спортивна гімнастика).

Чемпіон WBF International і 
German International у суперваж-
кій вазі Владислав Сіренко (12-0, 
10 КО) переміг росіянина Дени-
са Бахтова (39-15, 26 КО) в рамках 
вечора боксу в ПАР. Українець пре-
сингував свого суперника весь бій 
і після серії ударів у сьомому раун-
ді рефері був змушений зупини-
ти поєдинок. Перемога технічним 
нокаутом. Таким чином, Сірен-
ко здобув дванадцяту перемогу в 
дванадцяти матчах на профірингу. 

*     *     *
Український боксер Тарас Не-

удачин, який виступає в супер-
важкій вазі, здобув третю пере-
могу у професійному боксі. Тарас 
23 червня провів третій поспіль 
бій у Південній Африці.

*     *     *
Відомий російський боксер 

Микола Валуєв зізнався, що бо-
реться з раком. Боксеру зроби-

ли кілька операцій, однак так і не 
змогли видалити пухлину. Екс-
чемпіон світу з боксу розповів, 
що щомісяця проходить терапію 
через пухлину головного мозку.

Колишній абсолютний чемпі-
он світу в першій важкій вазі (до 
90,7 кг) Олександр Усик призна-
чений WBO обов’язковим пре-
тендентом на чемпіонський бій у 
надважкій вазі з переможцем ре-
ваншу між американцем Енді Руї-
сом та британцем Ентоні Джошуа. 
Наразі Енді Руїс володіє титула-
ми WBO, WBA (Всесвітньої бок-
серської асоціації) та IBF (Міжна-
родної боксерської федерації). Ре-
ванш чемпіона світу з Джошуа по-
винен пройти до кінця 2019 року. 
Олександр Усик планує дебюту-
вати у надважкій вазі у вересні в 
поєдинку з камерунцем Карлосом 
Такама.

Тернополяни Володимир 
Ізанський та Дмитро Патиков-
ський із медалями повернули-
ся з відкритого чемпіонату Єв-
ропи зі спортивного універ-
сального бою. Такий турнір за 
участі збірних команд Узбе-
кистану, Азербайджану, Турк-
менистану, Литви, Латвії, Бол-
гарії, Молдови, Грузії та Украї-
ни завершився у Коблево Ми-
колаївської області. Володи-
мир Ізанський здобув перше 
місце серед чоловіків у розді-
лі «класика» у ваговій кате-
горії 100+ і, відповідно, отри-
мав звання чемпіона Євро-
пи. Віце-чемпіоном у розділі 

«лайт» у ваговій категорії 81 
кг став Дмитро Патиковський. 
Спортсмени представляють 
Тернопільську обласну Феде-
рацію універсального бою. До-
дамо, що у командному заліку 
збірна України зайняла перше 
місце, на другому місці була 
командна Молдови, на тре-
тьому  - представники Узбе-
кистану. До речі,  23-28 серп-
ня у Тернополі відбуватиметь-
ся Кубок України зі спортив-
ного універсального бою, при-
свячений Дню Незалежнос-
ті України та Дню міста. Про-
ходитимуть змагання у парку 
імені Тараса Шевченка.

Завершився чемпіонат Європи  з греко-римської боротьби 
серед кадетів в італійському місті Фанза. Бронзовим призером 
турніру у ваговій категорії до 51 кг  став вихованець КЗ «ДЮСШ 
з греко-римської боротьби» м. Тернополя та КУТОР «Школи ви-
щої спортивної майстерності», студент ТНЕУ Володимир Войто-
вич.

Готували спортсмена до змагань тренери Андрій Телебан та 
Володимир Лучанко.

*     *     *

Потужний старт українців у МінськуЗбірна України піднялася 
на три позиції в оновленому 
рейтингу ФІФА і посідає 24-е 
місце. 

Перше місце зберегла за со-
бою Бельгія. Португалія підня-
лася на 5-е місце. Хорватія опус-
тилася на 6-е місце. 

Рейтинг ФІФА від 14 червня 
2019 року:

1 (-). Бельгія - 1746 очок
2 (-). Франція - 1718
3 (-). Бразилія - 1681
4 (-). Англія - 1652
5 (7). Португалія - 1631
6 (5). Хорватія - 1625
7 (9). Іспанія - 1617
8 (6). Уругвай - 1615
9 (8). Швейцарія - 1605
10 (-). Данія - 1589
24 (27). Україна – 1513

Український боксер Ва-
силь Ломаченко очолив рей-
тинг Pound-for-Pound від 
ESPN. Інший український 
боксер Олександр Усик посів 
у рейтингу шосте місце. Екс-
чемпіон світу у важкій вазі 
Ентоні Джошуа залишив топ-
10.

Рейтинг P4P ESPN:
1. Василь Ломаченко (Укра-

їна, 13-1, чемпіон WBA і WBO в 
легкій вазі);

2. Теренс Кроуфорд (США, 
35-0, чемпіон WBO в напівсе-
редній вазі);

3. Сауль Альварес (Мексика, 
52-1-2, чемпіон WBC, WBA і IBF 
в середній вазі);

4. Наойя Інуе (Японія, 18-0, 
чемпіон WBA і IBF в найлегшій 
вазі);

5. Еррол Спенс (США, 25-0, 
чемпіон IBF у напівсередній 
вазі);

6. Олександр Усик (Україна, 
16-0, чемпіон IBF у першій важ-
кій вазі);

7. Геннадій Головкін (Казах-
стан, 39-1-1);

8. Хуан Франсиско Естрада 
(Мексика, 39-3, чемпіон WBC у 
другій найлегшій вазі);

9. Майкі Гарсія (США, 39-1);
10. Деонтей Уайлдер (США, 

чемпіон WBC у важкій вазі).

У столиці Білорусі стартували II Європейські ігри.  
Україну на цих змаганнях представляють 198 спортсменів.  

Після двох днів змагань українці мали 17 медалей – 5 золотих,  
6 срібних та 6 бронзових нагород. Вони посідали третє місце  

у загальному медальному заліку. 

Рейтинги
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Володимир Балух - 
український громадський 
активіст, фермер, після 2014 

року залишився громадянином 
України, відмовившись від 
російського громадянства. 
Він систематично вивішував 
український прапор на своєму 
будинку та брав участь у 
проукраїнських акціях. 
Володимира затримали 8 грудня 
2016 року. У серпні 2017 року 
Роздольненський районний суд 
анексованого Криму засудив 
Балуха до 3 років і 7 місяців 
колонії загального режиму.

Створювали сорочку для політв’язня 
учасники гільдії народних умільців 
«Перлина». Тетяна Дяківнич із Скали-
Подільської та Уляна Яремій з Борщова 
вишивали, а їх колеги допомогли із при-
дбання матеріалів. Старт доброї справи 
відбувся у борщівському краєзнавчому 
музеї. Благословили майстринь на добру 
справу, освятили полотно та нитки для 
вишиванки священики різних конфесій.

Візерунок теж обрали символічний. 
Як розповіла завідувачка методичного 
сектору музею Наталія Николин, взя-
ли його із борщівської давньої сорочки 
1930-х років з колекції музею. Ця виши-
ванка належала активісту, патріоту, уро-
дженцю краю Степану Фещуку.

Чому вирішили передати вишиванку 
саме Володимиру Балаху? У листі до го-
лови організації «Товариство підтримки 
України» у Латвії Тетяні Лазді він розпо-
вів, що під час етапування втратив свої 
дві вишиванки. Також сказав про те, що 
подумки теж відзначає Всесвітній день 
вишиванки і мріє, що у нього буде  чорна 
сорочка, вишита червоними нитками, 

- Цей лист Тетяна Лазда опублікова-
ла  у фесйбуці, - розповідає майстриня 

Тетяна Дяківнич, керівник гільдії на-
родних умільців «Перлина». – Він не за-
лишив нас байдужими. Ініціаторка від-
значання Всесвітнього дня вишиванки 
Леся Воронюк пообіцяла підготувати 
для Володимира чорну вишиванку. А  ми 
вирішили вишити для нього борщівську 
із старовинним орнаментом, зашивши в 
хрестики молитву за щасливу долю Во-
лодимира і його родини. Ми віримо, що 
він отримає цю сорочку і вона йому до-
поможе. 

Фасон сорочки обрали сучасний. 
Також додали до узору тризуб. Щиро 
сподіваються, що вгадали із розмі-
ром, адже Володимир дуже схуд під час 
ув’язнення. Символічно, що коріння ма-
тері політв’язня із сусідньої Хмельнич-
чини,  розповідають майстри.  

Сьогодні, 26 червня, на День крим-
ськотатарського прапора, вишиванку 
привезуть до Києва, щоб передати во-
лонтерам, які перешлють її родині Воло-
димира Балуха. 

…В останньому слові на суді активіст 
заявив: «Я не хочу, щоб колись мої на-
щадки, діти всієї України, дорікнули мені 
в тому, що я десь злякався, проявив слаб-
кість». Майстрині сподіваються, що ця 
сорочка стане для Володимира оберегом 
і навіть на відстані додаватиме йому сил 
у цьому непростому випробуванні…

Ірина МАХТУРА.

Вони познайомилися 
лише два тижні 
тому. Василь 

Дроздюк нещодавно 
повернувся з ООС, 
Ірина Данілова з 
навчального центру. Обоє 
– військовослужбовці 
тернопільської 
артилерійської бригади. 
Йому 44 роки, наразі 
виконує обов'язки 
командира взводу, 
вона старша на три 
роки, кухар в бойовому 
підрозділі. Василь з 
Івано-Франківської 
області, Ірина з 
Луганщини. 

Після знайомства у Терно-
полі, у рекордно короткий час 
за два тижні зрозуміли, що за-
кохані. Василь вирішив діяти 
та зважився на сміливий крок. 
Під час обіднього шикування 
на плацу військової частини 
перед  побратимами запро-

понував Ірині руку та серце. 
Кохана не знала про його на-
міри, а організувати все допо-
могли співслуживці. Про сюрп-
риз знали лише кілька людей. 
Погодився допомогти навіть 
т. в. о. командира військової 
частини А 3215 Ігор Ларін. Як 

тільки особовий склад вийшов 
на плац, він викликав Ірину зі 
строю. Жінка зізнається, що 
переживала, адже не знала, 
що трапилося. Тим часом Ва-
силь з іншого боку підійшов 
з каблучкою та квітами. Іри-
на була приголомшена таким 

вчинком і сказала: «Так!». Ор-
кестр зіграв «Наречену», а всі 
присутні аплодували.  

Як розповів прес-офіцер 
44-ї бригади лейтенант Юрій 
Кульпа, такі миті у житті вій-
ськових відбуваються не впер-
ше, лише за рік три пари із 

числа військовослужбовців 
об’єднали свої почуття у сім’ї, у 
деяких уже навіть народилися 
малюки. Але у такий спосіб зі-
знання армійці артилерійської 
бригади роблять уперше. 

Софія КУЦЛО.
Фото Юрія Кульпи. 

Освідчення на плацу
У Тернополі під час шикування військовослужбовець покликав заміж кохану

Тернополем 
пройдуть 

святковою 
ходою 1239 

випускників
Найбільше свято 

школярів 
відбудеться вже 

цього четверга 
- Загальноміське свято 

«Випускник-2019» пройде на 
центральному стадіоні Терно-
поля 27 червня о 17.00, - роз-
повіли у міській раді. - Урочис-
тості традиційно розпочнуть 
з параду випускників цен-
тральними вулицями міста. 
Хода триватиме з 16.00. 

Святкову колону сформують 
біля церкви Воздвиження Чес-
ного Хреста, що над Тернопіль-
ським cтавом.  Водіїв попереджа-
ють, що у зв’язку з цим з 15.00 до 
17.00 обмежать рух транспорту 
вулицею Руською та проспектом 
Степана Бандери.

У міській раді порахували, 
що цьогоріч у святковій коло-
ні йтиме 1239 тернопільських 
випускників. 

На центральному стадіо-
ні відбудеться нагородження 
золотих і срібних медалістів, 
переможців конкурсу на кра-
щий вишиваний український 
костюм та відзначення випус-
кників, що отримали макси-
мальний результат після про-
ходження ЗНО-2019 200 балів.

Зірковий гість заходу - по-
пулярна тернопільська спі-
вачка ZOZULYA.

Денис БУРИК.

Вишиванка для політв'язня
Майстрині Борщівщини вишили сорочку для кримчанина Володимира Балуха
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про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальність  «Родовід М», код ЄДРПОУ 37753815

інформує про намір провадити плановану діяльність  
та оцінку її впливу на довкілля.

____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

1. Інформація про суб’єкт господарюван-
ня

Юридична адреса ТОВ « Родовід М» 47331, 
Тернопільська область, Збаразький р-н, село Ко-
ханівка, вулиця Миру, будинок 17 «Ї»

2. Планована діяльність, її характеристи-
ка.

Реконструкція існуючих будівель під розве-
дення та відгодівлю свиней. Планова діяльність 
передбачає утримання 500 голів свиноматок, та 
2500 голів свиней на відгодівлі :

група поросят  віком до 30 днів з свиномат-
кою;

група поросят на дорощуванні віком  від 30 
до 50днів;

група свиней віком 50 днів 6 місяців;
Технічна альтернатива 1. 
Три будівлі що включають в себе комплекс 

з маточника, дорощування молодняка та відго-
дівлі поголів’я. Для закритого типу функціону-
вання об’єкту передбачений комплекс обслуго-
вуючих будівель: санпропускник, побутові при-
міщення для обслуговуючого персоналу (душо-
ві кабіни, кімната відпочинку, пункт ветлікаря). 
Передбачається впровадження передових ві-
тчизняних і світових технологій, що характери-
зується високим відтворенням поголів’я свиней, 
рівномірним протягом року процесом виробни-
цтва продукції на базі концентрації й спеціаліза-
ції виробництва, високого рівня механізації ви-
робничих процесів, цеховою організацією праці 
та дотримання стандартів ISSO.

Технічна альтернатива 2. 
Відсутня
3. Місце провадження планованої діяль-

ності, територіальні альтернативи. 
Місце провадження планованої діяльнос-

ті: територіальна альтернатива 1.
Провадження планової діяльності передба-

чається здійснювати на базі існуючих нежитло-
вих будівель за адресую 47331, Тернопільська 
область, Збаразький р-н, село Коханівка, вулиця 
Миру, будинок 17 «Ї», шляхом їх реконструкції та 
будівництва нових будівель і споруд побутового 
та технічного призначення.

Місце провадження планованої діяльнос-
ті: територіальна альтернатива 2.

Не розглядається. Територіальна альтер-
натива 1 є найбільш ефективною з точки зору 
розташування транспортної інфраструктури та 
житлової забудови.

4.  Соціально-економічний вплив плано-
ваної діяльності

Реалізація даного проекту продовжить ТзОВ 
«Родовід - М», сформувати більш ефективне ве-
дення сільського господарства так як одним із 
напрямків виробництва є вирощування зерно-
вих культур, що сприяє вирішенню загальнодер-
жавних програм розвитку та відродження тва-
ринництва в Україні, створення нових робочих 
місць, розвиток інфраструктури району. 

5. Загальні технічні характеристики, у 
тому числі параметри планованої діяльності 
(потужність, довжина, площа, обсяг виробни-
цтва тощо)

Загальна площа земельної ділянки 15 га. 
Площа озеленення 8,0751м2. У використанні зе-
мельної ділянки відсутні обмеження та сервіту-
ти. Об’єкти природно-заповідного фонду відсут-
ні.

Наявні дерева листвяної рядової посадки, 
хвойні дерева рядової посадки,чагарники вільно 
зростаючі, газони, квітники.

Утримання свиноматок відбувається в ін-
дивідуальних станках (клітках) увесь проміж-
ок циклу розмноження. Після відлучення поро-
сята переводяться на дорощування групами по 
30 – 35 голів в  спеціальні секції. Для відгодівлі 
свиней передбачені корми збалансованого типу 
в склад яких входить: пшениця, ячмінь, кукуру-
дза, соєвий і соняшниковий шрот та мінерально 

вітамінні добавки.
Фонд  робочого  часу тваринницької та 

молочно-товарної ферм  становить 8760 го-
дин, кількість  робочих  діб –365, режим  робо-
ти  трьохзмінний за графіком по 8 годин, чисель-
ність  персоналу – 20 осіб.

