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Богдан Яциковський впевнено 
лідирує на виборчому окрузі №164

За даними опитування Інституту соціології Маковецького, проведеного у червні в п’яти 
районах одномандатного виборчого округу №164, лідером електоральних симпатій є Богдан 
Яциковський. За нього готові віддати свої голоси 18,7 відсотків респондентів, які прийдуть 
на виборчі дільниці.

Вибори до Верховної Ради України (по одномандатному округу №164)

Ще вищу підтримку виборців, відповідно, 
22,8 та 22,6 відсотків голосів – Богдан Яци-
ковський має у Збаразькому та Лановецько-
му районах. 

Експерти Інституту соціології Мако-
вецького в останню декаду червня опитали 

1000 респондентів на вулицях у всіх п’яти 
районах округу, відповідно до пропорцій-
ності заселення. Брали до уваги також за-
лежність кількості опитаних мешканців 
від розміру населених пунктів, у яких вони 
проживають.

«Я хочу змін і вірю, 
що вони найближчим 
часом відбудуться», - 
кандидат в народні депутати  
від «Слуги Народу» 
Володимир  
КІСІЛЕВИЧ

Детальніше читайте на 10-й стор.

Уряд Гройсмана виділив додаткові  
53 мільйони гривень малим містам Тернопільщини

6 стор.
Політична реклама.

Політична реклама.

Яциковський Богдан (Радикальна партія Олега Ляшка)

Головко Михайло (ВО «Свобода»)

Василів Ігор (Слуга народу)

Боярський Вадим (ВО «Батьківщина»)

Салко Віолетта (партія «Голос»)

Кравець Володимир (голова Вишнівецької ОТГ)

Чоботарь Валерій (Європейська Солідарність)

Важко відповісти

Рейтинг кандидатів на 165 окрузі
Кандидат в народні депутати від партії "Слуга Народу" 

Володимир Кісілевич здобуде перемогу на позачергових 
виборах до Верховної Ради. 

------------------------------------------------------------------------
Такі дані соціологічного опитування оприлюднив Український 

центр економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова. 
Згідно з інформацією, за кандидата від "Слуги Народу" Володимира 
Кісілевича готові проголосувати 20,6 % опитаних жителів районів, які 
входять в 165 округ. За кандидата від "ЄС" Тараса Юрика — 14,1%. За 
самовисуванця Івана Чайківського віддадуть свої голоси 13,7 %.

Партія "Слуга Народу" теж впевнено лідирує на 165 окрузі. Серед 
інших —25, 4 % опитаних жителів районів готові віддати свої голоси за 
цю політичну силу.

Вибірка опитування проводилася з 1 по 6 липня 2019 року. Опитано 
2500 людей — жителів Бережанського, Підгаєцького, Зборівського, 
Козівського, Тернопільських районів, частини Кременецького району та 
частини м. Тернопіль.
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Він разом із представниками ко-
манди Анатолія Гриценка про-
вів спільну прес-конференцію. 

Микола Томенко, Петро Ландяк та 
Лариса Римар поспілкувалися з жур-
налістами на тему дочасних парла-
ментських виборів, які відбудуть-
ся 21 липня. Як відомо, участь у пар-
ламентській виборчій кампанії бере 
партія «Громадянська позиція».

Старі торги  
за «нові» обличчя

На початку розмови Микола Томенко 
відзначив, що їхнє об’єднання не є «в трен-
ді», бо не веде до парламенту спортсменів, 
співаків, барменів. Зате учасники команди 
«Громадянської позиції» професійно підго-
товлені, є фахівцями різних галузей.

- Сьогодні склалися дивні тенденції, 
коли всі ідуть у владу «по приколу». Нам 
через це дуже важко, бо ми точно йдемо 
в парламент не «по приколу», а налашто-
вані на серйозну роботу. Тому наша пози-
ція така, що у списках мають бути люди, 
які вміють читати і писати. Я маю на ува-
зі писати закони, адже йдеться про  робо-
ту у вищому законодавчому органі. Ми під-
бирали людей, які готові з першого дня ак-
тивно працювати у парламенті, - зазначив 
Микола Томенко.

За словами політика, на парламентські 
вибори «Громадянська позиція» йде у схо-
жому форматі, що й на президентські, коли 
отримала значну підтримку українців:

- Це – команда «Рідної країни», яка вли-
лася в єдиний партійний список «Грома-
дянської позиції» Анатолія Гриценка, це 
команда Дмитра Добродомова – «Народ-
ний контроль», Миколи Катеринчука – 
«Європейська партія України». І люди, які 
не пов’язані з партійними середовищами, 
але є фахівцями. Наприклад, Віктор Тре-
пак, Олександр Савченко та багато інших. 

Щодо виборів, то важливо уважно пригля-
нутися не лише до бренду партій, а до їхніх 
виборчих списків, відзначив Микола Томенко. 

- Наша партія «Громадянська позиція» 

єдина, яка одразу після з’їзду подала журна-
лістам повний список зі 164 кандидатів, - роз-
повів він. -  Що зробили інші? Пафосно пред-
ставили першу п’ятірку, а потім перекроюва-
ли, додавали і торгувалися за номери. Мова 
йде про брендові партії, де є картинка, а лю-
дей збирали по ходу справи. Взагалі питання, 
як працює ЦВК, якщо партії на з’їзді заявляли 
одне, а у виборчому списку - інше.

«Професіоналізм 
і компетентність - 
принцип, яким ми 
керуємося»

Микола Томенко наголосив, що «Гро-
мадянська позиція» іде на вибори, керую-
чись трьома основними принципами. Пер-
ше - це фаховість потенційних депутатів і 
чітке бачення того, хто чим займатиметься 
у Верховній Раді. 

- Рівень депутата має бути вищим рів-
ня міністра, - зазначив він. - Бо він контро-
лює систему влади. А в нас можна стати де-
путатом, не маючи вищої освіти. Професі-
оналізм і компетентність - принцип, яким 
ми керуємося. У нашому списку - люди, які 
вже зарекомендували себе і розуміють, з 
чого стартувати. Якщо Томенко - то буде 
гуманітарною політикою займатися, Тре-
пак - реформою правоохоронної системи, 
Савченко - банківською системою, Грицен-
ко - національною системою оборони. Нам 
потрібне чітке бачення державної системи, 
адже те, що у нас відбувається у багатьох 
сферах, - це шлях у нікуди.

Свідчення цього - те, що українці про-
довжують виїжджати з країни, констату-
вав політик. 

- За 5 років ми втратили мільйон людей, 
- розповів Микола Томенко. - Скоро в селах 
під українців у Польщі, Латвії будуть відкри-
вати виші. А в нас бідним дітям уже заборо-
нили бути юристами. У магістратуру в нас 
немає жодного безкоштовного замовлення. 
Мінімізують кількість бюджетних місць і на 
бакалаврат. Уряд сказав, що юристи – мод-
на професія, тому брати сюди тільки контр-

актників. Виходить, якби я народився зараз 
у Черкаській області, ніколи б не став тепе-
рішнім Томенком, тому що у моїх батьків не 
було грошей заплатити за контракт. Тому 
парламент потребує фахівців, які б знали за-
кони, могли поставити на місце нового міні-
стра і змусити його працювати для людей.

 
«Ми – щоденні патріоти,  
а не бюджетні чи партійні»

Два інші критерії, якими керувалися 
під час формування списку кандидатів від 
«Громадянської позиції», - це патріотизм і 
відсутність олігархів. 

- Згідно з нашою ідеологією, ми є щоден-
ними  патріотами, а не бюджетними, пар-
тійними чи ще якимось, - наголосив Микола 
Томенко. - Це означає, що треба щодня щось 
робити для України і бажано ще з власної 
кишені. Я це показую своїми проектами за 
останні 15 років – у них немає ні копійки 
бюджетних грошей. Також кожен може про-
тестувати список наших кандидатів, і ви по-
бачите, що в ньому немає жодного олігарха.

Важлива не лише  
новизна, а й якість 

Петро Ландяк наголосив, що у команди 
«Громадянської позиції» є чітко окреслені 
цілі й план дій, аби українці відчули наре-
шті європейські зміни. 

- Ми розуміємо, що найбільша пробле-
ма - це те, що не в Україні працюють зако-
ни, - відзначив він. - Отже, процвітає коруп-
ція й тіньова економіка. Відтак, ми маємо 
непомірно високі тарифи, ціни й низькі со-
ціальні стандарти. Якщо вивести економі-
ку з тіні - з’являються кошти і для освіти, і 
для пенсій, і для зниження тарифів. Ми го-
тові працювати в цьому напрямку. Зокре-
ма, будемо ініціювати і зменшення цін на 
газ. Це не популізм, для цього є всі умови. 
Сьогодні ж завищені тарифи на газ забез-
печують зарплату керівника «Нафтогазу» 
у 1,2 мільйони гривень на місяць. 

Лариса Римар, яка балотується у нар-
депи по 163 виборчому окрузі в Тернополі, 

відзначила, що для неї честь приєднатися 
до команди Анатолія Гриценка. 

- З кожними виборами довіра людей до 
Анатолія Гриценка зростає, - відзначила 
вона. - У 2010 році за нього в файному міс-
ті проголосувало 6 тисяч виборців, у 2014 
– 13 тисяч, а у 2019 – понад 25 тисяч. Я дію-
чий депутат Тернопільської обласної ради, 
очолюю одну з важливих комісій - з питань 
соціально-економічного розвитку. Маю дві 
освіти, мистецьку й економічну. Вважаю, 
що маю той набір знань і навиків, що буде 
корисний у роботі в парламенті.

На завершення прес-конференції Мико-
ла Томенко наголосив, що 21 липня україн-
ці вкотре вибиратимуть подальший шлях 
для свої країни і висловив сподівання, що 
люди проголосують за професіоналів.

- Наразі п’ять партій долають прохід-
ний бар’єр і ще дві мають шанси це зроби-
ти. Серед цих двох якраз і команда Анато-
лія Гриценка. Ми сподіваємося активізу-
ватися у той час, що залишився, і досту-
катися до тих виборців, які голосували за 
нашого кандидата у першому турі прези-
дентських виборів. Зі 164 кандидатів у нас 
тільки 5 уже були народними депутатами, і 
тільки двоє, це я і Анатолій Гриценко, пра-
цювали раніше в уряді. Але у нас не просто 
багато нових облич у команді – наші люди 
цілком підготовлені до законотворчої ді-
яльності, – зазначив Микола Томенко.

Нагадаємо, партія «Громадянська по-
зиція» Анатолія Гриценка першою серед 
всіх учасників парламентських перегонів 
представила осіб свого списку, які брати-
муть участь у дочасних виборах до Верхо-
вної Ради. Список очолив лідер партії Ана-
толій Гриценко. У першій п’ятірці також 
лідер партії «Народний контроль» Дми-
тро Добродомов, лідер партії «Рідна краї-
на» Микола Томенко, лідер Європейської 
партії України Микола Катеринчук, адво-
кат і громадський діяч Марина Соловйо-
ва. Окрім лідера, першу десятку доповни-
ли: Анатолій Забарило, тернополянин Пе-
тро Ландяк, Микола Ладовський, Єгор Фір-
сов, Віктор Трепак та Олександр Савченко.

Інна МАТУШ.

Микола Томенко в Тернополі: «Ми точно 
йдемо в парламент не «по приколу» 

Україна не має права на невдалий 
експеримент і велику помилку. 
Якщо ми обрали недосвідченого 

президента, який ще рік-два 
може вчитися працювати, то у 

парламент мають зайти люди, які 
одразу готові включитися у роботу. 

Про це розповів під час робочого 
візиту до Тернополя відомий 

політичний і громадський діяч, 
представник партії «Громадянська 

позиція» Микола Томенко.

Надані послуги на земельних ділянках підлягають оподаткуванню 

Громадяни, які 
є власниками сіль-
ськогосптехніки й 
надають платні пос-
луги з обробітку 

землі іншим фізо-
собам, але при цьо-
му не зареєстровані 
як фізичні особи-
підприємці (ФОП), 

зобов’язані задек-
ларувати суму от-
риманих доходів та 
сплатити до бюдже-
ту податок на доходи 

фізичних осіб і війсь-і війсь- війсь-
ковий збір. 

Суму податкових 
зобов’я зань з податку 
на доходи фізосіб та 
військового збору за 
наслідками декла-
рування доходів, от-
риманих у минулому 
році, платники мають 
сплатити до 1 серпня 
2019 року. Якщо пос-
луги надаються у по-
точному 2019 році, то 
отриманий дохід під-

лягає декларуванню у 
2020-ому. 

Зазначені дохо-
ди оподатковуються 
податком на доходи 
фізосіб за ставкою 18 
відсотків та військо-
вим збором за ставкою 
1,5 відсотків. 

Детальні консуль-етальні консуль- консуль-
тації - у �ентрі обслу-- у �ентрі обслу- у �ентрі обслу-
говування платників 
або за телефоном:  
43-46-10, 43-46-46.

Політична реклама.

Тернопільське управління ГУ ДФС в області  нагадує: 
з травня розпочалась операція «Урожай-2019». Мета 
- перевірка повноти нарахування та сплати податків 

юрособами, фізичними особами-підприємцями, громадянами, 
які є власниками земельних ділянок, площа яких перевищує 
2 га та власними силами обробляють такі земельні ділянки 
для отримання доходу, упередження схем ухилення від 
оподаткування, виявлення та реєстрація необлікованих 
найманих працівників та легалізація їх заробітної плати.
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Гаївський міст – одна  
із найбільш больових точок 
Тернополя

На проблему з Гаївським мостом вкотре 
звернули увагу тернополяни під час зустрі-
чі з кандидатом у народні депутати Степа-
ном Барною. За два дні по тому на запро-
шення Степана Барни у Тернопіль приїхав 
перший Віце-прем’єр-міністр України, мі-
ністр економічного розвитку та торгівлі 
Степан Кубів. Разом вони побували на мос-
ті та обговорили шляхи залучення фінансу-
вання на його реконструкцію.

Проблема реконструкції Гаївського мос-
ту тягнеться з 2010 року. Її ніхто реаль-
но не вирішував до сьогодні. Відбувалося 
це з двох причин: міст перебуває на балан-
сі у міста та недостатність фінансування на 
його відновлення. 

Як розв’язати проблему? 
За словами Степана Кубіва, у зв’язку із 

тим, що Степан Барна, ще перебуваючи на 
посаді голови обласної адміністрації у 2017 
році, звернувся з листом до Кабміну, про цю 
проблему почали говорити. «Ми пропону-

ємо передати цю дорогу на баланс держа-
ви, що хотіли зробити ще кілька років тому. 
Тоді, відповідно, формується бюджет на на-
ступний рік та спрямовується фінансуван-
ня. Сьогодні ремонт мосту оцінюють у 205 
мільйонів гривень. Нам потрібно дивити-
ся на стратегічний розвиток Тернополя як 
великого інфраструктурного проекту, який 
є реальним для проведення міжнародних 
транзитних вантажів», – зазначив Степан 
Кубів. 

Степан Барна наголосив, що завданням 
номер один бачить зробити все, щоб допо-
могти Тернопільській міській раді у вирі-
шенні цього питання. Відремонтувати ава-
рійний Гаївський міст важливо, бо через 
нього проходять кілька тисяч автомобілів 
щоденно і він з'єднує дві важливі міжнарод-
ні траси – кременецьку та хмельницьку. 

«Нам важливо, щоб автомобілісти, котрі 
рухаються дорогою М-12 та М-19, не відчу-
вали незручностей. Впродовж останніх ро-
ків ми мали підтримку Кабінету міністрів 
в особі також Степана Кубіва. Сьогодні ба-
чимо такі можливості для реалізації цьо-
го проекту: у разі обрання депутатом Вер-
ховної Ради України я буду ініціювати ви-

ділення коштів постановою Кабінету міні-
стрів по субвенції соціально-економічного 
розвитку окремих територій, підтриму-
ватимемо й позицію щодо фінансування з 
Державного фонду регіонального розви-
тку», - пояснив Степан Барна. 

Яка доля Східного  
об’їзду Тернополя?

Цього року розпочинається реалізація 
глобального проекту – будівництво Східно-
го обходу Тернополя. Йдеться про нову до-
рогу, яка з’єднає траси М-12 і М-19. Фінансу-
вання з Європейського інвестиційного бан-

ку – 20 млн. євро. Зараз відбуваються підго-
товчі заходи. І цей обхід дозволить суттєво 
зняти навантаження з Гаївського мосту та 
об’їзної дороги Тернополя, підсилить безпе-
ку та частково вирішить екологічне питан-
ня. «Ми хочемо повернути Тернополю ста-
тус логістичного центру Західної України, а 
без добрих розв’язок це зробити неможли-
во», – акцентував Степан Барна.

Нагадаємо, за останні чотири роки у 
Тернопільській області вдалося капіталь-
но відремонтувати три основні магістра-
лі – М-19 Тернопіль - Кременець, М-12 
Тернопіль-Підволочиськ та Н-09 Тернопіль 
- Львів.

Щоб відремонтувати «Гаївський міст», 
потрібна підтримка в Києві

Повернути Тернополю статус логістичного центру Західної України 
прагне кандидат у народні депутати від Тернополя Степан Барна.  

Аби досягти такої мети, потрібні добрі дорожні розв’язки.

Політична реклама.

В Україні відбувається те, 
що з часів Майдану здавало-
ся неможливим. Після зміни 
влади повертаються політики 
з оточення Віктора Янукови-
ча, українські війська на Сході 
відводять від укріплених пози-
цій, на ключові посади призна-
чають людей, які в минулому 
не приховували свою україно-
фобську позицію, на телекана-
лі «Newsone», близькому до Ві-
ктора Медведчука, взялися го-
тувати телеміст між Росією та 
Україною. 

Те, що діється у державі, ви-
кликає стурбованість у всіх, хто 
бачить Україну незалежною, зо-
крема і в проукраїнських полі-
тичних сил. Саме тому кандида-
ти у народні депутати від партії 
«Європейська Солідарність» за-
кликали громадськість не зали-
шатись осторонь та не допустити 

повернення проросійських сил в 
Україну.

- Для мене зараз ключовим 
словом є гідність, - зазначив кан-
дидат у народні депутати України 
по північному округу №164, до-
броволець, учасник війни на Схо-
ді Валерій Чоботарь. - Саме вона 
допомогла нашій нації зберегти-
ся. І гідність - це те, по чому зараз 
найбільше старається бити ворог. 
А як можна вдарити по людській 
гідності? Показати, що будь-які 
жертви марні. З такою ситуаці-
єю в країні невдовзі наших геро-
їв можуть назвати злочинцями. 
Тому зараз ми просто не можемо 
зрадити людей, які пішли захи-
щати свою країну. 

За словами Валерія Чобота-
ря, загроза проросійського реван-
шу спонукала його балотувати-
ся у депутати. Він закликав укра-
їнців всерйоз поставитися до за-

гроз, які нависли перед Україною, 
і прийняти усвідомлене рішення 
на парламентських виборах-2019. 
«Є межа неповернення, 
яку не маємо права 
перейти»

Сьогодні головне завдання - 
не допустити реваншу проросій-
ських сил і зберегти країну, пере-
конаний кандидат від міста Тер-
нопіль у мажоритарному окрузі 
№163 Степан Барна. 

- У нас є межа неповернення, 
яку ми не маємо права перейти, - 
зазначив він. - Зараз ситуація шо-
кує. Особисто мене хвилює, коли 
військові з’єднання Тернопіль-
ської області, які зараз тимчасово 
дислокуються на Луганщині, а це 
44-а окрема артилерійська брига-
да, будуть у підпорядкуванні Віта-
лія Комарницького - це новоприз-
начений військово-цивільної ад-

міністрації, який який у 2014-му 
році був членом фракції «Партії 
Регіонів» у Луганський обласній 
раді та який голосував за введен-
ня російських військ на територію 
Луганщини. Також поза увагою не 
можна залишити призначення на 
Донеччині Павла Кириленка, лю-
дини, яка не приховує, що його 
брат воює у збройних з’єднаннях 
терористів і проросійських на-
йманців у Донецькій області. 

Він також розповів, що за на-
поляганням «Європейської Солі-
дарності» зупинений процес ре-
єстрації кандидатів до Верховної 
ради Андрія Клюєва та українофо-
ба Анатолія Шарія. 
«Нас намагаються 
знову приєднати  
до орбіти РФ»

Народний депутат України 
8-го скликання, а сьогодні також 

кандидат у депутати ВР по окру-
гу №165 Тарас Юрик наголосив на 
загрозах повернення представни-
ків оточення екс-президента Яну-
ковича.

- Сьогодні бачимо, що розпоча-
лися процеси ставлення під сумнів 
«Закону про українську мову». У 
Конституційний суд ряд депутатів 
подали звернення про припинен-
ня реєстрації автокефальної пра-
вославної церкви України. Люди, 
які за часів президента Петра По-
рошенка втекли, адже розуміли, 
що в українській Україні їм нічого 
робити, сьогодні повертаються і 
роблять все можливе, щоб приєд-
нати нас до орбіти Російської Фе-
дерації, - зазначив Тарас Юрик.

Про небезпеку відведення 
українських військ від укріплених 
позицій розповів народний де-
путат України 8-го скликання та 
кандидат у депутати ВР по півден-
ному округу №167 Олег Барна. 

- Я служив у Станиці Луган-
ській, - зазначив він. - Там зробле-
ні оборонні споруди на десятки мі-
льярдів гривень по території зі-
ткнення. Очевидно, що коли наші 
війська відійдуть від позицій на 
кілометр, вони опиняться без за-
хисту у полі. І, фактично, буде від-
критий прохід російським вій-
ськам.

Політики звернулись до укра-
їнців із закликом підтримати че-
лендж #STOP_реванш та публіку-
вати у соцмережах власні фото із 
таким написом та хештегом. 

Інна МАТУШ.

«З такою ситуацією в країні невдовзі наших 
героїв можуть назвати злочинцями»
Над Україною 

нависла загроза 
повернення 

проросійських сил. 
Кандидати в народні 
депутати від політичної 
партії «Європейська 
Солідарність» від 
Тернопільщини 
приєднались до челенджу 
«STOP_реванш» та 
закликали жителів 
області активно 
відстоювати свою 
проукраїнську позицію, 
щоб не втратити державу.

Політична реклама.
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Ольга 
ЧОРНА.

Реалізація цього плану не 
лише зробить українців ба-
траками, але й призведе до 
громадянського протистоян-
ня, застеріг лідер Радикальної 
партії. 

За інформацією політика, 
Володимир Зеленський вже 
пообіцяв світовим лідерам і 
кредиторам запровадити в 
Україні ринок землі.

«Цей план – це початок 
громадянської війни не лише 
в селі, а й у всій Україні. Хто 
купить землю? В українських 
селян грошей нема, тому сюди 
прийдуть іноземці з мішками 
грошей, яким дають кредити 

під 0,5% річних. Виснажать 
чорноземи в погоні за швидки-
ми заробітками, отруять грунт 
хімікатами, потруять бджіл, 
худобу, бо коли не своє – то 
не шкода. Іноземцям не треба 
інфраструктури і села, вони 
не будуть проводити туди газ 
і воду – це означає, що село 
вимре і мільйони селян за-
лишаться без роботи. Ніхто із 
тих, хто сьогодні рветься до 
влади, не знає, як живе село. 
А Радикальна партія знає і не 
дасть їм продати українську 
землю та вбити село», - наго-
лосив лідер РПЛ.

Ляшко розповів, яку аль-

тернативу пропонує його ко-
манда.

«Пріоритетом має бути не 
продаж землі іноземцям, а по-
долання бідності, відновлення 
виробництва і агропереробки 
в селі. Тоді мільйони україн-
ських заробітчан, значна чис-
тина яких із села – повернуть-
ся додому. А ті власники паїв, 
які хочуть продати землю – не-
хай продають її за ринковою 
ціною до Державного земель-
ного банку. Пай має коштува-
ти не менше 30 тисяч доларів, 
а під Києвом – від 50 тисяч. Ці 
парламентські вибори – це бій 
за землю. Ми маємо виграти 

цей бій, щоб земля годувала 
українську націю!», - звернув-
ся Ляшко до людей.

Нагадаємо, лідер Радикаль-
ної партії є ініціатором змін 
до Конституції, в яких пропо-
нує зробити основою аграрно-
го устрою країни фермерські 

господарства, а не латифун-
дії, щоб земля належала тим, 
хто на ній працює. Окрім того, 
Ляшко хоче скасувати плату за 
переоформлення землі на ді-
тей. І вимагає платити за орен-
ду паїв не менше 15% на рік.

Тамара КОВАЛЬ.

ДОЗВОЛЯТЬ ПРОДАЖ ЗЕМЛІ – 
БУДЕ ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА

Політична реклама

 «Чорна хмара насувається на Україну» - так коротко і влучно 
Олег Ляшко окреслив ймовірне майбутнє нашої країни, 
якщо стара і нова влада, об’єднавшись в новому парламенті, 
дозволять продаж землі іноземцям на догоду МВФ. 

Чим далі, тим українська 
політика стає більш 
непередбачуваною. 

А споглядаючи на окремих 
кандидатів у нардепи, 
хочеться запитати словами з 
анекдоту: «За що?» 

Про виборчу кампанію. Такого 
засилля бігбордів, як в Україні, в 
цивілізованих державах нема. У нас 
рябить від кандидатів. І в багатьох 
людей від цього уже оскома. 

У телевізорі - також вони. Скла-
дається враження, що деякі політи-
ки в телестудіях днюють і ночують. 

За словами голови Комітету ви-
борців України Олексія Кошеля, 
сьогодні українські партії, як нарко-
мани, які залежать від телевізійної 
голки. А тому треба заборонити те-
левізійну, радіорекламу та бордову. 
«У час агресії Росії українські партії 
витрачають у 2,5 разів більше (за 
підсумками кампанії 2014 року), ніж 
польські на виборах до Сейму. Укра-
їна є рекордсменом у Європі щодо 
кількості витрачених грошей на ви-
бори», - зазначив голова КВУ.

Скоро може бути так, що в Украї-
ні не залишиться класичних партій. 
Буде щось нереально-віртуальне. 
Головне, цього «політичного мон-
стрика» гарно «покрутити» на теле-
баченні. От тільки жити доводиться 
у реальному світі. І локшиною, наві-
шаною на вуха, ситим не будеш.

До речі, в Україні на нинішній 
день налічується аж 353 політпар-
тії. Можемо «гордитися»: ми в лі-
дерах. Нормальним країнам стіль-
ки партій не потрібно. Крім того, 
наші партії та чимало політиків 

залежать від олігархів. Про те, що 
слід позбавлятися цього ганебного 
впливу, говориться роками. Але ні-
чого не міняється.

Олігархи та одіозні політики по-
чувають себе зараз дуже комфортно. 
А їхні заяви - це щось неймовірне. 

Олігарх Ігор Коломийський, на-
приклад, сказав в одному з інтерв’ю, 
що не бачить нічого поганого у ре-
жимі Януковича. Майдан? Небесна 
сотня? Розграбована країна? А що 
мільярдерові до цього?

А ще звинуватив США у під-
тримці «конфлікту на Донбасі», бо 
Штати надають Україні військову 
техніку, серед якої і протитанкові 
ракетні комплекси «Джавелін». В 
інтерв’ю НВ олігарх назвав війну на 
Сході України «внутрішнім грома-
дянським конфліктом», а російські 
військові нібито виконують там 
«інтернаціональний обов’язок». 
Вони на Донбасі, бачите, у «відпуст-
ці» та у «відрядженнях». 

Якщо «внутрішній конфлікт», 
то чому Коломийський спецбаталь-
йон «Дніпро» формував та озброю-
вав? Чому в 2014 році встановив ви-
нагороду за «зелених чоловічків» і 
здачу зброї. Пригадуєте, від тисячі 
доларів за здачу зброї, а за передачу 
владі російських найманців - по 10 
тисяч «баксів».  

Але гроші і бізнес роблять свою 
справу. Яка Україна, коли треба «ба-
бло» товкти.

Щодо звинувачення у бік Шта-
тів, то це просто своєрідна помста. 
Під олігарха, за інформацією «Го-
лосу Америки», «копає» ФБР. Ко-
ломойського, Боголюбова та їхніх 

партнерів звинувачують у відми-
ванні й привласненні 622,8 міль-
йонів доларів, які належали вклад-
никам «Приватбанку» в Україні. В 
позові йдеться, що їх відмивали з 
допомогою фіктивних фірм та до-
чірньої філії «Приватбанку» на Кі-
прі. Потім гроші виводили в США, 
де купляли нерухомість та мета-
лургійні заводи.

Подібні заяви шкодять нашій 
державі. Під час війни треба мати 
союзників. Власне, Україна покла-
дає надію на допомогу з боку Аме-
рики. А ображений олігарх «колін-
ця викидає». 

Розправили крила й «регіона-
ли» - теперішні «опоблоківці». Їм би 
відновити відносини з Московією, 
скасувати закони про мову й освіту, 
надати автономію Донбасу. І ніякої 
Української Церкви. Також промос-
ковські політики втовкмачують в 
голови, що українська мова роз’єднує 
націю. Та ні, це російська сіє розбрат 
і ненависть в суспільстві. І це україн-
ську мову «розстрілювали». 

