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ПрАТ “Тернопільгаз” щиро вітає  
Олександра ГРИГОРЕНКА та працівників  

Шумського правління з експлуатації  
газового господарства 

з нагоди 25-річчя від дня створення   
газового господарства!

Протягом 25 років  щоденною працею Вашого висококваліфікованого ко-
лективу формувалося сучасне Шумське газове господарство. 

Сьогодні можна з впевненістю сказати, що Ваше управління творить 
справді величну і дуже важливу справу: створено матеріальні та інтелекту-
альні цінності, впроваджено ряд передових технологій. 

Та найбільшим Вашим скарбом  є люди — кваліфіковані професіонали, 
чия щоденна праця спрямована на розвиток та вдосконалення нафтога-
зової галузі та добробуту споживачів Шумського, Кременецького та Лано-
вецького районів.  Колектив працівників гідно виконує свою місію, за будь-
яких обставин  несе почесну вахту, прагне іти в ногу з часом. Тож нехай 
Ваша справа і надалі буде потрібною та корисною, а успіхи — вагомими й 
переконливими.

Бажаємо, щоб підгрунтям щасливого життя та плідної професійної діяль-
ності кожного працівника Шумського управління з експлу-
атації газового господарства були міцне здоров©  я, сповне-
не любові та добра серце, вагомі досягнення у праці, неви-
черпна енергія, нові трудові здобутки.

Голова правління  ПрАТ  “Тернопільгаз”  
Олег КАРАВАНСЬКИЙ.

Закладення каменю 
під будів ництво Свято-
Воскресенського храму в 
Тернополі, яке здійснив 
Предстоятель Православ-
ної Церкви України Епіфа-
ній, кандидат вважає над-
звичайно важливим для 
всіх українців, бо він сим-
волізує всеперемагаючу 
віру у Господа та любов до 
України.

Також, під час спіль-
них молитов за мир, спо-
кій, злагоду в державі, Вла-
дика покликав Богдана 
Яциковського та запро-
сив усіх християн на Боже-
ственну Літургію і моле-

бень з вшанування пам'яті 
44-х загиблих воїнів УПА. 
Ця непересічна духовна по-
дія відбулася в урочищі Зі-
мно, що поблизу села Бода-
ки на Збаражчині – на місці 
останнього нерівного бою 
упівців з енкаведистами.

- Трагедія, яку ми нині 
вшановуємо, загиблі, за 
якими ми всі нині щиро 
молимося – ще одна ге-
роїчна сторінка бороть-
би нескореної УПА за віль-
ну Україну. Пам'ять про во-
линських повстанців, як і 
пам'ять про всіх учасників 
національно-визвольної 
боротьби – нетлінна, - пе-

реконаний Богдан Яциков-
ський.

Також кандидат у на-
родні депутати поділився 
своїми родинними спога-
дами.

- Мого дідуся Яросла-
ва - тоді ще 17-літнього 
юнака - за зв’язки з ОУН-
УПА енкаведисти засуди-
ли до 14 років каторги, 
яку він відбував у Ворку-
ті. Не з чужих розповідей 
знаю страшну правду про 
знущання над справжніми 
патріотами, про їх зламані 
долі, але незламний дух - 
розповів він.

Свої молитви за упокій 
душ повстанців того дня 
піднесли чимало вірян. Бо-
жественну літургію та лі-
тію за полеглими воїнами 
очолив Блаженнійший Ми-
трополит Епіфаній.

Після закінчення уро-
чин Богдан Яциковський 
щиро подякував владиці за 
те, що той на цьому свято-
му місці об’єднав усіх при-

сутніх у щирій молитві. 
- Ми ж, у свою чергу, бу-

демо гідно продовжувати 
справу патріотів, які мрія-
ли про вільну Україну, але 
її не дочекалися, - пообіцяв 
кандидат у народні депу-
тати.

Ольга МАРКІВ.

Предстоятель ПЦУ  
Епіфаній  благословив 
Богдана Яциковського
-Мав честь зустріти і 

супроводжувати на нашій 
гостинній тернопільській 

землі владику Епіфанія. З щирими 
помислами у душі і любов’ю до Христа 
у серці отримав від Митрополита 
благословення, - написав на своїй 
сторінці у соціальних мережах кандидат 
у народні депутати по виборчому округу 
№164 Богдан Яциковський. 

На запрошення Михайла Головка 
настоятель ПЦУ Епіфаній приїхав на  
Збаражчину вшанувати пам'ять воїнів УПА 8 стор.

Політична реклама.
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П`ятий Президент Украї-
ни відзначив, що Степан Бар-
накерував Тернопільською об-
ластю у найскладніший пері-
од, але блискуче впорався з усі-
ма викликами, тож його сміливо 
можна вважати найуспішнішим 
очільником краю за всю історію. 

У перший рік війни Степан 
Барна зумів організувати бу-
дівництво фортифікаційних 

споруд для наших воїнів на лі-
нії зіткнення, які сьогодні від-
бивають атаки ворога на Схо-
ді, а також забезпечив віднов-
лення військових частин в об-
ласті. Сьогодні на місці руїн 
– уже функціонуючі гуртожит-
ки для військових за стандар-
тами НАТО. 

Пізніше Степан Барна про-
явив себе вмілим державним 

менеджером: прийнявши об-
ласть на аутсайдерських пози-
ціях у більшості напрямків, зу-
мів забезпечити сталий розви-
ток основних галузей та притік 
капітальних вкладень. Резуль-
татом цього стало те, що Тер-
нопільщина за більшістю по-
казників економічного зрос-
тання піднялася до ТОП-10 се-
ред регіонів України.

У сфері охорони здоров’я 
та освіти за його каденції були 
реалізовані масштабні проек-
ти, серед яких: відкриття на 
базі Тернопільської універ-
ситетської лікарні найпотуж-
нішого кардіоцентру у Захід-
ній Україні, де вже проведено 
близько ста операцій на від-
критому серці. А також завер-
шено дві школи-довгобуди у 
с.Горигляди Монастириського 
району та с. Соколів Теребов-
лянського району.

«Усі бачили, як я працюю на 
посаді голови ОДА: я завжди 
був відкритий, публічно звіту-
вав про роботу, я не спорудив 
«муру» між собою та людьми 
- кожен із жителів області міг 

легко зі мною зустрітися для 
вирішення своїх проблем. Та-
ким я і лишаюся тут, у Тернопо-
лі. Тепер працюватиму для тер-
нополян у парламенті. Праг-
ну своїми рішеннями та діями 
забезпечити добробут та без-
пеку в державі. Водночас знаю, 
які механізми треба задіяти на 
центральному рівні, щоб вирі-
шити проблеми тернополян, а 
у місті реалізувати конкретні, 
потрібні людям проекти», - за-
значає Степан Барна.

Нагадаємо, позачергові ви-
бори до Верховної Ради Украї-
ни відбудуться 21 липня. За од-
ним бюлетенем українці оби-
ратимуть партію, за іншим 
– депутата від свого округу. 

Степан Барна знає,  
що треба Тернополю, 

тому зможе бути 
ефективним депутатом

Символічно у День Конституції України п`ятий Президент України 
та лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко 

представив свою команду на Тернопільщині. Кандидатом від міста 
Тернополя у мажоритарному окрузі (ОВО № 163) є Степан Барна, 

голова Тернопільської ОДА 2015-2019 років.

«Я пишаюся тим, що членом нашої команди є Степан Барна. Саме такі 
молоді, але досвідчені люди повинні представляти Тернопіль. Степан 
Барна проявив себе успішним управлінцем, зумів забезпечити розвиток 

області. Впевнений, що він так само добре працюватиме для тернополян у 
парламенті. Те, що він балотується у мажоритарному окрузі від нашої партії 
- показник довіри. Степан Барна знає, чим живе його край, знає потреби 
тернополян. І у нього достатньо досвіду, щоб вміло поєднати законотворчу 
діяльність з відстоюванням інтересів свого округу», - зазначив Петро Порошенко.

Активна політична діяльність та перебування 
на посаді голови ОДА стали причиною того, що 
Степана Барну знає чимало людей. У кожного 

з них свої історії, які пов’язують їх з колишнім 
очільником краю. 

Позитивно відгукується про нього і голова Тернопільської 
обласної організації Всеукраїнського громадського об’єднання 
«Спілка офіцерів України» Олександр Варакута. 

«Степан Барна – людина відповідальна. У нього чудові держа-
вотворчі здібності. Саме він підтримав наше звернення по від-
новленню військових частин Національної Гвардії Збройних Сил 
України. Вони зараз функціонують і в місті, і в області.  Тому бага-
то моїх колег і я особисто підтримую рішення Степана Барни іти 
у Верховну Раду», - зазначає Олександр Варакута.

Олександр ВАРАКУТА: 
«Я та мої побратими
підтримуємо Степана Барну 
на виборах у парламент»

Минулої неділі у Ма-
рійському духовно-
му центрі «Зарва-

ниця» урочисто проголо-
сили новий статус собору 
Зарваницької Матері Бо-
жої, який за Декретом, ви-
даним Святішим Отцем 
Франциском, Папою Рим-
ським, відтепер носить 
звання Малої базиліки.

З нагоди цієї знаменної по-
дії до Зарваниці прибули Глава 
Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святос-
лав Шевчук, апостольський нун-
цій в Україні архієпископ Кла-
удіо Ґуджеротті, архиєпископ 
і митрополит Тернопільсько-
Зборівський Василій Семенюк, 
єпископ-помічник Теодор Мар-
тинюк та багато священнослу-

жителів. 
Спочатку у соборі Зарва-

ницької Матері Божої відбулася 
урочиста Архиєрейська Свята Лі-
тургія, у якій взяли участь тисячі 
паломників. 

Після Богослужіння архиє-
пископ Клаудіо зачитав доку-
мент Папи Римського, яким за-
свідчив надання статусу Малої 
Папської базиліки собору у Ма-
рійському духовному центрі «За-
рваниця». Митрополит Василій 
зі словами щирої вдячності звер-
нувся до Глави УГКЦ та апос-
тольського нунція в Україні ар-
хиєпископа Клаудіо, а також по-
дарував їм пам’ятні ікони Зарва-
ницької Богородиці.

Мала базиліка - це титул, що 
надається католицьким церквам 
Папою Римським. Він присвою-
ється не з огляду на монумен-

тальність чи інші архітектурні 
особливості споруди, а тоді, коли 
йдеться про непересічну актив-
ність вірян і духовенства. В Укра-
їні до цього дня почесний ста-
тус носили лише три храми - ба-
зиліка Успіння у Львові, базилі-
ка Воздвиження чесного Хреста 
в Чернівцях і базиліка Святого 
Апостола Петра в Одесі.

Нагадаємо, що Зарваниць-
кий духовний центр – це одне з 
найбільших відпустових місць 
Європи і світу. Це один із 20-ти 
Марійських духовних центрів, 
що розташований у селі Зарва-
ниця Теребовлянського району, 
де християни всього світу мають 
можливість поєднатися з Богом. 
Щороку понад мільйон прочан 
відвідують Зарваницю з особис-
тими проханнями і з молитвами 
за мир та Україну.

Собор Зарваницької Матері Божої 
отримав особливий статус

Політична реклама.
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«Ми станемо на сторожі неза-
лежності нашої держави. Для того 
маємо силу, розум і досвід. Ми ство-
рили потужну міжнародну коаліцію, 
яка застосувала проти російського 
агресора широкий спектр санкцій. 
Ця єдність має бути збережена, а 
санкційний тиск – посилений. Пра-
цюватимемо, щоб увага світу була 
звернена до Криму та Донбасу, а 
Росія несла відповідальність за свої 
злочини. Громадяни України можуть 
розраховувати на «Європейську Cо-
лідарність» як партію, що гарантує 
шлях до членства в Євросоюзі та 
НАТО, яка сама ніколи не зверне 
з цього шляху. Та іншим не дасть. 
Бо тільки цей шлях гарантує нашу 
незалежність, безпеку і добробут», 
– наголошує лідер партій Петро 
ПОРОШЕНКО.

«Я дуже хочу, щоб оновлена «Євро-
пейська Солідарність» стала фунда-
ментом для єднання усіх прогресив-
них, демократичних і небайдужих 
сил. Я звертаюся до патріотичного 
табору – сьогодні надзвичайно важ-
ливий бій за Україну… Наше завдан-
ня – відкинути партійні амбіції і за-
бути про персональні образи. Якщо 
для вас пріоритет Україна, то ми ма-
ємо йти єдиним сильним фронтом», 
– підкреслює доцент кафедри між-
народних відносин і дипломатичної 
служби Львівського національного 
університету ім. Івана Франка Софія 
ФЕДИНА. 

Медик-доброволець, командир 
медичного батальйону «Госпіта-
льєри» Яна ЗІНКЕВИЧ зазначає, що 
йде в парламент, щоб не допустити 
загрози російського реваншу. «Я йду 
в парламент, щоб не дати забути тих, 
хто втратив на війні найцінніше – жит-

тя або здоров’я. Вибір європейських 
цінностей – основа яких верховенство 
життя і рівних прав – це єдиний закон 
для всіх. Сьогодні лінія вогню має 
бути у Верховній Раді України спільно 
з командою «Європейської Солідар-
ності», – каже вона.

Командир 95-ої бригади, гене-
рал-лейтенант Михайло ЗАБРОД-
СЬКИЙ не з чуток знає, що таке війна. 
«Ми чітко усвідомили, що наше міс-
це лише в одному строю зі збройни-
ми силами і арміями провідних країн 
світу, я маю на увазі Північноатлан-
тичний альянс. На жаль, ціна, яку за-
платила наша країна з 2014 року за 
всі прагнення, досягнення і навіть за 
прорахунки, – дуже висока. Ми вже 
заплатили життям і здоров’ям тисяч 
найкращих синів і доньок України. І 
дозволити в угоду чиїмось політич-
ним амбіціям або черговим віянням 
змінити курс – це означає перш за 
все зрадити їх пам’ять. Впевнений, 
що «Європейська Солідарність» не 
дозволить нікому це зробити, саме 
тому я тут», – пояснює Михайло За-
бродський свою позицію.

Володимир В’ЯТРОВИЧ, голова 
Українського інституту Національ-
ної пам’яті, підкреслює, що приєдну-
ється до команди Петра Порошенка 
і «Європейської Солідарності», бо 
це — політична сила, програму якої 
поділяє. «Це — команда, яка поєднує 
досвід і здатність до змін. Мені до 
душі те, що вони зробили для роз-
будови фундаменту нашої держав-
ності. Тепер через загрозу реваншу 
наша команда потрібна у новому 
парламенті України. Зміни в Україні 
будуть українськими», – зазначає 
Володимир В’ятрович. 

№10 
У ВИБОРЧОМУ 
БЮЛЕТЕНІ

ЧОМУ МИ ЙДЕМО?
ОДНОМАНДАТНИЙ ВИБОРЧИЙ ОКРУГ №163 

ЦЕНТР: ЧАСТИНА м. ТЕРНОПІЛЬ

ОДНОМАНДАТНИЙ ВИБОРЧИЙ ОКРУГ №164 
ЦЕНТР: м. ЗБАРАЖ  

ОПИС МЕЖ: ЧАСТИНА КРЕМЕНЦЯ І РАЙОНУ, А ТАКОЖ ПІДВОЛОЧИСЬКОГО,  
ЗБАРАЗЬКОГО, ШУМСЬКОГО І ЛАНОВЕЦЬКОГО РАЙОНІВ  

ОДНОМАНДАТНИЙ ВИБОРЧИЙ ОКРУГ №165  
ЦЕНТР: м. ЗБОРІВ  

ОПИС МЕЖ: м.  БЕРЕЖАНИ, ЧАСТИНА м. ТЕРНОПІЛЬ (МІКРОРАЙОНИ «ДРУЖБА», 
«КУТКІВЦІ», «ПРОНЯТИН»), БЕРЕЖАНСЬКИЙ, ЗБОРІВСЬКИЙ, КОЗІВСЬКИЙ, ПІДГАЄЦЬКИЙ, 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОНИ, ЧАСТИНА КРЕМЕНЕЦЬКОГО РАЙОНУ

ОДНОМАНДАТНИЙ ВИБОРЧИЙ ОКРУГ №167 
ЦЕНТР: м. ЧОРТКІВ  

ОПИС МЕЖ: м. ЧОРТКІВ, БОРЩІВСЬКИЙ, ЗАЛІЩИЦЬКИЙ, ЧОРТКІВСЬКИЙ РАЙОНИ

Йдемо до парламенту, щоб захистити європейське майбутнє 
України! В оновленої команди державників «Європейської Солі-
дарності» – чіткі стратегічні цілі:

 � завершення війни, але без капітуляції;
 � мир і безпека – завдяки приєднанню до НАТО; 
 � добробут людей і верховенство права – через вступ до Євросоюзу;
 � прискорене економічне зростання – для якого вже створені всі умови; 
 � захист українських цінностей і відсіч прокремлівським реваншистам.

ХТО НАША КОМАНДА 
У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ?

СТЕПАН БАРНА — напевно, найуспішніший 
голова Тернопільської обласної адміністрації за 

всю історію. Керував областю у найскладніші 
моменти, але блискуче впорався з усіма ви-
кликами — забезпечив відновлення військо-
вих частин, які сьогодні відбивають атаки 
ворога на Сході та організував будівництво 
фортифікаційних споруд для наших воїнів на 
лінії зіткнення. Пізніше показав себе вмілим 

державним менеджером — прийнявши об-
ласть на аутсайдерських позиціях в більшості 

напрямків, зумів забезпечити сталий розвиток 
основних галузей та притік капітальних вкладень, 

внаслідок чого Тернопілля за більшістю показників еко-
номічного зростання піднялося до першої десятки серед регіонів України.

ВАЛЕРІЙ ЧОБОТАРЬ — про таких людей 
кажуть «совість української нації». Організатор 
вишкільних таборів, відомий майстер кон-
тактних єдиноборств, спортсмен, тренер та 
арбітр, активно запроваджує національний 
вид спорту фрі-файт. Усе свідоме життя 
займає активну проукраїнську позицію і від-
стоює національні орієнтири. 

У час найгарячіших протистоянь на Сході 
України в складі добровольчого формування 
ДУК «Правий сектор» брав участь у боях за До-
нецький аеропорт. Псевдо — Гатило. Був нагоро-
джений орденом «Народний Герой України». Один з 
героїв документального фільму про військові події на Сході 
України «Добровольці Божої чоти» режисерів Леоніда Кантера та Івана Яснія.

ТАРАС ЮРИК — один з найактивніших народних 
депутатів нинішньої каденції. Окрім плідної робо-

ти у сесійному залі, активно працював над проєк-
тами безпосередньо на своєму 165-ому окрузі. 
За його сприяння у селах та містечках області 
реалізовано десятки масштабних інфраструк-
турних проєктів — відремонтовано школи і 
садочки, покращені дороги та освітлення на 
вулицях, збудовані нові спортивні майданчики. 
А ще Тарас — голова обласної федерації 

футболу, і під його керівництвом «гра міль-
йонів» на Тернопіллі відродилась і активно 

розвивається.

ОЛЕГ БАРНА — понад 20 років пропрацював 
учителем у сільській школі, активний учасник трьох 
революцій і акції «Україна без Кучми». У 2014-ому 
добровольцем пішов до ЗСУ в зону АТО. Був 
бійцем 128-ої окремої гірсько-піхотної бригади, 
командир мінометного розрахунку (псевдо — 
Дядько Олег). Завдяки активній позиції у Верхов-
ній Раді став одним з найвпізнаваніших нардепів 
нинішньої каденції. За час роботи у Верховній Раді 
залучив майже півмільярда гривень на свій округ 
для вирішення проблем виборців. Привів у Чортків 
потужного іноземного інвестора – завод «Борднет-
це», який зараз наповнює бюджет міста. 

Політична реклама.
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У тріумфальному 
поверненні Росії 
до Парламентської 

Асамблеї Ради Європи 
Олег Ляшко звинуватив 
як продажних 
європейських депутатів, 
які спокусилися на 
російські гроші, так і 
українську владу, яка 
виявилася нездатною 
відстоювати національні 
інтереси. Парламентар 
закликав українську 
делегацію покинути цю 
організацію та жорстко 
нагадав європейським 
колегам, завдяки кому 
вони живуть в мирі.

«Ваше рішення про повер-
нення російської делегації - це 
зрада пам’яті 13 тисяч україн-
ців, які віддали свої життя за те, 
щоб ви мирно тут сиділи і гово-

рили ні про що. У той час, коли 
українці проливають кров, 
ви продаєте принципи ПАРЄ 
за гроші. Ви обманюєте самі 
себе, ви обманюєте своїх ви-
борців, ви обманюєте Європу», 

- звернувся Ляшко до депутатів 
ПАРЄ.

Політик розповів, що із 
відстороненням російської 
делегації Асамблея втратила 
60 мільйонів євро членських 

внесків. Але замість того, щоб 
зменшити витрати на апарат, 
- європейські політики вирі-
шили повернути Росію попри 
невиконання нею жодної ре-
золюції ПАРЄ за ці роки. Ляш-
ко вважає, що єдиною умовою 
повернення Росії мало б бути 
звільнення Криму та Донбасу.

«Вам не захист прав росіян 
треба, а їхні гроші. Бо замість 
того, щоб обмежити чиновниць-
кі апетити і скоротити чисель-
ність депутатів, ви хочете, щоб 
Росія заплатила свій внесок. Ви 
або сліпі, або дурні, або продаж-
ні! Ви не бачите очевидного - по-
таканнями і політикою умирот-
ворення агресора не зупиниш, а 
навпаки - тільки розпалиш апе-
тит. Росіяни за стінами цієї зали 
бігають і аплодують, бо вважа-
ють, що перемогли Раду Європи, 
верховенство права, кожного 

з нас. І їм начхати на права лю-
дей», - підкреслив Ляшко.

Після ганебного голосу-
вання за проросійську резо-
люцію Олег Ляшко вийшов 
з будівлі Асамблеї і записав 
відеозвернення до українців. 
Він зазначив, що зробив все, 
аби захистити честь України, 
та обурився, що в такий відпо-
відальний день в ПАРЄ не було 
українського президента. Полі-
тик закликав українську деле-
гацію покинути Асамблею.

«Україні нічого там роби-
ти. Сьогодні ПАРЄ втратила 
будь-яку цінність і здатність 
представляти та захищати  
інтереси українців. Ми повер-
немось сюди після нашої пере-
моги. Я в це вірю так само, як 
вірю в перемогу України!», - 
підсумував Ляшко.

Ольга МАРЧУК.

ОЛЕГ ЛЯШКО В СТРАСБУРЗІ: «Ми зробили 
все, щоб захистити честь України»

Лідер Радикальної партії жорстко нагадав європейцям 
про те, що цінності за гроші не продаються 

Стоячи, уся зала 
дякувала тим, 
хто першим 

став на захист нашої 
держави. Представники 
обласної та міської 
влади, волонтери з 
різних міст України, 
учасники бойових 
дій вручали нагороди 
21 добровольцю 
Тернопілля. П’ятьох з них 
орденом «Лицарський 

хрест» вшанували 
посмертно - відзнаки 
отримували батьки, 
дружини, родини.

- Не чекаючи жодної ви-
нагороди, залишивши власні 
справи, нерідко і престижні ро-
боти, українські добровольці 
самовіддано взялися рятувати 
Україну. Серед них – і мешкан-
ці Тернопілля, - зазначив піс-
ля церемонії голова обласної 
ради Віктор Овчарук. - Подвиг 
кожного, хто став на захист 
своєї землі, не має права на за-
буття і повинен зберегтися у 
літописі української держави. І 
у нашій пам’яті.

Ініціатор відзначення до-
бровольців, одна з керівників 
жіночої волонтерської сотні 
самооборони Чернігівщини 
Оксана Тунік-Фриз наголоси-
ла, що приємно було довідати-
ся, що Тернопільська обласна 
рада прийняла програму під-
тримки учасників бойових дій, 
у тому числі й добровольчих 
загонів та волонтерів

Усі нагороджені орденом 

«Лицарський хрест» за про-
явлені патріотизм і мужність 
при захисті незалежності, су-
веренітету і територіальної 
цілісності України. Відзначені 
і почесними грамотами Тер-
нопільської обласної ради з 
врученням грошової винаго-
роди: Ярослав Антонюк – до-
броволець Добровольчого 
Українського Корпусу «Пра-
вий сектор», Олександр Бори-
сов – доброволець Окремого 
легко-піхотного загону «Во-
линь» Української Доброволь-
чої Армії, Роман Безкостий – 
доброволець Добровольчого 
Українського Корпусу «Правий 
сектор», Микола Гринчук – 
доброволець Добровольчого 
Українського Корпусу «Пра-
вий сектор», Сергій Гусак – 
доброволець Добровольчого 
Українського Корпусу «Пра-
вий сектор», Віталій Дерех – 
доброволець Добровольчого 
Українського Корпусу «Пра-
вий сектор», Ярослав Лизун 
– доброволець 5-го окремого 
батальйону Української До-

бровольчої Армії, Микола Му-
равський – доброволець 8-го 
окремого батальйону Добро-
вольчої Армії «Аратта», Ан-
дрій Нагірний – доброволець 
Добровольчого Українського 
Корпусу «Правий сектор»,  Во-
лодимир Ришта – доброволець 
Окремого легко-піхотного за-
гону «Волинь» Української 
Добровольчої Армії, Назар Са-
рабун – доброволець Добро-
вольчого Українського Корпу-
су «Правий сектор», Іван Тима 
– доброволець Добровольчого 
Українського Корпусу «Пра-
вий сектор», Сергій Ткач – до-

броволець Добровольчого 
Українського Корпусу «Пра-
вий сектор», Михайло Ухман 
– доброволець Добровольчого 
Українського Корпусу «Правий 
сектор», Олег Худий – добро-
волець батальйону «Чернігів», 
Валерій Чоботарь – доброво-
лець Добровольчого Україн-
ського Корпусу «Правий сек-
тор».