6. Екологічні та інші обмеження планова-
ної діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Додержання умов дозволу на викиди забруд-

нюючих речовин в атмосферне повітря;
додержання вимог дозволу на спеціальне 

водокористування;
недопущення забруднення землі, підземних 

та поверхневих вод.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1
забезпечення протипожежних розривів між 

будівлями і спорудами; з а б е з п е ч е н н я 
безпечної евакуації працюючих при пожежі;

забезпечення санітарних розривів до вироб-
ничих, житлових і громадських будівель.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготов-

ка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Водопостачання передбачене від внутріш-

ніх існуючих мереж комплексу (одна артезіанські 
свердловини-башти Рожновського-внутрішня 
мережа водопостачання) і має ІІ категорію на-
дійності.  Перерва в подачі води для напуван-
ня тварин не повинна перевищувати 3-х годин. 
Вода питної якості згідно з діючим стандартом  
ГОСТ 2874-82 «Вода питна. Технічні умови». Сис-
тема каналізації побутово-виробнича. Каналі-
заційні труби поліетиленові ф50, 100 по ГОСТ 
22689.3-89. Мережа  виробничої каналізації пе-
редбачає відведення продуктів життєдіяльнос-
ті (гній) тварин у дві водонепроникні лагуни за-
критого типу загальним об’ємом 240  м3 із по-
дальшим використання як добриво на сільсько-
господарських угіддях. Для підтримання мікро-
клімату в  будівлях передбачене опалення. Дже-
рело тепла-електричні панелі  марки  UGEN-S, 
електронагрівач типу «Ariston», твердопалив-
ний котел марки Ретра 50-3М. Електропостачан-
ня   передбачене від існуючої підстанції комп-
лексу.  Категорія надійності електропостачан-
ня – ІІ. Облік електроенергії передбачений в вод-
ній шафі підстанції. Необхідно провести розраху-
нок гранично-допустимих концентрацій забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря на межі 
санітарно-захисної зони.

щодо технічної альтернативи 2
не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1
В геологічному відношенні територія зе-

мельної ділянки придатна для будівництва 
без спеціальної інженерної підготовки. Проса-
ди грунту, зсуви, підтоплення не проявляються. 
Грунти – грунт чорноземний, глинистий-супісок 
твердий. Ґрунтові води залягають на значній 
глибині, територія не затоплюється, заболоче-
ності не виявлено. Необхідно влаштувати спо-
стережні свердловини для контролю за недопу-
щенням забруднення підземних вод. 

щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається
8. Сфера, джерела та види можливого 

впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Вплив на повітряне середовище. 
В атмосферу викидаються продукти життє-

діяльності  свиней у вигляді мікроорганізмів та 
хімічних речовин: аміаку, пилу хутряного. В ат-
мосферу викидаються також  парникові гази- 
вуглекислий газ  при диханні тварин та метан, 
як продукт кишкової ферментації та зберіган-
ня гною. Від твердопаливного котла викидаєть-

ся оксид вуглецю, діоксид азоту, сірчистий ангі-
дрид, зола.

Вплив на водне середовище.
Із однієї експлуатаційної свердлови-

ни на воду здійснюється забір підземних вод. 
Господарсько-побутові стоки відводяться у во-
донепроникний вигріб з подальшою передачею 
їх згідно договору на діючі очисні споруди. 

Вплив на ґрунти.
На грунти  можуть мати негативний вплив 

небезпечні промислові відходи та речовини, 
продукти метаболізму від тварин.

Відходи виробництва.
Відходами виробництва є тверді побутові 

відходи, будівельні відходи, відходи тваринни-
цтва, побічні продукти тваринного походження, 
непридатні для споживання людиною.

щодо технічної альтернативи 2
не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1
аналогічні щодо технічної альтернативи 1
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається
9. Належність планованої діяльності до 

першої чи другої категорії видів діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу на до-
вкілля (зазначити відповідний пункт і части-
ну статті 3 Закону України “Про оцінку впли-
ву на довкілля”)

Пункт 3, підпункт 2) статті 3 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля»

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

Транскордонний вплив відсутній
11. Планований обсяг досліджень та рі-

вень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталі-
зації інформації буде проведено у відповідності 
до ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на до-
вкілля». Необхідно провести вплив планованої 
суб’єктом господарювання діяльності на стан ат-
мосферного повітря на межі санітарно-захисної 
зони об‘єкту.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля 
та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяль-
ність може мати значний вплив на довкілля і, 
отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відпо-
відно до Закону України “Про оцінку впливу на 
довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це проце-
дура, що передбачає:

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

проведення громадського обговорення пла-
нованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцін-
ки впливу на довкілля, будь-якої додаткової ін-
формації, яку надає суб’єкт господарювання, а 
також інформації, отриманої від громадськос-
ті під час громадського обговорення, під час 
здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивова-
ного висновку з оцінки впливу на довкілля, що 
враховує результати аналізу, передбаченого аб-
зацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на до-
вкілля у рішенні про провадження планованої 
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього пові-
домлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля упо-
вноважений орган, виходячи з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, визначає допус-

тимість чи обґрунтовує недопустимість прова-
дження планованої діяльності та визначає еко-
логічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження 
планованої діяльності без оцінки впливу на до-
вкілля та отримання рішення про провадження 
планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля пе-
редбачає право і можливості громадськості для 
участі у такій процедурі, зокрема на стадії об-
говорення обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля, а також на ста-
дії розгляду уповноваженим органом поданого 
суб’єктом господарювання звіту з оцінки впли-
ву на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля протягом щонай-
менше 25 робочих днів громадськості надаєть-
ся можливість надавати будь-які зауваження і 
пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та планованої діяльності, а також взяти участь у 
громадських слуханнях. Детальніше про проце-
дуру громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в оголо-
шенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюд-
нення цього повідомлення на офіційному веб-
сайті уповноваженого органу громадськість має 
право надати уповноваженому органу, зазначе-
ному у пункті 15 цього повідомлення, зауважен-
ня і пропозиції до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вка-
жіть реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності в Єди-
ному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазна-
чений на першій сторінці цього повідомлення). 
Це значно спростить процес реєстрації та роз-
гляду Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропо-
зицій громадськості вони будуть розміщені в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
та передані суб’єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, 
що надають зауваження і пропозиції, своїм під-
писом засвідчують свою згоду на обробку їх пер-
сональних даних. Суб’єкт господарювання під 
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля зобов’язаний врахувати повністю, врахува-
ти частково або обґрунтовано відхилити заува-
ження і пропозиції громадськості, надані у про-
цесі громадського обговорення обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля. Детальна інформація про це включаєть-
ся до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності 

Відповідно до законодавства рішенням про 
провадження даної планованої діяльності буде 
дозвіл на виконання будівельних робіт, що ви-
дається управлінням державної архітектурно-
будівельної інспекції у Тернопільській області

15. Усі зауваження і пропозиції громад-
ськості до планованої діяльності, обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, необхідно надсилати до 

Управління екології та природних ресурсів 
Тернопільської обласної державної адміністра-
ції 46002, вул. Шашкевича,3, м. Тернопіль, тел./
факс 259593, ел. Адреса eco_ter@eco.te.gov.ua, 
контактна особа - Груніна Світлана Олександрів-
на, тел.220020. 

Відповідно до п. 1 ст. 9 Зако-
ну України від 21 червня 2018 
року №2473-VIII «Про валюту і 
валютні операції» (далі - Закон 
№2473), банки надають банків-
ські та інші фінансові послуги, 
якщо вони є валютними опера-
ціями, на підставі банківської 
ліцензії.

Згідно із п. 2 ст. 9 Закону 
№ 2473, небанківські фінус-
танови на підставі ліцензії 
НБУ на здійснення валютних 
операцій здійснюють такі ва-
лютні операції: торгівля ва-
лютними цінностями в готів-
ковій формі; переказ коштів; 
здійснення розрахунків у іно-

земній валюті на території 
України за договорами стра-
хування життя; факторинг 
(у частині здійснення розра-
хунків на території України 
в іноземній валюті між фак-
торами та клієнтами за опе-
раціями з міжнародного фак-
торингу щодо відступлен-

ня права грошової вимоги до 
боржника-нерезидента); інші 
валютні операції, визначені 
НБУ.

Оператори поштового зв’яз-
ку здійснюють валютні опера-
ції, пов’язані з наданням фінан-
сових послуг такими операто-
рами, без отримання ліцензії 

НБУ на здійснення валютних 
операцій у випадках та поряд-
ку, встановлених НБУ.

Ліцензії НБУ на здійснення 
валютних операцій діють без-
строково.

Сектор комунікацій 
Головного управління ДФС 

у Тернопільській області. 

Які валютні операції здійснюються за наявності ліцензії Нацбанку України?
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1. Інформація про суб’єкта господарювання 
ТОВ “ КУБ-8 ”: юридична адреса 47743, Терно-

пільська область, Тернопільський район, с. Баво-
рів, вул. Східна, 25,тел./факс: (067)-124-87-42,ema
il:kovalandri@gmail.com.

Директор: Коваль Андрій Михайлович
2. Планована діяльність, її характеристи-

ка, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Розробка родовища пісковиків "Застінка".
Видобування каменю який використовуєть-

ся для кладки стін, у ландшафтній архітектурі та 
використання відходів від видобутку каменю як 
сировину для виготовлення інших видів товар-
ної продукції.

Родовище підготовлене до промислового 
освоєння.

Розробка родовища проводиться згідно про-
екту розробки та рекультивації.

Підприємство повністю забезпечено необ-
хідною технікою та спеціалістками.

Проектна потужність в рік становить 12 тис. 
м3.

Розробка родовища пісковиків передбача-
ється відкритим способом одним-двома роз-
кривними уступами  без використання вибухо-
вих робіт. Видобування буде здійснюватися екс-
каватором з об΄ємом ковша 1,2 м3 з навантажен-
ням в автотранспорт.

Розробка кар΄єра ведеться одним розкрив-
ним уступом висотою 6-7 м и одним добувним 
уступом висотою 6 м. Видобуток пісковиків  в 
кар΄єре  ведеться вручну клиновим способом. На 
території кар΄єру працюватимуть бульдозер та 
екскаватор.

За всіма фізико-механічними показника-
ми пісковики відповідають вимогам державних 
стандартів та придані для виробництва блоків 
облицювальних виробів з них, а також бортово-
го та бутового каменю.

Технічна альтернатива 1.
Видобування пісковика можна здійснюва-

ти за допомогою високопродуктивних кар’єрних 
комбайнів. Технологія відкритої розробки з до-
помогою кар’єрних комбайнів дає можливість на-
вантаження пісковику на вантажний транспорт 
безпосередньо по високопродуктивному наван-
тажувальному конвеєру. На практиці використо-
вують і інші варіанти відвантаження. Наприклад, 
якщо потрібен матеріал для тимчасового зміц-
нення укосів, кар’єрні комбайни зсипають зріза-
ний пісковик в сторону у відвал. 

Перевагою такого способу є також те, що 
процес різання здійснюють цілковито незалеж-
но від навантаження на вантажний транспорт.

У світовій практиці використання кар’єрних 
комбайнів при  видобутку корисних копалин за-
безпечує значне зниження впливу на навколиш-
нє середовище в місцях видобутку і при цьому 
підвищує безпеку робіт на кар’єрі та якість виїм-
ки корисної копалини з надр.

Кар’єрні комбайни залишають після себе точ-
ні, стабільні укоси і рівні, добре придатні для про-
їзду площі.

У зв’язку з тим, що кар’єрні комбайни доро-
говартісне обладнання і застосування їх у видо-
буванні потягне за собою збільшення собівартос-
ті готової продукції та зниження її конкурентно-
спроможності, застосування даної технології на 
родовищі пісковиків "Застінка" є недоцільним.

Технічна альтернатива 2.
З метою уникнення збільшення собівартості 

готової продукції інші технічні альтернативи не 
розглядаються.

3. Місце провадження планованої діяль-
ності, територіальні альтернативи.

Родовище пісковиків "Застінка" розташоване 
на відстані близька 0,2 км на південь від с. Тов-
столуг Тернопільського району Тернопільської 
області. Родовище розташоване на правому схи-
лі та дні балки р. Гнізна, на землях Товстолугів-
ської сільської ради.

У центральній частині родовища розташо-
ваний кар̛єр дослідно-промислового видобут-
ку, який простягається в субмеридіальному на-
прямку, має овальну форму розміром до 170 
м довжиною і 110-140 м шириною. Дослідно-
промисловий видобуток проводився в межах 
кустарної кар̛єрної виробки, видобуток піскови-
ку в якій проводився протягом довгого часу без 
обліку та супроводжувальних документів. Мак-
симальна потужність розкривних порід у кар̛єрі 
досягає 10,0 м, розкрита потужність пісковику 
становить 5,0-8,8 м. Північно-східна частина ро-
довища частково відпрацьована, східна частина 
– відпрацьована та рекультивована.    

Територіальна альтернатива 1.
У зв’язку з розвіданими запасами на даної те-

риторії інші територіальні альтернативи не роз-
глядаються.

Територіальна альтернатива 2.
Не розглядається
 4. Соціально-економічний вплив планова-

ної діяльності
Видобування корисної копалини забезпе-

чить сировиною підприємства будівельної про-
мисловості, галузі будівництва та ремонту доріг, 
а також приватних споживачів.

З початком розробки кар'єру створюються 
робочі місця та вирішується питання зайнятості 
місцевого населення.

Виробнича діяльність кар'єру сприятиме до-
датковим надходженням грошових коштів до 
бюджетів усіх рівнів, у тому числі від рентної пла-
ти надрокористувача.

5. Загальні технічні характеристики, у 
тому числі параметри планованої діяльності 
(потужність, довжина, площа, обсяг виробни-
цтва тощо)

Запаси корисної копалини на родовищі були 
затверджені ДЗК України протоколом   № 4788 
від 23.05.2019р. за категоріями А+В в кількості 
309,7 тис. м3, в т.ч. категорія             А - 102,9 тис. м3,  
категорія В - 206,8 тис. м3.

Корисна копалина на родовищі представле-
на кварцовими, слюдисто-кварцовими, алеври-
тистими, сірими з буруватим відтінком, дрібно-
середньозернистими, масивними пісковиками 
іванівської серії нижнього девону, подекуди з 
прошарками алевроліту потужністю 1-3 см. По-
тужність пісковиків змінюється в межах від 1,3 
до 13,6 м, середня  10,7 м.

Розкривні породи на родовищі представлені 
суглинками коричнево-бурими з уламками піс-
ковиків четвертинного віку, потужністю 0,0 - 10,2 
м, середня 5,6 м. До скельних розкривних порід 
на родовищі віднесені вивітрилі інтенсивно трі-
щинуваті пісковики, алевритисті, тонкошаруваті 
з прошарками алевритистої речовини. Пісковики 
маломіцні, крихкі, у вигляді уламків неправиль-
ної форми. Для використання в якості корисної 
копалини не придатні. Середня потужність піс-
ковиків вивітрилих становить 1,3 м.

Підраховані розвідані запаси корисної копа-
лини забезпечить роботу підприємства протя-
гом 25,8 років при річній потужності по видобут-
ку пісковику – 12 тис. м3.

Площа ділянки – 6,4 га.
6. Екологічні та інші обмеження планова-

ної діяльності за альтернативами:
• не перевищення гранично-допустимої кон-

центрації (ГДК) забруднюючих речовин у повітрі 
за межами санітарно-захисної зони;

• дотримання нормативів ДБН В.1.1-7-2002 
“Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів бу-
дівництва”;

• питне водопостачання для працівників 
здійснювати відповідно до ДСанПіН 2.2.4-171-10 
“Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної 
для споживання людиною”;

• не перевищення допустимого рівня шуму 
на сельбищній території;

• не допущення забруднення земель відхода-
ми виробництва;

• систематичний контроль за зсувними про-
цесами уступів і бортів та за станом водовідвід-
них канав;

• дотримання містобудівних умов та обме-
жень;

• дотримання нормативного розміру  
санітарно-захисної зони, встановленої для під-
приємства відповідно до ДСП 173-96 ” Державні 
санітарні правила планування і забудови населе-
них пунктів”;

• цільове використання земельної ділянки;
• рекультивація порушених земель після за-

вершення гірничих робіт;
щодо технічної альтернативи 1, 2
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1, 2
Не розглядається 
7. Необхідна еколого-інженерна підготов-

ка і захист території за альтернативами:
Технологічною схемою розкривних робіт 

передбачається селективна розробка ґрунтово-
рослинного шару шляхом попереднього його 
згортання бульдозером в штабелі перед фрон-
том робіт і наступного транспортування буль-
дозером до тимчасових буртів по периметру 
кар'єрного поля.