До речі президент пообіцяв ро-
сійську мову на Донбасі. «Просто ве-
лася інформаційна війна, що не мож-
на говорити російською мовою», 
- заявив Володимир Зеленський. 
Коли таке було? Хто забороняв? 

Перед виборами можна багато 
чого почути. Але люди повинні й 
самі думати. Хоча, за багатьох, на 
жаль, це робить те-
левізор…   

Якби українці думали головою, 

А НЕ ТЕЛЕВІЗОРОМ… 
Рейтинг ТНЕУ зростає  

В університетської спільноти ТНЕУ 
- нове досягнення. Опубліковано 
оновлений світовий рейтинг 

транспарентності інституційних 
репозитаріїв університетів та інших 
науково-освітніх установ (Transparent 
Ranking of Repositories) http://
repositories.webometrics.info/en/
transparent.

Рейтинг сформовано на основі підрахунку кіль-
кості наукових робіт, розміщених у репозитарії і 
проіндексованих базою Google Scholar. 

За результатами рейтингування Тернопіль-
ський національний економічний університет під-
нявся з 177 на 107 місце. 

А в світовому рейтингу інституційних репозита-
ріїв бібліотека ім. Л. Каніщенка ТНЕУ посідає 96 пози-
цію. http://repositories.webometrics.info/en/node/32.

Висока оцінка університету є результатом напо-
легливої праці його колективу. Адже кожен щоден-
но формує рейтинг ТНЕУ на національній та міжна-
родній аренах.

Бізнесу Тернопілля повернули 
367 млн. грн. ПДВ

У січні-червні цього року 135 суб’єктів господа-
рювання Тернопільщини заявили бюджетне відшко-
дування з ПДВ на розрахунковий рахунок в сумі 343 
млн. грн., що на 123 млн. грн. більше, ніж у першому 
кварталі 2018-ого. Про це повідомив начальник Го-
ловного управління ДФС в області Ігор Комендат. 
Відшкодовано платникам податків області з держ-
бюджету грошовими коштами на розрахунковий 
рахунок 367 млн. грн. «Своєчасно відшкодувати ПДВ 
вдалося за рахунок запровадження Електронного ре-
єстру автоматичного відшкодування ПДВ, адже про-
цес повернення платникам бюджетних коштів став 
максимально швидким і прозорим», - акцентував 
очільник ДФС в області.

Водночас, фахівці фіскальної служби виявили зло-
вживання окремими суб’єктами господарювання. За 
результатами проведених перевірок у січні-червні 
упереджено бюджетне відшкодування ПДВ на 1,3 
млн. грн.

На початок липня загальний залишок невідшко-
дованого на розрахунковий рахунок ПДВ склав 90 
млн. грн. Із них 74 млн. грн. - на стадії перевірок та 
процедурі бюджетного відшкодування. Ще 16 млн. 
грн. - у процесі судового та адмінрозгляду. 
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Антон БІЛИК, 
повний кавалер ордена «За 
заслуги», депутат обласної ради, 
багаторічний керівник  
ОП «Іванівське»  
Теребовлянського району

Іван Чайківський в аграрному ви-
робництві, як мовиться, виріс на моїх 
очах. Двадцять років тому настасівча-
ни довірили ще молодому тоді хлопце-
ві підняти з руїн їхнє господарство. Не 
всі вірили, що йому це вдасться. Нині 

Настасів зусиллями «Агропродсерві-
су» облаштований як містечко, а ство-
рене тут виробництво відповідає сві-
товим зразкам. Компанія забезпечує 
замкнутий цикл виробництва, що під 
силу лише окремим сільгосппідприєм-
ствам України. Іван Адамович називає 
мене своїм вчителем. Ось тут якраз на-
зрів такий момент, коли учень вже пе-
реріс свого вчителя. Думаю, що з ньо-
го буде і достойний народний депутат, 
для якого головне -  інтереси людей і 
держави.

Юрій БЕРЕЗОВСЬКИЙ, 
заслужений працівник сільського 
господарства України, депутат 
обласної ради, засновник ПП «Агрон» 
Тернопільського району

Пригадую 2014 рік. Іван Чайківський, 
як тодішній голова ради об’єднання сіль-
госппідприємств,  зініціював організацію 
першої допомоги добровольчим баталь-
йонам і українському війську. За лічені дні 
ми, члени президії аграрної асоціації, зі-
брали більше 300 тонн продуктів харчу-
вання, придбали 2 автомобілі швидкої до-
помоги і відправили все це на Схід. Коло-
ну очолив Іван Адамович. Ось такий він, 
мій побратим і колега по аграрному ви-
робництву. Тепер «Агропродсервіс» став 
майданчиком запровадження новітніх 
технологій, тут збудувано низку перероб-
них підприємств, досягають високих вро-
жаїв і виробляють якісні продукти харчу-
вання. Іван Чайківський для мене є при-
кладом працелюбності і наполегливості в 
досягненні поставленої мети. Впевнений, 
що підтримавши його на виборах, ми ма-
тимемо свого гідного представника у най-
вищому законодавчому органі України.

Юрій ПУДЛИК, 
директор ПАП "Агроінвест" 
Козівського району

Саме компанія «Агропродсервіс», на 
мою думку, змінила всю соціальну полі-
тику місцевих аграрних виробників Ко-
зівщини і, що вкрай важливо, змусила 
повернутися лицем до потреб села та 
його мешканців найбільших орендарів 
землі. Частина наших фермерів спочатку 
ці ініціативи  Івана Чайківського сприй-
няли із засторогою. Тепер пересвідчи-
лися, що запропонований ним шлях со-
ціального партнерства між виробником 
і власником земельного паю є правиль-
ним. Виграли всі. Підвищилася оплата 
за паї, нині вона у нашому районі одна 
з найвищих в Україні і становить у меж-
ах 10 відсотків від нормативно-грошової 
оцінки землі. Земля почала приносити 
належний дохід селянам, водночас зміц-
нилася безпека аграрного бізнесу. Нам 
поки що не вистачає з боку держави ста-
більних правил в аграрній економіці. 
Сподіваємося, що Іван Адамович, коли 
його оберуть до Верховної Ради України, 
доб’ється цього.

Івана Чайківського підтримала 
рада сільгосппідприємств краю

Іншого і не могло бути, кажуть у президії ради цього авторитетного громадського об’єднання. 
Іван Чайківський балотується до Верховної Ради України у 165-му виборчому окрузі. Він – знана 

людина в аграрному середовищі далеко за межами Тернопілля. Заснована Іваном Адамовичем 
компанія «Агропродсервіс»- у числі найефективніших сільгоспвиробників України, один з 

найбільших платників податків. Тут створено майже 2,5 тисячі робочих місць. А внесок у 
соціальну сферу сіл, де орендують землю, допомога церковним громадам і українському війську 

вимірюються десятками мільйонів гривень щорічно.

У президії ради сільгосппідприємств переконані, що Іван 
Чайківський, за умови обрання його народним депутатом, 
гідно представлятиме у парламенті виборців округу, 

Тернопільщини загалом. Він активно відстоюватиме інтереси 
українського села, тих, хто працює в аграрній економіці,інших 
галузях виробництва та соціальній сфері, творитиме закони, 
які сприятимуть формуванню середнього класу та підвищенню 
добробуту громадян. Аграрна асоціація Тернопільщини 
звертається до територіальних громад, виборців 
Бережанського, Зборівського, Козівського, Підгаєцького, 
Тернопільського, частини Кременецького районів підтримати 
21 липня 2019 року кандидатуру Івана Чайківського на виборах 
до Верховної Ради України. Час господаря настав!

Політична реклама.
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Фінансування від Уряду отримає м. 
Борщів - на реконструкцію районного 
будинку культури та районної біблі-
отеки для дорослих  (8 млн. грн.) та 
капітальний ремонт центральної ко-
мунальної лікарні (3,5 млн. грн.), смт. 
Козова - на енергозберігаючі заходи у 
загальноосвітній школі I - III ступеня 
№ 1 (корпус старших класів) (11,6 млн. 
грн.) та реконструкцію з добудовою 
ДЮСШ (3,3 млн. грн.),  м. Ланівці - на 
капітальний ремонт з впровадженням 
енергозберігаючих технологій в НВК  
«Лановецька загальноосвітня школа I 
- III ступеня № 2 – гімназія» (1, 9 млн. 
грн.) та організацію території «Лано-
вецького зооботсаду» (4 млн. грн.),   
м. Збараж - на капітальний ремонт го-
ловного корпусу і  заміну теплотрас 
у  центральній районній комунальній 
лікарні (5 млн. грн.) та на капіталь-
ний ремонт студентського гуртожит-
ку державного навчального закладу 
«Тернопільський професійний коледж 
з посиленою військовою та фізичною 

підготовкою» (3,8 млн. грн.); м. Тере-
бовля - на капітальний ремонт з впро-
вадженням заходів енергозбереження 
у Теребовлянській центральній район-
ній лікарні (1,2 млн. грн.). А також –  
м. Монастириська: 2,2 млн. грн. – на ре-
конструкцію будівлі  дитячого закладу 
ясел-садка «Казка», 1 млн. грн. – на ре-
конструкцію каналізаційної мережі, 7,8 
млн. грн. – на будівництво приміщен-
ня музею в рамках реалізації проекту 
«Lemko S.V.І.T.» на території музейного 
комплексу "Лемківське село".

Крім того,  найближчим часом міс-
та нашої області отримають кошти 
на впровадження інших соціально-
важливих проектів.

Малі міста – 
з новим статусом

Додаткова підтримка малих міст 
– ініціатива Прем`єр-міністра Украї-
ни та лідера політичної сили «Укра-

їнська стратегія Гройсмана» Володи-
мира Гройсмана. На його думку, до 1 
січня 2021 року потрібно, аби районні 
центри і міста районного значення 
отримали статус об’єднаних терито-
ріальних громад. Завдяки цьому вони 
отримають ті ж можливості і ресурси, 
які вже мають великі міста та ОТГ за-
вдяки децентралізації. 

«Є необхідність підтримки малих 
міст – районних центрів і міст район-
ного значення. Ми ініціюємо закон, який 
дасть можливість невеликим містам 
дати статус об’єднаних територіаль-
них громад. Це дасть їм незалежність 
від районів і забезпечить можливість 
до моменту остаточного об’єднання 
почати вирішувати проблеми людей», – 

сказав Володимир Гройсман під час за-
сідання Уряду. А додаткові ресурси ще 
до процесу остаточного об'єднання до-
зволять будувати дороги, ремонтувати 
заклади соціальної інфраструктури. 

Крім того, з початку 2020 року в 
Україні стартує окрема  програма Уря-
ду  щодо фінансування ремонтів місце-
вих доріг.  У її рамках на ремонт доріг 
місцевого значення, які в народі нази-
вають «тешки», заплановано 10 млрд. 
грн.  

Однак щоб всі ці амбітні плани Уря-
ду були втілені, потрібно, щоб новий 
Уряд  підтримував реформу децентра-
лізації, так, як це робить діючий. А все 
це безпосередньо залежить від резуль-
татів виборів.

УРЯД ГРОЙСМАНА ВИДІЛИВ 
додаткові 53 мільйони гривень 
малим містам Тернопільщини

Близько 3 млрд. грн. виділяє Уряд Гройсмана 
на підтримку райцентрів та малих міст України. 
Це дозволить відремонтувати та добудувати 
важливі соціальні та інфраструктурні об’єкти у 
кожній області. Частину коштів – 53,4 млн. грн. – 
отримають  малі міста у Тернопільській області.  
Завдяки підтримці Кабміну в області буде 
реалізовано 12 проектів.

На Тернопільщині 
триває прийом 
документів на 

заміщення вакантних 
посад керівників 
19-ти комунальних 
некомерційних 
підприємств – закладів 
охорони здоров’я. 

«Медична реформа актив-
но впроваджується в Україні і 
у нашому краї зокрема, - наго-
лошує голова обласної ради 
Віктор Овчарук. – Комуналь-
ні заклади охорони здоров’я 
перетворено на комунальні 
некомерційні підприємства 
з правом повноцінного гос-
подарювання, як і передба-
чалося медичною реформою. 
Наголошую, усі реформова-
ні  заклади охорони здоров’я 
підписуватимуть договір 
з Національною службою 

здоров’я України, яка і буде їх 
фінансувати за кожну реаль-
ну надану медичну послугу 
населенню. Наразі переходи-
мо до наступного кроку -  об-
рання керівництва реоргані-

зованих підприємств. Згідно 
із вимогами законодавчих 
актів, Тернопільська обласна 
рада прийняла рішення «Про 
порядок проведення конкур-
су на посаду керівника ко-
мунального некомерційного 
підприємства – закладу охо-
рони здоров’я Тернопільської 
обласної ради та укладен-
ня контракту з керівником 
за результатами конкурсу».  
Відбулися перші засідання 
конкурсних комісій, які ого-
лосили конкурси на замі-
щення вакантних посад ке-
рівників 19-ти комунальних 
некомерційних підприємств 
– закладів охорони здоров’я. 
Зараз триває прийом доку-
ментів від претендентів на ці 
посади. Зазначу, що до скла-
ду конкурсних комісій вхо-
дять депутати обласної ради, 

представники від колективів 
закладів охорони здоров’я, 
а також громадськості. За-
сідання усіх конкурсних ко-
місій транслюватимуться в 
режимі онлайн на офіційно-
му сайті Тернопільської об-
ласної ради. Відтак конкурси 
відбуватимуться прозоро та 
відкрито».

Усі оголошення про про-
ведення конкурсів на за-
міщення вакантних посад 
керівників комунальних не-
комерційних підприємств – 
закладів охорони здоров’я,  
умови та терміни подання 
документів, вимоги до кан-
дидатів розміщені на офіцій-
ному сайті Тернопільської 
обласної ради у рубриці «Ак-
туально» розділу «Інфор-
муємо» - http://te-rada.org/
list/?t=3&s=rada

ВІКТОР ОВЧАРУК: «Конкурси на заміщення 
вакантних посад керівників комунальних 

некомерційних підприємств – закладів охорони 
здоров’я відбуватимуться відкрито та прозоро»

Як вступити
до вишу без 

ID-картки
Якщо випускники з певних 

причин не отримали паспорт 
громадянина України у формі 
картки, можуть подати доку-
менти у виш на підставі свідо-
цтва про народження та листа 
територіального підрозділу 
ДМС з інформацією про на-
лежність особи до громадян-
ства України, що надається 
у відповідь на її звернення у 
найкоротші строки. 

Під час подання такого 
звернення до міграційної 
служби вказаним особам або 
їхнім законним представни-
кам необхідно надати:

- оригінал свідоцтва про 
народження дитини;

- оригінали документів, 
що підтверджують грома-
дянство і посвідчують особу 
батьків чи одного з них, які на 
момент народження дитини 
перебували у громадянстві 
України (для встановлення 
факту належності дитини до 
громадянства України).
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– Найголовніший меседж – 
це відсутність контакту з про-
стими людьми. Вони вважа-
ють, що кандидати у депутати 
і я особисто приходять до них, 
щоби залучитися підтримкою 
та використати їхній голос. 
Насправді це дуже сумно, тому 
що депутат – це інструмент у 

руках громади. З людьми ви-
працьовуємо своєрідний сус-
пільний договір, де вони озву-
чують проблеми, а я, як їхній 
інструмент, намагатимусь їх 
вирішити. Моє життя має чітку 
лінію з певними цінностями, 
тому можу гарантувати, що ні-
коли не зраджу себе, а якщо не 

зраджу себе, то точно не зра-
джу нікого із виборців. 

– Сьогодні у виборчих пере-
гонах беруть участь багато 
партій патріотичного спря-
мування. Чи є в цьому ризики 

та небезпека, адже голоси 
можуть розпорошитися?

– Насправді 80 відсотків 
політичних сил, які йдуть у 
парламент, штучно створені 
з однією метою – створити 
хаос в Україні і щоби до влади 
через певні методи могли по-
вернутися проросійські сили. 
Це технологія і, на жаль, дуже 
прикро, що багато політичних 
лідерів із чудовим минулим, 
які могли б мати прекрасне 
майбутнє, цього не усвідомлю-
ють і зараз йдуть як окремі по-
літичні сили. Треба зрозуміти, 
що їхні голоси розподіляться 
тому самому "Опоблоку" і від-
повідальність за те, якщо про-
російські сили прийдуть до 
влади, буде на патріотичних 
і навіть націоналістичних си-
лах. Це страшенно сумно…

– Ваше ставлення до іні-
ціатив щодо надання росій-
ській мові статусу регіо-
нальної на Донбасі. Чи може 

це призвести до миру, як 
українцям це подає теперіш-
ня влада?

– Питання мови ніяк не 
впливає на мир на сході України, 
мир залежить не від мови, а від 
рішення президента Росії Путі-
на. Як тільки би він забрав звід-
тіля свої війська та озброєння, 
там настав би мир. Тому що та 
частина людей на Донбасі, яка 
спілкувалася російською мо-
вою, ніколи не мала утисків і не 
буде їх мати. А теперішні заяви 
нового керівництва країни зро-
блені перед виборами для того, 
щоби ще більше розколоти 
українців не у відношенні до по-
літиків, а у відношенні українця 
до українця, щоби люди почали 
сваритися та ворогувати між 
собою. Главі офісу президента 
України Андрію Богдану вдало-
ся підняти в людях страхи, бо ті, 
хто боїться та живуть у режимі 
виживання, не здатні приймати 
раціональних рішень.

Валерій Чоботарь – один 
із тих українців, які чітко 
знають і декларують 

свою позицію. Він присвятив 
себе служінню українському 
народу, для Валерія держава 
– понад усе, і це не просто 
гасло, це стиль його життя, 
вважають відомі українці та 
закликають підтримати його на 
парламентських виборах. 

Олександр Варакута, голова Терно-
пільської обласної організації «Спілка 
офіцерів України»:

– Валерій Чоботарь - справжня лю-
дина, яку знаю вже багато років і яка 
своїм життям доводить, що можливо 
не мати багато грошей і бути успішним. 
«Плоть нічто же, дух животворить»,- 
говорив Григорій Сковорода. Валерій 
доводить, що духовна сила завжди 
перемагає всі ті наші малі та великі 
"хочу". За такого кандидата у депутати 
буду голосувати та радити іншим його 
підтримувати. Всі основні критерії у 
нього є: патріот, професіонал та просто 
порядна людина!

Іван Леньо, лідер фольк-рок-гур-
ту «Kozak System»: 

- Ті життєві 
ситуації, в яких 
ми були разом, 
говорять про 
те, що з Вале-
рієм надійно, з 
Валерієм перед-
бачувано і най-
головніше, такі 
люди, як Валерій, ніколи не зрадять! Я 

дуже хочу, щоб якнайбільше людей ді-
зналося про Валерія Чоботаря, повірили 
йому, вибрали його, тому що нам такі 
парламентарі необхідні саме в тепе-
рішній час. Зараз у нашу країну намага-
ються повернутися проросійські сили, 
і патріотична позиція Чоботаря, його 
розум, розсудливість, а він має рідкісну 
здібність бути сміливим, хоробрим, без-
страшним, але не втрачати голови, не-
ймовірно корисні для парламентаря.

Володимир Каніщев, керівник во-
лонтерської групи «Схід та Захід єди-
ні»: 

– Таких людей, як Валерій Чобо-
тарь, нині дуже мало, він увібрав у себе 
найкращі риси справжнього українця. 
Говорю про це зі всією відповідальніс-
тю, адже наша волонтерська група до-
помагала добровольцям, у тому числі 
тим підрозділам, де служив Валерій. А 
кому можна довіряти, як не людині, яка 
поставила своє життя заради захисту 
своєї держави та майбутнього наших 
дітей. Навіть не знаю, що може бути 

більше в сьогоднішніх реаліях, тому не 
задумувався, кого буду підтримувати 
на парламентських виборах. Чоботарь 
– достойний, щоби стати народним де-
путатом! 

«Такі парламентарі, як Чоботарь, необхідні саме в теперішній час»

ВАЛЕРІЙ ЧОБОТАРЬ: «З людьми випрацьовуємо 
суспільний договір, де вони озвучують проблеми, 

а я, як їхній інструмент, намагатимусь їх вирішити»
Співзасновник громадської ініціативи 
«Захисти Україну», доброволець та 
відомий тренер Валерій Чоботарь нині 
активно спілкується з виборцями, 
адже балотується по мажоритарному 
окрузі №164 на виборах до Верховної 
Ради. Які запити нині йдуть від 
простих людей? Саме з такого 
запитання розпочалася наша  
розмова з «Гатилом».  

Політична реклама
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90-літня Катерина Степа-
нівна Коваль уже кілька років 
намагається вирішити «зе-
мельне питання». У неї є зе-
мельний пай. До речі, Держав-
ний акт на право власності на 
землю їй, як і майже семи міль-
йонам селян, оформили завдя-
ки рішенню прем’єр-міністра 
Юлії Тимошенко. Землевласни-
ками стали майже 7 мільйонів. 
Завдяки Кабміну Тимошенко 
бабуся Катерина змогла, як це 
передбачено законодавством, 
здати пай в оренду, коли їха-
ла доживати віку до доньки та 
зятя у Воронеж. Її діти успад-
кувати українську землю за за-
конодавством не можуть, адже 

іноземці. Бабуся хоче бодай за 
півціни продати пай — гроші 
край потрібні... Сумна статис-
тика: майже 1,4 мільйона пер-
винних землевласників так і не 
дочекалися бодай якоїсь опла-
ти за свої паї — село вимирає... 

І неправда, що земля не про-
дається. Продається, тільки 
за сірими схемами, за копійки. 
Найчастіше продають землю 
під прикриттям процедури за-
повіту. Інша схема — оренда 
паю на 49 років. Олігархи вже 
майже усю її прибрали до рук, 
за схемою оренди — без сплати 
податків. Суму так званої довго-
строкової оренди — по суті ку-
півлі землі — велике господар-
ство відбиває лише за два роки. 

Фермери хоч і зацікавлені 
купити землю, але їм бракує 
грошей, адже банк під заставу 
землі не позичає. Не дивно, що 
кількість фермерських госпо-
дарств в Україні з року в рік 

зменшується — за останні сім 
років їх кількість зменшила-
ся на десять тисяч. Стабільно 
фермерство розвивалося лише 
за прем’єрства Юлії Тимошен-
ко — тоді цим господарствам 
виділялася державна допо-
мога на закупку пального та 
насіння, кредити стали до-
ступнішими. Подібні заходи 
Юлія Тимошенко передбачила 
і в програмі «Новий курс», із 
якими вона йде на парламент-
ські вибори. Було би корисно 
довірити управління країною 
і вирішення глобальних про-
блем людині, яка має такий 
економічний досвід.  Аграрне 
питання — саме із таких. Про-

грама Юлії Тимошенко перед-
бачає викуп державою або гро-
мадою паїв у селян, які хочуть 
їх продати. Це збереже головне 
багатство української нації, 
зупинить варварську експлу-
атацію землі з боку агрохол-
дингів, гарантує справедливі 
ціни. І, безумовно, дасть новий 
поштовх фермерству, відро-
дженнню села.

Немає сумніву, що Юлія 
Тимошенко просуватиме ці ре-
форми за будь яких умов, але 
найбільш ефективною її робо-
та була би на посту прем’єра. 
Сподіваюся, виборці розумі-
ють свій шанс.

Антон ДИМОВСЬКИЙ. 

ЗНИЩИТИ СІРІ СХЕМИ ЗЕМЕЛЬНОГО РОЗПРОДАЖУ

Минулих вихідних 12-річна 
Людмила Матвійчук та 
8-річна Ангеліна Гах з 

Тернопільщини та 12-річна 
Олександра Колісник з Бахмута 
Донецької області побували 
на Говерлі. Здійснити мрію 
дівчат допомагала справжня 
група підтримки - їхні батьки, 
два десятки волонтерів та всі 
небайдужі, що спостерігали 
за героїчним сходженням у 
соцмережах. 

 «Мрія на всіх» - це проект, який ініці-
ювала тернопільська спортсменка Ліля 
Проць у 2018 році, щоб допомагати лю-
дям з інвалідністю здійснювати мрії.

 Минулого року його учасником став 
тернополянин Сергій Ткачук. На спинах 
друзів, у спеціально обладнаному кріслі 
хлопчик із Тернополя, який пересува-
ється у візку, потрапив на Говерлу. Цього 
року це ж крісло використали для Олек-
сандри Колісник. 

- Це давня Сашина мрія, - розповіла її 

мама Альбіна перед сходженням. – Я дуже 
переживаю, як це буде, а от донька спо-
кійна. Вона переконана, що все пройде 
чудово. 

Дівчатка перед виїздом були у хоро-
шому настрої, радо знайомилися з усіма, а 
от мами помітно хвилювалися. 

- Коли Сергій Ткачук минулого року 
піднімався на Говерлу, ми з донькою вбо-
лівали за нього, переглядали багато ра-
зів відео - каже мама Людмили Катерина 
Матвійчук із села Плотича Тернопільсько-
го району. – А Люда сказала: «Мамо, я теж 
би хотіла». Але це була така мрія, яку ми 
навіть не обговорювали і не сподівалися, 
що вона здійсниться. Коли ж ми побачили 
оголошення, то вирішили спробувати. 

- Нас закликала на Говерлу Ліля Проць, 
- розповідає мама Ангеліни Ольга Гах із 
села Цебрів Зборівського району. – Ми 
радо погодилися, адже самі б не зважили-
ся на такий крок.

Ліля Проць зізнається: не очікувала, 
що проект «Мрія на всіх» буде так потуж-
но розвиватися. 

- Всього на Говерлу піднялося 23 лю-
дини, - розповідає вона. – Кошти на цю 
поїздку ми зібрали під час «Благодійної 
милі» та ще долучилися небайдужі під-
приємці. З нами їдуть фотографи, тому 
кожна з учасниць матиме відео на пам’ять 
про ці особливі емоції, які вони пережили 
під час сходження. 

Дівчата підкорили Говерлу приблизно 
за 6 годин. 

- Всі ми знаємо, що для здійснення 

чогось дуже бажаного завжди треба до-
класти неабияких зусиль. Ось і для дівча-
ток - Саші, Люди і Ангеліни - це було не-
легке завдання, - поділилася враженнями 
учасниця сходження Ірина Задорожна. -  А 
чого вартувало це для їхніх матусь, яким 
підйом видався дуже важким - словами не 
опишеш!  І хоча шляхи підйому для наших 
героїнь тимчасово розійшлися, бо Сашу і 
Людочку повели синім маршрутом, а ми 
з Ангелінкою подалися зеленим, верши-
ни досягнули всі! Першою наші сильні 
хлопці винесли в спеціальному кріслі 
Сашу. Ангелінка сама частково йшла, але 
основну частину маршруту наші козаки 
винесли її на плечах; а от Люді довелось 
повністю пройти весь шлях своїми ніжка-
ми. Це було зовсім нелегко, коли всю до-
рогу тебе супроводжує і радість, і страх, 
і біль, і захоплення, і страждання. Але на 
фініші залишається місце лише для щастя 
і усвідомлення, що ти чого досягнув. На-
повнюйте свої серця і серця своїх рідних 
щастям попри всі перешкоди! Гартуйте 
свій дух! Робіть більше хороших вчинків! 
Бо тут завжди працює ефект бумерангу!

Юля ТОМЧИШИН. 

Мрія на всіх
Тернопільські волонтери 

допомогли трьом дітям з 
інвалідністю підкорити Говерлу
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Підготувала
Ольга ЧОРНА.

Аномальна спека може стати 
нормою для Європи

Минулий місяць увійде в історію як 
найспекотніший червень Європи, а те-
плові хвилі, подібні до тих, що пережи-
ває Європа, можуть скоро стати новою 
нормою, передає Mail Online. Нове до-
слідження показало, що такі хвилі тепла 
у 100 разів більш вірогідні зараз, ніж сто 
років тому. Вчені кажуть, що винна зміна 
клімату. І стверджують: така спека стане 
нормою, якщо нинішні тенденції до гло-
бального потепління збережуться.

Скільки грошей українці 
витрачають у Польщі

У Польщі українці витрачають най-
більше грошей на одну людину, порівня-
но з туристами інших країн. Активно ку-
пують товари, бо у Польщі ціни нижчі. Крім 
того, на ринку менше підробленої продук-
ції через стандарти якості ЄС, пише Ubr.
ua. Так, українці у середньому витрачають 
800 злотих під час однієї подорожі до сусід-
ньої країни, або 5,5 тисяч гривень. Це май-
же на 60 відсотків більше, ніж витрачають 
інші туристи. Українці переважно купують 
польські продукти, побутову хімію, будма-
теріали. Одним із найпопулярніших това-
рів у Польщі є автомобілі. За перший квар-
тал цього року українці у Польщі залиши-
ли 1,6 млрд. злотих - це понад 11 млрд. грн. 
За цей період сусідню країну відвідали 4,3 
мільйони наших громадян.

Багатій із США віддасть $3,6 
млрд. на благодійність

88-річний американський муль-
тимільярдер і третя за багатством 
людина в світі Уоррен Баффет пере-
каже $3,6 мільярдів на рахунки різ-
них благодійних фондів, включаючи 
фонд імені його покійної дружини та 
його сина. Про це повідомили на сайті 
холдингу Баффета Berkshire Hathaway. 
У 2006 році Баффетт пообіцяв переда-
ти фондам 85 відсотків свого капіталу. 
На той момент його статки оцінювали-
ся у $44 мільярди, а зараз - вже у $89,9 
мільярдів. З урахуванням цього, ниніш-
нього сукупна сума пожертвувань фі-
лантропа склала $34 мільярди.