Також відзнаки Тернопіль-
ської обласної ради отримали і 
рідні загиблих героїв – Галина 
Драбик, Сергій Дрьомін, Алла 
Квач, Кароліна Любчик, Ми-
хайло Юркевич. 

Віктор ОВЧАРУК: «Подвиг кожного 
добровольця повинен зберегтися у літописі 

української держави. І у нашій пам’яті»
У Тернополі вшанували сучасних героїв - у приміщенні 

драмтеатру відбулася церемонія нагородження 
«Лицарський хрест добровольця»
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Головною проблемою як команди 
Зеленського, так і його політичної 
сили - “Слуги народу” - є відсутність 

чіткого плану, як забезпечити необхідні 
зміни в країні. Мовчати та відбуватись 
жартами не вийде — перед президентом 
уже постають серйозні не лише 
зовнішньополітичні, а й економічні 
виклики. А у складі партії “Слуга 
народу” надто мало професіоналів, 
здатних виробити план швидких змін 
в країні. Допомогти новому президенту 
може тільки партнертство із потужною і 
досвідченою політичною силою.

Голосуючи в другому турі за президента Зе-
ленського, люди насправді демонстрували своє 
бажання змін. Рекордний відсоток на виборах 
— це відсоток не стільки підтримки його як кан-
дидата, скільки відсоток людей, які хочуть швид-
ких змін в країні.

Ці очікування залишаються високими — 
адже в країні накопичилось чимало болючих 
проблем, які дбайливо плекались попередньою 
владою. Вони перетворили життя українців в 
таке пекло, що вони по мільйону на рік тікали з 
країни. Тарифи, ціни, низькі зарплати, неможли-
вість відкрити власний бізнес — все це вимагає 
негайних дій.

При цьому єдиний політик, який всі свої пу-
блічні заяви присвячує роз’ясненню того, як 
швидко побороти кризу і добитись реального 
покращення життя — Юлія Тимошенко. У неї є 
чіткий план-графік, складений на основі «Ново-
го Курсу України». В нього входить і аудит старої 
влади, пропозиції по раціональній земельній по-
літиці, рекомендації до реформи податків і бага-
то іншого, чого так очікують громадяни.

Фактично від Зеленського вимагають вико-
нання програми Тимошенко. Із цим згідна біль-
шість політичних експертів.

Але Тимошенко і не протиставляє себе пре-
зиденту — навпаки, вона і її політична сила уже 
задекларували готовність увійти з ним в “Коалі-
цію дій”. 

Цей союз не лише буде природнім. Давши зго-
ду на таку коаліцію, президент уникне пастки, в 
яку потрапляли всі президенти — від Ющенка 
до Порошенка. Адже якщо утворена монопар-
тійна більшість, а оточення монополізує вплив 
на президента — то останній швидко втратить 
зв’язок із народом і стане фасадом тіньових кіл.

А для Зеленського народна підтримка дуже 
важлива. Коаліція із “Батьківщиною” її збереже, 
адже, на думку фахівців Міжнародного центру 
політичних досліджень, вона є найбільш розга-
луженою і потужною партією країни.

Ось чому важливо, наскільки масовою буде 
фракція Юлії Тимошенко в парламенті. Володи-
миру Зеленському необхідна підтримка не лише 
“Слуги народу”, а й потужної професійної та на-
родної партії — такої як “Батьківщина”.

Роман КРИЦЕВИЧ

Наша розмова 
з кандидатом 
у народні 

депутати по 165-му 
виборчому окрузі Іваном 
Чайківським видалася не 
простою. І це зрозуміло, 
адже ми підняли дуже 
складу тему – пенсії. 
Зараз в Україні на одного 
працюючого припадає 
кілька пенсіонерів - це 
об’єктивна реальність, 
продиктована 
як скороченням 
життя людей, так і 
трудовою міграцією 
та зменшенням 
народжуваності. 

Виникає запитання: де бра-
ти гроші для пенсіонерів і як 
зробити, аби пенсії зростали. 
Про це розмірковує  люди-
на, яка вже 20 років працює в 
аграрному бізнесі, створила 
майже 2500 робочих місць та 
чесно сплачує податки (тільки 
за минулий рік компанія «Аг-
ропродсервіс», засновником 
якої є Іван Чайківський, спла-
тила майже 200 млн. грн. усіх 
видів податків та платежів до 

бюджетів різних рівнів, з яких 
і виплачуються, в тому числі, 
пенсії. 

- Ми повинні розуміти, - го-
ворить Іван Чайківський, - що 
пенсіонери залежні виключ-
но від своєї пенсії, вони рідко 
мають змогу підзаробити і 
їхня працездатність все-таки 
є нижчою, ніж молодшого по-
коління. Тому ми маємо подба-
ти, щоб їхньої пенсії вистачало 
на безбідне життя. Чи можна 
цього досягти? Як економіст, 
відповідально заявляю, що  це 

можливо, але не відразу. 
По-перше, в основі всього 

лежить економіка. Якщо вона 
запрацює - піде грошовий обо-
рот, почнуться інтенсивніші 
сплати до бюджетів і звідти 
вже будуть надходити кошти 
для пенсій та інших соціаль-
них виплат. Звісно, економіка 
не запрацює сама собою, дер-
жава має встановити єдині 
ефективні правила, які будуть 
незмінні протягом тривалого 
періоду, аби інвестор відчував 
себе захищеним. Адже щоб по-

чати бізнес, він бере кредит 
чи вкладає у нього важко за-
роблені кошти. І тільки тому, 
що в нас так швидко міняються 
правила гри, інвестори бояться 
заходити в Україну, а своїх ко-
штів державі не вистачає. На-
віть гроші МВФ ми використо-
вуємо для проїдання, а не для 
розвитку. Саме тому у парла-
менті має сформуватися група 
економістів-практиків, котрі 
розроблять пакет законів, який 
перетворить Україну у сприят-
ливий майданчик для інвести-
цій. Інвестор, який не буде від-
чувати страху за  свої гроші та 
бізнес, дасть нам ту довгоочіку-
вану оновлену фінансову кров 
для нашої економіки. 

По-друге, є інший шлях, тіс-
но пов'язаний з інвестиціями 
- повернення заробітчан додо-
му. Ми говоримо не тільки про 
створення робочих місць, а й 
про заснування ними власної 
справи. Ми хочемо, щоб люди 
ставали господарями, які бу-
дуть опиратися на власні сили. 
Це, власне, ще одна велика гру-
па працездатного населення, 
яка  наповнюватиме бюджет 

для подальших виплат пенсій. 
І третій крок - збільшення 

пенсій та їхнє справедливе ви-
рівнювання. Не може людина в 
селі, фізично пропрацювавши 
все свідоме життя і втратив-
ши при цьому навіть здоров’я, 
отримувати найменшу пенсію. 
Тому шкалу виплат треба пе-
реглянути не тільки з ураху-
ванням стажу, але й інтенсив-
ності тієї роботи, яку людина 
виконувала, надати більшої 
ваги важкій праці, навіть якщо 
її прирівнюють до некваліфі-
кованої.

Усе це реально зробити за 
3-4 роки лише при одній умо-
ві – мати бажання робити по-
зитивні зміни для людей. А 
виробити стимулюючі прави-
ла для інвесторів та оживити 
економіку здатні лише успішні 
внутрішні інвестори, які про-
йшли тернистий шлях бюро-
кратичних бар’єрів, вистояли, 
мають за плечима великий 
досвід творення і чітко розу-
міють, що треба зробити, аби 
українська економіка встала з 
колін і запрацювала на повну 
потужність.

Іван ЧАЙКІВСЬКИЙ:  «Ми знаємо, як збільшити 
пенсії українцям, які сьогодні виживають 

на жебрацькі подачки від держави» 

Чому новому президенту 
потрібний прем’єр-професіонал

Політична реклама

Газ подешевшає, закордонні паспорти подорожчають, прожит-
ковий мінімум і деякі пенсії зростуть, повідомляє ВВС. 

З 1 липня прожитковий мінімум для працездатних осіб стано-
вить 2007 грн. на місяць. На початок цього року цей показник ста-
новив 1921 грн. Для осіб, які втратили працездатність, прожитко-
вий мінімум зросте з 1497 грн. до 1564 грн. Для дітей до 6 років - з 
1626 грн. до 1699 грн. Для дітей з 6 до 18 років - з 2027 грн. до 2118 
грн. на місяць.

Також уряд підвищить пенсії пенсіонерам, які мають трудовий 
стаж у понад 30 (жінки) і 35 (чоловіки) років, але отримують пен-
сію, меншу за 2 тис. грн. При цьому доплачуватимуть ту суму, яку 
не вистачає від червневої пенсії до 2 тис. грн. За даними Мінсоцпо-
літики, це підвищення стосуватиметься 2,5 млн. пенсіонерів, і що-
місяця коштуватиме бюджету майже 650 млн. грн.

Цього місяця також набувають чинності зміни до Податкового 
кодексу, які стосуються оподаткування посилок з-за кордону. Якщо 
вартість товарів у посилці перевищує 100 євро, одержувач посил-
ки - фізична особа має сплатити податок на додану вартість (20%). 
Якщо ж вартість посилки перевищує 150 євро, то до ПДВ додасться 
мито (10%). Сплата ПДВ та мита здійснюється із суми перевищен-
ня. Раніше гранична вартість становила 150 євро. Для юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців безмитний ліміт залишається на 
рівні 150 євро.

З 1 липня зросте вартість виготовлення закордонного паспор-
та. Оформлення біометричного закордонного паспорта впродовж 
20 робочих днів коштуватиме 682 грн. проти 557,32 грн. Оформле-
ний за 7 та 3 робочі дні закордонний паспорт коштуватиме 1034 
грн. проти 810,32 грн. Як наголошують у Державній міграційній 
службі, зростання вартості відбувається вперше від 2016 року.

У липні "Нафтогаз" знизить ціни на газ для промислових спо-
живачів в середньому на 13%. Як заявив прем'єр-міністр Володи-
мир Гройсман, ціна на газ для населення також має зменшитися. 
Проте остаточних розрахунків ціни наразі немає. В середині черв-
ня "Нафтогаз" "заднім числом" зменшив ціну газу для населення 
і теплокомуненерго на 7,3% проти травня. Нова ціна за червень 
становить 5553,89 грн. за тисячу кубів без урахування ПДВ і тран-
спортування.

Паспорти подорожчали, 
прожитковий мінімум зріс

Що змінилося для українців з 1 липня
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– Те, що Ви берете актив-
ну участь у процесах, які сьо-
годні відбуваються в нашій 
країні, можна пов’язувати з 
тим, що Ви були на фронті, 
а тепер прагнете відстою-
вати інтереси українців, але 
вже на мирній території?

– Насправді ні фронт, ні 
мирна територія суттєво не 
відрізняються один від одного. 
Це той самий захист насампе-
ред себе, своєї родини та Бать-
ківщини. Відрізняються лише 
методи і способи боротьби. 
Якщо на фронті все зрозуміло 
і чітко регламентовано з ви-
користанням засобів оборо-
ни, а саме зброї, то на мирній 
території головна зброя – це 
слово. І те, що я роблю зараз, 
– це зброя, якою  намагаюся 
захистити цінності свої, своїх 
батьків та дорогих мені лю-
дей. Тут, на щастя, не потрібно 
воювати з допомогою зброї, 
сили чи агресії. Але тут дуже 
важливо, на мою думку, від-
стоювати свої переконання і 
доносити реальність. Тобто бу-
дити людей, і це в усі часи було 

актуально. Воно не втрачало 
для мене сенсу і важливості в 
періоди президентства Кучми 
та Ющенка, не кажучи про час 
царювання Януковича. І зараз 
бачу дуже великі ризики. Якщо 
раніше я голосно говорив, то 
зараз, мабуть, волаю.  

– Напевне, саме тому 
Ви стали співзасновником 
громадської ініціативи «За-
хисти Україну». Розкажіть 
детальніше, що це за ініціа-
тива і в чому вона полягає?

– Моє життя насправді по-
лягає у відстоюванні позиції 
в різних життєвих ситуаціях. 
Сьогодні в державі стали від-
буватися політичні і певні іде-
ологічні зміни. Люди завжди 
згуртовуються, коли є щось 
незрозуміле, коли щось лякає 
чи виходить з-під контролю. 
Ми всі пам’ятаємо, як люди 
згуртувалися перед Майданом 
чи коли розпочалися події в 
Криму і на сході України. Ініці-
атива «Захисти Україну» – це 
природна позиція на події, які 
є емоційними і не зовсім зро-
зумілими. В нашу ініціативу 

зібрано безліч тернопільських 
патріотів, а також людей по 
всій Україні. Це така своєрід-
на мобілізація, хоча ми й не 
розслаблялися, але потрібно 
було це задекларувати. Є та-
кий вислів: коли всі мовчать 
– потрібно кричати. Насправді 
це був усвідомлений мій крик, 
Дмитра Гайдуцького, Івана Ко-
валика та ще багатьох людей. 
У загальній ейфорії в людей 
хтось мав би сказати правду 
про те, що відбувається нині в 
Україні.  

– Чому так сталося, що 
після багатьох років бо-
ротьби зі спільним ворогом 
єдність українського народу 
опинилася під загрозою?

– Найбільша проблема 
роз’єднаності – це насампе-
ред брак самоідентифікації. 
У людей немає відповіді на 
запитання: хто я є? Чому я 
тут живу? Чим для мене є ця 
земля? Для мене українці - це 
ті, хто ідентифікує себе укра-
їнцем, а не тільки ті, хто про-
живає на нашій території. Це 
можуть бути люди іншої націо-

нальності, я навіть допускаю, 
що можуть бути ті, які не во-
лодіють українською мовою. 
Але якщо вони ідентифіку-
ють себе не тільки з терито-
рією, а й із правилами, прин-
ципами, традиціями, і це для 
них рідне - вони є українця-
ми. Тому ми зараз маємо бути 
єдиними, як ніколи, бо від-
чуваємо, що наш світ, який 
складається з цінностей, пе-
реконань, історичних речей, 
зараз під загрозою. 

– Як Ви ставитесь до 
висловлювань про наміри 
вести перемовини з Росі-
єю, щоби завершити війну 
на сході нашої держави? Чи 
справді це може бути дієво 
та ефективно?

– Я не вірю в це зараз! 
Вести перемовини з тим, хто 
тебе б’є, дуже важко. Для мене 
нині це популізм, тому що на 
нас напали, нас грабують, як 
можна перемовлятися із гра-
біжником, який забирає наше 
майбутнє, наші ресурси. Ми 
можемо вести перемовини, 
коли будемо ідентифікувати 
себе як окрема нація в окремій 
незалежній державі. Ми буде-
мо здатні на перемовини, коли 
станемо сильними та єдини-
ми! Коли Україна для кожного 
українця буде цінністю і кожен 
з нас буде готовий до остан-
ньої краплини крові борони-
ти свою державу. Це запорука 
успіху в перемовинах! Бо коли 
ми політично роз’єднані, еко-
номічно слабкі, коли не маємо 
сили і можливості себе захис-
тити, то в цих перемовинах 
нам ніколи не запропонують 
умови, вигідні для нас. Я за те, 
щоби ми насправді стали силь-
ними! Над цим потрібно зараз 
багато працювати, і я готовий 
із подвійною енергією вклю-
читися в цей процес.   

– Трендом цієї виборчої 
кампанії стали «нові об-
личчя». І політсили справді 
пропонують до парламенту 
багато людей, які жодного 
стосунку не мали до політи-
ки. Це несе у собі якісь загро-
зи? 

– Залучення відомих облич 
– співаків, спортсменів, людей 
з якимось певним соціальним 
рейтингом - особливо актив-
но відбувалося у пострадян-
ських країнах. До людей на-
магаються достукатись через 
впізнаваність, емоції, теле-
візор, біг-борди, але не через 
живе спілкування. І це, на мій 
погляд, загрозлива ситуація. 
Бо політика, яка нині відбува-
ється, насправді не робиться 
людьми телебачення, зірками 
сцени, а певними політичними 
силами, в основному олігархіч-
ними. Відповідно цих людей і 
залучають для того, щоб отри-
мати якісь певні важелі, і якщо 
говорити чесно, то це додатко-
ві пальці на кнопки для голо-
сування. І про це треба відвер-
то говорити.

Депутат – це інструмент 
для виборця, щоби вирішува-
ти безліч життєво важливих 
питань. Чи може це робити спі-
вак, телевізійний ведучий, ак-
тор - для мене це під сумнівом. 
Я вирішив це робити, тому 
запрошую людей до живого 
спілкування, де готовий розпо-
вісти про себе, почути від них 
запитання, як я вирішуватиму 
їхні проблеми. І якщо бачен-
ня людей і мої збігатимуться, 
вони тоді мене оберуть. А по-
тім запитають: ти ж говорив, 
давай виконуй свої обіцянки. 
Депутат дуже дієвий інстру-
мент тоді, коли він єдиний зі 
своєю громадою! 

Василина БОГУЦЬКА.

ВАЛЕРІЙ ЧОБОТАРЬ: «Маємо бути єдиними, бо 
наш світ, який складається з цінностей та 

моральних переконань, зараз під загрозою»
Особливо представляти 
Валерія Чоботаря («Гатило») не 
потрібно. Більшість українців 
знають його саме по псевдо, 
– відомий спортивний тренер 
та громадський діяч, котрий 
у важкі для країни часи, 
не задумуючись, пішов її 
боронити. У нашій розмові 
Валерій Чоботарь розповів про 
те, що його нині тривожить, та 
про загрози, що нависли над 
Україною.

Іронічний і романтичний 
мюзикл "Гуцулка Ксеня" був 
в українському прокаті у 

березні 2019 року і зібрав 3,5 
млн. гривень. Недавно фільм 
отримав гран-прі фестивалю «Mt.
fuji-Atami Film Festival» у Японії 
та вийде у прокат у цій країні.

Кінофестиваль відбувався в з 28 
червня по 1 липня в курортному міс-
течку Атамі, яке називають "японським 
Голлівудом". "Гуцулку Ксеню" спочатку 
відібрали з-поміж 1200 фільмів з усьо-
го світу, а потім вона перемогла серед 
п'яти картин-учасників програми "Ігро-
ве кіно".

Головний приз режисеру стрічки 

Олені Дем'яненко вручила зірка япон-
ського кіно Каорі Момої.

Фільм "Гуцулка Ксеня" створено за 
мотивами однойменного твору засно-
вника модерної української оперети 
Ярослава Барнича, творчість якого три-
валий час в Україні була забороненою. 

Дія відбувається у 1939 році. У стріч-
ці американський мільйонер україн-
ського походження заповідає своєму 
синові, Яро, мільйон доларів, але тільки 
за умови, що він поїде до "Старого Краю" 
і одружиться там зі "свідомою україн-
кою". Хлопець їде на пошуки нареченої, 
але ніяк не може її знайти. Проте все за-
кінчується хеппі-ендом.

Фрік-кабаре «Dakh Daughters» напи-

сали саундтрек до стрічки і зіграли у ній 
самих себе. В кадрі вони приміряли ав-
тентичні українські костюми минулого 
століття. Костюми для "Гуцулки Ксені" 
створила художниця Надія Кудрявцева.

Знімали кіно у Ворохті, на Житомир-
щині та на кіностудії імені Довженка.

Фільм про кримських татар 
переміг у Бухаресті

Стрічка "Додому" здобула визнання 
на фестивалі «Bucharest International 
Film Festival». Перед тим фільм потра-
пив до програми "Особливий погляд" 
72-го Каннського кінофестивалю. І хоча 
там він не отримав нагород, стрічку у 

Франції зустріли дуже тепло.
Фільм "Додому" розповідає про тра-

гедію кримськотатарської родини. У 
кримського татарина Мустафи помирає 
син. Батько приїжджає до Києва, куди 
його обидва сини поїхали після анексії 
Криму, аби повернути молодшого сина 
додому, а старшого поховати за мусуль-
манськими традиціями.

Нагороду на «Bucharest International 
Film Festival» вручили 26-річному режи-
серу Наріману Алієву.

Після перемоги у Бухаресті стрічка 
продовжує свою подорож кінофестива-
лями Європи. Українська прем'єра філь-
му відбудеться на Одеському кінофести-
валі у липні.

«Гуцулка Ксеня» вийде в прокат у Японії
Українські фільми здобувають перемоги на світових кінофестивалях
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Ольга ЧОРНА.

Зустріч з астрологом

- Природа на людей образи-
лася вже давно і всіма своїми си-
лами починає нагадувати нам, 
що ми неправильно, без поваги 
ставимося до Землі. Глобаліза-
ція провокує відхід від природи. 
Зараз багатьом молодим людям, 
підприємцям, діяльність яких 
пов’язана з природними ресур-
сами, це просто байдуже. Вони 
далекі від законів природи. Це 
їм не цікаво. Для перших при-
рода - це відпочинок, шашлики, 
для інших - гроші.  

Людина своєю недалеко-
глядністю та захланністю псує 
природу, перетворює прекрас-
ний світ, створений Всевишнім, 
у мертві зони. Великі території 
опустошувались задля наживи 
маленької жменьки людей.

І от природа кидає людині 
виклик: задумайся - я ж сильні-
ша. Ми спостерігаємо жахливі 
зливи. Подекуди за день випа-
дає річна норма дощу. Це - сво-
єрідна помста людині за виру-
бані ліси, знищене довкілля. За 
пожежі, які щороку вбивають 
чимало рослин і тварин, псують 
повітря. Ми технічно розвину-
лись, а моралі від того більше не 
стало.   

2019-ий - рік Меркурія сто-
совно погоди. Тильний бік цієї 
планети - холодний. Тому в по-
годі спостерігається протилеж-
ність. Надзвичайні холоди і жах-
ливі спеки. 

- У Північній Америці зима 
була лютішою, ніж на Північ-
ному полюсі - стовпчики тер-
мометрів «сповзали» до мінус 
42-45 градусів. А в Західній Єв-
ропі зараз - екстремальні спе-
ки. Останніми роками це стає 
нормою. «Підсмажувало» Єв-
ропу й торік.  

- По всій земній кулі йдуть 
сигнали, що з погодою коїться 
щось недобре. Звісно, і раніше 
були спеки й урагани, холодні 
зими й повені. Але цих природ-
ніх катаклізмів спостерігалося 
менше. Спокійніші були роки. 

Цікаво спостерігати, як заро-
джуються вітри. І як вони впли-
вають на погоду. Раніше вітер 
дув день, півтора. А потім на-
прям змінювався. Тепер напрям 
вітру змінюється через дві-три 
години. Саме це породжує смер-
чі, торнадо. Смерчі в Україні лі-
тали, а от торнадо… Такого у нас 
не було. А тепер треба звикати 
до цих руйнівних «спіралей», які 
закручують все на своєму шля-
ху. 

- На Західній Україні по-
года раніше була лагідною, 
помірною. У нас були яскраво 
виражені чотири пори року. І 
все відбувалося в пору… А те-
пер змінюємо чобітки на бо-
соніжки. Не ризикуємо йти з 
дому без парасолі. Дощі «кра-
дуть» у селян їхню працю, за-
топлюють міста і села. Це, 
зокрема,   наслідки вирубаних 
лісів, найперше - карпатських, 
знищених парків?..

- Кожне дерево і рослинка 
створені Богом. В гармонії і кра-
сі. Так, дерева, як і люди - вми-
рають. Усе має визначений час. 
Але це не означає, що їх потріб-
но нахабно винищувати. Виру-
бують дерева-велетні, яким со-
тні років, які були захисниками 
землі, людей, патріархами лісу. 
Дерева «пили» дощі та сніго-
ві води. Вони «відповідали» за 
баланс, аби не підтоплювало 
землі, не нищило працю хлі-
бороба. Аби маленькі річки не 
перетворювалися у великі ріки 
і не розливалися на посіви. І 
вологість повітря була менша, 
бо дерева і рослини «забирали» 
воду. А зараз випаде дощ і все 
випаровується. Це - не спекотно, 
це - душно. Від слова задуха. Від 
цього страждає багато людей. 
Бо здоров’я ця задуха не додає, 
навпаки…       

- Іване Степановичу, чим 
унікальна Тернопільщина у 
контексті погоди? 

- На Тернопільщині проля-
гає балтійсько-чорноморський 

водорозбір. Така собі своєрідна 
кліматична зона. Одні ріки те-
чуть на південь, інші - на північ. 
Одні в Балтійське море, а дру-
гі - в Чорне. Ця смуга пролягла 
на межі нашої області та Львів-
ської. У нас - на півночі Зборів-
ського району - за Заложцями. 
А в сусідів - поблизу села Підка-
мінь Бродівського району. Там, 
до речі, також є праліси. У тих 
краях колись жили пани Діду-
шицькі. Дуже  благородно ста-
вились до природи. Створювали 
дослідницькі парки. 