Ґрунтово-рослинний шар та розкривні поро-
ди планується використовувати при рекультива-

ції стінок та дна кар'єру. Фіксація бортів кар'єру 
прийнята під кутом, що забезпечить їх довго-
строкову тривалість.

щодо технічної  та територіальної альтер-
нативи 1

У зв’язку з недоцільністю застосування  ін-
ших методів розробки кар’єру екологічні та інші 
обмеження щодо технічних альтернатив не роз-
глядаються.

щодо технічної та територіальної альтер-
нативи 2

У зв’язку з розвіданими запасами пісковику 
на даної території  екологічні та інші обмежен-
ня щодо територіальних альтернатив не розгля-
даються.

8. Сфера, джерела та види можливого 
впливу на довкілля:

Можливі впливи планованої діяльності на 
довкілля включають:

Клімат та мікроклімат: не передбачаєть-
ся.

Повітряне середовище: Джерелами забруд-
нення атмосферного повітря в процесі здійснен-
ня планованої діяльності будуть:

- незначне пилення під час проведення роз-
кривних, видобувних та виймально-вантажних 
робіт;

- двигуни внутрішнього згоряння гірничої 
техніки (екскаватор, бульдозер) та вантажного 
автотранспорту.

Викиди міститимуть такі забруднюючі речо-
вини: завислі речовини (пил), сажа, діоксид сір-
ки, вуглецю оксид, бенз(а)пірен, оксиди азоту, 
оксиди заліза(ІІІ), оксиди марганцю, пари дизпа-
лива, вуглеводні.

Перевищень нормативів ГДК на межі 
санітарно-захисної зони та на робочих місцях не 
передбачається.

Ґрунти та геологічне середовище: 
Технологією робіт передбачено порушен-

ня ґрунтово-рослинного шару в межах гірничо-
го відводу, його пошарова виїмка та переміщен-
ня на границю кар̛̛єрного поля. Після завершення 
видобувних робіт планується рекультивація по-
рушених земель згідно проекту.

Водне середовище: Проведеними геолого-
розвідувальними роботами встановлено відсут-
ність водоносних горизонтів як у товщі розкрив-
них порід, так і в покладах корисних копалин.

Рослинний та тваринний світ: Негатив-
них змін природних умов існування флори фау-
ни не вбачається.

Заповідні об'єкти: Відсутні.
Культурна спадщина: Вплив відсутній.
Навколишнє соціальне середовище: Нега-

тивний вплив відсутній. Планована діяльність 
позитивно вплине на рівень зайнятості місцево-
го населення та на розвиток економіки і промис-
лового потенціалу району в цілому.

щодо технічної  та територіальної альтер-
нативи 1

Не розглядається.
щодо технічної та територіальної альтер-

нативи 2
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до 

першої чи другої категорії видів діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу на 

Планована діяльність з видобутку пісковику  
родовища "Застінка" належить до другої катего-
рії видів планованої діяльності та об'єктів, які мо-
жуть мати вплив на довкілля згідно із п.3 ч.3 ст. 
3 Закону країни “Про оцінку впливу на довкілля” 
№2059-VІІІ від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцін-
ки транскордонного впливу на довкілля (в 
тому числі наявність значного негативного 
транскордонного впливу на довкілля та пере-
лік держав, довкілля яких може зазнати зна-
чного негативного транскордонного впливу 
(зачеплених держав)

Транскордонний вплив планованої діяльнос-
ті відсутній.

11. Планований обсяг досліджень та рі-
вень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля

Планований обсяг досліджень та рівень де-
талізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту ОВД буде проведений у відповідності до ст. 
6 Закону країни “Про оцінку впливу на довкілля”.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля 
та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяль-
ність може мати значний вплив на довкілля і, 

отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відпо-
відно до Закону України “Про оцінку впливу на 
довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це проце-
дура, що передбачає:

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

- проведення громадського обговорення пла-
нованої діяльності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцін-
ки впливу на довкілля, будь-якої додаткової ін-
формації, яку надає суб’єкт господарювання, а та-
кож інформації, отриманої від громадськості під 
час громадського обговорення, під час здійснен-
ня процедури оцінки транскордонного впливу, 
іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотиво-
ваного висновку з оцінки впливу на довкілля, що 
враховує результати аналізу.

Забороняється розпочинати провадження 
планованої діяльності без оцінки впливу на до-
вкілля та отримання рішення про провадження 
планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля пе-
редбачає право і можливості громадськості для 
участі у такій процедурі, зокрема на стадії обго-
ворення обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля, а також на ста-
дії розгляду уповноваженим органом поданого 
суб’єктом господарювання звіту з оцінки впли-
ву на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля протягом щонай-
менше 25 робочих днів громадськості надаєть-
ся можливість надавати будь-які зауваження і 
пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та планованої діяльності, а також взяти участь у 
громадських слуханнях. 

Детальніше про процедуру громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде 
повідомлено в оголошенні про початок громад-
ського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюд-
нення цього повідомлення на офіційному веб-
сайті уповноваженого органу громадськість має 
право надати уповноваженому органу, зазначе-
ному у пункті 15 цього повідомлення, зауважен-
ня і пропозиції до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вка-
жіть реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності в Єди-
ному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазна-
чений на першій сторінці цього повідомлення). 
Це значно спростить процес реєстрації та розгля-
ду Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропози-
цій громадськості вони будуть розміщені в Єди-
ному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та пе-
редані суб’єкту господарювання (протягом трьох 
робочих днів з дня їх отримання).  Особи, 
що надають зауваження і пропозиції, своїм під-
писом засвідчують свою згоду на обробку їх пер-
сональних даних. Суб’єкт господарювання під 
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано відхилити зауважен-
ня і пропозиції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Детальна інформація про це включається до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності 

Відповідно до законодавства рішенням про 
провадження даної планованої діяльності буде 
отримання спеціального дозволу на користуван-
ня надрами що видається Державною службою 
геології та надр України.

15. Усі зауваження і пропозиції громад-
ськості до планованої діяльності, обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів 
Тернопільської обласної державної адміністра-
ції  – 46002, м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3, тел./
факс 259593, ел. адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua, 
контактна особа – Груніна С.О. тел. 220020.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля  

ТОВ “КУБ-8”, код ЄДРПОУ 38248530
інформує про намір провадити плановану діяльність  

та оцінку її впливу на довкілля.

___________________19.06.2019________________________
 (дата офіційного опублікування в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля)
 

____________________20196173884_____________________
 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу 

на довкілля планованої діяльності)
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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, 05.00 
Новини.

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

09.30, 21.30 “Зворотнiй вiдлiк”.
11.40, 14.15 Телепродаж.
12.00 Д/с “Аромати Грецiї”.
13.10 Бюджетники.
13.45 #ВУкраїнi.
14.30 Д/с “Смак сиру”.
15.15 Х/ф “Йосип Прекрасний. Намiсник 

фараона”, 1 с.
16.55 Д/с “Кухня По”.
17.30 Перша шпальта.
18.25, 02.25 Тема дня.
19.30 Разом.
19.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
23.40, 03.15 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.35 Схеми. Корупцiя в деталях.
04.00 Розсекречена iсторiя.
05.30 Д/с “Елементи”.

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, 

05.05 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.30, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.30 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.40 Т/с “Свати 6”.
22.45 “Грошi”.
00.00 “Голос. Дiти 5”.
01.55 Т/с “Кохання проти долi”.

Iíòер
02.55, 02.35 “Щоденник вагiтної”.
04.05 М/ф.
04.10 “Подробицi” - “Час”.
04.55, 05.05 “Top Shop”.
05.35, 22.10 “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 “Стосується 

кожного”.
11.20, 12.25 Х/ф “Закоханий за власним 

бажанням”.
12.00 “Новини”.
13.50 Х/ф “Зимова вишня”.
15.45 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок”.
00.00 Т/с “Захоплення”.

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, 13.25 Т/с “Невиправнi”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.50, 16.20 Х/ф “Банди Нью-Йорку”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.25 Т/с “Пес”.
22.30 Свобода слова.
23.55 Х/ф “Драйвер на нiч”.
01.50 Т/с “Прокурори”.

ÑТБ
06.40 Т/с “Коли ми вдома”.
08.40 МастерШеф.
13.40 Ультиматум.
15.40, 18.00 Х/ф “Iсторiя вiчного ко-

хання”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.45 Х/ф “Блакитна лагуна”.
20.50 Т/с “Червона королева”.
22.45 Т/с “Лист очiкування”.
00.45 Один за всiх.

Íоâий êаíаë
03.25 Зона ночi.
05.30 Абзац.
07.15, 08.25 Kids Time.
07.20 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
08.30 Х/ф “Iнфоголiк”.
10.30 Х/ф “Темнi коридори”.
12.35 Х/ф “Не гальмуй”.
14.30 Х/ф “Моя суперколишня”.
16.25 Х/ф “Метод Хiтча”.
19.00 Ревiзор.
22.00 Пристрастi за ревiзором.
00.10 Х/ф “Божевiльнi перегони”.
01.50 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.

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

22.55, 23.55, 01.10 Погода на ку-
рортах.

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

Iнформацiйний день.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
12.45 Будемо жити.
14.10 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 Кендзьор.

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.
11.20, 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 “Подорож до центру душi”, 

1 i 2 с.
23.20 Слiдами партiйних спискiв.
01.45 Телемагазин.
04.15 Гучна справа.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Ух ти show”.
09.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
10.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
12.00 Х/ф “Четвертий вид”.
14.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
16.50 Т/с “Доктор Хто”.
20.10 Т/с “Доктор Хаус”.
22.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
23.00 Х/ф “Все можливо, бебi!”.
01.00 “Вiрю не Вiрю”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.00, 02.40 “Випадковий свiдок”.
06.05 Х/ф “Легенда про княгиню Ольгу”.
08.40 Х/ф “Зупинився потяг”.
10.30 Х/ф “Азартнi iгри”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.10 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
13.25, 03.40 “Речовий доказ”.
14.45, 21.20 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.25 Т/с “Швидка”.
04.30 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Соляна принцеса”.

11.00 Х/ф “Принц-ведмiдь”.
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 Таємний код зламаний.
06.45 Бандитська Одеса.
08.15, 14.00 Правда життя.
09.20 Пiд iншим кутом.
10.20, 17.05 Шалена подорож.
11.10 Iсторiя українських земель.
12.05 Брама часу.
12.50, 00.40 Речовий доказ.
15.10, 23.40 Iсторiя свiту.
16.10, 21.45 Смертельна зустрiч.
17.55 Невiдомий океан.
18.55, 20.45 Секретнi територiї.
19.55 Прихована реальнiсть.
22.40 Невiдома Пiвденна Америка.
01.50 Мiстична Україна.
02.40 Iлюзiї сучасностi.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Небезпечно для життя!”
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40, 09.30 М/ф.
07.50 “Невiдома версiя. Вечори на хуторi 

поблизу Диканьки”.
10.00, 00.15 “Спогади”.
11.05 “Квiтка. Голос в єдиному екземплярi”.
11.50 “Моя правда”.
12.40 Х/ф “Тримайся, козаче!”
13.55 Х/ф “Бiлi вовки”.
15.50 Х/ф “Золоте теля”.
19.00 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
21.00, 01.45 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Нi пуху, нi пера!”
01.15 “Академiя смiху”.
03.15 Кiноляпи.

04.05 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.
09.25, 18.50 “ДжеДАI”.
10.30 Т/с “Опер за викликом”.
14.40 Х/ф “Спiймати i вбити”.
16.20 Х/ф “Мiцний горiшок: Хороший 

день, аби померти”.
18.15 “Спецкор”.
19.25 Т/с “Опер за викликом 2”.
21.35 Т/с “Касл 2”.
23.10 Х/ф “Фейковi копи”.
01.10 “Облом.UA”.

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

рятiвнички”.
09.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.50 М/с “Сiмпсони”.
15.20 Т/с “Куратори”.
17.00 Т/с “СуперКопи”.
19.30 Т/с “Швидка”.
21.05 Т/с “CSI. Маямi”.
00.50 Мамареготала.
05.10 Оттак мастак!
06.00 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.00, 03.30, 10.00 Ралi. ERC. Польща. 

Огляд.
00.30, 05.30, 11.30 Снукер. Кубок свiту. 

Китай. Фiнал.
01.30, 04.00 Велоспорт. Нацiональний 

чемпiонат.
02.30, 07.30, 10.35 Грiбний слалом. Кубок 

свiту. Словенiя.
08.30 Велоспорт. Велоспорт. “Тур де 

Франс 2018”. Огляд.
09.30 Автоперегони. Суперкубок Porsche. 

Австрiя.
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Тенiс. 

Вiмблдон. День 1.
23.15 “Гейм, Шетт i Матс”.
23.30 Кiнний спорт. Global Champions 

League.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 17.50, 23.30 

Топ-матч.
06.10 Шальке - Порту. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
08.10 Львiв - Ворскла. Чемпiонат України.
10.10 Шахтар - ЦСКА (С). Контрольна гра.
12.00 Янг Бойз - Динамо (З). Плей-офф. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.50 Шахтар - Львiв. Чемпiонат України.
16.00 АЕК - Баварiя. Лiга чемпiонiв УЄФА.
18.00 Янг Бойз - Валенсiя. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
19.50, 22.35 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
20.45 Шальке - Ман Сiтi. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
23.40 МЮ - Ювентус. Лiга чемпiонiв УЄФА.

UA:Перший
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 “Зворотнiй вiдлiк”.
11.40, 14.25 Телепродаж.
12.00 Д/с “Аромати Грецiї”.
12.30 Д/с “Аромати Перу”.
13.10 Країна на смак.
14.40 Своя земля.
15.15 Бюджетники.
15.45, 19.30 #ВУкраїнi.
16.20 Д/с “Морська кухня”.
17.15 Погода.
17.30 Разом.
18.25, 02.40 Тема дня.
19.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
20.30 Нашi грошi.
21.25, 02.25 UA:Спорт.
21.55 ЧС з футболу серед жiнок FIFA 2019 

у Францiї. Пiвфiнал.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.35 Перша шпальта.
04.00 По обiдi шоу.
05.30 Д/с “Елементи”.

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, 

05.15 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.05, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.35 “Сiмейнi мелодрами”.
14.35 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Свати 6”.
22.50, 23.50, 00.55 Т/с “Школа. Недитячi 

iгри”.
02.10 Т/с “Кохання проти долi”.

Iíòер
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”.
09.50 Т/с “Мiсце, що домом зветься”.
12.00 “Новини”.
12.25 Х/ф “Жандарм iз Сен-Тропе”.
14.45 “Правила виживання”.
15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.55 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок”.
00.00 Т/с “Захоплення”.
02.35 “Щоденник вагiтної”.
04.10 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.

ICTV
04.10 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 Бiльше нiж правда.
11.20, 22.40 Т/с “Майор i магiя”.
12.30, 13.20 Х/ф “Дракула”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.35, 16.20 Х/ф “Ван Хельсiнг”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Пес”.
00.40 Т/с “Невиправнi”.
02.25 Т/с “Прокурори”.