В’їзд туристів до Венеції  
стане платним

З 1 січня 2020 року у Венеції вве-
дуть податок для туристів, які відвід-
ують місто один день. Раніше анонсува-
ли введення податку у вересні 2019, але 
його перенесли, повідомляє ТСН. Розмір 
податку складе від двох з половиною до 
п’яти євро з людини і буде зростати до 
10 євро. Його будуть платити лише ті ту-
ристи, які відвідують місто один день 
без оренди ночівлі. Ця сума буде вклю-
чена у збір вартості авіаквитків, громад-
ського транспорту і таксі. Зараз туристи, 
які приїжджають до Венеції на ніч, пла-
тять міський збір у розмірі трьох євро. 
Таким чином влада намагається підтри-
мувати чистоту міста і збільшити місь-
кий бюджет, до якого надходить понад 
30 мільйонів євро щорічно.

Китайські поїзди - найшвидші  
у світі: 1000 км - за три години 

Найшвидші поїзди Китаю проїж-
джають 1021,9 км за 193 хвилини, тоб-
то за три години. Про результати моніто-
рингу в огляді World Speed Survey повідо-
мляє Railway Gazette. Таким чином, китай-
ські регулярні рейси - найшвидші у світі. 
Ще в 2017 році найбільша швидкість по-
їздів була 283 км на годину. Другою най-
швидшою залізницею названо італійську, 
завдяки швидкості 272,4 км за годину. На 
третьому місці - Франція. Крім цих країн, 
принаймні, один регулярний рейс серед-
ньою швидкістю 250 км на годину вико-

нують поїзди Японії, Іспанії і Тайваню. На 
сьомому місці - Німеччина, на восьмому 
- Марокко, на 13 - Велика Британія, на 15 
- Саудівська Аравія, на 19 - США. Середня 
швидкість українського найшвидшого по-
тяга становить 117 км на годину. 

Половина працівників у світі 
отримують лише $198 на місяць 

«На 20 відсотків найбільш низькоо-
плачуваних працівників, а це 650 міль-
йонів осіб, припадає менше 1 відсотка 
сукупного світового заробітку, а на 10 
відсотків найбільш високооплачува-
них - майже половина», - вказали в ООН 
з посиланням на доповідь Міжнарод-
ної організації праці. Із 2004 року на гло-
бальному рівні нерівність в доходах пра-
цюючих людей дещо скоротилася. Однак 
вона збільшується на національному рів-
ні. Велика частина працюючих людей у 
світі отримують вкрай низьку зарплату. 
Багато з них не можуть вирватися з убо-
гості. Загалом на 50 відсотків працюючих 
доводиться всього 6,4 відсотки всіх трудо-
вих доходів у світі, додали в ООН. Середня 
платня половини працівників у світі скла-
дає всього 198 доларів на місяць. 10 відсо-
тків найбідніших працюючих людей пови-
нні працювати більше трьох століть, щоб 
заробити стільки ж, скільки найбагатші 
10 відсотків отримують за рік.

У Словенії звели статую  
Меланії Трамп

Дерев’яну статую дружини амери-
канського президента Меланію Трамп 
«в наївній манері» встановили у сло-
венському містечку Севніца, де пер-
ша леді США провела своє дитинство. 
Про це повідомило радіо і телебачення 
Словенії. Скульптуру створив американ-
ський художник Бред Дауні. Статуя зо-
бражує Меланію в повний зріст у блакит-
ній сукні і чоботях того ж кольору у ви-
гляді давньослов’янської фігури. Перша 
леді, немов на відстані, вітає рідне місто. 
Меланія Трамп (в дівоцтві - Кнавс) наро-
дилася у 1970 році в місті Ново-Місце в 
Словенії, яка входила до складу Соціаліс-
тичної Федеративної Республіки Югос-
лавії. Дитинство провела у провінційно-
му містечку Севніца. Пізніше переїхала в 
США, де й познайомилася зі своїм чоло-
віком Дональдом Трампом. 

У Франції судять півня  
за надто ранні крики

До суду на винуватця ранкових страж-
дань і власницю птиці подали сусіди - літ-
ні люди. Півень за кличкою Моріс доймає 
їх вже два роки. Перші скарги на його ран-
ні крики почали надходити ще навесні 2017 
року. Адвокат позивачів вимагає компен-
сацію у тисячу євро. Суму, в разі виграшу 
в суді, збираються перевести на допомогу 
сім’ям моряків, що загинули в морі. Пери-
петії відбуваються в департаменті Примор-
ська Шаранта, пише Le Monde. У Моріса ж 
є своя група підтримки. На підтримку пів-
ня та його господині створили дві петиції, 
які підписали майже 155 тисяч осіб. Проте 
справа все одно дійшла до суду. На перше за-
сідання не з’явилися ні позивачі, ні сторона 
захисту, тому ключовою темою обговорен-
ня стало питання про те, чи 
є комуна, де проживають ці 
люди, сільською місцевістю, 
чи міською.

Ціна газу для населення восени 
не зростатиме

Володимир Гройсман не бачить 
об’єктивних підстав для підвищення 
ціни на газ для населення. Про це гла-
ва Кабміну заявив у інтерв’ю телекана-
лу ICTV. «Зараз «Нафтогаз» закачує па-
ливо за нинішніми цінами. Тому вони 
не можуть бути підвищені», - зазначив 
він. За словами прем’єра, 20 млрд. куб. м 
газу Україні цілком вистачить для про-
ходження опалювального сезону. І до-
дав, що робитиме все, аби «монополіс-
ти дотримувалися стратегії зменшення 
цін - і в жодному разі не підвищення».

Коли підвищать пенсії  
у наступному році

Наступний перерахунок і осучас-
нення пенсій відбудеться з 1 березня 
2020 року. Про це заявив віце-прем’єр-
міністр Павло Розенко, передає УНН.  
«Це станеться за умови, якщо нова вла-
да не скасує перерахунок і не внесе змі-
ни до закону», - сказав він.
Скільки заробляє секретар РНБО 

Данилюк?

За червень секретар Ради нацбез-
пеки та оборони Олександр Дани-
люк отримав зарплату у розмірі 92 
тис. 320 грн. Це сума з усіма надбавка-
ми. Посадовий оклад Данилюка скла-
дає лише незначну частину з цієї суми 
- 18 тисяч, повідомили в апараті РНБО 
у відповідь на запит журналістів 24 ка-
налу. Для порівняння: розмір зарплати 
Данилюка дорівнює понад 22 мінімаль-
ним зарплатам або трохи більше, ніж 
9 середніх зарплат по Україні у травні. 
Зараз «мінімалка» становить 4 тисячі 
173 гривень.

В Україні знищили  
23,1 млрд. грн.

Нацбанк протягом січня-травня 
утилізував 263,6 мільйонів зноше-
них банкнот на суму 23,1 млрд. гри-
вень. Кількість знищених банкнот на 
6,4 відсотки менша, порівняно з анало-
гічним періодом минулого року. Водно-
час, у грошовому еквіваленті вказана 
кількість, навпаки, збільшилася на 13,8 
відсотків, повідомляє прес-служба НБУ.
У нас Інтернет став повільнішим

Україна втратила 23 позиції у рей-
тингу країн за швидкістю Інтернету і 
тепер посідає 81 місце. Про це йдеться 
у дослідженні компанії Cable.co.uk, пе-
редає УНН. Країни з найвищими швид-
костями Інтернету - Тайвань, Сінгапур, 
Японія, Норвегія, Швеція, Данія, Люк-
сембург. США опинилися на 15 місці, а 
Канада - на 25. Наші найближчі сусіди 
- поляки посіли 28 місце, росіяни - 54, а 
білоруси - 57.

Із батьків-боржників стягнули 
мільярди аліментів

Із неплатників аліментів стягну-
ли понад 7,6 млрд. гривень заборго-
ваності на користь близько мільйона 
дітей. Про це повідомив міністр юсти-
ції Павло Петренко. Він зауважив, що 40 
тисяч боржників відпрацювали на сус-
пільно корисних роботах: підмітали ву-
лиці, прибирали кладовища і за раху-
нок цього погашали заборгованість пе-
ред дітьми. «Стосовно 128 тисяч борж-

ників діють заборони на виїзд з Украї-
ни, керування автомобілем, користу-
вання зброєю та полювання. Майже 60 
тисяч неплатників змушені були запла-
тити штраф у розмірі від 20 до 50 відсо-
тків від суми боргу», - додали у Мін’юсті.

Скільки пасажирів перевозить 
«Укрзалізниця» за день

«Укрзалізниця» влітку перево-
зить близько 141 тисячу пасажирів 
щодня, що більше, ніж на 20 відсо-
тків, порівняно з весною. Про це по-
відомив голова правління компанії Єв-
ген Кравцов, пише Сьогодні. На період 
пікових літніх перевезень додатково 
призначені 32 поїзди. Таким чином, за-
раз щодня курсують 147 потягів. Крав-
цов також зазначив, що із 2864 вагонів, 
задіяних у перевезеннях, 1304 - облад-
нані кондиціонерами.

Молитов та обрядів Папу 
Франциска навчив єпископ з 

України
Під час зустрічі з керівництвом 

Української греко-католицької церк-
ви голова Римської курії розповів, 
яке місце Україна займає в його серці, 
пише  РІСУ. «Ношу вас (українців - ред.) 
у своєму серці та молюся за вас… І зві-
ряюся вам, що іноді роблю це за допо-
могою молитов, які пам’ятаю і яких на-
вчився від владики Степана Чміля, то-
дішнього священика-салезіянина. Він 
навчив їх мене, дванадцятирічного, у 
1949 році. І в нього я навчився прислу-
говувати під час Божественної Літур-
гії, молячись з ним тричі на тиждень. 
Дякую вам за вашу вірність Господо-
ві», - сказав Понтифік. І повідомив, що 
зі зворушенням прочитав книгу «Пере-
слідувані за правду. Українські греко-
католики в умовах тоталітарних ре-
жимів ХХ ст.». Папа додав, що кожного 
ранку й вечора молиться до ікони Бо-
городиці, яку предстоятель УГКЦ Свя-
тослав подарував йому, від’їжджаючи з 
Буенос-Айреса.
У світі десятки журналістів були 

вбиті за півроку: серед них - 
українець

�ього  року у 20 країнах світу було 
вбито 38 журналістів, інформує не-
урядова організація Press Emblem 
Campaing. До списку потрапив і укра-
їнський журналіст Вадим Комаров. Він 
помер 20 червня у Черкасах після того, 
як 4 травня на нього напав невідомий 
чоловік і сильно побив. Поліція розслі-
дує інцидент про побиття журналіста-
розслідувача, як умисне вбивство.

Цьогоріч закрили  
240 банківських відділень 
У цьому році в Україні вже закри-

ли 240 відділень банків. Протягом 
другого кварталу 2019 - 180 банків-
ських відділень. Такі дані містяться 
на сайті Нацбанку. Найбільше закри-
лося відділень державного Ощадбан-
ку. Їх стало менше на 143 відділення. 
Також закрилося 34 відділення При-
ватБанку. З недержавних банків суттє-
во менше стало відділень в Укрсоцбан-
ку та російського Промінвестбанку - на 
33 та 32 відділення, відповідно. Також 
закрили 6 відділень «дочки» російсько-
го Сбербанку. До слова, за підсумками 
2018 року Ощадбанк закрив понад 700 
своїх відділень по всій Україні.

Вода забрала життя більше  
600 людей

В Україні з початку року на воді 
загинуло близько 100 дітей. Про це 
повідомили у прес-службі ДСНС. А за-
галом у 2019 вода забрала життя біль-
ше 600 людей. Чимало трагедій, наго-
лошують рятувальники, сталося через 
необережність.   

Україна Світ



№27 (312) /10 липня-16 липня 2019 р.10 Наш ДЕНЬ Персоналіїnday.te.ua

Кандидат в 
народні депутати 
Володимир 

Кісілевич балотується 
по 165 виборчому 
окрузі, до якого 
входять Зборівський, 
Козівський, 
Підгаєцький, 
Бережанський, 
Тернопільський, 
частина Кременецького 
районів. Серед місцевих 
тернопільських 
політиків та діячів це 
ім'я нове. Однак саме 
на цьому базується 
принцип партії "Слуга 
Народу" – до Верховної 
Ради мають прийти 
нові освічені люди, які 
змінять Україну.   

Володимир Кісілевич на-
родився 27 травня 1994 року 
в місті Тернопіль. Навчався 
в загальноосвітній школі в 
селі Шимківці Збаразького 
району. Після завершення на-
вчання самостійно вирішив 
вступити у Волинську Бого-
словську академію, яку у 2016 
році закінчив, отримавши 
ступінь "богослова". Ще під 
час навчання в богословській 
академії паралельно здобу-
вав освіту в Тернопільсько-
му національному економіч-
ному університеті за фахом 
"Економіка та управління". 
Диплом про другу вищу осві-
ту отримав у 2018 році. Зараз 
також у ТНЕУ здобуває третю 
вищу освіту за спеціальністю 
"Державне управління".

Працює на посаді першо-
го заступника голови Коло-
дненської об'єднаної терито-
ріальної громади. Проходив 
стажування в Департаменті 
управління персоналом Ад-

міністрації Президента Укра-
їни. Завершив навчання в 
Академії лідерства Ради Єв-
ропи та  брав участь у проекті 
«Державотворець».

Володимир Кісілевич — 
молодий державний управлі-
нець, який жодним чином не 
заплямував себе у державній 
службі і повсякденному жит-
ті. Вже кілька років працює 
в ОТГ, тому зсередини знає, 
перед якими труднощами 
постають села, які увійшли 
в громади в рамках реформи 
децентралізації. За час, відко-
ли була створена Колоднен-
ська громада, Володимир 
став ініціатором втілення ба-
гатьох важливих інфраструк-
турних проектів.

Після цьогорічних прези-
дентських виборів Володи-
мир Кісілевич зрозумів, що 
далі залишатися осторонь від 
державотворення не можна 
і вирішив подати заявку на 
кандидата від партії "Слуга 
Народу". Врешті після де-
тального відбору  його кан-
дидатуру затвердили на най-
вищому рівні.

Сам Володимир про те, що 
він став кандидатом, гово-
рить: "Я прагнув цього одра-
зу після виборів Президента. 
Я розумів, що зараз в нас ре-
альний шанс відродити Укра-
їну, побудувати тут хороше 
життя. Я заповнив он-лайн 
анкету, пройшов жорсткий 
відбір і мене обрали, щоб 
представляти "Слугу Народу" 
у 165 окрузі".

Аби вивчити усі проблему 
округу, побував у багатьох 
селах та містах, відвідав під-
приємства, де спілкувався з 
людьми і обговорював най-
важливіші питання краю.  

"Люди висловлюють ви-
соку довіру до партії "Слуга 
Народу". А це ще один до-
каз того, що жителям Бе-
режанського, Козівського, 
Підгаєцького, Зборівського, 
Тернопільського, частині 
Кременецького районів та 
частині м. Тернопіль не ціка-
ва ні стара влада, ні місцеві 
олігархи", — додає Володи-
мир Кісілевич.

У своїй передвиборчій 
програмі кандидат від партії 
"Слуга Народу" задекларував 
чимало пунктів, які допомо-
жуть гармонійно розвива-
тися районам, які входять в 
округ. Перш за все, це:

• залучення іноземних 
інвестицій, а зокрема зако-
нодавчого спрощення про-
цедури приходу інвесторів в 
райони;

• пільгові умови для малих 
та середніх с/г підприємців 
— підприємці, які працюють 
у сфері переробки сільсько-
господарської продукції, змо-
жуть на спрощених умовах 
вести свій бізнес;

• відновлення інфраструк-
тури —  як депутат внесе за-
конопроект про передачу ав-
томобільних доріг районного 
значення до органів місцево-
го самоврядування. Це дасть 
можливість відремонтувати 
шляхи на місцях, а не чекати, 
коли хтось зверху "дасть до-
бро" і кошти на ремонт;

• екологічна реформа  — 
ухвалення законопроектів, 
які позбавлять країну стихій-
них сміттєзвалищ;

• реформування медици-
ни екстреного виклику — 
встановлення пільгових умов 
для забезпечення спецав-
то та оновлення автопарку 

служб екстреного виклику;
• загальна медична рефор-

ма — депутатський контроль 
над проведеннм реформуван-
ня в медзакладах округу;

• молодь майбутнього 
— на окрузі як депутат до-
биватиметься забезпечення 
молоді якісною освітою, пра-
цевлаштуванням, створен-
ням простору для самореа-
лізації. А також відновлення 
програми молодіжного жит-
лового кредитування;

• гідне пенсійне забезпе-
чення — перехід від солідар-
ної до накопичувальної пен-
сійної системи. Всі страхові 
накопичення, зроблені люди-
ною за життя, не пропадати-
муть у фондах, а переходити-
муть у спадщину;

• будівництво доріг за єв-
ропейськими стандартами, 

автоматичний контроль ваги 
та швидкості автомобілів — 
чіткий контроль за викорис-
танням грошей на ремонт 
шляхів.

"Щоб жити в нормальній 
країні — необхідно усунути 
стару корупційну систему. 
А перші кроки до цього це 
—  це скасування недотор-
канності народних депутатів 
і спрощення процедури ім-
пічменту президента; очи-
щення та перезавантаження 
прокуратури, СБУ, антикоруп-
ційних органів; ліквідація не-
потрібних державних органів 
і зайвих функцій. Я хочу змін 
і усім серцем вірю, що вже 
найближчим часом вони від-
будуться!" — додає кандидат 
в народні депутати від партії 
"Слуга Народу" по 165 окрузі 
Володимир Кісілевич.

«Я хочу змін і вірю, що вони 
найближчим часом відбудуться», — 
кандидат в народні депутати від 
«Слуги Народу» Володимир КІСІЛЕВИЧ

Для цього необхідно зібрати 
20 тисяч євро. Це внесок 
української сторони, на 

ці кошти виготовлятимуть 
технічно-кошторисну 
документацію.

Ще у 2017 році рішенням сесії для 
будівництва центру для обслуговування 
дітей та молоді з інвалідністю у Кремен-
ці виділили земельну ділянку, а також 
100 тис. грн. на виготовлення проектно-
кошторисної документації на відвід зе-

мельної ділянки під будівництво.
- Раніше проект з Кременця потра-

пив до запасного списку і знаходився на 
третій позиції, - розповіла кременчан-
ка Наталія Бабій, мама, котра виховує 
10-річного Максимка із ДЦП. - На даний 
момент два проекти, що були попереду 
у запасному списку, вже отримали гран-
тові кошти. Донорами зібрано більшість 
необхідних коштів для кременецького 
проекту. З кожним днем вірогідність 
отримання дофінансування нашим про-

ектом зростає. У листопаді, після ауди-
торських перевірок в інших проектах 
кошти будуть зібрані повністю. На цей 
час мають бути проведені всі попередні 
підготовчі роботи. 

Батьки дітей з інвалідністю зазнача-
ють: такий центр необхідний, аби діти 
та молодь з інвалідністю були задіяні в 
суспільстві. 

- З іншого боку, наше суспільство по-
требує додаткової інформації та вихо-
вання толерантності до людей з інвалід-

ністю, - додає Наталія Бабій. - Адже часто 
доводиться спостерігати за тим, як від 
них здорові люди, надто це стосується 
дітей, сахаються. А це – неправильно і 
навіть жорстоко.  

Усі бажаючі долучитися до збору 
коштів на будівництво навчально-
реабілітаційного центру можуть 
зробити це за наступними рек-
візитами: ЄРДПОУ 40154708 Р/р 
№26006055129993 в Тернопільській 
філії ПАТ «Приватбанк» МФО 338783.

У Кременці може з'явитися перший в Україні реабілітаційний центр, збудований за грантові кошти

Політична реклама
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Думаєте, що посівна закінчилася? 
А ось і - ні. Якщо є бажання, то 
можна посадити вдруге не тільки 

картоплю, а й багато швидкорослих 
культур, які встигнуть до осені дати 
врожай.

Посіяні навесні редька, ріпа, бруква, морква, 
буряк, пастернак і коренева петрушка будуть 
готові до збирання в липні – серпні, але закла-
дати на зберігання рано: в льоху ще надто те-
пло, та й не долежать вони до весни. А ось, якщо 
їх посіяти в липні, то врожай, зібраний у вересні 
– жовтні, без проблем долежить до весни. Вза-
галі, в липні важко отримати сходи зелені – на-
сіння дрібне, швидко пересихає і проростки 
можуть загинути. Щоб цього не сталося, посіви 
мульчують, прибираючи мульчу перед появою 
сходів. 

У липні можна посіяти огіркову траву (бора-
го), але сіяти її треба в півтіні, бо на сонці вона 
швидко викидає суцвіття і грубіє.

Кріп взагалі сіють кожні 15-20 днів, а щоб 
насіння сходило швидше, його попередньо ви-
мочують у воді. Грядка для кропу повинна бути 
добре освітленою, а ґрунт - родючим. Також не 
можна загущувати посіви.

Справжній рекордсмен по дозріванню – 
крес-салат, дає зелень вже через два тижні. Лис-
товий салат росте близько місяця. З'явилися 
сходи - треба одразу прорідити, щоб рослини 
не витягувалися. Щоб розетка листя була пиш-
нішою, не забувайте регулярно поливати салат.

Не зайве знайти місце і для шпинату. Замо-
чіть насіння у воді на пару годин: після сівби 
сходи з'являться вже через тиждень. А ще через 
два тижні зелень буде готова до зрізу.

Рукола зійде через п'ять-шість днів. Грунт 
для неї має бути родючим і вологим. Тоді моло-
ді листочки будуть особливо ніжними та смач-
ними. Більше інших популярні сорти Рококо і 
Пасьянс.

Посадіть цибулю і петрушку, вони до осені 
дадуть відмінну зелень і порадують соковити-
ми сходами ще й навесні. Так що відразу вб'єте 
двох зайців.

Редис теж можна сіяти влітку кожні два тиж-
ні, тільки підбирайте сорти, стійкі до стрілку-
вання. Це дозволить бути з соковитими корене-
плодами до самих заморозків. Посіяний в липні 
і зібраний в жовтні дайкон чудово пролежить 
до березня в погребі і не втратить свіжості. Але 
будьте уважні – сходи можуть вразити хресто-
цвіті блішки, капустяні совки та інші шкідники.

Горох і боби також дозрівають досить швид-
ко. Перед посівом їх треба замочити на 10-12 
годин, а саму грядку добре полити. У спеку до-
ведеться регулярно поливати сходи, збиваю-
чи температуру і не даючи грунту пересихати, 
тільки тоді горох дасть нормальний врожай.

Щавель, ревінь, цибулю-батун, шніт сійте на 
грядках, розташованих на пагорбі. Тоді вони не 
затоплюються осінніми водами і раніше дають 
навесні зелень. Встигнуть вони сформувати 
розетки листків і до настання заморозків.

При літній посадці віддавайте перевагу ско-
ростиглим сортам і гібридам. Вони, може, й не 
такі врожайні, зате дають врожай значно рані-
ше, встигаючи за теплий період дати плоди.

Дуже люблять дріжджо-
ву підгодівлю огірки, тома-
ти, перець і баклажани, і на-
віть квіти! Троянди від такої 
підгодівлі цвітуть просто 
приголомшливо, з легкістю 
переносять спеку і посуху. 
Любителям орхідей на заміт-
ку - підгодуйте їх дріжджо-
вим розчином і ви зрадієте 
результату. Рецептів дріж-
джового підживлення рослин 
багато і всі вони дуже прості. 
Розповімо про деякі з них.

Спосіб №1. Складаємо в 
бочку вирвану з городу траву 
(наприклад: бур'яни, облама-
ні пасинки помідорів, кволу 
проріджену зелень), залива-
ємо водою і нехай добу по-
стоїть, прогріється. Потім 
додаємо 500 гр дріжджів і за-
лишаємо на дві доби. Добре 
буде туди накидати хлібних 
кірок, сухарів, черствого хлі-
ба і т.д. Далі цим розчином 
поливаємо рослини.

Спосіб №2. На 3-х літрову 
банку води беремо півсклянки 
цукру і 4 пакети сухих дріж-
джів. Вода повинна відстояти-
ся і бути теплою. Спочатку в 
невеликій кількості води роз-
водимо цукор і дріжджі, потім 
в цей розчин доливаємо воду, 
що залишилася. Ставимо в те-
пле місце, нехай собі бродить. 
Коли бродіння закінчиться, 
розводимо отриману ріди-
ну теплою водою (1 склянка 
бражки на відро води) і поли-
ваємо наші огірки-баклажани 
(не менше 1 літра на рослину).

Спосіб №3. 50 грам сирих 
дріжджів розмішуємо у відрі 
теплої води, даємо настоя-
тися 2-3 години і поливаємо 
рослини по півлітра під кущ.

Спосіб №4. 100 грам си-
рих дріжджів розмішуємо у 
відрі теплої води, додаємо 
півлітрову банку якогось ста-
рого варення або чогось со-
лодкого і нехай бродить. Піс-

ля беремо склянку бражки, 
розбавляємо в 5 літрах води 
і поливаємо під корінь або по 
зеленому листу.

Зверніть увагу!
Для того, щоб дріжджова 

підгодівля діяла, необхідне 
тепло, тобто, температура не 
нижче 20 градусів, і грунт має 
бути вже прогрітий.

Підгодовувати потрібно 
2-3 рази за сезон. Квіти під-
годовуємо в травні і ще раз 
влітку, овочі - через пару 
тижнів після посадки у від-
критий грунт і ще днів через 
20. Також полийте бражкою 
рослини, що пересаджували-
ся, а ще кволі та хворі.

Поливати дріжджовим 
розчином можна не тільки 
під корінь, а й по зеленому 
листу. У цьому випадку він 
діє як позакореневе піджив-
лення і додатково захищає 
рослини від різних грибко-
вих захворювань.

Суниця любить дріжджі, а 
ось застосування такої підго-
дівлі для цибулинних - спір-
не. вони надалі можуть пога-
но зберігатися.

Порада: коли робите дріж-
джовий розчин, обов'язково 
візьміть більшу тару, щоб 
йому було де бродити.

ПЕРША ПОМИЛКА - ЗАЛИШЕННЯ ПАСИНКІВ.
Її зазвичай допускають початківці городники. Вони так ті-

шаться зростаючим паросткам, так переживають за кожну гілоч-
ку, що їм просто шкода видаляти пасинки. Але ж на вирощування 
пасинків томат витрачає ті соки і ті сили, які міг би пустити на 
збільшення кількості плодів, а, значить, і на підвищення врожай-
ності. До речі, через велику кількість пасинків помідори довше 
дозрівають. Рекомендують видаляти пасинки рано-вранці, бажа-
но, в сонячний день, щоб зріз або ранка на місці обриву за день 
встигали затягтися.
ДРУГА ПОМИЛКА - ТОМАТИ НА ГРЯДЦІ РОСТУТЬ ЩІЛЬНО, БЕЗ 

ДОСТАТНЬОЇ ВІДСТАНІ ОДИН ВІД ОДНОГО.
Такий метод посадки існує, він називається «загущені посадки». 

Його практикують спеціально, але для помідорів він - недопусти-
мий. Томатний кущ повинен провітрюватися, його має з усіх боків 
прогрівати сонечко. Від такого тісного сусідства витягуються між-
вузля, а рослини більше схильні до захворювань різними гнилями.

ТРЕТЯ ПОМИЛКА - НАДМІРНИЙ АБО НЕДОСТАТНІЙ ПОЛИВ.
Томати мають потребу у великій кількості води, щоб донести 

кальцій до їх високих верхівок. Особливо важливо велика кількість 
води в перші кілька тижнів після посадки. Від нестачі вологи рос-
лина в'яне, зав'язі і бутони опадають, а дозрілі плоди розтріску-
ються. Але й заливати рослину не потрібно - інакше вона захворіє 
грибковими захворюваннями.

Відразу ж виникає питання - скільки ж води потрібно томатно-
му кущу? Стандартна норма - приблизно 5 літрів води, поливати 
слід обов'язково регулярно і тільки вранці або ввечері. Тобто, не 
потрібно думати: «Ой, який спекотний полудень! Поллю помідори, 
нехай охолонуть!». Вони не охолонуть, а тільки захворіють.

За нормами цілком достатньо двох-трьох поливів на тиждень (в 
залежності від погоди).

Порада: стежте за забарвленням листя томатів. Якщо полив не-
достатній, то воно потемніє, а потім і зовсім в'яне.

Ще одна порада: при поливі намагайтеся, щоб вода не потрапля-
ла на листя і стовбур томата. В цьому випадку будуть опіки. Тому 
воду виливайте або безпосередньо під корінь, або проведіть поруч 
з кущем в землі борозенку і лийте воду в неї. Потім ці борозенки 
злегка присипте землею, щоб волога не випарувалася, а дійшла до 
кореня томата.

ЧЕТВЕРТА ПОМИЛКА - ПЕРЕРОСЛА РОЗСАДА.
Відбувається вона з двох причин: або ж не купили вчасно роз-

саду, або ж свою, вирощену з насіння, боязно ще садити у відкритий 
грунт - мовляв, ще холодно і рано, а раптом - ранкові заморозки.

