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ПАТРІОТИЗМ та 
РЕАЛЬНІ СПРАВИ

21 липня своєю активністю Ви можете 
змінити долю України. Тож закликаю Вас 
прийти на виборчі дільниці та обрати гід-
ного. Того, хто конкретними справами за-
служив Вашу довіру.

Важливо усвідомити, що Україні потріб-
ні особистості нових якостей, політики но-
вого покоління. Чесні перед собою і перед 
людьми, освічені, здатні брати на себе від-
повідальність за стан справ у державі. По-
трібні ті, хто знає, що та як треба робити, 
аби Україна рухалася вперед.

Шановні виборці! Завдяки нашій спіль-
ній роботі, нашому постійному діалогу я 
збагатив свій досвід, досконало вивчив 
проблеми, які Вас хвилюють і болять. Ваші 
накази, прохання, пропозиції змушува-
ли мене думати над їх вирішенням та дія-
ти. Відтак, за неповних чотири роки діяль-
ності депутатом обласної ради вдалося за-
лучити в область з державного бюджету 
більше 30 мільйонів гривень. За ці кошти у 
школах і дитсадках, клубах і медичних ла-
бораторіях Ваших населених пунктів роби-
ли капітальні ремонти, реконструкції, здій-
снювали енергозберігаючі заходи, закупо-
вували нове обладнання та комп’ютерні 
класи.

Розумію, що Вашу довіру треба не тіль-
ки заслужити, а й відпрацьовувати. І я до 
цього готовий, бо йду у Верховну Раду не за 
привілеями, а на роботу. Йду у парламент,  
щоб зробити Ваше життя кращим, забезпе-
чити розвиток рідного Тернопілля та роз-
будову України.

Наступної неділі Вам, шановні виборці 
округу №164, доведеться визначатися:

- обрати минуле, голосуючи за політика, 
який за 7 років у Верховній Раді не зробив 
нічого корисного для людей.

- Або ж обрати майбутнє, віддавши свій 
голос за політика нового покоління, за-
рядженого на позитивні зміни та готово-
го брати на себе відповідальність за долю 
країни. 

Оберіть майбутнє!  
Для себе. Для своїх дітей. 

Для України.

З повагою до Вас  
і Вашого вибору –  
Богдан Яциковський, 
кандидат у народні 
депутати по виборчому 
округу №164.

Дорогі земляки, 
шановні виборці 

Збаразького, 
Кременецького, 

Лановецького, 
Підволочиського  

та Шумського 
районів!

Політична реклама.
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Політична реклама.

Політична реклама.

Його правди бояться всі
Україна на порозі російського реваншу - про це сороміцьки 
мовчить влада, мовчать ті, хто на словах виступає за 
європейський вибір. Мовчить і сама Європа, дозволяючи 

російській делегації повернутися до ПАРЄ за гроші, закривши 
очі на війни, які Путін продовжує розпалювати по планеті.

Єдиний, хто має сміливість ска-
зати про це вголос та протистояти 
кремлівській чумі і захистити україн-
ців як всередині країни, так і на між-
народній арені, - Олег Ляшко. Його 
черговий виступ у Парламентській 
асамблеї Ради Європи змусив черво-
ніти європейців, нервувати росіян. 
Саме його жорстка позиція щодо не-
допущення скасування президент-
ських виборів через військовий стан 
наприкінці минулого року переломи-
ла хід історії і завадила спробам ста-

рої, наскрізь прогнилої влади втри-
матися на посадах.  Він не побоявся 
зробити зауваження і під час інавгу-
рації нового президента за те, що той 
перейшов на російську, звертаючись 
до жителів Донбасу. «Вони розуміють 
українську», - вигукнув лідер Ради-
кальної партії, і в ту саму хвилину Зе-
ленський отримав жорсткого і єдино-
го опонента в особі Ляшка. 

(Закінчення на 2-ій стор.)

Ще три опитування 
підтверджують перемогу 
Івана Чайківського 
на виборах до парламенту
Ще три організації, які здійснюють опитування 
громадської думки та згодом публікують  
свої результати, підтверджують  
лідерство Івана Чайківського на виборах  
до парламенту у виборчому окрузі №165 
з центром у місті Зборові
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На 165 виборчому окрузі, до 
якого входять Бережанський, 
Козівський, Підгаєцький, 

Зборівський, Тернопільський, частина 
Кременецького району та частина м. 
Тернопіль впевнено лідирує кілька 
партій. 

"Слугу Народу" готові підтримати 24,9% 
тих, хто має намір голосувати і визначився з 
симпатіями. 17,3% підтримують партію «Го-
лос», 11,5% – партію «Європейська Солідар-
ність», 7,0% – партію «Батьківщина». Є й такі 
політичні сили, які не набирають прохідного 
відсотка. Зокрема, за Радикальну партію гото-
ві проголосувати 4,8% з опитаних, за партію 
«Громадянська позиція»  — 4,1%, ВО «Свобода» 
— 3,9%, за Аграрну партію — 3,3%. Рейтинг ін-
ших політичних сил – менш як 3%.

Серед кандидатів в народні депутати по 
одномандатному округу № 165 лідирує кан-
дидат від партії "Слуга Народу" Володимир 
Кісілевич. За нього готові проголосувати 20,1  
% опитаних людей, які вже визначилися з 
симпатією.

За кандидата від "ЄС" Тараса Юрика — 
13,1%. За самовисуванця Івана Чайківського 
віддадуть свої голоси 12,5 %. За представни-
ка партії "Голос" Василя Мартюка — 10, 1%, за 
кандидата від "Батьківщини" Петра Репелу — 
7,1 %.

Дані соціологічного дослідження проаналі-
зовані на основі відомостей рейтингових цен-
трів — Центру імені О. Разумкова та ЦСМД «Со-
цис».

Вибірка опитування проводилася з 9 по 15 
липня 2019 року. Опитано 1900 респондентів 
одномандатного виборчого округу № 165.

Хто лідирує по 
округу № 165:  

незалежний 
рейтинг 

кандидатів

Його правди бояться всі
(Закінчення. 
Початок на 1-ій стор.)

З того самого моменту стало зрозу-
міло: поки Ляшко у парламенті - укра-
їнців є, кому захистити. І особливо - жи-
телів села, у яких як стара, так і нова 
влада намагається забрати землю за 
копійки і зробити батраками.

«Якщо дозволять продаж землі - буде 
громадянська війна, - застерігає Ляшко. 

Сюди прийдуть китайці, араби, скуплять 
наш чорнозем, виснажать його техніч-
ними культурами, позбавлять селян ро-
боти, загублять село. Я не дозволю про-
даж землі чужинцям! У новому парла-
менті я не дам цим манкуртам забрати 
в українців землю, мову і топтатися по 
українській душі», - так охарактеризував 
Ляшко свої головні цілі, з якими йде на 
вибори перемагати. Окрім того, обіцяє 
й надалі боротися за зниження тарифів, 

цін на ліки і продукти та підвищення до-
ходів громадян.

А якщо його оберуть головою пар-
ламенту - обіцяє навести там залізну 
дисципліну, добитися персонального 
голосування та провести зміни до Кон-
ституції, якими скоротити кількість де-
путатів вдвічі. 

«Ляшко голова - порядок в Раді, обе-
ріть мене і самі все побачите», - закликає 
українців лідер РПЛ, який звик доводи-

ти свою правду не словом, а ділом. Нага-
даємо, у виборчому бюлетені Радикальна 
партія йде під номером 16. Брехлива со-
ціологія, де попереду йдуть давно обрид-
лі всім політикани, Ляшка не лякає. Вибо-
ри до ОТГ, на яких його команда зайняла 
5-те місце по країні, засвідчили: реальні 
рейтинги - це табло ЦВК у день виборів, а 
не нав’язані українцям цифри зі стелі.

Галина СКРИПКА.

У ціну газети враховано вартість поштових послуг: 
прийом та доставку видання до передплатників

Передплата на газету «Наш ДЕНЬ»
не закінчується ніколи
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Серед проектів, які виконува-
тимуть в області є кілька, що реа-
лізують саме у місті Тернополі.  

Зокрема йдеться про рекон-
струкцію корпусу майстерні з над-
будовою спеціалізованої мистець-
кої школи імені Ігоря Герети, що 
знаходиться на проспекті Злуки, 
51. На виконання робіт виділено 
понад мільйон гривень із загаль-
ного фонду та 765 тисяч гривень 
із спеціального. Втілення цього за-
думу дасть можливість покращи-
ти умови, в яких навчаються тала-
новиті діти. 

Також планується капітальний 
ремонт відділення анестезіології 
та інтенсивної терапії з операцій-
ним блоком у Тернопільській об-
ласній дитячій клінічній лікарні. 
Для цього із загального фонду за-
клад отримає майже 1,5 мільйона 
гривень із загального фонду та по-
над 870 тисяч гривень із спеціаль-
ного. Реалізація цього проекту під-
тверджує, що Степан Барна твер-
до налаштований працювати у на-

прямку перетворення Тернополя 
на Західно-Український Центр ін-
новаційної медицини. 

Понад два мільйони із загаль-
ного фонду регіонального розви-
тку та майже 1,5 мільйони із спеці-
ального отримає Тернопільський 

обласний краєзнавчий музей. Ці 
кошти спрямують на втілення 
проекту термомодернізації будів-
лі, тобто повної реконструкції іс-
нуючого приміщення. Це дасть 
змогу не лише покращити умови 
зберігання композиції,  а й осучас-
нити музей і зробити його модер-
нізованим культурним центром. 

Ці факти підтверджують, що 
Степан Барна – людина, яка за-
вжди працювала на благо рідного 
міста. І поки кандидати-новачки 
лише обіцяють і планують, то про-
екти, за втілення яких боровся 
Степан Барна ще на посаді голо-
ви ОДА, отримують фінансування 
і готуються до реалізації.

Тернопіль отримав гроші 
з Києва – які проекти 
реалізують і хто допоміг?
Днями Уряд затвердив розподіл 19 інвестиційних 

програм і проектів регіонального розвитку 
Тернопільщини, що можуть реалізовуватися у 2019 

році за рахунок коштів державного фонду регіонального 
розвитку. Їх було подано на початку року, коли Степан 
Барна очолював обласну державну адміністрацію. Діючи 
в інтересах краю та міста, він зумів організувати роботу 
належним чином, щоб проекти були вчасно подані, 
належно підготовлені та мали шанс отримати підтримку з 
Києва на їх реалізацію. 
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ТАРАС ЮРИК, кандидат в народні депутати України 
по виборчому округу №165 (Бережанський, Тернопіль-
ський, Козівський, Підгаєцький, Зборівський та частина 
Кременецького районів, а також частина міста Терно-
піль – мікрорайони «Кутківці» та «Пронятин»), №11 у 
виборчому бюлетені:

«Останніх п’ять років ми бачимо гібридну агресію зі сто-
рони Росії. Сьогодні перед парламентськими виборами ми 
знаходимося також в умовах гібридного сприйняття та 
гібридної політики. Нам потрібно бути відповідальними 
один перед одним та розуміти, що успішна Україна буде не 
тоді, коли закінчиться якась епоха, а коли кожен з нас буде 
крок за кроком будувати цю країну, і так як останніх п’ять 
років вона ставала міцнішою через українську армію, ідео-
логічну наповненість, українську мову, історію, пісню, кіно, 
ми зшиватимемо її в єдиний організм. Ми повинні усвідо-
мити, що чудес не буває. Програвши одну битву, не маємо 
програти війну. 

За останніх п’ять років завдяки Петру Порошенку ми не лише 
ідеологічно зміцнилися, ми зміцнилися інфраструктурно. Сьогод-
ні ми інституційно ослабли. Тож прийшов не дати можливості 
проросійського реваншу та розвернути країну. Від кожного з нас 

залежить багато і 
від кожного з нас 21 
липня залежатиме, 
чи «постріл» буде 
зроблено у ворога чи 
в самих себе».

ВАЛЕРІЙ ЧОБО-
ТАРЬ, кандидат у 
народні депутати 
по виборчому ок-
ругу №164 (Креме-
нецький, Збаразь-
кий, Шумський, 
Лановецький та 
Підволочиський 
райони), №12 у 
виборчому бюле-
тені:

«Велика кількість 
людей нині обдуре-
на телевізором і 
власним страхом 

майбутнього, готова зробити помилковий вибір. Закликаю 
усіх подумати перед тим, як поставити галочку в бюлетені. 
Адже сьогодні під вивісками різних політичних сил, одягнувши 
вишиванки, так звані патріоти, які ще кілька років були в Пар-
тії регіонів та представляли не українські сили, розповідають, 
як треба любити та боронити Україну. На жаль, багато но-
востворених політичних майданчиків стали місцем, через яке 
в парламент можуть потрапити антиукраїнські політики. 
Політики, для яких ця держава – лише ресурс і територія, для 
яких українці – це лише електорат. Ми з вами не електорат, 
ми – громадяни держави Україна, де тисячоліттями жили наші 
пращури і де будуть жити наші діти. Тому я йду до Верховної 
Ради, бо мені не байдуже, хто завтра напише майбутнє для моїх 
дітей, мені не байдуже, що завтра тисячі добровольців, наших 
з вами захисників, можуть зробити військовими злочинцями, як 
це кілька днів тому зробила з уродженцем Тернопільщини Віта-
лієм Марківим Італія. Саме завдяки таким хлопцям, як Віталій, 
нас тут зараз не бомблять і ми можемо спати під мирним не-
бом. Коли Ви будете голосувати 21 липня, прошу усвідомити, 
що кожен несе відповідальність за завтрашній день, зробіть 
свій вибір з Україною в серці!».

СТЕПАН БАРНА,  кандидат у народні депутати України 
в ОВО № 163 (м. Тернопіль), №1 у виборчому бюлетені:

«Не допустити реваншу проросійських сил та не зійти з обра-
ного вектора розвитку на засадах європейських цінностей, зберіг-
ши при цьому свою національну ідентичність – завдання для всіх 
українців. Ми повинні стояти на своєму у питаннях державних 
кордонів, мови та церкви. Чи вистоїмо? 

21 липня – це рубіж, який визначить, що насправді обрала 
українська нація. 

Це іспит на зрілість нашого суспільства. Можна піддатися 
модним віянням, можна експериментувати, але треба чітко усві-
домлювати, чим обернеться такий «експеримент». Проросійські 
сили з дня у день дихають вільніше. Вони ведуть свою риторику, 
співзвучну із Кремлем. Багато партій запропонували виборцю так 
звані «нові обличчя», але чи зможуть вони дати справжню відсіч 
Кремлю?!

Якщо до парламенту зайде не проукраїнська більшість, то це 
реальна загроза втратити Державність як таку. Тому слід бути 
пильними і не дозволити кремлівським підлабузникам панувати над 
нами.

У час боротьби – як за кордони України, так і за ідеологію, по-
трібна досвідчена, поміркована та рішуча команда. Команда, яка 
має не романтичні 
ідеї, а чіткий план 
розвитку країни. Ко-
манда, яка захистить 
Україну від проросій-
ського реваншу, збере-
же українські цінності, 
зміцнить фундамент 
нашої державності, 
продовжить демокра-
тичний поступ Укра-
їни.Ми – молода пер-
спективна країна, яка 
має рухатися лише 
вперед та здобувати 
нові перемоги». 

Степан БАРНА Тарас ЮРИК Валерій ЧОБОТАРЬ Олег БАРНА 
КАНДИДАТ У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ 

УКРАЇНИ В ОВО № 163  

 №1 
У ВИБОРЧОМУ БЮЛЕТЕНІ

КАНДИДАТ У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ 

УКРАЇНИ В ОВО № 165  

 №11 
У ВИБОРЧОМУ БЮЛЕТЕНІ

КАНДИДАТ У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ 

УКРАЇНИ В ОВО № 164  

 №12 
У ВИБОРЧОМУ БЮЛЕТЕНІ

КАНДИДАТ У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ 

УКРАЇНИ В ОВО № 167  

 №1 
У ВИБОРЧОМУ БЮЛЕТЕНІ

№10 
У ВИБОРЧОМУ 
БЮЛЕТЕНІ

ПЕРШІ ПОРАЗКИ 
УКРАЇНИ

 ŏ Зі зміною президента у різних містах по-
чалася хвиля реваншизму і проросійської 
пропаганди.

 ŏ Перейменування проспектів Степана 
Бандери та Романа Шухевича у Києві у 
попередні Московський та Ватутіна. 

 ŏ В Конституційному суді оскаржено закон 
про мову. 

 ŏ Подано позов на скасування державної 
реєстрації автокефальної Православної 
Церкви України! 

 ŏ Запропоновано провести референдум 
про умови капітуляції перед Росією. 

 ŏ Вкинули ідею про двопалатний парла-
мент, який означає федералізацію, рівно 
як і ідея про виборність губернаторів. 

 ŏ В областях стали порушувати закон про 
декомунізацію.

 ŏ Вперше (!) за п’ять років пролунали про-
позиції про скорочення армії. 

 ŏ На нас знову намагаються накинути ро-
сійський газовий зашморг – настирливо 
радять купувати газ в Московії. 

 ŏ До країни вже повертаються одіозні 
представники команди Януковича.  

 ŏ «Опозиційна платформа» Бойка-Медвед-
чука планує увійти в коаліцію та отрима-
ти посади в Уряді. 

 ŏ Парламентська Асамблея Ради Європи 
повернула російській делегації всі права 
в Асамблеї.

 ŏ До України повернувся заступник голови 
адміністрації Януковича Андрій Портнов, 
один із авторів диктаторських законів 
16 січня й ініціаторів силового розгону 
Майдану. 

 ŏ Зеленський запровадив практику публіч-
них виступів російською мовою.

 ŏ На українські телеекрани повернувся 
скандальний серіал «Свати».

 ŏ Головою Донецької ОДА Зеленський при-
значив Павла Кириленка, батьки якого 
живуть на окупованій території, а рідний 
брат – воює проти України.

 ŏ Головою Луганської ОДА призначено 
колишнього ректора Луганського уні-
верситету внутрішніх справ і депутата 
Луганської облради від Партії регіонів. 

 ŏ Голова Адміністрації президента Андрій 
Богдан заявив, що російській мові на 
Донбасі треба надати офіційний статус. 

 ŏ Національна рада з питань телебачення 
і радіомовлення не продовжила ліцен-
зіювання мовлення радіо «Армія FM», і 
лише хвиля суспільного обурення змуси-
ла членів Нацради зібратися й ухвалити 
рішення про продовження ліцензії. 

 ŏ Президент скасував військовий парад на 
День Незалежності України.

ЧИ ЦЕ НЕ РЕВАНШ?!

ОЛЕГ БАРНА, кан-
дидат у народні де-
путати України по 
виборчому округу 
№167 (Заліщиць-
кий, Борщівський 
та Чортківський райони), №1 у виборчому бюлетені:

«21 липня ми не просто обиратимемо новий парламент. 
Ми будемо стояти перед вибором – крок у майбутнє до Євро-
пейської України чи крок назад – до Росії і її окупації. Окупації не 
тільки військової, а й мовної, культурної та економічної. Із 2014 
року ми зі зброєю захищаємо нашу державу, кращі сини України 
віддають за це свої життя... Тому сьогодні ми не маємо права 
віддати нашу незалежність ворогу своїми ж руками. Ворог – це 
проросійські партії, які рвуться до влади, це той, хто не хоче 
вчити українську, займаючи державну посаду, ворог – це той, 
кому байдуже майбутнє кожного простого українця, бо він дбає 
лише про власні кишені і служить олігархам. Кожен наш голос 
в цю неділю, відданий за проукраїнські партії, зупиняє проро-
сійський реванш. Кожен кандидат-патріот, обраний до парла-
менту, займе місце, на яке сьогодні претендує ворог. Майбутнє 
України, наших дітей і онуків – у ваших руках. Я вірю, що українці 
не тільки прийдуть і проголосують, а й зроблять той вибір, 
який їм підказує серце і совість. Слава Україні!».

33nday.te.ua Наш ДЕНЬПолітика
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- Як Ви зрозуміли, що саме за-
раз час йти до влади та приєд-
натися до партії «Громадянська 
позиція»? 

- Це рішення було прийнято не 
розумом, воно прийшло з небес, а 
от підтримати Анатолія Гриценка 
та «Громадянську позицію» є вже 
моїм раціональним вибором. Знаю, 
що ця сила є проукраїнською, яку 
боїться Кремль.

- Які, на Вашу думку, головні 
переваги партії «Громадянська 
позиція» перед іншими політич-
ними силами?

- В цій партії перевірені часом 
професіонали і патріоти України, 
але головне - там нема не лише 
грошей, але і духу олігархів, коруп-
ціонерів та Росії.

Країна 28 років 
є заручником 
олігархату, 
корупціонерів  
та Кремля

- На Вашу думку, які помилки 
попередньої влади необхідно ви-
рішувати першочергово?

- Попередня влада не помиля-
лась, вона свідомо робила свою 
справу – збагачувалась… Хто на-
справді керує Україною? Відповідь 
на це питання ніби очевидна: Вер-

ховна Рада (законодавчий орган), 
Президент та Кабінет Міністрів 
(виконавчі органи), судова систе-
ма України.

Я заявляю, що де-юре так і є, 
але де-факто (насправді) структура 
суб’єктів державного управління зо-
всім інша. Отже, реально країною за-
раз (і вже 28 років) керують: олігар-
хат на чолі з олігархом-фаворитом. 
Олігарх-фаворит має право году-
вати президента України в першу 
чергу. Зі зміною влади змінюєть-
ся й олігарх-фаворит. Корупціоне-
ри (державне корупційне угрупу-
вання), в цю  групу можуть входити 
представники всіх гілок державної 
влади: від президента та прем’єра 
до народного депутата, прокурора 
чи судді. Росія, Кремль. До 2014 р. 
Москва, по-суті, монопольно здій-
снювала зовнішнє управління Укра-
їною. Захід. М’яка сила. Вплив Захо-
ду через кредити, гранти, поради 
(США, ЄС, МВФ) зростає, але значно 
поступається іншим трьом силам. 
Українська еліта, пасіонарії (най-
слабша ланка влади) також впли-
ває і збільшує свій вплив на життя 
українців, але епізодично, час від 
часу, на майданах.

Я стверджую, що кожний з цих 
реальних 5-ти суб’єктів влади має 
своїх депутатів, своїх міністрів, сво-
їх мерів, прокурорів, суддів. Але За-
хід та український народ завжди 

були в меншості та опозиції до ті-
ньової влади.

Тому я з сумом констатую, що 
фактично країна вже 28 років є 
заручником лише трьох сил: олі-
гархату, корупціонерів та Крем-
ля. Вони, ці сили, і є тіньовою, але 
реальною системою управління 
України. Вони разом приймають 
всі стратегічні рішення стосовно 
України, вони співпрацюють між 
собою, вони разом наживаються 
на Україні і українцях. Вони всі в 
долі. Я навіть розрахував цю долю: 
приблизно 13% нашого ВВП. Якщо 
врахувати частку нашого ВВП, яка 
йде на погашення та обслуговуван-
ня державних боргів, а це 10,5% , 
то стає зрозумілим, чому Україна є 
найбіднішою країною Європи. 

Дві загрози: 
трудова міграція 
та збільшення 
зовнішніх боргів 

- Чому при високій популяр-
ності в 89-92 роках Ви закінчи-
ли займатися державною діяль-
ністю?

- У мене не було можливості за-
йматись професійною діяльністю 
в Україні, тому я вирішив допома-
гати державі на міжнародному рів-
ні. В 1993 р. я був обраний виконав-
чим директором ЄБРР і працював у 
Лондоні до 1996 р.

- Назвіть ТОП-3 найважли-
віших справи, які Ви зробили для 
України?

- Зірвав плани М.Горбачова і  
Г. Явлинського отримати від МВФ 
25 млдр. дол. на збереження СРСР. 
Організував і безпосередньо керу-
вав виготовленням української на-
ціональної валюти - гривні. Відкрив 
найбільшу кредитну лінію для ма-
лого бізнесу на суму 300 млн. євро.