ÑТБ
06.40 Т/с “Коли ми вдома”.
10.40 МастерШеф.
14.00 Ультиматум.
16.00, 18.00 Х/ф “Блакитна лагуна”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.50 Х/ф “Повернення у Блакитну ла-

гуну”.
20.50 Т/с “Червона королева”.
22.45 Т/с “Лист очiкування”.
00.45 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
03.50 Служба розшуку дiтей.
03.55, 02.40 Зона ночi.
04.40 Абзац.
06.05, 07.35 Kids Time.
06.10 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
07.40 Т/с “Ми - такi”.
10.30 Топ-модель по-українськи (16+).
15.20 Половинки (16+).
17.00 Любов на виживання (16+).
20.50 Х/ф “Вовки”.
22.40 Х/ф “Демон всерединi”.
00.30 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.
11.20, 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 “Подорож до центру душi”, 

3 i 4 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 “Вiрю не Вiрю”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.40 Х/ф “Вир”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Iшов четвертий рiк вiйни...”
10.45, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.15 “Свiдок”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
13.30, 03.35 “Речовий доказ”.
14.45, 21.20 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Будьте здоровi”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.25 Т/с “Швидка”.
02.45 “Випадковий свiдок”.
04.00 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 М/ф “Король Сафарi”.
11.00 Х/ф “Нове вбрання короля”.
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 Таємний код зламаний.
06.45 Бандитський Київ.
07.50, 13.45 Правда життя.
09.00, 17.45, 05.05 Невiдомий океан.
10.00, 16.55 Шалена подорож.
10.50 Iсторiя Києва.
11.45 Брама часу.
12.35, 00.35 Речовий доказ.
14.55, 23.35 Iсторiя свiту.
15.55, 21.40 Смертельна зустрiч.
18.45, 20.45 Секретнi територiї.
19.45 Прихована реальнiсть.
22.35 Невiдома Пiвденна Америка.
01.45 Мiстична Україна.
02.35 Лiлiпути.
03.25 Єврорабинi.
04.15 Iлюзiї сучасностi.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Їсти подано”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40, 09.30 М/ф.
07.50 “Невiдома версiя. Висота”.
09.40 “Анатомiя голосу. Джамала”.
10.20 “Моя правда”.
11.10 Х/ф “Небилицi про Iвана”.
12.50 Х/ф “Вождь Бiле Перо”.
14.45 Х/ф “Чекаю i сподiваюся”.
17.15 Х/ф “Мачуха”.
19.00 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
21.00, 01.50 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Живiть у радостi”.
00.20 “Спогади”.
01.20 “Академiя смiху”.
03.20 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

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

09.40, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.15 “Загублений свiт”.
13.00 “Помста природи”.
13.25 Х/ф “Єдиний”.
15.10 Х/ф “Кредо вбивцi”.
19.25 Т/с “Опер за викликом 2”.
21.35 Т/с “Касл 3”.
23.10 Т/с “Касл 2”.
01.00 “Облом.UA”.

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

рятiвнички”.
09.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.35 М/с “Сiмпсони”.
15.20 Т/с “Куратори”.
16.50 Т/с “СуперКопи”.
19.30 Т/с “Швидка”.
21.10 Т/с “CSI. Маямi”.
01.00 Мамареготала.
03.50 Чистоплюї.
05.15 Оттак мастак!
06.00 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.00, 10.00, 11.30 Тенiс. Вiмблдон. День 1.
00.40, 07.00 Велоспорт. Нацiональний 

чемпiонат.
02.30 Велоспорт. Халле - Iнгойгем.
03.00, 09.00 “Watts”.
04.00 Грiбний слалом. Кубок свiту. 

Словенiя.
05.00 Автоперегони. Суперкубок Porsche. 

Австрiя.
05.30 Ралi. ERC. Польща. Огляд.
06.00 Велоспорт. Велоспорт. “Тур де 

Франс 2018”. Огляд.
09.30 Велоспорт. Францiя.
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Тенiс. 

Вiмблдон. День 2.
23.15 “Гейм, Шетт i Матс”.
23.30 “Краще з кiнного спорту”.

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

21.50, 23.50, 02.30 Топ-матч.
06.10 Галатасарай - Порту. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
08.10 Арсенал-Київ - Александрiя. 

Чемпiонат України.
10.10 Ювентус - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
12.00 Динамо (З) - Янг Бойз. Плей-офф. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.50 Шахтар - ЦСКА (С). Контрольна гра.
16.00 Брюгге - Монако. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
18.00 ПСВ - Тоттенхем. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
20.00 ПСЖ - Наполi. Лiга чемпiонiв УЄФА.
22.00 Барселона - Iнтер. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
00.00 “Лiга чемпiонiв. Online”.
02.40 Галатасарай - Шальке. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
04.30 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА.

Поíедіëоê

Віâòороê

 1 липня

2 липня
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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, 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 Перу”.
13.10 Енеїда.
14.30 Д/с “Аромати Мексики”.
15.15 Країна на смак.
16.25 Д/с “Морська кухня”.
17.30 Нашi грошi.
18.25, 02.40 Тема дня.
19.30 Спiльно.
19.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
20.30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
21.25, 02.25 UA:Спорт.
21.55 ЧС з футболу серед жiнок FIFA 2019 

у Францiї. Пiвфiнал.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.35 #ВУкраїнi.
04.00 Своя земля.
04.30 Букоголiки.
05.30 Д/с “Елементи”.

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, 

05.15 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.35 “Сiмейнi мелодрами 6”.
14.35 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Свати 6”.
22.45, 23.50, 00.50 Т/с “Школа. Недитячi 

iгри”.
01.50 Т/с “Кохання проти долi”.

Iíòер
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”.
09.50 Т/с “Мiсце, що домом зветься”.
12.00 “Новини”.
12.25 Х/ф “Жандарм у Нью-Йорку”.
14.45 “Правила виживання”.
15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.45 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок”.
00.00 Т/с “Захоплення”.
02.35 “Щоденник вагiтної”.
04.10 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.

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

04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 10.10 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
12.00, 13.20, 22.40 Т/с “Майор i магiя”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.35 Х/ф “Вiдчайдушний”.
16.20 Х/ф “Пострiл в безодню”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с “Пес”.
00.35 Т/с “Невиправнi”.
02.15 Т/с “Прокурори”.

ÑТБ
06.35 Т/с “Коли ми вдома”.
10.50 МастерШеф.
14.10 Ультиматум.
16.25, 18.00 Х/ф “Повернення у Блакит-

ну лагуну”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.55 Х/ф “Блакитна лагуна 3”.
20.50 Т/с “Червона королева”.
22.45 Т/с “Лист очiкування”.
00.45 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
04.10 Абзац.
06.00, 07.15 Kids Time.
06.05 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
07.20 Т/с “Ми - такi”.
10.10 Топ-модель по-українськи (16+).
15.20 Половинки (16+).
17.00 Любов на виживання (16+).
21.00 Х/ф “Червона шапочка”.
23.00 Х/ф “Обитель тiней”.
01.10 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.
11.20, 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 “Подорож до центру душi”, 

5 i 6 с.
23.20 Гучна справа.
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 “Вiрю не Вiрю”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.40 Х/ф “Торпедоносцi”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Зниклi серед живих”.
10.45, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.15 “Свiдок”.
12.50 “Будьте здоровi”.
13.30, 03.00 “Речовий доказ”.
14.45, 21.20 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Вартiсть життя”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.30 Т/с “Швидка”.
02.45 “Випадковий свiдок”.
03.55 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф “Лiсовий патруль”.
11.00 Х/ф “Спляча красуня”.
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 Таємний код зламаний.
06.45 Бандитська Одеса.
08.20, 14.05 Правда життя.
09.25, 18.00 Невiдомий океан.
10.25, 17.10, 05.10 Шалена подорож.
11.15 Легендарнi замки України.
12.05 Брама часу.
12.55, 00.40 Речовий доказ.
15.15, 23.40 Iсторiя свiту.
16.15, 21.45 Смертельна зустрiч.
19.00, 20.45 Секретнi територiї.
19.55 Прихована реальнiсть.
22.40 Невiдома Пiвденна Америка.
01.50 Мiстична Україна.
02.40 Скептик.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Таємничий острiв”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 11.25 “Моя правда”.
09.30, 00.20 “Спогади”.
10.35 “Софiя Ротару: таємницi її успiху”.
12.15 Х/ф “Танго смертi”.
13.55 Т/с “Розслiдування Мердока. Спецп-

роекти”.
15.35 Х/ф “Однолiтки”.
17.15 Х/ф “Дiвчина без адреси”.
19.00 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
21.00, 01.50 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “До Чорного моря”.
01.20 “Академiя смiху”.
03.20 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.30 Кiнотрейлери.

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

12.55 “Помста природи”.
13.30 Х/ф “Король Артур i лицарi круг-

лого столу”.
15.15 Х/ф “Конан-руйнiвник”.
19.25 Т/с “Опер за викликом 2”.
21.40, 23.15 Т/с “Касл 3”.
01.05 “Облом.UA”.

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

рятiвнички”.
09.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.30 М/с “Сiмпсони”.
15.10 Т/с “Куратори”.
16.55 Т/с “СуперКопи”.
19.30 Т/с “Швидка”.
21.15 Т/с “CSI. Маямi”.
01.05 Мамареготала.
03.50 Чистоплюї.
04.45 Роздовбаї.
05.10 Оттак мастак!
06.00 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.00, 02.30, 08.30 Ралi. ERC. Тележурнал 

All Access.
00.30 Автоперегони. Blancpain GT World 

Challenge. Мiзано. Огляд.
01.00 Автоперегони. Суперкубок Porsche. 

Австрiя.
01.40, 04.00 “Watts”.
02.00 Ралi-крос. Францiя. Огляд.
03.00 Грiбний слалом. Кубок свiту. 

Словенiя.
05.00 Велоспорт. Нацiональний чемпiонат.
07.00 Велоспорт. Францiя.
09.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. Етап 10.
09.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. Етап 11.
10.15 Велоспорт. “Тур де Франс”. Етап 12.
11.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. Етап 16.
11.30 Тенiс. Вiмблдон. День 2.
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Тенiс. 

Вiмблдон. День 3.
23.15 “Гейм, Шетт i Матс”.
23.30 Тенiс. “АТР: за кадром”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 11.45, 15.40, 17.50, 19.50, 

21.50, 23.50, 02.20 Топ-матч.
06.10 Рома - Порту. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
08.10 Шахтар - ЦСКА (С). Контрольна гра.
09.55 Торiно - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
12.00 Ювентус - Янг Бойз. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
13.50 Шахтар - Олiмпiк. Чемпiонат України.
16.00 Монако - Брюгге. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
18.00 Црвена Звезда - Лiверпуль. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
20.00 Наполi - ПСЖ. Лiга чемпiонiв УЄФА.
22.00 Iнтер - Барселона. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
00.00 “Лiга чемпiонiв. Online”.
02.30 Атлетiко - Боруссiя (Д). Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
04.20 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.

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, 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 Перу”.
13.10 UA:Фольк. Спогади.
14.30 Д/с “Аромати Мексики”.
15.15 Енеїда.
16.15 Д/с “Морська кухня”.
17.15, 23.50, 03.30 Погода.
17.30 #ВУкраїнi.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.30 Перший на селi.
19.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
21.25, 02.25 UA:Спорт.
21.50 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Д/с “Дикi тварини”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.35 Разом.
04.05 52 вiкенди.
04.30 Спiльно.
05.30 Д/с “Елементи”.

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, 

05.30 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.35 “Сiмейнi мелодрами”.
14.35 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.30 “Чистоnews”.
20.40, 21.40 Т/с “Свати 6”.
22.30 “Право на владу”.
00.55 Т/с “Школа. Недитячi iгри”.
01.40 Т/с “Кохання проти долi”.

Iíòер
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”.
09.50 Т/с “Мiсце, що домом зветься”.
12.00 “Новини”.
12.25 Х/ф “Жандарм одружується”.
14.40 “Правила виживання”.
15.45, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.45 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок”.
00.00 Т/с “Захоплення”.
02.30 “Щоденник вагiтної”.
03.40 “Подорожi в часi”.
04.10 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.

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.
12.15, 13.25 Т/с “Майор i магiя”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45, 16.25 Х/ф “Пострiл в безодню”.
16.45 Х/ф “Шлях воїна”.
18.45, 20.55 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi.
21.15 Т/с “Пес”.
22.30 Новi лiдери 2.
00.00 Т/с “Невиправнi”.
01.55 Т/с “Прокурори”.

ÑТБ
06.40 Т/с “Коли ми вдома”.
10.20 МастерШеф.
14.20 Ультиматум.
16.30, 18.00 Х/ф “Блакитна лагуна 3”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.55 Х/ф “Вуличнi танцi”.
20.50 Т/с “Червона королева”.
22.45 Т/с “Лист очiкування”.
00.45 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
03.30 Служба розшуку дiтей.
03.35 Зона ночi.
04.30 Абзац.
06.15, 07.45 Kids Time.
06.20 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
07.50 Т/с “Ми - такi”.
10.40 Топ-модель по-українськи (16+).
15.30 Половинки (16+).
17.10 Любов на виживання (16+).
21.00 Х/ф “Знаряддя смертi: Мiсто 

кiсток”.
23.20 Х/ф “Перевертень”.
01.20 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.
11.20, 02.30 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 Т/с “Подорож до центру душi”, 

7 i 8 с.
23.20 Слiдами партiйних спискiв.
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 “Вiрю не Вiрю”.
02.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
04.50 “Top Shop”.
06.00 Х/ф “Очiкуючи вантаж на рейдi Фуч-

жоу бiля Пагоди”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Алмази для Марiї”.
10.50, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.15 “Свiдок”.
12.50 “Вартiсть життя”.
13.30, 03.10 “Речовий доказ”.
14.45, 21.20 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.30 “Правда життя”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.25 Т/с “Швидка”.
02.45 “Випадковий свiдок”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф “Монстр у Парижi”.
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.35, 14.05 Правда життя.
09.35, 17.55 Невiдомий океан.
10.25, 17.05, 05.15 Шалена подорож.
11.25 Мiсця сили.
12.10 Брама часу.
12.55, 00.40 Речовий доказ.
15.10, 23.40 Iсторiя свiту.
16.10, 21.45 Смертельна зустрiч.
18.55, 20.45 Секретнi територiї.
19.55 Прихована реальнiсть.
22.40 Невiдома Пiвденна Америка.
01.50 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.05 Х/ф “Жiноча робота з ризиком 

для життя”.
07.10 “Телемагазин”.
07.40, 08.40, 09.30 М/ф.
07.50, 12.10 “Моя правда”.
09.00 Телемагазин.
10.15, 00.15 “Спогади”.
11.20 “Костянтин Меладзе. Сiрий кар-

динал”.
13.00 Х/ф “Юденкрайс, або Вiчне колесо”.
14.25 Т/с “Розслiдування Мердока. Спецп-

роекти”.
16.15 Х/ф “Живiть у радостi”.
17.35 Х/ф “Кухарка”.
19.00 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
21.00, 01.45 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Божевiльний день”.
01.15 “Академiя смiху”.
03.15 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Пляжний коп”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
13.00 “Помста природи”.
13.20 Х/ф “Перлини дракона”.
15.00 Х/ф “Навколо свiту за 80 днiв”.
19.25 Т/с “Опер за викликом 2”.
21.40, 23.15 Т/с “Касл 3”.
01.05 “Облом.UA”.

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

рятiвнички”.

09.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.30 М/с “Сiмпсони”.
15.10 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!
06.00 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.00 Велоспорт. “Критерiум Дофiнi”. 

Етап 1.
00.30 Велоспорт. “Критерiум Дофiнi”. 

Етап 2.
01.00 Велоспорт. “Критерiум Дофiнi”. 

Етап 3.
01.30 Велоспорт. “Критерiум Дофiнi”. 

Етап 4.
02.00 Велоспорт. “Критерiум Дофiнi”. 

Етап 5.
02.30 Велоспорт. “Критерiум Дофiнi”. 

Етап 6.
03.00 Велоспорт. “Критерiум Дофiнi”. 

Етап 7.
03.30 Велоспорт. “Критерiум Дофiнi”. 

Етап 8.
04.00 Велоспорт. “Тур де Франс 2018”. 