В результаті розсада переростає і витрачає багато часу і сил на 
вкорінення і адаптацію. Але ж вона могла б всі ці сили пустити на 
те, щоб підвищити врожайність томатів.

Для кожної кліматичної зони існують свої терміни висадки, тож 
намагайтеся їх дотримуватися.

П'ЯТА ПОМИЛКА – БАГАТО ЛИСТЯ.
Крім пасинків не забувайте з кінця травня - початку червня 

обривати в томатів нижні листки. Під гроном з великими, але ще 
недозрілими помідорами не повинно бути жодного листка. Реко-
мендується видаляти по 1-3 нижніх листка в тиждень, а якщо ні, то 
рослині гарантований сильний стрес, що призводить до затримки 
росту, а, можливо, і втрати частини врожаю. 

Господар
П`ЯТЬ ПОМИЛОК,

 що знижують 
врожайність помідорів

У липні сіємо редиску і кріп

ДРІЖДЖІ: супер-засіб для вашого городу

Дріжджова підгодівля рослин зараз набуває 
величезної популярності, оскільки 
рослини на неї благотворно відгукуються, 

а результат її застосування перевершує всі 
очікування. Дріжджові бактерії пригнічують 
грибкові захворювання рослин, а самі 
рослини не тільки отримують безліч цінних 
мікроелементів і вітамінів, а й необхідний їм азот в 
легкозасвоюваному вигляді.
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Худощаві пальці 
чоловічих 
рук, тремтячи, 

перебирають галузки 
на вервичці, вуста 
шепочуть молитви. 
Цього чоловіка тепер 
частенько можна 
побачити у церкві, 
дорогу до якої ще 
донедавна він вперто 
обминав.

Здавалось би, усе є для 
життя: сім’я, дім висока по-
сада, гроші… Та, мабуть, для 
щастя цього виявилося не-
достатньо. Чим більше було 
досягнуто, тим вищу планку 
ставив перед собою, прагнучи 
весь світ покласти до своїх ніг.

До зверхності, пихатості 
чоловіка, батька в домі зви-
кли дружина і діти. Він «ки-
дав» їм гроші, наче щенятам, 
не приховуючи при цьому 
свого лицемірства, насмішку-
ватості, мовляв, який я «до-
бродій».

Ні для кого не було секре-
том, що жінок Богдан міняв, 
як шкарпетки. Знала про це і  
дружина Олеся: знала і мовч-
ки страждала… Боялася його, 
бо міг у стані злості замахну-
тися на жінку кулаками.

Скажете, терпіла через 
гроші. Та ні, швидше – зара-
ди дітей, а ще леліяла в душі 
спогади про їхні перші зустрі-
чі, про щасливий час, прожи-
тий разом. Це ж десь лише два 
роки тому, відколи зайняв ви-
соку посаду у фірмі, став, наче 
сам не свій. Як підмінили її 
Богдана.

Нестерпно боляче було 
Олесі переносити чоловікові 
приниження та образи, бо, не-

зважаючи на все, не переста-
вала любити.

Жінка щовечора ставала 
навколішки перед образами і 
ревно молилася за навернен-
ня чоловіка.

А він… Не бачив ні сліз, ні 
мольби. Напідпитку опівночі 
приходив додому, зранку – на 
роботу. І так день у день, на-
віть у вихідні знаходив ро-
боту, чи то пак, відмовку для 
дружини і дітей.

І Олеся, й діти добре 
пам’ятають той день, який 
став переломним у їхньому 
житті. Тремтячим  голосом, 
зателефонувавши додому, 
Богдан промовив:

– Мене підставили, я не ви-
нен, – тільки й спромігся ска-
зати.

У той час його покинули 
всі, крім рідні, – друзі, знайо-
мі, колеги, коханки… Найбіль-
шу підтримку й опору відчу-
вав лише від найрідніших, пе-
ред якими упродовж остан-
нього часу так завинив. Вони 
не дорікали, не глузували і не 
зловтішалися, а робили все 
можливе, щоб довести, що 
Богдан не винен.

Продали цінні речі, які 

були в квартирі, найняли хо-
рошого адвоката. За якихось 
декілька тижнів Богданову  
непричетність до переводу з 
їхньої фірми в офшорні вели-
кої суми грошей було доведе-
но. Його підставив той самий 
начальник, який два роки 
тому свого перспективного 
працівника підвищив у посаді 
і обіцяв «гори-мости».

Усе почало ставати на свої 
місця. Поступово Богдан зро-
зумів, хто є хто у його житті: 
хто використовував, а хто – 
щиро любив і терпів.

Сліпа і черства душа чо-
ловіка ставала відкритішою, 
прагнула наповнюватися но-
вим, потрібним змістом. Цю 
незаповнену нішу відтепер 
заповнювало спілкування з 
рідними і дорога до Божого 
храму, яка виявилася довгою 
і тернистою.

Там він віднайшов цілко-
витий спокій і гармонію. У 
храмі Богдан щиро каявся за 
біль, спричинений рідним, 
молився до Господа, якого 
впустив у своє серце…

Оля ГЛАДЧУК-
ПОПАДЮК.

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

Ти молися…
Мені мама колись говорила:
«Не печалься в біді, доню мила,
І якою б не була дорога, 
Ти молися, і прийдеш до Бога»

Пронеслися роки, мов вітрами,
І я знову приходжу до мами.
І вторує квітками могила:
«Не печалься в біді, доню мила…»

*     *     *
Якби ти знав…
Ти молишся і просиш:
Боже, дай!
І почуття вирують через край. 
Уже б сьогодні, зараз, чимскоріш
Мене, мій Боже, бідного
Потіш! 
Господь все бачить, чує
Лиш мовчить.
У Бога все можливе
В одну мить.
І ти б отримав все,
Що попросив,
Якби тебе Господь 
Так не любив! 
Твої терпіння – то вузький 
Місток
Від суєти земної
До зірок,
До неба, невимовної краси!..
Якби ти знав, ти б так
Цього просив,
І всі терпіння з вдячністю
Зносив. 

*     *     *
Слово ніби звичне…
Я йду на Прощу –
Слово ніби звичне,
А в ньому таїнство
Всепрощення величне.
Там Мати Божа
І Цариця світу
Дітей своїх 
Очікує привітно.
«Я вас люблю, Я ваша добра Ненька,
Мені так шкода
Кожного серденька.
Де сум, де біль, де плач,
Яка невтіха, -
Усе відійму непомітно
Й тихо.
Як в матері –
Одне моє веління –
Очистіть в щирих
Сповідях сумління,
Щоб не лишилась 
Ні одна провина.
Найбільший Скарб – 
В Причасті мого Сина.

Господь почує…
В скорботі руки я складаю,
Душа летить в небесну вись, -
До тебе, Господи, ридаю: 
Змилосердись, змилосердись! 

Ніхто не чує, не говорить,
Лиш зірка дивно мерехтить…
А серце знов молитву творить –
Господь почує, і простить…

І добрий Ангел мій радіє, 
Бо знає Він молитви путь…
Витай в душі моїй, Надіє!
Лиш не покинь мене, а будь! 

Ярослава ПОШВА, 
м. Зборів.

- Благословляю вас, діти, на 
довгий і міцний шлюб. Живіть у 
коханні та злагоді. В мирі та добрі. 
Хай щастям стелеться ваша спіль-
на дорога… 

Олесь одружує сина Миколу. 
Від хвилювання витирає долонею 
сльози.

- А Оксана так і не приїхала. 
Матір називається, - перемовля-
лися гості.  

- Певно вже давно якийсь сень-
йор їй голову закрутив. 

- Вони ж із Леськом не розлу-
чені. 

- То й що?  
- Так давно в Європі працює, а 

жодної копійки на забаву не дала.  
- Вона вдома роками не була.    
- Лесько сам дав раду двом ді-

тям. Святий чоловік. 
- Пощастило Крукам із зятем. 

Микола на руках буде Катю носи-
ти. В батька характером вдався. 
Такого хоч до рани прикладай… 

Музики виграють. Гості весе-
ляться. Та ніхто не знає, що коїть-
ся в Олесевій душі…   

…Оксана вийшла заміж за Оле-
ся у вісімнадцять. Через рік Мико-
ла народився. Згодом - Віта.  

Олесь крутився, як міг. Воді-
єм на комунальному підприємстві 
працював. І на будову ходив. Під-
робляв. Батько був будівельни-
ком, то й сина ремесла навчив. 

Оксана нарікала на весь світ. І 
з дітьми тяжко. І з грішми нелег-
ко. Олесь заспокоював дружину: а 
кому зараз добре живеться? Скіль-
ки людей роботу втратили. Під-
приємства закриваються. Час та-
кий. Але все зміниться.

- І доки чекати того «змінить-
ся»? - зривалася на крик Оксана. 
- А Віта ще й неспокійна така… Я 
вже забула, коли спала нормаль-
но. І допомогти нема кому. 

- Ти ж знаєш, і твої, і мої бать-
ки працюють. Добре, що роботу 

мають.  
…Містечковий люд почав тяг-

нутися на закордонні заробітки. 
От і сусідка подалася до Європи. Її 
донька Зоя хвалилася перед Окса-
ною, що тепер безгрошів’я в сім’ї 
не загрожує. Оксана заздрила сусі-
дам. «Пиляла» чоловіка. І все час-
тіше впадала в нерви…

- Я б на твоєму місці, Оксано, 
не чекала, коли Олесь розбага-
тіє, - якось завела розмову Зоя, - а 
махнула б за кордон, аби вилізти із 
злиднів.  

- Що ти таке кажеш? На кого 
дітей залишу? Малій недавно рік 
минув.

- І, взагалі, ти в дзеркало на 
себе дивилася? Обабилась. Вро-
да в’яне… Не за того ти, Оксано, 
заміж вийшла. Олесь добрий, але 
цього ні в гаманець, ні в тарілку не 
покладеш.        

Зоїні слова крутилися Оксані в 
голові. Поки що з дітьми вдома си-
дить. А далі? Ні освіти, ні перспек-
тиви. Куди на роботу піде? Та й де 
ту роботу знайти тепер?  

- Поїду на заробітки! - мовила 
сама до себе.     

Сказала про це чоловікові. 
Олесь не йняв віри почутому.

- А діти? 
- Батьки допоможуть. Мико-

ла вже до школи скоро піде. А Віту 
незадовго можна буде до садка 
віддати.    

- Оксано, хіба ми без шматка 
хліба сидимо? 

- Діти ростуть, їм треба одягу, 
взуття. І я вже забула, коли обнов-
ки собі купувала. А ти скільки ра-
зів свої капці ремонтував? Хіба то 
життя? 

- То вже ліпше я поїду на будо-
ву. А ти з дітьми будеш.

- Ні! Я все вирішила.  
Олесь не вмів перечити ні ма-

тері, ні дружині. 
Свекруха так лаяла Оксану, що 

пів містечка чуло. Та вперто мов-
чала. Подумки була звідси дале-
ко… 

… - Пильнуй, Колю, за сестрич-
кою. Тепер ти за старшого, - сумно 
пожартував Олесь.

Хлопець по-дорослому кивнув 
головою. 

…Оксана двічі приїжджала до-
дому. Віта маму не впізнала. Мико-
ла на матір був ображений. Бачив, 
як нелегко батькові. Син був гар-
ним помічником, але так хотіло-
ся з хлопцями у м’яча пограти, на 
велосипеді покататися... Хлопець 
чув, як бабусі винуватили батька, 
що відпустив матір у світ. 

А Олесь відчував: збайдужіла 
до нього Оксана. Чужою стала. І до 
дітей особливої любові не має. 

Невдовзі перестала передава-
ти гроші та речі для дітей. І дзвін-
ків не стало. 

Олесь різну «жіночу» роботу 
навчився виконувати. Був дітям за 
батька й матір. А ті все рідше запи-
тували, коли вона повернеться…

Микола був чудовим братом. 
Пильнував за сестрою, як і обіцяв. 
Віта його любила. «Хвостиком» 
всюди бігала… 

Минали роки. Оксана не дава-
лася чути до сім’ї. Начебто спілку-
валася зі своїми батьками. Олесь 
про це нічого не знав. А коли за-
питував про Оксану, теща відпо-
відала:

- Треба було жінку вдома три-
мати. 

- Я ж казав, що сам поїду. А вона 
й чути не хотіла.  

- Значить, погано казав.
- То хай розлучається. 
- Так їй і скажи.
- Сказав би, та не можу. Дайте 

хоча номер її телефону. 
- А я що, його знаю?..
…Не приїхала Оксана до сина 

на випускний. Не провела до армії. 
- Не осуджуй маму, - просив 

Олесь сина. - Просто… вона… в неї 
інше життя. Так сталося…

- Мама зрадила нас, тату…      
Микола також вивчився на бу-

дівельника. Руки в хлопця були 
золоті. Як і в батька. 

Коли завів мову про женячку, 
Олесь зітхнув:

- Не склав я грошей на весілля, 
сину. Розпишіться, візьміть шлюб 
у церкві. А забава… Хіба від того 
щастя буде більше? 

- Не переживайте, тату. Поїду 
за кордон. Зароблю…

…Настала черга Віти вітати 
молодих з одруженням. Вона дя-
кувала Миколі за те, що глядів її, 
що він - найкращий брат у світі. 
Аж розплакалася. 

Микола вийшов з-за столу, ви-
тер сестрі сльози, як колись у ди-
тинстві. 

- Годі, маленька, я завжди буду 
поруч. 

Підійшов Олесь. Обійняв дітей. 
Гості дивилися на них захоплено і 
розчулено…

Оксана ж не бачила своєї сім’ї 
майже п’ятнадцять років. Чи зна-
ла, що син жениться? А, може, ні 
чоловікові, ні дітям уже давно 
нема місця в її житті та серці…

Ольга ЧОРНА.

Ліричними рядками
*     *     *

Я чекаю тебе, як лелеки чекають весни,
щоби плодитись й жити у щасті, 

а може в нещасті…
- Милий мій, ти прийди в мої сни.
Ти причастя моє, ти причастя….
Я чекаю тебе, як чекає земля сівача,
щоб засіяв її він для щастя, 

а може нещастя….
Я чекаю…і спраглі шепочуть вуста:
- Ти причастя моє, ти причастя….
Я чекаю тебе, як в посуху 

чекають дощу,
щоб напитись і жити у щасті, 

а може нещасті…
- Любий мій, я тебе нікуди не пущу.
Ти причастя моє, ти причастя…

*     *     *
Важко житии, коли тебе зрадять…
Важко сильною й гордою бути…
- Ти прости… - 

тобі хтось порадить…
Я прощу…Але як забути?!
Як забути? Коли розтоптали
все святе, що в душі жевріло…
Нащо вірила? Нащо любила?
Я простила….А серце боліло…
Так боліло…і краялось…й терпло…
Я нікого й нічого не чула…
На душі в мене й досі терпко…
Я простила…Але не забула….

Галина КУХАРИШИН.

Невигадане

На літній площадці 
ресторану лунала 
гучна музика. Гості 

веселилися. Теплий 
червневий вечір обгортав 
місто таємничими тінями 
і все навколо здавалося 
казковим. Ігор закохано 
дивився на Лесю і 
пригортав її ближче до 
себе. Вони танцювали в 
центрі. Хлопець в колі 
родини зустрічав своє 
двадцятиліття… 

– Лесю, я запрошую тебе до 
себе на День народження. Че-
катиму! – ніжно взяв дівчину за 
руку, зазирнув в карі очі. 

– Я не знаю. Якось незручно 
перед твоїми батьками, – відпо-
віла, ніяковіючи Леся. 

– Я вже їх повідомив, що ти 
будеш. Відмова не приймається, 
– настійно сказав хлопець і по-
цілував кохану в повні малино-
ві вуста. 

Леся довго не могла засну-
ти. Згадки насувалися одна за 
одною, неначе хмарини у шибці 
вікна. Пригадувала усе до най-
менших дрібниць: і те, як по-
знайомилася з Ігорем, як впер-
ше він її запросив на побачення, 
як допомагав під час екзаменів. 
Вони навчалися в педагогічно-
му. Мріяли стати вчителями. Го-
лубоокий, світловолосий юнак 
користувався увагою в жіночо-
му колективі майбутніх педаго-
гів, але вибрав її – старосту гру-
пи, запальну та веселу організа-
торку всіх масових дійств. Від-
тоді вони не розлучалися. 

Наступного дня Леся поділи-
лася новиною, про те, що її за-
прошено на ювілей, з подругою 
Оксаною. Попросила скласти їй 
компанію на святі. Оксана запе-

речувала, мовляв, буде непроха-
ною гостею. Та Леся все залагоди-
ла, повідомивши Ігоря про те, що 
якщо прийде, то лише з подругою 
і він, звичайно, погодився. 

І ось тепер, в ресторані, Леся 
усі танці танцювала з Ігорем, а 
Оксана сиділа сиротиною, по-
чуваючись не в своїй тарілці. 
Вона спостерігала за парою і за-
здрість точила її єство. Аж рап-
том здригнулася, поглянувши 
на Ігореву руку, яка ніжно обі-
ймала Лесин стан. На правиці 
був відсутній середній палець. 

– Ми будемо завжди ра-
зом, принцесо моя, – говорив-
шепотів Ігор Лесі на вухо. – Я та-
кий щасливий! А ти ? 

Леся зашарілася, мов мак, і 
нічого не відповідала.  Їй здава-
лося, що вона літає і від щастя 
запирає дух. 

У перерві Оксана відклика-
ла Лесю: 

– Нам пора йти, – суворо ска-
зала. - Ти на годинник дивила-
ся? Подумають що ми не вихова-
ні, – заторохтіла. 

Вони швидко попрощали-
ся і попрямували додому. Леся 
за порадою подруги попроси-

ла, щоб Ігор її не проводив, а за-
лишився з рідними. Тільки-но 
вони вийшли, як Оксана почала:

– Ти, Лесько, розум маєш? 
Така красива дівчина, навіщо 
тобі каліка здався?

– Який каліка? – спантеличе-
но запитала Леся.

– А ти що сліпа, не бачила, що 
він пальця не має?  

– Я й не помітила, – сумови-
то сказала Леся. А самій наче но-
жем по серці врізало. Ці слова 
збили її з пантелику і вона зра-
дила своїй любові. Грубо пові-
домила Ігоря, що не кохає його 
і, взагалі,  виходить заміж. Так 
і вчинила. Вискочила заміж за 
сусіда, дитину народила. Жили 
без любові, але тихо та мирно. 
Стала Леся задуманою і мовчаз-
ною, та змінити щось боялася. 
Оксана теж вийшла заміж. За ба-
гача… 

П’ять років збігло відтоді, як 
вони інститут закінчили. Знову 
червень квітує піонами, п’янить 
ароматом жасмину. Зустріч од-
нокурсників у тому ж рестора-
ні. З’їхалися усі – молоді, веселі, 
окрилені, крім Ігоря. Кожен роз-
повідав про своє життя, ділився 

спогадами. Коли дійшла черга 
до Оксани, вона встала і зі сльо-
зами на очах вибігла на вулицю.

– Що сталося? – наздогнала 
її Леся.

– А що мені розповідати? Мій 
чоловік – каліка, на інвалідному 
візку. 

– Як?
– Потрапив в автомобільну 

аварію, перелом хребта, вирок лі-
карів – ходити не буде ніколи, –  
зайшлася плачем жінка. «Навіщо 
тобі каліка?» – зринули в Лесиній 
пам’яті слова. Вона обняла по-
другу за плечі, стала заспокоюва-
ти, а серце її обіймав невимовний 
щем… Вони сіли на лавочку. Леся 
гладила Оксану по голові, неначе 
малу дитину. Та заплющила очі і 
затихла, а Леся дивилася вдаль 
і думала про щось своє, далеке і 
сокровенне. Раптом вона побачи-
ла молодого красивого чоловіка 
із величезним букетом багряних 
троянд. Він підійшов  до Лесі і 
став, як вкопаний. Кілька пелюс-
ток впало на землю, а Лесі здало-
ся, що разом з ними обірвалося її 
серце… 

 Раїса ОБШАРСЬКА.

гніздечкоСімейне

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: Ярослав Тюх, Яна Казмірчук, Михайло Сидорук, Еліана Ткачук,  
Дарина Ходанович – випускники-медалісти Лановецької ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів ім. Ю.Коваля.

Життєві сюжетиКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯКАЯТТЯ Бумеранг
 Оксана 
 сиділа 
сиротиною, 
почуваючись не в 
своїй тарілці. Вона 
спостерігала за парою 
і заздрість точила її 
єство.

«Мама зрадила нас…»
 Оксана ж не 
 бачила своєї сім’ї 
майже п’ятнадцять 
років. Чи знала, що син 
жениться? А, може, ні 
чоловікові, ні дітям уже 
давно нема місця в її житті 
та серці…

Сокровенне

Дві дороги пройшли ви - 
дитинство і школу,

І на кожній долали перешкоди 
в житті.

Але те, що пройшли, 
не забудьте ніколи

І назавжди залиште 
в душі спогади ті…

Хай ваше майбутнє буде щасливе,
Береже хай вас Ангел, 

освятить мету.
Будьте впевнені, 

людяні і незрадливі,
Досягніть всіх висот 

на життєвім шляху!
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(Закінчення. Початок у минулому 
випуску) 

Ганна Соловей (велотрек)
Вона – перша шосейна призерка 

чемпіонату світу. У 2014 Ганна Соло-
вей здобула «срібло» в індивідуальній 
гонці з роздільним стартом. До цього 
часу українка перемагала ще на євро-
пейській першості, де здобула «золото» 
серед спортсменок до 23 років. Далі – 
«срібло» на І Європейських іграх в Баку, 
і ось воно – бажане «золото» у Мінську.

Марія Повх та Людмила 
Кукліновська (веслування 

на байдарках)
Веслувальниці Марія Повх та Люд-

мила Кукліновська здобули для Украї-
ни першу золоту нагороду з веслуван-
ня на ІІ Європейських іграх. До цього 
часу, в своєму активі каноїсти та байда-
рочники мали лише два «срібла». 

Людмила Кукліновська вперше ви-
ступала на Іграх і одразу виборола «зо-
лото». Для спортсменки це перша кон-
тинентальна нагорода серед дорослих 
за спортивну кар’єру. 

Дар'я Білодід (дзюдо)
Її називають справжнім діамантом 

світового дзюдо. Дар’я Білодід у віці 17 
років 11 місяців стала наймолодшою 
чемпіонкою світу в історії дзюдо. Крім 

того, здобула першу золоту нагороду 
чемпіонату світу в історії українського 
жіночого дзюдо.

На ІІ Європейських іграх українка 
поборола дворазову чемпіонку Європи 
угорку Еву Черновіцкі, француженку 
Мелані Клеман і бронзову призерку 
чемпіонату Європи-2018 Міліцу Ніко-
ліч із Сербії, а у фіналі в принциповій 
зустрічі здобула перемогу над чинною 
чемпіонкою Європи Іриною Долговою 
з Росії.

Георгій Зантарая (дзюдо)
Останні 10 років він залишається 

лідером українського дзюдо, зараз у ва-
говій категорії 66 кілограмів. На татамі 
– справжній боєць: технічний та іноді 
жорсткий, а ще гарний стратег та само-
критичний спортсмен. 

Зантарая у Мінську провів п’ять пе-
реможних сутичок – проти мальтійця 
Джеремі Сайвелла, словенця Андража 
Жереба, білоруса Дмитра Шершня та 
грузинського дзюдоїста Баґраті Ніні-
ашвілі, а у головній зустрічі переміг іта-
лійського спортсмена Маттео Медвежа

Анастасія Сапсай (самбо)
Вона просто розчавила всіх супер-

ниць. Технічно та дуже швидко. Чемпіон-
ка Європи у 2017, 2018 роках, бронзова 
призерка світової першості і справжнє 
відкриття цих Ігор – самбістка Анастасія 
Сапсай. Чвертьфінальна сутичка проти 
Карини Стефанович із Литви заверши-
лася з рахунком 9:0, півфінал з Катери-
ною Калюжною з Білорусі – 5:0. У фіналі 
українка перемогла грузинську спортс-
менку Елене Кебадзе – 4:0

Новий формат змагань з легкої 
атлетики, який було представле-
но на ІІ Європейських іграх трохи 
не звів з розуму всіх вболівальни-
ків, та й не лише фанатів, але й са-
мих спортсменів. Проте для збірної 
України він став по-справжньому 
«золотим». В перший день змагань 2 
нагороди вищого ґатунку здобули в 
естафетах 4х4 та 800 м – 600 м – 400 
м – 200 м, а потім поставили жирну 
крапку - вибороли ще й золото в 
командному змаганні. Давайте зна-
йомитися із непереможними укра-
їнськими атлетами:

Сергій Смелик (біг 100 метрів);
Христина Стуй (біг 100 метрів);
Марина Бех-Романчук (стрибки у 

довжину);
Андрій Проценко (стрибки у висо-

ту);
Ганна Гацько-Федусова (метання 

списа);
Артем Шаматрін (бар'єрний біг);
Анна Плотіцина (бар'єрний біг);
Євген Гуцол, Ольга Ляхова, Олексій 

Поздняков та Яна Качур (естафета пе-
реслідування);

Дмитро Даниленко, Тетяна Мель-
ник, Станіслав Сеник та Ганна Рижи-
кова (естафета 4х400).

Вони прославили Україну у Європі

УПЛ провела 
традиційне 
опитування за 

підсумками Чемпіонату 
2018/19 років. Як  
завжди, номінацій було 
п’ять. За підсумком 
анкетування клубів 
переможцями стали:

НАЙКРАЩИЙ ФУТБОЛІСТ
Переможець - В. Циганков 

(«Динамо»).
Наступні місця посіли: Тай-

сон («Шахтар»), Ж. Мораес 
(«Шахтар»).

НАЙКРАЩИЙ ВОРОТАР
Переможець - А. П’ятов 

(«Шахтар»).
Наступні місця посіли: 

Ю. Паньків («Олександрія»), 
М. Шевченко («Карпати» + 
«Зоря»).

НАЙКРАЩИЙ ТРЕНЕР
Переможець - П. Фонсека 

(«Шахтар»).
Наступні місця посіли: В. 

Шаран («Олександрія»), О. Хац-
кевич («Динамо»).

НАЙКРАЩИЙ МОЛОДИЙ 
ФУТБОЛІСТ

Переможець - В. Миколенко 
(«Динамо»).

Наступні місця посіли: М. 
Швед («Карпати»), М. Шапа-

ренко («Динамо»).
НАЙКРАЩИЙ АРБІТР

Переможець - А. Абдула 
(Харків).

Наступні місця посіли: Ю. 
Можаровський (Львів), К. Тру-
ханов (Харків).

Почесні призи лауреатам 
будуть вручені перед матчем за 
Суперкубок України 28 липня.

Студент ТНЕУ Василь Макух здобув золо-
то і срібло на чемпіонаті України, виборовши 
путівку на чемпіонат Європи. Він був першим 
у бігу на дистанції 100 м та другим – на дистан-
ції 200 м. Бронзову нагороду у бігу на дистанції 
3000 м з перешкодами вдалося отримати Вла-
диславу Кравчуку.

Чемпіонат України з пауерліфтингу за-
вершився перемогами тернополян. Відтак, 
серед учнів-спортсменів школи звання чемпі-
онів України здобули Марія Полянська - серед 
дівчат у ваговій категорії 47 кг та Вадим Гаври-
люк - серед юніорів  у ваговій категорії 105 кг. 
Ще одна представниця Тернополя Альона Ка-
нюка стала срібною призеркою серед юніорок 
у ваговій категорії 63 кг та зайняла другі місця 
у присіданні зі штангою та становій тязі. Ігор 
Грошко здобув третє місце серед юнаків у ваго-

вій категорії 83 кг та друге місце в жимі лежачи. 
Назарій Руцький посів 4 місце серед юніорів у 
ваговій категорії 74 кг і третє місце в жимі ле-
жачи. У результаті Полянська Марія пройшла 
відбір на чемпіонат Європи та світу, Вадим Гав-
рилюк, Альона Канюка та Ігор Грошко відібра-
лися на чемпіонат Європи.

На VII Всеукраїнському турнірі з греко-
римської боротьби пам‘яті президента феде-
рації греко-римської боротьби Тернопільської 
області Є.В.Ворка тернопільський спортсмен, 
вихованець «Школи вищої спортивної май-
стерності», студент ТНЕУ Володимир Войтович 
піднявся на другу сходинку п’єдесталу. Змаган-
ня проходили у Тернополі протягом 3-5 липня. А 
долучилося до турніру дев’яносто спортсменів 
з всієї України, а також закордонні команди – з 
Польщі, Румунії та Молдови.

 Найкращі у вітчизняному футболі

Спортивна слава Тернопілля

Арена
Дві найсильніші збірні 

Північної Америки зіграли у 
фіналі Золотого кубка-2019.

Єдиний м’яч у грі був за-
битий на 73-й хвилині матчу, 
коли відзначився мексика-
нець Джованні Дос Сантос. 
Перемога стала для Мексики 
восьмою на турнірі, у збірної 
США залишилося шість титу-
лів чемпіона.

Українська тенісистка 
Катаріна Завацька вигра-
ла турнір ITF в італійській 
Б’єллі.

Українка у фіналі без про-
блем розібралася із представ-
ницею Єгипту Маар Шериф. 
Перемога на турнірі стала для 
19-річної Завацької першою у 
сезоні. Загалом це п’ятий ти-
тул українки серед професіо-
налів.