З обласних центрів Терно-
піль - найвищий над рівнем 
моря. Відкритий для вітрів і 
негоди. Раніше нашою «китай-
ською стіною» були ліси. Тепер 
їх вирубали. Тож маємо багато 
протягів. Нема захисту. 

Колись навіть при високій 
вологості було у нас було значно 
легше. Бо її «випивали» дерева, 
вона випадала туманами. «Ту-
ман яром, туман долиною…», 
- співається у народній пісні. 
Тумани йшли вниз. А де тепер ті 
густі тумани в долинах? 

Тому, щойно сонце підстриб-
не вгору, вже нема чим дихати. 
Тому й затоплює. Тому й вітри 
літають…   

- Тобто навіть кілька зру-
баних дерев щось змінюють - 
невидиме людині, але відчут-
не для природи і погоди?

- Однозначно! 
- Сумно. Мабуть, погода й 

далі буде псуватися… 
- Так. Вона буде нагадувати, 

що ми дійшли до певної кри-
тичної точки. Погляньте, дощі 
випадають, а озера і річечки, які 
пересохли, не відновлюються. 
Вода постоїть і… зникає. А все 
тому, що порушена структура 
землі, водні артерії. Ми вибрали 
надто багато корисних копалин. 
Утворилися порожнечі. І ця вода 
«втікає» туди, замість того, аби 
бути озером чи річкою.  Крім 
того, Земля стає легшою. 

Земля рятується. Вона - жи-

вий організм. Але людина не дає 
їй шансів. Тому й маємо, фактич-
но, субтропічний клімат. Одну 
половину дня пече, другу - ллє. 
І буревії, і торнадо… 

- А людина готова до цих 
кардинальних природних 
змін?

- Ні, ми просто змушені при-
стосовуватися. Але будуть на-
слідки, хвороби, зокрема. Коли 
в природі і в погоді неспокій - 
це впливає на психіку людини. 
Вона стає дратівлива, охоплює 
тривога…

- Одні країни чи території 
погода дуже тлумить, а до 
інших поблажливіша. Чи за-
лежить це від думок людей, 
настрою, вчинків? 

- Дуже залежить. Від енергії, 
агресії чи доброти, від нашого 
егрегора, який ми створили на 
тій чи іншій території. Егрегор 
- це «дух-охоронець». Його поро-
джують думки і емоції людей. У 
цих країнах, де спокійніше, там 
і природа себе по-іншому пово-
дить. І погода ліпша. А в нас, на 
жаль, багато злості. У нас війна…

- Колись прочитала: якби 
одночасно всі люди на планеті 
прочитали б «Отче наш», усе 
змінилося б на краще. Бо це 
був би потужний імпульс, по-
сланий із Землі на Небеса. Зву-
чить, щоправда, утопічно… 

- Єдиною думкою можна 
зробити і змінити багато чого. 
Для прикладу, хресні ходи, мо-
лебні для дарування дощу. Наші 
предки знали закони природи. 
Користувалися ними. Убезпечу-
вали себе. Коли падав град, ка-
зали, треба перекусити градину, 
змілкувати її. І град зменшить-
ся, а то й узагалі перестане па-
дати. Хто зараз це знає? А ще ко-
лись коцюбу викладали з печі, 
коли падав великий град. 

У негоду запалювали гром-
ничну, або стрітенську, свічку. 
Наші предки ставили її на вікно, 
щоб «умилостивити» бога Пе-
руна під час сильної негоди та 

блискавиці. Вогонь забирає на 
себе відповідну енергетику, аби 
не трапилось щось страшне. 

Колишні люди були прости-
ми, не мали освіти, а насправді 
були дуже мудрими. Вони відчу-
вали, коли буде дощ. Ще й хма-
рини на небі не було, а казали: 
«Завтра дощу треба чекати».

- Вони це «читали» на не-
бесах?

- Так, там усе написано. На-
приклад, хмаринки купчасті - до 
дощу. Наші предки знали закони 
природи. Якщо ранок без роси 
- також на дощ. І ластівки літа-
ють низько над землею - на дощ. 
Слухали, як півень співає. Як ін-
дик гелгоче. Як корова мукає. 
Тварини - чудові «синоптики». 
Розмаїття їхніх звуків - це сво-
єрідні сигнали, попередження. 
Вони збираються до купки, коли 
наближається негода. Тварини 
відчувають землетруси та інші 
небезпеки. Собаки починають 
гавкати, відчуваючи, що зміню-
ється вібрація землі ще далеко 
до землетрусу. Також землетруси 
відчувають кури. Вони не сіда-
ють на «банти», аби не попадати. 

- А кажуть - курячий ро-
зум…

- А спів півня! Там закладена 
така глибока філософія! Під спів 
півня наші предки вирушали на 
великі подвиги. Відганяли злих 
духів. Півень - це символ. Він - 
між темрявою і світлом, ніччю і 
ранком. 

Наші предки вірили в сонце. 
Вгадували погоду по тому, як 
«прокидаються» квіти…

До речі, індіанські племена 
Північної Америки селилися 
біля води: річок, озер… Вода «га-
сить» торнадо. А вони там літа-
ли й раніше.  

- Коли ж знову людина по-
вернеться до природи?

- Це буде вимушено. Природа 
змусить вірити в неї. В іншому 
випадку вона нас знищить. 

- Краще з природою дружи-
ти.   

- Звичайно! І погода була б 
кращою. І захист мали б. А ви 
знаєте, що гусак відчуває злодія 
ще здалеку і починає кричати? 
Така собі при-
родна «сигналі-
зація»… 

Іван КРУП’ЯК: 
«Природа кидає 
людині виклик - 
задумайся, я ж сильніша»

Погода стає норовливішою за жінку. Синоптики прогнозують одне, а почасти виходить інше. 
З ностальгією пригадуємо: колись літо було - літом, а зима - зимою. Тепер усе змінилося. І 
не тільки у нас - в усьому світі. У пустелях випадають сніги. Сонце випалює зелену землю. З 
острахом спостерігаємо, що коїться під час дощів… 
- Здається, природа усерйоз образилася на людину. Тому й маємо непередбачувану погоду. 
А що буде далі? - запитую у відомого тернопільського астролога Івана КРУП’ЯКА.        
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Саме там, у криївці між се-
лами Лози і Котюжини 1944 
року, полягли майже півсотні 
українських повстанців під час 
несподіваної засідки ворога.

Як зазначив Михайло Голо-
вко, у 40 роках минуло століт-
тя упівці зробили все, аби сьо-
годні українці мали свою мову, 
віру та церкву.

– Жертовність воїнів УПА 
допомогла зберегти україн-
ську мову, віру, церкву. Сьогодні 
наша боротьба продовжується, 
тому маємо бути єдині. Розумі-
ючи всі загрози, націоналістич-
ні сили об’єдналися під прапо-
ром «Свободи», аби в один ку-
лак йти спільно в парламент. Я 
переконаний, що там потужні 
націоналісти не дозволять ска-
сувати закон про мову, церкву, 
не дадуть переписати нашу іс-
торію,– наголосив свободівець.

Під час вшанування Ми-
хайло Головко вручив подя-
ку 87-річному Ярославу Пер-
чишину, який допомагав наці-
оналістичному підпіллю ще з 
11-ти років.

Також у рамках пам’ятного 
заходу настоятель ПЦУ митро-
полит Епіфаній нагородив Ми-
хайла Головка медаллю Свято-
го Архистратига Михаїла за за-
слуги перед Помісною Україн-
ською Православною Церквою 
та за жертовність й любов до 
України. Окрім цього, Епіфаній 
разом із сотнями гостей помо-
лилися за душі воїнів УПА.

– Вони для нас є справжні-
ми героями, їхнім подвигом ми 
всі надихаємось. Сьогодні вої-
ни УПА зібрали на цьому місці 
так багато сучасних патріотів, 
які не просто вболівають, але 
і роблять все задля того, щоб 
наша українська держава зміц-
нювалась й тут запанував спра-
ведливий мир. Від імені на-
шої церкви дякуємо всім тим, 
хто долучився до відновлен-
ня історичної справедливос-
ті, до відновлення цього місця, 
на якому сьогодні ми всі разом 
возносили молитви, – звернув-
ся митрополит Епіфаній.

Заступник голови ГО «Зба-
разька районна управа Всеу-

країнського братства ОУН-УПА 
Ярослав Брега розповів дета-
лі того трагічного для історії 
України дня.

– Понад 120 осіб оточили 
хлопців й дали команду: «Бан-
дера здавайся!». Ніхто не вий-
шов з криївок. Тільки з-під 
землі було чути гімн «Ще не 
вмерла України». Розлючений 

кагебіст дав наказ: «Вогонь на 
знищення», – зазначив Ярос-
лав Брега.

За підрахунками в урочищі 
Зімне того дня  загинули май-
же півсотні молодих хлопців,12 
з них – відомі. Це – вихідці з Ви-
шнівця, Загороддя та Бодаків. 
Решту імен – незнані досі.

За словами збаражчан на-

родний депутат Михайло Го-
ловко зробив дуже багато, аби 
урочище Зімне стало незабу-
тим історичним місцем геро-
їчної слави. Так, минулоріч за-
вдяки його підтримці тут спо-
рудили каплицю та віднови-
ли символічну братську мо-
гилу, а цього року встановили 
пам’ятний хрест.

На запрошення Михайла Головка  
настоятель ПЦУ Епіфаній приїхав на 
Збаражчину вшанувати пам'ять воїнів УПА
За сприяння народного депутата України від ВО «Свобода» в урочищі  
Зімне, поблизу села Бодаки Збаразького району, 29 червня вшанували 

пам'ять воїнів УПА за участі Предстоятеля Православної Церкви 
України Блаженнійшого митрополита Епіфанія.

Пам'ять про Івана 
Хрестителя 
або Івана 

Предтечу займає у 
східній літургійній 
традиції особливе 
місце. Його називають 
пророком, мучеником, 
найбільшим святим 
після Діви Марії, 
апостолом, другом 
і родичем Христа, а 
також - Світлого Слова 
голосом. 

Іван Предтеча був послан-
цем Бога, щоб сповістити лю-
дям про прихід і живу при-
сутність Месії на землі. Цей 
святий навчав, проповідував, 
хрестив, викривав гріхи, від-
стоював справедливість. Його 
життя – це безперервна жерт-
ва. За Христа і христову науку 
святий відважно приймає му-
ченицьку смерть. За наказом 
Ірода Антипи Іванові Хрести-
телю відтяли голову. 

Іван був сином священи-

ка Захарії і праведної Єлизаве-
ти — літньої безплідної пари. 
Як оповідає євангеліст Лука, 
архангел Гавриїл, з'явившись 
його батьку Захарії в Храмі, спо-
вістив про народження в ньо-
го сина. Захарія висловив недо-
віру ангелу, і за це той покарав 
його німотою. Згідно з Єванге-
лієм, народження відбулося на 
півроку раніше Ісуса. Батько 
Івана все ще залишався німим, і 
коли Єлизавета побажала дати 
синові вказане ангелом нетра-
диційне для своєї родини ім'я 
Іван, родичі попросили батька 
підтвердити його письмово. За-
харія написав: «Іван ім'я йому» і 
почав говорити. 

Коли Івану виповнилось 30 
років, він почав проповідувати 
в Іудейській пустелі, а далі - в 

околицях ріки Йордан. Він су-
воро викривав вади тогочасно-
го суспільства і закликав людей 
до щирого покаяння і навер-
нення, сповіщаючи про швидке 
пришестя Месії. Проповідь Іва-
на була настільки сильною і пе-
реконливою, що скоро навколо 
нього стали збиратись учні. Зо-
внішнім знаком покаяння і ду-
ховного оновлення Іван вибрав 
добре відомий тодішнім іудеям 
старозавітній обряд хрещен-
ня – омиття у воді і занурен-
ня у неї. Прийняти хрещення 
від нього прийшов і Ісус з На-
зарету. Тим самим Іван Пред-
теча виконав місію своєрідно-
го з'єднувального містка поміж 
Старим і Новим Завітами, про-
клав шлях служінню і вченню 
Ісуса Христа. 

У неділю - Різдво Івана Хрестителя
Його народження - особлива подiя,  
що вплинула на спасiння людства
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Підготувала
Ольга ЧОРНА.

 Польщі скасували прибутковий 
податок для молоді

Громадяни Польщі у віці до 26 ро-
ків не платитимуть податок на при-
буток. Проект ухвалила Рада міністрів 
Польщі. «Це досить значна пільга. Якщо 
порахувати, скільки грошей щоріч-
но буде залишатися у гаманцях, то де-
факто можна сказати, що, як мінімум, це 
- так звана тринадцята зарплата», - ска-
зав заступник міністра фінансів Польщі 
Петро Новак. За словами чиновника, ще 
більше вдасться заощадити тим, хто за-
робляє більше.

В ЄС - мінімальне безробіття
Безробіття в Євросоюзі досягло 

найнижчого рівня за 10 років - 6,8 від-
сотків. Найбільше безробітних було у 
2013 році - майже 11 відсотків еконо-
мічно активних європейців. Про це пові-
домляє «Європульс». Найнижчий рівень 
безробіття в Чехії, слідом розташувалися 
Німеччина і Нідерланди. Найбільше без-
робітних залишилося в Греції - 18,5 відсо-
тків. А також в Іспанії та Італії. Молодіж-
не безробіття в Європі теж знизилося.

В яких країнах вам повернуть 
загублений гаманець?

Ви знайшли гаманець. У ньому - до 
$100. Ваші дії? Вчені зі Швейцарії і США 
провели такий експеримент у 335 містах 
40 країн. Усього по світу було розкидано 
понад 17000 гаманців. Крім грошей, там 
були ключі й візитівка, надрукована мо-
вою країни, щоб склалося враження: лю-
дина, яка втратила портмоне, місцева. 
Гроші були в нацвалюті. Головний ви-
сновок експерименту: чим більше було в 
гаманці грошей, тим чесніше поводили-
ся люди. Звичайно, не завжди, пише DW. 
Перший рядок рейтингу посіла Швейца-
рія, щоправда, у випадках, коли йшло-
ся про повернення портмоне, в яких не 
було грошей. З купюрами найчастіше 
повертали у Швеції, Данії, Новій Зелан-
дії. Загалом, топові позиції посіли багат-
ші країни. Китай опинився на останньо-
му місці. Серед останніх також Мекси-
ка, Гана, Кенія, Казахстан. У середньому 
портмоне без грошей повернули близь-
ко 40 відсотків, з грошима - кожен дру-
гий. Зібравши гаманці, дослідники недо-
лічилися лише 2 відсотки готівки.
В аеропорту Брюсселя «найняли» 

овець для стрижки трави
У брюссельському аеропорту зна-

йшли заміну косарям. Для підрівнюван-
ня трави на шумозахисній загорожі на-
йняли 100 овець, пише «Закон і бізнес». У 
червні в них закінчився «випробувальний 
термін» і тварин відправили на ферми, де 
вони перечекають спеку, а восени повер-
нуться «на роботу» в аеропорт. Вівці під-
рівнюють траву на високих земляних ва-
лах за злітною смугою з користю для еко-
логії. Як заявило керівництво аеропорту, 
на відміну від газонокосарок, тварини не 
лише працюють без шкідливих викидів, а 
й з’їдають траву, не пошкоджуючи верх-
ні шари ґрунту. В результаті, звільняєть-
ся місце для нових паростків. Під час «ви-
пробувального терміну» пастухи стежи-
ли, як вівці реагують на шум літаків. Вони 
не виявляли жодних ознак неспокою.

У Нігерії платять за навчання 
дітей пластиковими пляшками

У місті Лагос, що в Нігерії, одна зі 
шкіл почала приймати пляшки з плас-
тику, як оплату за навчання дітей. 
Ідея реалізується завдяки співпраці ад-
міністрації школи з екологічною неко-
мерційною організацією Africa Cleanup 
Initiative (ACI), інформує CNN. Щорічне 
навчання в школі коштує 18 тисяч найр 
(приблизно $50) і багатьом жителям не 
вистачає грошей. 200 кг пластикових 

пляшок оцінюються в $11- це половина 
суми вартості семестру. Тепер у Нігерії 
вже декілька шкіл приймають пластико-
ву тару за освітні послуги. За словами за-
сновника ACI Алекса Ахігбе, завдяки про-
екту освіту здобувають більше тисячі ді-
тей. «Ми працюємо над жалюгідним ста-
ном навколишнього середовища Нігерії 
і одночасно покращуємо рівень освіти», 
- зазначив він. Нігерія має іншу назву - 
«столиця бідності у світі»: 87 мільйонів її 
громадян - це майже половина населен-
ня, живуть менш, ніж на $1,9 в день. По-
над 10 мільйонів дітей не можуть навча-
тися в школі через брак коштів.
Макрон пообіцяв Путіну приїхати 

в РФ на День перемоги

Президент Франції Еммануель Ма-
крон пообіцяв, що приїде в Москву у 
2020 році на відзначення 75-річчя 
Дня перемоги. Як повідомляє «Євро-
пейська правда», про це Макрон сказав 
у інтерв’ю «Першому каналу» на самі-
ті G20 в Осаці. «Так, я буду там. Пан Пу-
тін мене запросив, і я буду там», - ска-
зав президент Франції. І підкреслив, що 
«для нас це важливо, тому що ми знаємо, 
що багато чим завдячуємо Росії, тим, хто 
чинив опір». Цікаво, які лідери ще зголо-
сяться поїхати до Московії.  
Литовці не хочуть російського ТБ

Комісія литовського радіо і теле-
бачення повідомила, що кількість ро-
сійської продукції у програмах литов-
ського телебачення зменшується. Про 
це повідомляє Delfi. Дані спостережень 
комісії за 2018 і 2019 роки свідчать, що 
серед іноземних виробників телевізій-
ної продукції лідирують США. Російська 
продукція була на другому місці в теле-
програмах. Проте литовці обирають за-
хідне ТБ, а не промосковське.

Польща проведе перепис 
заробітчан

Новий проект міграційної політи-
ки польського уряду передбачає ство-
рення реєстру іноземців. Наразі така 
інформація розпорошена по багатьох 
управліннях. Це дозволить стежити за 
перебуванням кожного іноземця, який 
прибуває до Польщі. У документі вка-
зано також на бажання регулювати не 
лише те, хто приїде до Польщі на роботу 
і де працюватиме, але й інформацію про 
громадян своєї країни, які запрошують 
іноземців, повідомляє Rzeczpospolita. 

Щодня гине або зникає одна 
дитина-мігрант

Понад 32 тисячі мігрантів загину-
ли або зникли безвісти у 2014-2018 
роках. Причому, найбільша кількість 
смертельних випадків сталася на шляху 
з Північної Африки до Європи через Се-
редземне море. Про це повідомляє «Го-
лос Америки» з посиланням на Міжна-
родну організацію з міграції. Міграцій-
не агентство ООН зазначає, що зібрані 
по всьому світу дані містять недооцінку 
справжніх масштабів проблеми, оскіль-
ки про багато випадків загибелі мігран-
тів ніколи не повідомляється, а багато 
тіл так і не знаходять. За  п’ять років ги-
нула або зникала безвісти, 
у середньому, одна дити-
на на день. 

Україна побила рекорд Європи  
за кількістю політпартій

У статті 24 Закону України «Про по-
літичні партії» є вимога до політсил: 
брати участь у виборах народних де-
путатів і президента протягом 10 ро-
ків. Якщо вони не виконують цю вимогу, 
це є підставою для Мін’юсту звернутися 
до суду з поданням про анулювання. На 
сьогодні налічується 64 партії, реєстра-
цію яких варто було б скасувати, заявив 
директор департаменту внутрішньої по-
літики Міжнародного центру перспек-
тивних досліджень Ігор Петренко, пише 
Укрінформ. Він зазначив, що Україна по-
сідає перше місце в Європі за кількістю 
політпартій - 352. Наприклад, у Словач-
чині зареєстровано 56 партій, Румунії 
- 124, Росії - 77, Молдові - 45, Латвії - 73, 
Литві - 38. Довіра населення до політпар-
тій надто низька: 76 відсотків українців 
не довіряють партіям.

Майже половина українців  
не читали Конституції  

Майже половина громадян Укра-
їни - 47 відсотків узагалі не читали 
Конституцію, а 32 відсотки читали 
лише окремі розділи. Про це свідчать 
дані опитування, проведеного фондом 
Демініціативи. З усіма розділами знайо-
мі лише 11 відсотків населення. 46 відсо-
тків опитаних знають, що, згідно з Кон-
ституцією, носієм суверенітету та дже-
релом влади в країні є народ України, 
тоді як 34 відсотки вважає, що таким 
суб’єктом є президент. Хоча багато укра-
їнців Основний Закон не читали, 67 від-
сотків опитаних вважають, що його не-
обхідно змінювати. Так, 35 відсотків вва-
жають це нагальним питанням, а 32 від-
сотки впевнені: зміни слід запроваджу-
вати лише після стабілізації ситуації в 
країні. І лише 12 відсотків не бачать по-
треби в зміні Конституції.

Скільки коштують 
парламентські вибори?

Витрати на підготовку і проведен-
ня позачергових виборів до Верховної 
Ради, які відбудуться 21 липня, мо-
жуть скласти 2 млрд. грн., заявив за-
ступник голови Центральної виборчої 
комісії Євген Радченко. «Вже затвердже-
но 1,9 млрд. грн.», - сказав він. І зазначив: 
сума не є остаточною, оскільки ще не під-
писані договори.

Посилки з-за кордону:  
що найчастіше замовляють 

українці
Із-за кордону українці замовляють 

одяг, взуття, дитячі речі, гаджети та 
косметику. Найчастіше - із США. Проте, 
останнім часом кількість посилок зрос-
ла з Великобританії та Польщі, пише rau.
ua. Найпопулярнішими магазинами, де 
українці замовляють товари, стали eBay, 
Amazon і 6pm. Також активно купують у 
Carters, Victoria Secret, H&M. У середньо-
му вартість посилки з-за кордону стано-
вить $66. Середня вага - 1,6 кг.

Реаліті-шоу, ток-шоу  
та серіали - шкідливі

КМІС оприлюднив результати соц-
дослідження «Сприйняття українця-
ми телерадіоефіру». Більшість гро-

мадян вважають, що найнебезпечні-
ший вплив на аудиторію можуть мати 
реаліті-шоу, ток-шоу і серіали, повідо-
мляє Укрінформ. 28,8 відсотків опита-
них віднесли реаліті-шоу до програм, 
які можуть містити елементи негатив-
ного впливу на аудиторію, особливо - на 
дітей. Приблизно 60 відсотків опита-
них вважають, що найбільш негативний 
вплив на дітей має демонстрація насил-
ля на телебаченні. Шкідливим і  небез-
печним на ТВ також є контент, який міс-
тить ненормативну лексику, сексуаль-
ний контент, демонстрацію антисоці-
альної поведінки. 
Глава «Нафтогазу» за рік заробив 

286,5 мільйонів 
Глава НАК «Нафтогаз України» 

Андрій Коболєв у 2018 році заро-
бив 286,5 мільйонів гривень, з яких 
261 мільйон - це премія за перемогу 
у Стокгольмському арбітражі. Про це 
йдеться у звіті компанії.  Загалом, вина-
города членів правління «Нафтогазу» за 
підсумками минулого року склала 389,3 
мільйони гривень. Так, перший заступ-
ник голови правління НАК Сергій Пе-
релома отримав 27,5 мільйонів. Заступ-
ник голови правління і фінансовий ди-
ректор Сергій Коновець - 22,7 мільйонів. 
Член правління Юрій Колбушкін - 17,3 
мільйони і т. д. 

УГКЦ хоче просити у Папи 
Римського визнання патріархату

Греко-католицька церква України 
хоче отримати статус патріархату. Про 
це глава УГКЦ Святослав Шевчук сказав 
у інтерв’ю прес-службі РІСУ(Релігійно-
інформаційної служби України). За його 
словами, українська церква за своєю 
структурою вже нагадує патріархат. Ке-
рівний орган, Священний синод, виби-
рає єпископів. Папа Римський Фран-
циск стверджує цей вибір. Таким чином, 
вважає Шевчук, патріархат повинен 
бути не створений, а визнаний. Фактич-
но, кожен десятий житель, в основно-
му православної України, сповідує ка-
толицизм. Церква проводить свої бого-
служіння у, так званому, візантійсько-
му, тобто, східно-церковному обряді. У 
церкві, за даними на 2016 рік, служать 
3405 священиків і 42 єпископи. Їй нале-
жить 3828 парафій.

У нас досі не заборонили 
Компартію

Рішення про заборону Комуніс-
тичної партії в Україні досі не набра-
ло законної сили. Про це повідомила за-
ступниця міністра юстиції з питань дер-
жавної реєстрації Ірина Садовська, пе-
редає Главком. «Рішення про заборо-
ну Компартії досі не набрало законної 
сили, тривають суди. У нас є комісія з 
декомунізації, яку я очолюю. Але оста-
точне рішення виносить суд», - сказала 
Садовська.