Огляд.
05.00 “Watts”.
06.00, 10.30 Ралi. ERC. Тележурнал All 

Access.
06.30 Велоспорт. “Джiро д`Iталiя”. Етап 1.
07.00 Велоспорт. “Джiро д`Iталiя”. Етап 9.
07.30 Велоспорт. “Джiро д`Iталiя”. Етап 12.
08.00 Велоспорт. “Джiро д`Iталiя”. Етап 13.
08.30 Велоспорт. “Джiро д`Iталiя”. Етап 14.
09.00 Велоспорт. “Джiро д`Iталiя”. Етап 15.
09.30 Велоспорт. “Джiро д`Iталiя”, 20 етап.
10.00 Велоспорт. “Джiро д`Iталiя”, 21 етап.
11.00 Тенiс. Вiмблдон. День 3.
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.30 

Тенiс. Вiмблдон. День 4.
23.15 “Гейм, Шетт i Матс”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00 Порту - Рома. 1/8 фiналу. Лiга 
чемпiонiв УЄФА.

08.30 Александрiя - Динамо. Чемпiонат 
України.

10.15 Ювентус - Рома. Чемпiонат Iталiї.
12.00 Янг Бойз - МЮ. Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.50 Марiуполь - Шахтар. Чемпiонат 

України.
15.40, 21.30, 23.30, 05.40 Топ-матч.
16.00 Валенсiя - Янг Бойз. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
17.50, 20.35 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
18.45 Ман Сiтi - Шахтар. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
21.40 Лiон - Хоффенхайм. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
23.40 Ювентус - МЮ. Лiга чемпiонiв УЄФА.
01.30 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА.
02.55 Яблонец - Динамо (К). Лiга Євро-

пи УЄФА.
04.45 Огляд сезону. Чемпiонат Iталiї.

Ñереда

Чеòâер

3 липня

4 липня

nday.te.ua
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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, 01.40, 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 Перу”.
13.10, 04.05 Сильна доля.
14.30 Д/с “Аромати Мексики”.
15.15 UA:Фольк. Спогади.
16.15 Д/с “Морська кухня”.
17.15, 03.25 Погода.
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.25, 02.30 Тема дня.
19.30 Розсекречена iсторiя.
20.30 Д/с “Свiт дикої природи”.
21.25, 02.05 UA:Спорт.
22.00 Перша шпальта.
22.35 Як дивитися кiно.
23.00 Х/ф “Сiльвiо та iншi”.
03.35 Своя земля.
05.30 Д/с “Елементи”.

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, 

05.00 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.10, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.35 “Сiмейнi мелодрами”.
14.35 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.20 “Чистоnews”.
20.30, 22.25 “Лiга смiху”.
00.25 “Київ Вечiрнiй”.

Iíòер
05.25, 22.15 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
09.50 Т/с “Мiсце, що домом зветься”.
12.00 “Новини”.
12.25 Х/ф “Жандарм на вiдпочинку”.
14.45 “Правила виживання”.
15.50, 16.45, 00.05 “Речдок”.
18.00, 01.55 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.00 “Подробицi вибору”.
03.25 “Щоденник вагiтної”.
04.55 “Top Shop”.

ICTV
04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!

04.15 Служба розшуку дiтей.
04.20 Студiя Вашингтон.
04.25, 01.50 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Антизомбi.
11.10, 16.20, 00.30, 02.20 “На трьох”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20, 23.35 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10, 21.50 Дизель шоу.

ÑТБ
06.20 Т/с “Вiдпустка за власний рахунок”.
09.00 Т/с “Червона королева”.
13.35 Т/с “Було у батька два сини”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.05 Х/ф “Вуличнi танцi”.
20.10 Х/ф “Вуличнi танцi 2”.
22.45 Х/ф “Вуличнi танцi 3: Всi зiрки”.
00.45 Т/с “Коли ми вдома”.

Íоâий êаíаë
03.20, 02.30 Служба розшуку дiтей.
03.25, 02.35 Зона ночi.
03.50 Абзац.
05.25, 06.25 Kids Time.
05.30 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
06.30 Т/с “Ми - такi”.
09.00 Любов на виживання (16+).
14.50 Половинки (16+).
16.40 Х/ф “Знаряддя смертi: Мiсто 

кiсток”.
19.00 Х/ф “101 далматинець”.
21.00 Х/ф “Земля тролiв”.
23.00 Х/ф “Сага про чудовиська”.
01.00 Т/с “Клiнiка”.

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.
22.45 #Група продовженого дна.
23.40 ID Journal.
00.25 Винна карта.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.15 Феєрiя мандрiв.
05.15 Рандеву.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.30, 05.10 Зоряний шлях.
10.30 Т/с “Хiрургiя. Територiя любовi”.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 2”.
19.50 Головна тема. Вибiр.
22.00 Опозицiя.
01.00 Т/с “Протистояння”, 1 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Протистояння”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Ух ти show”.
09.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
10.15 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
12.10, 17.00 Т/с “Доктор Хто”.
14.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
18.00 Х/ф “Випадковий чоловiк”.
19.50 Х/ф “Просто друзi”.
21.50 “Орел i решка. Морський сезон”.
22.50 “Орел i решка. Перезавантаження 3”.
01.00 “Вiрю не Вiрю”.
01.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.55 Х/ф “Прорив”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “34-й швидкий”.
10.45, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.25 “Свiдок”.
12.50 “Правда життя”.
13.20, 03.35 “Речовий доказ”.
14.40, 21.20 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Таємницi свiту”.
23.45 Х/ф “Грiшниця в масцi”.
01.15 “Хвороби-вбивцi”.
02.55 “Випадковий свiдок”.
04.00 “Легенди бандитського Києва”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 Х/ф “Бiбi та Тiна: Зачарованi”.
11.30 Сiмейка У.
13.15, 14.15, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
13.45, 14.45 Танька i Володька.
15.15 Т/с “Село на мiльйон 2”.
16.15 М/ф “Нарештi вдома”.
18.00, 00.30 Панянка-селянка.

21.00 М/ф “Панда кунг-фу 3”.
22.45 Х/ф “Готель “Гранд Будапешт”.
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 Бандитська Одеса.
08.20, 14.00 Правда життя.
09.25, 17.55, 22.40 Невiдомий океан.
10.25, 05.05 Шалена подорож.
11.15 Мiсця сили.
12.00 Брама часу.
12.50, 00.40 Речовий доказ.
15.05, 23.40 Iсторiя свiту.
16.05, 21.45 Смертельна зустрiч.
17.00 Невiдома Пiвденна Америка.
18.55, 20.45 Секретнi територiї.
19.55 Прихована реальнiсть.
01.50 Мiстична Україна.
02.40 Телеформат.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Казка про Жiнку i Чоловiка”.
07.10, 09.00 Телемагазин.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 11.20 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
10.25 “Дiти-зiрки”.
12.10 Х/ф “Абiтурiєнтка”.
13.35 Т/с “Розслiдування Мердока. Спецп-

роекти”.
15.25 Х/ф “Дiвчина без адреси”.
17.10 Х/ф “За вiтриною унiвермагу”.
19.00 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
21.00, 02.10 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Вiдпустка за власний рахунок”.
01.25 Х/ф “Провiнцiйний анекдот”.
03.40 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Пляжний коп”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.

10.55, 17.10 “Загублений свiт”.
12.55 “Помста природи”.
13.15 Х/ф “Нiч у музеї 2”.
15.15 Х/ф “Нiч у музеї 3: Секрет гробницi”.
19.25 Х/ф “Незнайомець”.
21.15 Х/ф “За лiнiєю вогню”.
23.00 Х/ф “Чужий проти Хижака”.
00.50 “Облом.UA”.
04.25 “Цiлком таємно-2016”.

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

рятiвнички”.
09.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.30 М/с “Сiмпсони”.
15.10 Т/с “Куратори”.
16.50 Т/с “СуперКопи”.
19.30 Х/ф “Еквiлiбрiум”.
21.50 Х/ф “Мiсто грiхiв”.
00.20, 06.00 Мамареготала. Найкраще.
03.55 Чистоплюї.
04.50 Роздовбаї.
05.10 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.20 Велоспорт. “Джiро-д`Iталiя”. Огляд.
01.15, 06.00 “Watts”.
02.00 Ралi. ERC. Тележурнал All Access.
02.30 Велоспорт. Халле - Iнгойгем.
04.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 

Презентацiя команд.
05.00 Велоспорт. “Тур де Франс 2018”. 

Огляд.
06.30 Велоспорт. Мiлан - Сан-Ремо.
08.00 Велоспорт. “Тур Фландрiї”.
09.30 Велоспорт. Париж - Рубе.
10.00 Велоспорт. Льєж - Бастонь - Льєж.
11.00 Тенiс. Вiмблдон. День 4.
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.30 

Тенiс. Вiмблдон. День 5.
23.15 “Гейм, Шетт i Матс”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 10.00, 15.45, 19.05, 22.55 

Топ-матч.
06.10 Шахтар - ЦСКА (С). Контрольна гра.
08.10 Десна - Чорноморець. Чемпiонат 

України.
10.10 Аталанта - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
11.55 Live. Матч. Контрольна гра.
13.55 Шахтар - Александрiя. Чемпiонат 

України.
16.00, 18.35, 19.15, 21.55 “Шлях в Баку”.
16.45 Астана - Динамо (К). Лiга Євро-

пи УЄФА.
20.05 Ворскла - Арсенал. Лiга Євро-

пи УЄФА.
23.05 Бетiс - Олiмпiакос. Лiга Європи 

УЄФА.
00.55 “Лiга Європи. Online”.
03.00 Мальме - Генк. Лiга Європи УЄФА.
04.50 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.

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.
10.40 Енеїда.
11.40, 14.50 Телепродаж.
11.55 М/с “Дуда i Дада”.
13.05 Х/ф “Йосип Прекрасний. Намiсник 

фараона”, 2 с.
15.10 Д/с “Фестивалi планети”.
15.45 Разом.
16.15 Спiльно.
16.50 “Зворотнiй вiдлiк”.
19.00 Д/ф “Острови. Азорськi острови: 

вiдкривачi, кити, вулкани”.
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.
03.15 Д/с “Аромати Шотландiї”.
03.40 Своя земля.
04.30 “Українська Гельсiнська спiлка - век-

тор визначено”.
05.30 Д/с “Елементи”.

Êаíаë “1+1”
06.00, 23.30, 00.30 “Свiтське життя”.
06.50 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 11.15, 12.20, 13.55, 15.05 “Свiт 

навиворiт”.
16.30, 21.40 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка. Дiти”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Де-мократiя?”
20.25 “Українськi сенсацiї”.
01.30 “Лiга смiху”.
03.05 “Київ Вечiрнiй”.

Iíòер
05.25 “Чекай на мене. Україна”.
07.10 “Слово Предстоятеля”.
07.15 Х/ф “Артист з Коханiвки”.
09.00 “Шiсть соток”.
10.00 “Готуємо разом. Випiчка”.
11.00 Х/ф “Два капiтани”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Бруднi танцi”.
22.30 Х/ф “Декiлька примарних днiв”.
00.30 Х/ф “Такi красивi люди”.
02.15 “Подробицi” - “Час”.
02.45 “Щоденник вагiтної”.
04.10 М/ф “Червоненька квiточка”.
05.05 “Школа доктора Комаровського. 

Невiдкладна допомога”.

ICTV
04.45 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
05.00 Факти.
05.20 Бiльше нiж правда.
07.15 Я зняв!
09.10 Дизель шоу.
10.45 Особливостi нацiональної роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 “На трьох”.
14.35 Т/с “Пес”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Шерлок Холмс”.
21.45 Х/ф “Шерлок Холмс: Гра тiней”.
00.20 Х/ф “Драйвер на нiч”.
02.00 12 найкращих шахраїв.

ÑТБ
06.50, 00.40 Т/с “Коли ми вдома”.
0 7 . 5 0  Х / ф  “ Н а й ч а р i в н i ш а  т а 

найпривабливiша”.
09.30 Х/ф “Суєта суєт”.
11.10 Т/с “Лист очiкування”.
19.00 Х/ф “40+, або Геометрiя почуттiв”.
22.50 Х/ф “Вуличнi танцi 2”.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
05.50 М/с “Лунтiк”.
06.45, 09.00 Kids Time.
06.50 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
07.50 М/с “Том i Джерi шоу”.
09.05 М/ф “Оггi повертається”.
10.50 Х/ф “Колiр чарiвництва”.
14.50 М/ф “Феї i легенда загадково-

го звiра”.
16.10 Х/ф “Пригоди Паддiнгтона”.
18.10 Х/ф “Голоднi iгри”.
21.00 Х/ф “Голоднi iгри. У вогнi”.
23.55 Х/ф “Темнi коридори”.
01.50 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.
22.05 “Окупацiя”.
23.15 Енергобезпека.
00.30 Винна карта.
03.20 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Дiалоги з Патрiархом.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 04.00 Зоряний шлях.
08.50 Т/с “Подорож до центру душi”, 

1-6 с.
15.20 Т/с “Подорож до центру душi”, 

7 i 8 с.
17.00 Т/с “Доля на iм`я Любов”, 1 i 2 с.
20.00 Т/с “Доля на iм`я Любов”.
22.00 Шоу Братiв Шумахерiв.
00.00, 02.05 Х/ф “Мрiї з пластилiну”.
01.35 Телемагазин.
02.25 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Ух ти show”.
09.15 М/ф “Смiливий великий панда”.
11.00 Х/ф “Арло: Балакуче порося”.
12.40 Х/ф “Просто друзi”.
14.20 “Орел i решка. Навколо свiту”.
23.50 Х/ф “Секс за обмiном”.
02.20 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
04.50 “Top Shop”.
05.50 Х/ф “Невизначена особа”.
07.40 Х/ф “Протистояння”.
11.30 Т/с “Спецзагiн “Кобра 11”.
15.25 “Таємницi кримiнального свiту”.
16.50 “Правда життя”.
18.05 “Крутi 90-тi”.
19.00, 02.15 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Обережно, бабусю!”
21.15 Х/ф “Охоронець для доньки”.
23.20 Х/ф “Джулiя Х”.
01.10 “Реальнi злочинцi”.
02.45 “Випадковий свiдок”.
03.45 “Речовий доказ”.
04.10 “Легенди бандитського Києва”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
12.10 Х/ф “Принц-ведмiдь”.
13.15, 01.00 Панянка-селянка.
17.15 Х/ф “Готель “Гранд Будапешт”.
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 Бандитський Київ.
06.55, 01.10 Мiстична Україна.
07.45, 18.40 Iсторiя українських земель.
09.30 Речовий доказ.
10.40 Iсторiя свiту.
11.40 Планета динозаврiв.
14.50 Шалена подорож.
15.40 Невiдомий океан.
17.40 Невiдома Пiвденна Америка.
19.30 У пошуках iстини.
21.15 Останнiй день Помпеї.
22.15 Мисливцi за скарбами.
00.10 Секретнi територiї.
02.00 Правда життя.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Ялинка, кролик i папуга”.
07.10, 09.00 Телемагазин.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 “Софiя Ротару: таємницi її успiху”.
09.30 “Моя правда”.
10.20 “Невiдома версiя. Дiамантова рука”.
11.10 Х/ф “Будинок - це храм”.
14.05 Х/ф “Без року тиждень”.
15.25 Х/ф “Командир щасливої “Щуки”.
17.20 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
21.00 Х/ф “В останню чергу”.
22.45 Т/с “Людина в прохiдному дворi”.
03.20 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Загублений свiт”.
13.00 Х/ф “Втрачений скарб”.
14.50 Х/ф “Загадки Сфiнкса”.
16.40 Х/ф “Земля, забута часом”.
18.15 Х/ф “Люта планета”.
20.05 Х/ф “Хижаки”.
22.05 Х/ф “Чужi проти Хижака 2”.
23.55 “Облом.UA”.
04.35 “Цiлком таємно-2016”.

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

рятiвнички”.
09.50 М/с “Сiмпсони”.
15.30 Х/ф “Кривавий спорт”.
17.30 Х/ф “Ордер на смерть”.
19.30 Х/ф “Хеллбой”.
22.00 Х/ф “Ворон”.
00.00, 06.00 Мамареготала. Найкраще.
03.40 Чистоплюї.
04.35 “Роздовбаї”.
05.10 Оттак мастак!

ªâроñïорò
01.05, 10.50 Велоспорт. “Тур де Франс”. 

Презентацiя команд.
02.00, 05.00 Велоспорт. “Джiро-д`Iталiя”. 