- Яка, на Вашу думку, найбіль-

ша економічна загроза для Укра-
їни? Та чи є у Вас її рішення?

- Дві загрози: трудова міграція 
української молоді за кордон та 
збільшення зовнішніх боргів під 
високі проценти. У нас є рішення і 
першої, і другої проблеми.

Як підвищити пенсії  
і зарплати

- Що чекає гривню у 2019 
році? Та чи може курс знизити-
ся до 20 гривень за долар?

- Курс гривні в 2019 р. буде ко-
ливатись в рамках 25 - 29 грн. / дол.

- Як українці самостійно мо-
жуть прогнозувати курс грив-
ні? Головні поради від Олексан-
дра Савченка

- На 3-5 років курс залежить від 
темпів зростання ВВП: чим вищі 
темпи зростання ВВП, тим силь-
ніша гривня. Також курс залежить 
від інфляції: чим нижче інфляція, 
тим сильнішою стає гривня.

- Як вижити малому бізнесу 
в Україні?

- Шукати нові ринки, нові про-
дукти, нових партнерів та працю-
вати більш інтенсивно та більш 
інноваційно. Якщо Ви так не мо-
жете, краще працювати найма-
ним працівником в гарній компа-
нії. 

- Як боротися з монополіста-
ми та олігархами в Україні?

- Не треба боротись, треба лік-
відувати. Для цьго потрібні сильні 
і чесні антимонопольні  та правоо-
хоронні органи.

- Чи актуальна концепція 
«країна в смартфоні» для Укра-
їни? Та які проблеми вона вирі-
шить?

- Актуальна, але в смартфон 
можна засунути і корупційні, і не-
раціональні схеми… Тому спочат-
ку раціоналізація, а далі цифрові-
зація.

- Чому в Україні немає фондо-
вого ринку? Та хто може зроби-
ти його відкритим та функціо-
нальним?

- Зараз чисельні фондові бір-
жі належать російським та україн-
ським корупціонерам. Всі їх треба 
закрити. Відкрити одну державну 
та на 5 років  віддати її в управлін-
ня, наприклад, німецькій фондовій 
біржі. Знаю, що за таких умов вже за 
рік український бізнес зможе залу-
чати капітал на українській біржі!

- Пенсії в Україні: як пенсіоне-
рам гідно жити?

- Треба прив’язати мінімаль-
ну пенсію до мінімальної зарпла-
ти 50%, таким чином мінімаль-
на пенсія має вже зараз зрости до 
2000 грн.

- Коли в Україні будуть євро-
пейські зарплати?

- Якщо оберемо до парламен-
ту «Громадянську позицію», через 
5 років середня зарплата буде біль-
ше 600 євро.

- Зовнішня політика: з якими 
країнами Україні варто ство-
рювати економічні альянси, а з 
якими – політичні?

- США, ЄС, Китай - економіка та 
інвестиції. США, ЄС, НАТО  - політика.

- Чи є майбутнє у регіональ-
ного об’єднання ГУАМ? Чому ми 
ігноруємо економічне партнер-
ство з такими країнами як Гру-
зія, Азербайджан та Молдова?

- У ГУАМу нема майбутнього, я 
знаю ці країни та ментальність їх 
народів. Україні треба створюва-
ти Міжмор’є під патронатом Брита-
нії та Швеції, куди мають входити: 
Україна, Польща, Литва, Латвія, Ес-
тонія та Грузія.

- Яке найоптимальніше вирі-
шення конфлікту з Росією?

- Україна має вступити  до 
НАТО та ЄС. Конфлікт з воєнного 
варто перетворити  на політичний 
та економічний.

Олександр Савченко: 
«В «Громадянській 
позиції» - професіонали 
і патріоти України. 
Там немає олігархів, 
корупціонерів та Росії»

Що чекає гривню у 2019 році? Чи може курс знизитися до 20 гривень 
за долар? Як вижити малому бізнесу? Як пенсії та зарплати в Україні 

зробити європейськими, знає кандидат у народні депутати від 
«Громадянської позиції», професор Олександр Савченко

Олександр Савченко - відомий фінансист, банкір, 
професор, екс-заступник голови Національного 
банку України, колишній виконавчий 

директор Європейського банку реконструкцій та 
розвитку, ректор Міжнародної школи. Серед ТОП-
3 найважливіших справ, які зробив для України, 
називає зрив планів М. Горбачова і Г. Явлинського 
отримати від МВФ 25 млдр. доларів на збереження 
СРСР. Також організацію і безпосереднє керівництво 
виготовленням української національної валюти – 
гривні. Та відкриття найбільшої кредитної лінії для 
малого бізнесу на суму 300 млн. євро. 

Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та ор-
ганізацій, включення неприбуткових підприємств, установ 
та організацій до Реєстру та виключення затверджено по-
становою Кабміну від 13 липня 2016 року №440 зі змінами 
та доповненнями (далі - Порядок).

Включення здійснюється згідно із положеннями пп. 3-8 
Порядку. Абзацом восьмим п. 8 Порядку встановлено: при 
відсутності підстав для відмови у включенні (повторному 
включенні) до Реєстру, присвоєнні (зміні) ознаки неприбут-
ковості контролюючий орган зобов’язаний протягом 3 ро-
бочих днів з дня отримання контролюючим органом реє-
страційної заяви та документів, що додаються до неї, вне-

сти до Реєстру відповідний запис про включення (повтор-
не включення) такої неприбуткової організації, присвоєння 
(зміну) ознаки неприбутковості.

При наявності підстав для відмови у включенні (повтор-
ному включенні) до Реєстру, присвоєнні (зміні) ознаки не-
прибутковості або для виключення неприбуткової органі-
зації з Реєстру контролюючим органом готується відповід-
не рішення за формою, згідно з додатком 2 до Порядку у 
двох примірниках, один з яких вручається такій організації 
у порядку, визначеному ст. 42 Податкового кодексу, а інший 
залишається в контролюючому органі.

Враховуючи зазначене, при включенні неприбуткової 

установи (організації) до Реєстру контролюючий орган вно-
сить до Реєстру відповідний запис про включення (повтор-
не включення) такої установи (організації) до Реєстру. При 
цьому рішення про включення (повторне включення) до Ре-
єстру такій неприбутковій установі (організації) не надси-
лається.

З переліком неприбуткових установ (організацій) вклю-
чених до Реєстру можна ознайомитись у відкритій та при-
ватній частинах Електронного кабінету, розміщеного на 
офіційному веб-порталі ДФС (https://cabinet.sfs.gov.ua).
Сектор комунікацій Головного управління ДФС 

у Тернопільській області.

Що слід знати про включення установ та організацій до Реєстру неприбуткових?
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Максим Черкашин був серед тих, за кого особисто просив Сергій Притула, 
коли обговорювалися кандидати на мажоритарку від Тернополя. Про це 
сам Сергій розповів у великому інтерв’ю виданню “Українська правда”.

“Я попросив включити по мажоритарному округу в Тернополі Максима Черкашина. Це дуже 
системна людина, управлінець в хорошому розумінні цього слова”, - сказав Сергій Притула, від-
повідаючи на запитання журналіста про те, як обирали кандидатів від партії “Голос” на мажо-
ритарні округи.

Варто відзначити, що Максим Черкашин справді один з найдосвідченіших кандидатів від партії “Го-
лос” у питаннях місцевого самоврядування.

Сергій Притула підтримав 
Максима Черкашина

Ще три опитування підтверджують 
перемогу Івана Чайківського  
на виборах до парламенту

Так, згідно з опитуваннями, кандидат-само-
висуванець Іван Чайківський з відривом у майже 2 рази 
випереджає найближчого конкурента.

Раніше результати власного опитування опри-
люднила авторитетна соціологічна група «Рейтинг» 
(http://ratinggroup.ua/research/regions/elektoralnye_
nastroeniya_okrug_165.html). За їхніми даними, Івана 
Чайківського готові підтримати 36,5% тих, хто ви-
значився і має намір прийти на дільниці для голосу-
вання. Більш, як на 13 відсотків, від нього відстає ді-
ючий депутат, представник попередньої влади Тарас 
Юрик.

Згодом з’явилися дані інших замірів громадської 
думки

Так, ВГО «Передові правові ініціативи» оприлюд-
нили результати опитування, проведеного на почат-
ку липня цього року. У Тернопільській області опита-
но понад 15 тисяч респондентів, опитуванням було 
охоплено п’ять виборчих округів, у тому числі №165 
(місто Бережани, Бережанський, Зборівський, Козів-
ський, Підгаєцький, Тернопільський райони, части-
на Кременецького району, Кутківці та Пронятин у 
м.Тернополі(http://ppi.org.ua/news/opituvannja_vgo_
ppi_rejtingi_kandidativ_v_narodni_deputati_ta_partij_na_

ternopilshhini/2019-07-09-395).
Інше опитування також на початку липня проводи-

лося на замовлення громадської ініціативи STOPFAKE 
соціологічним центром «Соціологія і соціальна транс-
формація» (https://terminovo.te.ua/news/12486/).

Також редакція має результати опитування, яке на 
початку липня робив один із партійних штабів для вну-
трішнього користування.

Нагадаємо результати соціологічного досліджен-
ня, проведеного одною з найбільш авторитетних в 
Україні соціологічних компаній - «Соціологічна гру-
па Рейтинг», якою опитано шляхом формалізовано-
го особистого інтерв’ю (face-to-face) 1200 виборців ви-
борчого округу №165 від 18 років і старше, вибірка 
яких є репрезентативна за віком, статтю, типом посе-
лення, помилка репрезентативності дослідження не 
більше 2,8%(http://ratinggroup.ua/research/regions/
elektoralnye_nastroeniya_okrug_165.html).

Таким чином, сумарно 4 соціологічних опитування  
показують лідерство самовисуванця Івана Чайківсько-
го на виборах до парламенту у 165 виборчому окрузі.

Ще три організації, які здійснюють опитування 
громадської думки та згодом публікують свої 
результати, підтверджують лідерство Івана 

Чайківського на виборах до парламенту у виборчому 
окрузі №165 з центром у місті Зборові

Політична реклама.
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Ольга ЧОРНА.

Суспільствоnday.te.ua

В автопробігу взяли участь «автомай-
данівці», бойові побратими, волонтери 
та небайдужі жителі Тернопільщини, для 
яких брат «Гатило» - взірець справжнього 
українського патріота. 

Стартував автопробіг зі Збаразько-
го кільця у Тернополі і пройшов Підволо-
чиськом, Ланівцями, Шумськом, Кремен-
цем, Почаєвом, Вишнівцем, а завершився 
у Збаражі. Учасники пробігу зупинялися в 
містах, спілкувалися з жителями, розпові-
дали про Валерія Чоботаря та чому потріб-
но мати саме таку людину в українському 
парламенті. У кожному з перелічених насе-
лених пунктів до акції долучалося по кіль-
ка автівок. 

– Валерій Чоботарь – це людина, яка до-
стойна величезної шани, і те, що ми прої-
халися містами області, щоби його підтри-
мати, є найменше, що ми могли для нього 
зробити. Чому саме автопробіг? Тому що 
серед наших хлопців багато волонтерів-
«автомайданівців», які звикли влаштову-
вати автопробіги. Надзвичайно приємно 
було бачити стільки побратимів та посес-
тер з різних куточків України, які приїха-
ли підтримати нашого брата «Гатила»! Це 
говорить, що у Валерія Чоботаря є те, чого 
немає в його опонентів, а саме - довіра та 
повага від людей! Маю надію, що земляки 
зроблять розумний вибір і оберуть найдо-
стойнішого кандидата до Верховної Ради, 
– відзначив організатор автопробігу, керів-
ник ГО «Автомайдан Тернопіль», доброво-
лець та волонтер Дмитро Гайдуцький. 

Учасники автопробігу з Рівного, Чер-
нівців, Луцька та інших регіонів України 
об’єдналися навколо Валерія Чоботаря, та-
ким чином вирішили показати ту велику 
підтримку, яка є у нього по всій країні.  

– До підтримки Чоботаря доєдналася 
років 20-ть тому, ще коли він тільки почи-
нав свою діяльність у "Тризубі". Я – східняч-

ка, а «Гатило» відкрив для мене Україну і в 
мені українку. Тому я як тільки дізналася, 
що Валерій прийняв рішення балотуватися 
до парламенту, приїхала на Тернопільщину, 
щоби його підтримати, – зауважила фрон-
товий волонтер Наталка «Сонечко». 

Учасники автопробігу переконані, що 
21 липня українці повинні обирати найкра-
щих людей у Верховну Раду, і серед них на 
чільному місці – Чоботарь. 

– Нашою акцією ми хочемо показа-
ти людям, що є багато побратимів, друзів, 
яким кинули клич і вони зібралися, щоби 
підтримати Валерія. Приємно, що в кожно-
му місті нас зустрічають прості люди, одні 
розпитують про Чоботаря, інші його добре 
знають і, як і ми, готові віддати свій голос 
за справжнього патріота, котрий всім свої 
життям показав вірність Україні, – відзна-
чив ветеран війни та волонтер Сергій Луч-
кін. 

– Приїхав із побратимами на Тернопіль-

щину підтримати Валерія Чоботаря. Такі, 
як він, точно необхідні для протидії реван-
шу в парламенті. Закликаю голосувати за 
кандидатів-державників, які мають силу 
та досвід протидії проросійському насту-
пу, – заявив народний депутат та керівник 
комендатури Самооборони Майдану Ан-
дрій Левус.

Серед учасників автопробігу був і мо-
лодший брат «Гатила» – Володимир, ко-
трий відзначив, що Валерій є для нього взі-
рцем людини, яка завжди досягає свого, а 
тому в найважчі хвилини радиться саме з 
ним. 

– Для мене брат передусім приклад 
мужньої людини. Навіть не так фізично, 
як він має велику внутрішню силу. За ним 
можна сміливо йти і він ніколи не підве-
де. Автопробіг вкотре довів, скільки лю-
дей його підтримують, а це означає, що Ва-
лерій по життю показав себе справжнім чо-
ловіком, котрий ніколи не зупинявся перед 

труднощами, сміливо їх долав задля Украї-
ни і українців, – відзначив брат «Гатила» – 
Володимир Чоботарь. 

Валерій Чоботарь зізнається, що йому 
приємна така підтримка й одночасно він 
відчуває величезну відповідальність. 

– Те, що хлопці й дівчата, знайомі і не-
знайомі взяли участь у такій цікавій акції,  
для мене безмежно важливо та зворушли-
во з одного боку, з іншого – маю жорстку 
відповідальність. Адже бути народним де-
путатом - не просто моє бажання, це вели-
чезний виклик, який я приймаю і обіцяю, 
що ніколи не зраджу ні своїх побратимів,  ні 
своїх життєвих ідеалів, – сказав Валерій Чо-
ботарь. 

Учасники автопробігу як один зазнача-
ють, що такі люди, як Чоботарь, можуть змі-
нити нашу країну на краще. Саме тому під-
тримують Гатила як кандидата у народні 
депутати України і простять підтримки в 
жителів Тернопільщини.

Ветерани українсько-російської війни всієї 
України підтримали Валерія Чоботаря! 

Тернопільщиною упродовж двох днів, 13 та 
14 липня, проходив автопробіг на підтримку 
кандидата у депутати до Верховної Ради 
України по 164-му округу, знаного патріота, 
тренера та воїна Валерія Чоботаря.

За словами директора Економічного 
дискусійного клубу Олега Пендзіна, май-
нове розшарування населення досягло 
нового рівня: доходи найбагатших і най-
бідніших вже відрізняються не в рази, а на 
порядок, тобто в 10 і більше разів.

А ось нова «ластівка». До кінця осно-
вних економічних реформ нашій країні 
радять зупинити стрімке зростання міні-
мальної зарплати, заявила представниця 
Світового банку в Україні Анастасія Голо-
вач. Будь-які підвищення зарплат і надба-
вок у державному секторі наразі теж не-
бажані, бо матимуть негативні наслідки 
для економічного зростання. Таке збіль-
шення платні можна розглядати як один 
із чинників зростання інфляції.

Коли завершаться реформи? Ніхто 

не знає. Що означатиме це для українців, 
які «сидять», наприклад, на мінімальній 
платні? Дехто, ймовірно, поповнить ряди 
заробітчан. А декому доплачуватимуть, 
аби втримати, у «конвертах».  

Якби не офшори, корупція, безнака-
занність, то вже давно в країні і в секто-
рі економіки, і в сферах соціалки, виплат 
пенсій і зарплат усе було б по-іншому. 

Для прикладу, боротьба з корупцією. В 
країні розвелося стільки борців! Але цієї 
ганебщини менше не стало. Зате які ще-
дрі винагороди отримують антикорупці-
онери. Приміром, директору Національ-
ного антикорупційного бюро Артему 
Ситнику у червні цього року нарахували 
169,5 тисяч гривень платні. Як пише ви-
дання «Слово і Діло», оклад Ситника дуже 

скромний - 11,7 тисяч. Решта грошей - різ-
номанітні доплати. Зарплата його пер-
шого заступника Гізо Углави - 106,5 ти-
сяч. Тетяна Варварська - ще один заступ-
ник директора НАБУ - за червень зароби-
ла 127,8 тисяч. Інший заступник Ситни-
ка - Анатолій Новак - заробив 159,7 тисяч. 

Величезною проблемою для країни є 
ситуація в селі. З оплатою праці, робочи-
ми місцями, демографією, інфраструкту-
рою. Села пустіють і зникають. За десять 
років чисельність сільського населення 
скоротилася на 16 відсотків. Таку невтіш-
ну статистику озвучили у Національній 
академії наук України. А частка самозай-
нятих і безкоштовно працюючих серед 
зайнятих у сільському господарстві скла-
дає 79,5 відсотків. 

Інша вражаюча цифра - обсяги тру-
дової міграції. Якщо за офіційними да-
ними кількість трудових мігрантів сягає 
близько семи відсотків від соціально-
активного населення України, то за нео-
фіційними оцінками, число трудових мі-

грантів із села сягає двох (!) мільйонів 
осіб із 5,6 мільйонів активного сільсько-
го населення. 

Як і без інших соціальних груп, без се-
лян не зможе динамічно розвиватися сус-
пільство, зазначають соціологи. Адже се-
ляни виробляють продукцію, яку спожи-
ває вся країна. 

Лише 500 тисяч українських селян 
працездатного віку в сільському госпо-
дарстві мають посаду найманих робітни-
ків. А понад два мільйони самі створили 
собі робочі місця. У світі цих людей не ви-
кидають із соціального процесу. А в Украї-
ні їм не нараховують стаж, не гарантують 
пенсійне забезпечення, не дають виплат 
у зв’язку з хворобами чи втратою працез-
датності... 

Прогнози на майбутнє не вселяють 
оптимізму. До 2050 року, за підрахунка-
ми Департаменту з економічних і соціаль-
них питань ООН, чисельність населення 
України становитиме 36,4 мільйони осіб. 
У містах проживатиме 28,5 мільйонів. Це - 
78 відсотків усього насе-
лення. В селі залишить-
ся 7,9 мільйонів людей. 
Що то є?

Україні радять зупинити підвищення 
зарплат до завершення реформ 
Незважаючи на те, що тема «зубожіння» випала з політичного 

тренду, прірва між багатими і бідними в Україні зростає. Як 
пояснють економісти, про це свідчить динаміка зміни структури 

витрат. Так, зараз 95 відсотків витрачається на поточні витрати, а було 
83. І частина цих витрат фінансується з попередніх накопичень. 

Політична реклама.
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 - Останнім часом в Украї-
ні «проводять» багато ре-
форм. Однак здебільшого ті, 
хто впроваджують у жит-
тя ці зміни, далі свого чинов-
ницького кабінету не вихо-
дили. Хоча й обіцяють щора-
зу райське життя людям. Ви 
- політик, який доїжджає до 
найвіддаленішої глибинки.  
- Я та мої однодумці робимо це постій-

но, а не лише у період виборів. Щоб допо-
могти - потрібно бачити, чути. Щоб при-
ймати добрі закони, депутат має точно 
не з кабінету знати життя своїх виборців, 
проблеми суспільства. Це - моя принципо-
ва позиція. 

- Якось ви сказали, що най-
головніше - це бути відпові-
дальним перед собою і людь-
ми.
- Таке моє життєве кредо. Довіру треба 

заслужити і відпрацьовувати. Як депутат 
обласної ради, якого обирала Збаражчина, 
практично у кожному селі те, що я обіцяв, 
виконав. Приклад - рідні Киданці. Одна 
з найстаріших церквиць-мандрівниць, у 
якій є Євангеліє з підписом Андрея Шеп-
тицького, після моїх звернень як керів-
ника депутатської фракції в обласній раді 
отримала підтримку у рамках збереження 
культурної спадщини Тернопілля. Було ви-
рішено питання про спрямування 300 ти-
сяч для фінансування реставраційних ро-
біт цієї унікальної церкви. А недавно до-
велося побувати на Підволочищині, вот-
чині народного депутата, причім не одно-
го скликання. Аналогічна проблема, люди 
скаржаться, що ні від кого чекати підтрим-
ки. Я кажу: шановні, якщо ми з дотаційно-
го обласного бюджету змогли вирішити 
подібне питання, то чому нардеп, у якого є 
значно більші можливості, нічого не може 
зробити? Чи не хоче? Я вірю: народ прозріє 
від популізму, демагогії, бо іншого шляху 
нема. Якщо хочемо жити достойно, бажа-
ємо позитивних змін, мусимо ці зміни по-
чинати з себе. І 21 липня, коли найсильні-
ша зброя - це бюлетень, є можливість зруй-
нувати стару систему, змістити депутатів, 
які абсолютно нічого не зробили для краї-
ни чи свого округу. Для цього слід прийти 
на виборчу дільницю і свідомо проголосу-
вати. 

До речі, про маленькі села і міста. За 
кордоном вони мають інфраструктуру. Там 

не існує поняття неперспективних, бо вла-
да розробляє різні соціально-економічні 
проекти. А в нас своєрідна «мода» - закри-
вати школи, поштові відділення, ФАПи…

Моя позиція - перш, ніж закрити, по-
трібно щось запропонувати взамін. На 
жаль, склалося так, що коли люди чують 
слово «реформа» чи «реорганізація», зна-
ють - чекай біди. Бо справжні реформи під-
мінюються окозамилюванням.

Візьміть медицину, особливо первин-
ну ланку у сільській місцевості. Там від-
сутня інфраструктура, професійні кадри, 
закривають амбулаторії, скорочують са-
нітарок, фельдшерів. Залишається медик, 
який має і людей лікувати, і траву покоси-
ти, і вікно замінити… І на виклик виїхати. 
А от про відсутність транспорту ніхто не 
запитує. Те ж стосується дошкільної осві-
ти. Болючим залишається питання опла-
ти праці вихователів, які чомусь не прирів-
няні до педагогічних працівників. Склада-
ється враження, що політика, яку проводи-
ла попередня влада, діючий уряд, спрямо-
вана проти власного народу. Адже основні 
функції щодо освіти, медицини, соцзахис-
ту має виконувати держава. Але люди, які 
реформують медицину, самі лікуються за 
кордоном. А діти тих, хто впроваджує змі-
ни в освіті, навчаються точно не в Украї-
ні. То чого очікувати від таких реформ і ре-
форматорів?

- Часто від людей можна по-
чути: мовляв, йди на вибори 
- не йди, нічого і так не змі-
ниться. Аби не гірше…
- У цьому випадку я вважаю, що попере-

дня влада досягла того, чого хотіла: загна-
ла людей вже у таку зневіру, що ними дуже 
легко маніпулювати. Я завжди на такі ви-
словлювання кажу: якщо ви обираєте, аби 
не гірше, то коли буде краще? Якщо вибра-
ний вами депутат, наприклад, за два скли-
кання нічого не зумів позитивного зроби-
ти, то й далі ситуація не зміниться. 