«Зубожіння»: продаж турів  
до Європи зріс учетверо

За підсумками другого року дії без-
візу з ЄС, кількість українців, які відві-
дали Європу з біометричними паспор-
тами, зросла у 4,2 рази і склала 2,35 
мільйонів осіб. Про це свідчать дані 
Державної прикордонної служби ста-
ном на початок червня, пише журнал НВ. 
Хоча чимала частина серед них - ті, хто 
відправився до Європи на роботу, екс-
перти впевнені: туристів стало значно 
більше. За підрахунками Романа Сині-
цина, засновника одного з сайтів із по-
шуку недорогих авіаквитків, з моменту 
скасування шенгенвіз для українців від-
відуваність його сайту зросла в півтора 
раза і становить 0,5 мільйонів осіб на мі-
сяць. «Після скасування віз продаж турів 
до Європи збільшився на 200 відсотків», 
- заявила Олена Бойко, директор з прода-
жу туркомпанії TPG.

Україна Світ
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Годинник безжалісно сво-
їм «тік-так» відміряв її час, 
наближаючи вже не годи-
ни, а  хвилини до запланова-
ної зустрічі із коханим. Сер-
це невпинно калатало, урив-
ками снували в голові фра-
зи, які намагалася зібрати в 
єдино правильні підібрані 
слова. Знала, що ця зустріч 
буде останньою, але хотіла 
зробити її менш болісною, 
щоб, як не залишитись дру-
зями, то, бодай, не стати во-
рогами. Правди не збирала-
ся йому говорити. Вважала, 
що так буде краще, насампе-
ред, для нього. Скаже, що по-
кохала іншого, що виїжджає 
з ним за кордон, хоч як би це 
важко для неї і її Михайла не 
було. Краще зараз розійтись, 
бо чим далі, тим болючішим 
буде розлука. Поки вони ще 
не одружились, поки мож-
на відмінити весілля, вона 
зобов’язана це зробити, хоч 
так сильно кохає його.

Витираючи сльози, які 
безперестанно котилися з 
її очей, Марія постановила 
собі, що буде сильною, му-
сить пройти крізь усі випро-
бування, що будуть попере-
ду… без нього. Він, кого вона 
так любить, має право на 
щастя і не повинен обтяжу-
ватися тягарем її важкої хво-
роби.

– Прости мені, Михай-
лику. Я… я покохала іншо-
го, – не говорила, а силою ви-
давлювала із себе слова Ма-
рія при зустрічі з коханим. 
– Я скоро поїду далеко, а ти 
– будь щасливий.

Сказавши це, дівчина 
швидко побігла до своєї зу-
пинки. Боялася, що він за-
сумнівається у правдивості її 
слів, що намагатиметься по-
вернути її. Вона б розплака-
лась і він все зрозумів би. Ні, 
буде краще так, як вирішила 
вона.

Марія їхала у напівпо-
рожній маршрутці і світа Бо-
жого не бачила за сльозами, 
що заливали обличчя і ска-
пували на підлогу.

За вхідними дверима 

квартири на Марію чекала 
валіза, зібрана заздалегідь, а 
у боковій кишеньці – квиток 
на літак до Німеччини. Там 
Марія ще раз пройде повне 
обстеження, і вже потім роз-
почне лікування, якщо, звіс-
но, воно їй допоможе. Марія 
в це щиро вірила, однак, як 
це притаманно кожній зви-
чайній людині, нотки сумні-
ву закрадалися.

Там, у просторій і світлій 
лікарняній палаті німецької 
клініки, у Марії було багато 
вільного часу. Вдосталь, щоб 
подумати, згадати, помріяти. 
Як не старалася, ніяк не мо-
гла прогнати думок про Ми-
хайла: як він? Що з ним? Як 
пережив їхню останню зу-
стріч? Можливо, знайшов 
іншу… Від цих думок їй було 
так гірко і важко на душі, од-
нак змінити нічого не могла 
чи, швидше, не хотіла.

Час невпинно втікав. Пе-
редові технології та профе-
сіоналізм німецьких світил 
медицини зробили неймо-
вірне: поступово важка Ма-
рійчина недуга почала від-
ступати. Набираючи з нови-

ми силами життєвої енер-
гії, дівчина поверталася до 
звичного русла. Щоденні 
прогулянки на свіжому по-
вітрі повернули рум’янець її 
бліденькому личку.

За декілька місяців, по-
вністю одужавши, Марія сто-
яла в аеропорту з квитком у 
руках додому.

Хвилювання переповню-
вали її. Найбільше боялася 
зустрітися бодай поглядом 
із Михайлом. Вона винна пе-
ред ним, бо приховала справ-
жню причину своєї «втечі», 
обманувши. Не хотіла гово-
рити правди й зараз, щоб не 
руйнувати його нового жит-
тя, бо була впевнена, що він 
знайшов іншу.

Ідучи вулицями рідно-
го міста, двоякі почуття пе-
реповнювали її: хотілося то 
плакати, то сміятися. Раді-
ла, що знову повернулася до 
рідного краю, але з кожним 
пройденим кроком розумі-
ла, що важко їй буде забути 
Михайла. Тут все нагадувало 
про нього. У тому парку вони 
познайомились, а ось тут, си-
дячи на лавочці, він їй впер-
ше освідчився, а тут, біля 
старого кремезного дуба, він 
вперше поцілував її…

Якась магнетична, незро-
зуміла сила повела Марію 
до того дуба. Це було тіль-
ки їхнє з Михайлом місце, де 
вони часто зустрічалися, де 
коханий призначав їй поба-
чення.

Підійшла ближче і по-

бачила Михайла, який, при-
сівши біля їхнього дере-
ва, вдивлявся вдалечінь. Ді-
вчина вже було повернула-
ся, щоб втекти, як і тоді, без 
обґрунтованих пояснень, од-
нак хлопець, почувши шур-
хіт минулорічного осінньо-
го листя, повернув голову у її 
бік і, зірвавшись з місця, на-
здогнав Марійку.

– Знову втікаєш? – з об-
разою та невимовним бо-
лем у голосі запитав він. – Як 
живеш, може, вже заміж ви-
йшла?..

Марія не знала, що відпо-
вісти, лиш винувато опусти-
ла очі.

– Навіщо ти так зі мною? 
Я ж тебе так любив… Вже, 
мабуть, нікого і ніколи так 
не полюблю, – сказав і пішов.

Якусь хвилину-дві у 
сум’ятті думок і ваганнях, 
мов вкопана, Марія стояла 
на тому ж місці. Його постать 
віддалялася, а вона не знала, 
як правильно поступити.

– Слухай свого серця, – 
подумала вголос. – Ти вже 
одного разу зробила помил-
ку, прислухавшись до голосу 
розуму, а не серця.

Як і тоді, коли в думках 
добирала потрібні слова, 
щоб назавжди попрощатися, 
Марія не знала, що скаже ко-
ханому, але в одному була пе-
реконана: тепер вона не по-
вторить своєї помилки, бо 
серце не обманеш…

Оля ГЛАДЧУК-
ПОПАДЮК.

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

*      *      *
Розкрию обійми для цілого світу
Пташиного стану, перлинного літа.
Полину до сонця, полину із вітром
І стану весною в вишневому цвіті.
ПРИСПІВ:
І все це зроблю я для тебе, мій друже.
Бо світ цей люблю я, 

люблю його дуже.
І все це роблю я, щоб в хвилі пірнути
І всі негаразди навіки забути.

Відкрию завісу своєї недолі
І знову зустрінусь із вітром у полі,
І знов усміхнуся волошкам у житі.
Для мене найкращі ці радості миті.
ПРИСПІВ.
І знов привітаю в гніздечку лелеку.
І гомін пташиний почую здалеку.
Хай пісня летить 

над замріяним світом
В обійми людини 

легким ніжним цвітом.

ПРИСПІВ.
*      *      *

Моя Україна
Я до неї лечу, як вітер,
Я до неї лечу, мов пташка,
Бо люблю я її, як квітку,
Бо для мене вона, як казка.

ПРИСПІВ:
Моя, моя, моя Україна.
Моя, моя, моя це країна.
Моя, моя, моя це родина.
Моя, моя червона калина.
Цвіте, цвіте в зеленому лузі.
Вона і ти – мої перші друзі.
Вона моя, моя це родина.
Вона моя, моя Україна.

Я до неї спішу здалеку.
Обіймаю сумну смереку,
Бо люблю я її, як вітер,
Бо для мене вона, як літо.

ПРИСПІВ:
Я без неї не можу жити.
І я буду її любити,
Як зірницю навколо неба.
Я співаю моя для тебе.

ПРИСПІВ.
*      *      *

Так війнуло, так війнуло 
вітерцем гарячим,

Що аж серце усміхнулось 
і уже не плаче.

І в душі зосталась пісня, 
мов струна співуча.

І весна в ній народилась, 
як гілка квітуча.

Так запахло, так запахло 
бузковим цвітінням,

Що ще вище піднялося 
сонячне проміння.

І засяяла у небі 
золота жар-птиця.

А, дивися, там – веселка 
нижче веселиться.

Так війнуло, так війнуло 
раннім ароматом,

Наче з долею зустрілась 
весна біля хати.

І привітно привіталась, 
щастя побажала,

Щоб між нами мир і згода 
нарешті настали.

Оксана КИШКАНЮК.

Світлана ніколи не 
бачила моря. Хіба 
що у снах воно 

вабило її своєю свіжістю, 
загадковістю, лунким 
клекотом чайок. Усе якось 
не вистачало коштів, які 
йшли на добудову хати, 
потім  - на нові меблі, 
огорожу, альтанку.

Допоки не захворів її син 
Матвійко.

У той злощасний день вона 
чекала дзвінка з-за кордону. Від 
сусідки Наді, яка залишила на 
неї хату. Не помітила, як Матвій-
ко вийшов на вулицю, а там не-
подалік до річки. Сусід-рибалка 
здивувався, побачивши хлоп-
чика самого біля води. Залишив 
вудку і швиденько побіг до Мат-
війка, але не встиг – той вже опи-
нився у холодній воді.

Матвійка врятували, поклали 
в лікарню. Але з тих пір від пере-
охолодження у нього з’явилися 
проблеми зі здоров’ям. Бронхіт 
з астматичним компонентом пе-
рейшов у хронічну форму. Через 
сильний кашель і свист у грудях 
хлопчик не міг бігати разом із ді-
тлахами -  задихався. Антибіоти-
ки, які лікар призначав Матвій-
кові при загостреннях, давали 
ускладнення, тому той порадив 
везти сина на море.

Чоловік Мирон зостався вдо-
ма. Не було на кого господарку 
залишити. Світлані було лячно 
їхати одній з дитиною так дале-
ко, адже вона – проста сільська 
жінка, окрім обласного центру, 
світу білого не бачила. Не знає, 
як поводитися у великому міс-
ті – тепер цивілізація пішла впе-
ред, скрізь автоматика…

Хоча й провідниця потяга за-
певнила, що вони можуть спо-
кійно спати – вона розбудить їх 
на потрібній зупинці, все ж Світ-
лана боялася переїхати стан-
цію, звідки мали ще пересідати 
в іншу електричку. Вона все ре-
тельно занотувала собі у блок-
нот.

Мирон піджартовував з неї: 
дивись, не загубися! Що правда, 
то правда – без нього їй – ніяк! 
Мирон більш пробивний, ніж 
вона. Колись працював далеко-
бійником. У деяких містах почу-
вався, як вдома.

Добре, що надворі похолода-
ло, то й у потязі – не спекотно, а 
це для Матвійка дуже важливо.

За вікном пролітали дере-
ва, луки, поля. Світлана й незчу-
лася, як заснула. Поруч солодко 
посапував Матвійко. Оговталася 
від дзвінкого голосу провідниці, 
яка сповістила, що за кілька хви-
лин буде їхня зупинка. На елек-
тричку їм чекати недовго, а за-
ходить вона завжди на першу ко-
лію, - пояснила.

Вже інша провідниця елек-
трички, така ж привітна, як і по-
передня, сказала, що до кінцевої 
зупинки їхати якихось півтори 
години. Там їм сходити. А взага-
лі, зупинки тут часті. Ось до ваго-
на зайшла старша жінка з симпа-
тичним хлопчиком у біленькому 
капелюшку. Шукала очима віль-
не місце. Зупинилася біля Світла-
ни з Матвійком, але малий побіг 
далі, у кінець вагона, і покликав 
бабусю. Вона ще не встигла зру-
шитися, як хлопчик, мов мете-
лик, повернув назад і присів біля 
Матвійка. 

«Сядемо тут, бабусю. Хочу 
з цим хлопчиком познайоми-
тися», - сказав, зробивши, по-
дорослому, серйозне личко. 
«Як скажеш, Сашуню», - лагідно 
усміхнулася незнайомка.

Світлана спитала її, куди 
їдуть, і дуже зраділа, що у той са-
мий пансіонат, що й вони. Тим 
паче Ольга, так звали жінку, усе 
там добре знає, адже колись пра-
цювала у пансіонаті медсестрою. 
На душі Світлани стало спокійні-
ше. Розтанула і напруженість, що  
сковувала її всю дорогу.

Стала розпитувати Ольгу, які 
умови в пансіонаті, як харчують, 
які результати дає лікування з 
такою хворобою, як у Матвійка. 
Розповіла, як він впав у річку. 

«Ваш Матвійко від переохо-
лодження захворів. А мій Саш-
ко, можна сказати, хатня дитина, 
з якої очей не зводили. Але все 
одно часто бронхітами хворіє. Лі-
карі кажуть, може, це гени пере-
далися. Та хіба я знаю? Улянка, 
дочка моя, здоровою була, спор-

том займалася. І, якби не ця жах-
лива аварія… - сльози градом по-
котилися по обличчю Ольги, за-
текли у рубчики зморшок. – Сло-
вом, нема більше в мене доньки, 
а у Сашка – матері. Та й про його 
батька нічого не знаю».

З тривожними нотками у го-
лосі Ольга стала розповідати про 
доньку. Вродливою, розумною 
була. Не одному хлопцеві запа-
ла у душу. А покохала якогось чу-
жинця, що приїжджав у їхнє міс-
течко у відрядження. Чорнобро-
вий ставний водій-далекобійник 
зумів прихилити до себе дівчину, 
подарунками заманював. Уляна з 
нетерпінням чекала його рейсів, 
уже й життя не уявляла без коха-
ного. Коли сповістила йому, що 
вагітна, того наче струмом про-
йняло. Схопився за голову рука-
ми і застогнав: «Уляночко, яка 
дитина? Я ж – одружений! Маю 
маленького сина». 

Спочатку Ольга думала, що 
прожене Улю з дому. Хіба ж вона 
не вчила її порядності і гідності? 
Як можна такою легковажною 
бути? Але Господь дав Ользі ро-
зум: хіба дитина винна? І вона 
розрадила Уляну: «Нічого, вирос-
тимо». 

Та недовго Уляна тішилася 
синочком. Сашкові був рік, коли 
вона загинула у страшній аварії. 

«Сашко – єдина рідна крови-
ночка у мене. Благаю Бога, щоб 
дав мені сили, здоров’я підняти 
онука. Іноді буває так кепсько, 
що аж боюся. Не так за себе, як 
за Сашка. Цукровий діабет, яким 
захворіла після смерті Уляни, дає 
ускладнення», - сумно мовила 
Ольга і дістала пляшку з водою. 
Спрагло випила і стала копирса-
тися у кишеньках сумочки, діс-
тала світлину. «Ось це – моя Уля. 
Красуня, правда?» - зі світлини 
дивилася симпатична білявка з 
великими голубими очима і ку-
черявим волоссям. 

Ольга подала ще одну світли-
ну: «Сашко на батька свого схо-

жий. Ось, порівняйте». У Світла-
ни вмить запаморочилося в го-
лові – з фото усміхався він, її чо-
ловік. Одягнений у теплий светр, 
який вона йому зв’язала. І маши-
на його. Їй здалося, що у вагоні 
усе попливло, загуділо. Заледве 
витиснула з себе: «А як ім’я  цьо-
го чоловіка?».   

«Якщо Сашко по-батькові – 
Миронович, значить – Мирон», 
- відповіла Ольга. Здивовано гля-
нула на побілілу Світлану. «Вам 
погано?» - спитала. «Усе добре. 
Це, мабуть, з дороги так», - відпо-
віла Світлана.

…У пансіонаті шестирічний 
Матвійко подружився з Сашком, 
який на рік був молодшим від 
нього. Ольга зі Світланою теж 
скрізь були разом. Світлана не 
могла надивуватися, як Сашко, 
котрий було примостився у кінці 
вагона, враз повернувся і підій-
шов до Матвійка, хоч у вагоні ще 
були діти. Поклик крові – інакше 
не скажеш. Вона не наважилася 
розповісти Ользі правду. Коли ж 
до виписки залишилося два дні, 
вирішила, що не має права роз-
лучати братів. Тим паче, сам Гос-
подь розпорядився так, що Мат-
війко зустрівся з Сашком. Чи ж не 
тому вони з Ольгою сіли в один 
вагон, їхали в той самий пансіо-
нат і серед інших дітей, що були в 
поїзді, Сашка потягнуло саме до 
Матвійка? Вони дуже схожі між 
собою. Як  тільки Ольга не помі-
тила цього?

Ольга уважно слухала Світла-
ну, яка, на диво, була спокійною. 
Не лаяла, не проклинала її покій-
ну доньку. 

«Це – життя. У ньому всяко 
буває.  Підростають Сашко з Мат-
війком, і це вже – щастя. А за по-
милки батьків діти не повинні 
відповідати, - сказала Світлана і 
додала - А зараз, Ольго, зателе-
фонуємо Миронові. І сповістимо, 
щоб чекав нас. Учотирьох…»

Марія МАЛІЦЬКА.

Цитати  
Ліни Костенко,  
які влучають у серце
Її цитати завжди актуаль-
ні. Вони проймають до му-
рашок, змушують думати, 
відчувати, розуміти. Нади-
хайтеся висловами гені-
альної українки, які точ-
но не залишать вас байду-
жими!

*     *     *
Віддай людині крихітку себе. 

За це душа наповнюється світ-
лом.

*     *     *
Троянда – як кохання, може 

завдати болю, якщо не вмієш її 
узяти.

*     *     *
Жінка – як музика, її можна 

любити навіть не дуже розумі-
ючи.

Невигадана історія

На життєвих перехрестях

гніздечкоСімейне

Етюд

МАМИНА ДОРОГА
Мама приходить у сни. В синій шта-

пельній блузці з дрібненькими квіточ-
ками - її улюбленій. В біленькій хустин-
ці. Ми йдемо польовою дорогою, встеле-
ною споришами і подорожниками. Мама 
любила цю дорогу. Ми завжди йдемо на 
південь. З-під ніг випорскує порох. Мру-
жуся від сонця. 

Мама обіймає світ очима й душею. 
Щось розповідає. Довкола - поле і небо. Й 
ні душі. Тільки мама, дорога і я… 

Сни такі гарні, щасливі. Мов дарунки 
від зайчика. Пахнуть дитинством. На сер-
ці тепло-тепло… 

Прокинувшись, намагаюся пригадати, 
що казала мама. І не можу. Залишається 
тільки відчуття її присутності.  

Певно, душі матерів прилітають з Не-
бес у сни, щоб ми трішки побули дітьми. 
А, може, вони стають ангелами і водять 
нас місцями, де ми були щасливі…

Ольга ЧОРНА.

ТЕБЕ ПРОШУ...
Тебе прошу: коли мій час земний мине,
У цих словах почуй іще не раз мене.
Не замахнись ніколи на пташа,
Бо раптом буде в нім моя душа.

Тебе прошу: ти не руйнуй мурашок дім, 
Бо, може, затишно тепер мені у нім,
У домі цім по смерті опинивсь 
І з цим Господнім рішенням змиривсь.

Тебе прошу: листочок марно не зірви, 
До тебе прийду я тоді раптово в сни. 
Мене цей біль миттєво обпече, 
Коли зелена кров враз потече.

Тебе прошу: не кинь камінчик в джерело, 
Щоб не зміліло, а сміялося воно. 
Напийсь води і щиро усміхнись,
Так, як мені всміхалася колись...

Богдан МЕЛЬНИЧУК.
м. Тернопіль.

Поклик 
КРОВІ

На життєвих перехрестях

СЕРЦЕ  не обманеш
 Як і тоді, 
 коли в 
думках добирала 
потрібні слова, 
щоб назавжди 
попрощатися, 
Марія не знала, що 
скаже коханому, 
але в одному була 
переконана: тепер 
вона не повторить 
своєї помилки, 
бо серце не 
обманеш…

Ольга ЧОРНА.

Етюд
Студент вийшов на прогу-

лянку зі своїм викладачем. Під 
час прогулянки на іншій сто-
роні вулиці побачив стару пару 
взуття, яка, ймовірно, належала 
бідному селянинові, що  працю-
вав неподалік в полі. Студент 
сказав професору: «Давайте по-
жартуємо над цим селянином. 
Ми сховаємо його взуття і буде-
мо таємно спостерігати, що він 
буде робити». Професор йому 
відповів: «Ніколи не жартуй 
над чужим горем і бідою. Але 

оскільки ти багатий, то можеш 
отримати задоволення від на-
ступного - поклади по одній зо-
лотій монеті в кожен черевик, а 
потім ми з тобою сховаємося за 
кущами і будемо спостерігати 
його реакцію».

Студент так і зробив і вони 
обидва сховалися за найближ-
чими кущами. Селянин закін-
чив свою роботу і підійшов до 
взуття. Раптом відчув, що щось 
є в його черевику. Спочатку по-

думав, що камінь, але згодом 
зрозумів, що це золота монета. 
Він здивувався. Подивився на-
вколо себе, але нікого не поба-
чив. Поклав монету в кишеню і 
почав взувати інший черевик, 
але на свій подив знайшов і там 
монету. Він розчулився, впав на 
коліна, підняв голову до неба і 
почав дякувати. У своїй молит-
ві він згадав важко хвору дру-
жину, дітей, яким нічого їсти, а 
зараз, завдяки невидимій руці, 

яка йому дала монети, вони 
врешті-решт будуть врятовані.

Студент стояв глибоко вра-
жений, його очі були повні сліз. 
Професор його запитав: «Якби 
ти пожартував так, як хотів, чи 
був би ти тоді щасливіший, ніж 
зараз?»

Юнак відповів: «Ви мені 
дали урок, який я ніколи не за-
буду! Зараз я розумію слова, які 
не розумів раніше: більше бла-
гословенний той, хто дає, ніж 
той, хто отримує!» 

Тому, якщо хочеш робити 
добро, - роби і не будеш шкоду-
вати.

Життєвий урок

Дитинство-казка, 
мов чарівна мить, 

Там завжди сонячно і світло… 
Там велетні дерева до небес, 
Повсюди стільки див, чудес… 
В дитинстві все яскраве 

і дзвінке, 
Там чисті роси найсвітліші…
Дитинство - миле, дороге, 
У нім життя найщасливіше.

Фото Івана ПШОНЯКА. 
(с. Бодаки Збаразького  району).
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Жан Беленюк (боротьба)
Срібний призер Ріо-2016, чемпіон 

світу 2015-го, триразовий чемпіон Єв-
ропи і ось – чемпіон ІІ Європейських 
ігор-2019. До речі, у Баку в 2015 році 
Беленюк був срібним призером. Фі-
нальна сутичка для українського пред-
ставника греко-римської боротьби 
була принциповою. Адже з Тоді Абба-
совим він зустрічався не вперше. На 
світовій першості 2018 року спортсме-
ни боролися спочатку на змаганнях, а 
потім ледь не побилися поза ними. На 
цьогорічному чемпіонаті Європи мину-
ло без конфліктів, але зі стовідсотко-
вою перемогою українця. Європейські 
ігри не стали винятком, Жан – чемпіон.

Олександр Хижняк (бокс)
Його визнано найкращим боксе-

ром світу в 2017 році за версією AIBA. 
Його називають головною зіркою ама-
торського боксу. Він – чемпіон світу та 
Європи, а тепер взяв реванш і на Євро-
пейських іграх. У 2015 році Олександр 
Хижняк вже виступав на континен-
тальній Олімпіаді, проте тоді здобув 
бронзову нагороду. Через 4 роки украї-
нець вкотре нагадав, хто перший номер 
у ваговій категорії до 75 кілограмів.

На шляху до золотої нагороди укра-
їнський боксер переміг фіна Мугамма-

да Абділпрасуна, Армана Дарчиняна з 
Вірменії, Гліба Бакши, який після анек-
сії Росією українського Криму змінив 
громадянство, у півфіналі достроково 
подолав словака Андрія Чемезова, а у 
фіналі зустрівся із «старим знайомим» 
італійцем Сальваторе Кавалларо, у яко-
го виграв вже втретє.

Олег Верняєв 
(спортивна гімнастика)
Від олімпійського чемпіона у Ріо-

2016, дворазового чемпіона І Євро-
пейських ігор Олега Верняєва усі вбо-
лівальники очікують лише «золота». 
Адже титулований спортсмен. При цьо-
му фанати українського спорту забува-
ють, що українського гімнаста у 2019 
році тричі прооперували – дві ноги та 
плече, тому наразі Верняєв лише вхо-
дить у свою справжню форму. Але й це 
не завадило йому здобути 2 «срібла» (у 
вправах на коні та багатоборстві) та зо-
лоту нагороду в коронній дисципліні – 
на паралельних брусах. 