Огляд.
02.30 Велоспорт. Париж - Рубе.
03.00, 09.30 Велоспорт. Халле - Iнгойгем.
04.00, 10.00 “Watts”.
05.30 Велоспорт. “Критерiум Дофiнi”. 

Етап 1.
06.00 Велоспорт. “Критерiум Дофiнi”. 

Етап 2.
06.30 Велоспорт. “Критерiум Дофiнi”. 

Етап 3.
07.00 Велоспорт. “Критерiум Дофiнi”. 

Етап 4.
07.30 Велоспорт. “Критерiум Дофiнi”. 

Етап 5.
08.00 Велоспорт. “Критерiум Дофiнi”. 

Етап 6.
08.30 Велоспорт. “Критерiум Дофiнi”. 

Етап 7.
09.00 Велоспорт. “Критерiум Дофiнi”. 

Етап 8.
11.50 Велоспорт. “Тур де Франс 2018”. 

Огляд.
12.55 Велоспорт. “Тур де Франс”. Етап 1.
18.05 Велоспорт. “Тур де Франс”.
18.35, 21.00 Тенiс. Вiмблдон. День 6.
23.15 “Гейм, Шетт i Матс”.
23.30 Кiнний спорт. Global Champions 

Tour. Париж.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 18.35, 20.35, 

22.35, 00.35, 03.25, 05.30 Топ-матч.
06.10 Лiверпуль - Порту. 1/4 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
08.10, 13.50 Матч. Контрольна гра.
10.10 Ювентус - Сампдорiя. Чемпiонат 

Iталiї.
12.00 Янг Бойз - Валенсiя. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
16.00, 02.35 “Шлях в Баку”.
16.45 Динамо (К) - Яблонец. Лiга Євро-

пи УЄФА.
18.45 Генк - Сарпсборг. Лiга Європи УЄФА.
20.45 Селтiк - Зальцбург. Лiга Європи 

УЄФА.
22.45 Олiмпiакос - Мiлан. Лiга Євро-

пи УЄФА.
00.45 Спортiнг - Ворскла. Лiга Євро-

пи УЄФА.
03.40 Барселона - ПСВ. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.

П’яòíиця

Ñóáоòа

5 липня

6 липня
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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, 23.20, 02.00, 

04.10 Новини.
09.30, 02.25 Енеїда.
10.35 Країна на смак.
11.40, 14.30 Телепродаж.
11.55 М/с “Дуда i Дада”.
12.55 Д/с “Браво, шеф!”
14.00 Д/с “Тайська кухня”.
14.50 Д/с “Фестивалi планети”.
15.25, 21.55 Бюджетники.
15.50 UA:Фольк. Спогади.
16.50 Перший на селi.
17.20 “Левко Лук`яненко. Йти за 

сумлiнням”.
17.55 ЧС з футболу серед жiнок FIFA 2019 

у Францiї. Фiнал.
20.00 Д/с “Мегаполiси”.
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.30 Т/с “Окупованi”.
23.50 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.20 Д/с “Аромати Шотландiї”.
03.40 Своя земля.
04.30 Розсекречена iсторiя.
05.30 Д/с “Елементи”.

Êаíаë “1+1”
06.00 “ТСН”.
06.35 М/ф.
06.45 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45, 10.50, 11.55 “Свiт навиворiт 9”.
12.55 Х/ф “Персi Джексон i викрадач 

блискавок”.
15.10 Х/ф “Персi Джексон: море чудо-

виськ”.
17.15 Х/ф “Час”.
19.30, 04.45 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос. Дiти 5. Фiнал”.
23.40 “Лiга смiху”.
01.30 “Розсмiши комiка. Дiти”.
02.15 “Свiт навиворiт”.

Iíòер
05.30 “Україна вражає”.
06.15 Х/ф “Де ти, Багiро?”
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Мегаполiси”.
11.00 “Орел i решка. Морський сезон 3”.
12.00 “Орел i решка. Морський сезон 2”.
13.10 Х/ф “Не можу сказати “прощай”.
15.00 Х/ф “Доктор “Т” i його жiнки”.
17.20 Х/ф “Мiльйонер з трущоб”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Starперцi”.
22.40 Х/ф “Вчитель музики”.
00.35 “Речдок”.

ICTV
05.00 Скарб нацiї.
05.10 Еврика!
05.20 Факти.
05.45 Громадянська оборона.
07.35 Антизомбi. Дайджест.
09.30, 13.00 Т/с “Вiддiл 44”.
12.45 Факти. День.
13.45 Х/ф “Шерлок Холмс”.
16.05 Х/ф “Шерлок Холмс: Гра тiней”.
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з О. Со-

коловою.
20.35 Х/ф “Вбивство у Схiдному експресi”.
23.00 Х/ф “Сонна Лощина”.
01.00 12 найкращих шахраїв.

ÑТБ
06.00, 09.45 Хата на тата.
07.45 Страва честi.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
22.30 Х/ф “Дiамантова рука”.
00.40 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
05.10 СтендАп Шоу.
06.00, 07.15 Kids Time.
06.05 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
07.20 М/ф “Феї i легенда загадково-

го звiра”.
08.50 Х/ф “Пригоди Паддiнгтона”.
10.50 Х/ф “101 далматинець”.
12.50 Х/ф “Голоднi iгри”.
15.50 Х/ф “Голоднi iгри. У вогнi”.
18.40 Х/ф “Голоднi i гри: Сойка-

пересмiшниця. Частина 1”.
21.00 Х/ф “Голоднi i гри: Сойка-

пересмiшниця. Частина 2”.
23.50 Х/ф “Омен”.
02.00 Т/с “Клiнiка”.

5 êаíаë
06.00, 09.30 Вiкно до Америки.
06.25, 14.10, 20.00, 02.15 Машина 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, 15.55, 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.
15.35 Паспортний сервiс.
16.10 Рандеву.
17.10 Особливий погляд.
18.00, 01.00, 05.10 Час: Пiдсумки тижня з 

А. Мiрошниченко.
19.25 Стоп корупцiї!
21.40 Час-Time.
22.05 “Окупацiя”.
23.15 Полiгон.
00.20 Про вiйсько.
00.50, 01.55 Огляд преси.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
08.50 Т/с “Доля на iм`я Любов”.
12.50 Т/с “Протистояння”.
17.00 Т/с “Людина без серця”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с “Людина без серця”.
23.00 Х/ф “Сильна слабка жiнка”.
01.00 Т/с “Я поряд”, 1 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Я поряд”.
04.40 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Ух ти show”.
09.10 Х/ф “Арло: Балакуче порося”.
10.50 Х/ф “Чарiвник Макс i легенда про 

перснi”.
12.30 “Орел i решка. Навколо свiту”.
01.40 “Вiрю не Вiрю”.
02.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.00 Х/ф “Допiнг для янголiв”.
07.35 “Страх у твоєму домi”.
11.20 Х/ф “Раз на раз не випадає”.
12.45 Х/ф “Добре сидимо!”
14.15 Х/ф “Сила закону”.
16.50 Х/ф “Охоронець для доньки”.
19.00 Х/ф “Ти - менi, я - тобi”.
20.45 Х/ф “Кiнець гри”.
22.40 Х/ф “Пастка 44”.
00.25 Х/ф “Джулiя Х”.
02.10 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.30 Х/ф “Нове вбрання короля”.
12.40 М/ф “Нарештi вдома”.
14.15, 01.00 Панянка-селянка.

17.15 М/ф “Панда кунг-фу 3”.
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, 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 Наталкою Фiцич.
21.00 “Пiдсумки тижня” з Є. Кисельовим.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00, 02.00 Бандитська Одеса.
07.55, 01.10 Мiстична Україна.
08.45, 19.25 Iсторiя українських земель.
09.40, 18.25 У пошуках iстини.
10.30 Речовий доказ.
11.40 Iсторiя свiту.
12.40 Останнiй день Помпеї.
13.40 Мисливцi за скарбами.
15.35 Шалена подорож.
16.25 Невiдомий Китай.
17.25 Невiдома Пiвденна Америка.
21.00 Планета динозаврiв.
00.10 Секретнi територiї.

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф “Сiм днiв до весiлля”.
07.10, 09.00 Телемагазин.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Костянтин Меладзе. Сiрий кар-

динал”.
09.30 “Невiдома версiя. Дiвчатка”.
10.20 Х/ф “Суперпограбування в Мiланi”.
12.20 Х/ф “Шляхетний венецiанець”.
14.20 Х/ф “Непiддаються”.
15.55 Х/ф “Сiм старих i одна дiвчина”.
17.20 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
21.00 Х/ф “Дiловi люди”.
22.40 Х/ф “Одруження Бальзамiнова”.
00.15 Х/ф “Багато галасу з нiчого”.
01.45 Х/ф “Карусель”.
03.05 “Спогади”.
03.55 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Вiн, вона i телевiзор 2”.
12.45 Х/ф “Знак пошани”.

14.45 Х/ф “Незнайомець”.
16.35 Х/ф “За лiнiєю вогню”.
18.05 Х/ф “Вiддача”.
20.00 Х/ф “Чорна вода”.
22.00 Х/ф “Бейтаун поза законом”.
23.55 “Облом.UA”.

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

рятiвнички”.
09.50 М/с “Сiмпсони”.
14.40 Х/ф “Мiський мисливець”.
16.50 Х/ф “Полiцейська iсторiя”.
19.00 Х/ф “Полiцейська iсторiя 2”.
21.30 Х/ф “Нова полiцейська iсторiя”.
00.10, 06.00 Мамареготала. Найкраще.
03.55 Чистоплюї.
04.20 “Роздовбаї”.
04.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.30, 02.30 “Watts”.
00.45, 13.00 Унiверсiада. Стрибки у воду. 

День 5.
03.00, 06.00, 09.30 Супербайк. Етап ЧC. 

Донiнгтон. Перегони 1.
04.00, 07.30, 11.00 Велоспорт. “Тур де 

Франс”. Етап 1.
06.45, 10.15 Автоперегони. WTCR. Вiла-

Реал. Перегони 1.
14.15, 22.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 

Огляд дня.
15.20 Велоспорт. “Тур де Франс”. Етап 2.
17.45 Велоспорт. “Тур де Франс”.
18.20 Суперспорт. Етап ЧC. Донiнгтон.
19.00 Унiверсiада. Плавання. День 4.
21.35 Автоперегони. WTCR. Вiла-Реал. Пе-

регони 3.
23.00 Супербайк. Етап ЧC. Донiнгтон. Пе-

регони 2.
23.55 Унiверсiада. Спортивна гiмнастика. 

День 5.

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 Порту - Лiверпуль. 1/4 фiналу. Лiга 
чемпiонiв УЄФА.

08.10 Арсенал-Київ - Карпати. Чемпiонат 
України.

10.10, 16.00, 22.00, 04.00 Матч. Контр-
ольна гра.

12.00 Валенсiя - Янг Бойз. Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

13.50 Чорноморець - Шахтар. Чемпiонат 
України.

18.00 Арсенал - Ворскла. Лiга Євро-
пи УЄФА.

20.00 ПСЖ - Црвена Звезда. Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

00.00 Александрiя - Чорноморець. 
Чемпiонат України.

02.00 АЕК - Бенфiка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
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  TV-4
Поíедіëоê, 1 ëиïíя
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
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 Межа правди
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Космічний до-

зор» +16 
17.30 Про нас
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.30 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф. «Інша жінка» +16 

Віâòороê, 2 ëиïíя
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
07.35 Сільський календар
08.00 Єдина країна
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 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. «Секретар-

ка» +12 
17.30 Смачна мандрівка
19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На га-

рячому
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Час під вогнем» 

Ñереда, 3 ëиïíя
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
07.20, 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, 16.10 Година для дитини
12.10, 03.00 «Гал-кліп»
12.40 Shift. Життя в цифрі
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Боги річково-

го світу» 

16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Нікчемний» +16 

Чеòâер, 4 ëиïíя
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
07.20, 19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На 

гарячому
07.35 Формула здоров’я
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.30, 17.00 Відкрита зона
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Гидке каченя» 
15.45, 19.55 Добрі традиції 
17.30 «Гал-кліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Україна. Перезавантаження
21.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
22.35, 04.00 Х.ф. «Зірковий час 

невдахи»

П’яòíиця, 5 ëиïíя
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
07.20, 19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На 

гарячому
07.35 Україна. Перезавантаження
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00 Година для дитини
11.50 «Кіндер ШОУ»
12.10 «Гал-кліп»
12.40 Сім’я від А до Я
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Маленькі паль-

чики» 
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
20.10 Сільський календар 
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Єдина країна 
21.50 Добрі традиції
22.35, 04.00 Х.ф. «Затемнен-

ня» +16
03.00 Завтра-сьогодні

Ñóáоòа, 6 ëиïíя
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. «Для домашнього вог-

нища» 
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
10.00, 19.00 Єдина країна
10.30 У фокусі Європа

11.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.00 Shift. Життя в цифрі
12.30, 00.30 Х.ф. «Ціна людини» 
14.30 «Кіндер ШОУ» 
14.50 Мультфільми
15.00 М.ф.«Машина часу»
16.30 Сім’я від А до Я
17.00 Україна. Перезавантаження
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
18.00 Наші вітання 
19.30 Євромакс
20.10, 22.30 Діма Андрієць, «Ти мо-

жеш летіти»
22.00 Єдина країна 
00.10 Вікно в Америку
02.30 Сім’я від А до Я
03.00 Хіт-парад 
04.00 Х.ф.«Маленькі пальчики» 

Íедіëя, 7 ëиïíя
06.00 Х.ф.«Для домашнього вог-

нища» 
07.30, 09.50 Українські традиції
07.45, 08.40 Ранковий фітнес
08.00, 22.00 Єдина країна
09.00, 01.15 Завтра-сьогодні
09.30 Справжня ціна
10.15 Пряма трансляція Божествен-

ної Святої Літургії з Архика-
тедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

11.45 Про кіно
12.00 «Кіндер ШОУ»
12.20 Мультфільм
12.30 М.ф.«Машина часу»
14.00 Погляд зблизька 
14.30 Формула здоров’я
15.30, 21.30 Shift. Життя в цифрі
16.00 Межа правди
16.55, 21.55 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
20.00, 03.00 Огляд світових подій
21.00, 02.30 «Гал-кліп»
22.40, 04.15 Х.ф. «Подарунок на 

іменини» 
01.00 Час-тайм
01.30 Хіт-парад

  ТТБ
Поíедіëоê, 01 ëиïíя
7.00 Концерт гурту “Піккардійська 

Терція” 
8.00 Концерт Павла Табакова 

“Мій світ” 
9.00 “Енеїда” 
9.50  Д/ц “Аромати Перу” 
10.20 Сильна доля 
11.10, 18.15, 22.00 “Своя земля”
11.40, 21.30 Разом 
12.05 #ВУКРАЇНІ 
12.35, 18.00 “Лайфхак україн-

ською” 
12.45 Казки Лірника Сашка
12.55 М/с “Дуда і Дада”
13.30, 17.00, 18.30 “Новини”
13.40 “Діалоги”
14.08 “Wise cow”
14.25 “Розсекречена історія”
15.15 Злука.День Соборності 

України
15.25 :РадіоДень «Модуль знань» 

16.05 “Чудова гра”
16.30  Д/ц “Дикуни 3- Світ дикої 

природи” 
17.15 Виборчий округ:Співбесіда 
18.52  Д/ц “Подорож відкритим 

космосом” 
19.20 Д/с «Секрети замків Вели-

кобританії» 
20.10 “Срібна земля. Хроніка Кар-

патської України. 1919-1939” 
22.10 Пліч- о -пліч 
22.25 “Схеми. Корупція в деталях”

Віâòороê , 02 ëиïíя
7.00 Концерт гурту “Піккардійська 

терція” 
8.00 Концерт Марії Бурмаки & 

Gypsy lyre “Нове та улю-
блене” 

9.00 “Енеїда” 
9.55  Д/ц “Аромати Перу” 
10.20 «Зворотний відлік» 
12.20 Пліч-о-пліч 
12.35, 15.35, 18.00, 22.10 Лайфхак 

українською 
12.45 Казки Лірника Сашка
12.55 М/с “Дуда і Дада” 
13.30, 17.00, 18.30 “Новини”
1 3 . 4 0 ,  1 7 . 1 5  В и б о р ч и й 

округ:Співбесіда 
14.30 Візитівки Карпат 
14.35, 18.15, 22.00 Своя земля 
14.50 Т/с “Таємниці Борго Ларічі” 
15.50 100 років українського мис-

тецтва за 100 хвилин
16.05 “Чудова гра”
16.30  Д/ц “Дикуни 3- Світ дикої 

природи” 
18.52  Д/ц “Подорож відкритим 

космосом” 
19.20 Д/с «Секрети замків Вели-

кобританії» 
20.10 «Золотий вересень. Хроніка 

Галичини 1939-1941»
21.00 Д/п “Олесь Шевченко. Як 

на сповіді” із циклу “Дис-
иденти”

21.30 #ВУКРАЇНІ 
22.25 #@)[]?$0 з Майклом Щу-

ром-3 

Ñереда, 03 ëиïíя
7.00 #НЕОКЛАСИКА 
8.15 Концерт “Арсен Мірзоян. 