- Богдане Ігоровичу, тільки 
за даними міграційної служ-
би мільйон людей виїхало за 
кордон після президентських 
виборів. Не від доброго жит-
тя, звичайно. 
- Люди часто мене запитують: як ви 

бачите дальший розвиток України? Маю 
лише одну відповідь: іншого шляху, як 
створення сильної, потужної економі-
ки, високооплачуваних робочих місць, не-

має. Ми ж розуміємо, наприклад, коли за-
ходить інвестор, внутрішній чи зовнішній, 
він створює робочі місця, надходять відра-
хування в бюджет місцевої громади. Відпо-
відно, розвивається інфраструктура. Та ми 
сидимо на «голці» МФВ і подачок проси-
мо. А тим часом, приміром, з України в Єв-
ропу вивозять ліс, і там українські заробіт-
чани роблять з нього меблі. Податки йдуть 
у казну чужої країни. Потім нам ці меблі 
продають утридорога. Потрібно не ліс ви-
возити, а створювати, умовно кажучи, під-
приємства в Збаражі, Ланівцях, Шумську… 
Меблі і паркет наші люди можуть робити 
і вдома. І тоді не будемо шукати, де гроші 
взяти… Гарантую: в разі обрання мене на-
родним депутатом зроблю все, аби навіть 
у найвіддаленішому селі чи маленькому 
хуторі людям жилося добре.

- Ви завжди наголошуєте: 
Україні потрібна українська 
економіка з елементами 
прозахідного менеджменту.
- Однозначно! Ми не повинні дивитися 

на східного сусіда і копіювати Захід. Є полі-
тика економічного націоналізму. Крім нас 
самих, ніхто про нас не подбає. 

Сьогодні Україна з виробництва меду 
посідає провідні місця в світі, а Європа, яка 
нас дуже «любить», лише 5 тисяч тонн кво-
ти нам виділяє. Це ж подвійні стандарти. І 
ще. Ми всі бачили, як нас кинули в ПАРЄ. 
Розуміємо: нікому особливо ми там не по-
трібні. І тут має домінувати патріотизм. 
Коли мене запитують, звідки гроші взяти в 
бюджет, я наводжу приклад: скільки у нас 
зараз іде на фінансування антикорупцій-
них органів? А користь від них? На утри-
мання лише НАБу, здається, було витра-
чено 10 мільярдів гривень, повернули ж 
до бюджету… півмільярда. Що це за ефек-
тивність роботи? Чи мільйонні премії так 
званих менеджерів і керівників «Нафтога-
зу», у той час, коли стареньким людям під-
няли пенсії на якийсь десяток гривень? Це 
хіба не геноцид? Не цинізм? Не треба роби-
ти махінацій із субсидіями. Дайте людям 
нормальні пенсії, зарплати, а не відмивай-
те мільйони на цій «хімії». 

- У вас дві вищі освіти, ви 
вільно володієте кількома 
іноземними мовами. Навча-
лися за кордоном і мали чу-
дові перспективи там зали-
шитися. Але повернулися в 
Україну…  
- Так, коли навчався у Львівському уні-

верситеті, за відмінні успіхи тричі побу-
вав у Швеції. Мені пропонували там продо-
вжити здобувати освіту і гарантували міс-
це роботи. Деякі з моїх друзів після навчан-
ня у Швеції залишилися у цій країні. Я по-
вернувся. Тому що люблю Україну. І впев-
нений: гідне, заможне життя можемо по-
будувати і в себе, вдома. Хочу своїм досві-
дом, працею, знаннями, прислужитися зем-
лякам, Україні, кожній людині. Бо держа-
ва нині потребує радикальних змін. Щиро 
хочу докластися до розвитку нашої країни, 
руху вперед. Врешті, немає нічого ближчо-
го, ніж рідне село, де виріс, де з діда-прадіда 
закладалися основи патріотизму. 

- Знаю, що ваш дідусь по 
батьковій лінії за зв’язки з 
ОУН-УПА був засуджений до 
14 років каторги, яку відбу-
вав у Воркуті.
- Виховання у християнській родині, 

де панували патріотичні настрої, відігра-
ло для мене велику роль. Мабуть, тому я 
вважаю, що не може бути гнучкості, лаві-
рування у питаннях, котрі стосуються долі 
людей, інтересів країни. У пам’ять про сво-
го діда, мільйонів таких, як він, я пови-
нен продовжити ту добру справу героїв, 
які полягли, воювали за Україну. І які за-
раз гинуть за те, щоб Україна стала по-
справжньому незалежною і сильною. Я 
вірю: настане  час, коли проста бабця в селі 
не буде знати навіть прізвища президента 
чи прем’єр-міністра. Бо буде мати нормаль-
ну пенсію, буде забезпечена, а не буде ду-
мати, як вижити і кому за це «дякувати». 

- Сьогодні, на превеликий 
жаль, за словом патріотизм 
у багатьох випадках кри-
ється безвідповідальність, 
маніпуляції. 
- Ключ, який підібрали окремі політи-

ки, маніпулюючи патріотизмом, ідеоло-
гією,  постійно діяти не буде. Врешті, хто 
дав право тим чи іншим політикам при-
ватизовувати любов до України? Я, мої 
батьки, мої предки з діда-прадіда - укра-
їнці. Я реальними справами доводжу лю-
бов до Батьківщини. Не гаслами, не голо-
слівними виступами. Ось зараз допомага-
ємо відбудовувати в Іловиці на Шумщині 
монастир. Хоча це маленьке село. Декіль-
ка хат. Але це - святиня, яку треба зберег-
ти. Не заради виборів, а заради наступних 
поколінь.

- Тривожно, але нині до влади 
рвуться «діячі», яким байду-
жа Україна…
- Запевняю, що зроблю у парламен-

ті все для того, аби відстояти українську 
ідентичність. Українську мову. Українську 
землю. Наше величезне багатство, яке ба-
гатьом новоспеченим політикам вже кор-
тить продати. Ще тільки залишилося за-
брати землю, а тоді вже й України не буде. 
Надто довго ми вчимося на своїх помил-
ках. Маємо поміняти філософію і психо-
логію побудови якісно нової сильної дер-
жави. Не ділити Україну, як нині роблять 
старі політики, а жити і працювати зара-
ди неї.

- Де черпаєте натхнення 
щоразу іти з новими ідеями, 
пропозиціями, конкретною 
допомогою до людей?
- Хтось сказав, коли робиш те, що тобі 

подобається - не втомлюєшся. І це прав-
да. Розчарування людей владою сьогод-
ні дуже велике. Я хочу повернути людям 
віру. Все у нас буде добре. Взагалі, люблю 
спілкуватися з людьми. Зразу уявляю свою 
бабцю, односельців, яким хочеться допо-
могти. А найважливіше те, що у мене є по-
тужна команда, однодумці з усієї області, 
які теж націлені на добрі справи.  

Інна МАТУШ.

Богдан ЯЦИКОВСЬКИЙ: 
«Хочу своїм досвідом, 
працею, знаннями 
прислужитися 
землякам, Україні, 
кожній людині» 

Він навчався за кордоном і мав можливість будувати кар’єру 
у Швеції чи Австрії. Але повернувся додому і вирішив, що так, 
як у Європі, може бути і в Україні.  Невдовзі став депутатом 
обласної ради, і за п’ять років побував у всіх містечках і селах 
Тернопільщини. У багатьох із них працюють школи, садочки, 

лікувальні заклади, відкриті старовинні храми, які були 
відновлені з його допомогою. Сьогодні Богдан Яциковський 
є кандидатом у народні депутати по 164-му округу. Тож 

розмовляємо про те, що людей  хвилює найбільше, які цінності 
відстоюватиме у разі обрання у новому парламенті.            

Політична реклама.
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За сприяння Михайла Головка у Збаражі 
встановили пам'ятник Героям Небесної Сотні 
Устиму Голоднюку та Назарію Войтовичу

У Збаражі зібрались ті, хто 
пам'ятає Героїв. Ті, хто у 2014 
дав обіцянку собі, що не забу-
де і віддячить. Родичі, знайо-
мі і сусіди, ветерани АТО і де-
путати - усі вони тут, аби від-
дати шану Героям Небесної 
сотні. Згадують історію - вони 
були одними із наймолодших, 
горіли ідеєю, і вірили в Укра-
їну. І саме вони - віддали своє 
життя за її майбутнє. Мова 
йде про Устима Голоднюка 
і Назара Войтовича - Героїв 
Небесної Сотні, хлопців які у 
2014 році вийшли на Майдан 
та відстоювали честь укра-
їнського народу. Все, що сьо-
годні залишилось у їхніх рід-
них - це світла пам'ять та віра 
у те, що такі жертви юних ге-
роїв були не марними.

"На даний момент ми по-
винні пам'ятати і робити все 
для того, щоб Україна була 
такою, якою хотіли бачити 
наші хлопці. А саме- вільною, 
квітучою, європейською дер-
жавою”, - зазначила Ірина Го-
лоднюк.

“Пам'ять повинна бути. 
Але чомусь вона у нас дуже 
скупа. Ми сьогодні декілька 
хвилин постоїмо тут, поплес-
каємо, поплачемо. Декілька 
хвилин пройде, і ми йдемо 
дальше у московську церк-
ву. Молимося, віддаємо честь 

московському копитові, мос-
ковському кирзяку за літру 
газу. Я думаю, що перед цими 
виборами кожен задумаєть-
ся”, - сказав Юрій Войтович.

На честь Героїв у м. Збараж 
встановили пам'ятник, який 
повинен кожному нагадува-
ти, за що стояли ці незламні 
духом хлопці. Пам'ятник вда-
лось встановити за підтрим-
ки народного депутата Ми-
хайла Головка.

“І повірте, наші задуми не 
здійснились би, якби не під-
тримка народного депута-
та України Михайла Головка. 
На могилі він сказав, що до-
поможе, і повірте, він дотри-
мав цього слова. Пане Михай-
ле, ми вам щиро вдячні і теж 
вам подяка від ГО. Цінуємо 

ваше сподвижництво і пра-
цю на благо України. Дякує-
мо!”, - висловила слова вдяч-
ності ГО “Відродження Збара-

жа” Марія Багрій.
Декілька років тому він 

пообіцяв поставити у рідно-
му місті Героїв пам'ятник на 
їхню честь. Тоді дав обіцян-
ку, а сьогодні її виконав. Пар-
ламентарій переконаний, від-
давати шану героям потрібно 
кожного дня. Кожної хвилини 
варто пам'ятати- війна не за-
вершена, вона досі триває, а 
жертви - не марні

“Наш обов'язок і наше за-
вдання - продовжити спра-
ву. Найбільшим для них 
пам'ятником буде успішна 
Україна, українська Україна. 
Це без московських попів, це 
Україна без руського миру, 
які нам сьогодні нав'язують. 

Це без реваншу медведчуків 
і інших проросійських сил, 
які ідуть в парламент”, - ска-
зав народний депутат Украї-
ни Михайло Головко.

Михайло Головко каже, 
така допомога - це не перша 
і в жодному разі не остання. 
Адже наразі для нього, як на-
родного депутата, найважли-
віша ціль - це зберегти Украї-
ну, об'єднатися та разом дати 
відсіч ворогу.

“Вдячність перш за все 
тим людям, які зробили цей 
пам’ятник. Цим митцям, 
спонсорам, громадським ді-
ячам, які долучились до цьо-
го. Дуже їм дякую”, - подяку-
вав Юрій Войтович.

На честь Героїв у Збаражі спорудили пам'ятник, 
який вдалося встановити за підтримки народного 

депутата Михайла Головка

До Верховної ради мають шанс потрапити сім партій
Компанією Research & Branding Group 

було проведено дослідження громадської 
думки жителів України відносно їхніх 
електоральних настроїв напередодні до-
строкових виборів Верховної Ради України 
21 липня 2019 р. Опитування проводили 
в період з 29 червня до 7 липня 2019 року. 

Переважна більшість жителів краї-
ни (77%) мають намір взяти участь у го-
лосуванні на дострокових виборах Верхо-
вної Ради України. У тому числі точно го-

лосуватимуть 44% потенційних виборців, 
а ще 34% голосуватимуть скоріш за все.

Прохідний бар’єр долають п’ять партій:
— «Слуга народу» (44,8% тих, хто го-

лосуватиме і визначився із вибором)
— «Опозиційна платформа — За жит-

тя» (9,6% тих, хто голосуватиме і визна-
чився із вибором)

— ВО «Батьківщина» (8,4% тих, хто го-
лосуватиме і визначився із вибором)

— «Голос» (7,8% тих, хто голосувати-

ме і визначився із вибором)
— «Європейська солідарність» (7% 

тих, хто голосуватиме і визначився із ви-
бором)

 Ще дві партії мають шанс подолати 
5%-й бар’єр:

— «Громадянська позиція» (4,3% тих, 
хто голосуватиме і визначився із вибором)

— «Сила і честь» (4,2% тих, хто голосу-
ватиме і визначився із вибором)

Опитано 2000 респондентів віком від 

18 років і старше. Вибірка репрезентує на-
селення України за статтю, віком, типом 
населеного пункту і регіоном проживан-
ня (за винятком непідконтрольних тери-
торій Донецької і Луганської областей, АР 
Крим, і м. Севастополь). Метод опитуван-
ня — особисте формалізоване інтерв’ю 
(face — to — face). Максимальна похибка 
вибірки не перевищує +/-2,2%.

За матеріалами http://rb.com.ua
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Останні рейтинги показують, 
що «Українська стратегія 
Гройсмана» буде у новому 

парламенті.  Але придворні 
експерти і замовні соціологи 
стверджують через різні 
проплачені ЗМІ, що  політсила 
Глави Уряду - непрохідна. 
Все це вони роблять з подачі 
політичних опонентів, які заради 
отримання депутатського мандату 
використовують маніпуляцію і 
відверту брехню. 

Неправдиву інформацію поширю-
ють і ті, хто хоче зайняти крісло прем’єр-
міністра. Адже саме від результатів вибо-
рів залежить,  чи залишиться Володимир 
Гройсман на посаді. Прем’єр-міністра не 
призначає Президент, його обирають ви-
борці, голосуючи за певну партію. 

Зміни, які бачить кожен
Володимир Гройсман не зі слів знає, як 

це - впроваджувати реформи. Адже за пле-
чима у нього – успішний досвід роботи на 
посаді мера Вінниці (дві каденції). Разом з 
командою йому вдалося започаткувати ба-
гато позитивних змін у місті. 

У 2016 році Володимир Гройсман очо-
лив Уряд. На посаді Прем’єр-міністра йому 
вдалося зробити дуже багато. А започатко-
вані ним реформи отримали схвальні від-
гуки мільйонів українців.  Спроможні гро-
мади, нові дороги, будівництво і ремонт 
інфраструктури, зміни в медицині і освіті 
– перелік можна продовжувати. 

Володимир Гройсман став головним 
рушієм та ідеологом децентралізації. Про-
йшло 5 років, і міжнародні експерти визна-
ють: це єдиний можливий шлях розвитку 
країни. Бюджети ОТГ зросли у 3-4 рази, цей 
ресурс вкладається у їх розвиток.

Досягнення Уряду Гройсмана не потре-
бують додаткової реклами, їх бачать і від-
чувають українці. Це якісні дороги, оновлені 
заклади медицини, освіти, підвищення заро-

бітних плат, пенсій, соціальних виплат, турбо-
та про багатодітні родини.  Але зараз є загроза, 
що позитивні зміни може бути призупинено. 
А некомпетентність новообраних народних 
обранців може призвести до погіршення си-
туації в країні. Наприклад, реальністю може 
стати припинення реформи децентралізації. 
Щоб не допустити такого сценарію і довести 
розпочате до кінця, Володимир Гройсман має 
очолити Уряд після парламентських виборів. 
Але це буде можливим лише коли його полі-
тична сила пройде у Верховну Раду. 

 «У мене є розуміння, що робити далі, і 
я можу очолювати Уряд. Якщо український 
народ вирішить, що я і сформована нами 
команда буде достойна представляти їх 
інтереси і реалізовувати ті завдання, які 
люди перед нами ставлять, то я гото-
вий буду очолити Уряд. Головне, щоб була 
сильна і згуртована коаліція, тому що 
ефективність Уряду залежить від того, 
наскільки він може спиратися на парла-
ментську більшість», - переконаний Воло-
димир Гройсман. 

11 причин, чому варто 
віддати голос за  

«Українську стратегію 
Гройсмана» 

1). «Українська стратегія Гройсмана» 
- команда професіоналів. У списку партії – 
люди, які мають  досвід і необхідні знання 
для продовження ключових реформ. 

2). Захист інтересів людей – пріоритет 
у роботі Володимира Гройсмана. Тому його 
називають соціальним прем’єром. Підви-
щення заробітних плат, пенсій, підтримка 
багатодітних родин, запровадження про-
грами субсидій – яскраве підтвердження 
цьому.

3).  «Українська стратегія Гройсмана» 
не на словах знає, що і як треба зробити 
для якісних змін. Члени команди розпо-
чали кардинальні перетворення у різних 
сферах, тому хочуть їх успішно завершити.

4). Члени політсили чинного Прем`єра 

мають конкретні досягнення у сфері сво-
єї діяльності і їх бачить кожен. Це коман-
да людей, яка здатна приймати рішення і 
здатна їх втілювати в життя. 

5). Команда Гройсмана має досвід роботи 
у законодавчій діяльності. Тому вона зможе 
пропонувати якісні законодавчі ініціативи, 
які будуть мати позитивний результат.

6). Лідер партії Володимир Гройсман 
– найуспішніший Прем`єр-міністр з часів 
незалежності. На початку 2019 року, згід-
но з даними всеукраїнського опитування 
громадської думки, який проводив КМІС, у 
рейтингу потенційних прем’єр-міністрів 
чинний очільник Кабміну набрав найбільшу 
кількість прихильників – 15,3%

7). Партія займає чітку патріотичну 
проукраїнську позицію. А за час роботи 
Уряду Гройсмана вдалося зробити багато 
для розвитку української мови, пісні, кіно, 
підтримки традицій. 

8). Представники «Української страте-
гії Гройсмана» мають досвід і знають, які 
можуть бути провокації з боку проросій-
ських маніпуляторів. А тому точно не бу-
дуть вести з ними  таємні перемовини. 

9). Під час кожних виборів українці 
хочуть нових облич. У лавах партії – моло-
ді, але компетентні люди, які хочуть, щоб 
Україна була успішна і заможна.

10). Все, що прописано в програмі, ко-
манда Прем’єра може  зробити. Його про-
грама базується не на обіцянках раптового 
покращення. Всі пункти реалістичні і до-
бре продумані. 

11). Україна переживає нелегкий час, 
тому через гібридну війну з Росією потріб-
но вміти швидко та ефективно приймати 
професійні антикризові рішення. Члени ко-
манди Гройсмана – не новачки у політиці, 
тому знають і вміють, як це зробити якісно.

Щоб курс на зміни був збережений, по-
трібно прийти 21 липня на виборчу дільни-
цю і проголосувати за № 11 у списку - «Укра-
їнську стратегію Гройсмана». За команду 
професіоналів!

ДОСВІДЧЕНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ: 
11 причин, чому варто голосувати за  
«Українську стратегію Гройсмана»

Обдумуючи свій вибір, громадянин 
повинен чітко розуміти – зміни, які були 
підтримані українцями на президент-
ських виборах, - це не лише гасла, але й 
щоденна кропітка робота щодо втілен-
ня програмних принципів. 

Особливістю «медового місяця» 
Володимира Зеленського стало те, що 
політика стала більш емоційною. І тут 
з’являється ризик – за шоу-бізнесом не 
втратити напрямку руху країни.  

Українці мають обирати стратегію 
розвитку, а не проголосувати емоцією. 

Просто через те, що країну розриває гу-
манітарна, демографічна та економічна 
криза. 

Ми дійшли до ще однієї проблеми – 
політичні партії не працюють над довго-
терміновими програмами. Презентація 
Юлією Тимошенко своєї стратегії, яка від-
булася 10 липня, є винятком із правил. 

Команда ВО «Батьківщина» презен-
тувала досить логічні кроки, які можуть 
закріпити зміни і створити тенденцію 
на покращення життя в Україні. 

Дуже своєчасним є курс на зменшен-

ня корупції через зменшення кількості 
податків. За даними МВФ, 44% україн-
ської економіки знаходиться в тіні. Про-
зорість податкової системи приведе до 
того, що підприємцям не потрібно буде 
віддавати левову частку доходів люди-
ні, яка просто займає вигідну посаду. 
Гроші зможуть піти на розвиток бізне-
су, отже – збільшення кількості робочих 
місць і надходжень у бюджет. 

Прозвучав також такий напрям як 
боротьба з офшорами. Як останні п’ять 
років працювала система? Чиновники ро-
зуміли: є невеликий термін, за який тре-
ба заробити і вивести гроші за кордон. У 
«Батьківщині» показали законопроекти, 
які зупинять відтік грошей з країни. За 
прогнозами, таким чином можна зберег-
ти 130 мільярдів гривень щорічно – май-
же половину Пенсійного фонду. 

Унікальністю програми ВО «Бать-
ківщина» є соціальна складова. Коман-
да Юлії Тимошенко завжди ставить у 
центр людину з її потребами. І розуміє: 
не ринок все впорядкує, а держава ство-
рює правила, де ринкові умови можуть 
працювати, а люди – ставати заможні-
шими. 

Замість висновку – просто візьміть і 
прочитайте програми партій. На жаль, 
мало хто підійшов до їх написання сер-
йозно. Робіть вибір. 

Петро ОХОТІН, 
політичний експерт.

Українці мають обрати стратегію розвитку, 
А НЕ ПРОГОЛОСУВАТИ ЕМОЦІЄЮ

Вибори до Верховної Ради проходять разом 
із зростанням російської загрози. Рейтинги 
колишніх регіоналів показують:  у новому 
парламенті ми можемо отримати групу депутатів, 
яка захищатиме свої інтереси та фактично буде 
прагнути реваншу. 
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- Пане Володимир розка-
жіть, чому ви вирішили бало-
туватися до Верховної Ради? 

- Я завжди брав активну 
участь у будь-яких процесах, які 
стосуються управління, громади, 
допомагав іншим. Я був учасни-
ком студентського Євромайдану, 
був присутнім при розгоні бер-
кутівцями. А також довший час 
провів в столиці під час Револю-
ції Гідності. Після всіх цих подій я 
хотів змін, але, на жаль, з попере-
дньою владою ми їх не отримали. 
Тому вирішив, що зараз саме час 
нашому поколінню спробувати 

покращити життя в Україні.
- Чому обрали саме 165 

округ?
-  Якби я міг, я б обрав усю 

Тернопільщину. Округ № 165, 
а саме Бережанський, Зборів-
ський, Козівський, Підгаєцький, 
Тернопільський, частина Кре-
менецького та Тернополя – це 
лише частина нашої області. Тут 
живуть такі люди, як і я, з таки-
ми проблемами і бідами, як у 
моєї сім'ї, і з такими ж радощами. 
Я хочу захистити їхні потреби і 
збудувати для них кращу країну. 
Разом ми це зробимо!

- Як сприйняли ваш вибір 
батьки?

-  Мій батько – інженер-
механік, все життя пропрацював 
в колгоспі, зараз займається гос-
подаркою. А мати – вчитель, де-
сятки років в освіті. Але так скла-
лися життєві обставини, що вже 
понад 7 років вона на заробітках 
в Італії. Вони розуміють, чому 
балотуюся, бо я понад усе хочу 
змінити стару систему. Бо через 
оцю систему, яка діяла раніше, 
мої батьки були змушені  їхати за 
кордон, аби прогодувати сім'ю. 
Не хочу, щоб моїх дітей чекала 
така ж доля.

-  Ви закінчували богослов-
ську академію, чому ж все-
таки обрали шлях державного 
управлінця?

-   Для мене ці два шляхи оди-
накові і не можливі один без од-
ного – служити державі, служити 
людям – це служити Богу. Я хочу 
усю свою молодість віддати на-
шій країні, пустити її на потреби 
інших, а вже у старості прийде 
час забезпечувати духовні потре-
би людей.

"Відповідальна 
людина, яка дбає 

за громаду", —  
отець Іван Боднар 
про Володимира 

Кісілевича.