Анастасія Бачинська 
(спортивна гімнастика)
Їй усього 15 років. А вона вже при-

зерка Олімпійських ігор… Юнацьких. 
Тепер же в її кошику «золото» кон-
тинентальної Олімпіади. У вільних 

вправах Анастасія Бачинська набрала 
13.200 бала, залишивши позаду чесь-
ку спортсменку Анету Холасову та 
шведську гімнастку Джесіку Кастлес. 
Щоправда, після великої кількості по-
милок українки у багатоборстві за 
день до цього від Анастасії дійсно вже 
не очікував ніхто такого неймовірного 
результату. Той випадок, коли вийшла, 
відпрацювала на максимум і здобула 
бажане «золото».

Аніта Серьогіна (карате)
Це «золото» було для неї останнім 

шансом на шляху до Токіо, казали спор-
тивні експерти. Адже після «срібла» 
на Всесвітніх іграх у Вроцлаві в 2017 
році, срібної нагороди на європейській 
першості у 2018 році Аніта Серьогіна 
тривалий час не могла зачепитися за 
призові місця на великих міжнародних 
змаганнях. Ця безмедальна серія була 
перервана на чемпіонаті Європи 2019 
року, де у командному куміте україн-
ка здобула «золото», далі «бронза» у 
турнірі «Карате 1 Серія А» в Стамбулі. 
Але своєї особистої нагороди вищого 
ґатунку титулованій каратистці не ви-
стачало.

Станіслав Горуна (карате)
Його називають українським коза-

ком на татамі. Він цілеспрямований та 
впертий. На іграх дійсно були запеклі 
бої, особливо фінальний, в якому моло-
дий, але вже титулований, український 
каратист вийшов проти справжньої 
легенди азербайджанського карате – 
Рафаеля Агаєва (п’ятиразовий чемпіон 
світу та семиразовий чемпіон Європи). 
Проте Горуна довів, що перемагати 
можна навіть більш досвідченого. Саме 
Станіслав здобув шістнадцяту золоту 

нагороду України на ІІ Європейських 
іграх, і завдяки його перемозі останнім 
на змаганнях лунав український гімн.

Віктор Вихрист (бокс)
Цього велетня шанувальники боксу 

побачили, ще у 2012 році, коли Віктор 
Вихрист виступав у команді напівпро-
фесійного боксу «Українські отамани», 
де він провів чотири бої та лише одно-
го разу програв. Проте, єдине «золото» 
до Ігор у Мінську у Вихриста – це пе-
ремога на чемпіонаті Європи минуло-
го року. Раніше Віктор навіть не зміг 
відібратися на Олімпійські ігри в Ріо. 
Проте з 2018 року починається новий 
переможний шлях Вихриста – спочатку 
перемога на континентальній першо-
сті, а потім ЄвроОлімпіада.

У фіналі ІІ Європейських ігор укра-
їнський боксер вагової категорії понад 
91 кг роздільним рішенням суддів здо-
лав француза Мурада Алієва – росій-
ського спортсмена, який виступає за 
іншу державу. І це другий боксер з Росії, 
який потрапив під кулак Вихриста на 
Європейських іграх.

Юлія Ткач (боротьба)
Юлія Ткач може похизуватися на-

городою вищого ґатунку і з чемпіонату 
світу, і з Європи, а тепер з ІІ Європей-
ських ігор. Адже у 2015 році вона вже 
підіймалася на п'єдестал пошани, що-
правда, за срібною нагородою. І ось 
через 4 роки в її активі довгоочікуване 
«золото». У фіналі ЄвроІгор борчиня, 
яка виступає у ваговій категорії до 62 
кг, перемогла представницю Азербай-
джану Ельміру Ґамбарову з рахунком 
4:0.

(Далі буде).

Минулої неділі на національному 
олімпійському стадіоні 
«Динамо» відбулася урочиста 

церемонія закриття ІІ Європейських 
ігор, які з 21 по 30 червня відбулися у 
Мінську.

Почесне право нести прапор України отри-
мав наш чемпіон з боксу Віктор Вихрист, який 
чудово впорався з цією відповідальною місією.

Українська збірна на ІІ Європейських іграх 
завоювала 51 медалей, з яких 16 – найвищої 
проби. У загальнокомандному заліку «синьо-
жовті» посіли третє місце серед 50 країн. 

Медальний залік:
1. Росія - 44-23-42 (109)
2. Білорусь - 24-16-29 (69)

3. Україна - 16-17-18 (51)
4. Італія - 13-15-13 (41)
5. Голландія - 9-13-7 (29)
6. Німеччина - 7-6-13 (26)
7. Грузія - 6-10-14 (30)
8. Франція - 6-9-13 (28)
9. Великобританія - 6-9-8 (23)
10. Азербайджан - 5-9-13 (27)
В аеропорту «Бориспіль» урочисто зустрі-

чали тріумфаторів ІІ Європейських ігор – укра-
їнських спортсменів, які повернулися додо-
му з високими нагородами. Охочих зустріти 
й поспілкуватися з чемпіонами та призерами 
європейського спортивного форуму зібралося 
чимало. Наші герої отримали подарунки, квіти 
та багато теплих слів на свою адресу.

Гімнастка Анастасія Бачинська, яка здобула 
золоту нагороду завдяки вдалому виступу у 
вільних вправах, розповіла про враження від 

змагань та свої майбутні спортивні цілі.
«Я старалася зробити все, що можу. Звісно, не всюди вийшло 

ідеально, але сподівалася, що все завершиться добре» – сказа-
ла Настя, додавши, що постарається потрапити на Олімпійські 
ігри. «Але для цього треба виступити на чемпіонаті світу. Я буду 
покращувати свою програму й дуже серйозно готуватися», - за-
певнила вона.

До речі, завдяки 15-річній тернополянці того дня вдруге про-
лунав гімн України на Мінськ-арені – у вільних вправах Анаста-
сія повторила «золотий» успіх Олега Верняєва.

Наша наймолодша 
чемпіонка ІІ Європейських 

ігор - тернополянка

Ігри завершилися, українці 
повернулися додому

Вони прославили Україну у Європі
16 золотих нагород. Саме стільки вибороли 
українські спортсмени на ІІ Європейських іграх у 
Мінську. І це вдвічі більше, ніж у 2015 році в Баку. 
Вони довели, що можуть все! 
Тож згадаймо ще раз імена переможців, які вже 
вписані у спортивну історію Європи.
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Клафуті з черешнею
ПОТРІБНО: 2 склянки свіжої череш-

ні без кісточок, 2 столові ложки пластів-
ців мигдалю, 3 яйця, ¾ склянки цукру, 
1 столова ложка коричневого цукру, ½ 
склянки борошна,  1/8 чайної ложки 
солі, 1 склянка молока, 2 чайні ложки 
амаретто або мигдалевий екстракт, 1/2 
чайної ложки ванільного екстракту, цу-
крова пудра для посипання, вершкове 
масло для змащування форми.

ПРИГОТУВАННЯ: клафуті - тра-
диційний літній пиріг, який роблять 
з рідкого тіста, схожого на тісто для 
млинців. Фрукти у клафуті можуть 
бути будь-які, але вишня чи череш-
ня - це класика. Насамперед змастіть 
маслом форму для випічки, присипте 
її борошном, посипте мигдалем і ви-
кладіть на дно черешні. Увімкніть ду-
ховку прогріватися до 180°C. Збийте 
яйця з цукром. Додайте сіль та вмішай-
те борошно. Додайте молоко, екстракт 
мигдалю або амаретто, екстракт ванілі. 
Збийте до отримання однорідної маси. 
Залийте тістом черешні. Поставте в 
прогріту до 180°C духовку й випікайте 
35-45 хвилин, до рум'янцю. Спробуйте 
на готовність зубочисткою: вона має 
виходити з тіста сухою. При цьому се-
редина пирога не повинна бути зовсім 
твердою, вона може тремтіти, як желе. 
Щоб поверхня пирога не пригоріла під 
час випікання, накрийте його фольгою. 
Дайте пирогові охолонути, посипте цу-
кровою пудрою і подавайте.

Десерт без випічки 
«Чорний ліс» 

ПОТРІБНО: вишні свіжі без кісточ-
ки – 400 г, сир м’який – 270 г, вершки 
20% – 125 мл, печиво шоколадне – 150 
г, чорний шоколад – 30 г, цукор – 50 г, 

ванільний цукор – за смаком, будь-
який алкоголь (коньяк, ром, віскі) – за 
смаком. 

ПРИГОТУВАННЯ: насамперед до 
м’якого, жирного, сиру додайте трохи 
цукрової пудри і збийте все в блендері. 
Далі додайте вершки і ще раз збийте все 
до утворення пишної маси без грудо-
чок. Вишні без кісточки відправте в со-
тейник з товстим дном, насипте туди ж 
цукор, ванільний цукор і трохи алкого-
лю. Алкоголь додавайте в тому випад-
ку, якщо десерт готуєте тільки для до-
рослих. Помістіть сотейник на вогонь і 
доведіть усе до кипіння. Варіть хвилин 
10, постійно помішуючи, щоб вишні 

не пригоріли. Готовий сироп зніміть з 
вогню і охолодіть. Печиво перекладіть 
у пакет і подрібніть качалкою. На дно  
креманок покладіть шматочки печива, 
заливайте зверху остиглим сиропом, 
не забудьте викласти вишеньки. Звер-
ху на вишні викладіть вершково-сирну 
масу і знову печиво. Так чергуйте, поки 
всі інгредієнти не закінчаться. Зверху 
прикрасьте сирним кремом і кількома 
вишнями. Готовий десерт відправте на 
1-2 години в холодильник. 

Вишневий пиріг на 
пісочному тісті

ПОТРІБНО: вишні - 400 г, вершкове 
масло - 120 г, борошно - 220 г, цукор - 
100 г, оцет - 1 ч.  л., сода - 0,5 ч. л. 

ПРИГОТУВАННЯ: холодне масло 
наріжте шматочками, додайте цукор, 
борошно, соду, гашену оцтом. Вимісіть 
тісто руками або за допомогою кухон-
ного комбайна до консистенції дріб-
ної крихти. Роз'ємну форму застеліть 
пергаментом, на дно всипте половину 
крихти, розрівняйте і трохи утрам-
буйте. Зверху на тісто викладіть по-
передньо промиті і висушені вишні, а 
зверху висипте частину крихти, що за-
лишилася. Випікайте вишневий пиріг в 
попередньо прогрітій до 180 градусів 
духовці протягом 30 хвилин до утво-
рення золотистої скоринки.

Десерт "Гаряча 
черешня" 

ПОТРІБНО: топлене масло – 60 г, че-
решні – 500 г, мюслі (вівсяні пластівці) 
– 200 г, цукор – 0,5 склянки. 

ПРИГОТУВАННЯ: черешні добре 
промийте, видаліть кісточки. Ягоди 
обережно викладіть у вогнетривку 
форму для випікання, посипте цукром 
і дайте пустити сік. У невеликій мисці 
ретельно перемішайте мюслі або плас-
тівці і розтоплене масло. Викладіть 
масу поверх черешень. Запікайте 15-20 
хвилин при температурі 190 ° С. 6. Де-
серт подавайте гарячим.
Вишневий кекс - смачна 

випічка за годину 
ПОТРІБНО: 0,5 склянки молока, 3,5 

склянки борошна, 1,5 склянки корич-
невого цукру, третина чашки м'якого 
вершкового масла, 2 склянки вишень 
без кісточки, 0,5 склянки вишневого 
соку, 2 яйця, 2 чайних ложки пекарської 
соди, половина чайної ложки солі, пів-
чашки очищених подрібнених горіхів.

ПРИГОТУВАННЯ: за допомогою 
блендера зробіть тісто - перемішайте 
борошно, коричневий цукор, молоко, 
вишневий сік, масло, яйця, соду та сіль. 
В кінці додайте горіхи і вишні. Форму 
або форми для запікання (тісто можна 
розділити на кілька кексів) змастіть 
маслом і викладіть тісто. Духовку на-
грійте до 170 градусів і поставте ви-
шневий кекс в духовку на 45 хвилин. 
Дістаньте з духовки, остудіть. Поміс-
тіть кекс в пластиковий пакет для хар-
чових продуктів і поставте його на ніч 
в холодильник. Зранку вишневий кекс 
можна подавати на стіл. 

Панакота з черешнею: 
актуальний літній 

десерт

ПОТРІБНО: для вершкового желе: 
вершки - 200 мл, порошковий желатин 
- 15 г, вода - 1-2 ст. л., цукор - 4 ст. л.

ДЛЯ ВЕРХНЬОГО ШАРУ: черешні - 
100 г, цукор - 2 ст. л., вода - 1 ст. л.

ПРИГОТУВАННЯ: замочіть жела-
тин в невеликій кількості холодної 

кип'яченої води і дайте йому набряк-
нути. Налийте вершки в сотейник і по-
ставте на середній вогонь, додайте цу-
кор і розмішайте. Желатин відіжміть і 
додайте до гарячих вершків, після чого 
розмішайте. Розлийте вершкову суміш 
по формочках. Остудіть до кімнатної 
температури, приберіть у холодильник 
і дайте десерту застигнути. Помийте 
черешні і видаліть кісточки. Складіть 
ягоди в сотейник, додайте воду, цукор і 
готуйте, помішуючи, близько 5 хвилин. 
За допомогою блендера зробіть пюре з 
ягід і дайте йому охолонути. Викладіть 
черешневе пюре зверху на желе. Повер-
ніть в холодильник і дайте охолонути. 
Перед подачею прикрасьте свіжими 
ягодами.

Найсмачніший 
брауні з вишнею

ПОТРІБНО: 200 г шоколаду, 100 г 
вершкового масла, 20 г какао-порошку, 
цукор, 3 яйця, 100 г борошна, 300 г ви-
шень без кісточок. 

ПРИГОТУВАННЯ: шоколад з мас-
лом розтопіть. Додайте цукор і какао, 
добре перемішайте. Додайте яйця, по-
тім вишні, знову перемішайте. Додай-
те борошно, перемішайте. Форму для 
випікання змастіть маслом, викладіть 
тісто. Випікайте в розігрітій до 180 гра-
дусів духовці 25 хвилин.

Черешневий коктейль 
ПОТРІБНО: 100 грамів морозива, 

100 мл молока, 100 грамів очищених 
черешень.

ПРИГОТУВАННЯ: всі інгредієнти 
збийте блендером, подавайте у висо-
кому бокалі, прикрасивши за своїм сма-
ком.

Смузі з черешень 
ПОТРІБНО: 100 грамів черешень 

без кісточок, 1 середнє яблуко, 1 банан, 
30 грамів подрібненого мигдалю і кіль-
ка дрібно нарізаних листочків свіжої 
м'яти.

ПРИГОТУВАННЯ:  ягоди й фрукти 
збийте за допомогою блендера. В отри-
ману суміш додайте мигдаль і м'яту. 
Черешнево-мигдальний смузі подавай-
те охолодженим.

Лимонад з черешнею 
ПОТРІБНО: черешні - 0,5 кг, лимон 

- 1 шт., м'ята - 3 гілочки, цукор - 0,1 кг, 
вода - 1 л, газована вода - 1 л, кубики 
льоду.

ПРИГОТУВАННЯ: ягоди очистіть 
від кісточок. Закип'ятіть 1 л води, до-
дайте цукор і черешні, варіть протягом 
2 хвилин, потім остудіть до кімнатної 
температури. Лимон наріжте шматоч-
ками, подрібніть м'яту. Змішайте всі 
інгредієнти, додайте черешневу воду 
з цукром і газовану воду. Охолодіть ли-
монад і подавайте з кубиками льоду.

ВИШНЕВО-ЧЕРЕШНЕВИЙ РАЙ - 
смачні десерти з вишнею та черешнею

Літо - найкращий час, коли можна готувати різну 
смакоту з цими ягодами. Зараз на ринках і в 
магазинах можна купити будь-яку черешню - більш 
солодку, менш солодку, червоно-чорну, з рожевим 
відтінком, жовту, солодку або кисло-солодку і, 
звичайно ж, стиглу вишню. Що ж, почнемо!
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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!

09.35, 21.30 “Зворотнiй вiдлiк”.
11.45, 14.15 Телепродаж.
12.00 Д/с “Аромати Перу”.
13.10 Бюджетники.
13.45 #ВУкраїнi.
14.30 Д/с “Аромати Мексики”.
15.15 Х/ф “Йосип Прекрасний. Намiсник 

фараона”, 2 с.
16.55 Д/с “Кухня По”.
17.30 Перша шпальта.
18.25, 02.25 Тема дня.
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi програми за 

кошти Державного бюджету.
23.45, 02.50 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.05 Спiльно.
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, 

05.15 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.15, 12.20 “Мiняю жiнку”.
14.00 “Сiмейнi мелодрами”.
15.00 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 “Грошi”.
00.00 “Голос. Дiти 5”.
02.15 Х/ф “Я знову тебе кохаю 2”.

Iíòер
03.05, 02.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.10 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 18.00, 19.00, 02.05 “Стосується 

кожного”.
11.20, 12.25 Х/ф “Солодка жiнка”.
12.00 “Новини”.
14.00 Х/ф “Три тополi на Плющисi”.
15.45 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Фа-

тальна пристрасть”.
00.00 Х/ф “Вершник без голови”.

ICTV
04.25 Скарб нацiї.
04.35 Еврика!
04.40 Служба розшуку дiтей.

04.45 Т/с “Вiддiл 44”.
05.30 Громадянська оборона.
06.25 Факти тижня. 100 хвилин з О. Со-

коловою.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.05 Антизомбi. Дайджест.
11.05, 13.20 Т/с “Пес”.
12.45, 15.45 Факти. День.
16.25 Х/ф “Вбивство у Схiдному експресi”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.25 Бiльше нiж правда.
21.30 Свобода слова.
23.55 Х/ф “Очi дракона”.
01.50 Стоп-5.

ÑТБ
06.00 Т/с “Коли ми вдома”.
10.55 МастерШеф.
14.20 Ультиматум.
16.25 Х/ф “Вуличнi танцi 3: Всi зiрки”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Х/ф “Вуличнi танцi 3: всi зiрки”.
18.55 Х/ф “Гола правда”.
20.50 Т/с “Червона королева”.
22.45 Т/с “Лист очiкування”.
00.55 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
03.15, 02.45 Зона ночi.
04.40 Абзац.
06.25, 07.45 Kids` Time.
06.30 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
07.50 Х/ф “Земля тролiв”.
09.50 Х/ф “Голоднi i гри: Сойка-

пересмiшниця. Частина 1”.
12.10 Х/ф “Голоднi i гри: Сойка-

пересмiшниця”, ч. 2.
15.00 Х/ф “Червона шапочка”.
17.00 Аферисти в мережах.
21.00 Х/ф “Перший удар”.
22.50 Х/ф “Вовки”.
00.40 Т/с “Статус вiдносин: Заплутано”.
02.40 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.20 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, 23.00, 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, 02.15 Iнформацiйний вечiр.
23.15, 01.15 Машина часу.
00.10 Д/ф.
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”, 

9 i 10 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”.
10.15 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
12.10 Х/ф “Випадковий чоловiк”.
14.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
16.50 Т/с “Доктор Хто”.
20.00 Т/с “Доктор Хаус”.
22.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
23.00 Х/ф “Секс за обмiном”.
00.45 “Вiрю не Вiрю”.
01.45 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
04.55, 05.00 “Top Shop”.
06.00 Х/ф “Звинувачується весiлля”.
07.30 Х/ф “Розслiдування”.
08.55 Х/ф “Пiдiрване пекло”.
10.45, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.10 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
13.25, 03.45 “Речовий доказ”.
14.45, 21.20 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.25 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.25 Т/с “Швидка”.
02.40 “Випадковий свiдок”.
04.05 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Ранок.
09.45 Х/ф “Спляча красуня”.
11.00 Х/ф “Зорянi талери”.
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 Панночка-селянка.
21.00 Т/с “Село на мiльйон 2”.
23.00 ЛавЛавСar 2.
01.30 Теорiя зради.
02.20 Бардак.
03.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

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

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

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

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.10, 13.50 Правда життя.
09.10 Невiдомий океан.
10.10, 17.00 Шалена подорож.
11.00 Мiсця сили.
11.50 Брама часу.
12.40, 00.40 Речовий доказ.
15.00, 23.40 Iсторiя свiту.
16.00, 21.45 Дикi i озброєнi.
17.50 Земля: сили природи.
18.50 Секретнi територiї.
19.50 Прихована реальнiсть.
20.45 Їжа богiв.
22.45 Невiдомий Китай.
01.50 Мiстична Україна.
02.40 Скептик.
05.10 Код доступу.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Сiм старих i одна дiвчина”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 “Невiдома версiя. Дiамантова рука”.
09.30, 00.25 “Спогади”.
10.20 “Володимир Iвасюк. Iдеальне вбив-

ство”.
11.10 “Моя правда”.
12.00 Х/ф “Кам`яна душа”.
13.55 Х/ф “Суперпограбування в Мiланi”.
15.55 Х/ф “Без року тиждень”.
17.15 Х/ф “В останню чергу”.
19.00 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
21.00, 01.55 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Не пiддаються”.
01.25 “Академiя смiху”.
03.25 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 19.25 Т/с “Опер за викликом 2”.
14.50 Х/ф “Земля, забута часом”.
16.25 Х/ф “Люта планета”.
21.35 Т/с “Касл 3”.
23.10 Х/ф “Мертва хватка”.
01.05 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/с “Аладдiн”.
08.50 М/с “Качинi iсторiї”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.50 М/с “Сiмпсони”.
15.30 Т/с “Куратори”.
17.00 Т/с “СуперКопи”.
19.30 Т/с “Швидка”.
21.15 Т/с “CSI: Маямi”.
01.00 Мамареготала.
03.35 Чистоплюї.
04.30 Роздовбаї.
05.20 Оттак мастак!
06.00 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
01.00, 07.30, 11.55 Велоспорт. “Тур де 

Франс”. Огляд дня.
02.00, 08.30 Автоперегони. WTCR. Вiла-

Реал. Перегони 2.
02.30, 09.00 Автоперегони. WTCR. Вiла-

Реал. Перегони 3.
03.30, 06.45, 11.00 Супербайк. Етап ЧC. 

Донiнгтон. Перегони 2.
04.00, 09.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 

Етап 2.
06.00 Супербайк. Етап ЧC. Донiнгтон. Пе-

регони 1.
11.45, 19.10 “Watts”.
13.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. Етап 3.
18.35 Велоспорт. “Тур де Франс”.
19.15, 21.00, 23.55 Тенiс. “Вiмблдон”. 

День 7.
23.00 “Гейм, Шетт i Матс”.
23.25 Кiнний спорт. Global Champions 

League.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 10.00, 13.55, 21.30, 23.30, 

04.45 Топ-матч.
06.10 Iнтер - Тоттенхем. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
08.10 Матч. Контрольна гра.
10.10 Лацiо - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
11.55 Live. Матч. Контрольна гра.
14.10 Шахтар - Карпати. Чемпiонат Укра-

їни.
16.00 АЕК - Аякс. Лiга чемпiонiв УЄФА.
17.50, 20.35 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
18.45 Хоффенхайм - Шахтар. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
21.40 Лiон - Ман Сiтi. Лiга чемпiонiв УЄФА.
23.40 Рома - Реал. Лiга чемпiонiв УЄФА.
01.30 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
02.55 Львiв - Марiуполь. Чемпiонат України.

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

15.00, 18.00, 21.40, 23.25, 02.00, 
05.00 Новини.

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

09.35 “Зворотнiй вiдлiк”.
11.45, 14.15 Телепродаж.
12.00 Д/с “Аромати Шотландiї”.
13.10 Країна на смак.
14.30 Д/с “Аромати Мексики”.
15.15 Бюджетники.
15.45 #ВУкраїнi.
16.20 Д/с “Морська кухня”.
17.30 Разом.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi програми за 

кошти Державного бюджету.
22.05, 02.25 UA:Спорт.
22.25 Нашi грошi.
22.55 Д/с “Дикi тварини”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.05 Спiльно.
03.35 Перша шпальта.
04.05 По обiдi шоу.
05.30 Д/с “Подорож вiдкритим космосом”.

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, 21.50 Т/с “Свати 6”.
22.50, 23.50, 00.50 Т/с “Школа. Недитячi 

iгри”.
01.40 Т/с “Я знову тебе кохаю 2”.

Iíòер
04.10 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.10 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Т/с “Мiсце, що домом зветься”.
12.00 “Новини”.
12.25 Х/ф “Жандарм i iнопланетяни”.
14.40 “Правила виживання”.
15.45, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 02.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Фа-

тальна пристрасть”.
00.00 Х/ф “Погана хороша людина”.
02.50 “Орел i решка. Шопiнг”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 20.20 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.05 Бiльше нiж правда.
11.05 Антизомбi. Дайджест.
11.50, 13.25, 16.20 Х/ф “Банди Нью-

Йорку”.
12.45, 15.45 Факти. День.
16.30 Х/ф “Сонна Лощина”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
21.30 Т/с “Пес”.
22.50 Т/с “Майор i магiя”.
00.50 Т/с “Невиправнi”.
02.35 Стоп-5.