У фіналі Кубка Амери-
ки збірна Бразилії здолала 
Перу з рахунком 3:1 і пока-
зала вражаючу серію "су-
хих" матчів. За 10 матчів на 
турнірі Бразилія пропустила 
лише один гол - у фіналі. Це 

стало рекордом для голкіпера 
Аліссона - 9 поспіль матчів без 
пропущених м'ячів. За підсум-
ками турніру Аліссон отримав 
свою третю "Золоту Рукавич-
ку".

31-річний український 
центральний захисник ПАО-
Ка Євген Хачеріді близький 
до досягнення угоди з київ-
ським "Динамо". Центрбек 
впевнений, що продовжить 
кар'єру в Україні і зможе зно-
ву заграти на високому рів-
ні. Зараз Хачеріді проводить 
підготовку до нового сезону 
в Києві. В кінці травня стало 
відомо, що українець може 
отримати статус вільного 
агента в ПАОКу.

 
Жіноча збірна США з фут-

болу вчетверте виграла жі-
ночий чемпіонат світу. Цьо-
го разу американкам не було 
рівних на мундіалі у Франції. 
У фіналі вони перемогли ні-
дерландок з рахунком 2:0.

У Мадриді пройшов тра-
диційний міжнародний тур-
нір з боротьби - Гран-Прі 
Іспанії. Володарями золотих 
медалей від України стали: 
Ленур Теміров (63 кг), Ар-
тур Політаєв (67 кг), Ярослав 
Фільчаков (82), Олександр 
Чернецький (130)

“Срібло” в активі Володи-
мира Яковлєва (77), Владле-
на Козлюка (97), а “бронза” у 
Парвіза Насібова (77) і Андрія 
Дегтярьова (97). У змаганнях 
взяли участь представники 27 
країн світу.
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Одним з 
найефективніших 
засобів зміцнення 

здоров’я та виховання 
молоді є, безсумнівно, 
фізична культура і спорт. 
Для його розвитку ФГ 
«Вікторія–92» приділяє 
достатньо уваги та 
вкладає для цього значні 
кошти в тих селах, де 
орендує землі. Щорічно 
організовує серед молоді 
сільські спартакіади, 
дитячі футбольні турніри, 
різносторонні культурно-
масові дозвілля. 

Наприкінці червня у Плотичі 
ФГ «Вікторія–92» вкотре орга-
нізувало святкування Дня села. 
Родзинкою дійства стала сіль-
ська спартакіада, яка цього року 
відбулася втретє. Святкові заходи 
розпочав молебнем парох села  
о. Богдан Зінченко з участю цер-
ковного хору. Отець Богдан також 
відзначив духовне значення свят-
кування Дня села для Плотичі та 
головну роль у цьому ФГ «Вікто-
рія–92» і його керівника Петра 
Івановича Пеляка. Побажав йому 
і трудовому колективу Божої бла-
годаті, міцного здоров’я, плідної 
праці. Від парафіяльної громади 
дякував Петру Івановичу, його 
заступникам Олександру Пеля-
ку, Федору Головацькому, Олегу 
Дмитришену за вагомий внесок 
у розвиток духовного життя і фі-
зичної культури у селі.

Сам Петро Пеляк наголосив, 
що господарство і надалі  підтри-
муватиме розвиток сільського 
спорту. Присутній на святі голова 
Козівської районної ради Петро 
Йосипович Репела відзначив зна-
чний внесок ФГ «Вікторія–92» у 
меценатську діяльність Петра 
Івановича. Також  розпочато фер-
мерським господарством зведен-
ня спортивного комплексу в су-
сідньому селі Будилів. 

Учасників свята привітали 
піснями та віршами юні таланти 
місцевої школи  Ліза Ванджура, 
Степан Карбунишин, Галя Бойко, 
Наталя Гуменна, Артем Кучер і 
вручили від сільчан пшенич-
ний коровай  голові ФГ «Вікто-
рія–92» Петру Пеляку, за що він 
їм щиро дякував. А вони на за-
вершення душевно відобразили 
любов плотичанців до свого села 
і рідного краю поетичними сло-
вами:
Село наше рідне у тихім розмаї, 
Ми пісню веселу про нього співаєм.
Лежить воно тихо 

при Стрипі в долині,
Немов би сховалось, 

як пташка в калині.
Ведуча святкової програми 

Тетяна Лабівська і сільський го-
лова Світлана Савич урочисто 
відкрили День села.  Команди 
розпочали змагання з міні–фут-
болу, волейболу, баскетболу, арм-
реслінгу, перетягування линви.  
Вирувало життя й на дитячому 
майданчику, де малеча охоче ви-
вчала ігрові атракціони. 

На території спортивного 
майдану також розмістилися 
пункти місцевої торгівлі. Люд-
но було біля намету ФГ «Вікто-
рія–92», де учасників свята без-

коштовно частували холодним 
пивом, квасом, водою, соками та 
смачним морозивом. 

Тим часом на ігрових майдан-
чиках до кінця дня тривали цікаві 
спортивні протистояння. Голо-
вний суддя змагань Ігор Кулька 
врешті підвів підсумки спартакі-
ади. Переможцем стала команда 
«Молодіжна», друге місце зайня-
ла команда «Дорослі», третє - 
«Ветерани», а четверте - «Юнаць-
ка». Привітати плотичанських 
спортсменів із спартакіадою при-

їхав народний депутат, голова 
Федерації футболу області Тарас 
Юрик. Він із головою ФГ «Вікто-
рія–92» Петром Пеляком, його 
заступником Олександром Пеля-
ком, сільським головою Світла-
ною Савич вручили переможцям 
та учасникам спортивних зма-
гань перехідні кубки, медалі, гра-
моти, грошові винагороди. 

Після закінчення спортив-
них змагань на сцені майдану 
розпочався концерт учасників 
сільської художньої самодіяль-

ності, підготовлений  Галиною 
Ясінецькою. Зачаровували пу-
бліку пісні аматорів - сестер 
Вікторії і Дарії Ясінецьких, Ві-
кторії Стрижак, Вікторії Штам-
бурської, Тетяни Садівник, 
Мар’яни Остапчук, Марії Івась-
ків і Дмитра Ясінецького, жі-
ночого вокального ансамблю у 
складі Галини Ясінецької, Оль-
ги Козицької, Марії Кулин, Лесі 
Стадник. Гучними оваціями 
супроводжувалися пісні ниніш-
нього жителя Канади Богдана 
Дубового, чиє родове коріння 
з Плотичі. Смішили глядачів 
гуморесками та жартами Леся 
Галай і Олег Дядьо. Захоплюва-
ла плотичанців і гостей своїм 
ніжним голосом тернопільська 
співачка Надія Гураль. Люди ве-
селились, танцювали, співали, 
а луна від пісень розносилася 
над Стрипою до пізньої ночі. 
Після концерту на майдані по-
чалася молодіжна розважальна 
дискотека під музику DJ FALYA. 
Веселі та щасливі плотичани  
розходилися додому,  дякуючи 
організаторам свята за чудовий 
відпочинок.

Іван ДУФЕНЮК, 
Козівський район.

Свято Наш ДЕНЬnday.te.ua

Село над Стрипою 
відзначило свій день
Плотичу об’єднали щира молитва, спортивні змагання та українські пісні 
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Трьох представників кавказької національності, 
яких підозрюють у скоєнні серії тяжких злочинів 
на території області, затримали правоохоронці. 

Іноземці заробляли на прожиття, грабуючи людей.
Спецоперація із затримання проходила в центрі міста. 
- Вранці, 9 липня, на лінію «102» надійшло повідомлення про 

злочин на ринку, що на вулиці 15 Квітня. Там невідомі викрали 
значну суму грошей у місцевої мешканки. Оперативники затрима-
ли злочинців-гастролерів кавказької національності, які прибули 
до Тернополя для вчинення майнових злочинів, - розповів заступ-
ник начальника поліції Тернопільській області Степан Яцух.

Правоохоронці вже встановили особи підозрюваних. Двоє з 
них - це жителі Києва та Дніпропетровської області. Третій на те-
риторії України перебуває незаконно.

Під час затримання в іноземців вилучили гроші та матеріальні 
цінності, викрадені у тернополянки вранці.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного 
заходу та оголошення підозри. Перевіряють чоловіків і на причет-
ність до аналогічних злочинів.

16 Наш ДЕНЬ Криміналnday.te.ua

Чергову аферу з банківськими картками 
задокументували правоохоронці Чортківського 
району. У жительки села Свидова невідомий 

виманив пенсійний залишок з картки.
Як розповіли в обласному управлінні поліції, незнайомець за-

телефонував на мобільний пенсіонерки та представився працівни-
ком банку. Повідомив, що в фінустанові зафіксували несанкціонова-
ний доступ до її рахунку і працівники служби безпеки заблокували 
картку. Тепер, зі слів додзвонювача, слід негайно змінити паролі та 
продиктувати усі номери, зазначені на картці. 

Жінка повідомила усі дані банківської картки, а невдовзі отри-
мала приголомшливе смс-повідомлення: з рахунку зняли увесь за-
лишок - 7000 гривень. Після цього потерпіла зателефонувала в по-
ліцію. Зараз за фактом злочину відкрито кримінальне провадження.

Правоохоронці попереджають: аби не потрапити в шахрайські 
пастки, слід не довіряти незнайомцям конфіденційну інформацію. 

- Вкотре нагадуємо, що жоден банківський працівник не теле-
фонує до клієнтів з запитами про захисні коди, номери банківських 
карток, тощо, - пояснили в поліції. - Будь-які фінансові операції 
працівники фінансових установ здійснюють у відділеннях банку. 
Не вірте невідомим, що телефонують з банку. Краще самостійно пе-
ревірте усю інформацію або ж зверніться за допомогою до родичів 
чи знайомих.

 

Обманули невідомі злодії жительку 
села Королівка Борщівського 
району. Жінка впустила їх на своє 

подвір’я, а вони зуміли проникнути до 
хати.

- 4 липня на господарство селянки зайшли 
смугляві жіночки, - розповіли в обласному 
управлінні поліції. - Стали просити холодної 
води, мовляв, погане самопочуття. Пенсіонерка 
пішла до літньої кухні набирати води, а непро-
хані гості за нею слідом. Почали ще й соди про-
сити, аби випити від печії. Як з’ясувалося згодом, 
зловмисниці спеціально відволікали краянку, а 
тим часом їхній спільник зайшов до будинку та 
обнишпорив добре відомі злодіям сховки. Під 
матрацом знайшов два гаманці з грошима та не-
помітно покинув хату. 

Потерпіла майже одразу помітила, що в хаті 
побували злодії: з ліжка впала подушка, тож жін-
ка перевірила сховок і жахнулася. Гаманці зни-
кли, а з ними і 26 тисяч гривень. Однак, замість 

дзвонити в поліцію, пішла спочатку до родичів. 
Вже вони зателефонували на «102», проте злодії 
до того часу на автівці покинули село.

- Не впускайте до свого помешкання незнайо-
мих людей, - застерегли у поліції. - Ваша довіра – 
їхній заробіток. Часто навіть банальне прохання 
напитися води закінчується втратою коштів. 

За словами правоохоронців, злодії діють 
згуртовано: допоки одні відволікають увагу гос-
подарів, інші нишпорять по хаті. 

- Найгірше, що старі люди продовжують хова-
ти заощадження у одязі, в шафі, під матрацом, а 
саме туди найперше і заглядають крадії, - кажуть 
правоохоронці. - Не полінуйтеся зателефонувати 
до своїх родичів і знайомих похилого віку. Розка-
жіть їм про такі випадки і попередьте про типові 
шахрайства: обмін валют, перевірка лічильни-
ків, заміна старих купюр на нові. Якщо побачили 
невідомих у селі чи селищі, які ходять по помеш-
каннях, - зателефонуйте на «102». Їх перевірять 
працівники поліції.

Декілька плиток шоко-
ладу загальною вартістю 
майже 500 гривень викрала 
невідома особа. З таким по-
відомленням до працівників 
Тернопільського відділу полі-
ції звернувся керуючий мага-
зином. Крадіжку заявник по-
мітив через певний проміжок 
часу, коли переглядав записи 
з камер відеоспостереження.

У ході розшукових захо-
дів поліцейські встанови-
ли, що протиправне вчинив 

44-річний тернополянин. Як 
виявилося, чоловіка вже нео-
дноразово притягували до 
кримінальної відповідаль-
ності за майнові злочини.

Щодо нього розпочали 
кримінальну справу. За кра-
діжку шоколадок підозрю-
ваному загрожує штраф до 
п'ятдесяти неоподатковува-
них мінімумів доходів грома-
дян або виправні роботи на 
термін до двох років, або до 
трьох років позбавлення волі.

За вирощування маку 
загрожує до 7 років 

тюрми

На Тернопільщині триває 
операція «Мак», метою якої є 
виявлення незаконних посівів 

нарковмісних рослин. Правоохоронці 
здійснюють рейди та документують 
незаконну діяльність громадян, 
які вирощують їх для власного 
вжитку та на продаж. Наразі 
задокументовано 42 таких факти, 
з них 33 – вирощування маку та 9 – 
конопель.

- Посіви нарковмісних рослин виявлено у 
Бережанському, Гусятинському, Теребовлян-
ському та Бучацькому районах. Поліцейські 
вилучили 580 рослин маку та 150 конопель, 
- повідомили в обласному управлінні поліції. 

Згідно із законодавством, посів і вирощу-
вання снодійного маку, конопель дозволяєть-
ся лише спеціалізованим підприємствам, які 
отримали ліцензію на здійснення відповід-
них видів діяльності.

Правоохоронці нагадали про кримінальну 
відповідальність за вирощування нарковміс-
них рослин. 

- За виявлення на присадибній чи дачній 
ділянці від 100 до 500 рослин маку або від 
10 до 50 конопель передбачена кримінальна 
відповідальність за ч.1 ст.310 ККУ, - додали 
у поліції. – Порушникам загрожує штраф до 
8500 гривень або арешт до 6 місяців, або об-
меження волі до 3 років. За понад 500 рослин 
маку або понад 50 конопель -  кримінальна 
відповідальність за ч.2 ст.310 ККУ. Покарання 
- від 3 до 7 років позбавлення волі.

 

Аби вкрасти велосипед… 
зрізав дерево 

Чергову крадіжку двоколісного 
транспортного засобу 
задокументували працівники 

Тернопільського відділу поліції. Злодій 
ухитрився викрасти велосипед у досить 
незвичний спосіб.

- Власник увечері прикріпив велосипед захисним 
тросом у дворі будинку до невеличкого дерева, а сам 
подався в гості. Коли ж повернувся – жахнувся. Зло-
дій додумався зрізати деревце і таким чином викрас-
ти транспорт, - розповіли у поліції.  

За фактом злочину правоохоронці розпочали 
кримінальне провадження. 

- Вкотре нагадуємо веловласникам: дбайте про на-
дійну охорону велосипеда, - зазначили в обласному 
управлінні поліції. - Знайти крадений велосипед важ-
ко, бо зазвичай злодії намагаються швидко їх продати. 

Часто на ринках у райцентрах чи в сусідній об-
ласті. Щоб педалі не крутив чужий, слід дотримувати 
засобів безпеки. Ніколи не залишайте свій велосипед 
на сходових клітках чи сушарнях без нагляду, навіть 
якщо ви замикаєте його на хороший велозамок. Саме 
звідти, кажуть у поліції, найчастіше викрадають 
транспорт.

- Якщо на вулиці залишаєте ровер навіть на де-
кілька хвилин – обов’язково закріпіть його на надій-
ний ланцюг і замок на спеціальній стоянці або ж до 
металевої огорожі. І навіть після цього не залишайте 
його там надовго. Час грає на руку злодіям, - застері-
гають у поліції. 

Правоохоронці радять зберігати двоколісного у 
помешканні чи на балконі. Такий спосіб наразі хоч і 
незручний, проте найнадійніший. Як свідчить прак-
тика, навіть гаражне приміщення не врятує від зло-
дія, якщо зачиняється на звичайний навісний замок 
та не перебуває під охороною. 

«ДАЙТЕ НАПИТИСЯ ВОДИ»: родина з 
Борщівщини втратила 26 тисяч гривень

Зловмисники розраховують на довіру та милосердя, натомість 
«віддячують» крадіжками та шахрайствами. З початку року 

тернопільські поліцейські зареєстрували понад 40 таких злочинів.

Не довіряйте 
дзвінкам з банку 

Поліція попереджає про шахрайства

У Тернополі затримали 
банду гастролерів-іноземців

Спокусився на шоколад
За крадіжку солодощів злодію 

загрожує до 3 років тюрми 

Поліція фіксує порушення з виборчою агітацією 

Станом на 9 липня до 
територіальних підрозділів 
Нацполіції  Тернопільщини 

надійшло 58 повідомлень, пов’язаних 
із порушенням вимог виборчого 
законодавства. 

- Правоохоронці розглянули та прийняли 
відповідні рішення за усіма зверненнями, - 
повідомили в обласному управлінні поліції. 
- За минулу добу поліцейські зафіксували 5 
ймовірних порушень: по два у Чорткові та 
Тернополі, одне – у Бережанах. В обласному 
центрі склали два адмінпротоколи за пору-

шення обмежень щодо ведення передвибор-
ної агітації.   

Співробітники Чортківського відділу по-
ліції склали ще один протокол через білбор-
ди, розміщені в райцентрі. На одній із вулиць 
була агітація одного із кандидатів у нардепи 
без зазначення вихідних даних про замов-
ника, установу, що здійснила друк, кількість 
примірників і відповідального за друк.

Загалом з початку проведення передвибор-
чої агітації тернопільські правоохоронці скла-
ли та скерували до суду 28 адмінпротоколів 
про порушення виборчого законодавства.  
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1. Інформація про суб'єкта господарю-
вання

ТДВ "БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ": юридич-
на адреса 47755, вул. Тернопільська, 83,              с. 
Ступки Тернопільського району, Тернопіль-
ської області, тел. fax.(0352) 52-19-48, e-mail: 
vira.snigur@gmail.com    

Директор: Мартинов Олег Леонідович.
2. Планована діяльність, її характерис-

тика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристи-

ка.
При видобування суглинків застосовуєть-

ся транспортна система розробки. Видобу-
вання суглинків здійснюється екскаваторним 
способом. При екскаваторному способі роз-
робка ведеться одним-двома уступами висо-
тою до 5,0 м одноківшовим екскаватором ЭО-
3323 обладнаним оберненою лопатою з ков-
шем ємністю 0,8 мЗ з подальшим навантажен-
ням порід в наявний переобладнаний автоса-
москид ГАЗ-53 вантажопідйомністю 5 т.

Корисна копалина транспортується на 
відстань   200 м до промислового майданчику 
цегельного заводу і складується у буртах без-
посередньо біля формувального відділення. 

Технічна альтернатива 1.
Технологічною альтернативою розробки 

екскаваторами є розробка родовища за без-
транспортною системою, з використанням 
крокуючих екскаваторів (драглайнів) на роз-
кривних роботах та видобувних робах. Проте, 
зважаючи на гірничо-геологічні параметри 
родовища, а саме на невелику потужність роз-
кривних порід в межах ділянки надр застосу-
вання драглайнів на розкривних роботах тех-
нічно недоцільне. Також недоцільне засто-
сування драглайнів на видобувних роботах, 
оскільки корисна копалина характеризуєть-
ся мінливою якістю, тому розробка глин про-
водитиметься селективно, що унеможливлює 
використання даного виду обладнання. 

Технічна альтернатива 2.
З   метою   уникнення   збільшення   собі-

вартості    готової   продукції   інші   технічні 
альтернативи не розглядаються.

 3. Місце провадження планованої ді-
яльності, територіальні альтернативи.

Ступкінське родовище суглинків розта-
шоване в північно-східній околиці с. Ступки 
Тернопільського району Тернопільської об-
ласті.

Загальна площа орендованої земельної 
ділянки для обслуговування будівель і споруд 
цегельного заводу та розроблення існуючого 
глиняного кар'єру складає 4,04 га.

Проведення планованої діяльності під-
приємством буде здійснюватися в межах 
орендованої земельної ділянки. Збільшувати 
площу розробки кар'єру підприємство не має 
наміру.

Розробка родовища проводиться на осно-
ві спеціального дозволу на користування над-
рами № 1350 від 04.05.1998 р. (згідно наказу 
№ 232 від 25.05.2012 р.) на видобування су-
глинків (придатних для виробництва цегли 
керамічної повнотілої) з терміном на 20 років.

Територіальна альтернатива 1.
У зв'язку з розвіданими запасами суглин-

ків на даній території інші територіальні аль-
тернативи не розглвдаються.

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

нованої діяльності
З початком розробки кар'єру створюють-

ся робочі місця та вирішується питання за-
йнятості місцевого населення.

Виробнича діяльність кар'єру сприятиме 
додатковим надходженням грошових коштів 
до бюджетів усіх рівнів, у тому числі від рент-
ної плати надрокористувача.

5. Загальні технічні характеристики, у 
тому числі параметри планованої

діяльності (потужність, довжина, площа, 
обсяг виробництва тощо)

Корисні копалини суглинки розробля-
ються відкритим способом 1-2 видобувними 
уступами по 6 м. кожний.

Технологічна система добувних робіт при-
ймається аналогічною тій, що склалася на іс-
нуючому кар'єрі і передбачає безпосередню 
розробку і навантаження корисної копалини 

за допомогою наявного екскаватора з облад-
нанням оберненої лопати ЭО-3323 з ковшем 
0,8 мЗ і транспортування переобладнаним ав-
тосамоскидом ГАЗ-53 вантажопідйомністю 5 
тонн на завод.

Робочим проектом передбачається, що 
видобування розкривних порід та корисної 
копалини ведеться окремими уступами за до-
помогою екскаватора та бульдозера.

Технологічна схема розкривних робіт пе-
редбачає розробку і переміщення ґрунтово-
рослинного шару у відвали по контуру 
кар'єрного поля за допомогою наявного буль-
дозера ДТ-75.

Проектна потужність видобутку стано-
вить 1 -5 тис. м3 в рік.

Корисна копалина на родовищі представ-
лена

 трьома різновидами суглинків - жовто-
бурим, бурим і жовтим лесовидним.

Запаси суглинків затверджено наказом 
Укр. ТКЗ (протокол №3367 від 27.06.1972р.)                 
по категоріях:

А+В+С1 = 1839,33 тис. м3     (А - 429,0 тис. м3,  
В - 680,33 тис. м3,  С1 - 730,0 тис. м3).

Залишок запасів суглинків на 01.01.2019 
р. становить за категоріями : 

 А+В+С1 = 1833,4 тис. м3 (А - 427,9 тис. м3,    
В - 675,5 тис. м3, С1 -730,0 тис.м3).

6. Екологічні та інші обмеження плано-
ваної діяльності за альтернативами;

• не перевищення гранично-допустимої 
концентрації (ГДК) забруднюючих речовин 
у повітрі за межами санітарно-захисної зони;

• дотримання нормативів ДБН В. 1.1-7-
2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека 
об'єктів будівництва";

• питне водопостачання для працівників 
здійснювати відповідно до ДСанПіН 2.2.4-171-
10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призна-
ченої для споживання людиною";

• не перевищення допустимого рівня 
шуму на селищній території;

• не допущення забруднення земель від-
ходами виробництва;

• систематичний контроль за зсувними 
процесами уступів і бортів та за станом водо-
відвідних канав;

• дотримання містобудівних умов та об-
межень;

• дотримання нормативного розміру 
санітарно-захисної зони, встановленої для 
підприємства відповідно до ДСП 173-96 " Дер-
жавні санітарні правила планування і забудо-
ви населених пунктів";

• цільове використання земельної ділян-
ки;

• рекультивація порушених земель.
щодо технічної альтернативи 1, 2
У зв'язку з недоцільністю застосування 

інших методів розробки кар'єру екологічні та 
інші обмеження щодо технічних альтернатив 
не розглядаються.

щодо територіальної альтернативи 1, 2
У зв'язку з розвіданими запасами суглин-

ків на даній  території   екологічні та інші об-
меження щодо територіальних альтернатив 
не розглядаються.

7. Необхідна еколого-інженерна підго-
товка і захист території за альтернатива-
ми:

Ґрунтово-рослинний   шар   та   розкривні   
породи   планується   використовувати   при 
рекультивації  стінок  та дна  кар'єру.   Фікса-
ція  бортів  кар'єру  прийнята  під  кутом,  що 
забезпечить їх довгострокову тривалість.

щодо технічної та територіальної аль-
тернативи 1

Не розглядається.
щодо технічної та територіальної аль-

тернативи 2
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого 

впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності 

на довкілля включають: 
Клімат та мікроклімат: не передбача-

ється.
Повітряне середовище: Джерелами за-

бруднення атмосферного повітря в процесі 
здійснення планованої діяльності будуть:

незначне  пилення  під  час  проведен-
ня  розкривних,  видобувних  та виймально-

вантажних робіт;
двигуни   внутрішнього   згоряння   гір-

ничої   техніки   (екскаватор,   бульдозер)   та 
вантажного автотранспорту. Викиди місти-
тимуть такі забруднюючі речовини:  завислі 
речовини (пил),  сажа, діоксид сірки, вугле-
цю оксид, бенз(а)пірен, оксиди азоту, оксиди 
заліза(Ш), оксиди марганцю, пари дизпалива, 
вуглеводні.

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

Ґрунти та геологічне середовище:
Технологією робіт передбачено порушен-

ня ґрунтово-рослинного шару в межах гірни-
чого відводу, його пошарова виїмка та перемі-
щення на границю кар'єрного поля. Після за-
вершення видобувних робіт планується ре-
культивація порушених земель з можливістю 
заліснення.

Водне середовище: Проведеними геоло-
горозвідувальними роботами встановлено 
відсутність водоносних горизонтів як у тов-
щі розкривних порід, так і в покладах корис-
них копалин.

Родовище повністю знаходиться поза 
межами водоохоронних зон та прибережено-
захисних смуг водних об'єктів.

Для попередження обводнення кар'єру 
від атмосферних опадів передбачено влашту-
вання водовідвідних каналів.

Рослинний та тваринний світ: Нега-
тивних змін природних умов існування фло-
ри фауни не вбачається.

Заповідні об'єкти: Відсутні.
Культурна спадщина: Вплив відсутній.
Навколишнє соціальне середовище:
Негативний   вплив   відсутній.   Планова-

на  діяльність   позитивно   вплине  на  рівень 
зайнятості місцевого населення та на розви-
ток економіки і промислового потенціалу ра-
йону в цілому. 

щодо технічної та територіальної аль-
тернативи 1

Не розглядається. 
щодо технічної та територіальної аль-

тернативи 2
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до 

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

Планована діяльність з розробки Ступ-
кінського родовища суглинків належить до 
другої категорії видів планованої діяльнос-
ті та об'єктів, які можуть мати вплив на до-
вкілля згідно із п.З ч.З ст. З Закону країни 
"Про оцінку впливу на довкілля" №2059-VIII                                     
від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення 
оцінки транскордонного впливу на довкіл-
ля (в тому числі наявність значного нега-
тивного транскордонного впливу на до-
вкілля та перелік держав, довкілля яких 
може зазнати значного негативного тран-
скордонного впливу (зачеплених держав)

Транскордонний вплив планованої діяль-
ності відсутній.

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

Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту ОВД буде проведений у відповід-
ності до ст. 6 Закону країни "Про оцінку впли-
ву на довкілля".

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

Планована суб'єктом господарювання ді-
яльність може мати значний вплив на довкіл-
ля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкіл-
ля відповідно до Закону України "Про оцінку 
впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкіл-
ля - це процедура, що передбачає:

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

- проведення громадського обговорення 
планованої діяльності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з 
оцінки впливу на довкілля, будь-якої

додаткової інформації, яку надає суб'єкт 
господарювання, а також інформації, отрима-
ної від

громадськості під час громадського обго-
ворення, під час здійснення процедури оцін-
ки

транскордонного впливу, іншої інформа-
ції;

- надання уповноваженим органом моти-
вованого висновку з оцінки впливу на довкіл-
ля,

що враховує результати аналізу.
Забороняється розпочинати проваджен-

ня планованої діяльності без оцінки впливу 
на довкілля та отримання рішення про прова-
дження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля пе-
редбачає право і можливості громадськості 
для участі у такій процедурі, зокрема на ста-
дії обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а та-
кож на стадії розгляду уповноваженим орга-
ном поданого суб'єктом господарювання зві-
ту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення зві-
ту з оцінки впливу на довкілля протягом що-
найменше 25 робочих днів громадськості на-
дається можливість надавати будь-які заува-
ження і пропозиції до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та планованої діяльності, а також 
взяти участь у громадських слуханнях.

Детальніше про процедуру громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля буде повідомлено в оголошенні про поча-
ток громадського обговорення. 