Настоятель храму Святої ве-
ликомучениці Параскеви Іван 
Боднар – духовний наставник 
кандидата в народні депутати 
від партії "Слуга Народу" Володи-
мира Кісілевича. Священик знає 
його вже 12 років і тому впевне-

ний, що саме такі молоді люди, 
як Володимир Кісілевич, повинні 
змінити Україну на краще.

"Коли мене покликали ду-
ховно опікуватися церковною 
громадою у селі Шимківці, то Во-
лодимир вже тоді дитиною при-
служував у церкві. Я бачив, що з 
цього хлопця росте щира і відпо-
відальна людина.

Скільки я пам'ятаю Володи-
мира – він постійно навчається. З 
Божою допомогою справляється 
з найважчими справами та про-
блемами громади. Йому з радістю 
допомагають і оточуючі, бо він 
ніколи нікого не підвів і завжди 
усіх підтримував. Я вірю, що в та-
кий не легкий час для нашої кра-
їни саме молодь має вирішувати, 
яке майбутнє краще для держави. 
Молодь має подбати про старість, 
про тих людей, котрі вже відійшли 
і не можуть приймати тверді рі-
шення. Молоді люди повинні бути 
у Верховній Раді, і я дуже радий, 
що Володимир вирішив і для себе 
обрати цей шлях. Впевнений, що 
Господь допоможе і йому, а заодно 
всім нам, аби Україна  процвітала".

«Я прагну змінити стару систему», — 
кандидат в народні депутати від «Слуги 
Народу» по 165 округу Володимир Кісілевич

Політична реклама

Володимир Кісілевич народився 27 травня 1994 року в місті Тернопіль. 
Навчався на богослова у Волинській богословській академії. 
Паралельно здобував освіту в ТНЕУ за фахом "Економіка та управління". 

Диплом про другу вищу освіту отримав у 2018 році. Наразі здобуває третю 
вищу освіту за спеціальністю "Державне управління" та працює на посаді 
першого заступника голови Колодненської ОТГ. Проходив стажування в 
Департаменті управління персоналом Адміністрації Президента України. 
Завершив навчання в Академії лідерства Ради Європи та брав участь у 
проекті «Державотворець».

За тиждень до виборів 
продовжує зростати рейтинг 
партії “Голос” Святослава 

Вакарчука. Натомість рейтинг 
партії “Європейська солідарність” 
та “Батьківщина” падає. Про це 
свідчать оприлюднені результати 
дослідження Центру Разумкова, 
що проводилися з 5 по 11 липня 
цього року. 

Зазначається, що найбільшу під-
тримку серед українців має партія 
"Слуга народу", за яку готові віддати 
свої голоси 41,5% опитаних українців, 
які визначилися з вибором і братимуть 
участь у голосуванні. За партію "Опо-
зиційна платформа – за життя" мають 
намір проголосувати 12,5%, за партію 
"Голос" – 8,8%, за партію "Європейська 
Солідарність" – 8,3%, за Всеукраїнське 
об’єднання "Батьківщина" – 7,0%, за 
партію "Сила і честь" –  4,6%. За "Опо-
зиційний блок" готові проголосувати 
3,8% респондентів, за Всеукраїнське 
об’єднання "Свобода" – 2,5%, за Ради-

кальну партію Олега Ляшка – 2,4%, за 
партію "Українська стратегія Гройсмана" 
– 2,0%, за партію "Громадянська позиція" 
– 1,8%, за партію "Об’єднання "Самопо-
міч" – 1,4%, за "Партію Шарія" – 1,2%. Ще 
13,7 % виборців не визначилися. 

Партія “Голос” є серед лідерів патрі-
отичних сил на Заході України, де серед 
тих, хто визначився і піде на вибори, за 
неї готові віддати голоси 17,7 % вибор-

ців, які підуть на вибори та визначили-
ся. За “Європейську солідарність” готові 
проголосувати на Заході лише 12,9 %, 
за ВО “Батьківщина” - близько 7,5 %, за 
“Громадянську позицію” - 2,7 %, і за “Са-
мопоміч” - близько 3 % виборців, які ви-
значилися і підуть на вибори.

Було опитано 2018 респондентів ві-
ком від 18 років у всіх регіонах Украї-
ни, за винятком Криму та окупованих 

територій Донецької та Луганської об-
ластей за вибіркою, що репрезентує до-
росле населення країни за основними 
соціально-демографічними показника-
ми. Вибірка опитування будувалася як 
багатоступенева, випадкова із квотним 
відбором респондентів на останньому 
етапі. Теоретична похибка вибірки (без 
врахування дизайн-ефекту) не переви-
щує 2,3% з імовірністю 0,95.

Очевидно, що партійні рейтинги на-
пряму відіб’ються на підтримці мажо-
ритарників по Тернополю. Таким чином, 
найбільше шансів перемогти має канди-
дат від партії “Голос” Максим Черкашин. 
Серед інших він має найбільший запас 
до зростання рейтингу за рахунок партії. 
Максим Черкашин є новим у великій по-
літиці, але має значний успішний досвід 
роботи у міському виконкомі Тернопо-
ля, де реалізовував проекти з підтримки 
молоді, розвитку громадського сектору, 
залучення інвестицій. Серед претенден-
тів це найбільш компетентний і фаховий 
представник тернопільської громади. 

Кандидат від «Голосу» має найбільше 
шансів перемогти у Тернополі

Найавторитетніші в Україні соціологи оприлюднили  останні заміри напередодні виборів
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Папа Римський проголосив 
екзархат УГКЦ в Італії

Папа Франциск створив Апостоль-
ський екзархат для вірян Української 
греко-католицької церкви, які про-
живають в Італії. Й призначив апос-
тольським адміністратором вакантного 
осідку новоствореного екзархату кар-
динала Анджело Де Донатіса - генераль-
ного вікарія папи для Римського управ-
ління УГКЦ, повідомляє Радіо Свобода. 
Екзархат для українців Італії охоплює 
всю територію країни - близько 70 ти-
сяч вірних зі 145 громад. Духовну опіку 
в Італії здійснюють понад 60 священни-
ків. «Це важливий сигнал для українців 
Італії. У 1999 році почався масовий рух 
українців, народились діти. Важливо, 
що українці мали можливість прийти 
до своєї церкви, помолитись рідною мо-
вою, прославляти Бога у власному обря-
ді, зберігаючи ідентичність та вірність 
УГКЦ, щоб не асимілювались», - пояснив 
керуючий у справах монашества Львів-
ської Архиєпархії УГКЦ отець Юстин 
Бойко. І зазначив: утворення екзархату 
показує, що українці в Італії формують 
нову діаспору. 

У світі зникають доларові 
мільйонери

Торік у світі нараховували 18 млн. 
доларових мільйонерів. Це на 0,3 від-
сотки менше, ніж було роком раніше. За 
даними консалтингової фірми Capgemini, 
кількість мільйонерів скоротилася впер-
ше за 10 років. Востаннє таке було під час 
кризи 2008-го. Сукупні статки мільйоне-
рів складають до $68,1 трлн. Найбільше 
доларових мільйонерів у США, Японії, Ні-
меччині та Китаї. Понад 60 відсотків бага-
тіїв у світі мають громадянство цих країн. 
В Україні торік зареєстрували 5143 міль-
йонери і 3 мільярдери.

Ще дві країни хочуть 
перейти на євро

Болгарія і Хорватія хочуть до 2023 
року вступити в зону спільної валюти 
євро. Загреб уже звернувся з відповідною 
заявою, пише Сьогодні. Як зазначаєть-
ся, після Brexit, який повинен відбутися 
31 жовтня, ще більше країн-учасниць ЄС 
будуть прагнути впровадження валюти 
євро. Із 1 листопада до єврозони буде на-
лежати 70 відсотків євросоюзних держав, 
у яких живе 77 відсотків жителів ЄС. Після 
вступу Болгарії та Хорватії поза єврозо-
ною залишаться Польща, Угорщина, Чехія, 
Швеція і Данія. Членами зони євро є наразі 
19 держав. 

Де в ЄС найдорожчі продукти?
У Данії продукти харчування вияви-

лися найдорожчими в Євросоюзі. За да-
ними Євростату, там вони на 30 відсотків 
дорожчі, ніж у середньому в ЄС. Слідом 
за Данією йдуть Австрія і Люксембург: в 
обох країнах продукти харчування кошту-
ють на 25 відсотків дорожче, ніж у серед-
ньому в ЄС. Недорогі продукти в Румунії 
- там вони на 34 відсотки дешевші, Польщі 
- на 31 відсоток і Болгарії - на 24 відсотки. 
Наприклад, ціни на хліб різняться втричі: 
від 54 відсотків середньоєвропейського 
рівня в Румунії - до 152 відсотки в Данії. 
На молоко, сири і яйця – менш, ніж удвічі: 
від 71 відсотка в Польщі - до 136 відсотків 
на Кіпрі.

Землян стане більше на два 
мільярди

До 2050 року населення дев’яти 
країн становитиме більше, ніж полови-
ну прогнозованого зростання населен-
ня у світі, інформує CNN. «Дев’ять країн 
- Індія, Нігерія, Пакистан, Конго, Ефіопія, 
Танзанія, Індонезія, Єгипет та США - ста-
новитимуть більше, ніж половину про-
гнозованого зростання населення у світі 
до 2050 року, згідно з дослідженням 2018 
року», - йдеться у повідомленні. До 2050 
року, за прогнозами, додасться ще 2 мі-
льярди людей. Згідно з даними ООН, 27 
країн відчули скорочення населення на 
1 відсоток або більше з 2010 року. Але це 
скорочення у розвинутих країнах контр-
астує зі зростанням населення в інших 
регіонах. Наприклад, населення афри-
канських країн до 2050 року подвоїться. 
Також очікується, що тривалість життя у 
світі зросте з 72,6 до 77,1 року у 2050 році.

Фінських підлітків захистили 
від ранніх шлюбів 

У Фінляндії набула чинності заборо-
на на шлюби між підлітками віком до 
18 років. Цей захід покликаний захистити 
інтереси дітей. Дотепер 17-річним фінам 
можна було укласти шлюб за дозволом мі-
ністерства юстиції. Як правило, приводом 
ставала вагітність. Але відомство закли-
кало заборонити всі ранні шлюби. Остан-
німи роками відразу кілька європейських 
країн заборонили підліткам одружувати-
ся. Зокрема, в Данії, Швеції, Норвегії ввели 
жорстке обмеження за віком. До такого 
заходу вдаються, щоб підлітки не ство-
рювали сім’ю без усвідомленого бажання. 
Особливо гостро питання постало після 
2015 року через мігрантів, серед яких ран-
ні шлюби не рідкість. 

У США почалися облави на 
нелегалів

Імміграційна поліція США розпо-
чала масові арешти і депортацію неле-
гальних іммігрантів. Про це повідомляє 
Голос Америки. Рейди відбуваються у низ-
ці мегаполісів по всій країні. Серед них Ат-
ланта, Балтимор, Чикаго, Лос-Анджелес, 
Маямі, Нью-Йорк та інші. У федеральному 
уряді кажуть: планують заарештувати 
близько двох тисяч нелегалів, розпо-
рядження про видворення яких раніше 
дав суд. Раніше президент США Дональд 
Трамп погрожував почати масові депор-
тації, в результаті чого можуть бути ви-
дворені мільйони нелегалів. Очікується, 
що рейди будуть позитивно сприйняті 
виборцями, які раніше проголосували за 
Трампа. Демократи вже засудили опера-
цію, заявивши: діяти подібним чином - не 
по-людськи.

У Єгипті відкрили для 
відвідування найдавніші 

піраміди
Влада Єгипту відкрила для відвід-

ування найдавніші піраміди, розташо-
вані неподалік від столиці країни Ка-
їра. Про це повідомляє Euronews. На цей 
крок уряд зважився для збільшення на-
пливу туристів, який помітно знизився у 
результаті політичної кризи, що вибухну-
ла в Єгипті після перевороту в 2011 році. 
Міністр у справах старожитностей Єгипту 
Халед аль-Анані повідомив, що в некропо-
лі Дахшур єгипетські археологи виявили 
кілька саркофагів, зроблених з каменю, 
глини і дерева, частина з них - з муміями. 
Тут щонайменше п’ять пірамід. Дві пірамі-
ди Снофру - Ламана і Рожева, а також піра-
міди Середнього царства - Аменемхета II, 
Сенусерта III і Аменемхета III. Тут же зна-
йшли похоронні маски та 
інструменти для роботи з 
каменем, датовані VII-IV 
століттями до нашої ери.

ПЦУ - самостійна церква: 
Варфоломій дав чітку відповідь

Вселенський патріарх Варфоло-
мій запевнив, що Православна церква 
України, як і інші церкви, є самостій-
ною. Натомість Вселенський патріархат 
допомагає їй як церва-мати. Як зауважив 
священнослужитель у коментарі ТСН, 
українці до нього часто та упродовж ба-
гатьох років зверталися щодо незалеж-
ності від московської церковної адміні-
страції. Врахувавши всі ці обставини та 
неодноразові скарги, зокрема, з боку ке-
рівництва держави, про те, що Україною 
керує церква, яка також хоче нав’язати 
разом з іншими речами і позацерковні 
чинники, Вселенський патріархат ви-
знав український народ гідним надання 
статусу автокефалії.

Укрпошта може припинити 
доставку пенсій з 1 січня

Гендиректор Укрпошти Ігор Смі-
лянський надіслав відкритого листа 
уряду про тарифи на доставку пен-
сій. Про це він пише на своїй сторінці 
у Facebook. Смілянський попереджає 
Мінсоцполітики і Пенсійний фонд Укра-
їни про те, що з 1 січня 2020 року АТ 
«Укрпошта» не доставлятиме пенсії «за 
поточним збитковим тарифом». І запро-
понував підвищити тариф або винести 
послугу з доставки пенсій на відкритий 
тендер, мовляв, нехай ринок сам вирі-
шить, скільки коштує ця послуга. Компа-
нія має 11 тисяч стаціонарних і мобіль-
них пунктів поштового зв’язку, в яких 
працює 30 тисяч листонош.

На прожитковий мінімум… 
не прожити

Встановлений законом про держ-
бюджет України розмір прожитково-
го мінімуму, що підвищився в липні 
цього року, значно менший від фак-
тично розрахованого. Про це заявив 
глава Рахункової палати Валерій Пацкан 
у інтерв’ю РБК-Україна. «У нас взагалі 
проблема з прожитковим мінімумом. 
Встановлений законом про держбюджет 
він ні кількісно, ні якісно не відповідає 
сучасним потребам: у 1,9 разів менший 
від фактично розрахованого, до того ж 
розрахованого Мінсоцполітики у цінах 
травня», - сказав він. За словами Пацка-
на, в уряді визнають, що прожитковий 
мінімум майже вдвічі менший від необ-
хідного рівня.

Напрямок до Москви - 
найприбутковіший для 

Укрзалізниці
Українці часто подорожують до 

столиці держави-агресора - Москви. 
Найприбутковішим напрямом для Ук-
рзалізниці за 5 місяців цього року став 
поїзд Київ-Москва. Він приніс більше 
прибутків, ніж п’ять найприбутковіших 
внутрішніх потягів, пише Liga.net. Ком-
панія заробила 117,7 мільйонів гривень 
- це майже удвічі більше, ніж за перше 
півріччя 2018 року. Водночас, п’ять най-
більш прибуткових поїздів на внутріш-
ніх напрямках принесли Укрзалізниці 
за півроку 101,1 мільйона гривень. До 
топ-5 найприбутковіших міжнарод-
них напрямків увійшли: Київ-Москва, 
Одеса-Москва, Львів-Москва, Кривий 
Ріг-Москва, Дніпро-Москва. Найбільш 

прибутковим внутрішнім поїздом став 
Київ-Одеса - приніс 32,1 мільйона при-
бутку. А найбільш збиткові поїзди: Київ-
Маріуполь, Київ-Рахів і Херсон-Львів.

Скільки отримують наші 
заробітчани за кордоном

Через трудову міграцію Україна 
втрачає кваліфікованих працівників. 
А від початку 2020 року слід чекати ще 
більшої кадрової кризи - Німеччина 
спрощує процедуру працевлаштування 
для українців. Заробітчани все частіше 
обирають Польщу, Чехію і країни Балтії. 
Одна з найголовніших причин - зарпла-
та, передає 24 канал. У Польщі українець 
може заробити 800-900 євро, у Чехії - до 
1000 євро. А після нового року відкри-
ється й ринок працевлаштування Німеч-
чини, куди українці поїдуть залюбки, бо 
мінімальна зарплата в Україні - 140 євро, 
в Німеччині - 1600 євро. У Мінсоцполіти-
ки запевняють: аби українці залишалися 
на батьківщині, середня платня має бути 
не менше 15 тисяч гривень, поки що 
вона лише 10 тисяч. Поки українці шука-
ють кращої долі за кордоном, до нас при-
їздять вихідці з Азії. 

Хліб буде дорожчати
В Україні у липні вартість хліба 

продовжить зростати. Про це у комен-
тарі УНН повідомив виконавчий дирек-
тор ГО «Економічний дискусійний клуб» 
Олег Пендзин. «Хліб буде дорожчати так, 
як і минулого місяця - на півтора - два 
відсотки», - сказав експерт. І додав: через 
зменшення посівної площі подорожчає 
також цукор.

Як українці оцінюють своє 
матеріальне становище

Більшість українців вважають 
своє матеріальне становище поганим. 
Найчастіше економлять на відпочин-
ку, відпустці, одязі та взутті, продуктах 
харчування. Багато людей не сплачують 
комунальні рахунки. Про це сказано в 
опитуванні Research & Branding Group, 
пише Фінанси.ua. Молодь в цілому вва-
жає свій матеріальний достаток хоро-
шим. Літні люди вважають свій доста-
ток поганим. У регіональному розрізі: 
жителі Західної України вважають свій 
достаток хорошим або середнім. Жителі 
Сходу вважають свій достаток загалом 
поганим.

Facebook заблокував сторінку 
про загиблих на Донбасі

Facebook назавжди заблокував сто-
рінку «Книга пам’яті полеглих за Укра-
їну», автори якої писали про загиблих 
у війні на Донбасі з 2014 року. Про це 
повідомили її автори, передає Еспресо.
TV. Сторінку заблоковано за «порушен-
ня правил спільноти». «Тобто, пам’ять 
про наших загиблих - це порушення. 
Кількість тих, хто скаржився на сторінку, 
- величезна. Ні, що ви. Це не ознака ре-
ваншу», - прокоментував ситуацію один 
із авторів проекту Гліб Бабіч. А минуло-
го місяця Facebook заблокував просвіт-
ницький проект журналістки, письмен-
ниці і краєзнавиці Ганни Черкаської, яка 
регулярно публікувала тексти власного 
авторства про видатних українців.

«Тіньові» гроші вітчизняної 
економіки у 2018-ому

У 2018 році в «тіні» було грошей 
на рівні 30 відсотків від офіційного 
ВВП країни, а це на 2 відсотки менше, 
порівняно з 2017-им. Йдеться про що-
найменше 1 трильйон 67 мільярдів 611 
мільйонів гривень (за середньорічним 
курсом у 2018 році - понад 38 мільяр-
дів доларів). Це - чи не вдвічі більше за 
міжнародні резерви України. Про це по-
відомляється у щоквартальному звіті 
Мінекономрозвитку «Загальні тенденції 
тіньової економіки в Україні». Міжнарод-
ний резерв України у червні 2019 року 
досяг лише 20 мільярдів доларів.

Україна Світ

Підготувала
Ольга ЧОРНА.

Новини nday.te.ua
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Струни серця

ПЕРЕДРАННЯ
Наліпка місяця затерта,
В гіллі шепотна ворожба.
Знов, мабуть, липень 

цей упертий
Для жнив дощу готує збан.
Не вперше скупана вже нива
Грайливим коливом дощів.
...Волошки пестять соромливо
Козацькі вуса ячменів.

*       *       *
ПРО ВОГОНЬ
Купальська ніч. Траншеї, манівці.
Ген вогник, 

що не папороті цвітом...
І шрам від "поцілунку" на щоці
Палкий, бо ще не встиг 

переболіти.
Дрімото, геть!.. 

Стрибати у вогонь
Не час в міцних обіймах 

обладунків.
...Під ним, щоб знов 

у сплетиві долонь
Над ним летіти в рай, 

до поцілунків.
*       *       *

Кому куєш на цвинтарі,зозуле?
Роки закам'яніли у рядах...
Чи, може, голос лине у минуле
Дорахувати чийсь 

ранимий шлях.
Здригається розхристана 

черешня,
Де нагніздились дикі голуби,
Мов душі, виглядають 

день прийдешній.
Бо хтось недосвітив, 

недолюбив...
Невже з гнізда пов'ються 

зозулята
У світ, що за периметром 

хиткий,
І стануть,як у пісні тій, кувати
Комусь години,а комусь - роки.

*       *       *
Твоє волосся снить русявим 

літом,
Хвиляста течія без берегів.
У хвилі заримую ніжні квіти
Віночком з наймиліших 

теплих слів.
...Навшпиньки ранок стяг 

фіранку ночі - 
Потічок неслухняний виграва.
Так чорнобриво усміхнулись очі,
Що розгубив я всі святі слова.

*       *       *
ДО ДЖЕРЕЛА
Так щемко ішов я сюди.
... Лиш місце, затоптане часом,
І та соломинка води,
Яка струменить, мов образа.
Чому ж бо ледь-ледь упізнав ?..
Нанеслого бруду примари
Все гублять тебе поміж трав,
Прадавнього роду пульсаре.

*       *       *
А час болить, немає ліків,
І дні крупинками без ліку.
Де трави - знову сіножать...
Роки безприв'язні біжать.

Володимир КРАВЧУК.

Горе її матері Віри 
було таким великим 
і чорним, що для неї 

тепер не існувало ні дня, 
ні ночі. Вона втратила лік 
часу і навіть посеред ночі 
бігла на могилу доньки. 
Бувало, там заставав її 
ранок. Віра знала, що 
у смерті Оленки винна 
сама. Страшна таємниця 
їла її, мов хробак, хилила 
до землі, розпачливим 
криком розтинала нічну 
тишу.

Тепер вона знає: не слід було 
їхати в ту далеку Італію, яка при-
несла їй стільки горя і сліз. Але, 
чотири роки тому, іншого вихо-
ду вона не бачила. Донька шко-
лу закінчувала, а їй, молодій вдо-
ві, не під силу було одній вивчи-
ти Оленку. 

Хату залишила на сусідку 
Тетяну. Вона і сумку щотижня 
Оленці до вишу складати буде, і 
пригляне за нею. Звісно, за пев-
ну плату. Хоча Оленка й сама собі 
раду може дати – ще в третьому 
класі разом з Вірою ліпила варе-
ники, вміє пекти, закрутки роби-
ти, шити, в'язати.

…Віра багато чула про Рим - 
серце Італії, але не уявляла, що 
тут така казкова краса. Зачару-
вав її і багатий дім сеньйори Ге-
лени, де влаштувалася на роботу. 
Гелена була дуже вродливою: ве-
ликі карі очі під щіточкою густих 
закручених вій, хвилясте волос-
ся, тонкий стан, легка хода. 

В обов’язок Віри входило при-
бирати в кімнатах, готувати їжу, а 
вечорами дві години сидіти біля 
сеньйори і розважати її цікави-
ми бесідами. Добре, що ще до по-
їздки в Італію Віра вивчила осно-
вні слова італійською і тепер ку-
медно ліпила з них речення. На 
це Гелена казала: «Молодець, до-
бре, дуже добре», - і сміялася ра-
зом з Вірою. 

Віра не відважувалася спита-
ти сеньйору, чому та проживає 
одна. Та одного дня приїхав сень-
йор Сальваторе. Він міцно обі-
ймав Гелену, розціловував її ми-
ловидне обличчя, і Віра збагну-
ла – це її чоловік. 

У той вечір Віра не зайшла в 
кімнату Гелени. Вирішила – нині 
вона із Сальваторе, але та покли-
кала її. Сказала, що традиції не 
міняються і, взагалі, Сальваторе 
слід відпочити з дороги.