ÑТБ
06.15 Т/с “Коли ми вдома”.
11.00 МастерШеф.
14.25 Ультиматум.
16.30, 18.00 Х/ф “Гола правда”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.55 Х/ф “Знову вдома”.
20.50 Т/с “Червона королева”.
22.45 Т/с “Лист очiкування”.
00.55 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
04.10 Абзац.
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
07.20 Шоу Оля.
08.20 Хто зверху.
10.00 Дешево i сердито.
12.00 Гастарбайтери.
17.00 Любов на виживання.
19.00 Вар`яти.
21.00 Х/ф “Мiстер Крутий”.
22.50 Х/ф “Омен”.
01.10 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, 23.00, 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, 02.15 Iнформацiйний вечiр.
23.15, 01.15, 05.15 Машина часу.
00.10 Д/ф.
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, 04.00 Зоряний шлях.
11.20, 02.15 Реальна мiстика.
12.30, 23.30, 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”, 

11 i 12 с.
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”.
02.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.50 Х/ф “Поет i княжна”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Балада про солдата”.
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, 03.15 “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”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Ранок.
09.45 Х/ф “Про рибалку i його дружину”.
11.00 Х/ф “Дiвчинка з сiрниками”.
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 Панночка-селянка.
23.00 ЛавЛавСar 2.
01.30 Теорiя зради.

02.20 Бардак.
03.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

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

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

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

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.05, 13.55 Правда життя.
09.15, 22.45 Невiдомий Китай.
10.15, 17.05, 05.10 Шалена подорож.
11.05 Мiсця сили.
11.55 Брама часу.
12.45, 00.40 Речовий доказ.
15.05 Вбити Гiтлера.
16.05, 21.45 Дикi i озброєнi.
17.55 Земля: сили природи.
18.55, 20.45 Їжа богiв.
19.50 Прихована реальнiсть.
23.40 Iсторiя свiту.
01.50 Мiстична Україна.
02.40 Iсторiя українських земель.
03.05 Полювання на НЛО.
03.45 Прокляття вiдьом.
04.35 Таємницi пiрамiд.

Enter-фіëьм
05.30 Т/с “Банкiри”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Невiдома версiя. Дiвчатка”.
09.30, 00.20 “Спогади”.
10.35 “З любов`ю. Юрiй Нiкулiн”.
11.20 “Моя правда”.
12.10 Х/ф “Гуси-лебедi летять”.
13.45 Х/ф “Шляхетний венецiанець”.
15.50 Х/ф “Без вiстi зниклий”.
17.15 Х/ф “Корпус генерала Шубникова”.
19.00 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
21.00, 01.50 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Саша-Сашенька”.
01.20 “Академiя смiху”.
03.20 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
04.50 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 “Знак пошани”.
15.20 Х/ф “Вiддача”.
19.25 Т/с “Опер за викликом 2”.
21.35, 23.10 Т/с “Касл 3”.
01.00 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/с “Аладдiн”.
08.50 М/с “Качинi iсторiї”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.30 М/с “Сiмпсони”.
15.15 Т/с “Куратори”.
16.50 Т/с “СуперКопи”.
19.30 Т/с “Швидка”.
21.10 Т/с “CSI: Маямi”.
00.55 Мамареготала.
03.30 Чистоплюї.
04.20 Роздовбаї.
05.05 Оттак мастак!
06.00 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
01.10, 04.00, 09.30 Велоспорт. “Тур де 

Франс”. Етап 3.
02.00, 08.30 Супербайк. Етап ЧC. Донiнгтон. 

Перегони 2.
02.30, 06.00 Автоперегони. WTCR. Вiла-

Реал. Перегони 2.
03.15, 06.45 Автоперегони. WTCR. Вiла-

Реал. Перегони 3.
07.30, 12.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 

Огляд дня.
09.15 “Watts”.
10.55 Мотокрос. Етап ЧC. Iндонезiя. MX2. 

Перегони 2.
11.25 Мотокрос. Етап ЧC. Iндонезiя. MXGP. 

Перегони 2.
13.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. Етап 4.
18.30 Велоспорт. “Тур де Франс”.
19.00 Тенiс. “Вiмблдон”. Жiнки. 1/4 

фiналу.
20.00 “Гейм, Шетт i Матс”.
20.20 “Дух парусного спорту”.
20.50 Легка атлетика. Люцерн.
23.00 Автоперегони. WTCR. Вiла-Реал. 

Огляд.
23.30 Автоперегони. Формула E. Нью-

Йорк. Прев`ю.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 10.00, 13.50, 17.50, 19.50, 

22.20, 01.45, 03.50 Топ-матч.
06.10 Тоттенхем - Барселона. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
08.10, 14.10 Матч. Контрольна гра.
10.10 Ювентус - Парма. Чемпiонат Iталiї.
12.00 Шахтар - Хоффенхайм. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
16.00 Атлетiко - Монако. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
18.00 ПСЖ - Лiверпуль. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
20.00 “Лiга чемпiонiв. Online”.
22.30 Тоттенхем - Iнтер. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
00.20 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА.
02.00 Ворскла - Александрiя. Чемпiонат 

України.
04.00 Рома - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.

Поíедіëоê

Віâòороê

 8 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, 21.40, 23.10, 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 Шотландiї”.
13.10 Енеїда.
14.30 Д/с “Аромати Мексики”.
15.15 Країна на смак.
16.15 Д/с “Морська кухня”.
17.15, 23.00 Погода.
17.30 Нашi грошi.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi програми за 

кошти Державного бюджету.
22.05, 23.40, 02.25 UA:Спорт.
22.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.05 Спiльно.
03.35 #ВУкраїнi.
04.00 Своя земля.
04.30 Букоголiки.
05.30 Д/с “Подорож вiдкритим космосом”.

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”.
11.10, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.40 “Сiмейнi мелодрами”.
14.40 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”.
01.50 Т/с “Я знову тебе кохаю 2”.

Iíòер
04.10 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.10 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
09.50 Т/с “Мiсце, що домом зветься”.
12.00 “Новини”.
12.25 Х/ф “Жандарм i жандарметки”.
14.40 “Правила виживання”.
15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 02.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Фа-

тальна пристрасть”.
00.00 Х/ф “День весiлля доведеться уточ-

нити”.
02.45 “Орел i решка. Шопiнг”.

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

Стогнiєм.
11.05, 13.25, 22.50 Т/с “Майор i магiя”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.20 Х/ф “Шлях воїна”.
16.30 Х/ф “Королi вулиць”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.25 Секретний фронт.
21.30 Т/с “Пес”.
00.50 Т/с “Невиправнi”.
02.30 Стоп-5.

ÑТБ
06.25 Т/с “Коли ми вдома”.
10.00 МастерШеф.
13.35 Ультиматум.
15.45, 18.00 Х/ф “Знову вдома”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.15 Х/ф “Мачуха”.
20.50 Т/с “Червона королева”.
22.45 Т/с “Тато напрокат”.
00.50 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
03.10 Зона ночi.
04.30 Абзац.
06.15, 07.45 Kids` Time.
06.20 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
07.50 Шоу Оля.
08.50 Хто зверху.
10.10 Дешево i сердито.
12.00 Гастарбайтери.
17.00 Любов на виживання.
19.00 Вар`яти.
21.00 Х/ф “Громобiй”.
23.10 Х/ф “Син дракона”.
02.50 Т/с “Статус вiдносин: Заплутано”.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.20 Кордон держави.
06.35 Про вiйсько.
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, 23.00, 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, 02.15 Iнформацiйний вечiр.
23.15, 01.15, 05.15 Машина часу.
00.10 Д/ф.
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”, 

13 i 14 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
07.00 Х/ф “Йшов собака по роялю”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Очiкування полковника 

Шалигiна”.
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”.
13.25, 03.10 “Речовий доказ”.
14.45, 21.20 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.25 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Вартiсть життя”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.25 Т/с “Швидка”.
02.45 “Випадковий свiдок”.
03.50 “Професiї”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Ранок.
09.45 Х/ф “Мавпячi витiвки”.
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, 00.30 Панночка-селянка.
23.00 ЛавЛавСar 2.
01.30 Теорiя зради.
02.20 Бардак.
03.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

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

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

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

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.20, 14.00 Правда життя.
09.20 Невiдомий Китай.
10.20, 17.00, 05.15 Шалена подорож.
11.10 Мiсця сили.
12.00 Брама часу.
12.50, 00.40 Речовий доказ.
15.00 Вбити Гiтлера.
16.00, 21.45 Дикi i озброєнi.
17.50, 22.45 Земля: сили природи.
18.50 Їжа богiв.
19.50 Прихована реальнiсть.
20.45 Секретнi територiї.
23.40 Iсторiя свiту.
01.50 Мiстична Україна.
02.40 Бандитський Київ.

Enter-фіëьм
05.30 Т/с “Банкiри”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 10.50 “Моя правда”.
09.30, 00.40 “Спогади”.
10.00 “Два Миронова”.
11.35 Х/ф “Веселi Жабокричi”.
13.00, 19.00 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
14.40 Т/с “Тiнi зникають опiвднi”.
21.00, 02.10 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Приймiть телеграму у борг”.
01.40 “Академiя смiху”.
03.40 Кiноляпи.
04.15 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”.
12.55 “Помста природи”.
13.15 Х/ф “Чорна вода”.
15.15 Х/ф “Хижаки”.
19.25 Т/с “Опер за викликом 3”.
21.40, 23.15 Т/с “Касл 3”.
01.05 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/с “Аладдiн”.
08.50 М/с “Качинi iсторiї”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.25 М/с “Сiмпсони”.
15.05 Т/с “Куратори”.
16.55 Т/с “СуперКопи”.
19.30 Т/с “Швидка”.
21.10 Т/с “CSI: Маямi”.
00.55 Мамареготала.
03.30 Чистоплюї.
04.25 Роздовбаї.
05.15 Оттак мастак!
06.00 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.00 Автоперегони. Blancpain GT World 

Challenge. Фудзi. Огляд.
00.30, 02.30, 07.30, 13.05 Велоспорт. “Тур 

де Франс”. Огляд дня.
01.30 “Краще з кiнного спорту”.
02.00, 06.00, 08.30 Легка атлетика. Люцерн.
03.30, 11.15 Автоперегони. Формула E. 

Нью-Йорк. Прев`ю.
04.00, 09.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 

Етап 4.
10.50 “Дух парусного спорту”.
11.45 Автоперегони. WTCR. Вiла-Реал. 

Огляд.
12.15, 19.05 “Watts”.
14.05 Велоспорт. “Тур де Франс”. Етап 5.
18.35 Велоспорт. “Тур де Франс”.
19.15, 21.20 Тенiс. “Вiмблдон”. Чоловiки. 

1/4 фiналу.
21.00 “Гейм, Шетт i Матс”.
22.30 Тенiс. “АТР: за кадром”.
23.05 Унiверсiада. Легка атлетика. Неа-

поль. День 3.

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

22.15, 01.45, 03.50 Топ-матч.
06.10 ПСВ - Тоттенхем. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
08.10, 13.50 Матч. Контрольна гра.
10.10 Сассуоло - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
12.00 Хоффенхайм - Ман Сiтi. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
16.00 Галатасарай - Порту. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
18.00 Барселона - Тоттенхем. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
20.00 “Лiга чемпiонiв. Online”.
22.30 Лiверпуль - Наполi. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
00.20 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
02.00 Чорноморець - Ворскла. Чемпiонат 

України.
04.00 Лацiо - Кальярi. Чемпiонат Iталiї.

UA:Перший
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30 М/с “Врумiз”.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.40, 23.10, 02.00, 05.00 Новини.
07.10, 17.15, 23.00 Погода.
07.20, 08.10 Д/с “Тваринна зброя”.
08.30, 04.30 #ВУкраїнi.
09.15 Т/с “Елiза”.
11.10 Д/с “Тайська кухня”.
11.45, 14.15 Телепродаж.
12.00 Д/с “Аромати Шотландiї”.
13.10 UA:Фольк. Спогади.
14.30 Д/с “Аромати Мексики”.
15.15 Енеїда.
16.15 Д/с “Морська кухня”.
17.30 Перший на селi.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi програми за 

кошти Державного бюджету.
22.05, 23.40, 02.25 UA:Спорт.
22.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.05 Спiльно.
03.35 Разом.
04.05 52 вiкенди.
05.30 Д/с “Подорож вiдкритим космосом”.

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, 21.45 Т/с “Свати 6”.
22.30 “Право на владу”.
00.55 Т/с “Школа. Недитячi iгри”.
01.50 Т/с “Я знову тебе кохаю 2”.

Iíòер
04.05 “Подробицi” - “Час”.
04.50 “Top Shop”.
05.20, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Т/с “Мiсце, що домом зветься”.
12.00 “Новини”.
12.25 Х/ф “Чотири мушкетери Шарло”.
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. Фа-

тальна пристрасть”.
00.00 Х/ф “Єдина”.
02.40 “Орел i решка. Шопiнг”.
03.50 “Подорожi в часi”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 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.
10.05 Секретний фронт.
11.50, 13.20 Т/с “Майор i магiя”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.35 Х/ф “Королi вулиць”.
16.20 Х/ф “Прем`єр-мiнiстр”.
18.45, 20.55 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi.
21.15 Т/с “Пес”.
22.30 Новi лiдери 2.
00.15 Т/с “Невиправнi”.
02.10 Стоп-5.

ÑТБ
06.40 Т/с “Коли ми вдома”.
10.15 МастерШеф.
13.35 Ультиматум.
15.45, 18.00 Х/ф “Мачуха”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.50 Х/ф “Весiльний переполох”.
20.50 Т/с “Червона королева”.
22.45 Т/с “Тато напрокат”.
00.40 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
04.45 Служба розшуку дiтей.
04.50 Зона ночi.
05.20 Абзац.
06.05, 07.35 Kids` Time.
06.10 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
07.40 Шоу Оля.
08.40 Хто зверху.
10.10 Дешево i сердито.
12.10 Гастарбайтери.
17.00 Любов на виживання.
19.00 Вар`яти.
21.00 Х/ф “Сталеве серце”.
23.00 Х/ф “Мисливцi за розумом”.
01.10 Т/с “Статус вiдносин: Заплутано”.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.15, 07.20 Огляд преси.
06.20, 23.15, 01.15, 05.35 Машина часу.
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, 23.00, 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, 02.15 Iнформацiйний вечiр.
00.10 Д/ф.
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”.
23.20 Слiдами партiйних спискiв.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Ух ти show”.
08.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.50 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”.
01.15 “Вiрю не Вiрю”.
02.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.45 Х/ф “Гетьманськi клейноди”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Роби - раз!”.
10.45, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.15 “Свiдок”.
12.50 “Вартiсть життя”.
13.30, 03.15 “Речовий доказ”.
14.45, 21.20 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.25 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Правда життя”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.25 Т/с “Швидка”.
02.45 “Випадковий свiдок”.
04.00 “Професiї”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Ранок.
09.45 Х/ф “Мармадюк”.
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 Панночка-селянка.
23.00 ЛавЛавСar 2.
02.00 Теорiя зради.
02.50 Бардак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

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

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

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

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.25, 14.10 Правда життя.
09.30 Невiдомий Китай.
10.30, 17.15, 05.25 Шалена подорож.
11.20 Мiсця сили.
12.10 Брама часу.
13.00, 00.40 Речовий доказ.
15.15 За лаштунками.
16.15, 21.45 Дикi i озброєнi.
18.05, 22.45 Земля: сили природи.
19.05, 20.50 Їжа богiв.
20.00 Прихована реальнiсть.
23.40 Вбити Гiтлера.
01.50 Мiстична Україна.
02.40 Великi українцi.

Enter-фіëьм
05.30 Т/с “Банкiри”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 10.55 “Моя правда”.
09.30, 00.25 “Спогади”.
10.00 “Вахтанг Кiкабiдзе: таємницi 

тбiлiського хулiгана”.
11.45 Х/ф “Iван i кобила”.
13.00, 19.00 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
14.50 Т/с “Тiнi зникають опiвднi”.
21.00, 01.55 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Без вiстi зниклий”.
01.25 “Академiя смiху”.
03.25 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
04.45 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”.
13.35 Х/ф “Втрачений скарб”.
15.25 Х/ф “Загадки Сфiнкса”.
19.25 Т/с “Опер за викликом 3”.
21.45, 23.20 Т/с “Касл 3”.
01.10 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/с “Аладдiн”.
08.50 М/с “Качинi iсторiї”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.25 М/с “Сiмпсони”.
15.15 Т/с “Куратори”.
16.50 Т/с “СуперКопи”.
19.30 Т/с “Швидка”.
21.05 Т/с “CSI: Маямi”.
00.50 Мамареготала.
03.30 Чистоплюї.
04.20 Роздовбаї.
05.10 Оттак мастак!
06.00 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
01.00, 07.30, 22.00 Велоспорт. “Тур де 

Франс”. Огляд дня.
02.00, 08.30, 20.30 Автоперегони. WTCR. 

Вiла-Реал. Огляд.
02.30, 09.00, 21.00 Автоперегони. Форму-

ла E. Нью-Йорк. Прев`ю.
03.00, 21.30 Автоперегони. Blancpain GT 

World Challenge. Фудзi. Огляд.
03.30 “Watts”.
04.00, 09.30, 12.30 Велоспорт. “Тур де 

Франс”. Етап 5.
06.00, 06.45 Грiбний слалом. Кубок свiту. 

Словенiя.
11.00, 19.15 Легка атлетика. Люцерн.
13.55 Велоспорт. “Тур де Франс”. Етап 6.
18.45 Велоспорт. “Тур де Франс”.
23.00 Унiверсiада. Легка атлетика. Неа-

поль. День 4.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 21.25, 23.30, 

02.55, 05.00 Топ-матч.
06.10 Тоттенхем - Iнтер. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
08.10 Олiмпiк - Десна. Чемпiонат України.
10.10 Ювентус - Фрозiноне. Чемпiонат 

Iталiї.
12.00 Хоффенхайм - Лiон. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
13.50 Шахтар - Зiрка. Чемпiонат України.
16.00 Вiкторiя - Рома. Лiга чемпiонiв 

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

чемпiонiв УЄФА.
23.40 Валенсiя - МЮ. Лiга чемпiонiв УЄФА.
01.30 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА.
03.10 Рома - Сассуоло. Чемпiонат Iталiї.

Ñереда

Чеòâер

10 липня

11 липня
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UA:Перший
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30 М/с “Врумiз”.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.40, 01.20, 05.00 Новини.
07.10 Погода.
07.20, 08.10 Д/с “Тваринна зброя”.
08.30 #ВУкраїнi.
09.15 Т/с “Елiза”.
11.10 Д/с “Тайська кухня”.
11.45, 14.15 Телепродаж.
12.00 Д/с “Аромати Iспанiї”.
13.10, 02.40 Сильна доля.
14.30 Д/с “Аромати Пiвденної Африки”.
15.15 UA:Фольк. Спогади.
16.15 Д/с “Морська кухня”.
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.25, 02.10 Тема дня.
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi програми за 

кошти Державного бюджету.
22.05, 01.45 UA:Спорт.
22.35 Перша шпальта.
23.10 Як дивитися кiно.
23.40 Х/ф “На межi”.
03.30 Своя земля.
04.05 Розсекречена iсторiя.
05.30 Д/с “Подорож вiдкритим космосом”.

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”.
13.40 “Сiмейнi мелодрами”.
14.40 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.20 “Чистоnews”.
20.30, 22.35 “Лiга смiху”.
00.35 Х/ф “Я - початок”.
02.25 “Київ Вечiрнiй”.

Iíòер
04.15 “Подробицi” - “Час”.
05.00 “Top Shop”.
05.30, 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”.
10.00 Т/с “Мiсце, що домом зветься”.
12.00 “Новини”.
12.25 Х/ф “Четверо проти кардинала”.
14.40 “Правила виживання”.
15.50, 16.45, 00.05, 01.00 “Речдок”.
18.00, 01.55 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.00 “Подробицi вибору”.
03.25 “Орел i решка. Шопiнг”.

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

04.25 Студiя Вашингтон.
04.30, 01.40 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.
10.05 Антизомбi.
11.00, 16.30, 02.05 “На трьох”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.25, 16.20, 23.20 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10, 21.45 Дизель шоу.

ÑТБ
05.35, 01.05 Т/с “Коли ми вдома”.
07.00 Т/с “Червона королева”.
11.35 Т/с “40+, або Геометрiя почуттiв”.
15.25 Х/ф “Дiамантова рука”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Х/ф “Весiльний переполох”.
20.00 Х/ф “Молодята”.
22.45 Х/ф “З 9 до 5”.

Íоâий êаíаë
03.20, 02.30 Служба розшуку дiтей.
03.25, 02.35 Зона ночi.
04.40 Абзац.
05.35, 06.45 Kids` Time.
05.40 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
06.50 Шоу Оля.
07.50 Хто зверху.
09.40 Любов на виживання.
15.40 Х/ф “Мiстер Крутий”.
17.10 Х/ф “Перший удар”.
19.00 Х/ф “З Парижа з любов`ю”.
21.00 Х/ф “Шанхайськi лицарi”.
23.10 Х/ф “Бiлий слон”.
01.10 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 Кендзьор.

18.15, 19.30, 02.15 Iнформацiйний вечiр.
22.45 #Група продовженого дна.
00.25 Винна карта.
00.50 ID Journal.
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, 05.45 Зоряний шлях.
10.30 Т/с “Людина без серця”.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 2”.
19.50 Головна тема. Вибiр.
22.00 Опозицiя.
01.00 Т/с “Пробач”, 1 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Пробач”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Ух ти show”.
09.10 “Орел i решка. Шопiнг”.
10.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
12.00, 17.00 Т/с “Доктор Хто”.
14.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
18.00 Х/ф “Остiн Пауерс: Мiжнародна 

людина-загадка”.
19.50 Х/ф “Мрiї здiйснюються!”.
21.50 “Орел i решка. Морський сезон”.
22.50 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
01.00 “Вiрю не Вiрю”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
07.05 Х/ф “Весь свiт в очах твоїх...”
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Прощальна гастроль “Ар-

тиста”.
10.45, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 “Свiдок”.
12.50 “Правда життя”.
13.25 “Речовий доказ”.
14.45, 21.20 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.25 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Таємницi свiту”.
23.45 Х/ф “Важко бути мачо”.
01.40 “Хвороби-вбивцi”.
03.15 “Легенди бандитського Києва”.
03.40 “Професiї”.
04.50 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Ранок.
09.45 Х/ф “Бiбi i Тiна: Дiвчатка проти 

хлопцiв”.
11.45 Сiмейка У.
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
13.30, 14.30, 16.00 Танька i Володька.
15.00 Т/с “Село на мiльйон 2”.
16.30 М/ф “Пташиний вiдлiт”.

18.00, 00.45 Панночка-селянка.
21.00 М/ф “Шрек”.
22.45 Х/ф “Вгадай хто”.
01.45 Теорiя зради.
02.35 Бардак.
03.25 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.
08.30, 14.05 Правда життя.
09.40 Невiдома Австралiя.
10.35, 17.10 Шалена подорож.
11.25 Мiсця сили.
12.10 Брама часу.
12.55, 00.40 Речовий доказ.
15.15 За лаштунками.
16.10, 21.40 Дикi i озброєнi.
18.00, 22.40 Земля: сили природи.
19.00, 20.45 Їжа богiв.
19.55, 01.50 Мiстична Україна.
23.40 Вбити Гiтлера.
02.40 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
05.30 Т/с “Банкiри”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40, 09.30 М/ф.
07.50, 10.35 “Моя правда”.
09.45 “Володимир Басов. Бiгун на довгi 

дистанцiї”.
11.25 Х/ф “Мама, я льотчика люблю”.
13.10, 19.00 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
15.00 Т/с “Тiнi зникають опiвднi”.
21.00, 02.20 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Невiдправлений лист”.
00.50 Х/ф “Непiдсудний”.
03.50 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, 17.15 “Загублений свiт”.
13.50 Х/ф “Бейтаун поза законом”.
15.45 Х/ф “Вiдповiдь”.
19.25 Х/ф “Вхiдний”.

21.15 Х/ф “Бронежилет”.
23.00 Х/ф “Водiй автобуса”.
00.35 “Облом.UA”.
04.35 “Цiлком таємно-2016”.

ÍЛО-ТБ
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/с “Аладдiн”.
08.50 М/с “Качинi iсторiї”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.30 М/с “Сiмпсони”.
15.10 Т/с “Куратори”.
16.40 Т/с “СуперКопи”.
20.00 Х/ф “Хеллбой”.
22.30 Х/ф “Ворон”.
00.30, 06.00 Мамареготала. Найкраще.
03.15 Чистоплюї.
04.05 Роздовбаї.
05.00 Оттак мастак!

ªâроñïорò
01.00, 11.05, 22.05 Велоспорт. “Тур де 

Франс”. Огляд дня.
02.00 Супербайк. Етап ЧC. Донiнгтон. Пе-

регони 2.
02.30, 06.00 Автоперегони. WTCR. Вiла-

Реал. Огляд.
03.00 Автоперегони. “24 години Ле-Мана”. 