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

Протягом 20 робочих днів з дня опри-
люднення цього повідомлення на офіційно-
му веб-сайті уповноваженого органу громад-
ськість має право надати уповноваженому 
органу, зазначеному у пункті 15 цього повідо-
млення, зауваження і пропозиції до планова-
ної діяльності, обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вка-
жіть реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(зазначений на першій сторінці цього повідо-
млення). Це значно спростить процес реєстра-
ції та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і про-
позицій громадськості вони будуть розміщені 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкіл-
ля та передані суб'єкту господарювання (про-
тягом трьох робочих днів з дня їх отриман-
ня). Особи, що надають зауваження і пропози-
ції, своїм підписом засвідчують свою згоду на 
обробку їх персональних даних. Суб'єкт госпо-
дарювання під час підготовки звіту з оцінки 
впливу на довкілля зобов'язаний врахувати 
повністю, врахувати частково або обґрунто-
вано відхилити зауваження і пропозиції гро-
мадськості, надані у процесі громадського об-
говорення обсягу досліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

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

14. Рішення про провадження планова-
ної діяльності

Відповідно до законодавства рішенням 
про провадження даної планованої діяльнос-
ті буде продовження спеціального дозволу на 
користування надрами, що видається Дер-
жавною службою геології та надр України.

15. Усі зауваження і пропозиції громад-
ськості до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля, необхідно надсила-
ти до

Управління екології та природних ресур-
сів Тернопільської обласної державної ад-
міністрації - 46002, м. Тернопіль, вул. Шаш-
кевича, 3, тел./факс 259593, ел. адреса: 
eco_ter@ecoteraopil.gov.ua, контактна особа -  
Груніна С. О. тел. 259577.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, 

ТДВ   «БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ», код ЄДРПОУ 00291606  
інформує про намір провадити плановану діяльність  

та оцінку її впливу на довкілля.

_________________________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

________________________________________________________________
(реєстраційний   номер   справи   про   оцінку 
впливу   на   довкілля планованої діяльності)
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Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

05.15 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.10 “Сiмейнi мелодрами”.
14.10 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 Х/ф “Блондинка в ефiрi”.
01.45 Т/с “Я знову тебе кохаю 2”.

Iíòåр
03.30 “Школа доктора Комаровського. 

Невiдкладна допомога”.
03.40 “Орел i решка. Шопiнг”.
03.55 “Орел i решка. Морський сезон 2”.
04.15 “Подробицi” - “Час”.
04.55, 05.00 “Top Shop”.
05.25, 00.25 “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, 02.15 “Стосується 

кожного”.
11.20, 12.25 Х/ф “Фантастична любов i 

де її знайти”.
12.00 “Новини”.
14.00 Х/ф “Розлучення по-французьки”.
15.40 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Фа-

тальна пристрасть”.
22.10 “Слов`янський базар у Вiтебську 

2019”.
03.00 Т/с “Здрастуй, мамо”.

ICTV
04.25 Скарб нацiї.
04.35 Еврика!
04.40 Служба розшуку дiтей.
04.45 Т/с “Вiддiл 44”.
05.30 Громадянська оборона.
06.20 Факти тижня. 100 хвилин з О. Со-

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

Стогнiєм.
10.10, 13.25 Т/с “Пес”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.05, 16.30 Х/ф “Штурм Бiлого дому”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.25 Бiльше нiж правда.
21.30 Свобода слова.
23.55 Х/ф “Нiчна бригада”.
01.50 Стоп-5.

ÑТБ
07.00 Т/с “Коли ми вдома”.
10.15 МастерШеф.
13.45 Ультиматум.
15.45, 18.00 Х/ф “З 9 до 5”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.45 Х/ф “Дiлова жiнка”.
21.00 Т/с “Пограбування по-жiночому”.
22.45 Т/с “Щасливий квиток”.
00.45 Детектор брехнi.

Íоâèé êаíаë
03.00 Зона ночi.
05.10 Абзац.
06.45, 08.05 Kids Time.
06.50 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
07.20 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.10 Х/ф “Син дракона”.
11.50 Х/ф “Дивергент”.
14.50 Х/ф “Iнсургенцiя”.
17.00 Аферисти (16+).
21.00 Х/ф “Останнi лицарi”.
23.20 Х/ф “Мисливцi за розумом”.
01.20 Т/с “Статус вiдносин: Заплутано”.

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 #Група продовженого дна.
00.10 Д/ф.
01.15 Машина часу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.
05.15 Кендзьор.

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

Сьогоднi.

09.30 Зоряний шлях.
11.20, 02.30 Реальна мiстика.
12.30, 00.00, 02.15, 04.45 Агенти 

справедливостi.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “У минулого у боргу”, 1 i 2 с.
23.20 Слiдами партiйних спискiв.
01.45 Телемагазин.
04.15 Контролер.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Ух ти show”.
09.25 “Орел i решка. Шопiнг”.
10.30 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
12.25 Х/ф “Остiн Пауерс: Мiжнародна 

людина-загадка”.
14.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.10 Т/с “Доктор Хто”.
20.00 Т/с “Доктор Хаус”.
22.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
23.00 Х/ф “Супер Майк”.
01.10 “Вiрю не Вiрю”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.00, 02.45 “Випадковий свiдок”.
06.25 Х/ф “Кiн-дза-дза!”
09.00 Х/ф “Папуга, що говорить на iдиш”.
10.45, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.15 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
13.30, 03.25 “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”.
03.45 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф “Пташиний ульот”.
11.15 Т/с “Рання пташка”.
13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Одного разу пiд 

Полтавою.
13.30, 14.30 Танька i Володька.
16.00 4 весiлля.
18.00, 00.30 Панянка-селянка.
21.00 Т/с “Останнiй москаль”.
22.00 Одного разу в Одесi.
23.00 ЛавЛавCar 2.
01.30 Теорiя зради.
02.20 БарДак.
03.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямèé
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською 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.
08.05, 13.55 Правда життя.
09.15, 17.00 Шалена подорож.
10.55 Мiсця сили.
11.45 Cкептик.
12.45, 00.40 Речовий доказ.
15.05, 23.40 За лаштунками.
16.00 Мегамисливцi.
17.55 Дика природа Африки.
18.50, 20.45 Їжа богiв.
19.50, 01.50 Мiстична Україна.
21.45 Дикi i озброєнi.
22.45 Невiдома Австралiя.
02.40 Код доступу.

Enter-фіëьм
05.45, 23.00 Х/ф “Дiвчина з гiтарою”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 “Невiдома версiя. Невловимi мес-

ники”.
09.30, 00.40 “Спогади”.
10.00 “Мерiлiн Монро. Неприкаяна”.
10.50 “Моя правда”.
11.40 Х/ф “Таємниця Чингiзхана”.
13.40 Х/ф “Брати по кровi”.
15.35 Х/ф “Мерседес” втiкає вiд 

переслiдування”.
17.00 Х/ф “Закляття долини Змiй”.
19.00 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
21.00, 02.25 Т/с “Розслiдування Мердока”.
01.40 “Академiя смiху”.
03.55 Кiноляпи.
04.35 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.
09.20, 18.15 “Спецкор”.
10.00, 18.50 “ДжеДАI”.
10.35 Т/с “Опер за викликом 2”.
14.35 Х/ф “Гра смертi”.
16.20 Х/ф “Поза законом”.
19.25 Т/с “Опер за викликом 3”.
21.35 Т/с “Касл 3”.
23.10 Х/ф “Кiборг X”.
01.00 “Облом.UA”.

Оцå ТБ
05.30 Вар`яти.
07.00, 08.00 Телемагазин.
07.30 Все буде добре.
08.30 Ревiзор.
00.30 Битва екстрасенсiв.

ÍЛО-ТБ
06.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/с “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
08.40 М/с “Качинi iсторiї”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу”.
12.50 М/с “Сiмпсони”.
16.00 Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
19.00 Т/с “СуперКопи”.
21.10 Т/с “CSI: Маямi”.
00.50 Мамареготала.
03.35 Чистоплюї.
04.30 “Роздовбаї”.
05.15 Оттак мастак!

ªâроñïорò
01.05, 03.00 Легка атлетика. ЧЄ (до 23 

рокiв). Швецiя.
02.00 Унiверсiада. Неаполь. Ватерполо. 

Чоловiки. Фiнал.
04.00, 09.35 Велоспорт. “Тур де Франс”. 

Етап 9.
06.00, 11.00, 19.20 Автоперегони. Форму-

ла E. Нью-Йорк.
07.00 “Watts”.
07.30, 12.05, 21.30 Велоспорт. “Тур де 

Франс”. Огляд дня.
08.30, 20.00, 23.05 Супербайк. Етап ЧC. 

США. Перегони 1.
09.00, 20.45, 23.30 Супербайк. Етап ЧC. 

США. Перегони 2.
13.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. Етап 10.
18.50 Велоспорт. “Тур де Франс”.
22.30 Кiнний спорт. Global Champions Tour.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 20.40, 01.45, 

03.45 Топ-матч.
06.10 Тоттенхем - Ман Сiтi. 1/4 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
08.10 Шахтар - ЦСКА (С). Контрольна гра.
10.10 Ювентус - Удiнезе. Чемпiонат Iталiї.
12.00 Янг Бойз - МЮ. Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.50 Шахтар - Динамо. Чемпiонат України.
16.00, 20.05, 20.55, 01.10 “Нiч Лiги 

чемпiонiв”.
16.25 МЮ - ПСЖ. 1/8 фiналу. Лiга 

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

чемпiонiв УЄФА.
21.30 Аякс - Реал. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
23.20 Тоттенхем - Боруссiя (Д). 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
01.55 Ворскла - Карпати. Чемпiонат Укра-

їни.
03.55 Сампдорiя - Удiнезе. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

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

05.15 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.10 “Сiмейнi мелодрами”.
14.10 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, 23.45, 00.40 Т/с “Школа. Недитячi 

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

Iíòåр
05.30, 00.25 “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”.
11.00 Т/с “Голос янгола”.
12.00 “Новини”.
12.25 Х/ф “Скарлетт”.
14.35 “Правила виживання”.
15.45, 16.40 “Речдок”.
18.00, 02.15 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Фа-

тальна пристрасть”.
22.10 “Слов`янський базар у Вiтебську 

2019”.
03.00 Т/с “Здрастуй, мамо”.
03.40 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.15 “Подробицi” - “Час”.
05.00 “Top Shop”.

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

Стогнiєм.
10.05 Бiльше нiж правда.
11.00 Т/с “Майор i магiя”.
12.00, 13.25 Х/ф “Секретнi агенти”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.05, 16.25 Х/ф “Спадок Борна”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
21.30 Свобода слова.
00.00 Т/с “Невиправнi”.
01.55 Стоп-5.

ÑТБ
06.55 Т/с “Коли ми вдома”.
10.15 МастерШеф.
14.10 Ультиматум.

16.20, 18.00 Х/ф “Дiлова жiнка”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
19.10 Х/ф “Палкi втiкачки”.
21.00 Т/с “Пограбування по-жiночому”.
22.45 Т/с “Щасливий квиток”.
00.45 Детектор брехнi.

Íоâèé êаíаë
03.50 Служба розшуку дiтей.
03.55 Зона ночi.
05.20 Абзац.
06.15, 07.45 Kids Time.
06.20 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
07.50 Шоу Оля.
08.50 Хто зверху? (12+).
10.40 Дешево i сердито.
12.20 Гастарбайтери.
17.10 Любов на виживання (16+).
19.00 Вар`яти.
21.00 Х/ф “Дикий, дикий Вест”.
23.10 Х/ф “Мiстер Магу”.
01.00 Т/с “Статус вiдносин: Заплутано”.

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 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 “У минулого у боргу”, 3 i 4 с.
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”.
11.40, 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. 

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

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.55 Х/ф “Iз житiя Остапа Вишнi”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Без строку давнини”.
10.50, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.15 “Свiдок”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
13.30, 03.35 “Речовий доказ”.
14.45, 21.20 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.25 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Будьте здоровi”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.25 Т/с “Швидка”.
02.45 “Випадковий свiдок”.
03.55 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.10 Х/ф “Дiвчинка з сiрниками”.
11.15 Т/с “Рання пташка”.
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
13.30, 14.30, 22.00 Одного разу в Одесi.
15.00, 21.00 Т/с “Останнiй москаль”.
16.00 4 весiлля.
18.00, 00.30 Панянка-селянка.
23.00 ЛавЛавCar 2.
01.30 Теорiя зради.
02.20 БарДак.
03.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямèé
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською та М. Матросовим.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

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

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

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.55, 14.00, 02.40 Правда життя.
09.05, 18.00 Дика природа Африки.
10.05, 17.05, 05.10 Шалена подорож.
11.00 Україна: забута iсторiя.
11.50 Cкептик.
12.50, 00.40 Речовий доказ.
15.10, 23.40 За лаштунками.
16.05 Дикi i озброєнi.
19.00, 20.45 Їжа богiв.
19.50, 01.50 Мiстична Україна.
21.45 Мегамисливцi.
22.45 Невiдома Австралiя.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф “Пiдкидьок”.
07.00, 07.40, 08.40 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.50 “Невiдома версiя. Корона Росiйської 

iмперiї, або Знову невловимi”.
09.30 “Клара Лучко. Три зустрiчi”.
10.15 “Моя правда”.
11.00 Х/ф “Чорна долина”.
12.55 Х/ф “Скарб Срiбного озера”.
14.50 Х/ф “Заручниця”.
16.25 Х/ф “Корона Росiйської iмперiї, або 

Знову невловимi”.
19.00 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
21.00, 01.50 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Сплячий лев”.
00.20 “Спогади”.
01.20 “Академiя смiху”.
03.20 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.20 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Пляжний коп 2”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
12.55 “Помста природи”.
13.05 Х/ф “Солдат Джейн”.
15.25 Х/ф “Вцiлiла”.
19.25 Т/с “Опер за викликом 3”.
21.35, 23.10 Т/с “Касл 3”.
01.00 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/с “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
08.40 М/с “Качинi iсторiї”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу”.
12.50 М/с “Сiмпсони”.
16.00 Т/с “Усi жiнки вiдьми”.

19.00 Т/с “СуперКопи”.
21.10 Т/с “CSI: Маямi”.
00.50 Мамареготала.
03.25 Чистоплюї.
04.20 “Роздовбаї”.
05.10 Оттак мастак!

Оцå ТБ
05.30 Вар`яти.
07.00, 08.00 Телемагазин.
07.30 Все буде добре.
08.30 Ревiзор.
00.00 Битва екстрасенсiв.

ªâроñïорò
00.15, 07.00, 09.00, 19.45 Автоперегони. 

Формула E. Нью-Йорк.
01.05, 04.00, 09.30, 18.00 Велоспорт. “Тур 

де Франс”. Етап 10.
02.30, 06.00 Супербайк. Етап ЧC. США. 

Перегони 1.
03.15, 06.30, 08.30, 19.00 Супербайк. Етап 

ЧC. США. Перегони 2.
07.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. Огляд 

дня.
11.00, 20.20 Настiльний тенiс. Свiтовий тур. 

Australian Open.
12.00, 12.30 Стрiльба з лука. Кубок свiту. 

Берлiн.
13.00, 14.00 Легка атлетика. Люцерн.
15.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Flag 

and Family.
16.00 Олiмпiйськi iгри. “Сила особистостi”.
16.30 Олiмпiйськi Iгри. “Сила особистостi”.
17.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. Етап 9.
20.15 “Watts”.
21.30 “Краще з кiнного спорту”.
22.00 Кiнний спорт.
23.00 Автоперегони. Формула E. Нью-

Йорк. Огляд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 20.15, 01.10, 03.20, 05.20 

Топ-матч.
06.10 Ман Сiтi - Тоттенхем. 1/4 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
08.10 Шахтар - Юрдiнген. Контрольна гра.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Дженоа - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
12.00 МЮ - Валенсiя. Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.50 Шахтар - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
15.55, 19.50, 20.20, 00.35 “Нiч Лiги 

чемпiонiв”.
16.20 Лiверпуль - Баварiя. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
18.05 Лiон - Барселона. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
20.45 Атлетiко - Ювентус. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
22.45 Шальке - Ман Сiтi. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
01.30 Десна - Динамо. Чемпiонат України.
03.30 К`єво - Фiорентiна. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

Поíåдіëоê

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

05.15 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.10 “Сiмейнi мелодрами”.
14.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.50 Т/с “Свати 6”.
22.45, 23.40, 00.35 Т/с “Школа. Недитячi 

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

Iíòåр
05.30, 00.25 “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”.
11.00 Т/с “Голос янгола”.
12.00 “Новини”.
12.25 Х/ф “Скарлетт”.
14.40 “Правила виживання”.
15.45, 16.40 “Речдок”.
18.00, 19.00, 02.15 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Фа-

тальна пристрасть”.
22.10 “Слов`янський базар у Вiтебську 

2019”.
02.55 Т/с “Здрастуй, мамо”.
03.35 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.15 “Подробицi” - “Час”.
05.00 “Top Shop”.

ICTV
04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 10.05 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
11.35, 22.55 Т/с “Майор i магiя”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.25, 16.20 Х/ф “Прем`єр-мiнiстр”.
16.30 Х/ф “Секретнi матерiали: Хочу 

вiрити”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.25 Секретний фронт.
21.30 Т/с “Пес”.
01.55 Т/с “Невиправнi”.
02.35 Стоп-5.

ÑТБ
07.00 Т/с “Коли ми вдома”.
10.20 МастерШеф.
14.10 Ультиматум.

16.25, 18.00 Х/ф “Палкi втiкачки”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.35 Х/ф “27 весiль”.
21.00 Т/с “Пограбування по-жiночому”.
22.45 Т/с “Щасливий квиток”.
00.45 Детектор брехнi.

Íоâèé êаíаë
03.10 Зона ночi.
04.20 Абзац.
06.00, 07.15 Kids Time.
06.05 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
07.20 Шоу Оля.
08.10 Хто зверху? (12+).
10.10 Дешево i сердито.
12.10 Гастарбайтери.
17.00 Любов на виживання (16+).
19.00 Вар`яти.
21.00 Х/ф “Конан-варвар”.
23.10 Х/ф “Запит в друзi”.
01.00 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 #Група продовженого дна.
00.10 Д/ф.
01.15, 05.15 Машина часу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

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

Сьогоднi.
09.30, 04.15 Зоряний шлях.
11.20, 02.30 Реальна мiстика.
12.30, 00.00, 02.15, 04.45 Агенти 

справедливостi.

14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “У минулого у боргу”, 5 i 6 с.
23.20 Контролер.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Ух ти show”.
09.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
10.00 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
11.50, 16.40 Т/с “Доктор Хто”.
13.40 “Орел i решка. Навколо свiту”.
18.30 Т/с “Доктор Хаус”.
22.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
23.00 “Орел i решка. Перезавантаження. 

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

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.35 Х/ф “Загадка Ендхауза”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Iподром”.
10.50 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.15 “Свiдок”.
12.50 “Будьте здоровi”.
13.30, 03.15 “Речовий доказ”.
14.45, 21.30 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.25 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Вартiсть життя”.
19.30 Т/с “Смерть у раю”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.25 Т/с “Швидка”.
02.45 “Випадковий свiдок”.
04.00 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф “Марко-Макако”.
11.15 Т/с “Рання пташка”.
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
13.30, 14.30, 22.00 Одного разу в Одесi.
15.00, 21.00 Т/с “Останнiй москаль”.
16.00 4 весiлля.
18.00, 00.30 Панянка-селянка.
23.00 ЛавЛавCar 2.
01.30 Теорiя зради.
02.20 БарДак.
03.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямèé
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською 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.
08.05, 14.05 Правда життя.
09.15, 17.55 Дика природа Африки.
10.15, 17.05, 05.10 Шалена подорож.
11.05 Україна: забута iсторiя.
11.55 Cкептик.
12.55, 00.40 Речовий доказ.
15.05, 23.40 Як працюють мiста.
16.05, 21.45 Мегамисливцi.
18.55, 20.45 Їжа богiв.
19.50, 01.50 Мiстична Україна.
22.45 Невiдома Австралiя.
02.40 Легендарнi замки Закарпаття.
03.25 1377 спалених заживо.
04.20 Шосте вiдчуття. Дар чи прокляття?

Enter-фіëьм
04.50 Х/ф “Святе сiмейство”.
04.55 Саундтреки.
05.25 Кiнотрейлери.
07.00, 07.40, 08.40 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.50, 10.25 “Моя правда”.
09.30 “Леонiд Биков. Зустрiчна смуга”.
11.15 Х/ф “Кому вгору, кому вниз”.
12.55, 21.00 Т/с “Розслiдування Мердока”.
14.55 Х/ф “Одиниця з обманом”.
16.15 Т/с “Два капiтани”.
19.00, 02.35 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
23.00 Х/ф “Людина з чорної “Волги”.
00.50 “Спогади”.
01.50 “Академiя смiху”.
04.15 Кiноляпи.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Пляжний коп 2”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
13.45 Х/ф “Горець 2”.
15.20 Х/ф “Горець 3”.
19.25 Т/с “Опер за викликом 3”.
21.35, 23.10 Т/с “Касл 3”.
01.00 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/с “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
08.40 М/с “Качинi iсторiї”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу”.
12.50 М/с “Сiмпсони”.

16.00 Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
19.00 Т/с “СуперКопи”.
21.00 Т/с “CSI: Маямi”.
00.45 Мамареготала.
03.25 Чистоплюї.
04.20 “Роздовбаї”.
05.10 Оттак мастак!

Оцå ТБ
05.30 Ревiзор. Магазини.
07.00, 08.00 Телемагазин.
07.30 Все буде добре.
08.30 Зваженi та щасливi.
00.30 Битва екстрасенсiв.

ªâроñïорò
00.00 Автоперегони. Blancpain GT World 

Challenge. Зандвурт.
00.35, 03.30, 06.00, 19.10, 20.15 “Watts”.
01.00, 04.00, 09.35, 12.30 Велоспорт. “Тур 

де Франс”. Етап 9.
01.45, 05.00, 10.15, 13.30 Велоспорт. “Тур 

де Франс”. Етап 10.
02.30, 03.00, 23.00, 23.30 Олiмпiйськi iгри. 

“Сила особистостi”.
06.30 Супербайк. Етап ЧC. США. Пере-

гони 1.
07.00, 11.00 Супербайк. Етап ЧC. США. 

Перегони 2.
07.30, 19.15 Настiльний тенiс. Свiтовий тур. 

Australian Open.
08.30 Легка атлетика. ЧЄ (до 23 рокiв). 

Швецiя.
11.30, 20.30 Автоперегони. Формула E. 

Нью-Йорк. Огляд.
14.25 Велоспорт. “Тур де Франс”. Етап 11.
18.40 Велоспорт. “Тур де Франс”.
21.30 Тенiс. “АТР: за кадром”.
22.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. Огляд 

дня.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 20.40 Топ-матч.
06.10 Тоттенхем - Аякс. 1/2 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
08.10 Шахтар - Копенгаген. Контроль-

на гра.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Ювентус - Емполi. Чемпiонат Iталiї.
12.00 МЮ - Ювентус. Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.50 Львiв - Шахтар. Чемпiонат України.
15.55, 20.10, 01.20 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
16.35 Реал - Аякс. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
18.25 Боруссiя (Д) - Тоттенхем. 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
20.45 ПСЖ - МЮ. 1/8 фiналу. Лiга 

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

чемпiонiв УЄФА.
02.05 Олiмпiк - Арсенал-Київ. Чемпiонат 

України.
03.55 Аталанта - Рома. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

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”.
11.15, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.10 “Сiмейнi мелодрами”.
14.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.30 “Чистоnews”.
20.40, 21.35 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”.

Iíòåр
05.30, 00.30 “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”.
11.00 Т/с “Голос янгола”.
12.00 “Новини”.
12.25 Х/ф “Скарлетт”.
14.40 “Правила виживання”.
15.45, 16.40 “Речдок”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Фа-

тальна пристрасть”.
22.10 “Слов`янський базар у Вiтебську 

2019”.
02.20 Т/с “Здрастуй, мамо”.
02.55 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.15 “Подробицi” - “Час”.
05.00 “Top Shop”.

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.
10.15 Секретний фронт.
11.50 Т/с “Майор i магiя”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.25 Х/ф “Секретнi матерiали: Хочу 

вiрити”.
16.20 Х/ф “Секретнi агенти”.
18.45, 20.50 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi.
21.10 Т/с “Пес”.
22.30 Новi лiдери 2.
00.15 Т/с “Невиправнi”.
02.10 Стоп-5.

ÑТБ
07.00 Т/с “Коли ми вдома”.
11.00 МастерШеф.
14.05 Ультиматум.
16.20, 18.00 Х/ф “27 весiль”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
19.05 Х/ф “Одружуся з першою лiпшою”.
21.00 Т/с “Пограбування по-жiночому”.
22.45 Т/с “Щасливий квиток”.
00.45 Детектор брехнi.

Íоâèé êаíаë
03.10 Служба розшуку дiтей.
03.15 Зона ночi.
04.20 Абзац.
06.15, 07.45 Kids Time.
06.20 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
07.50 Шоу Оля.
08.50 Хто зверху? (12+).
10.40 Дешево i сердито.
14.00 Гастарбайтери.
17.00 Любов на виживання (16+).
19.00 Вар`яти.
21.00 Х/ф “Король Артур”.
23.50 Х/ф “Останнi лицарi”.
02.00 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 “У минулого у боргу”, 7 i 8 с.
23.20 Слiдами партiйних спискiв.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Ух ти show”.
09.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
10.00 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
11.50, 16.40 Т/с “Доктор Хто”.
13.40 “Орел i решка. Навколо свiту”.
18.30 Т/с “Доктор Хаус”.
22.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
23.00 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
01.15 “Вiрю не Вiрю”.
02.15 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
07.00 Х/ф “Тихi береги”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “У квадратi 45”.
10.30, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.15 “Свiдок”.
12.50 “Вартiсть життя”.
13.25, 03.15 “Речовий доказ”.
14.45, 21.30 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”.
03.55 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.10 Х/ф “Стоптанi туфельки”.
11.15 Т/с “Рання пташка”.
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
13.30, 14.30, 22.00 Одного разу в Одесi.
15.00, 21.00 Т/с “Останнiй москаль”.
16.00 4 весiлля.
18.00 Панянка-селянка.
23.00 ЛавЛавCar 2.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямèé
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською 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.
08.15, 14.10 Правда життя.
09.20, 18.05, 04.25 Дика природа Африки.
10.20, 17.15, 05.15 Шалена подорож.
11.10 Україна: забута iсторiя.
12.00 Cкептик.
13.00, 00.40 Речовий доказ.
15.15, 23.40 Як працюють мiста.
16.15, 21.45 Мегамисливцi.
19.05, 20.50 Їжа богiв.
20.00, 01.50 Мiстична Україна.
22.45 Невiдома Австралiя.
02.40 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм
06.10 Х/ф “Безвихiдь”.
07.00, 07.40, 08.40 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.50, 10.15 “Моя правда”.
09.30 “Богдан Ступка. Забудьте слово 

“смерть”.
11.05 Х/ф “Такi красивi люди”.
12.50, 21.00 Т/с “Розслiдування Мердока”.
14.40 Х/ф “З кiшки все i почалося”.
16.05 Т/с “Два капiтани”.
19.00, 02.05 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
23.00 Х/ф “Смуга перешкод”.
00.35 “Спогади”.
01.35 “Академiя смiху”.
02.50 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Пляжний коп 2”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
13.50 Х/ф “Вцiлiлий”.
15.40 Х/ф “Вхiдний”.
19.25 Т/с “Опер за викликом 3”.
21.35, 23.10 Т/с “Касл 3”.
01.00 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/с “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
08.40 М/с “Качинi iсторiї”.

09.30 Т/с “Сишиш-шоу”.
12.50 М/с “Сiмпсони”.
16.00 Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
19.00 Т/с “СуперКопи”.
21.00 Т/с “CSI: Маямi”.
00.40 Мамареготала.
03.20 Чистоплюї.
04.15 “Роздовбаї”.
05.10 Оттак мастак!

Оцå ТБ
05.30 Ревiзор. Магазини.
07.00, 08.00 Телемагазин.
07.30 Все буде добре.
08.30 Зваженi та щасливi.
00.30 Битва екстрасенсiв.

ªâроñïорò
00.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Flag 

and Family.
01.05, 04.00, 09.35 Велоспорт. “Тур де 

Франс”. Етап 11.
02.30 Супербайк. Етап ЧC. США. Пере-

гони 2.
03.00 Автоперегони. Формула E. Нью-

Йорк. Огляд.
06.00, 06.30 Олiмпiйськi iгри. “Сила 

особистостi”.
07.00 “Watts”.
07.30, 11.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 

Огляд дня.
08.30, 10.30 Легка атлетика. Люцерн.
12.20 Велоспорт. “Тур де Франс”. Етап 12.
18.10, 22.20 Велоспорт. “Тур де Франс”.
18.40 Фехтування. ЧЄ. Нiмеччина.
19.30 Фехтування. ЧC. Будапешт.
23.25 Легка атлетика. ЧЄ (до 20 рокiв). 

Швецiя.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 20.40, 01.10, 03.20, 05.20 

Топ-матч.
06.10 Аякс - Тоттенхем. 1/2 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
08.10 Шахтар - Пролетер. Контрольна гра.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Кальярi - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
12.00 Ювентус - МЮ. Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.50 Марiуполь - Чорноморець. Чемпiонат 

України.
15.55, 20.05, 00.35 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
16.30 Ювентус - Атлетiко. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
18.20 Ман Сiтi - Шальке. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
20.45 Баварiя - Лiверпуль. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
22.45 Барселона - Лiон. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
01.30 Александрiя - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
03.30 Парма - СПАЛ. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

Ñåрåда

Чåòâåр

17 липня

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

“ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.15, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.10 “Сiмейнi мелодрами”.
14.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
18.30 “Українськi сенсацiї”.
20.20 “Де-мократiя?”
20.30, 23.15 “Лiга смiху”.
01.50 “Київ Вечiрнiй”.
05.15 Концерт Тiни Кароль “На бiс”.