Київ” 
9.00 “Енеїда” 
9.55  Д/ц “Аромати Перу” 
10.20 UA: Фольк.Спогади 
11.15, 14.35, 18.15, 22.00 Своя 

земля 
11.30, 22.25 Спільно 
12.05, 21.30 #ВУКРАЇНІ 
12.35, 15.35, 18.00 Лайфхак укра-

їнською 
12.45 Казки Лірника Сашка
12.55 М/с “Дуда і Дада”
13.30, 17.00, 18.30 “Новини”
1 3 . 4 0 ,  1 7 . 1 5  В и б о р ч и й 

округ:Співбесіда 
14.30 Візитівки Карпат 
14.50 Т/с “Таємниці Борго Ларічі” 
15.50 100 років українського мис-

тецтва за 100 хвилин
16.05 Хто в домі хазяїн? 
16.30  Д/ц “Дикуни 3
18.52  Д/ц “Подорож відкритим 

космосом” 

19.20 Д/с «Секрети замків Вели-
кобританії» 

20.05 “Будинок “Слово” 
22.10 StopFakeNews 

Чеòâер, 04 ëиïíя
7.00 Авторський проект “Ledy 

Opera” концерт Ольги Чуба-
ревої “Сни Роксолани” 

9.00 “Енеїда” 
9.55  Д/ц “Аромати Південної 

Африки “ 
10.20 «Зворотний відлік» 
12.20, 14.35 Своя земля 
12.35, 15.35, 18.00 Лайфхак укра-

їнською 
12.45 Казки Лірника Сашка
12.55 М/с “Дуда і Дада” 
13.30, 17.00, 18.30 “Новини”
13.40 Виборчий округ:Співбесіда 
14.30 Візитівки Карпат 
14.50 Т/с “Таємниці Борго Ларічі” 
15.50 100 років українського мис-

тецтва за 100 хвилин
16.05 Хто в домі хазяїн? 
16.30  Д/ц “Дикуни 3- Світ дикої 

природи” 
17.15 Виборчий округ:Співбесіда
18.15 StopFakeNews 
18.52  Д/ц “Подорож відкритим 

космосом” 
19.20 Д/с «Секрети замків Вели-

кобританії» 
20.05 Мустафа Джемілєв. Із циклу 

Напам’ять
20.15 «Крим. Окуповані»: історії 

кримчан за 5 років окупації 
21.00 Д/п “Січ” 
21.30 #ВУКРАЇНІ
22.00 #@)[]?$0 з Майклом Щу-

ром-3 
22.25 Наші гроші 

П’яòíиця, 05 ëиïíя
7.00 Концерт Євгена Хмари “Зна-

мення”
8.20 “Українська рапсодія”
8.50 Візитівки Полтавщини
9.00 “Енеїда” 
9.50 :РадіоДень «Життя+» 
10.20 UA: Фольк.Спогади 
11.15, 14.35, 18.15 Своя земля
11.40 Наші гроші 
12.05, 21.30 #ВУКРАЇНІ 
12.35, 15.35, 18.00 Лайфхак укра-

їнською 
12.45 Казки Лірника Сашка
12.55 М/с “Дуда і Дада”
13.30, 17.00, 18.30 “Новини”
1 3 . 4 0 ,  1 7 . 1 5  В и б о р ч и й 

округ:Співбесіда 
14.30 Візитівки Карпат 
14.50 Т/с “Таємниці Борго Ларічі” 
15.50 100 років українського мис-

тецтва за 100 хвилин
16.05 Хто в домі хазяїн? 
16.30  Д/ц “Дикі тварини” 
18.52 Повернути Донбас: Крама-

торськ
19.20 Д/с «Секрети замків Вели-

кобританії» 
20.05 “Весна 68” 
20.45 Д/п “Василь Макух. Смо-

лоскип”
2 2 . 0 0  По в е р н у т и  Донб а с : 

Слов’янськ
22.25 Схеми. Корупція в деталях 

Ñóáоòа, 06 ëиïíя
7.00 Концерт “Подолянчик - нам 

55 років”
8.10, 18.00, 20.55 Лайфхак укра-

їнською
8.20 Додолики
8.30 Казки Лірника Сашка
9.00 М/с “Вруміз” 
9.30 Енеїда 
10.20  Д/ц “Аромати Шотландії” 
10.45, 21.05 UA: Фольк.Спогади 
11.35 Хто в домі хазяїн?
12.05  Д/ц “Неповторна природа”
12.35 :РадіоДень «Модуль знань» 
13.20 Українська читанка. Чапай 

Артем 
13.30 Візитівки Карпат 
13.40 Виборчий округ:Співбесіда 
14.30 Українська література в 

іменах 
14.40 100 років українського мис-

тецтва за 100 хвилин
14.50 Розсекречена історія 
15.45  Д/ц”Напам’ять” Раїса Ру-

денко
16.10 “Сімдесятники. Леонід Оси-

ка”
16.40 Букоголіки 
17.10 Виборчий округ:Співбесіда
18.15 Своя земля
18.30 “Новини”
18.40 Візитівки Карпат
18.50, 22.00 СВІТ НАВКОЛО
19.00 “Фестивалі планет” 
19.25 Д/с «Секрети замків Вели-

кобританії» 
20.10  Д/ц “Неповторна природа”
22.05 #МузLove з Любою Мо-

розовою 
22.30 Букоголіки 

Íедіëя, 07 ëиïíя
7.00 Хто в домі хазяїн? 
7.25 Концерт Подолянчик - нам 

55 років
8.10, 16.25, 20.40 Лайфхак укра-

їнською
8.20 Додолики
8.30 Казки Лірника Сашка
9.00 М/с “Вруміз” 
9.30 “Країна на смак”
10.25  Д/ц “Аромати Шотландії” 
10.50, 21.05 UA: Фольк. 
11.45 Візитівки Карпат
11.55  Д/ц “Неповторна природа”
12.20 :РадіоДень «Модуль знань» 
13.00 Д/п “Левко Лук”яненко. 

Йти за совістю.  Д/ц “Дис-
иденти” 

13.30 Українська література в 
іменах

13.40 Виборчий округ:Співбесіда 
14.30 Розсекречена історія 
15.25 Д/п “Українська Гельсінська 

спілка-вектор визначено”
16.30, 22.30 Букоголіки 
17.00 Спільно 
17.30 Разом 
17.55 Сильна доля 
18.50, 22.00 СВІТ НАВКОЛО
19.00 “Фестивалі планет” 
19.25 Д/с «Секрети замків Вели-

кобританії» 
20.10  Д/ц “Неповторна природа”
22.05 #МузLove з Любою Мо-

розовою
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Трояндовий джем
ПОТРІБНО: 10 квіток чайної троянди 

або рожі, 1 скл. цукру, 0,5 скл. води, 0,3 ч. 
ложки лимонної кислоти.

ПРИГОТУВАННЯ: пелюстки перетер-
ти руками з невеликою кількістю цукру, 
щоб виділився сік. Можна змолоти на 
м’ясорубці. Змішати решту цукру з водою, 
довести до кипіння, додати пелюстки, пе-
ремішати, відставити з вогню, накрити 
кришкою, залишити на 12 год. при кімнат-
ній температурі. Потім знову довести до 
кипіння й одразу зняти з вогню, накрити, 
витримати 12 год. Повторити процедуру 
ще раз, охолодити, розкласти у стерильні 
банки, закрити, зберігати в холодильнику. 

Сухе варення з рожі 
ПОТРІБНО: 1 скл. пелюсток чайної 

троянди, 1 скл. цукру, 1 ст. л. соку лимона, 
1 скл. горіхів волоських. 

ПРИГОТУВАННЯ: це варення вимі-
шують з будь-яким густим повидлом і 
використовують як начинку для пам-
пушків, пиріжків, завиванців.  Воно го-
тується без термічної обробки і зберіга-
ється в холодильнику чи підвалі. Квіти 
бажано обірвати вранці. Розстелити на 
столі на 30 хвилин, щоб з квіток пови-
лазили усякі жучки, що там ночували. 
Обстригти білі кінчики з пелюсток, від-
ділити пелюстки від листочків і серед-
инок квітів, засипати цукром і полити 
лимонним соком. Розтерти у макітрі чи 
пробити блендером до однорідної маси. 
Усе. Варення готове. На цьому можна зу-
пинитись, а можна додатково сполучити 
його з декількома ложками коньяку чи 
цедрою того ж таки лимона. А можна до-
класти і одне, і друге - варення отримає 
від цього додаткові цікаві нотки. Далі 
треба просто перекласти його в чисту 
баночку, закрити пластиковою кришкою 
і зберігати в холодильнику чи підвалі, 
набираючи собі певну кількість при по-
требі. Якщо розтерти таке варення з пе-
ремеленими горіхами, вийде неймовірна 
начинка до рогаликів. 

Варення з черешень з 
волоськими горіхами

ПОТРІБНО: черешні червоні – 500 г, 
цукор – 500 г, волоські горіхи чищені – 
150 г, вода – 0,75 склянки.

ПРИГОТУВАННЯ: черешні помити, 
видалити кісточки. Волоські горіхи по-
різати на шматочки, трохи більші за че-
решневу кісточку. У кожну ягоду вкласти 
такий шматочок. З води й цукру зварити 
сироп, у киплячий сироп покласти ягоди 
та горіхи, що залишилися, довести до ки-
піння і зняти з вогню. Дати постояти 12 
годин. Як сплине цей час, знову довести 
варення до кипіння і проварити 3 хвили-
ни, після чого розкласти по стерилізова-
них банках і закатати. Зберігати у прохо-
лодному місці.

Вишневий джем

ПОТРІБНО: 1 кг вишень, дрилювати 
(вага вишень вже без кісточок), 350 г цу-
кру, 10 г пектину, сік та цедра 1-го лайму 
(можна не використовувати).

ПРИГОТУВАННЯ: вишні помістити в 
чашу блендера і кілька разів, пульсуючи, 
збити, не надто дрібно перемелюючи їх. 
Або ж подрібнити іншим способом. 1/3 
цукру змішати з пектином у невеликому 
посуді. Решту цукру, разом з соком лайму 
та вишнями, помістити в каструлю з тов-
стим дном. Довести до кипіння і інтен-
сивно варити, час від часу знімаючи піну, 
5 хвилин. Додати цедру лайму, цукор з 
пектином і знову довести все до кипін-
ня. Кип'ятити ще хвилин 5, до загусання, 
беручи до уваги, що джем ще більше за-
гусне після вистигання. Розлити готовий 
вишневий джем по стерилізованих бан-
ках і закрити стерилізованими кришка-
ми. На підлозі або на полиці (де є місце), 
розстелити складений вдвічі кухонний 
рушник, поставити перевернуті догори 
дном банки. Загорнути банки з вишне-
вим джемом старим покривалом або 
кількома кухонними рушниками і зали-
шити так до вистигання, після вистиган-
ня перевернути в нормальну позицію. 
Зберігати в коморі. А після відкривання 
банки, в холодильнику.

Соус з вишень 
до м’яса на зиму

ПОТРІБНО: вишні – 1.5 кг, цукор – 
300 г, олія – 1 ст. л., оцет – 1 ст. л., карто-
пляний крохмаль – 2 ст. л., суміш перців 
мелених – за смаком, гвоздика – на смак, 
спеції сухі – за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ:  вишні покласти 
в каструлю і засипати цукром. Залиши-
ти на ніч. Якщо ягоди не дуже сокови-
ті і соку за ніч виділили мало, потрібно 
додати 0,5 скл. води. Далі поставити ка-
струлю на середній вогонь і, помішуючи, 
довести до кипіння. Варити вишню про-
тягом 20 хвилин, після чого відкинути 
на друшляк. Необхідно, щоб весь сироп 
стік. Тепер в окрему ємність протерти 
ягоди прямо через друшляк і додати в 
отримане вишневе пюре ложку рослин-
ної олії, суміш мелених перців, гвозди-
ку та інші улюблені спеції (краще, якщо 
вони будуть гострими). Каструлю з ви-
шневим пюре і спеціями поставити на 
плиту і знову довести до кипіння. Поки 

вишневе пюре гріється, в сиропі розвес-
ти крохмаль. Важливий момент – сироп 
повинен повністю охолонути. Якщо ви 
хочете, щоб соус вийшов не дуже густим, 
покладіть 1 ложку крохмалю. Я ж віддаю 
перевагу густому соусу і кладу дві. Пюре 
на плиті закипає – додайте в нього оцет, 
розмішайте. Тепер можна поступово 
ввести сироп з розведеним в ньому крох-
малем, після чого прокип’ятити майбут-
ній соус ще 2-3 хвилини. Готовий соус 
розлити в невеликі банки і герметично 
закрити кришками. Соус з вишні до м’яса 
потрібно зберігати в холодному місці, 
щоб він дотягнув до зими.

М’ятне варення

ПОТРІБНО: 250-300 г м'яти, 0,5 л. 
води (краще взяти трохи більше), 1-2 ли-
мона, 1 кг. цукру (якщо більше води, то й 
цукру побільше).

ПРИГОТУВАННЯ: зібрані листочки 
м'яти разом з гілочками і стеблинками (і 
з квіточками), лимони, порізані разом зі 
шкіркою, залити водою і варити 10 хви-
лин. Настоювати це вариво одну добу.

Через добу масу віджати, а настій 
процідити. Додати цукор і варити до го-
товності години дві на маленькому вог-
ні, знімаючи пінку. Пізніше, години через 
три, ще проварити і розлити в банки. У 
кришечку краще покласти пергамент, 
щоб через конденсат не з'явилася цвіль 
через деякий час. М'ятне варення не 
тільки незвичне і дуже приємне на смак, 
але й корисне для здоров'я: допомагає 
при простудних і шлункових захворю-
ваннях.

Варення з шовковиці
ПОТРІБНО: шовковиця - 1 кг, цукор - 

1 кг, лимон - 1 штука.
ПРИГОТУВАННЯ: добре промити 

ягоди шовковиці, відкинути на друшляк 
і дати стекти воді. Очищати від хвости-
ків не потрібно. Ягоди відправити у ка-
струлю або іншу ємність, в якій будете 
варити варення, пошарово пересипати 
цукром і можна залишити на 1 годину. За 
цей час ягоди мають пустити сік.

Поставте ємність з шовковицею на 
плиту на середній вогонь і доведіть до 
кипіння. Варити варення 10 хвилин. 
Поки варення з шовковиці вариться, по-
різати великими кружечками лимон і 
додати його до ягід. Варити ще 10 хви-
лин - за цей час хвостики зваряться і ви 

зможете не переживати, що банки зі-
рвуться. Перед тим, як закінчите варити 
варення, витягніть з нього лимон. Готове 
і гаряче варення з шовковицею акуратно 
розлийте по стерильних банках і зака-
тайте. Переверніть банки, укутувати їх 
необов'язково. Дайте їм повністю охо-
лонути. Зберігати варення з шовковиці 
потрібно в темному прохолодному місці.
Варення з порічок і бананів

ПОТРІБНО: сік із червоної смородини 
- 1 літр, цукор - 700 г, банани - 4 шт.

ПРИГОТУВАННЯ: вичавити сік з 
червоної смородини за допомогою соко-
вижималки. За допомогою блендера ба-
нани перетерти в пюре. До пюре додати 
сік і цукор. Поставити на вогонь і варити 
протягом 40 хвилин з моменту закипан-
ня на повільному вогні. Закрутити ва-
рення в банки.