Огляд.
04.00, 07.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 

Етап 6.
06.30 Автоперегони. Формула E. Нью-

Йорк. Прев`ю.
07.00 “Watts”.
09.30 Легка атлетика. Люцерн.
12.10 Велоспорт. “Тур де Франс”. Етап 7.
18.10 Велоспорт. “Тур де Франс”.
18.40, 21.20 Тенiс. “Вiмблдон”. Чоловiки. 

1/2 фiналу.
21.00 “Гейм, Шетт i Матс”.
23.00 Унiверсiада. Легка атлетика. Неа-

поль. День 5.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 02.10, 05.05 

Топ-матч.
06.10 Барселона - Тоттенхем. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
08.10 Александрiя - Львiв. Чемпiонат 

України.
10.10 Матч. Контрольна гра.
12.00 Лiон - Хоффенхайм. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
13.50 Марiуполь - Шахтар. Чемпiонат 

України.
16.00, 18.35, 20.55, 23.30 “Шлях в Баку”.
16.45 Олiмпiакос - Динамо (К). 1/16 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
19.05 Славiя - Генк. 1/16 фiналу. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
21.40 Шахтар - Айнтрахт. 1/16 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
00.20 Селтiк - Валенсiя. 1/16 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
02.20 Цюрiх - Наполi. 1/16 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
04.10 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.

UA:Перший
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30 М/с “Врумiз”.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.20, 02.00, 

04.10 Новини.
07.10, 23.50 Погода.
07.20, 08.10 Д/ф “Всесвiтня Природна 

Спадщина. США. Нацiональний парк 
Йєллоустон”.

08.30 #ВУкраїнi.
09.10 Країна на смак.
10.25 Енеїда.
11.25, 14.55 Телепродаж.
11.50 М/с “Дуда i Дада”.
13.00 Х/ф “Поруч з Iсусом: Йосип з На-

зарета”.
15.15 Д/с “Фестивалi планети”.
15.45 Разом.
16.20 Спiльно.
16.50 “Зворотнiй вiдлiк”.
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi програми за 

кошти Державного бюджету.
21.30 Вечiр боксу. UA:Бокс.
22.30 Т/с “Окупованi”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.25 UA:Фольк. Спогади.
03.15 Д/с “Аромати Шотландiї”.
03.40 Своя земля.
04.30 Свiтло.
05.30 Д/с “Подорож вiдкритим космосом”.

Êаíаë “1+1”
06.00, 23.35, 00.35 “Свiтське життя”.
06.50 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 11.15, 12.25, 13.55, 15.00 “Свiт 

навиворiт 6”.
16.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка. Дiти”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Де-мократiя?”
20.25 “Українськi сенсацiї”.
21.40 “Жiночий квартал”.
01.35 “Лiга смiху”.
03.15 “Київ Вечiрнiй”.

Iíòер
04.50 “Top Shop”.
05.20 “Чекай на мене. Україна”.
07.00 “Слово Предстоятеля”.
07.10 Х/ф “Альошкине кохання”.
09.00 “Шiсть соток”.
10.00 “Готуємо разом. Випiчка”.
11.00 Х/ф “Зайчик”.
13.00 Х/ф “Весiлля в Малинiвцi”.
15.00 Х/ф “Операцiя “И” та iншi приго-

ди Шурика”.
17.00 Т/с “Голос янгола”, 1 i 2 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Голос янгола”, 3 i 4 с.
22.10 Т/с “Шкiдливi поради”, 1-4 с.
02.10 “Подробицi” - “Час”.
02.40 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.00 “Орел i решка. Мегаполiси”.

ICTV
04.40 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
04.55 Факти.
05.20 Бiльше нiж правда.
07.15 Я зняв!
09.15 Дизель шоу.
10.45 Особливостi нацiональної роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 “На трьох”.
16.00 Т/с “Пес”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Iлюзiя обману”.
21.40 Х/ф “Iлюзiя обману 2”.
00.05 Х/ф “Очi дракона”.
02.00 12 найкращих шахраїв.

ÑТБ
05.30 Т/с “Коли ми вдома”.
07.30 Х/ф “Суєта суєт”.
09.10 Х/ф “Осiннiй марафон”.
11.05 Т/с “Тато напрокат”.
15.05 Т/с “Лист очiкування”.
19.00 Т/с “Любити й вiрити”.
23.05 Х/ф “Молодята”.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.05 Зона ночi.
05.50 М/с “Лунтiк”.
06.45, 08.45 Kids` Time.
06.50 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
07.50 М/с “Том i Джерi-шоу”.
08.50 Вар`яти.
14.50 Х/ф “Громобiй”.
16.50 Х/ф “Пригоди Паддiнгтона 2”.
18.50 Х/ф “Джуманджi”.
21.00 Х/ф “Нерв”.
23.00 Х/ф “Запит в друзi”.
00.50 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, 16.10, 23.30, 02.40, 04.10 Маши-

на часу.
13.45 Навчайся з нами.
14.15 Сiмейнi зустрiчi.
15.20, 04.30 Акцент.
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.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 04.10 Зоряний шлях.
08.50 Т/с “Подорож до центру душi”, 

9-14 с.
15.20 Т/с “Подорож до центру душi”.
17.00 Т/с “Нерiдна”, 1 i 2 с.
20.00 Т/с “Нерiдна”.
22.00 Шоу Братiв Шумахерiв.
00.00, 02.10 Х/ф “Вiддам дружину в 

хорошi руки”.
01.40 Телемагазин.
02.30 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Ух ти show”.
08.50 М/ф “Барбi i чарiвний Пегас”.
10.40 Х/ф “Буль та Бiлл”.
12.00 Х/ф “Мрiї здiйснюються!”.
14.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
00.00 Х/ф “Супер Майк”.
02.10 “Вiрю не Вiрю”.
02.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.20 Х/ф “Пострiл у спину”.
07.00 Х/ф “Слухати у вiдсiках”.
09.35 Х/ф “Зникнення”.
11.30 Т/с “Спецзагiн “Кобра 11”.
15.40 “Таємницi свiту”.
16.50 “Правда життя”.
18.00 “Крутi 90-тi”.
19.00, 02.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Дiвчина без адреси”.
21.15 Х/ф “Атлант розправив плечi”.
23.00 Х/ф “Немислиме”.
00.55 “Реальнi злочинцi”.
02.30 “Випадковий свiдок”.
03.45 “Речовий доказ”.
04.05 “Легенди бандитського Києва”.
04.55 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Ранок.
11.45 Х/ф “Зорянi талери”.
12.50 Х/ф “Про рибалку i його дружину”.
14.00, 01.00 Панночка-селянка.
17.00 Х/ф “Вгадай хто”.
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.
07.35, 00.55 Мiстична Україна.
08.25 Iсторiя українських земель.
09.55 Речовий доказ.
11.05 За лаштунками.
12.05 Земля: наш час.
14.55 Шалена подорож.
16.35 Земля: сили природи.
17.35 Невiдома Австралiя.
18.30 Iлюзiї сучасностi.
21.00 Стихiйнi лиха: вижити.
22.50 У пошуках Атлантиди.
23.55 Їжа богiв.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Москаль-чародiй”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 “Ролан Биков. Карлик-кровопивець, 

якого обожнювали всi”.
09.30 “Моя правда”.
10.20 “Невiдома версiя. Невловимi мес-

ники”.
11.05 Х/ф “Ватажок мафiї”.
13.30 Х/ф “Таємниця “Чорних дроздiв”.
15.20 Х/ф “Закляття долини Змiй”.
17.20 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
21.00 Х/ф “Дороги назад немає”.
01.00 Х/ф “Товариш генерал”.
02.35 “Клара Лучко. Три зустрiчi”.
03.20 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Загублений свiт”.
13.05 Х/ф “Вхiдний”.
14.45 Х/ф “Вцiлiлий”.
16.25 Х/ф “Хижаки”.
18.25 Х/ф “Гра смертi”.
20.20 Х/ф “Поза законом”.
22.15 Х/ф “Кiборг X”.

00.05 Х/ф “Вiдповiдь”.
01.35 “Облом.UA”.
04.35 “Цiлком таємно-2016”.

ÍЛО-ТБ
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/с “Аладдiн”.
08.50 М/с “Качинi iсторiї”.
09.45 М/с “Сiмпсони”.
14.50 Х/ф “Роккi 3”.
17.00 Х/ф “Роккi 4”.
18.50 Х/ф “Роккi 5”.
21.00 Х/ф “Роккi Бальбоа”.
23.10 Х/ф “Роккi”.
01.40, 06.00 Мамареготала. Найкраще.
04.10 Чистоплюї.
05.05 Роздовбаї.
05.30 Оттак мастак!

ªâроñïорò
01.00, 04.00, 09.30 Велоспорт. “Тур де 

Франс”. Етап 7.
01.40 Стендова стрiльба. ЧC. Жiнки. Скит. 

Фiнал.
02.30, 08.30 Легка атлетика. Люцерн.
06.00 “Watts”.
06.30 Олiмпiйськi iгри. “Перше поколiння”.
07.30, 12.00, 21.05 Велоспорт. “Тур де 

Франс”. Огляд дня.
10.55 Автоперегони. WTCR. Вiла-Реал. 

Огляд.
11.25 Автоперегони. Формула E. Нью-

Йорк. Прев`ю.
13.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. Етап 8.
18.30 Велоспорт. “Тур де Франс”.
18.40, 22.05 Автоперегони. Формула E. 

Нью-Йорк. Квалiфiкацiя.
20.00 Унiверсiада. Легка атлетика. Неа-

поль. День 6.
22.45 Автоперегони. Формула E. Нью-

Йорк. Iнтро.
22.55 Автоперегони. Формула E. Нью-

Йорк.
23.55 Супербайк. Етап ЧC. США. Пере-

гони 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 10.00, 13.50, 17.50, 22.55 

Топ-матч.
06.10 Тоттенхем - Боруссiя (Д). 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
08.10 Матч. Контрольна гра.
10.10 Болонья - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
12.00 Хоффенхайм - Шахтар. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
14.10 Шахтар - Львiв. Чемпiонат України.
16.00 Севiлья - Лацiо. 1/16 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
18.00, 20.35, 00.55, 03.25 “Шлях в Баку”.
18.45 Айнтрахт - Шахтар. 1/16 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
21.05 Валенсiя - Селтiк. 1/16 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
23.05 Наполi - Цюрiх. 1/16 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
01.35 Динамо (К) - Олiмпiакос. 1/16 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
03.55 Генк - Славiя. 1/16 фiналу. Лiга Єв-

ропи УЄФА.

П’яòíиця

Ñóáоòа

12 липня

13 липня
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UA:Перший
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30 М/с “Врумiз”.
07.00, 08.00, 09.00, 21.40, 02.00, 04.10 

Новини.
07.10 Погода.
07.20, 08.10 Д/ф “Всесвiтня Природна 

Спадщина. Колумбiя”.
08.30 Д/с “Кухня По”.
09.10, 02.25 Енеїда.
10.20 Країна на смак.
11.25, 14.00 Телепродаж.
11.50 М/с “Дуда i Дада”.
13.00 Д/с “Браво, шеф!”
14.20 Д/с “Тайська кухня”.
15.25, 22.35 Бюджетники.
15.50 UA:Фольк. Спогади.
16.55 Перший на селi.
17.30 Д/ф “Острови. Азорськi острови: 

вiдкривачi, кити, вулкани”.
18.25 Д/с “Фестивалi планети”.
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi програми за 

кошти Державного бюджету.
22.05 #@)?$0 з Майклом Щуром.
23.05 Т/с “Окупованi”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.15 Д/с “Аромати Iспанiї”.
03.40 Своя земля.
04.30 Розсекречена iсторiя.
05.30 Д/с “Подорож вiдкритим космосом”.

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 “Прибульцi 2: Коридори часу”.
15.10 Х/ф “Час”.
17.30 Х/ф “Отже, вiйна”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Х/ф “Шпигунка”.
23.15 Х/ф “Блондинка в ефiрi”.
01.10 “Лiга смiху”.
02.45 “Свiт навиворiт”.

Iíòер
04.50, 11.00 “Орел i решка. Морський се-

зон 3”.
05.55 Х/ф “Панi з папугою”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Мегаполiси”.
12.00 “Орел i решка. Морський сезон 2”.
13.00 Х/ф “Операцiя “И” та iншi приго-

ди Шурика”.
15.00 Х/ф “Пес Барбос i незвичайний 

крос”.
15.15 Х/ф “Самогонники”.
15.30 Х/ф “В джазi тiльки дiвчата”.
18.10 Х/ф “Фантастична любов i де її 

знайти”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Простi складнощi”.
23.05 Х/ф “Книжковий клуб”.
01.10 “Речдок”.

ICTV
04.50 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!
05.10 Факти.
05.30 Громадянська оборона.
07.30 Антизомбi. Дайджест.
09.25, 13.00 Т/с “Вiддiл 44”.
12.45 Факти. День.
13.45 Х/ф “Iлюзiя обману”.
16.00 Х/ф “Iлюзiя обману 2”.
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з О. Со-

коловою.
20.35 Х/ф “Штурм Бiлого дому”.
23.55 Х/ф “Спадок Борна”.
02.25 12 найкращих шахраїв.

ÑТБ
06.15, 10.15 Хата на тата.
08.10 Страва честi.
17.45 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.50 Один за всiх.
22.20 Х/ф “Дiвчата”.
00.30 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.50 Зона ночi.
05.40 Стендап шоу.
06.15, 07.45 Kids` Time.
06.30 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
07.30 М/с “Том i Джерi-шоу”.
07.50 Х/ф “Пригоди Паддiнгтона 2”.
09.50 Х/ф “З Парижа з любов`ю”.
11.50 Х/ф “Шанхайськi лицарi”.
14.00 Х/ф “Джуманджi”.
16.10 Х/ф “Нерв”.
18.10 Х/ф “Дивергент”.
21.00 Х/ф “Iнсургенцiя”.
23.20 Х/ф “Сталеве серце”.
01.20 Т/с “Клiнiка”.

5 êаíаë
06.00, 09.30 Вiкно до Америки.
06.25, 13.30, 14.10, 20.00, 02.15 Маши-

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

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

07.10, 12.55, 15.55, 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.
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.
08.30 Т/с “Нерiдна”.
12.30 Т/с “Пробач”.
17.00 Т/с “Рiк собаки”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с “Рiк собаки”.
23.00 Т/с “Пiвкрок до сiм`ї”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Пiвкрок до сiм`ї”.
03.10 Х/ф “Кульбаба”.
04.40 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Ух ти show”.
09.20 Х/ф “Буль та Бiлл”.
11.00 М/ф “Барбi i чарiвний Пегас”.
12.40 “Орел i решка. Навколо свiту”.
01.30 “Вiрю не Вiрю”.
02.25 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.25 Х/ф “Вiрнiсть”.
07.00 “Страх у твоєму домi”.
10.40 Х/ф “Алегро з вогнем”.
12.20 Х/ф “Мiцний горiшок”.
13.50 Х/ф “Несправедливiсть”.
16.50 Х/ф “Атлант розправив плечi”.
18.30 Х/ф “А зорi тут тихi...”
22.10 Х/ф “Слiди апостолiв”.
00.25 Х/ф “Немислиме”.
02.10 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Ранок.
11.15 М/ф “Марко-Макако”.
12.40 Х/ф “Мармадюк”.
14.15, 01.00 Панночка-селянка.
17.15 М/ф “Шрек”.

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

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.35, 00.45 Мiстична Україна.
08.25 Iсторiя українських земель.
09.50 Речовий доказ.
11.00 За лаштунками.
12.00 Стихiйнi лиха: вижити.
13.50 У пошуках Атлантиди.
14.55 Шалена подорож.
16.35 Земля: сили природи.
17.35 Невiдома Австралiя.
18.30 Iлюзiї сучасностi.
21.00 Земля: наш час.
23.50 Їжа богiв.
01.35 Пiдроблена iсторiя.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Якби я був керiвником”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Клара Лучко. Три зустрiчi”.
09.30 “Невiдома версiя. Корона Росiйської 

Iмперiї або знову невловимi”.
10.05 Х/ф “Брати по кровi”.
12.00 Х/ф “Скарб Срiбного озера”.
14.00 Х/ф “Людина з чорної “Волги”.
15.55 Х/ф “Мерседес” втiкає вiд 

переслiдування”.
17.20 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
21.00 Х/ф “Корона Росiйської iмперiї, або 

Знову невловимi”.
23.30 Х/ф “Тегеран-43”.
02.25 “Ролан Биков. Карлик-кровопивець, 

якого обожнювали всi”.
03.10 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Вiн, вона i телевiзор”.
12.55 Х/ф “Горець 2”.

14.30 Х/ф “Горець 3”.
16.25 Х/ф “Бронежилет”.
18.10 Х/ф “Вцiлiла”.
20.00 Х/ф “Солдат Джейн”.
22.20 Х/ф “Посильний”.
00.10 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/с “Аладдiн”.
08.50 М/с “Качинi iсторiї”.
09.50 М/с “Сiмпсони”.
12.00 Х/ф “Роккi 3”.
14.10 Х/ф “Роккi 4”.
16.10 Х/ф “Роккi 5”.
18.20 Х/ф “Роккi Бальбоа”.
20.30 Х/ф “Крiд: Спадок Роккi”.
23.30 Х/ф “Роккi 2”.
02.00, 05.20 Мамареготала. Найкраще.
04.25 Чистоплюї.
05.15 Роздовбаї.

ªâроñïорò
01.10, 07.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 

Огляд дня.
02.05, 06.00, 08.30, 19.00, 22.55 Автопере-

гони. Формула E. Нью-Йорк.
02.30, 06.45, 20.10 Супербайк. Етап ЧC. 

США. Перегони 1.
03.00 Унiверсiада. Волейбол. Чоловiки. 

Фiнал.
04.00, 11.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 

Етап 8.
09.30 Кiнний спорт. Global Champions Tour.
12.45, 19.40 Автоперегони. Суперкубок 

Porsche. Сiльверстоун.
13.55 Велоспорт. “Тур де Франс”. Етап 9.
18.30 Велоспорт. “Тур де Франс”.
20.55 Тенiс. “Вiмблдон”. Чоловiки. Фiнал.
22.00 Автоперегони. Формула E. Нью-

Йорк. Квалiфiкацiя.
22.40 Автоперегони. Формула E. Нью-

Йорк. Iнтро.
23.55 Супербайк. Етап ЧC. США. Пере-

гони 2.

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 Боруссiя (Д) - Тоттенхем. 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
08.10 Арсенал-Київ - Десна. Чемпiонат 

України.
10.10 Наполi - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
12.00 Ман Сiтi - Хоффенхайм. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
13.50 Шахтар - Александрiя. Чемпiонат 

України.
16.00 Матч. Контрольна гра.
18.00 Кальярi - Рома. Чемпiонат Iталiї.
20.00 Лiон - Ман Сiтi. Лiга чемпiонiв УЄФА.
22.00 Динамо (К) - Астана. Лiга Євро-

пи УЄФА.
00.00 Сампдорiя - Торiно. Чемпiонат Iталiї.
02.00 Львiв - Чорноморець. Чемпiонат 

України.
04.00 Наполi - Болонья. Чемпiонат Iталiї.
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  TV-4
Поíедіëоê, 8 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 У фокусі Європа
12.40 Євромакс
13.10, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф.«Для домашньо-

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

рячому
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.30 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Ланцюг» +12 

Віâòороê, 9 ëиïíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

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

03.50 На гарячому 
07.35 Погляд зблизька
08.00 Єдина країна
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 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. «Суперполіцейський» 
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Переписуючи 

Бетховена» 
03.00 Сім’я від А до Я

Ñереда, 10 ëиïíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

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

03.50 На гарячому 
07.35 Межа правди
08.30, 17.00 Відкрита зона
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини

12.10, 03.00 «Гал-кліп»
12.40 Діма Андрієць, «Ти можеш 

летіти» , 1ч.
14.00, 01.00 Х.ф. «Охоронець брами»
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф.«Ангел для Мей» 
02.30 Хіт-парад

Чеòâер, 11 ëиïíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

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

03.50 На гарячому 
07.35 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 Формула здоров’я
13.00 Діма Андрієць, «Ти можеш 

летіти» , 2ч.
14.00, 01.00 Х.ф.«Дитячий будинок» 
15.45, 19.55 Добрі традиції
17.30 «Гал-кліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Україна. Перезавантаження
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Френкі та Джо-

ні одружені» 
02.30 Хіт-парад 

П’яòíиця, 12 ëиïíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

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

03.50 На гарячому 
07.35 Україна. Перезавантаження
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.00 Прес конференція «Тернопіль-

ський став по-європейськи»
12.00, 16.20 Година для дитини
13.10 «Гал-кліп»
13.30, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Моя мама - шпи-

гунка» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Жінка з тіні» +16 
03.00 Завтра-сьогодні 

Ñóáоòа, 13 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.«Чорний яструб» 
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 Смачна мандрівка
12.30 «Кіндер ШОУ»
13.00 СВЯТО ОЗЕРА 
16.00 М.ф.«Робін Гуд» 
17.00, 02.30 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
18.00 Наші вітання 
19.30 Євромакс
20.10, 03.00 Концерт В. Дунця «Ро-

динне коло» 1ч. 
22.00 Єдина країна
22.30, 04.00 Х.ф.«Історія Уендел-

ла Бейкера» +16 
00.10 Вікно в Америку
00.30 Х.ф.«Жінка з тіні» +16 
02.00 Shift. Життя в цифрі 

Íедіëя, 14 ëиïíя
06.00 Х.ф.«Чорний яструб» 
07.30 Українські традиції
07.45, 08.40 Ранковий фітнес
08.00, 22.00 Єдина країна
09.00, 01.15 Завтра-сьогодні
09.30 Справжня ціна
09.50 Українські традиції
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.«Робін Гуд»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 Україна. Перезавантаження
16.55, 21.50 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті
20.00, 03.00 Огляд світових подій
21.00, 02.30 «Гал-кліп»
21.30 Shift. Життя в цифрі
22.40, 04.15 Х.ф.«Криниця для 

спраглих» 
01.00 Час-тайм
01.45 Хіт-парад

  ТТБ
Поíедіëоê,  08 ëиïíя
7.00, 12.50 Додолики 
7.10, 12.40 Казки Лірника Сашка
7.30 Українська література в іменах. 