Через місяць у Віри був день 
народження. Оленка привітала її 
ще зранку: «Ти – найкраща у світі 
матуся!». Як хотілося Вірі бути в 
цей день біля доньки! Спекти ра-
зом їх улюблений горіховий торт, 
запросити її найкращу подругу і 
сусідку Тетяну та відзначити свя-
то. Нічого, ще будуть у них радіс-
ні події, а поки що вона мусить 
бути тут. Заради Оленки…

Легенький стукіт у двері на-
сторожив Віру: хто б це так піз-
но? «Відчини, Віро», - почула го-
лос Сальваторе. У неї підкосили-
ся ноги, коли підійшла до дверей. 
Він зайшов з пляшкою шампан-
ського і коробкою цукерок. 

«Давай відзначимо твій день 
народження. Не дивуйся, що 
знаю – у паспорті підгледів. Але 
вдень не міг зайти», - він легень-

ко обійняв її за плечі і поцілував. 
Віра благала Сальваторе йти до 
сеньйори. Мовляв, вона чекає на 
нього. Але той не спішив її зали-
шати, а Вірі, молодій і звабливій, 
було важко відмовитися від його 
ласки і пестощів.

«Нам буде добре разом, мила 
моя», шепотів Сальваторе і вона 
божеволіла від щастя. У цю мить 
не хотіла думати ні про те, що в 
нього красуня-дружина, ні про 
те, що чинить гріх, за який ко-
лись буде каятися.

З тих пір Віра з нетерпінням 
чекала зустрічі зі своїм хазяї-
ном, а коли зрозуміла, що вагіт-
на – розгубилася. Не знала, як має 
чинити. Їхати додому з «прибут-
ком» - не могла, щоб не осороми-
ти доньку. Залишатися тут – теж 
не вихід, адже в її коханого є ча-
рівна дружина з якою вона по-
дружилася. 

Віра здивувалася що, довіда-
вшись про вагітність, Сальвато-
ре, ніби чекав від неї такої нови-
ни. Щиро зрадів. Як він пояснить 
це Гелені? Віру, мовляв, хай це не 
хвилює. Розмову з дружиною він 
бере на себе. А ще відразу заявив: 
звідси вона не поїде, поки не на-
родиться маля. 

Віру звільнили від роботи на 
кухні, дали більше часу на відпо-
чинок. Їй на допомогу прийняли 
ще одну українку.

Сальваторе спеціально для 
Віри привозив свіжі фрукти і ово-
чі. Тепер їй необхідні вітаміни. А 
якось подарував оригінальний 
ланцюжок: «У ньому ти буде ще 
красивішою». І додав: «Це – тобі 
за сина».

Він чомусь був упевнений, що 
народиться син. Та найбільше 
Віра боялася розмови з Геленою, 
до якої давно не заходила. Тепер 
вечорами сеньйору розважала 
нова прислуга.

Однак, зіткнувшись з Геле-
ною в дворі, Віра почула він неї: 
«Бережи себе, Віро. Маля має на-
родитися здоровим». 

Віра полегшено зітхнула: які 
добрі люди! Тепер і справді най-
головніше - народити здорову 
дитину, а потім думати як сказа-
ти про це Оленці. Одного не розу-
міла: як Гелена може бути такою 
приязною з нею? Невже не розу-
міє, що дитина від Сальваторе? 

Якось Сальваторе попросив 

Віру віддати йому її документи. 
Мовляв, слід зареєструватися у 
пологовому будинку. Потім повіз 
Віру на консультацію. «У вас буде 
чудовий здоровий хлопчик. Ві-
таю вас!», - чомусь не до неї, а до 
Сальваторе, звернувся лікар. 

Хлопчика Сальваторе по-
просив назвати Бруно. Для Віри 
це було незвичне ім’я і подумки 
вона називала сина Богданчи-
ком. Коли він апетитно припадав 
до її грудей, якесь дивне, щемке 
і солодке відчуття наповнювало 
кожну її клітинку. Забувала, що 
далеко від дму, що чекає на неї 
непроста розмова з донькою.

Про неї і надалі піклували-
ся. Сальваторе справно платив їй 
гроші, а вона, як завше, надсила-
ла їх доньці. 

Та одного дня у Віри несподі-
вано пропало молоко. В дім при-
везли годувальницю і на тому 
казка для неї скінчилася. Гелена 
простягла їй документи і сказа-
ла забиратися. Дитину їй не від-
дадуть, бо, за документами, вона 
– її і Сальваторе. Віра не розумі-
ла, як це? Вона виносила, наро-
дила сина і тепер має віддати їм? 
«Запам’ятай, я народила Бруно, і 
я – його мати», - єхидно зарего-
тала Гелена і наказала чимшвид-
ше забиратися, поки не поклика-
ла поліцію.

Віра втратила свідомість, 
коли їй дали востаннє поглянути 
на сина. Опритомнівши, побачи-
ла розлюченого Сальваторе: «Сі-
дай в машину. Відвезу тебе в ае-
ропорт. Дякуй, що взагалі на ву-
лицю не виштовхнув». Віра не 
могла повірити, що ці страшні, 
жорстокі слова каже той, кого 
вона так сильно покохала. Тільки 
тепер збагнула, для чого була їм 
потрібна. Вони ж заздалегідь все 
продумали… 

Не пам’ятала, як Сальваторе 
посадив її у літак, як пересідала 
на потяг до свого села, де її зустрі-
ла Оленка. Усе було, як у тумані. 

Донька не розуміла, чому 
мама постійно плаче та вибача-
ється, що завинила перед нею. Та-
кою розбитою, постарілою вона 
матері ще ніколи не бачила. Ні-
чого, у рідному домі і стіни грі-
ють. Все вляжеться, налагодить-
ся. Ти паче, Оленка має для мами 
гарну новину. Її коханий Артем – 
син священика – запропонував їй 

одружитися. Добре, що мама при-
їхала, він скоро свататися прийде. 

Не знала Оленка, що все ви-
йде не так, як вона мріяла. Артем 
зустрів її якимось настороженим 
поглядом, відвернувся від поці-
лунку. Затинаючись, став говори-
ти про те, що не може з нею одру-
житися, бо боїться, що їй переда-
лися мамині гени. Оленка нічого 
не розуміла. При чім тут її мама? І 
тоді Артем сказав, що Віра прихо-
дила на сповідь до її батька і той 
розповів вдома про її гріх.

«Та що ти таке кажеш? Яка 
дитина? Який гріх?», - заплака-
ла Оленка. Але Артем повторив: 
«Між нами все скінчено. Шукай 
собі іншого». І пішов геть.

Приголомшена страшною но-
виною дівчина бігла додому, не 
оминаючи калюж, і ще з порога 
крикнула: «Це правда, мамо? Ти 
залишила дитину в Італії? Так ти 
гроші заробляла? Як ти могла? Я 
тебе ненавиджу!». Віру затряс-
ло, як у пропасниці. Впала пе-
ред Оленкою на коліна – вислу-
хай мене, доню. Але та не хотіла 
чути жодних пояснень. Артем по-
кинув її, а без нього їй – не жити! 
Вона вибігла за ворота: «Проща-
вай, мамо!». 

Віра залишилася стояти на 
колінах. Підвела погляд на ікону 
Богородиці: «Прости мені, Мати 
Христа». 

Сподівалася, Оленка заспо-
коїться і повернеться додому. До 
своєї страждальної матері. Не 
прийшла. Знайшли її аж на чет-
вертий день у ставку.

Не простила матері. Не захоті-
ла жити без коханого. Невимовно 
глибоке Вірине горе. Вона вчини-
ла гріх, прихилившись до чужин-
ця. Але ж священики – посланці 
Господа – не мають права осквер-
няти розкаяну душу. У кожному 
з них має жити частинка Бога. А 
значить, має жити Добро, Світло, 
Совість. 

Смерть Оленки тяжким грі-
хом лягла на душу того, хто на-
віть найріднішим не мав права 
відкрити Таїнство Сповіді.

Смерть доньки Віра буде 
оплакувати все життя. І, мабуть, 
ще довго не відважиться піти до 
Сповіді. Заради світлої пам’яті 
про свою донечку.

Марія МАЛІЦЬКА.

Наприкінці села, 
неподалік лісу, 
стояла старенька 

хатинка. З потрісканими 
стінами і вікнами, що 
ледь-ледь трималися рам, 
вона радше скидалася на 
покинуту хижину, аніж 
житловий будинок.

Проте всередині нього пану-
вали цілковитий затишок, тепло і 
душевна гармонія. Його мешканці 
– жінка років за тридцять та двоє 
малих дітей – створили цю ідилію. 
Після життя з батьком-пияком, 
від якого неодноразово отримува-
ли побої, помешкання на відлюд-
ді, подалі від допитливих людей, 
видавалося їм раєм. Нарешті вони 
віднайшли спокій і перестали боя-
тися приходити додому після на-
вчання в школі та з роботи.

Справжніми помічниками зрос-
тали діти Олени – Даринка і Мат-
війко. Коли донечка допомагала 
матері готувати сніданок, приби-
рала у кімнатах, син відправлявся 
на риболовлю до річки, що у кіль-
кастах метрах від їхньої оселі, і ло-
вив рибу, з якої потім була смачна 
вечеря. Отак, не у статках, а в лю-
бові та взаєморозумінні проплива-
ло їхнє життя.

Одного дня Матвій повернув-
ся з рибалки не один, а привів із 
собою чоловіка років тридцяти 
п’яти-сорока.

– Мамо, не ображайся, що я так 
довго був на рибалці… – якось ви-
нувато подивився він на неньку. – 
Це дядько Сашко. Ми разом лови-
ли рибу. У нього зламалася маши-
на… Вже пізно. Можна, йому в нас 
переночувати?

Олена кивнула головою і за-
просила усіх до столу вечеряти.

– У вас дуже затишно, – несмі-
ливо розпочав розмову гість.

– Та що ви, – зніяковіла Олена. 
І за якусь хвилю почала розповіда-
ти. – На нас односельці пальцями 

показують, мовляв, жебраки приї-
хали. Ми ні у кого нічого не проси-
мо, просто змушені заощаджувати. 
Діти підростають, а їм і одяг потрі-
бен, і калорійне харчування. Тож 
краще не в хоромах, зате на благо 
дітей.

Жінка вирішила вилити душу 
цьому незнайомцю. Його добрий, 
дещо співчутливий погляд підка-
зував, що цій людині можна дові-
рити свій біль, з яким Олені ні з 
ким було поділитися. Вже й діти 
полягали спати, а вони все роз-
мовляли й розмовляли так, наче 
знайомі, як мінімум, зі школи. Так і 
проговорили до самого ранку.

Їхню бесіду перервав настир-
ливий стук у двері. Олена відчини-
ла їх і остовпіла – на порозі стояв 
її колишній чоловік Богдан. Нецен-
зурно вилаявшись, він вже було 
замахнувся на жінку, яку шукав по-
над півроку і з допомогою «добрих 
людей» дізнався про місце її пере-
бування, однак незнайомець став 
перед ними.

– Це дуже благородно підніма-
ти руку на беззахисну жінку, – не 
стримав емоції Сашко…

Діти прокинулись від крику і 
притулились в куточку один до 
одного. Побачивши страх у дитя-
чих очах, Сашко виставив чоловіка 
за двері і наказав йому більше ні-
коли тут не з’являтися.

Сашко нічого не розпитував. 
Він обійняв дітей і тихо сказав:

– Вас більше ніхто і ніколи не 
образить. Я цього не дозволю. За-
хоплююсь вами, бо хоч у невели-
ких статках, незважаючи ні на що, 
ви зуміли зберегти найголовні-
ше. По-щирому заздрю, бо багато 
чого в житті добився, маю гроші, 
які моїх колишніх дівчат цікави-
ли більше, аніж я, та лише сьогод-
ні разом з вами зрозумів, що таке 
– щастя.

Оля ГЛАДЧУК-
ПОПАДЮК.

На фото Івана ПШОНЯКА: вокальний колектив "Бодачанка" (с. Бодаки Збаразького району). гніздечкоСімейне

про свою 
донечку…

Заради 
пам’яті 

Невигадана історія

На похорон Оленки прийшли не лише односельці, а й з 
інших сіл, однокурсники і зовсім незнайомі люди, які 
сприйняли страшну смерть дівчини боляче та співчутливо.

Новелка На життєвих перехрестях

Йому уже 16, він уже май-
же дорослий і в його душі бун-
тує море, що висушує легені їд-
кою сіллю, яка пахне, як баго-
виння, – рибою і чимось ще, але 
чим, - хлопець поки не знає. Діти 
з ним не граються, за очі назива-
ють міченим, а при вимушеному 
контакті просто ігнорують. Пра-
вильно, кому захочеться спілку-
ватися з хлопцем, в якого поло-
вина лиця перев’язана бинта-
ми? Ось і Вова знає, що ніхто..

У таборі, здебільшого в його 
загоні, про хлопця ходять пліт-
ки, що в нього немає ока, чи про-
сто вся ліва частина покрита ви-
разками. А хтось з молодших 
взагалі ляпнув, що в його очни-
ці хробак живе…

Вова не знімав бинтів при 
комусь чужому. У нього під 
пов’язками величезна родима 
пляма майже на всю ліву части-
ну лиця. Подарунок від батька, 
якого він ніколи не знав, і при-
чина психічного розладу мате-
рі. Вона просто не могла на ньо-
го дивитися, кожного разу, коли 
він траплявся їй на очі без бин-
тів, то жінка впадала в істерику 
і гамселила, поки не вибивалася 
без сил. Або поки її хтось не від-
тягав від дитини. Одного разу її 
так відтягнули люди в білих ха-
латах, і більше хлопець мате-
рі не бачив. Тоді його забрав до 

себе дідусь, і аж через рік Вова 
дізнався, що маму запроторили 
в психіатричну клініку. 

Хлопчина не танцює, не спі-
ває, не ходить на дискотеки і 
не відвідує жодних заходів. Він 
приїхав сюди лише заради діду-
ся, який просив його розвіятись 
і відволіктися від буднів. 

Задумавшись, Вова не помі-
тив, що весь цей час дивиться на 
кучерявого незнайомця. Неочі-
кувано кучерява голова повер-
тається і на хлопця дивляться  
великі зелені очі. Під коротким 
темними віями розсипане лас-
товиння. Тепер Вова точно впев-
нений, що це хлопець. Просто 
дуже худий, і кисті у нього хоч 
тонкі, але все одно більші, ніж в 
дівчат. А ще у незнайомця нема 
тої гидливості, що з’являлась 
у дівчачих очах при погляді на 
Вову. Натомість у нього були 
яскраві очі і широка усмішка.

Він усміхався йому! Вова на-
стільки розгублений в своїх по-
чуттях, що не помічає, як моро-
зиво  падає на землю біля його 
стареньких чорних кедів. На ви-
гляд хлопцю не більше чотир-
надцяти, навколо нього пере-
шіптується загін, а він повільно 
підходить і сідає біля Володі на 
лавку. В одну мить весь майдан-
чик шоковано замовкає, а куче-
рявий знову йому усміхається.

- Привіт! Мене звуть Дем’ян, 
а тебе?

Вова наче плавиться, з його 
очей ледь не течуть сльози. За-
раз би ще розридатися перед 
першою людиною, яка сама з то-
бою заговорила, -  краще не при-
думаєш. Здається, кучерявий 
помічає таки його стан, в зеле-
них очах спалахує тривога, і хло-
пець бурмоче якісь вибачення і 
вже збирається піти, як Вова ло-
вить його за руку.

- Привіт, мене звуть Володя. 
Ти кучерявий і в тебе ластовин-
ня.

Він усвідомлює, що сказав і 
миттю червоніє, а Дем’ян зали-
вається сміхом і тягне його геть 
з майданчика і від ненависних 
поглядів.

Тепер Вова абсолютно точно 
впевнений, що може охаракте-
ризувати це літо, як книгу Бред-
бері, «Кульбабове вино», хоча 
кульбаб ніде не видно. Він щас-
ливий прямо тут і зараз, коли 
всі навколо дивляться на них, 
рум’яних і веселих. Хлопець хоче 
проковтнути ці миті, щоб вони 
не розвіялись. Але вони і так за-
лишаються разом з тихою обі-
цянкою: «Я нікуди не дінуся, я 
залишуся з тобою».

Софія КУЦЛО.

Морозиво стікає вниз по паличці і далі на 
руку рожевим сиропом. На майданчику в 
дитячому таборі дуже людно, але темні 
кучері весь час з’являються перед його 
очима. Вова ніяк не може розібрати: 
хлопець це чи дівчина, тому що об’єкт 
спостереження постійно стоїть спиною 
до нього. Жодного разу не повернувся!

Я залишуся 
з тобою…

ХАТИНА КРАЙ СЕЛА
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Спортивна слава ТернопілляАрена
Українські спортсменки, які виступають у веслуванні 

на молодіжному та юніорському чемпіонаті Європи-2019, 
Анастасія Четверікова і Людмила Лузан виграли золоті 
медалі. 

У чеському Рачіце Четверікова виграла вже два золота, але 
до цього вона тріумфувала індивідуально. Українки випере-
дили найближчих переслідувачів з Молдови на 2,8 секунди.

Головний тренер «Зорі» Віктор Скрипник відмовився 
очолити московський «Локомотив» через політичні при-
чини. "Мені з цим жити, а я цього не хочу. Я останні п'ять ро-
ків з гордістю заявляю, що українець. Я зробив свій вибір і в 
жодному разі не жалкую", - сказав він.

Збірна України не приїде в Москву на європейську ква-
ліфікацію до чемпіонату світу з пляжного футболу. Турнір 
відбудеться з 19 по 27 липня в столичному спорткомплексі 
Лужники. Збірна України повинна була зіграти в групі D ра-
зом з іспанцями, азербайджанцями і латвійцями. Чемпіонат 
світу 2019 року відбудеться в Парагваї з 21 листопада по 1 
грудня.

Експертна комісія Національного олімпійського комі-
тету України визначила кращого спортсмена місяця, що 
минув. У Мінську-2019 лише один з наших атлетів тричі 
підіймався на п'єдестал пошани. Цей факт став вирішаль-
ним й звання найкращого спортсмена червня отримав спор-
тивний гімнаст Олег Верняєв. Його наставника Геннадія Сар-
тинського названо найкращим тренером першого літнього 
місяця в Україні відповідно.

Українські синхроністки здобули золото на чемпіонаті 
світу з водних видів спорту, який проходить у Південній 
Кореї. Українки перемогли у дебютному для чемпіонатів сві-
ту виді програми – хайлайті. За оцінками суддів українські 
синхроністки обігнали Італію та Іспанію.

За збірну України виступали Анастасія Савчук, Єлизавета 
Яхно, Яна Наріжна, Владислава Алексєєва, Марина Алексєєва, 
Олександра Коваленко, Вероніка Гришко, Валерія Апрелєва, 
Аліна Шинкаренко, Катерина Рєзнік. Також це золото стало 
для збірної України з синхронного плавання першим на чем-
піонатах світу з водних видів спорту.

«Срібло» та «бронза» 
тернопільських 

спортсменів
Дві команди тернопіль-

ського центру "Інваспорт" 
стали призерами чемпіонату 
України з пляжного волейбо-
лу серед спортсменів з вада-
ми слуху у категорії U-19.

Чемпіонат відбувся на базі 
навчально-відновлювального 
центру Українського товари-
ства глухих "Пуща Водиця" у 
Києві. Участь у ньому взяли 
14 команд.

За підсумком виступу пер-
ша команда Тернопільської 
області у складі Софії Яцько-
вої та Марії Михальчук стали 
срібними призерками першо-
сті. Друга команда у складі 
Вікторії Антонюк та Вікторії-
Вероніки Чубатої посіла тре-
тє місце і отримала "бронзу".

Команди до чемпіона-
ту України готував тренер-
викладач вищої категорії Пе-
тро Ніколюк.

У Варшаві 
завершився ІІІ 

чемпіонат Європи 
серед клубів з 

гирьового спорту.
Учасниками змагань 

стали представники п’яти 
клубів з трьох країн. Украї-
ну представляли на турнірі 
спортсмени клубу «AKLU-
Fitlife» з міста Ужгорода. У 

складі української команди 
виступали і відомі гирьови-
ки зі Збаража - Петро Багрій 
та його учень Богдан Толь-
па. Наші земляки привезли з 
Польщі дві бронзові нагоро-
ди. Так, Богдан Тольпа посів 
третє місце у ваговій катего-
рії 72 кг у двоборстві, а Петро 
Багрій став бронзовим призе-
ром у ваговій категорії 86 кг у 
довгому циклі.

"Бронзу" чемпіонату Єв-
ропи-2019 з велотреку здо-
був тернопільський велоси-
педист Владислав Щербань. 
Такі змагання серед юніорів (U-
18) та молоді (U-23) відбулись 
у місті Гент (Бельгія). Виступа-
ючи в складі збірної України, 
представник тернопільського 
велоспорту Владислав Щер-
бань став бронзовим медаліс-
том у гонці на вибування серед 
чоловіків до 23 років. 

Питання появи в 
Україні футболу 
досі залишається 

дискусійним, пише 
офіційний сайт УПЛ. 
На роль «колиски» 
претендують 
щонайменше три міста - 
Одеса, Львів та Ужгород. 

1887 РІК, ОДЕСА
Слово «футбол» на території, 

яка сьогодні входить до складу 
України, вперше було вжите 23 
січня 1887 року - у статті газе-
ти «Одесскій вѣстникъ». «Ан-
глійская игра. Въ слѣдующее 
воскресенье, въ 4 часа пополу-
дни, члены мѣстной англійской 
колоніи устраиваютъ на пло-
щади, за Чумной горой, игру 
«foot-boll», въ которой примутъ 
участіе нѣсколько десятковъ 
человѣкъ».

1893 РІК, УЖГОРОД
У цілісному дослідженні 

«Футбол Закарпаття. Вито-
ки» місцевий історик Михай-
ло Рущак зазначає: «…щоріч-
ник ужгородської гімназії за 
1893/94 навчальний рік міс-
тить першу згадку про зна-
йомство з футболом молоді 
в Закарпатті». Дійсно, на 122 
сторінці надруковано шкіль-

ну програму з гімнастики для 
учнів 5-го класу: «Найкращі 
гімнасти класу або 30 учнів під 
керівництвом вчителя І. Ме-
дрецького поділені на окремі 
ігрові команди в попередніх 
класах крім того ще вправля-
лися в наступні ігри: «в’язень», 
«збий третього», «в коло», «від-
починок кола», «замкові ігри», 
«прикордонник», «англійський 
копаний м’яч» ( саме так нази-
вали у ті часи футбол).

 1894 РІК, ЛЬВІВ
Про даний факт знає майже 

кожен вітчизняний уболіваль-
ник футболу. З української Ві-
кіпедії дізнаємось: «У рамках 
Крайової виставки відбулася 
міжміська футбольна гра між 
командами, що представляли 

Львів (спортивно-гімнастичне 
товариство «Сокіл») і Краків. 
Це був перший в історії Укра-
їни документально зафіксо-
ваний футбольний матч. На 
стадіоні місткістю 10000 гля-
дачів зібралося близько 3000 
людей. Гра тривала 7 хвилин 
— до першого забитого гола. 
Цей м’яч провів другокурсник 
учительської гімназії Воло-
димир Хомицький, який грав 
на лівому боці поля. Тактики 
й стратегії у діях футболістів 
майже не було — головним за-
вданням було проштовхнути 
м’яч повз воротаря у ворота. 
Стійками воріт служили два 
прапорці, ввіткнуті у землю».

Більше даних про футбол в 
Україні до 1900 року не знайдено. 

17-річна українська тенісистка Дарина 
Снігур стала переможницею юніорського 
Вімблдонського турніру. Українка перемогла 

у фіналі десяту сіяну Алексу Ноель зі США - 6:4, 6:4. 
Учасниці фінального матчу провели на корті 1 годину 
22 хвилини.

Дарина Снігур стала другою українською тенісисткою, яка змо-
гла стати кращою на юніорському Вімблдоні. У 2004 році Катерина 
Бондаренко здолала у фіналі Ану Іванович із Сербії.