Вітамінна бомба
ПОТРІБНО: 3 л смородини, 1 л по-

річок, 1 л малини, 1 л суничок, 2 апель-
сина і 1 лимон (ошпарити попередньо 
кип’ятком). 

ПРИГОТУВАННЯ: цю суміш варити 
не потрібно. Ви можете самі корегувати 
які фрукти маєте, але смородини пови-
нно бути більше. Все перемолоти і до-
дати цукор, якщо будете зберігати в хо-
лодильнику, то мелену масу поміряйте і 
додайте 1,5 рази більше цукру, коли бу-
дете зберігати в підвалі, то в 2 рази цукру 
більше.  Все ретельно перемішуйте час 
від часу на протязі дня, щоб цукор роз-
чинився. Вийде легеньке желе, звичайно, 
на холоді більше згусне. Взимку можна 
взяти 300 г того желе і додати у звичай-
ну (галеретку) желе або ж зробити смач-
нющу прослойку в торті. Також можна 
приготувати з цієї суміші смачний фрук-
товий напій або ж вживати до десертів. 

Варення з полуниць і аґрусу

ПОТРІБНО: 1 л полуниць (краще 
дрібніші або порізати великі полуниці), 1 
л аґрусу, 1,5-1,7 л цукру. 

ПРИГОТУВАННЯ: всі інгредієнти змі-
шати і поставити в каструлі на великий 
вогонь, помішуючи, варити 30 хв. Зніма-
ти піну. Гарячим розлити в сухі банки, за-
крити металевими кришками, перевер-
нути, накрити. Стане густе, що в банці не 
падає на дно. Робити по 1 порції на раз.

Збережемо 
смак літа 

на зиму
Оригінальні рецепти домашньої консервації
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ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ IV РІВНЯ 
АКРЕДИТАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ 

УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ» ОГОЛОШУЄ 
КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ 

ПОСАДИ ДОЦЕНТА КАФЕДРИ КІБЕРБЕЗПЕКИ.
Вимоги до кандидатур на посаду: науко-

вий ступінь кандидата наук.  
Термін подання документів – один місяць 

з дня опублікування оголошення. 
Перелік документів, які подаються на ім’я 

ректора університету: заява про участь у кон-
курсі; особовий листок з обліку кадрів; автобіо-
графія; засвідчені в установленому порядку ко-
пії документів про вищу освіту, наукові ступені 
і вчені звання; список наукових та навчально-
методичних праць і винаходів. 

Додаткова інформація щодо основних 
функціональних обов'язків, розміру та умов 
оплати праці надається кадровою службою. 
(Працівники ТНЕУ для участі у конкурсі пода-
ють заяву на ім'я ректора, оновлений список 
наукових та навчально-методичних праць).

Документи надсилати за адресою: ТНЕУ, 
вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020. 

Детальніше з умовами конкурсу можна 
ознайомитись у вченого секретаря ТНЕУ 

за тел. (0352) 47-50-62.

Нацбанк випустить 
металеві 5 і 10 гривень Законом України «Про Державний 

бюджет України на 2019 рік» 
з 1 липня 2019 року розмір 

прожиткового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність, підвищено з 
1497 до 1564 гривень.

У зв’язку з цим, органами Пенсійного фонду 
України буде проведений черговий перерахунок 
пенсій.

Перерахунку підлягатимуть, зокрема: міні-
мальні та максимальні розміри пенсій; доплата 
за понаднормативний стаж, передбачена статтею 
28 Закону України «Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування» (крім пенсіонерів, 
які працюють (провадять діяльність, пов’язану з 
отриманням доходу, що є базою нарахування єди-
ного внеску на загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування)); надбавка до пенсії за осо-
бливі заслуги відповідно до Закону України «Про 
пенсії за особливі заслуги перед Україною»; підви-
щення відповідно до Законів України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 
та «Про жертви нацистських переслідувань»; що-
місячна державна адресна допомога інвалідам 
війни та учасникам бойових дій; мінімальна пен-
сійна виплата особам з інвалідністю, щодо яких 
встановлено причинний зв’язок інвалідності з 
чорнобильською катастрофою та інвалідам з чис-
ла учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; 
державна соціальна допомога на догляд інвалідам 
війни.

Переглянута також буде надбавка до пенсії 
особам, які мають статус «Почесний донор Укра-
їни» та «Почесний донор СРСР». Розмір цієї над-
бавки визначатиметься із розміру прожиткового 
мінімуму на одну особу та збільшиться з 185,30 до 
193,60 гривень. 

Перерахунок пенсій з 01.07.2019 р. органами 
Пенсійного фонду України буде проведений авто-
матично.

Розмір підвищення пенсії кожній особі визна-
чатиметься індивідуально.

Цьогоріч 
в обігу 
з’являться 

металеві гривні 
номіналом 
5 гривень. 
Наступного року 
- номіналом 10 
гривень. Про це 
заявив голова НБУ 
Яків Смолій.

Крім того, 25 жовтня в обіг 
введуть банкноту номіналом 
1000 гривень.

Також із 1 жовтня перестануть 
бути платіжним засобом монети 
номіналом 1, 2 і 5 копійок. Їх по-

вністю виведуть з обігу. Обміняти 
дрібні монети українці зможуть 
протягом наступних трьох років.

Водночас, у  Нацбанку оціни-
ли ризик інфляції через купюри 
у 1000 гривень. Регулятор не очі-
кує прискорення інфляції внаслі-
док випуску нових банкнот і ви-
лучення дрібних монет. 

ІЗ 1 ЛИПНЯ - черговий перерахунок пенсій

Вважати недійсною втрачену довіреність, 
видану Осівецькою сільрадою (Бучацький район) 
9.10.2017 р. до 9.10.2018 р., секретар – Горожанська 
Н.І., зареєстровану в реєстрі №42, Мариняку Бог-
дану Ант. 10.10.1959 р.н., який проживає у с. Старі 
Петликівці (Бучацький район), для уповноважен-
ня його інтересів Павлюк Марії Вол. 23.01.1959 р.н., 
яка народилася в с. Возилів (Бучацький район).
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ГОРОСКОП
з 26 червня до 2 липня

ОВЕН
Ваша працездатність принесе свої 

результати, що дасть можливість впев-
нено закріпитися на новому місці ро-
боти. Навколо вас почне збиратися ко-
манда однодумців, яка в майбутньому 
може стати самостійною організацією.

ТЕЛЕЦЬ 
Тi, хто мають творчу професію, ма-

ють шанси здобути популярність і за-
безпечити подальший розвиток своїх 
творчих задумів. Можливi хороші при-
бутки.

БЛИЗНЮКИ
Гроші будуть повністю у ваших ру-

ках, адже саме ви в родині є бухгалте-
ром і скарбником. Із партнерами через 
це можуть виникати дрібні конфлікти.

РАК 
Цього тижня є велика ймовірність 

отримання значних прибутків, а також 
можливість вкладати гроші у перспек-
тивні підприємства. Великих покупок у 
цей час не передбачається.

ЛЕВ 
Довгострокові перспективні вкла-

дення себе окуплять. Якщо не вдасться 
здiйснити великi придбання, не пере-
ймайтеся, адже ви звикли до аскетич-
ного способу життя.

ДІВА 
Зможете насолодитися довгоочіку-

ваним відпочинком. Це сприятливі дні, 

щоб забути про роботу і відмовитися від 
будь-яких справ і провести час з сім’єю.

ТЕРЕЗИ 
Попереду складне випробування. 

Доведеться захищати своє чесне ім’я, 
свою територію або свою кохану люди-
ну від різних посягань.

СКОРПІОН
Перша половина тижня стане ви-

значальною. Саме зараз вирішиться, 
чи почнеться у вас різкий підйом у всіх 
сферах життя, чи ви зазнаєте нищівної 
поразки. У такій непростій боротьбі до-
поможуть мудрість та обережність.

СТРІЛЕЦЬ 
Можливе звільнення з роботи, по-

ява компрометуючих матеріалів, роз-
рив сімейних відносин і депресивний 

стан. Проте зірки пророкують підйом і 
життєву активність.

КОЗЕРІГ 
Ви перебуватиме в пошуках своєї 

нової долі. Вiрогiднi цікаві знайомства. 
А ще успішні фінансові проекти.

ВОДОЛІЙ 
Навколо вас вируватиме безліч плі-

ток та інтриг. Це принесе проблеми як 
iз родичами, так і на роботi. Перш нiж 
прийняти рiшення, зважте всi «за» i 
«проти».

РИБИ 
У сімейних стосунках відкриється 

«друге дихання». Такий романтич-
ний виток відчуватиметься довгий 
час, якщо не завадять фiнансовi про-
блеми.

Вітаємо!
Очільника Тернопільської 

обласної організації 
політичної партії 

«Громадянська позиція», 
хорошу і щиру людину, 

відповідального 
керівника

  Петра Ландяка
з Днем народження!

Нехай для Вас квітує білий цвіт,
Життям стають найкращі Ваші мрії,
І доля посилає многа літ,
Здоров’я, миру, радості, надії! 
Хай Вас зігріває людська теплота
За все, що зробили за свої літа.
Хай сонце Вам щиро сміється,
Нехай Вам завжди все вдається!
Хай в щасті зростає Ваш рід
І доля прихильна боронить від бід!
Нехай Господь в опіці має,
Хай добро хату не минає! 

З повагою – колектив «Нашого ДНЯ». 

Вітаємо!
Відповідальну і чарівну 

колегу
Уляну Ярославівну 

Христинич
з Днем народження!

День сьогодні – 
особливий день!

І коли щороку 
він приходить,

Серце наче сповнене пісень,
Світ, здається, сповнений мелодій!
Хай ніколи в лагідних очах
Чиста й тепла радість не згасає, 
Щоб не було горя навіть в снах,
Хай Господь здоров'я посилає!
Береже від болю і біди,
Посилає щастя й долю світлу,
Щоб життя прекрасне назавжди
Ніжною трояндою розквітло!
Бажаєм сонця за вікном і в серці,
Удачі і терпіння – на щодень,
Нехай завжди із легкістю вдається 
Розв’язувати ребуси проблем!

З повагою – колектив Козівського РС та ДПРЧ-
18 управління ДСНС у Тернопільській області. 

Вітаємо!
Дорогу донечку, кохану 

дружину, люблячу маму і 
сестру і тьотю

 Жанну Арсеніївну 
Бодань

 з с.Малі Вікнини Збаразького 
району

з Днем народження!
Якби в словах була пророча сила,
А в серці чарів полум’я цвіло,
То ми б для Тебе все зробили,
Щоб дня в житті сумного не було.
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа.
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта.
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим!
Хай постійний успіх і достаток,
Сиплються до Тебе, мов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
А Господь дарує многа-многа літ! 

З любов’ю - мама Феодосія, чоловік Володимир, 
сини Назар і Діма, дочки Наталя та Ірина, бра-

ти, сестри, племінники, вся велика родина.

Вітаємо!
Любу мамусю, дорогеньку бабусю й прабабусю

Віру Філімонівну Вальчук з с. Вікнини Збаразького району
з Днем народження!

Найдобріша, ласкава матусю рідненька,
В цей день ми вклоняємось дуже низенько,
Для нас – Ви найкраща бабуся і мати,
І кращої не можна на землі відшукати. 
Ви всю свою ласку, любов і тепло
Віддаєте онукам і дітям,
Хоч нелегко Вам часто було,
Та усіх Ви зуміли зігріти.
Матусю, бабусю, єдина й найкраща,
Щоб Ви не хилились ніколи в журбі,

І сонце, і зорі, і даль журавлину – 
Усе ми даруємо Вам від душі.
Ще зичим здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті.
Хай Діва Пречиста, Цариця Свята,
Дарує Вам многії і благії літа!  

З повагою і любов’ю - дочка Леся
 з чоловіком Анатолієм,

 внуки Надя і Микола, Міша і Катерина, правнуки 
Аня й Олександр. 

На Тернопільщині 
11 учасників 
зовнішнього 

незалежного оцінювання 
склали тести на 200 балів.

Серед регіонів Тернопільська 
область спільно з Одеською за ре-
зультатами ЗНО ділить 6-7 місця.

Найбільше 200-бальників у 
Києві – 63, Львівській області – 41, 
Харківській області – 25 і Дніпро-
петровській області – 20.

Дев’яносто вісім учасників 
основної сесії ЗНО з математики 
склали тест на 200 балів. З укра-

їнської мови та літератури таких 
усього 17 осіб.

Такі дані оприлюднив у 
Facebook Український центр оці-
нювання якості освіти.

Загалом тестування з мате-
матики проходили 155 тисяч 356 
осіб.

Двісті балів за ЗНО з хімії отри-
мали 77 учасників незалежного 
оцінювання з 13 тисяч 708 осіб.

Третім предметом за кількіс-
тю відмінників стала англійська 
мова – на 200 балів тест склали 
36 із 91 тисяч 177 учасників.

Собака-рятувальниця, яка 
отримала міжнародну популяр-
ність за проявлений героїзм 
після потужного землетрусу 
2017 року в Мексиці, вийшла на 
пенсію після дев'яти років служ-
би, пише ВВС. У понеділок кіно-
логічний підрозділ Військово-
морських сил Мексики провів 
спеціальну церемонію на честь 
золотого лабрадора Фріди. Усьо-
го собака взяла участь у 53 ря-
тувальних операціях у Мексиці, 
Гаїті, Гватемалі та Еквадорі.

Фріда врятувала 12 людей і 
у 40 випадках знаходила тіла за-
гиблих.

"Її гавкіт завжди давав на-
дію, і в моменти болю та не-
впевненості вона приносила 
полегшення", - сказав заступник 
голови морського відомства 
Мексики Едуардо Редондо.

Зображення Фріди, вдягне-
ної в захисну маску для очей, 

яка обшукує завали школи в Ме-
хіко, привернуло увагу всього 
світу і стало символом надії для 
Мексики після землетрусу, в ре-
зультаті якого загинули понад 
300 людей.

Тепер у віці 10 років соба-
ка йде на пенсію. Її знамениту 
маску й чобітки поклали на по-
личку, а натомість подарували 
іграшку для наступного етапу її 
життя.

Плани Фріди після виходу на 
пенсію ще не визначені остаточ-
но, але вона може переїхати за 
місто, де допомагатиме навчати 
наступне покоління пошуково-
рятувальних собак.

"Фріда, твоя місія виконана з 
честю", - сказав заступник міністра 
на церемонії виходу на пенсію.

До слова, образ Фріди на-
малювали на стіні одного з бу-
динків Мехіко, а у місті Пуебло 
навіть звели її бронзову статую.

На Тернопільщині 11 
учасників ЗНО склали 

тести на 200 балів

Знаменита 
собака-рятувальниця 

пішла на пенсію

Вона врятувала 12 людей і взяла 
участь в 53 рятувальних операціях

Вітаємо!
Чарівну жінку, хорошу 

маму і бабусю
Людмилу Йосипівну 

Ільницьку
з с. Бодаки Збаразького 

району
з 50-річчям!

Що бажати красивій, 
     успішній, щасливій жінці?
Хай усе, що захочеш, паде Тобі цвітом до ніг,
Хай у домі Твоїм буде тепло від поглядів ніжних,
Хай завжди буде сонячно й затишно на душі.
Нехай радують діти і внучка,

    огортає життя казками 
Хай вдається усе, буде впевненим кожен крок.
Нехай доля веде Тебе тільки 

прямими стежками
Неодмінно до успіху, до перемог, до зірок!
Хай здійсняться усі сокровенні бажання та мрії,
І не буде у Тебе холодних і слізних днів,
Усміхайся, радій, не втрачай ні на мить надії,
Нехай щастя щоранку сходить в Твоїм вікні!
Мати Божа хай Тебе благословляє,
Многії літа і здоров’я посилає!

 З повагою - колеги по роботі: Володимир і 
Людмила, Оксана й Сергій, Валентина та Борис, 
Валентина. А також подруги Люба з Нападівки 

Лановецького району та Марія з Кушлина Кре-
менецького району з сім’ями, дочка Оля і зять 

Богдан, син Олег і внучка Юліаночка.   