Григорій Квітка основяненко
7.40 100 років українського мисте-

цтва за 100 років
8.00 UA: Фольк
8.55, 15.35, 22.50 Візитівки Карпат
9.00 “Енеїда” 
9.50, 12.00 Візитівки Полтавщини

10.00 :РадіоДень «Життя+»  
10.20 Сильна доля 
11.10, 15.20 Пліч-о-пліч  
11.35 #ВУКРАЇНІ 
12.05 “Двоколісні хроніки” 
12.30, 15.55, 18.00, 18.50, 22.00 

“Лайфхак українською” 
13.05 М/с “Дуда і Дада”
13.30, 17.00, 18.30 “Новини”
13.40, 17.15 Виборчий округ: Спів-

бесіда 
14.35 Т/с “Таємниці Борго Ларічі”  
15.45 Українська література в іменах
16.05 Хто в домі хазяїн?  
16.30 Відкривай Україну 
18.15, 22.35 Своя земля 
19.00 Передвиборна агітація кан-

дидатів від одномандатних 
округів за кошти Державно-
го бюджету

22.10 Схеми. Корупція в деталях 

Віâòороê , 09 ëиïíя
7.00, 12.50 Додолики 
7.10, 12.40 Казки Лірника Сашка
7.20 Відкривай Україну 
7.45 100 років українського мисте-

цтва за 100 років
8.00 UA: Фольк 
8.55, 15.35 Візитівки Карпат
9.00 “Енеїда” 
10.00 Ток-шоу”Зворотний відлік” 
11.50 100  років української істо-

рії за 100 хвилин
12.05, 22.50 Візитівки Полтавщини
12.10 “Двоколісні хроніки” 
12.25, 15.45, 18.00, 18.50, 22.00 

Лайфхак українською 
13.05 М/с “Дуда і Дада” 
13.30, 17.00, 18.30 “Новини”
13.40, 17.15 Виборчий округ: Співбесіда 
14.35 Т/с “Таємниці Борго Ларічі”  
15.20 Своя земля 
15.50 Хто в домі хазяїн?  
16.15 Українська література в іменах
16.25 Відкривай Україну з Суспільним 
18.15, 22.35 Пліч-о-пліч
19.00 Передвиборна агітація кандида-

тів від одномандатних округів 
за кошти Державного бюджету

22.10 Спільно 

Ñереда, 10 ëиïíя
7.00, 12.50 Додолики 
7.10, 12.40 Казки Лірника Сашка
7.20, 16.25 Відкривай Україну з 

Суспільним 
8.00 Фільм-концерт “Supernation” 

гурту “Друга ріка” 
8.40, 15.35 Візитівки Карпат
8.45 100 років українського мисте-

цтва за 100 років
9.00 “Енеїда” 
9.50 Візитівки Полтавщини
10.00 :РадіоДень «Життя+»  
10.20 UA: Фольк 
11.10, 15.20, 18.15, 22.10 Своя земля 
11.30 Спільно 
12.05 Візитівки Полтавщини
12.10 “Двоколісні хроніки” 
12.25, 15.40, 18.00, 18.50, 22.00 

Лайфхак українською 
13.05 М/с “Дуда і Дада”
13.30, 17.00, 18.30 “Новини”

13.40, 17.15 Виборчий округ: 
Співбесіда 

14.35 Т/с “Таємниці Борго Ларічі”  
15.55 Хто в домі хазяїн?  
16.20 Українська література в 

іменах
19.00 Передвиборна агітація кандида-

тів від одномандатних округів 
за кошти Державного бюджету

22.30 #@)[]?$0 з Майклом Щуром-3 

Чеòâер, 11 ëиïíя
7.00, 12.50 Додолики 
7.10, 12.40 Казки Лірника Сашка
7.20 Відкривай Україну з Суспільним
7.50 100 років українського мисте-

цтва за 100 років
8.00 UA: Фольк  
8.55, 15.35 Візитівки Карпат
9.00 “Енеїда” 
10.00 Ток-шоу”Зворотний відлік” 
11.50, 22.50 100  років української 

історії за 100 хвилин
12.05 Візитівки Полтавщини
12.10 “Двоколісні хроніки” 
12.25, 15.40, 18.00, 18.50, 22.00 

Лайфхак українською 
13.05 М/с “Дуда і Дада” 
13.30, 17.00, 18.30 “Новини”
13.40, 17.15 Виборчий округ: Співбесіда 
14.35 Т/с “Таємниці Борго Ларічі”  
15.20 Своя земля 
15.50 Хто в домі хазяїн?  
16.20 Українська література в іменах
16.25 Відкривай Україну з Суспільним  
18.15, 22.35 StopFakeNews 
19.00 Передвиборна агітація кандида-

тів від одномандатних округів 
за кошти Державного бюджету

22.10 Наші гроші  

П’яòíиця, 12 ëиïíя
7.00, 12.50 Додолики 
7.10 Казки Лірника Сашка
7.20, 16.30 Відкривай Україну з 

Суспільним  
7.50 100 років українського мисте-

цтва за 100 років
8.00 Кобзатроніка. Твори Шевчен-

ка під електронну музику
8.55, 15.35 Візитівки Карпат
9.00 “Енеїда” 
9.50, 12.05 Візитівки Полтавщини
10.00 :РадіоДень «Життя+»
10.20 UA: Фольк.Спогади 
11.10, 18.15 Своя земля
11.25 Наші гроші
11.50, 15.20 Пліч-о-пліч
12.10 “Двоколісні хроніки” 
12.25, 15.40, 18.00, 18.50, 22.00, 

22.35 Лайфхак українською 
12.40 Казки Лірника Сашка
13.05 М/с “Дуда і Дада”
13.30, 17.00, 18.30 “Новини”
13.40, 17.15 Виборчий округ: Співбесіда 
14.35 Т/с “Таємниці Борго Ларічі”  
15.55 Українська література в 

іменах
16.05 Хто в домі хазяїн?  
19.00 Передвиборна агітація кандида-

тів від одномандатних округів 
за кошти Державного бюджету

22.10 Букоголіки 
22.50 100  років української  літе-

ратури  за  100 хвилин

Ñóáоòа, 13 ëиïíя
7.00 Концертна програма  Марії 

Бурмаки & Gypsy lyre “Нове 
та улюблене”  

8.00, 18.50, 22.00 Лайфхак укра-
їнською 

8.15 Додолики
8.45 Казки Лірника Сашка
9.15 М/с “Вруміз” 
9.30 Енеїда  
10.25 “Аромати Південної Африки “ 
10.50 UA: Фольк 
11.45 Хто в домі хазяїн?  
12.10 “Двоколісні хроніки” 
12.25, 22.35 Українська літерату-

ра в іменах
12.35 100 років українського мис-

тецтва  за 100 хвилин 
12.45 :РадіоДень «Модуль знань»  
13.25 Українська читанка
13.40, 17.10 Виборчий округ: Співбесіда 
1 4 . 3 0  “ Е т а пом  ч ере з  п і в -

Землі:історія ув”язнення 
Сенцова і Кольченка 

15.35 100 років української історії 
за 100 хвилин

15.45 :РадіоДень. «Книжкова лав-
ка. ТОП 7»

16.40 Д/п “Січ” 
18.00 Візитівки Карпат+Полтавщини
18.15 Своя земля
18.30 “Новини”
18.40 Візитівки Карпат
19.00 Передвиборна агітація кандида-

тів від одномандатних округів 
за кошти Державного бюджету

22.10 #МузLove з Любою Мо-
розовою 

Íедіëя, 14 ëиïíя
7.00 Концертна програма  Павла 

Табакова “Мій світ” 
8.00, 18.50, 22.00 Лайфхак укра-

їнською
8.15 Додолики
8.45 Казки Лірника Сашка
9.15 М/с “Вруміз” 
9.30 Країна на смак 
10.25 “Аромати Південної Африки “ 
10.50 UA: Фольк  
11.45 Хто в домі хазяїн? 
12.10 “Двоколісні хроніки” 
12.25, 22.35 Українська літерату-

ра в іменах
12.35 100 років українського мис-

тецтва  за 100 хвилин 
12.50 :РадіоДень «Модуль знань»  
13.30 Українська читанка
13.40 Виборчий округ:Співбесіда 
14.30 “ЦИКЛ Wild Fox
14.35 Розсекречена історія 
15.30 100 років української літера-

тури  за 100 хвилин
15.40 “Ловець слів”
16.25 Букоголіки   
17.00 Спільно
17.30 Разом
17.55 Сильна доля 
19.00 Передвиборна агітація кан-

дидатів від одномандатних 
округів за кошти Державно-
го бюджету

22.10 #МузLove з Любою Мо-
розовою 
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Вітаємо!
Любу донечку, дружину, маму, 

сестру, тьотю і братову
Ірину Яківну Горголь

з с. Вікнини Збаразького району
З 40-річчям!

Сьогодні Твій день, не сумуй – усміхнись,
Бажаєм веселого свята,
Щоб всі Твої мрії чимшвидше збулись,
Щоб запам’яталась ця дата!
Хай багато ще весен, багато ще літ
Злинуть в радості, мирі й спокої,
Хай ще довго сія Твоя зірка вгорі,
Дні проходять у мирі й здоров’ї!
Хай успіх переслідує у справах,
А щастя й затишок нехай чекають вдома,
Життя хай має веселкові барви,
Не знає доля ні турбот, ні втоми.
Хай Бог милосердний з високого неба
Пошле у житті, чого тільки треба!

З любов’ю - мама Таня, чоловік Міша, діти Андрій, 
Марійка, Юра і Ваня, сестри Катя 

та Оксана з сім’ями.

Вітаємо!
Любого синочка і внука

Станіслава Ящука
з маленьким ювілеєм!

Милий наш хлопчику, вітаємо Тебе,
Ти – наша гордість, радість і розрада,
Хай над Тобою небо голубе
Завжди сміється сонечком яскравим!
Здоровим будь на радість нам усім,
Хай все Тобі найкраще удається,
Тепленьким завжди буде рідний дім
І лиш любов квітує в Твоїм серці!
Хай добрий ангел дужими крильми
Тебе надійно й міцно обіймає,
А Матінка Небесна від біди,
Тривог і зла завжди охороняє!

 З любов’ю - мама Лариса, тато Саша, бабусі Ніна і Маруся, дідусі 
Василь і Володя і вся родина.

Вітаємо!
Дорогого племінника, доброго братика

Станіслава Ящука
з Вікнин Збаразького району з Днем народження!

П’ять років виповнилося дитині –
Радість всій нашій родині!
З цим прийшли ми привітати
І Стасику побажати:
Здоров’ячка міцненького,
Сонечка ясненького!
Хай росте всім нам на втіху,
В домі буде море сміху!
Виростай розумним, добрим і красивим,
Будь в житті, рідненький, ти завжди щасливим!
Щоб радість і спокій Тебе обняли, 
Щоб ангели Божі Тебе берегли!

З любов’ю - дядько Коля, тьотя Наталя, 
братики Сергій і Ваня.

Вітаємо
працівників Почаївського 

психоневрологічного будинку-
інтернату  - 

іменинників липня !
Наталію Обезюк, Івана 

Барабаша, Надію Панасюк, 
Жанну Федорук, Ніну Палій, 

Наталію Бовт, Руслану
Кравець, Антоніну Сліпак, 

Федора Арзяєва, Надію 
Гаврилюк, Ольгу Костюк! 

Бажаємо Вам фантастичного щастя,
Безкрайнього моря чудових подій.
Хай все, що бажаєте, легко удасться,
А також цікавого втілення мрій.
Хай зорями радість Вас осипає,
Природа здоров’ям наділить міцним.
Вас з Днем народження тепло вітаєм.
Хай щира любов завітає в Ваш дім!
З повагою,  колектив Почаївського психо-

неврологічного  будинку-інтернату.

Вітаємо!
Люблячого сина, найкращого внука, 

братика і племінника
Івана Костюка

з Вікнин Збаразького району
з Днем народження!

Бажаєм, щоб Ти завжди був щасливим,
Лиш добро спізнав у житті,
І щоб сміялися до Тебе
Із неба зорі золоті!
Щоб гріло сонечко ласкаво,
Щоб Бог Тебе в опіці мав,
І ангел Твій охоронитель,
З плеча Твого щоб не злітав!
Хай Тобі всміхається доленька ясненько,
Бог оберігає ласкаве серденько!
Хай збудуться мрії, бажання, думки,
Несуть тільки радість з собою роки!

З любов’ю – бабуся Оля, мама Наталя, тато Коля, братик 
Сергій, дядько Міша, тьотя Мирослава.

Вітаємо! 
Дорогого племінника, доброго внука і 

братика
Івана Костюка 
з Днем народження!

І знову День народження прийшов –
Таке веселе, незабутнє свято,
Приніс Тобі він радість і любов,
І подарунків, і вітань багато.
Здоровим будь Ти нам завжди,
Хай тішить Тебе все довкола,
Нехай не огортають холоди
Маленьке серденько ніколи! 
Ангелики нехай до сотні літ
Тебе надійно обнімають,
У щасті, в добрі, у спокої рости,
Нехай Господь завжди оберігає!

З любов’ю - тьотя Лариса, дядько
 Саша, братик Стасик, бабуся Ніна,

 дідусь Володя.

Вітаємо!
Надійну колегу, 

талановиту 
журналістку, 

люблячу донечку, 
чудову маму і 

бабусю
Ганну 

Крайнєву 
 з Днем народження!
Хай Бог дарує ще багато літ,
Здоров’я, щастя і достатку в хату,
Оберігає від проблем і бід,
Дарує квіти, усмішки і свято!  
Нехай життя буде, як оберіг,
На добру долю, на родинний спокій,
Хай завжди жде уквітчаний поріг
Й благословить на сотню 

творчих років!
Хай горе обходить Твій дім стороною,
А радість приходить і ллється рікою!

З повагою –
 колектив «Нашого ДНЯ».

Вітаємо
Хорошу людину, чудового 

лікаря, завідуючого 
травматологоневрологічним 
відділенням Лановецької ЦРЛ 

Володимира 
Омеляновича Гулька

З Днем народження! 
Хай вашу душу пісня окриля,
Нехай дороги стеляться щасливі,
І рідна українськая земля
Дає Вам сили на життєвій ниві!
Бажаєм сонця за вікном і в серці,
Здоров’я і терпіння - на щодень,
Нехай Вам завжди з легкістю вдається
Розв’язувати ребуси проблем!
Хай доля дарує щирі хвилини
І в колективі, і в колі родини,
Нехай обминають печалі й тривоги,
Хай стеляться довгі життєві дороги!
Хай Бог Вам здоров’я і щастя дає,
А Мати Пречиста завжди береже! 
З повагою – колектив травматологоневрологіч-

ного відділення. 

Вітаємо
кохану 

Іванку Качан
із села Бодаки Збаразького району

 з Днем народження! 

Привітання Тобі, сонце,
В день народження я шлю.
Хай кохання зігріває
Долю молоду Твою.
Хай горять від щастя очі,
Хай в житті Тобі щастить,
Хай дарує насолоду
Тобі, кохана, кожна мить!
Ніколи не втрачай любові й надії,
Нехай пощастить здійснити всі мрії,
Удачі, натхнення й духовного росту,
Хай буде в житті усе легко і просто! 

З любов’ю - коханий Тимофій Вознюк.

Вітаємо!
Хорошого і доброго свата, вірного 

друга 
Івана Антоновича Гоя

з Вікнин на Збаражчині
з першим 50-річчям!

Є ювілеї досить різні, 
Та є одна з найкращих дат, 
Вітає щиро вся родина 
У день, коли Вам — 50!
Хай пахучим цвітом стелиться дорога, 
Хай відходять в далеч горе і біда, 
Хай же будуть щастя і міцне здоров'я, 
Радість і повага на многії літа. 
За пройденим не треба сумувати, 
Попереду щаслива жде пора, 
Хай буде щедрим ювілейне свято, 
Удачі Вам, любові і добра!
Статків усяких, хліб і до хліба – 
Господь хай дарує на многії літа! 

З повагою - свати Таня і Петя з сім’єю, 
сваха Надя і сват Петро з сім’єю, друзі 

Володя, Рая, Жанна. 

Вітаємо!
Коханого чоловіка, люблячого татуся

Антона Івановича Гоя
із с. Великі Вікнини

 з 50-річним ювілеєм!
Хай літа цвітуть під мирним небом
У добрі і спокої – до ста!
Хай дає Господь усе, що треба,
Душу благодаттю огорта!
Хай сльоза не заступає сонця,
І самотність серця не гнітить,
Хай завжди до Твого віконця
Гарна звістка птахою летить.
Зичим ще – родинної любові,
Радості на кожен день і мить,
Зичим, щоб у доброму здоров’ї
Внуків до вінця благословить!
Хай надія і глибока віра
Витіснять із серця біль тривог,
І до ста через молитву щиру
Хай Тебе оберігає Бог!

З любов’ю – дружина Валя, діти Руслан, 
Світлана і Віталій. 

Нехай пощастить здійснити всі мрії,Нехай пощастить здійснити всі мрії,Нехай пощастить здійснити всі мрії,Нехай пощастить здійснити всі мрії,

Реклама в газеті 
«Наш ДЕНЬ» -

тел.:  (068) 364-08-54

Вітаємо!
Доброго сусіда, відповідальну людину, 

прекрасного дядька
Івана Антоновича Гоя

із золотим ювілеєм!
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час,
У цю прекрасну літню днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас.
Хай доля шле Вам лиш добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, як рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг. 
Хай же день цей радість принесе,
Забере незгоди і печалі,
А найкраще – аби разом ще
Вашу сотню літ ми зустрічали!
З повагою - сусідка Оля з дітьми Наталею, 

Колею, Мішою і Мирославою, та друзі.
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ГОРОСКОП
З 3 ДО 9 ЛИПНЯ

ОВЕН
Продумуйте всі деталі наперед, це 

допоможе завершити в термін розпо-
чаті проекти. Будуть моменти, коли 
ви зможете відчути стабільний ґрунт 
під ногами.

 ТЕЛЕЦЬ 
Що стосується фінансів, то голо-

вне - не приймати поспішних рішень, 
а діяти спокійно. Вас чекають цікаві 
зустрічі, новi знайомства та вражен-
ня.

БЛИЗНЮКИ 
У вас буде багато завдань, які по-

трібно виконати у визначений тер-
мін. З усім ви не впораєтеся і без 

допомоги оточуючих навряд чи поба-
чите фініш. Але не поспішайте розпо-
відати про свої плани. 

РАК 
Попереду переїзд, зміна обстанов-

ки i навiть роботи. Варто бути обе-
режнішим з фінансами, зараз ваша 
скарбниця суттєво зменшиться, а 
нових джерел прибуткiв не передба-
чається.

ЛЕВ 
Перiод початку нових відносин. На 

горизонті з’являться відразу кілька 
цікавих варіантів. Будьте готові зро-
бити нелегкий вибір: піти за покли-
ком серця або прислухатися до здо-
рового глузду.

 ДІВА 
Тиждень буде успішним щодо 

кар’єрного та особистісного росту. 

Він також принесе вам удачу і фінан-
сове процвітання. Правильне рішен-
ня підкаже людина з близького ото-
чення.

 ТЕРЕЗИ 
Ваш шлюб може пройти випро-

бування на міцність. Не поспішайте 
рубати з плеча, душевна розмова до-
поможе прийти до спільного знамен-
ника.

 СКОРПІОН 
Зiрки обiцяють багато любовних 

переживань і яскравих інтрижок, але 
виникнуть деякі складнощі у виборі 
супутника для постійних відносин. 
Головне - не брати на себе занадто 
багато.

СТРІЛЕЦЬ 
Якщо ви самотні, наберіться тер-

піння - скоро ви зустрінете своє ко-

хання. Пiклуйтеся про самопочуття, 
тоді не буде серйозних проблем зі 
здоров’ям.

КОЗЕРІГ 
Усі іспити ви витримаєте з честю, 

так що час виходити на дорогу вели-
кої кар’єри. Дрібні невдачі посприя-
ють бажанню ще міцніше утвердити-
ся.

ВОДОЛІЙ 
Тиждень буде важким, але резуль-

тати виконаної роботи просто приго-
ломшать вас. Ви ніяк не можете піді-
брати ключик до заповітних дверей, 
просто штовхніть їх.

РИБИ 
Вам нелегко відокремити реаль-

ність від фантазій, але доведеться. 
Інакше в нашому складному світі все 
заплутається ще більше.
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Вітаємо!
 Іванну Іллівну Ярему 

з села Плотича Козівського району
з 80-річним ювілеєм!

Ми захоплюємося Вашою енер-
гією, силою волі, цікавістю до жит-
тя, вмінням радіти кожному дню. 
Спасибі Вам за багаторічну сумлін-
ну працю та невтомну діяльність у 

колективі, за Вашу людяність, порядність і доброту.
Бажаємо Вам здоров’я і радості в житті, щоб Ви і 

далі тішили нас своїм товариством, душевним теплом. 
Звідки ті роки беруться? Хто знає?.. 
Щойно на шлях свій ступив — вже чекає 
Восьмий десяток ось-ось за дверима. 
Хтось може скаже — зима на порозі! 
Хтось може скаже — вже сонце сідає... 
Тільки не Вам — Ви постійно в дорозі, 
Сонечко Вам хай бадьоро сіяє!

З повагою -  колектив Козівської централізованої бібліо-
течної системи  та учасники літературно-мистецької 

вітальні «Берегиня». 

Вітаємо
Ольгу Вознюк

із села Великі Вікнини на Збаражчинні 
з 18-річчям, яке вона святкує 4 липня! 

До цих щирих побажань приєднується і колектив 
«Нашого ДНЯ». Дякуємо за співпрацю, за те, що 

йдете з теплим словом до людей. Тож нехай і 
надалі кожен Ваш день з «Нашим ДНЕМ» буде 

сонячним і гарним!
Хай поруч з Вами ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде!
Хай серце Ваше завжди щедрим буде
І широко відкритим для людей,
Хай молодеча сила сповнить груди
Додасть наснаги і нових ідей!

Наш ДЕНЬ Вітанняnday.te.ua20

Молитви за кожного потребуючого здій-
снюють одночасно в 44 храмах, а також на 
святих джерелах. 

Матінка Софія володіє даром ясноба-
чення. Знімає всі види зурочень, порчі та не-
вдачі.  Здійснює корегування біополя. Допомагає налагодити 
сімейні стосунки і невдачі у роботі. 

Лікує сумішами з Єрусалиму, які здійснюють цілющий вплив 
на людей.

Звертайтеся за телефоном: +38 096 168 74 16
Свідоцтво про державну реєстрацію від 08.06.2010 р.

Матінка Софія
Має благословення від Єрусалимського 

патріарха, щоб молитися за хворих і 
безнадійних людей. 

З’єднує родини. Повертає чоловіка або дружину в сім’ю. Да-
рує жінкам щастя материнства.  Допомагає ставити дітей 
на правильний шлях. Врятує від алкогольної та ігрової залеж-
ності.  Поставить захист на все життя за допомогою старо-
винних молитов. 

«У мене раптово тяжко захворіла донька. Мучив страшний 
біль, а лікарі нічим не могли зарадити. Іванна відразу побачила 
пороби. Велике дякую ясновидиці. Тепер донечка здорова, щас-
лива, ще й заміж вийшла. Тож будьте певні, Іванна допоможе!»

Звернутися за допомогою можна 
за телефоном: (068)968-08-51. 

Ліц. №140-ВС від 05.03.2012

ІВАННА
Монахиня, ясновидиця 

сьомого покоління 
допоможе у найскладніших ситуаціях 
людям, які втратили сенс життя, опус-

тили руки, зневірилися, знімає негатив, 
виводить з «чорної» смуги, володіє ста-

ровинними молитвами від пияцтва.

Щиро всі Тебе вітаєм
З гарним віком, молодим,
Нехай Господь обласкає
Своїм світлом осяйним.
Нехай літо наворожить
Долі гарної в житті
Хай добра Тобі намножить
На майбутньому путі.
Творчих злетів-високостей
Гарних друзів на всяк день,

Хай прийде фортуна в гості
І наспівує пісень.

З щирими побажаннями - мама, 
тато, сестричка  Оксанка, брати 

Антоній, Тимофій та Сергій із сім’єю, 
прабабуся Катя, бабуся Оля,  дідусь 

Толік, тітка Надя та дядько Віталій 
із сім’ями та вся велика родина. 

Вітаємо!
 Добру, турботливу і поважну жінку 

Іванну Іллівну Ярему 
із с. Плотича Козівського району

з ювілеєм!
Нехай сьогодні наші привітання
У серці Вашому залишать добрий слід.
Отож прийміть найкращі привітання
Здоров’я, щастя та ще багато літ.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти
Даруєм Вам у цей святковий день.

Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,
Радості земної і тепла!

  З повагою - Козівський РС 
та 18 ДПРЧ.

Вітаємо!
Надзвичайно талановиту, працьовиту 

і щиру жінку
Іванну Іллівну Ярему

із Плотичі Козівського району
з ювілеєм і з Днем ангела!

На килимі життя, немов пахуча м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата!
Ми від душі Вас вітаєм,
Щастя, радості і спокою бажаєм!
Щоб душею молоділи
І ніколи не хворіли!
Щоб здоров’я міцне мали
І Вас люди поважали. 
Бажаєм Вам, 

щоб кожне починання
Було успішно втілене в життя,
Нехай людська повага 

і визнання
Крокують поруч з Вами 

в майбуття!
З повагою - сім’ї Люби та 

Ярослава Перожишин, Зоряни і 
Дмитра Гнесько з Тернополя.

  Вітаємо!
  Чарівну жінку, активну 

громадську діячку, 
працьовиту і добру людину

 Іванну Іллівну Ярему
 із Плотичі Козівського району

з 80-літнім ювілеєм!
У цей липневий ясний день
Для Вас співаємо пісень.
Вам многа літа побажаєм
Із ювілеєм привітаєм!
Прийміть найкращі ці вітання 
У невеличкому посланні:
Нехай роки Вас не торкнуться
І друзі щиро посміхнуться.
Хай по життєвому шляху
Лиш добрі люди з Вами йдуть.
Про Вас Господь хай пам'ятає -
На поміч Ангела ввіряє.
Щоб у здоров'ї проживали 
І людям завжди помагали.
Бо знають всі, хто є Іванна,
Завжди привітна, добра, славна,
На допомогу поспішає,
Такої другої немає!
                                                   З повагою 

- Людмила Коляденко з сім’єю.

Погода в Тернополі й області
3 липня - ясно, без опадів, температура 

повітря вночі 14-19, вдень 21-22 градуси те-
пла. Схід сонця - 5.16, захід - 21.27. 

4 липня - ясно, без опадів, температура 
повітря вночі 13-15, вдень 19-20 градусів те-
пла. Схід сонця - 5.16, захід - 21.27. 

5 липня - хмарно з проясненням, без опа-
дів, температура повітря вночі 12-14, вдень 
20-22 градуси тепла. Схід сонця - 5.17, захід 
- 21.26. 

6 липня - хмарно з проясненням, без опа-
дів, температура повітря вночі 17-18, вдень 
21-23 градуси тепла. Схід сонця - 5.18, захід 

- 21.26. 
7 липня - хмарно з проясненням, без опа-

дів, температура повітря вночі 18-19, вдень 
21-22 градуси тепла. Схід сонця - 5.19, захід 
- 21.25. 

8 липня - хмарно з проясненням, можли-
вий дощ, температура повітря вночі 14-15, 
вдень 20-22 градуси тепла. Схід сонця - 5.19, 
захід - 21.25. 

9 липня - хмарно з проясненням, без опа-
дів, температура повітря вночі 16-17, вдень 
20-22 градуси тепла. Схід сонця - 5.20, захід 
- 21.24. 

Замовити вітання для своїх рідних, близьких 
та друзів можна безпосередньо  у редакції  

тижневика “Наш ДЕНЬ“,  або за телефоном 
тел. (068) 364-08-54.  

Ціна привітання - від 100 грн.
 Для передплатників " Нашого ДНЯ" - знижки.

Тел.: 097-439-63-03