Iíòåр
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”.
09.50 Т/с “Мiсце, що домом зветься”.
11.00 Т/с “Голос янгола”.
12.00 “Новини”.
12.25 Х/ф “Скарлетт”.
14.35 “Правила виживання”.
15.40, 16.40, 00.10, 01.05 “Речдок”.
18.00, 02.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.00 “Подробицi вибору”.
03.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.00 “Top Shop”.

ICTV
04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 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, 13.20, 16.50, 23.55 “На трьох”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10, 23.30, 02.15 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10, 21.50 Дизель шоу.
03.00 Стоп-5.

ÑТБ
06.45, 00.40 Т/с “Коли ми вдома”.
07.45 Х/ф “Осiннiй марафон”.
09.40 Т/с “Щасливий квиток”.
18.00 Х/ф “Одружуся з першою лiпшою”.

19.50 Х/ф “Друзi по сексу”.
22.00 Вiкна-Новини.
22.45 Х/ф “Столик ¹19”.

Íоâèé êаíаë
04.00, 02.40 Служба розшуку дiтей.
04.05, 02.45 Зона ночi.
04.30 Абзац.
06.05, 07.00 Kids Time.
06.10 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
07.05 Шоу Оля.
08.00 Хто зверху? (12+).
09.50 Любов на виживання (16+).
15.30 Х/ф “Острiв Надiї”.
19.00 Х/ф “Подорожi Гулiвера”.
20.50 Х/ф “Бандитки”.
22.40 Х/ф “Вiдьми з Сугаррамурдi”.
00.50 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, 05.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с “Рiк собаки”.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 2”.
19.50 Головна тема. Вибiр.
22.00 Опозицiя.

01.00, 02.15 Х/ф “Волошки для Василiси”.
01.45 Телемагазин.
03.30 Х/ф “Жила собi любов”.

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”.
12.00, 17.00 Т/с “Доктор Хто”.
14.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
18.00 Х/ф “Мисливцi”.
19.50 Х/ф “Гордiсть i упередження та 

зомбi”.
22.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
23.00 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
01.15 “Вiрю не Вiрю”.
02.15 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00, 04.45 “Top Shop”.
06.50 Х/ф “Вклонись до землi”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Мiсто прийняв”.
10.35, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 “Свiдок”.
12.50 “Правда життя”.
13.25 “Речовий доказ”.
14.45, 21.30 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.25 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Таємницi свiту”.
23.45 Х/ф “Сiм днiв до весiлля”.
01.35 “Хвороби-вбивцi”.
03.10 “Випадковий свiдок”.
03.20 “Легенди бандитського Києва”.
03.45 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Дивак”.
11.15 Т/с “Рання пташка”.
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
13.30, 14.30 Одного разу в Одесi.
15.00 Т/с “Останнiй москаль”.
16.30 М/ф “Леонардо: Мiсiя Мона Лiза”.
18.00, 01.00 Панянка-селянка.
21.00 М/ф “Рiо”.
23.00 Х/ф “Марлi та я”.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямèé
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською 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.
08.10, 14.05 Правда життя.
09.15, 04.40 Дика природа Африки.
10.15, 17.10, 05.20 Шалена подорож.
11.05 Україна: забута iсторiя.
11.55 Cкептик.
12.55, 00.40 Речовий доказ.
15.15, 23.40 Як працюють мiста.
16.15, 21.45 Мегамисливцi.
18.00, 22.40 Невiдома Австралiя.
19.00, 20.45 Їжа богiв.
20.00, 01.50 Мiстична Україна.
02.40 Жертви краси.
03.25 Леонiд Биков. Зустрiчна смуга.
04.10 Актори-фронтовики.

Enter-фіëьм
06.10 Х/ф “Кому вгору, кому вниз”.
07.00, 07.40, 08.40 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.50, 09.30 “Моя правда”.
10.20 Х/ф “Заграва”.
12.05 Х/ф “Провiнцiйний роман”.
14.35 Х/ф “Увага, черепаха!”
16.10 Т/с “Два капiтани”.
19.00 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
21.00 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Заручниця”.
00.45 Х/ф “Всього одна нiч”.
02.20 Х/ф “Безвихiдь”.
03.50 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Пляжний коп 2”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.10 “Загублений свiт”.
13.55 Х/ф “Вуличний гонщик”.
15.25 Х/ф “Швидкий i жорстокий”.
19.25 Х/ф “Кiкбоксер”.
21.20 Х/ф “Кiкбоксер 2”.
23.10 Х/ф “Кiкбоксер 3”.
01.00 “Облом.UA”.
04.40 “Цiлком таємно-2016”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 01.10 Мамареготала. Найкраще.
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/с “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
08.40 М/с “Качинi iсторiї”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу”.
12.50 М/с “Сiмпсони”.
16.00 Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
19.00 Т/с “СуперКопи”.
21.10, 23.25 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Без краватки.
03.45 Чистоплюї.
04.35 “Роздовбаї”.
05.15 Оттак мастак!

Оцå ТБ
05.30 Ревiзор.
07.00, 08.00 Телемагазин.
07.30 Все буде добре.
08.30 Коли ми вдома.
16.30 Хто зверху? (12+).
01.30 Битва екстрасенсiв.

ªâроñïорò
01.00, 04.00, 09.35 Велоспорт. “Тур де 

Франс”. Етап 12.
02.30, 06.00, 19.15 Фехтування. ЧC. Бу-

дапешт.
07.30, 13.45, 21.20 Велоспорт. “Тур де 

Франс”. Огляд дня.
08.30, 22.20 Легка атлетика. ЧЄ (до 20 

рокiв). Швецiя.
11.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. La 

Course.
14.50 Велоспорт. “Тур де Франс”. Етап 13.
19.00 Велоспорт. “Тур де Франс”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Тоттенхем - Лiверпуль. Фiнал. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
08.10 Шахтар - Вольфсберг. Контроль-

на гра.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Ювентус - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
12.00 Валенсiя - МЮ. Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.50 Львiв - Зоря. Чемпiонат України.
15.55 Ренн - Арсенал. 1/8 фiналу. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
17.40 Айнтрахт - Iнтер. 1/8 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
19.25, 21.50 “Шлях в Баку”.
20.00 Челсi - Динамо (К). 1/8 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
22.45 Наполi - Зальцбург. 1/8 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
00.35 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
01.30, 03.35, 05.35 Топ-матч.
01.45 Ворскла - Десна. Чемпiонат України.
03.45 Емполi - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

Êаíаë “1+1”
07.00, 23.35, 00.35 “Свiтське життя”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 11.05, 12.25, 13.50, 15.05 “Свiт 

навиворiт 6”.
16.30, 21.40 “Жiночий квартал”.
18.30, 04.35 “Розсмiши комiка. Дiти”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Чистоnews”.
20.25 “Українськi сенсацiї”.
01.35 “Лiга смiху”.

Iíòåр
05.30 “Чекай на мене. Україна”.
07.10 “Слово Предстоятеля”.
07.20 Х/ф “Людина нiзвiдки”.
09.00 “Шiсть соток”.
10.00 “Готуємо разом. Випiчка”.
11.00 Х/ф “Стережися автомобiля”.
13.00 Х/ф “Ти - менi, я - тобi”.
14.40, 01.55 Х/ф “Будьте моїм чоловiком”.
16.30 Х/ф “Суєта суєт”.
18.10 Х/ф “Джентльмени удачi”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Голос з минулого”, 1-4 с.
00.10 Х/ф “Це я”.
03.20 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.40 “Орел i решка. Перезавантаження 3”.

ICTV
05.30 Скарб нацiї.
05.40 Еврика!
05.50 Бiльше нiж правда.
07.35 Я зняв!
09.30 Дизель шоу.
10.50 Особливостi нацiональної роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 “На трьох”.
15.35 Т/с “Пес”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Всесвiтня вiйна Z”.
21.30 Х/ф “Книга Iлая”.
23.40 Х/ф “Iнший свiт”.
01.50 Х/ф “Iнший свiт 3: Повстання 

ликанiв”.
03.20 12 найкращих шахраїв.

ÑТБ
05.50 Т/с “Коли ми вдома”.
07.10 Х/ф “Три плюс два”.
09.00 Т/с “Пограбування по-жiночому”.
12.55 Т/с “Любити й вiрити”.
17.00 Х/ф “Дiвчата”.
19.00 Т/с “Щастя за угодою”.
22.55 Х/ф “Друзi по сексу”.
01.10 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâèé êаíаë
03.00 Зона ночi.
06.00 М/с “Лунтiк”.
07.00, 08.05 Kids Time.
07.05 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
07.50 М/с “Том i Джерi”.
08.10 Вар`яти.
14.10 М/ф “Монстри на канiкулах”.
16.00 Х/ф “Конан-варвар”.
18.10 Х/ф “Хронiки Нарнiї: лев, чаклунка 

i чарiвна шафа”.
21.00 Х/ф “Хронiки Нарнiї: Принц 

Каспiан”.
00.00 Х/ф “Король Артур”.
02.30 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, 04.00 Зоряний шлях.
09.20 Т/с “У минулого у боргу”, 1-6 с.
15.20 Т/с “У минулого у боргу”, 7 i 8 с.
17.10 Т/с “Принцеса-жаба”, 1 i 2 с.
20.00 Т/с “Принцеса-жаба”.
22.00 Шоу Братiв Шумахерiв.
00.00, 02.05 Х/ф “Два квитки до Венецiї”.
01.35 Телемагазин.
02.25 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Ух ти show”.
09.10 М/ф “Мiй маленький понi у кiно”.
11.10 М/ф “Земля до початку часiв 3: Час 

великих дарiв”.
12.25 Х/ф “Мисливцi”.
14.15 “Орел i решка. Перезавантаження 3”.
00.10 Х/ф “Кохання з першого погляду”.
01.50 “Вiрю не Вiрю”.
02.40 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.15 Х/ф “Викликаємо вогонь на себе”.
11.20 Х/ф “За два кроки вiд “Раю”.
13.00 Т/с “Спецзагiн “Кобра 11”.
16.00 “Україна вражає”.
17.00 “Таємницi свiту”.
18.05 “Крутi 90-тi”.
19.00, 02.20 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “На Вас чекає громадянка Ни-

канорова”.
21.15 Х/ф “Пiсля прочитання спалити”.
23.00 Х/ф “Чорне море”.
01.15 “Реальнi злочинцi”.
02.50 “Випадковий свiдок”.
03.50 “Речовий доказ”.
04.10 “Легенди бандитського Києва”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.15 М/ф “Леонардо: Мiсiя Мона Лiза”.
12.50 Х/ф “Стоптанi туфельки”.
14.00, 01.00 Панянка-селянка.
17.00 Х/ф “Марлi та я”.
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
19.30, 20.30, 21.30 Одного разу в Одесi.
22.00 Сiмейка У.
00.00 Країна У.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямèé
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.
07.25, 00.55 Мiстична Україна.
08.15, 18.30 Брама часу.
09.15 Речовий доказ.
10.25 Як працюють мiста.
11.25 Народження Європи.
14.00 Шалена подорож.
15.45 Дика природа Африки.
17.35 Невiдома Австралiя.
21.15 Як спокусити нацiю.
00.05 Їжа богiв.
01.50 Скарб.ua.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф “Одиниця з обманом”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
08.00 “Попелюшка на прiзвисько Бонд”.
09.30 “Моя правда”.
10.20 “Невiдома версiя. Гусарська балада”.
11.05 Х/ф “Стародавнє прокляття”.
13.55 Х/ф “Чорна стрiла”.
15.30 Х/ф “Балада про доблесного лица-

ря Айвенго”.
17.10 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
21.00 Т/с “Вiчний поклик”.
02.20 “З любов`ю. Юрiй Нiкулiн”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Загублений свiт”.
14.00 Х/ф “Герой у розшуку”.
15.50 Х/ф “Обман”.
17.40 Х/ф “Ворог мiй”.
19.45 Х/ф “Командир ескадрильї”.
21.40 Х/ф “Андроїд-полiцейський”.
23.10 Х/ф “Суддя Дредд 3D”.
01.00 “Облом.UA”.
04.25 “Цiлком таємно-2016”.

Оцå ТБ
05.30, 16.00 Вар`яти.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Телемагазин.
07.30, 08.30, 09.30 Коли ми вдома.
10.30 Ревiзор. Магазини.
01.40 Детектор брехнi.

ÍЛО-ТБ
06.00, 18.00, 00.00 Мамареготала. Най-

краще.
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/с “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
08.40 М/с “Качинi iсторiї”.
09.30 М/с “Сiмпсони”.
14.00 Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
21.10 Т/с “CSI: Маямi”.
02.50 Чистоплюї.

ªâроñïорò
01.00, 04.00, 09.35 Велоспорт. “Тур де 

Франс”. Етап 13.
02.30, 06.00, 11.30, 18.50 Фехтування. ЧC. 

Будапешт.
07.30, 13.20, 22.55 Велоспорт. “Тур де 

Франс”. Огляд дня.
08.30 Легка атлетика. ЧЄ (до 20 рокiв). 

Швецiя.
12.45 Велоспорт. “Тур де Франс”. La 

Course.
14.20 Велоспорт. “Тур де Франс”. Етап 14.
18.10 Велоспорт. “Тур де Франс”.
18.40 “Watts”.
21.20 Стрибки на лижах з трамплiну. Лiтнiй 

Гран-прi. HS 134. Команди.
23.50 Ралi. ERC. Iталiя. День 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 19.10, 22.00, 00.35, 03.30, 

05.35 Топ-матч.
06.10 Динамо (К) - Ренн. Лiга Європи 

УЄФА.
08.10 Шахтар - АПОЕЛ. Контрольна гра.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 СПАЛ - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
12.00 МЮ - ПСЖ. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
13.50 Чорноморець - Александрiя. 

Чемпiонат України.
15.55, 18.35 “Шлях в Баку”.
16.45 Динамо (К) - Челсi. 1/8 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
19.25 “Лiга Європи. Online”.
22.45 Зальцбург - Наполi. 1/8 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
00.45 Арсенал - Ренн. 1/8 фiналу. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
02.35 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
03.45 Емполi - К`єво. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

П’яòíèця

Ñóáоòа

19 липня

20 липня

nday.te.ua



№27 (312) / 10 липня - 16 липня 2019 р.Програма ТБ Наш ДЕНЬ 21

Êаíаë “1+1”
06.00 “ТСН”.
06.35 М/ф.
06.45 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45 “Свiт навиворiт 9”.
10.50, 12.15 Х/ф “Двадцять сiм весiль”.
12.00, 15.00, 18.00, 00.00 “ТСН. Спец-

випуск”.
13.15, 15.15 Х/ф “Отже, вiйна”.
15.40 Х/ф “Шпигунка”.
19.30 “ТСН. Вибiр країни”.
00.30 “Лiга смiху”.
02.45 “Свiт навиворiт 6”.

Iíòåр
05.30, 11.10 “Орел i решка. Морський се-

зон 3”.
06.15 Х/ф “Оскар”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00, 12.10, 13.30, 16.00, 18.00 Новини.
10.10 “Орел i решка. Перезавантаження 3”.
12.20, 13.40 Х/ф “Джентльмени удачi”.
14.15, 16.05, 18.05 Т/с “Доктор Фостер”.
20.00 “Подробицi. Вибори”.
23.00 Х/ф “Так не буває”.
01.00 “Речдок”.

ICTV
05.10 Скарб нацiї.
05.20 Еврика!
05.30 Факти.
05.55 Громадянська оборона.
07.50, 09.00 Антизомбi. Дайджест.
08.45, 15.45, 20.00 Факти. Парламентськi 

вибори-2019. Спецвипуск.
10.00, 13.00 Т/с “Вiддiл 44”.
12.45 Факти. День.
14.00, 16.00 Х/ф “Книга Iлая”.
16.25 Х/ф “Всесвiтня вiйна Z”.
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з О. Со-

коловою.
21.10 Х/ф “Iнший свiт 5: Кровна помста”.
22.55 Х/ф “Iнший свiт 4: Пробудження”.
00.30 Х/ф “Iнший свiт”.
02.35 12 найкращих шахраїв.

ÑТБ
06.00, 09.50 Хата на тата.
07.50 Страва честi.
18.00, 01.05 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
21.15 Х/ф “Операцiя “И” та iншi приго-

ди Шурика”.
23.10 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâèé êаíаë
04.20 Зона ночi.
05.00 СтендАп шоу.
05.45, 07.05 Kids Time.
05.50 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
07.10 М/ф “Монстри на канiкулах”.
09.00 Х/ф “Бандитки”.
10.50 Х/ф “Дикий, дикий Вест”.
13.00 Х/ф “Хронiки Нарнiї: лев, чаклунка 

i чарiвна шафа”.
15.50 Х/ф “Хронiки Нарнiї: Принц 

Каспiан”.
18.50 Х/ф “Хронiки Нарнiї: Завойовник 

свiтанку”.
21.00 Х/ф “Будинок дивних дiтей мiс 

Сапсан”.
23.40 Х/ф “Вiнчестер: будинок, який по-

будували примари”.
01.40 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, 05.00 Зоряний шлях.
08.00 Т/с “Затемнення”, 1 с.
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

23.00 Сьогоднi. Спецвипуск.
09.15 Т/с “Затемнення”, 1 i 2 с.
11.15 Т/с “Затемнення”, 3 i 4 с.
13.15 Т/с “Затемнення”, 5 i 6 с.
15.15 Т/с “Затемнення”.
17.15 Т/с “Вiд любовi до ненавистi”, 1 

i 2 с.
21.00 Т/с “Вiд любовi до ненавистi”, 3 с.
23.15 Т/с “Вiд любовi до ненавистi”.
23.45 Т/с “Принцеса-жаба”, 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Принцеса-жаба”.
03.30 Х/ф “Сусiди по розлученню”.
05.30 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Ух ти show”.
09.25 М/ф “Земля до початку часiв 3: Час 

великих дарiв”.
10.45 Х/ф “Дорожня банда “4 лапи”.
12.30 “Орел i решка. Перезавантаження 3”.
02.10 “Вiрю не Вiрю”.
02.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Х/ф “Дезертир”.
07.35 “Страх у твоєму домi”.
11.15 Х/ф “Людина в зеленому кiмоно”.
12.35 Х/ф “Одиночне плавання”.
14.30 Х/ф “Крик пораненого”.
17.15 Х/ф “Пiсля прочитання спалити”.
19.00 Х/ф “Вони воювали за Батькiвщину”.
22.05 Х/ф “Днiпровський рубiж”.
00.55 Х/ф “Чорне море”.
02.55 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
12.00 М/ф “Рок Дог”.
13.30 Х/ф “Дивак”.
15.15, 01.00 Панянка-селянка.
17.15 М/ф “Рiо”.
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
19.30, 20.30, 21.30 Одного разу в Одесi.
22.00 Сiмейка У.
00.00 Країна У.

02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямèé
08.00, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 

14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Телема-
рафон “Вибори - 2019”.

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 “Ре-
портер”. Новини.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.30, 00.45 Мiстична Україна.
08.20, 18.35 Брама часу.
09.10 Речовий доказ.
10.20 Як працюють мiста.
11.20 Як спокусити нацiю.
14.10 Шалена подорож.
15.50 Дика природа Африки.
16.45 Невiдома Австралiя.
21.15 Народження Європи.
23.50 Їжа богiв.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Заграва”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Анатомiя голосу. Джамала”.
09.30 “Невiдома версiя. Операцiя “И”.
10.15 Х/ф “Серед шулiк”.
11.55 Х/ф “Апачi”.
13.30 Х/ф “Люди в океанi”.
14.55 Х/ф “Слухати у вiдсiках”.
17.25 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
21.00 Т/с “Вiчний поклик”.
02.15 “Жванецький. Одiссея одесита”.
03.00 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Вiн, вона i телевiзор”.
11.45 Х/ф “Вуличний гонщик”.
13.15 Х/ф “Швидкий i жорстокий”.
15.00 Х/ф “Кiкбоксер”.
16.55 Х/ф “Кiкбоксер 2”.
18.30 Х/ф “Кiкбоксер 3”.
20.20 Х/ф “Командо”.
22.10 Х/ф “Королi вулиць 2”.
00.00 “Облом.UA”.

Оцå ТБ
05.30, 16.00 Вар`яти.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Телемагазин.

07.30, 08.30, 09.30 Коли ми вдома.
10.30 Хто зверху? (12+).
01.20 Детектор брехнi.

ÍЛО-ТБ
06.00, 18.00, 23.45, 05.20 Мамареготала. 

Найкраще.
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/с “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
08.40 М/с “Качинi iсторiї”.
09.30 М/с “Сiмпсони”.
14.00 Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
21.10 Т/с “CSI: Маямi”.
02.45 Чистоплюї.
04.00 “Роздовбаї”.
04.55 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.20 Стрибки на лижах з трамплiну. Лiтнiй 

Гран-прi. HS 134. Команди.
01.00, 04.00, 09.35 Велоспорт. “Тур де 

Франс”. Етап 14.
02.30, 06.00, 11.05 Фехтування. ЧC. Бу-

дапешт.
07.30, 12.00, 22.00 Велоспорт. “Тур де 

Франс”. Огляд дня.
08.30, 20.20 Легка атлетика. ЧЄ (до 20 

рокiв). Швецiя.
10.30 Ралi. ERC. Iталiя. День 1.
12.55 Велоспорт. “Тур де Франс”. Етап 15.
18.25 Велоспорт. “Тур де Франс”.
18.55 “Watts”.
19.15, 19.45 Олiмпiйськi iгри. “Сила 

особистостi”.
23.00 Ралi. ERC. Iталiя. Огляд.
23.35 Фехтування. ЧC. Команднi змагання.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 15.55, 18.00, 20.10, 22.15 

Топ-матч.
06.10 Шахтар - Айнтрахт. 1/16 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
08.10 Мiлан - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Ювентус - Фiорентiна. Чемпiонат 

Iталiї.
12.00 ПСЖ - МЮ. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
13.50 Олiмпiк - Динамо. Чемпiонат України.
16.10 Рома - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
18.20 Аякс - Баварiя. Лiга чемпiонiв УЄФА.
20.25 Челсi - Славiя. 1/4 фiналу. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
22.45 Фiорентiна - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
00.30 Галатасарай - Порту. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
02.20 Десна - Львiв. Чемпiонат України.
04.10 Ювентус - Парма. Чемпiонат Iталiї.
05.55 Програма передач.
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  TV-4
Поíåдіëоê, 15 ëèïíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

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

03.30 Провінційні вісті
08.00, 20.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55, 22.35 Добрі традиції
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 Межа правди
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Чорний яструб» 
17.30 Про нас
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.30 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф. «Вихід у рай» 

Віâòороê, 16 ëèïíя
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
07.35 Сільський календар
08.00 Єдина країна
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
11.50 «Кіндер ШОУ»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Shift. Життя в цифрі
12.30 Завтра-сьогодні 
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Диявольський 

вітер» 
17.30 Смачна мандрівка
19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На га-

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

ський експеримент» +16

Ñåрåда, 17 ëèïíя
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 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Відкрита зона
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10, 03.00 «Гал-кліп»

12.40 Shift. Життя в цифрі
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00. 01.00 Х.ф.«Право на 

пам’ять»
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Україна. Перезавантаження
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Селестіна» +16

Чåòâåр, 18 ëèïíя
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, 20.00 Україна. Перезаван-

таження
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.30, 17.00 Відкрита зона
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Чорний при-

лив» +12 
15.45, 19.55 Добрі традиції 
17.30 «Гал-кліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
21.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
22.35, 04.00 Х.ф. «Мама-привид» 

П’яòíèця, 19 ëèïíя
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, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
11.50 «Кіндер ШОУ»
12.10 «Гал-кліп»
12.40 Сім’я від А до Я
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Один у лісі»
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.10 Сільський календар
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Єдина країна
21.50 Добрі традиції
22.35, 04.00 Х.ф. «Сент Анж» +16
03.00 Завтра-сьогодні

Ñóáоòа, 20 ëèïíя
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.«Разом»
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм

10.00, 19.00 Єдина країна
10.30 У фокусі Європа
11.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.00 Shift. Життя в цифрі
12.30 Х.ф.«Останній шанс» 
14.30 «Кіндер ШОУ» 
14.50 Мультфільми
15.00 М.ф.«Непереможна ко-

манда»
16.30, 02.30 Сім’я від А до Я
17.00 Україна. Перезавантаження
17.55 ТНЕУ - калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання 
19.30 Західний форпост
20.10, 22.30 Концерт В. Дунця «Ро-

динне коло» 2ч.
22.00 Єдина країна 
23.30 Shift. Життя в цифрі
00.10 Вікно в Америку
00.30 Х.ф. «Сент Анж» +16
03.00 Хіт-парад 
04.00 Х.ф.«Останній шанс»

Íåдіëя, 21 ëèïíя
06.00 Х.ф.«Разом»
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 зАрхика-
тедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

11.45 Про кіно
12.00 «Кіндер ШОУ»
12.20 Мультфільм
12.30 М.ф.«Непереможна ко-

манда»
14.00 Погляд зблизька 
14.30, 01.30 Хіт-парад
15.30 Shift. Життя в цифрі
16.00 Україна. Перезавантаження
16.55, 21.55 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку 
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання 
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті
20.00, 03.00 Огляд світових подій
21.00, 02.30 «Гал-кліп»
21.30 Західний форпост
22.40, 04.15 Х.ф. «Крихітка Джим-

мі»
01.00 Час-тайм

  ТТБ
Поíåдіëоê, 15 ëèïíя
7.00, 12.50 Додолики 
7.10 Казки Лірника Сашка
7.20 Відкривай Україну з Сус-

пільним
7.45, 9.55, 15.15 Візитівки Карпат
8.00 UA: Фольк. Спогади
8.55 Візитівки Полтавщини
9.00 “Енеїда” 
10.00 :РадіоДень «Життя+» 
10.20 Сильна доля 
11.10 Концерт “Арсен Мірзо-

ян. Київ”
11.55 Концерт “Піккардійська 

Терція” 

12.30 Д/ц “Двоколісні хроніки” 
12.40, 18.00, 18.50, 22.00 “Лайф-

хак українською” 
13.05 М/с “Дуда і Дада”
13.30, 17.00, 18.30 “Новини”
1 3 . 4 0 ,  1 7 . 1 0  В и б о р ч и й 

округ:Співбесіда 
14.30 Т/с “Таємниці Борго Ларічі” 
15.20 :РадіоДень «Модуль знань» 
16.00 100 років українського мис-

тецтва за 100 хвилин
16.30 Д/ц “Дикі тварини” 
19.00 Передвиборна агітація
21.45 Д/ц “Двоколісні хроніки” 
22.10 Схеми. Корупція в деталях 
22.35 Своя земля 
22.50 100 років української історї 

за 100 хвилин

Віâòороê , 16 ëèïíя
7.00, 12.50 Додолики 
7.10 Казки Лірника Сашка
7.30 Концерт “Піккардійська Тер-

ція”.
8.00 UA: Фольк.Спогади 
8.50, 9.55 Візитівки Полтавщини
9.00 “Енеїда” 
10.00 “Зворотний відлік” 
11.50 Концерт “Піккардійська 

терція” 
12.30 Д/ц “Двоколісні хроніки” 
12.40, 18.00, 18.50 Лайфхак укра-

їнською 
13.05 М/с “Дуда і Дада” 
13.30, 17.00, 18.30 “Новини”
13.40 Виборчий округ:Співбесіда 
14.35 Т/с “Таємниці Борго Ларічі” 
15.15 Візитівки Карпат 
15.20 :РадіоДень «Модуль знань» 
16.00 100 років українського мис-

тецтва за 100 хвилин
16.30 Д/ц “Дикі тварини” 
17.10 Виборчий округ:Співбесіда
19.00 Передвиборна агітація
21.45 Д/ц “Двоколісні хроніки” 
22.00 Лайфхак українською
22.10 Концерт Марії Бурмаки & 

Gypsy lyre “Нове та улю-
блене”

Ñåрåда, 17 ëèïíя
7.00, 12.50 Додолики 
7.10 Казки Лірника Сашка
7.30, 11.10 Концерт “Піккардій-

ська Терція” 
8.00 UA: Фольк
8.50, 9.55 Візитівки Полтавщини
9.00 “Енеїда” 
10.00 :РадіоДень «Життя+» 
10.20 Сильна доля 
11.35, 22.10 Своя земля 
12.00 Спільно 
12.30 Д/ц “Двоколісні хроніки” 
12.45, 18.00, 18.50, 22.00 Лайфхак 

українською 
13.05 М/с “Дуда і Дада”
13.30, 17.00, 18.30 “Новини”
13.40, 17.10 Виборчий округ: Спів-

бесіда 
14.35 Т/с “Таємниці Борго Ларічі” 
15.15 Візитівки Карпат 
15.20 :РадіоДень «Модуль знань» 
16.00 100 років українського мис-

тецтва за 100 хвилин
16.30 Д/ц “Дикі тварини” 

19.00 Передвиборна агітація
21.45 Д/ц “Двоколісні хроніки” 
22.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром-3 
22.50 Візитівки Карпат

Чåòâåр, 18 ëèïíя
7.00, 12.50 Додолики 
7.10 Казки Лірника Сашка
7.25 Концерт гурту “Піккардійська 

терція” 
8.00 UA: Фольк. Спогади 
8.50 Візитівки Карпат
9.00 “Енеїда” 
9.55, 15.15 Візитівки Карпат
10.00 “Зворотний відлік” 
11.50 Концерт гурту “Піккардій-

ська терція” 
12.30 Д/ц “Двоколісні хроніки” 
12.40, 18.00, 18.50, 22.00 Лайфхак 

українською 
13.05 М/с “Дуда і Дада” 
13.30, 17.00, 18.30 “Новини”
1 3 . 4 0 ,  1 7 . 1 0  В и б о р ч и й 

округ:Співбесіда 
14.35 Т/с “Таємниці Борго Ларічі” 
15.20 :РадіоДень «Модуль знань» 
16.00 100 років українського мис-

тецтва за 100 хвилин
16.30 Д/ц “Дикі тварини” 
18.15 StopFakeNews 
19.00 Передвиборна агітація
21.45 Д/ц “Двоколісні хроніки” 
22.10 Наші гроші 
22.35 StopFakeNews 
22.45 100 років української історії 

за 100 хвилин

П’яòíèця, 19 ëèïíя
7.00, 12.50 Додолики 
7.10 Казки Лірника Сашка
7.30 Концерт гурту “Піккардійська 

терція” 
8.00 UA: Фольк. Спогади 
8.55, 15.15 Візитівки Карпат
9.00 “Енеїда” 
9.55 Візитівки Полтавщини
10.00 :РадіоДень «Життя+» 
10.20 Сильна доля 
11.10 Фільм-концерт “Supernation” 

гурту “Друга ріка” 
11.55 Наші гроші 
12.20 Своя земля
12.35 Українська література в іменах
12.40, 18.00, 18.50, 22.00, 22.35 

Лайфхак українською 
13.05 М/с “Дуда і Дада”
13.30, 17.00, 18.30 “Новини”
13.40 Виборчий округ:Співбесіда 
14.35 Т/с “Таємниці Борго Ларічі” 
15.20 :РадіоДень «Модуль знань» 
16.00 100 років українського мис-

тецтва за 100 хвилин
16.30 Д/ц “Дикі тварини” 
17.10 Виборчий округ:Співбесіда
19.00 Передвиборна агітація
21.45 Д/ц “Двоколісні хроніки” 
22.10 #@)[]?$0 з Майклом Щу-

ром-3 
22.45 100 років українськоїго мис-

тецтва за за 100 хвилин

Ñóáоòа, 20 ëèïíя
7.00 Кобзатроніка. Твори Шевчен-

ка під електронну музику
7.45 Візитвки Карпат

7.50 Візитівки Полтавщини
7.55 Українська література в іменах
8.05 Лайфхак українською 
8.15 Додолики
8.45 Казки Лірника Сашка
9.15 М/с “Вруміз” 
9.30 Енеїда 
10.25 Д/ц “Аромати Південної 

Африки “ 
10.50 UA: Фольк.Спогади 
11.40 Хто в домі хазяїн? 
12.10 Документальний серіал “Ме-

гаполіси”
12.40 :РадіоДень «Модуль знань» 
13.20 Українська читанка
13.35 Розсекречена історія 
14.25 100 років української історії 

за 100 хвилин
14.40 :РадіоДень. «Книжкова лав-

ка. ТОП 7»
15.35 Українська література в 

іменах
15.45 Документальна програма 

“Фестивалі планет” 
16.15 Сильна доля 
17.05 Концерт гурту “Піккардій-

ська терція” 
17.30 UA:Фольк. Спогади 
18.30 Новини
18.45 Разом 
19.15 Спільно 
19.40 #ВУКРАЇНІ 
20.10 Художній фільм “Клара і 

Франциск” 
22.05 Букоголіки 
22.30 #МузLove з Любою Мо-

розовою 

Íåдіëя, 21 ëèïíя
7.00 Концерт “Арсен Мірзоян. 