До фіналу юніорського Вімблдону також доходили українки 
Тетяна Перебийніс (2000), Еліна Світоліна (2012) та Даяна Ястрем-
ська (2016).

За підсумками Вімблдонського турніру українські 
тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська 
піднялися в рейтингу найкращих тенісисток світу.

У понеділок WTA оприлюднила оновлений рейтинг тенісисток. 
У ньому перша ракетка України Світоліна піднялася на одну схо-
динку і посідає 7-е місце. Даяна Ястремська вийшла на 34-е місце в 
рейтингу WTA. Леся Цуренко опустилася на 36-й рядок, Катерина 
Козлова залишилася 66-ю.

Катаріна Завацька (479) завдяки успішному виступу у фран-
цузькому Контрексевілі Франція піднялася відразу на 63 позиції. 
19-річна українка вперше в кар'єрі увійшла в топ-150, посівши 133-
й рядок.

ФУТБОЛ УКРАЇНИ: як усе починалося
125 років тому, 14 липня 1894-го, відбувся перший документально 

зафіксований матч на етнічній українській території

Великий теніс
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Воно мальовниче і давнє 
водночас, багате на 
історичні пам’ятки, 

вишукану архітектуру і 
знаменитих людей. Струсів 
дивує, захоплює та інтригує. 
Запрошуємо вас у мандрівку 
цим унікальним селом 
Тернопільщини. 

Магдебурзьке право, 
ратуша і ринкова площа…

Струсів не завжди мав таку назву та 
у минулому був розвиненим містом.

- Спершу поселення називалося Під-
богородичин від назви церкви Святої 
Богородиці, що була розташована десь 
на пагорбах над селом, - розповідає  міс-
цевий краєзнавець Марія Брантюк. - Су-
часну назву пов’язують з родом Струсів, 
які володіли цими землями протягом 
понад 100 років (з початку XVI ст. по 
1627 р.). У XVII столітті каштелян Ми-
кола Струсь збудував замок в урочищі 
Чортова Дебра, а також обніс Струсів 
оборонним муром. З північно-західного 
боку стояли в’їздні ворота і корчма, ха-
зяїн якої збирав мито за в’їзд. В льохах 
корчми, окрім харчів, зберігався чима-
лий запас стрільного пороху на випадок 
ворожого нападу. Сам Струсів на той час 
вже був містечком і мав Магдебурзьке 
право. В центрі була ратуша, ринкова 
площа, двічі на рік відбувалися ярмарки. 

Сьогодні це важко уявити. На жаль, 
не зберешлися ні замок, ні ратуша, ні 
ринкові будівлі, ані сама ринкова пло-
ща. Виною цьому війни й ворожі нашес-
тя. Але, незважаючи на все, у Струсові 
достатньо всього, щоб і досі чарувати 
мандрівників.

Підземна каплиця, 
витесана двома ченцями-

василіянами, 
збереглася до сьогодні
Першим об’єктом, що притягує по-

гляд ще на під’їзді до села – височенний, 
увінчаний хрестом шпиль костелу Свя-
того Антонія. Збудований у 1903 році 
в неоготичному стилі, він домінує над 
навколишнім ландшафтом. У минулому 
на його місці теж вирувало життя, адже 
під час риття фундаменту для храму зна-
йшли знаряддя праці епохи палеоліту. 
Костел видно чи не з будь-якої точки села 
та  в околицях. Він напрочуд мальовничо 
вписується в навколишній пейзаж. Без-
умовно, це  архітектурна окраса села, а 
також діючий храм римсько-католицької 
парафії. Всередині зберігаються робо-
ти видатного струсів’янина, скульптора 

Йосифа Земського, витесані із суцільних 
шматків дерева.

А ще мандрівникам варто побувати в 
урочищі Чортова Дебра. У давнину там 
був замок  власників цих земель – роди-
ни Струсів. Замку давно нема, але в цій 
місцевості знаходиться храм Святого 
Миколая ЧСВВ УГКЦ, збудований напри-
кінці XVI століття. Дивлячись здалека на 
чисту й охайну білизну його стін, важко 
повірити, що колись це була лише не-
величка церква, витесана в скелі двома 
ченцями-василіянами. І ще важче пові-
рити, що ця первісна підземна каплиця 
досі існує, схована під куполом нової бу-
дівлі. Зберігся не лише витесаний в ске-
лі храм, потрапити в який можна зсере-
дини монастиря, а й частина підземного 
ходу. За різними версіями, цей тунель 
вів чи то до Теребовлянського замку, чи 
до замку Струся, або ж виходив десь у 
лісі і був порятунком для селян під час 
татарських набігів. Оскільки тунель за-
кінчується обвалом, точно перевірити 
це зараз неможливо. Він і досі береже 
свої таємниці для майбутніх дослідни-
ків. Недалеко від церкви серед лісу зна-
ходяться рештки давнього кладовища. 
Його неважко знайти – прадавні над-
гробки видно між деревами з лісової 
дороги, що веде до дитячого табору «Зо-
репад». А на «десерт» для туриста - за-
ворожуюча панорама.

Липова алея графині 
Ляцкоронської

 і 250-річна сосна
Чудова архітектурна пам’ятка - граф-

ський палац XVIII століття, розташова-
ний в сільському парку. Побудований у 
стилі ампір, палац є двоповерховим і має 
два фасади. Перший з них має шість ко-
лон і увінчаний трикутним фронтоном. 
Другий же через нерівномірний рельєф 
розміщений на підвищенні, тому має ба-
люстраду і двобічні сходи. З цього боку 
також є шість колон, на яких тримається 
балкон. Заклала палац разом із парком 
графиня Ляцкоронська – нова власниця 
села. Центральна доріжка парку – Липо-
ва алея теж є напрочуд пам’ятним і кра-
сивим місцем. Вона веде крізь парк до 

річки. Сьогодні на цій території розташо-
вана школа-інтернат. Її будівлі сполуче-
ні з палацом теплим переходом. Раніше 
у палаці були житлові приміщення для 
вихованців закладу. Тепер же у школі ви-
стачає власного гуртожитку, а, крім того, 
графська садиба потребує капітального 
ремонту й реставрації. Поруч з палацом 
у парку стоїть пам’ятник Тарасу Шевчен-
ку. Також тут росте ботанічна пам’ятка 
природи місцевого значення – «Сосна ав-
стрійська». Це здоровенне дерево віком 
понад 250 років та висотою приблизно 
20 метрів – вище за триповерхову школу-
інтернат, поряд з якою росте. Прикоре-
невий стовбур цієї сосни розділяється аж 
на вісім менших стовбурів, які тягнуться 
високо в небо. Статусу пам’ятки «Сосна 
австрійська» набула у 1969 році.

По сусідству – ще одна культова 
споруда. Церква Святого Миколая, де 
сьогодні проводять богослужіння віря-
ни  УПЦ КП. Цей храм на місці старого 
дерев’яного збудував на початку 20 сто-
ліття парох Микола Цегельський – ви-
датний церковний і громадський діяч в 
Галичині, греко-католицький священик. 
Його син Микола Цегельський разом із 
іншим струсівчанином Миколою Кон-
радом був канонізований Папою Рим-
ським до лику святих.

Як влучно зауважує Марія Брантюк, 
ці три струсівські храми утворюють сво-
єрідний трикутник, який служить сим-
волічним захистом села.
Кладовища нагадують про 

жорстокі розстріли
Поруч в центрі села на місці колиш-

ньої торгівельної площі, де 2 січня 1944 
року відбулися масові розстріли україн-
ців, стоїть загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, що носить ім’я видатного по-
ета Степана Будного. На її фасаді висить 
меморіальна дошка в пам’ять про жах-
ливу трагедію. Будучи в Струсові, варто 
відвідати й старе польське кладовище. 
Воно приваблює око майстерно виго-
товленими скульптурами у вигляді ан-
гелів,  святих та різних символічних пер-
сонажів. Автором багатьох скульптур є 
вже згаданий місцевий скульптор Йо-
сиф Земський. Поряд з польським, роз-
ташований і єврейський цвинтар. Під 
час Другої світової війни німці тут роз-
стріляли євреїв, які мешкали у Струсові. 
Їх поховали у братській могилі. У музеї 
Струсівської закутини зберігається кар-
та, яка свідчить про те, що у 30-х роках 
XX століття центр села був заселений єв-
реями. Все, що зараз нагадує про неї – це 
двоповерхова синагога, що доволі непо-
гано збереглася. Хоча вікон-дверей, як і 

будь-якого внутрішнього оформлення, 
давним-давно немає, цегляні стіни і досі 
міцно тримаються завдяки використан-
ню особливого будівельного розчину з 
додаванням яєць.

Тут народилися автор 
першого підручника з хімії 

та творець українського 
театру в Нью-Йорку

Охочі ближче познайомитися з історі-
єю Струсова можуть відвідати краєзнав-
чий музей Струсівської закутини. Зовні 
він виглядає геть непоказно – звичайна 
старезна хатина, яка потребує ремонту. 
Однак в ньому можна знайти багато ін-
формації про минуле села, його знамени-
тих уродженців та жителів (поетів Сте-
пана Будного та Адріана Іванчука (в’язня 
«Берези Картузької»), родину Ситників-
Сліпих (Родіон Сліпий – лікар УСС, автор 
багатьох медичних праць, Ольга Сліпа 
- жінка, перша перекладачка англійських 
повістей в Україні, зокрема Джона Кер-
вуда, Шарлоти Бронте, пластунка, Оль-
га Сліпа - дочка, лікар УПА, краєзнавець, 
ініціатор створення музею Струсівської 
закутини), родину Гірняків (Никифор 
Гірняк-отаман УСС, Юліан Гірняк – про-
фесор кінетичної хімії, автор першого під-
ручника з хімії для шкіл України, Йосип 
Гірняк - актор театру Леся Курбаса «Бере-
зіль», дисидент, творець українського те-
атру у Нью-Йорку), родину Цегельських, 
в тому числі Катерину Зарицьку, першу 
голову українського Червоного Хреста, 
священномучеників Миколи Конрада та 
Миколи Цегельського та інших). 

А в Будинку культури розміщений 
музей славнозвісної Струсівської заслу-
женої капели бандуристів «Кобзар», ві-
домої не тільки в Україні, але й далеко 
за її межами.

Розказувати можна ще дуже багато, 
проте, ясна річ, краще самому приїхати 
й роздивитися усе на власні очі. Струсів 
завжди гостинно приймає гостей.

Максим СКАСКІВ, 
фото Андрія СТАНЬКА.

Автор висловлює щиру вдячність 
за історично-пізнавальну  довідку 
краєзнавцю Марії Брантюк.

 Графський палац, 
таємничий підземний 
хід та церква у скелі

Струсів на Теребовлянщині ввійшов у 
ТОП-10 унікальних сіл Західної України
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Борг і алкоголь 
призвели до вбивства

Борг у вісімсот гривень став причиною сварки 
та смерті сорокавосьмирічного жителя 
Тернополя. Злочин трапився у приватному 

будинку на вулиці Подільській.
За словами слідчого слідчого управління обласної поліції 

Андріани Слободян, потерпілий тимчасово мешкав разом із 
підозрюваним. У день вбивства чоловіки зустрілися ще з дво-
ма товаришами та випивали у будинку. Потерпілий нагадав 
своєму знайомому за борг у вісімсот гривень. Поговорити 
вони вийшли у сусідню кімнату. Під час суперечки підозрюва-
ний схопив ніж і почав наносити сусідові по будинку удари в 
груди. Шум почув один з гостей і забіг в кімнату. Побачивши, 
що сталося, вибіг на вулицю і викликав швидку, позичивши 
телефон у перехожого. Підозрюваний в цей момент втік. 

Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце злочи-
ну, та швидка констатували лише смерть чоловіка. Затрима-
ли підозрюваного працівники управління карного розшуку. 
Зловмисник переховувався в районі залізничного вокзалу. 
Що сталося і чому, він не каже, але відомо, що підозрюваний 
тривалий час перебуває на обліку в психоневрологічному 
диспансері. 

Вирішується питання про оголошення йому підозри та 
обрання запобіжного заходу. Наразі чоловік перебуває в ізо-
ляторі тимчасового тримання.

Трагічний випадок трапився в селі 
Сновидів Бучацького району. У 
Дністрі місцеві мешканці виявили 

тіло чоловіка.
На місце події виїждали працівники поліції. 

Як з’ясувалося, утоплений – 26-річний мешка-
нець селища Золотий потік. Під час попереднього 
огляду слідів насильницької смерті правоохорон-
ці не виявили, тіло направлено на проведення ме-
дичної експертизи. Слідчі встановлюють деталь-
ні обставини події. У поліції застерігають: вода 
помилок не прощає. 

- Ні в якому разі не заходьте у воду в нетвере-
зому стані, - кажуть правоохоронці. - Уникайте 

купання наодинці, адже у випадку біди ніхто не 
зможе прийти вам на допомогу. Не залишайте по-
близу водойм дітей без нагляду дорослих. Діти 
повинні купатися лише під наглядом батьків, 
адже з початку року в області втопилися троє не-
повнолітніх.

Втратив життя через цигарку
Ще один летальний випадок внаслідок необережного 

поводження з вогнем задокументували поліцейські в Гу-
сятині.

- На одному з господарств загорівся хлів. Пожежникам вда-
лося загасити велике полум’я, а в згорілому підсобному примі-
щенні було виявлено тіло 61-річного господаря, - повідомили 
правоохоронці. 

Поліцейські з’ясували, що пенсіонер палив та часто зло-
вживав алкоголем. За попередніми даними, саме необережне 
поводження з цигаркою спричинило загорання, а чоловік не 
зумів вийти та задихнувся чадним газом.

Зняття поробів вартувало шість 
тисяч гривень

Жертвою двох шахрайок 
стало подружжя пенсіонерів 
із Кременецького району. 

Зловмисниці пообіцяли стареньким 
зняти прокляття, яке нібито висить над їх 
родиною, і в результаті викрали з будинку 
гроші.

- Лиходійки прийшли до потерпілих близько 
15 години, - розповіли в обласному управлінні по-
ліції. - У цей час чоловік порався по господарству, а 
його дружина відпочивала в будинку. Незнайомки 
зайшли до помешкання і почали переконувати гос-
подиню,  що на її родину накладено страшні пороби 
і невдовзі з її внуком станеться біда. Щоб її відвер-
нути, треба провести «ритуал очищення». Допоки 
одна зі зловмисниць розмовляла з жінкою, інша 
відволікала увагу чоловіка. Шахрайки так закрути-
ли голову пенсіонерці, що вона незчулася, як відда-
ла їм шість тисяч гривень.  Здійснивши задумане, 
лиходійки запевнили стареньких, що їх близьким 
нічого не загрожує, та покинули будинок. 

Оговтавшись від візиту незнайомок, пенсіонери 
зателефонували до доньки і розповіли, що з ними 
трапилося. У поліції попереджають: зловмисницям 
на вигляд 30-40 років, середньої статури, пересува-
лися на автомобілі білого кольору. Правоохоронці 
вживають заходів щодо розкриття злочину. 

Працівники поліції вкотре наголошують: не 
довіряйте незнайомцям та не впускайте їх до сво-
їх осель. Особливо застережіть батьків, дідусів, 
бабусь, які проживають самотньо, адже саме вони 
найчастіше стають жертвами зловмисників. У разі 
виникнення непередбачуваної ситуації не зволі-
кайте та телефонуйте правоохоронцям. 

 

Заяви про шахрайство через Інтернет 
правоохоронці реєструють майже щодня. 
Жителі краю потерпають від пройдисвітів, що 

від імені банківських та фінансових працівників, 
псевдополіцейських або ж при купівлі-продажу товарів 
через мережу обкрадають довірливих людей. До усіх 
цих хитрих махінаторів додалися ще й американські 
військові.

- Одному з таких пройдисвітів повірила мешканка Тернополя. 
Жінка в Інтернеті познайомилася з американцем. Військовий лікар 
розповідав у листах про свою нелегку службу у Сирії,  про померлу 
дружину та вже дорослих дітей. Запевняв тернополянку про свої 
серйозні наміри і вже планував спільне життя після закінчення 
служби. Щаслива потерпіла навіть не здогадувалася, що спілкуєть-
ся з банальним пройдисвітом, мета якого – її гроші, - розповіли в 
обласному управлінні поліції. 

Якось у листі лікар розповів, що йому необхідно переслати по-
силку з дуже цінними речами та величезною сумою грошей. За-
певнив, що до свого дому її слати недоцільно, так як вантаж опо-
даткують, а гроші можуть і конфіскувати. Почав просити кохану 
отримати посилку в Україні, адже це будуть їхні спільні гроші. Не-
обхідно лише оплатити  доставку. І жінка погодилася.

Невдовзі вона отримала дзвінок, нібито з митниці, про цінний 
вантаж. Доставка та митний збір вартували чимало. Однак жінка 
вірила, що в посилці коштів удесятеро більше, тож використала усі 
заощадження та навіть кредитні кошти, аби забрати бандероль.

Посилки мешканка Тернополя так і не дочекалася, як і нарече-
ного іноземця, натомість отримала лише борги та відкриття кримі-
нального провадження за статтею 190 ККУ – шахрайство.

Подібна афера не нова. Насправді шахраї діють на території 
України, ніякого солдата із Сирії, Афганістану чи з Іраку  не існує, та 
й посилки з-за кордону транспортуються іншим шляхом.

Щоб не стати наступною жертвою шахраїв, поліцейські застері-
гають громадян не перераховувати гроші невідомим. Передоплата, 
яку вимагають пройдисвіти, уже є тривожним сигналом, що нама-
гаються обдурити. Особливо безглуздо висилати гроші іноземцю, 
якого ви ніколи не бачили. У будь-якому разі не робіть поспішних 
кроків та не перераховуйте свої заощадження. 

У ніч з 11 на 12 липня 
невідомі проникли до  храму 
Преображення Господнього у селі 

Гніздичне Збаразького району. Про це 
поліцейських повідомив настоятель 
церкви, протоієрей Іван Лесик.

- Зі слів священика, ввечері напередодні свя-
та апостолів Петра і Павла храм був зачинений, 
а зранку, прийшовши на богослужіння, він по-
мітив, що всередині все перекинуто. Найімовір-
ніше, крадії шукали якісь цінності, - розповіли в 

обласному управлінні поліції.
Слідчо-оперативна група, виїхавши на місце 

події, обстежила храм і з’ясувалося, що крадії 
проникли всередину, відваживши металоплас-
тикове вікно. З церкви зникла посріблена ікона 
Почаївської Матері Божої. Наразі встановлю-
ється її історична цінність.

Відомості за даним фактом внесено до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань. Право-
охоронці розшукують крадіїв.

На Тернопільщині шукають 
посіви маку й коноплі 

Заходи щодо виявлення та 
знищення нарковмісних рослин 
тривають в області. Бережани, 

Гусятин, Борщів, Бучач та Зборів 
- райони, які займають лідируючі 
позиції з незаконного вирощування 
коноплі та маку.

Від початку спецоперації «Мак», з 1 червня, 
тернопільські правоохоронці зареєстрували на 
території області 71 факт посівів нарковмісних 
речовин.

За весь період вилучили 8872 рослин маку, 
з них 2700 - у Зборові. Коноплі виявили за не-
повних півтора місяці 3276 рослин, з них 3100 
виросло на землях Шумщини.

- Городники, які порушили правила, відпо-
відатимуть перед законом відповідно до статті 
310 ККУ - посів або вирощування снодійного 
маку чи конопель. Санкція статті - штраф від 
ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або арешт на строк до шести 
місяців, або обмеження волі на строк до трьох 
років, - розповіли в обласному управлінні по-
ліції. 

Нагадуємо, що на території Тернопільської 
області в рамках загальнодержавної операції 
під умовною назвою «Мак» проводять захо-
ди, спрямовані на виявлення і знищення не-
законних посівів нарковмісних рослин маку і 
конопель, недопущення витоку в незаконний 
обіг наркосировини рослинного походження. 
Операція триватиме до кінця вересня. Поліція 
закликає громадян бути законослухняними та 
дотримуватися законодавства.

 

На Збаражчині викрали ікону 
Почаївської Божої Матері

Красива легенда «наречений-
військовий» завершилася 

втратою коштів

ЧЕРГОВА СМЕРТЬ У ВОДІ: 
втопився мешканець Бучаччини
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народної медицини Протягом багатьох 
століть люди 
використовують 

в лікувальних цілях 
рослини. Медикаменти 
на основі лікарських трав 
недорогі й ефективні. 
Одна з найбільш дієвих 
рослин - кмин. Його ще 
називають аніс, корольок. 
Народні цілителі знають, 
скільки користі в цій 
невеликій, але цінній 
рослині і не перестають 
застосовувати її для 
лікування і профілактики 
багатьох захворювань.

Як збирати?
Кмин може досягати у ви-

соту 100 і більше сантиметрів. 
Цвітіння кмину припадає на 
літній період - червень-липень, 
а дозрівання плодів на липень-
серпень. Лісові галявини, узліс-
ся, узбіччя доріг, пасовища - 
місця зростання трави.

Заготовлювати кмин необ-
хідно в той період, коли на рос-
лині з'являться парасольки. 
Бажано здійснювати збір си-
ровини в ранковий або пізній 
вечірній час. Акуратно, за допо-
могою серпа або ножа, зріжте 
стебла і зв'яжіть їх у снопики. 
Сушити бажано в приміщенні, в 
тіні, але з хорошою вентиляці-
єю. Після цього плоди потрібно 
очистити від сторонніх домі-
шок. Правильно заготовлена 
сировина має сильний, аромат-
ний запах. Зберігати заготовки 
можна не більше трьох років.

Що лікує?
У рослині міститься значна 

кількість цінних, необхідних 
для правильного функціону-
вання людського організму ре-
човин, мікро- й макроелемен-
тів: магнію, калію, марганцю, 
кальцію, барію, нікелю, сірки, 
заліза. Саме цей багатющий хі-
мічний склад наділяє рослину 
цілим комплексом лікувальних 
властивостей: тонізуючими, се-
дативними, спазмолітичними, 
бактерицидними, жовчогінни-
ми, потогінними, відхаркуваль-
ними, діуретичними, антисеп-
тичними, протиглисними. 

Кмин застосовують для 
нормалізації функціонування 
шлунково-кишкового тракту 
(врегулювання роботи шлун-
ка і кишечника, придушення 
процесів гниття і бродіння), 
для лікування гастриту, спаз-
мів шлунка, метеоризму, запо-
рів, колітів, диспепсії, атонії, 
недокрів'я.

Готують відвари, на-
стої, настоянки. Рослина є 
невід'ємним компонентом рос-
линних зборів, що сприяють 
лікуванню бронхітів, пневмо-
нії, бронхіальної астми, гіпер-
тонії, дихальної недостатності, 
жовчнокам'яної хвороби, гемо-
рою, дуоденіту, гепатиту, пієло-
нефриту.

Як вживати?
Настій кмину 

15 г плодів рослини поміс-
тіть в каструлю, бажано ема-
льовану, і залийте склянкою 
кип'яченої води. Томіть засіб на 
водяній бані протягом 20 хви-
лин, охолодіть, профільтруйте 
і відіжміть сировину. Отрима-
ний обсяг лікарського засобу 
розбавте склянкою кип'яченої 
води. Пийте по 100 мл після 
кожного прийому їжі. Зберігай-
те настій  в холодильнику не 
більше двох діб.

Тминовий чай. Столову 
ложку насіння кмину варити в 
300 мл води близько 5 хвилин, 
настоювати 10 хвилин і пити 
потроху протягом дня. Добре 
допомагає при простатиті, бо-
лях у шлунку, метеоризмі, га-
стриті, запорах.

Ванни для 
поліпшення 
самопочуття 

Заваріть 10 г зерен в 300 
мл кип'яченої води. Після пів-
годинного настоювання про-
фільтруйте і додайте настій 
в наповнену гарячою водою 
ванну. Тривалість процедури - 
10 хвилин.

Жовчнокам'яна хвороба: лі-
кування збором. Візьміть пло-
ди кмину, траву живучки, м'яту, 
цикорій, квіти липи, арніки, 
подрібніть всі рослини і 20 г 
суміші залийте кип'яченою во-
дою. Залиште засіб настоюва-
тися три години. Вживайте по 
¼ склянки кілька разів на день. 
Лікувальний курс становить 
чотири місяці.

Фітозбір від 
геморою

Змішайте наступні компо-
ненти: кмин, чистотіл, розто-
ропшу, м'яту, горець почечуй-
ний, солодку, подорожник, кору 
верби, дрібно наріжте і зава-
ріть в 300 мл кип'яченої води. 
Приймайте по 50 мл не менше 
трьох разів на день. Тривалість 
лікувального курсу - 90 днів.

Для загального зміцнен-
ня організму використовуй-
те кмин як приправу. Вра-
хуйте, що зернами не можна 
об’їдатися без міри. Користь і 
шкода кмину, як і будь-якого 
продукту, залежать від обсягу 

споживання. Їжте не більше 
ніж 25 г на день. Зайва кіль-
кість може викликати болі в 
шлунку і загострення хроніч-
них хвороб.

Рецепти 
настоянки і олії 
Якщо вам не протипоказа-

ний алкоголь, можна приготу-
вати лікувальні настоянки на 
кмині. Існує кілька рецептів.

В 1 л горілки додати 200 г 
меду або цукру і 50 г порошку 
подрібненого насіння. Настою-
вати 2 тижні, час від часу збов-
тувати, потім процідити. Пити 
по 1 ч. ложці перед їжею 3 рази 
на день.

Зовнішній засіб 
від проблем зі 

шкірою. 
В склянку горілки засипа-

ти 0,5 склянки насіння. На-
стоювати 10 днів, процідити і 
долити в рідину 150 мл води. 
Протирати хворі місця 2 рази 
на день.

Дуже корисна олія з насін-
ня кмину. Її можна придбати в 
аптеці або зробити самостій-
но. Подрібнені зерна потрібно 
залити нерафінованою олією і 
тримати в теплі 2 тижні, а по-
тім процідити. Можна додава-
ти в маски і компреси для кос-
метичних процедур.

Олію кмину можна закапу-
вати в вуха при захворюваннях 
органів слуху, змащувати пря-
му кишку при геморої, вико-
ристовувати для масажу в разі 
простудних захворювань. Для 
зміцнення імунітету рекомен-
дується 2 рази на день з’їдати 
суміш з чайної ложки меду і 
такої ж кількості кминної олії. 
Цей же рецепт допоможе зни-
зити рівень холестерину.

Протипоказання
З обережністю потрібно 

підходити до приправи, якщо у 
вас є такі стани: захворювання 
травного тракту в стадії заго-
стрення, недавно був перене-
сений інфаркт, каміння в жов-
чному міхурі, загроза викидня 
у вагітних, діабет, є трансплан-
товані органи, тромби в су-
динах. Перед застосуванням 
будь-якого засобу народної 
медицини консультуйтеся у 
свого лікаря.

Середина літа дарує нам нову порцію 
фруктово-ягідних делікатесів. Ятки на ринках 
переповнені абрикосами, смородиною, 

чорницями, малиною, шовковицею, аґрусом тощо. 
Усі ці ягоди та фрукти дуже смачні та, що не менш 
важливо, корисні для нашого здоров’я.  Тож, 
поспішімо скористатися повною мірою дарами 
природи, аби наповнити свій організм цілющими 
вітамінами та мікроелементами, підготувавши 
його таким чином до холодної пори року. Однак 
варто пригадати: у чому ж основна користь цих 
ягідок. Адже набагато приємніше їх їсти, коли 
знаєш, яке оздоровлення вони тобі принесуть.

Чорниці збережуть зір і подовжать молодість
Хто піклується про свій зір, у жодному разі не має забувати 

про чорниці. Недарма вони входять до складу багатьох препа-
ратів, дія яких спрямована на поліпшення зору. Проте, на цьому 
користь чорниць не закінчується, вони мають протизапальну 
та антисептичну дію, покращують обмін речовин. Свіжі ягоди 
рекомендується вживати при розладах кишечника та шлунку, 
а також при подагрі, ревматизмі та інших запальних процесах. 
Вони є чудовим джерелом антиоксидантів та вітамінів і здатні 
сповільнити процеси старіння. Ефективним є і зовнішнє засто-
сування чорниць: їх товчуть і прикладають до ран, прищів, опі-
ків тощо. Достатньо буквально склянки на день, аби відчути 
на собі цілющий вплив цих ягідок.

Смородина – підтримка та відновлення для організму
Смородина буває кількох видів: чорна, червона й біла. 

І всі вони мають корисні властивості. Зокрема, чорна зни-
жує кров'яний тиск, а також позитивно впливає на стан всієї 
серцево-судинної системи. А завдяки червоній та білій можна 
позбутися дефіциту вітаміну С. Також ці ягоди ефективні в бо-
ротьбі з застудами та інфекціями. Червона смородина допо-
магає боротися з втомою, ефективна проти поганого настрою, 
тонізує й підвищує апетит. Уся смородина багата на вітаміни  
Е, D та групи В. Відомо, що ці вітаміни не тільки допомагають 
справлятися з депресією, безсонням і втомою, а й поліпшують 
стан волосся, шкіри ти запобігають появі зморщок.

Малина – найліпший засіб від застуди
Улюблена багатьма малина з давніх часів відома як чудо-

вий жарознижувальний засіб. Також ягоди малини наділені 
антисептичними та болезаспокійливими властивостями, по-
ліпшують кровотворення, зміцнюють судини.  У малині міс-
титься велика кількість аскорбінової кислоти, яка зберігаєть-
ся в ягодах, навіть якщо їх варити. Крім того, вона багата на 
пектин, який знижує рівень холестерину в крові.

Чудодійна шовковиця 
Як й інші ягоди цього сезону, шовковиця містить залізо й 

допоміжні вітаміни В12 та фолієву кислоту, які сприяють кро-
вотворним процесам. Крім того, ягоди шовковиці зміцнюють 
судини, знімають набряки, заспокоюють серце. Для уникнення 
набряклості під час вагітності, ниркових хворобах чи захворю-
ваннях серцево-судинної системи рекомендується з'їдати не 
менше 100 г ягід на день.  До того ж сік шовковиці має відхар-
кувальну, потогінну й сечогінну дію, регулює діяльність ки-
шечника. А в разі зовнішнього застосування виявляє раноза-
гоювальну й бактерицидну дію.  На жаль, під час приготування 
варення з ягід близько 80% корисних речовин втрачається. 
Тому нічого не залишається, як наїстися шовковиці вдосталь 
та насушити.

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

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

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

09.30, 11.20 Т/с “Галерея Вельвет”.
10.55, 14.15 Телепродаж.
12.50, 15.10, 17.15, 23.45, 03.55, 05.25 

Погода.
13.10, 21.45 Бюджетники.
13.45 #ВУкраїнi.
14.30 Д/с “Аромати Колумбiї”.
15.20 Х/ф “Поруч з Iсусом: Марiя Маг-

далина”.
17.30 Перша шпальта.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.30 Разом.
19.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
21.25, 02.25 UA:Спорт.
22.20 Д/с “Особливий загiн”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
04.05 Розсекречена iсторiя.
05.30 Д/с “Цiкаво.com”.

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”.
13.15 “Сiмейнi мелодрами”.
14.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.50 Т/с “Свати 6”.
22.50 “Грошi”.
00.05 Х/ф “Двадцять сiм весiль”.
02.00 Т/с “Я знову тебе кохаю 2”.

Iíòер
03.20 “Школа доктора Комаровського. 

Невiдкладна допомога”.
04.10 “Орел i решка. Морський сезон 2”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 23.25 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
09.30, 18.00, 19.00, 01.10 “Стосується 

кожного”.
11.30, 12.25 Х/ф “Великий переполох”.
12.00 “Новини”.
13.50 Х/ф “Веселий Великдень”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Лайма Вайкуле. Юрмала. Ранде-

ву 2019”.
02.10 Т/с “Здрастуй, мамо”.

ICTV
04.50 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15 Т/с “Вiддiл 44”.
06.00 Громадянська оборона.
07.00 Факти - Парламентськi вибори-2019. 

Спецвипуск.
09.15 Факти тижня. 100 хвилин з О. Со-

коловою.
10.40 Антизомбi. Дайджест.
11.40 Не дай себе ошукати.
12.35, 13.25, 16.20, 21.20 Т/с “Пес”.
12.45, 15.45 Факти. День.
17.00 Х/ф “Iнший свiт 5: Кровна помста”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм.
20.20 Бiльше нiж правда 2.
22.25 Свобода слова.
23.55 Т/с “Невиправнi”.
00.50 Х/ф “Нiчна бригада”.

ÑТБ
07.10 Т/с “Коли ми вдома”.
10.50 МастерШеф.
14.00 Ультиматум.
16.00, 18.00 Х/ф “Столик ¹19”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.20 Х/ф “Анжелiка, маркiза янголiв”.
20.55 Т/с “Крiпосна”.
22.45 Т/с “Нiконов i Ко”.
00.45 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
03.15 Зона ночi.
04.40 Абзац.
05.25, 06.25 Kids` Time.
05.30 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
06.30 Х/ф “Острiв надiї”.
10.10 Х/ф “Будинок дивних дiтей мiс 

Сапсан”.
12.50 Х/ф “Хронiки Нарнiї: Завойовник 

свiтанку”.
15.00 Х/ф “Подорожi Гулiвера”.
16.50 Аферисти в мережах.
21.00 Х/ф “Гравiтацiя”.
22.50 Х/ф “Вiдьми з Сугаррамундi”.
01.00 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, 04.00 Зоряний шлях.
11.20, 02.15 Реальна мiстика.
12.30 Т/с “Черговий лiкар 4”.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “У минулого в боргу”, 9 i 10 с.
23.30, 04.45 Агенти справедливостi.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Ух ти show”.
09.10 “Орел i решка. Шопiнг”.
10.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
12.00 Х/ф “Перегони”.
14.15 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.00 Т/с “Доктор Хто”.
20.00 Т/с “Доктор Хаус”.
22.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
23.00 Х/ф “Гордiсть i упередження та 

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

ÍТÍ
04.45, 05.00 “Top Shop”.
06.25 Х/ф “Опiк”.
08.25 Х/ф “Пам`ятай iм`я своє”.
10.20, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.20 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
13.25, 03.35 “Речовий доказ”.
14.45, 21.30 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.15 “Легенди карного розшуку”.
17.45, 02.50 “Випадковий свiдок”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.30 Т/с “Швидка”.
04.00 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф “Рок Дог”.
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.

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

Анатолiчем, Ю. Шпачинською 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.
08.00, 14.00 Правда життя.
09.05, 17.55 Дика природа Африки.
10.05, 17.00 Шалена подорож.
11.00 Україна: забута iсторiя.
11.50 Скептик.
12.50, 00.40 Речовий доказ.
15.05 Як працюють машини.
16.05 Найдивовижнiшi тварини свiту.
18.55, 20.45 Їжа богiв.
19.55, 01.50 Мiстична Україна.
21.45 Мегамисливцi.
22.45 Дивовижний Всесвiт.
23.40 Як працюють мiста.
02.35 Код доступу.
04.15 Лiлiпути.
05.00 Секти. Контроль свiдомостi.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Балада про доблесного лица-

ря Айвенго”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.45 М/ф.
08.00 “Невiдома версiя. Вiрнi друзi”.
09.30, 00.40 “Спогади”.
09.55 “З любов`ю. Юрiй Нiкулiн”.
10.40 “Моя правда”.
11.30 Х/ф “Дорога на Сiч”.
13.00 Х/ф “Апачi”.
14.50 Х/ф “Весiлля з приданим”.
17.05 Х/ф “Морський характер”.
19.00 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
21.00, 02.10 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Сiмейне коло”.
01.40 “Академiя смiху”.
03.40 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 19.25 Т/с “Опер за викликом 3”.
14 . 45 ,  23 . 10  Х/ф “ I ноплане тна 

конвергенцiя”.
16.15 Х/ф “Ворог мiй”.
21.40 Т/с “Касл 3”.
00.50 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
08.40 М/с “Аладдiн”.
09.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
12.55 М/с “Сiмпсони”.
16.00 Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
19.00 Т/с “СуперКопи”.
21.10 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
23.10 Т/с “CSI: Маямi”.
01.00 Мамареготала.
03.35 Чистоплюї.
04.30 “Роздовбаї”.
05.20 Оттак мастак!

ªâроñïорò
02.30 Легка атлетика. ЧЄ (до 20 рокiв). 

Швецiя.
04.00, 10.05 Велоспорт. “Тур де Франс”. 

Етап 15.
06.00, 08.30, 22.00 Фехтування. ЧC. Буда-

пешт. Команди.
07.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. Огляд 

дня.
09.30 Ралi. ERC. Iталiя. Огляд.
12.00 “Watts”.
12.25, 14.30, 16.30, 18.30, 19.25, 21.30 

Тенiс. АТР 500. Гамбург. День 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 10.00 Топ-матч.
06.10 Бенфiка - ПАОК. Плей-офф. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
08.10 Львiв - Марiуполь. Чемпiонат України.
10.10 Iнтер - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
12.00 Динамо (К) - Астана. Лiга Євро-

пи УЄФА.
13.50 Шахтар - Хоффенхайм. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
15.40, 22.30 Футбол News.
15.55, 20.15 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
16.35 Лiверпуль - Порту. 1/4 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
18.25 Тоттенхем - Ман Сiтi. 1/4 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
20.45 Рома - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
22.45 Арсенал-Київ - Ворскла. Чемпiонат 

України.
00.35 Мальме - Генк. Лiга Європи УЄФА.
02.20 Фiорентiна - К`єво. Чемпiонат Iталiї.
04.10 Марiуполь - Десна. Чемпiонат Укра-

їни.

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

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

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

09.30, 11.20 Т/с “Галерея Вельвет”.
10.55, 14.15 Телепродаж.
12.50, 17.25, 23.45, 03.55, 05.25 Погода.
13.10 Країна на смак.
14.30 Д/с “Аромати Колумбiї”.
15.15 Бюджетники.
15.45, 19.30 #ВУкраїнi.
16.15 Д/с “Тваринна зброя”.
17.30 Разом.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
21.25, 02.25 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.20 Д/с “Особливий загiн”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.30 Перша шпальта.
04.05 По обiдi шоу.
05.30 Д/с “Цiкаво.com”.

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”.
13.15 “Сiмейнi мелодрами”.
14.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Свати 6”.
22.55, 00.00, 01.05 Т/с “Школа. Недитячi 

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

Iíòер
03.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.05 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 23.25 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Т/с “Мiсце, що домом зветься”.
12.00 “Новини”.
12.25 Х/ф “Сiссi”.
14.45 “Правила виживання”.
15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.10 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Лайма Вайкуле. Юрмала. Ранде-

ву 2019”.
02.10 Т/с “Здрастуй, мамо”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.

04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 20.20 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Антизомбi. Дайджест.
10.50, 22.40 Т/с “Майор i магiя”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Х/ф “Вiдшкодування збиткiв”.
15.30, 16.20 Х/ф “Сфера”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Пес”.
01.35 Т/с “Невиправнi”.
02.20 Стоп-5.

ÑТБ
07.05 Т/с “Коли ми вдома”.
10.05 МастерШеф.
13.35 Ультиматум.
15.40, 18.00 Х/ф “Анжелiка, маркiза 

янголiв”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.50 Х/ф “Чудова Анжелiка”.
21.00 Т/с “Крiпосна”.
22.45 Т/с “Нiконов i Ко”.
00.45 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
03.25 Служба розшуку дiтей.
03.30 Зона ночi.
04.20 Абзац.
06.05, 07.45 Kids` Time.
06.10 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
07.50 Шоу Оля.
08.50 Хто зверху? (12+).
10.20 Т/с “Чаклунки”.
11.20 Європа за копiйки.
13.20 Гастарбайтери.
17.20 Вар`яти.
21.00 Х/ф “Титан”.
23.00 Х/ф “У пагорбiв є очi”.
01.10 Т/с “Статус вiдносин: Заплутано”.

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

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

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

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

16.55, 17.55, 22.55 Погода на ку-
рортах.

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

Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

14.10 Медекспертиза. Поради.
18.20, 19.30, 02.15 Iнформацiйний вечiр.
23.15, 01.15, 05.15 Машина часу.
00.10 Д/ф.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

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

Сьогоднi.
09.30, 04.00 Зоряний шлях.
11.20, 02.15 Реальна мiстика.
12.30 Т/с “Черговий лiкар 4”.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “У минулого у боргу”, 11 i 12 с.
23.30, 04.45 Агенти справедливостi.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Ух ти show”.
09.00 “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”.
18.50 Т/с “Доктор Хаус”.
22.30 “Орел i решка. Морський сезон”.
23.30 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
01.40 “Вiрю не Вiрю”.
02.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.35 Х/ф “Вавiлон ХХ”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Версiя полковника Зорiна”.
10.45, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.20 “Свiдок”.
12.50, 17.45, 02.50 “Випадковий свiдок”.
13.30 “Свiдок. Агенти”.
14.05, 03.35 “Речовий доказ”.
14.45, 21.30 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Будьте здоровi”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.30 Т/с “Швидка”.
04.00 “Професiї”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Т/с “Зачароване королiвство”.
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.

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

Анатолiчем, Ю. Шпачинською 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, 14.05 Правда життя.
09.15, 18.00 Дика природа Африки.
10.10, 17.05 Шалена подорож.
11.05 Україна: забута iсторiя.
11.55 Скептик.
12.50, 00.40 Речовий доказ.
15.05 Як працюють мiста.
16.05 Мегамисливцi.
19.00, 20.45 Їжа богiв.
19.50, 01.50 Мiстична Україна.
21.45 Найдивовижнiшi тварини свiту.
22.45 Дивовижний Всесвiт.
23.40 Як працюють машини.
02.35 Нашi.
05.35 Там, де нас нема.

Enter-фіëьм
05.20 Х/ф “Весна”.
07.00, 07.40, 08.40 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.50 “Невiдома версiя. Найпривабливiша 

i найсимпатичнiша”.
09.30 “Вахтанг Кiкабiдзе: таємницi 

тбiлiського хулiгана”.
10.20 “Моя правда”.
11.10 Х/ф “Чорна долина”.
13.05 Х/ф “Серед шулiк”.
15.00 Х/ф “До Чорного моря”.
16.15 Х/ф “Слухати у вiдсiках”.
19.00 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
21.00, 01.35 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Не було б щастя”.
00.05 “Спогади”.
01.05 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.45 Саундтреки.
04.25 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”.
13.55 Х/ф “Герой у розшуку”.

15.30 Х/ф “Обман”.
19.25 Т/с “Опер за викликом 3”.
21.40 Т/с “Касл 4”.
23.10 Т/с “Касл 3”.
00.55 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
08.40 М/с “Аладдiн”.
09.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
12.55 М/с “Сiмпсони”.
16.00 Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
19.00 Т/с “СуперКопи”.
21.00 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
00.45 Мамареготала.
03.15 Чистоплюї.
04.10 “Роздовбаї”.
05.00 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.15, 08.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 

Етап 15.
01.00 Велоспорт. La Course.
02.00, 12.25 Ралi. ERC. Iталiя. Огляд.
02.30, 11.35, 23.40 Фехтування. ЧC. Буда-

пешт. Команди.
04.00, 10.30, 13.00, 22.00 Велоспорт. “Тур 

де Франс”. Огляд дня.
05.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. Етап 12.
06.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. Етап 13.
07.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. Етап 14.
09.00 “Watts”.
09.30, 19.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 

Flag and Family.
14.05 Велоспорт. “Тур де Франс”. Етап 16.
18.30 Велоспорт. “Тур де Франс”.
20.00, 20.30 Олiмпiйськi iгри. “Сила 

особистостi”.
21.00 Кiнний спорт. Rolex Grand Slam.
23.05 Ралi. ERC. Тележурнал All Access.
23.30 Ралi. Iталiя.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 ПАОК - Бенфiка. Плей-офф. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
08.10 Чорноморець - Арсенал-Київ. 

Чемпiонат України.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Ювентус - Торiно. Чемпiонат Iталiї.
12.00 Яблонец - Динамо (К). Лiга Євро-

пи УЄФА.
13.50 Лiон - Шахтар. Лiга чемпiонiв УЄФА.
15.55, 20.10 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
16.35 Аякс - Ювентус. 1/4 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
18.25 МЮ - Барселона. 1/4 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
20.45 Наполi - Удiнезе. Чемпiонат Iталiї.
22.45 Олiмпiк - Десна. Чемпiонат України.
00.35 Арсенал - Ворскла. Лiга Євро-

пи УЄФА.
02.20 Торiно - Фрозiноне. Чемпiонат Iталiї.
04.10 Арсенал-Київ - Олiмпiк. Чемпiонат 

України.

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

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

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

09.30, 11.20 Т/с “Галерея Вельвет”.
10.55, 14.15 Телепродаж.
12.50, 17.25, 23.45, 03.55, 05.25 Погода.
13.10 Енеїда.
14.30 Д/с “Аромати Колумбiї”.
15.15 Країна на смак.
16.15 Д/с “Тваринна зброя”.
17.30 Нашi грошi.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.30, 04.05 Спiльно.
19.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
21.25, 02.25 UA:Спорт.
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.25 Д/с “Особливий загiн”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.30 #ВУкраїнi.
04.30 Своя земля.
05.30 Д/с “Цiкаво.com”.

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 Т/с “Свати 6”.
21.55 Х/ф “8 найкращих побачень”.
23.50, 00.55, 01.50 Т/с “Школа. Недитячi 

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

Iíòер
03.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.05 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 23.25 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Т/с “Мiсце, що домом зветься”.
12.00 “Новини”.
12.25 Х/ф “Сiссi - молода iмператриця”.
14.45 “Правила виживання”.
15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 01.10 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Лайма Вайкуле. Юрмала. Ранде-

ву 2019”.
02.10 Т/с “Здрастуй, мамо”.

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

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

Стогнiєм.
10.40, 22.40 Т/с “Майор i магiя”.
12.35, 13.20, 16.20 Х/ф “Сфера”.
12.45, 15.45 Факти. День.
16.30 Х/ф “Крутi чуваки”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с “Пес”.
01.35 Т/с “Невиправнi”.
02.20 Стоп-5.

ÑТБ
06.45 Т/с “Коли ми вдома”.
10.45 МастерШеф.
13.55 Цiєї митi рiк потому.
15.55, 18.00 Х/ф “Чудова Анжелiка”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.50 Х/ф “Анжелiка i король”.
20.55 Т/с “Крiпосна”.
22.45 Т/с “Нiконов i Ко”.
00.45 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
03.20 Зона ночi.
04.50 Абзац.
06.35, 07.55 Kids` Time.
06.40 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
08.00 Шоу Оля.
08.55 Хто зверху? (12+).
10.40 Т/с “Чаклунки”.
11.40 Європа за копiйки.
13.20 Гастарбайтери.
17.10 Вар`яти.
21.00 Х/ф “Солдат”.
23.00 Х/ф “У горбiв є очi 2”.
00.50 Т/с “Статус вiдносин: Заплутано”.

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

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

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

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

17.55, 22.55, 01.10 Погода на ку-
рортах.

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

Iнформацiйний день.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
14.10 Медекспертиза. Поради.
15.25 Енергобезпека.
18.20, 19.30, 02.15 Iнформацiйний вечiр.
23.15 #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, 04.00 Зоряний шлях.
11.20, 02.15 Реальна мiстика.
12.30 Т/с “Черговий лiкар 4”.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “У минулого в боргу”, 13 i 14 с.
23.30, 04.45 Агенти справедливостi.

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”.
13.50 “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”.
01.10 “Вiрю не Вiрю”.
02.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.45 Х/ф “Iдеальний чоловiк”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Свiдоцтво про бiднiсть”.
10.25, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.20 “Свiдок”.
12.50, 17.45, 02.50 “Випадковий свiдок”.
13.30 “Будьте здоровi”.
14.05, 03.25 “Речовий доказ”.
14.45, 21.30 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Вартiсть життя”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.25 Т/с “Швидка”.
04.10 “Професiї”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Т/с “Зачароване королiвство”.
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.