Київ” 
7.50 Українська література в іменах
8.00 Д/ц “Це цікаво” 
8.20 Додолики 
8.50 Казки Лірника Сашка
9.15 М/с “Вруміз” 
9.30 Країна на смак 
10.25 Д/ц “Аромати Південної 

Африки “ 
10.50 UA: Фольк.Спогади 
11.40 Хто в домі хазяїн? 
12.10 Документальний серіал “Ме-

гаполіси”
12.40 :РадіоДень «Модуль знань» 
13.30 Новини
13.40 Д/с «Секрети замків Вели-

кобританії» 
14.20 Розсекречена історія 
15.15 100 років української історії 

за 100 хвилин
15.30 Повернути Донбас: Рубіжне
16.00 Українська література в 

іменах
16.10 Д|ф “Всесвітня Природна 

Спадщина. США. Національ-
ний парк Йєллоустон” 

17.00 Новини
17.10 Документальний серіал “Ме-

гаполіси”
17.35 #ВУКРАЇНІ
18.00 Тема дня: Вибори 
19.00 Новини
19.30 Тема дня. Спецвипуск
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Огірки з кетчупом чілі

ПОТРІБНО: на літрову бан-
ку - 4 зуб. часнику , 1 ч. л. зерен 
гірчиці, суцвіття кропу, огіроч-
ки.

МАРИНАД: 1л води, 2 ст. л. 
солі, 200 мл оцту, 200 мл цукру, 
300 г кетчупу чілі, 

ПРИГОТУВАННЯ: спе-
ції і зелень розкласти у бан-
ки. Інгредієнти для маринаду 
закип’ятити та охолодити. Огір-
ки залити маринадом і стерилі-
зувати 10 хвилин. Порція мари-
наду на 5 банок по 0,5 л.

Квашені огірки,  
як з бочки

1 ВАРІАНТ:
На дно трилітрової банки 

покласти листя хрону, часник, 
кріп. У півтори літри води до-
дати склянку солі і залити огір-
ки. Через три доби розсіл злити 
і залити чистою джерельною 
водою. Закрити капроновими 
кришками. 

2 ВАРІАНТ:
На 1л води взяти 3 ст. л. 

солі без гірки. На дно банки по-
кластисуцвіття кропу, часник, 
чорний перець горошок, го-
стрий перець, насіння гірчиці.  
Закип'ятити і залити підгото-
вані огірки маринадом. Через 
добу будуть малосольні, через 
3 доби солоні. Пробуємо, якщо 
смак влаштовує, то розсіл зли-
ти в каструлю і кип'ятити. Огір-
ки промити проточною водою, 
скласти в чисті банки, залити 
киплячим розсолом і закрути-
ти. 

Огірки в гостро-
солодкому маринаді 

ПОТРІБНО: 300 г цукру, 2 
ст. л. солі з невеличким верхом, 
0.5 л оцту, часник, зелень кро-
пу, хрону, перець горошок, лав-
ровий лист, по шматочку гірко-
го перцю, молоді огірки, зерна 
гірчиці. 

ПРИГОТУВАННЯ: з цукру, 
солі, оцту зварити маринад. 
У банки розкласти спеції і зе-
лень, викласти огірки. Мари-
над закип`ятити і, як трохи на-
стоїться, залити ним огірочки. 
Простерилізувати банки з мо-
менту закипання 7 хв. Закрути-
ти і закутати до повного охоло-
дження. Вихід - 6 л банок.

Пікулі з огірків
Це найвідоміша американ-

ська заготовка. Огірочки вихо-
дять кисло-солодкими, пряні, 
хрумкі, гострі. Ідеальні до бу-
тербродів і сендвічів. Можна 
їсти вже через місяць!

ПОТРІБНО: 1 кг огірків, 0,5 л 
яблучного оцту, 350 г цукру, 3 ст. 
л. солі (крупної, нейодованої), 
0,5 ч. л.куркуми, 10 горошин 
чорного перцю, 2 цибулини.

ПРИГОТУВАННЯ: огірки 
помити, відрізати кінчики і на-
шаткувати кружечками товщи-
ною 5 мм. Цибулю порізати тон-
кими кільцями. У ємність склас-
ти огірки і цибулю, пересипати 
сіллю, перемішати, накрити та-
рілкою, поставити вантаж і за-
лишити на 3 години. Огірки з 
цибулею промити холодною во-
дою і дати стекти. У каструлю з 
широким дном налити яблуч-
ний оцет, всипати цукор, кур-
куму, перець горошком, перемі-
шати, довести до кипіння, помі-
шуючи – цукор повинен розчи-
нитися. Висипати огірки з ци-
булею, перемішати, довести до 
кипіння і розкласти в стерилі-
зовані теплі банки, залити ма-
ринадом так, щоб покрив огір-
ки, закрити герметично криш-
ками. Зберігати в коморі.

Дуже хрумкі огірки  
зі спиртом

ПОТРІБНО: на 3-літро-
ву банку - огірки (скільки влі-
зе), 1-2 суцвіття кропу, 10 ски-
бок кореня хрону, 10 зубців час-
нику, 80 г кам’яної солі, 1-2 ст. 
ложки спирту.

ПРИГОТУВАННЯ: на дно 
банки покласти суцвіття кро-
пу, кілька скибок кореня хро-
ну, кілька зубців часнику, ви-
класти до половини банки огір-
ки, знову часник хрін, заповни-
ти доверху огірками, знову час-
ник і хрін. Розчинити 80 г солі 
у склянці води, вилити в огірки, 
залити банку доверху водою. 
Закрити капроновою кришкою, 
покалатати. Залишити на 1,5 
доби. Маринад помутніє. Зли-
ти його, закип’ятити і гарячим 
налити знову у банки. Додати у 
кожну банку 1-2 ст. ложки спир-
ту (96%) та закрутити.

Огірки по-польськи
ПОТРІБНО: на 1л банку - кріп 

- 1 суцвіття, лавровий лист - 1 шт., 

духмяний перець - 5 шт., цибуля 
- 1 шт., морква - 1 шт., корінь пе-
трушки - 0,5 шт., діжонська гірчи-
ця - 1 ст.л., огірки молоді.

МАРИНАД: вода - 1 л, сіль 
- 40 г (2 ч.л.), цукор - 100 г (4 
ст.л.), оцет - 100 мл

ПРИГОТУВАННЯ: огірки 
помити, перебрати. На дно бан-
ки викласти зелень і спеції. Ци-
булю і моркву подрібнити. Зва-
рити маринад, залити огірки і 
стерилізувати 10 хвилин. Далі 
закрутити і перевернути дого-
ри дном на кілька годин.

Огірки з морквою

ПОТРІБНО: 1,5-1,8 кг огір-
ків, 100 г моркви, 20 г гострого 
перцю, суцвіття кропу, лавро-
вий лист, чорний перець.

ДЛЯ МАРИНАДУ: 1 л води, 
50 г солі, 150 г цукру, 150 мл 9%  
оцту.

ПРИГОТУВАННЯ: огірки по-
передньо замочити на 2 годи-
ни. Моркву і гострий перець на-
різати кружечками і вкласти на 
дно підготовлених банок. Звер-
ху викласти огірки і спеції. Для 
маринаду довести до кипіння 
воду з сіллю і цукром, зняти з 
вогню і додати оцет. Влити га-
рячий маринад в банки.Стери-
лізувати банки об’ємом 1 л про-
тягом 10 хв., 2 л – 15 хв., 3 л – 25 
хв. Банки закатати, переверну-
ти, дати охолонути і прибрати 
на зберігання.

Хрумкі і солодкі 
огірочки

ПОТРІБНО: огірки, хрін, 
кріп, часник, листя вишні і смо-
родини, лавровий листочок і 
перець, 12 ст. л. горілки. 

МАРИНАД: 5 літрів води,500 
мл оцту, 400 г цукру, 175 г солі.

ПРИГОТУВАННЯ: огірки за-
мочити на 3 години у холод-
ній воді. В банки накласти хрін, 
кріп, часник, листя вишні і смо-
родини, лавровий листочок і пе-
рець. Залити огірки кип'ятком 
лише один раз, накрити криш-
ками і закутати одіялами на 30-
40 хвилин.Злити. І закутати оді-
ялами пусті банки, щоб вони не 
охололи. На злитій воді приготу-
вати маринад. Зварити маринад. 
В кожну літрову банку додати 1 
столову ложку горілки і залити 
маринадом. Банки закрутити, 
перевернути догори дном і дуже 
сильно закутати одіялами до по-
вного вистигання.

Цього маринаду вистачає на 
12 літрових банок і 6 кг малень-
ких огірочків.

Огірки гострі  
з хроном

ПОТРІБНО: 2 кг огірків, 50-
60 г кореня хрону, 10 г перцю 
чілі, листя хрону.

ДЛЯ РОЗСОЛУ: 1,4-1,5 л 
води, 60 г солі, 30 г цукру, щіп-
ка насіння кропу.

ПРИГОТУВАННЯ: ре-
цепт розрахований на 3 бан-
ки об’ємом 1 л (або 1 банку об-
сягом 3 л). Огірки попередньо 
замочити на 2 години. Корінь 
хрону нарізати тонкою солом-
кою, перець чілі – кільцями. На 
дно підготовлених банок ви-
класти листя хрону. Зверху ви-
класти огірки, перекладаючи 
нарізаними хроном і чілі. За-
лити банки окропом до самого 
верху, залишити на 15 хв. Зли-
ти воду, довести до кипіння і 
знову влити в банки на 15 хв. 
У воду, злиту з огірків, додати 
насіння кропу, сіль і цукор, до-
вести до кипіння і прогріти 1 
хв. Влити розсіл в банки, зака-
тати, перевернути і дати охо-
лонути.

Огірки з базиліком

ПОТРІБНО: 700 г огірків, 
кріп, 4 перці (червоний або 
жовтий), 1 головка часнику, 4 
шт. пахучого перцю, 3 гілочки 
базиліку, 1 ч. л. коріандру. Ма-
ринад: 3 ст. л. оцту, 4 ст. л. солі, 2 
ст. л. цукру. 

ПРИГОТУВАННЯ:перець 
промити у воді, очистити пло-
ди від насіння і порізати на 
дві частини. Огірки перебра-
ти, промити, обрізати кінчики. 
Розкласти у банки спеції і зе-
лень, далі перець з огірками. 
Зварити маринад і гарячим за-
лити банки. Закрити кришка-
ми і залишити на 15 хвилин. 
Після чого рідину необхідно 
злити в одну каструльку і по-
вторно довести її до кипіння. 
Залити маринадом банки, до-
дати коріандр, пахучий перець 
і закатати їх. Заготовки пере-
вернути догори дном і залиши-
ти на добу, після чого прибра-
тив холодне місце.

Огірки пікантні  
з гірчицею

ПОТРІБНО: 4 кг огірків різ-

ної величини, 1 скл. олії, 1 скл. 
оцту (9%), 1 скл. цукру, 1 скл. 
солі, 3 ст. ложки гірчиці в зер-
нах, 2 головки часнику, перець 
чорний мелений на смак.

ПРИГОТУВАННЯ: великі 
огірки розрізати уздовж на 4 
частини, менші – на 2. Поклас-
ти їх у велику ємність, додати 
цукор, сіль, олію та решту вка-
заних інгредієнтів. Переміша-
ти та залишити на 2 години, час 
від часу помішуючи. Коли соку 
буде достатньо, розкласти огір-
ки по підготовлених 1-літро-
вих банках, рівномірно залити 
утвореним соком. Стерилізува-
ти 20 хвилин та закатати.

Смачні пікулі  
з насінників

ПОТРІБНО: великі ґрунто-
ві огірки, почистити, видалити 
насіння, в кожну банку - 1 ч. л. 
зернят гірчиці, 1 велика горо-
шина духмяного перцю,  4-5 го-
рошин чорного перцю, 1 гілка 
суцвіття кропу, 1 зубець часни-
ку, 1 кружечок цибулі, 4-5 шмат-
ків моркви, 1 гілка стеблової се-
лери.

ДЛЯ МАРИНАДУ: 1 л води, 
250 мл оцту 9-10%,  400 г цукру,  
2 ст.л. солі.

ПРИГОТУВАННЯ:  огірки 
розрізати на 4 частини і тіс-
но накласти в стерилізовані 
банки.У банки розкласти решту 
інгредієнтів. Всі складові для 
маринаду помістити в кастру-
лю і довести до кипіння. Зали-
ти гарячим маринадом огірки 
так, щоб банки були наповнені 
ним доверху. Закрити стерилі-
зованими кришками. На дно ве-
ликої каструлі покласти кухон-
ний рушник або спеціальну ре-
шітку для пастеризації. На руш-
ник (або на решітку) поставити 
банки з пікулями так, щоб вони 
не торкалися одна до одної. За-
лити гарячою водою до 3/4 
висоти банок. Довести до ки-
піння воду, зменшити вогонь, 
щоб вода спокійно побульку-
вала і пастеризувати 4 хвили-
ни з моменту закипання води. 
Банки акуратно дістати, витер-
ти насухо і перевернути дого-
ри дном. Накрити теплою ков-
дрою чи покривалом і залиши-
ти так до охолодження. Пікулі з 
огірків будуть готові через 1-2 
тижні. Можна готувати і з вели-
ких і з малих огірків – все одно 
буде смачно. 

Консервуємо 
ОГІРОЧКИ!
10 перевірених та смачних рецептів,  
які неодмінно сподобаються вашим рідним

Консервуємо Консервуємо 
10 перевірених та смачних рецептів, 10 перевірених та смачних рецептів, 
які неодмінно сподобаються вашим ріднимякі неодмінно сподобаються вашим рідним
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Чистимо замулені криниці механізованим 
способом! На відмінно! 

Тел.: 096-665-99-09, 073-44-36-294, 
066-64-68-680.

ГОРОСКОП
З 10 ДО 16 ЛИПНЯ

ОВЕН. Ви пройдете оновлення самих 
себе. Звичайно, знайдуться ті, кому 
захочеться перешкодити і нашкоди-
ти вам. Остерігайтеся неправдивих 
обіцянок та нав’язаних обов’язків.
ТЕЛЕЦЬ. Вашiй енергії можна буде 
позаздрити. Прислухайтеся до про-
яву різних симптомів свого організму, 
це вбереже від багатьох проблем зі 
здоров’ям.
 БЛИЗНЮКИ. Не критикуйте свою 
половинку, не маючи для цього сер-
йозних підстав. У вас з’явиться мож-
ливість зробити дорогу покупку або 
вирушити у тривалу подорож в екзо-
тичну країну.
РАК. В особистому житті вас чекають 

величезні зміни. Усе перевернеться з 
ніг на голову. Узагалi тиждень стане 
справжнім випробуванням.
ЛЕВ. Вам випаде можливість поман-
друвати. Будуть відрядження і не-
великі приватні поїздки. Дехто з вас 
займеться навчанням і своїм профе-
сійним розвитком.
 ДІВА. Доля відкриє перед вами нові 
професійні горизонти. Приймаючи 
важливі рішення, ретельно все зва-
жуйте і проявляйте обачність.
 ТЕРЕЗИ. Ваше самопочуття залежа-
тиме від емоційного стану. Захистіть 
себе від зайвих переживань і нерво-
вих перевантажень, бiльше гуляйте на 
свiжому повiтрi.
СКОРПІОН. Ви заводите нові зна-
йомства з неймовірною легкістю. Але 
водночас по-справжньому цiнуєте до-
машній затишок, безпеку і щастя своєї 
сім’ї.

СТРІЛЕЦЬ. Не варто впадати в депре-
сію. У професійних і кар’єрних почи-
наннях вас супроводжуватиме приго-
ломшливий успіх. Головне в роботі - не 
змішувати службу і дружбу.
КОЗЕРІГ. Ваше завзяття помiтить ке-
рівництво i достойно оцiнить його. 
Відкритий власний бізнес буде успіш-
ним і в майбутньому принесе при-
стойний прибуток.
ВОДОЛІЙ. У вас не буде проблем зi 
здоров’ям, якщо ви самi собi не на-
шкодите. Контролюйте свій раціон, 
займіться спортом. Можливе заго-
стрення алергії, менше часу проводьте 
на сонці.
РИБИ. Представники цього знаку 
- хорошi сім’янини. Вони ніколи не 
йдуть на конфлікт. Їх узагалі можна 
назвати миротворцями, якi цінують 
чесних і відкритих людей.

Тернопільський  національний  економіч-
ний університет IV рівня акредитації відпо-
відно до Закону України «Про вищу освіту» 
оголошує конкурс на заміщення вакантної 

посади доцента кафедри комп’ютерних наук 
(2 cт.).

Вимоги до кандидатур на посаду: науко-
вий ступінь кандидата наук.  

Термін подання документів – один місяць з 
дня опублікування оголошення. 

Перелік документів, які подаються на ім’я 
ректора університету: заява про участь у кон-
курсі; особовий листок з обліку кадрів; автобіо-
графія; засвідчені в установленому порядку ко-
пії документів про вищу освіту, наукові ступені 
і вчені звання; список наукових та навчально-
методичних праць і винаходів. 

Додаткова інформація щодо основних функ-
ціональних обов'язків, розміру та умов оплати 
праці надається кадровою службою. (Праців-
ники ТНЕУ для участі у конкурсі подають заяву 
на ім'я ректора, оновлений список наукових та 
навчально-методичних праць).

Документи надсилати за адресою: ТНЕУ, 
вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020. Де-
тальніше з умовами конкурсу можна озна-
йомитись у вченого секретаря ТНЕУ за тел. 
(0352) 47-50-62.

Майже 5 млрд. грн. 
монетизованих субсидій 

виплатила Укрпошта
АТ «Укрпошта» у березні-травні виплатила 4,8 

млрд. грн. монетизованих субсидій на оплату ком-
послуг пенсіонерам, які отримують пенсію через 
поштові відділення. Виплати отримали понад 1 
мільйон пенсіонерів. 

Середня сума виплачених субсидій за березень-
травень склала близько 1500 грн. Максимальний 
середній розмір монетизованих субсидій у березні 
- 9273 грн., у квітні - 11062, у травні - 9326 грн. 

«Укрпошта виконала свої обов’язки і поставле-
ні задачі у рамках пілотного проекту: субсидії були 
виплачені та доставлені у визначені терміни. Роз-
галужена мережа компанії дозволила виплатити 
кошти пенсіонерам, доставити готівку до будин-
ку чи квартири, віддати «в руки» отримувачам, 
прийняти комунальні платежі, убезпечивши тим 
самим від накопичування боргів. Сьогодні наші 
послуги вкрай необхідні жителям невеликих сіл 
і містечок, де відсутні офіси банків та банкомати. 
Фактично, їх потребують 17 мільйонів громадян», 
- сказав гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. 

Найбільша сума виплачених коштів зафіксова-
на у м. Києві та Київській області - понад 504 млн. 
грн. для майже 117 тисяч пенсіонерів.

Як повідомлялося раніше, пенсіонери отриму-
ють субсидії готівкою через листонош у день одер-
жання пенсії і можуть вчасно сплатити за компос-
луги, використавши субсидію. Для інформування 
про нарахування субсидії та механізм виплати Ук-
рпошта доставила кожному отримувачу (близько 
4 млн. осіб) персональне повідомлення. Щомісяця 
одержувачі субсидій отримуватимуть кошти за по-
передній календарний місяць. 
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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. 

Погода в Тернополі
 й області

10 липня - 
хмарно, дощ, мож-
лива гроза, тем-
пература повітря 
вночі 10-12, вдень 
15-18 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.21, захід - 21.24. 

11 липня - хмарно з про-
ясненням, можливий дощ, 
температура повітря вночі 
10-12, вдень 15-17 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.22, за-
хід - 21.23. 

12 липня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вночі 
10-11, вдень 17-20 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.23, за-
хід - 21.22. 

13 липня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, тем-

пература повітря 
вночі 11-12, вдень 
17-21 градус тепла. 
Схід сонця - 5.24, за-
хід - 21.21. 

14 липня - хмарно, мож-
ливий дощ, гроза, темпера-
тура повітря вночі 13-14, 
вдень 15-20 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.25, захід - 
21.20. 

15 липня - хмарно, мож-
ливий дощ, температура 
повітря вночі 11-12, вдень 
17-21 градус тепла. Схід 
сонця - 5.26, захід - 21.20. 

16 липня - хмарно, мож-
ливий дощ, температура 
повітря вночі 12-13, вдень 
15-17 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.27, захід - 21.19. 

Тел.: 097-439-63-03

Вітаємо! 
Іванну Іллівну Ярему 

із села Плотича Козівського району 
з Днем ангела!

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі, всі, що до вподоби, квіти
Даруєм Вам у цей прекрасний день!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров'я посилає
На многії і благії літа!

З щирими вітаннями - Микола Іванович та Галина 
Йосипівна Галунки із с. Хоробрів Козівського району.

Вітаємо!
З поважним ювілеєм та Днем ангела

Іванну Іллівну Ярему
із с. Плотича Козівського району!

Хай серденько наповниться теплом,
Хай ангел захистить своїм крилом.
Хай радують Вас квіти у росі,
І задуми хай збудуться усі!
Хай Божа ласка осяває путь,
Хороші люди завжди поруч йдуть.
Щасливою хай буде кожна мить,
І хай здоров’ям Бог благословить!

З повагою – учасники літературно-мистецької вітальні 
«Берегиня» Козівської районної бібліотеки.   

Вітаємо!
Найкращих, найулюбленіших 

батьків, які дарують свою 
любов і тепло дітям та 

внукам,
Василя та Аллу 

Кузиків
із с. Чистилів Тернопільського 

району 
з 50-річчям спільного життя!
Золотом дзвенить Ваш ювілей,
П'ятдесят війнуло, 

ніби скрипки звуки,
Хочуть Вас сьогодні привітати
Родичі, і діти, і онуки…
В злагоді, у мирі і пошані
Ви багато літ прожить змогли,
Іскру Божу в Вашому коханні
Ви в серцях навіки зберегли.
Тож хай радість Вам життя дарує,
Щоб посміхались  Ви весь час,
Любов і злагода панує,
Й достаток повниться щораз,
Щоб Ви добра мали багато,
А доля квітла, наче сад,
І щоб на Вас із неба падав
Лише щасливий зорепад!

З повагою і любов’ю - син Борис 
з дружиною Світланою, дочка Наталя, внуки Богдан-

чик, Таня, свати та вся родина.

Вітаємо!
Начальника поштового відділення с. 

Плотича Козівського району 
Галину Володимирівну 

Петрик 
з Днем народження!

Хай ладиться скрізь: на роботі,
 в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!
Удачі, натхнення й духовного росту, 
Хай буде в житті усе легко та просто!

газети «Наш ДЕНЬ». 

Вітаємо!
Коханого чоловіка, люблячого 

татуся
Івана Антоновича Гоя

з с. Великі Вікнини 
Збаразького району
із золотим ювілеєм!

У цю гарну літню днину
Тебе вітає вся родина.
Тож прийми вітання найкращі,
Бажаємо миру, удачі і щастя.
Щоб лихо й хвороби Тебе обминали,
Зозуля сто років життя накувала.
Бажаєм Тобі лише гарних подій,
Яскравого сонця і здійснення мрій. 
Друзів чудових, здоров’я міцного,
Більше – веселого, менше – сумного. 
Бо 50 – немало й небагато,
50 – це золота пора,
Це – прекрасне ювілейне свято,
Це – минулого й майбутнього пора! 

З повагою і любов’ю – дружина Валя, 
діти Руслан, Світлана і Віталій.
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Звертайтеся за телефоном: +38 096 168 74 16

Вітаємо!
Іванну Іллівну Ярему 

із села Плотича Козівського району 
з ювілеєм!

Я щиро Вас нині вітаю,
У свято прийшли Ви в цей світ,
Здоров’я міцного бажаю,
Прожити багато ще літ.
Хай Бог Вам завжди помагає
І Ангел Вас стереже.
Я від душі Вам бажаю,
Щоб збулось задумане все. 

З найкращими побажаннями - Ганна 
Чохрій із села Криве Козівського району.

Посприяє у кар’єрному рості, виведе із чорної смуги, допоможе позбути-
ся алкогольної та ігрової залежності без присутності самої людини, зніме 
вінок безшлюбності, допоможе безплідним жінкам пізнати щастя мате-
ринства.

Зніме родове прокляття, порчу, пристріт від заздрості та поганого 
ока. Діагностує за фотографією. 

Поверне кохану людину. Завдяки молитвам і стародавнім обрядам зро-
бить захист на все життя. 

Не будьте байдужими до себе і своїх рідних – звертайтеся по допомогу. 

Телефонуйте за номером 0984627626, 0970060598.

Матінка Серафима з Єрусалиму 

Магнітні бурі в липні
Другий місяць літа ознаменується од-

разу трьома потужними магнітними бу-
рями. 7 липня зафіксували магнітну бурю 
середньої потужності. Сильну магнітну 
бурю очікують 15 липня, а ще одну серед-
ньої потужності - 29 липня.

Також незначні коливання магнітного 

поля спостерігатимуться 12, 13, 16, 18, 20, 
21, 25, 26 та 28 липня.

Під час геомагнітних коливань у мете-
озалежних людей може виникнути голо-
вний біль, перепади настрою, слабкість, 
прискорене серцебиття та  підвищений 
артеріальний тиск.

Також підвищується ризик депресій і 
загострення серцево-судинних хвороб.