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

Анатолiчем, Ю. Шпачинською та М. 
Матросовим.

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

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

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

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.10, 14.05 Правда життя.
09.15, 18.25 Африканськi рiчки: дари 

дощiв.
10.15, 17.00 Шалена подорож.
11.00 Україна: забута iсторiя.
11.55 Скептик.
12.55, 00.40 Речовий доказ.
15.05, 23.40 Як працюють машини.
16.05, 21.45 Найдивовижнiшi тварини свiту.
17.55, 05.00 Дика природа Африки.
18.55, 20.45 Їжа богiв.
19.55, 01.50 Мiстична Україна.
22.45 Дивовижний Всесвiт.
02.40 Юрiй Нiкулiн.
03.25 Два Миронових.
04.10 Єврорабинi.

Enter-фіëьм
05.00 Х/ф “Весiлля з приданим”.
05.10 Кiнотрейлери.
07.00, 07.40, 08.40 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.50, 10.50 “Моя правда”.
09.30, 00.50 “Спогади”.
10.00 “Два Миронова”.
11.40 Х/ф “Золота лихоманка”.
13.40, 19.00 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
15.30 Х/ф “Їх знали тiльки в обличчя”.
17.10 Х/ф “Блакитна стрiла”.
21.00, 02.20 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Загадка Ендхауза”.
01.50 “Академiя смiху”.
03.50 Кiноляпи.
04.30 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 00.45 Т/с “Пляжний коп 3”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.

10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
13.50 Х/ф “Останнiй бiй”.
15.25 Х/ф “Командир ескадрильї”.
19.25 Т/с “Опер за викликом 3”.
21.25, 23.00 Т/с “Касл 4”.
01.25 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
08.40 М/с “Аладдiн”.
09.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
12.55 М/с “Сiмпсони”.
16.00 Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
19.00 Т/с “СуперКопи”.
21.10 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
23.05 Т/с “CSI: Маямi”.
00.50 Мамареготала.
03.20 Чистоплюї.
04.15 “Роздовбаї”.
05.05 Оттак мастак!

ªâроñïорò
01.00, 10.05, 12.10 Велоспорт. “Тур де 

Франс”. Огляд дня.
02.00, 22.30 “Watts”.
02.30 Велоспорт. La Course.
04.00, 07.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 

Етап 16.
06.00, 19.05 Фехтування. ЧC. Будапешт. 

Команди.
09.30, 20.05 Ралi. ERC. Тележурнал All 

Access.
11.05 Кiнний спорт. Rolex Grand Slam.
13.15 Велоспорт. “Тур де Франс”. Етап 17.
18.30 Велоспорт. “Тур де Франс”.
20.35, 21.00, 21.30 Олiмпiйськi iгри. “Живi 

легенди”.
22.00 “АТР: за кадром”.
23.15 Автоперегони. Формула E. Нью-

Йорк. Огляд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Бенфiка - Баварiя. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
08.10 Львiв - Александрiя. Чемпiонат.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Рома - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
12.00 Ренн - Динамо (К). Лiга Європи 

УЄФА.
13.50 Шахтар - Ман Сiтi. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
15.55, 20.10 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
16.35 Ювентус - Аякс. 1/4 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
18.25 Барселона - МЮ. 1/4 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
20.45 Мiлан - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
22.45 Марiуполь - Динамо. Чемпiонат 

України.
00.35 Айнтрахт - Лацiо. Лiга Європи УЄФА.
02.20 Сассуоло - Фiорентiна. Чемпiонат 

Iталiї.
04.10 Олiмпiк - Александрiя. Чемпiонат 

України.

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

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

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

09.30, 11.20 Т/с “Галерея Вельвет”.
11.00, 14.15 Телепродаж.
12.50, 17.25, 23.45, 03.55, 05.25 Погода.
13.10 UA:Фольк. Спогади.
14.30 Д/с “Аромати Колумбiї”.
15.15 Енеїда.
16.15 Д/с “Тваринна зброя”.
17.30 #ВУкраїнi.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.30 Перший на селi.
20.00 Д/с “Життя з левами”.
21.25, 02.25 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.25 Д/с “Особливий загiн”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.30 Разом.
04.05 Спiльно.
04.35 52 вiкенди.
05.30 Д/с “Цiкаво.com”.

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”.
20.40 Х/ф “8 найкращих побачень”.
22.30 “Право на владу”.
00.55 Т/с “Школа. Недитячi iгри”.
01.50 Т/с “Я знову тебе кохаю 2”.

Iíòер
03.30, 02.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.05 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 23.25 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Т/с “Мiсце, що домом зветься”.
12.00 “Новини”.
12.25 Х/ф “Сiссi: Важкi роки iмператрицi”.
14.45 “Правила виживання”.
15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.10 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Лайма Вайкуле. Юрмала. Ранде-

ву 2019”.
02.10 Т/с “Здрастуй, мамо”.

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.
10.10 Секретний фронт.
11.05, 13.25 Т/с “Майор i магiя”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45, 16.20 Х/ф “Крутi чуваки”.
16.35 Х/ф “Вiдшкодування збиткiв”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi. Дайджест.
21.20 Т/с “Пес”.
22.30 Новi лiдери 2.
00.10 Т/с “Невиправнi”.
02.00 Стоп-5.

ÑТБ
06.55 Т/с “Коли ми вдома”.
10.55 МастерШеф.
14.05 Цiєї митi рiк потому.
16.20, 18.00 Х/ф “Анжелiка i король”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.55 Х/ф “Неприборкана Анжелiка”.
20.55 Т/с “Крiпосна”.
22.45 Т/с “Нiконов i Ко”.
00.45 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
03.00 Служба розшуку дiтей.
03.05 Зона ночi.
04.20 Абзац.
06.05, 07.35 Kids` Time.
06.10 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
07.40 Шоу Оля.
08.40 Хто зверху? (12+).
10.10 Т/с “Чаклунки”.
11.10 Європа за копiйки.
13.10 Гастарбайтери.
17.10 Вар`яти.
21.00 Х/ф “Трон. Спадщина”.
23.40 Х/ф “Вiнчестер: Будинок, який по-

будували примари”.
01.40 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, 02.15 Зоряний шлях.
11.20, 03.10 Реальна мiстика.
12.30 Т/с “Черговий лiкар 4”.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “У минулого в боргу”.
23.30, 05.30 Агенти справедливостi.

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”.
13.30 “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”.
02.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.45 Х/ф “Важка вода”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Один шанс iз тисячi”.
10.35, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.10 “Свiдок”.
12.50, 17.45, 02.40 “Випадковий свiдок”.
13.30 “Вартiсть життя”.
14.05, 03.35 “Речовий доказ”.
14.45, 21.30 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Правда життя”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.25 Т/с “Швидка”.
04.00 “Професiї”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Т/с “Зачароване королiвство”.
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.

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

Анатолiчем, Ю. Шпачинською та М. 
Матросовим.

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

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

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

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.25, 14.15 Правда життя.
09.25, 22.40 Дивовижний Всесвiт.
10.20, 17.05, 05.10 Шалена подорож.
11.05 Україна: забута iсторiя.
12.05 Скептик.
13.05, 00.40 Речовий доказ.
15.10, 23.40 Як працюють машини.
16.10, 21.45 Найдивовижнiшi тварини свiту.
18.00 Африканськi рiчки: дари дощiв.
19.00, 20.50 Їжа богiв.
20.00, 01.50 Мiстична Україна.
02.40 Телеформат.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф “Сiмейне коло”.
07.00, 07.40, 08.40 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.50, 11.10 “Моя правда”.
09.30, 00.20 “Спогади”.
10.25 “Софiя Ротару: таємницi її успiху”.
12.00 Х/ф “Канiкули у Львовi”.
13.45, 19.00 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
15.45 Х/ф “Застава в горах”.
17.35 Х/ф “В квадратi 45”.
21.00, 01.50 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Блакитний карбункул”.
01.20 “Академiя смiху”.
03.20 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Пляжний коп 3”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.

10.55, 17.20 “Загублений свiт”.
14.05 Х/ф “Числова радiостанцiя”.
15.35 Х/ф “Коммандо”.
19.25 Т/с “Опер за викликом 3”.
21.30, 23.05 Т/с “Касл 4”.
00.50 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
08.40 М/с “Аладдiн”.
09.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
12.55 М/с “Сiмпсони”.
16.00 Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
19.00 Т/с “СуперКопи”.
21.00 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
00.50 Мамареготала.
03.15 Чистоплюї.
04.10 “Роздовбаї”.
05.00 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.15, 19.00 Автоперегони. Blancpain GT 

World Challenge. Зандвурт. Огляд.
00.45 Олiмпiйськi iгри. “Живi легенди”.
01.00, 11.00, 22.05 Велоспорт. “Тур де 

Франс”. Огляд дня.
02.00, 19.30 Ралi. ERC. Iталiя. Огляд.
02.30, 09.30, 20.40 Фехтування. ЧC. Буда-

пешт. Команди.
04.00, 07.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. 

Етап 17.
06.00, 06.45, 23.05 Грiбний слалом. Кубок 

свiту. Словенiя.
12.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. Етап 18.
18.20 Велоспорт. “Тур де Франс”.
18.50 “Watts”.
20.00 Автоперегони. Формула E. Нью-

Йорк. Огляд.
23.35 Настiльний тенiс. Свiтовий тур. 

Australian Open.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 АЕК - Бенфiка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
08.10 Арсенал-Київ - Ворскла. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Ювентус - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
12.00 Динамо (К) - Ренн. Лiга Європи 

УЄФА.
13.50 Ман Сiтi - Шахтар. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
15.55, 20.10 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
16.35 Порту - Лiверпуль. 1/4 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
18.25 Ман Сiтi - Тоттенхем. 1/4 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
20.45 Рома - Фiорентiна. Чемпiонат Iталiї.
22.45 Десна - Карпати. Чемпiонат України.
00.35 Генк - Славiя. 1/16 фiналу. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
02.20 Фрозiноне - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
04.10 Львiв - Десна. Чемпiонат України.

Ñереда

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

15.00, 18.00, 21.00, 00.40, 05.00 
Новини.

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

09.30, 11.20 Т/с “Галерея Вельвет”.
11.05, 14.15 Телепродаж.
12.50, 17.20, 02.20, 03.55, 05.20 Погода.
13.10, 02.30 Сильна доля.
14.30 Д/с “Аромати Колумбiї”.
15.15 UA:Фольк. Спогади.
16.15 Д/с “Тваринна зброя”.
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
17.55 VoxCheck.
18.25, 01.30 Тема дня.
19.30 Розсекречена iсторiя.
20.30 Д/с “Життя з левами”.
21.25, 01.05 UA:Спорт.
22.00 Перша шпальта.
22.35 Як дивитися кiно.
23.05 Х/ф “Тебе нiколи тут не було”.
03.30 Своя земля.
04.05 Спiльно.
04.30 #ВУкраїнi.
05.30 Д/с “Цiкаво.com”.

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

05.00 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.50, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.15 “Сiмейнi мелодрами”.
14.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.20, 23.05 “Лiга смiху”.
01.30 “Розсмiши комiка”.

Iíòер
04.00 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.20 Т/с “Мiсце, що домом зветься”.
11.25, 12.25 Х/ф “Граф Монте Крiсто”.
12.00 “Новини”.
14.45 “Правила виживання”.
15.50, 16.45, 23.50 “Речдок”.
18.00, 01.35 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
02.20 “Орел i решка. Шопiнг”.

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

04.30, 01.45 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Антизомбi. Дайджест.
11.05, 13.20, 16.20, 23.00, 00.40 “На трьох”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10, 00.05, 02.10 Т/с “Марк+Наталка”.
16.50 Х/ф “Якось порушивши закон”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05, 21.40 Дизель шоу.

ÑТБ
06.25, 00.45 Т/с “Коли ми вдома”.
07.25 Х/ф “Три плюс два”.
09.05 Т/с “Нiконов i Ко”.
17.00, 18.00 Х/ф “Неприборкана 

Анжелiка”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
19.45 Х/ф “Анжелiка i султан”.
22.45 Х/ф “Селюки з Беверлi Хiллз”.

Íоâий êаíаë
03.45, 02.45 Служба розшуку дiтей.
03.50, 02.50 Зона ночi.
05.10 Абзац.
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
07.10 Шоу Оля.
08.10 Хто зверху? (12+).
10.00 Т/с “Чаклунки”.
11.00 Половинки.
15.10 Х/ф “День Триффiдiв”.
19.00 Х/ф “Вавiлон нашої ери”.
21.00 Х/ф “Примара в зброї”.
23.00 Х/ф “Гравiтацiя”.
01.00 Т/с “Клiнiка”.

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

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

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

07.15, 12.25, 15.55, 18.10 Погода в Українi.
07.25 Драйв.
07.55, 08.55, 09.40, 13.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 00.20 Погода на курортах.
08.30, 01.15 Машина часу.
09.25, 16.45 Час громади.
10.10, 11.10, 13.10, 16.10 Iнформацiйний 

день.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
14.10 Медекспертиза. Поради.
17.10 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, 23.00, 

04.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.40 Т/с “Вiд любовi до ненавистi”.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Смак щастя”, 1 i 2 с.
23.30 Т/с “Смак щастя”.
01.45 Телемагазин.
02.15 Х/ф “Ромашка, Кактус, Марга-

ритка”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Ух ти show”.
09.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
10.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
12.00, 16.50 Т/с “Доктор Хто”.
14.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.50 Х/ф “Незважаючи нi на що”.
20.00 Х/ф “Одружись зi мною, чувак”.
22.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
23.00 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
01.10 “Вiрю не Вiрю”.
02.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.35 Х/ф “Вбивство у зимовiй Ялтi”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Порт”.
10.35, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 “Свiдок”.
12.50, 17.45, 03.15 “Випадковий свiдок”.
13.30 “Правда життя”.
14.05 “Речовий доказ”.
14.45, 21.30 Т/с “Хейвен”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Таємницi свiту”.
23.45 Т/с “Я - охоронець”.
01.35 “Хвороби-вбивцi”.
03.30 “Легенди бандитського Києва”.
03.55 “Професiї”.
04.55 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Думмi-мумiя”.
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”.
16.00 М/ф “Рiо”.
18.00, 00.45 Панянка-селянка.
21.00 М/ф “Рiо 2”.
23.00 Х/ф “Знайомтеся - Бiлл”.

01.45 Теорiя зради.
02.35 БарДак.
03.25 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

Анатолiчем, Ю. Шпачинською та М. 
Матросовим.

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 “Репортер”. Но-
вини.

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.
09.20 Дивовижний Всесвiт.
10.15, 17.10, 05.15 Шалена подорож.
11.05 Україна: забута iсторiя.
11.55 Скептик.
12.55, 00.40 Речовий доказ.
15.15, 23.40 Як працюють машини.
16.15, 21.45 Найдивовижнiшi тварини свiту.
18.00, 04.50 Африканськi рiчки: дари 

дощiв.
19.00, 20.50 Їжа богiв.
20.00, 01.50 Мiстична Україна.
22.40 Народженi мусонами.
02.40 Бандитський Київ.
04.25 Дика природа Африки.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф “Не було б щастя”.
07.00, 07.40, 08.40, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.50, 11.20 “Моя правда”.
10.30 “Квiтка. Голос в єдиному екземплярi”.
12.10 Х/ф “Канiкули у Львовi 2”.
13.55, 19.00 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
15.55 Х/ф “Тривожна недiля”.
17.30 Х/ф “Де 042?”
21.00, 01.30 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Ха-Бi-Асси”.
00.45 Х/ф “Провiнцiйний анекдот”.
03.00 Кiноляпи.
03.45 Саундтреки.
04.40 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Пляжний коп 3”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
11.55 “Помста природи”.
12.25 Х/ф “Ворог мiй”.
14.30 Х/ф “Вуличний боєць”.
19.25 Х/ф “Легенди: Гробниця дракона”.
21.10 Х/ф “Битва драконiв”.

23.00 Х/ф “Числова радiостанцiя”.
00.40 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 00.45 Мамареготала. Найкраще.
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
08.40 М/с “Аладдiн”.
09.40 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 “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
23.00 Т/с “CSI: Маямi”.
03.25 Чистоплюї.
04.15 “Роздовбаї”.
05.10 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.30 Грiбний слалом. Кубок свiту. 

Словенiя.
01.00, 07.30, 13.25, 22.00 Велоспорт. “Тур 

де Франс”. Огляд дня.
02.00, 02.30, 20.10, 20.40 Олiмпiйськi iгри. 

“Сила особистостi”.
03.00, 19.10 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 

Flag and Family.
04.00, 10.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 

Етап 18.
06.00 Настiльний тенiс. Свiтовий тур. 

Australian Open.
07.00 “Watts”.
08.30, 09.00, 09.30, 21.10, 21.20 Олiмпiйськi 

iгри. “Живi легенди”.
12.05 Фехтування. ЧC. Будапешт. Команди.
14.35 Велоспорт. “Тур де Франс”. Етап 19.
18.40 Велоспорт. “Тур де Франс”.
21.35 Ралi. ERC. Тележурнал All Access.
23.05 Снукер. Riga Masters. День 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 18.25, 23.25, 01.30 Топ-матч.
06.10 Аякс - Бенфiка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
08.10 Олiмпiк - Арсенал-Київ. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.15 Сампдорiя - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
12.00 Астана - Динамо (К). Лiга Євро-

пи УЄФА.
13.50 Хоффенхайм - Шахтар. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
15.55, 03.30 “Шлях в Баку”.
16.35 Арсенал - Наполi. 1/4 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
18.40 Вiльярреал - Валенсiя. 1/4 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
20.30 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
21.25 Live. Генк - Кортрейк. Чемпiонат 

Бельгiї.
23.40 Славiя - Челсi. 1/4 фiналу. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
01.40 Бенфiка - Айнтрахт. 1/4 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
04.05 Ворскла - Карпати. Чемпiонат Укра-

їни.

UA:Перший
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30, 02.00, 

04.10 Новини.
09.30 Країна на смак.
10.45 Енеїда.
11.45, 14.50 Телепродаж.
12.05 М/с “Дуда i Дада”.
13.00 Х/ф “Поруч з Iсусом: Хома”.
15.15 Д/с “Мальовничi села”.
15.40 Д/с “Фестивалi планети”.
16.10 Д/с “Браво, шеф!”
17.10 Разом.
17.45 Спiльно.
18.15 Своя земля.
18.30 Д/ф “Дика Африка. Слiдами бiлих 

акул”.
19.25 Д/с “Суперчуття”.
19.55 Розсекречена iсторiя.
21.25 Д/с “Свiт дикої природи”.
22.20 Т/с “Дiрк Джентлi”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.25 UA:Фольк. Спогади.
03.20 Д/с “Аромати Мексики”.
04.35 Свiтло.
05.30 Д/с “Цiкаво.com”.

Êаíаë “1+1”
06.00, 23.30, 00.30 “Свiтське життя”.
06.50 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 11.15, 12.40, 13.55, 15.10 “Свiт 

навиворiт 6”.
16.30, 21.30 “Жiночий квартал”.
18.30, 04.30 “Розсмiши комiка. Дiти”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
01.30 “Лiга смiху”.

Iíòер
03.35 Х/ф “Самотня жiнка бажає позна-

йомитися”.
05.00 “Top Shop”.
05.30 “Чекай на мене. Україна”.
07.10 Х/ф “Iдеальний чоловiк”.
09.00 “Шiсть соток”.
10.00 “Готуємо разом”.
11.00 “Києво-Печерська Лавра. Фотографiя 

тисячолiття”.
12.15 “Iнтерв`ю з Блаженнiйшим Митро-

политом Київським i вся України 
Онуфрiєм”.

12.45 “Трансляцiя Молебня з Володимир-
ської гори i Хрещеного ходу”.

15.00 Х/ф “Не стрiляйте в бiлих лебедiв”.
17.45 Т/с “Побачити океан”, 1-3 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Побачити океан”, 4 с.
22.10 Т/с “Повернешся - поговоримо”.
01.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
03.15 “Орел i решка. Морський сезон 3”.

ICTV
05.10 Скарб нацiї.
05.20 Еврика!
05.30 Факти.
05.55 Бiльше нiж правда.
07.40 Я зняв!
09.35 Дизель шоу.
11.00 Особливостi нацiональної роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 “На трьох”.
14.45 Т/с “Пес”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Лицар дня”.
21.25 Х/ф “Сiмейне пограбування”.
23.00 Х/ф “Iнший свiт 3: Повстання 

ликанiв”.
00.45 Х/ф “Iнший свiт 4: Пробудження”.
02.15 12 найкращих шахраїв.

ÑТБ
07.05 Т/с “Коли ми вдома”.
09.05 Х/ф “Здрастуй i прощавай”.
11.00 Т/с “Щастя за угодою”.
15.00 Т/с “Крiпосна”.
19.00 Т/с “Добiгти до себе”.
22.50 Х/ф “Анжелiка i султан”.
01.05 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
06.00 М/с “Лунтiк”.
06.55, 08.45 Kids` Time.
07.00 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
07.30 М/с “Том i Джерi-шоу”.
08.50 Вар`яти.
14.50 М/ф “Монстри на канiкулах 2”.
16.20 Х/ф “Трон. Спадщина”.
19.00 Х/ф “Бiблiотекар. У пошуках спи-

са долi”.
21.00 Х/ф “Бiблiотекар. Повернення до 

копалень царя Соломона”.
23.00 Х/ф “Листоноша”.
02.20 Т/с “Клiнiка”.

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

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

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

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

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

17.55, 20.55, 00.55 Погода на ку-
рортах.

08.20 Клуб Life.
09.15 Автопiлот-новини.
09.25 Укравтоконтинент.

09.35 Натхнення.
10.10 Iсторiя успiху.
10.25 5 поверх.
11.10 Майстри ремонту.
12.10 Олiмпiйськi iсторiї.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
12.35 Медекспертиза.
13.10 Континент.
13.30, 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»
06.30, 07.30, 05.30 Зоряний шлях.
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.00 Т/с “У минулого в боргу”, 9-14 с.
15.20 Т/с “У минулого в боргу”.
17.00 Т/с “Дiвчатка мої”, 1 i 2 с.
20.00 Т/с “Дiвчатка мої”.
22.00 Шоу Братiв Шумахерiв.
00.00, 02.05 Х/ф “Будинок для двох”.
01.35 Телемагазин.
02.25 Х/ф “Прикмета на щастя”.
04.00 Х/ф “Ромашка, Кактус, Марга-

ритка”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Ух ти show”.
08.50 М/ф “Барбi: принцеса перлiв”.
10.15 Х/ф “Саме час”.
12.15 Х/ф “Незважаючи нi на що”.
14.30 “Орел i решка. Морський сезон”.
00.20 Х/ф “Випадково вагiтна”.
02.10 “Вiрю не Вiрю”.
03.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.55 Х/ф “Взяти живим”.
10.00 Х/ф “Бiлоруський вокзал”.
12.00 Т/с “Спецзагiн “Кобра 11”.
16.00 “Україна вражає”.
16.50 “Таємницi свiту”.
18.05 “Крутi 90-тi”.
19.00, 02.50 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Висота”.
21.20 Х/ф “Операцiя “Тушонка”.
23.25 Х/ф “Бунраку”.
01.50 “Реальнi злочинцi”.
03.20 “Випадковий свiдок”.
04.00 “Легенди бандитського Києва”.
04.50 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.25 М/ф “Снiгова битва”.
12.55 Х/ф “Думмi-мумiя”.
14.20, 01.00 Панянка-селянка.
17.15 Х/ф “Знайомтеся - Бiлл”.
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.

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

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

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

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

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

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

Залмаєвим.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.00, 23.30 Мiстична Україна.
07.45 Там, де нас нема.
08.45 Речовий доказ.
09.55 Як працюють машини.
10.55 Дiм.
12.30 Таємницi Сонця.
13.30 Шалена подорож.
14.20 Африканськi рiчки: дари дощiв.
16.20 Дивовижний Всесвiт.
18.20 Брама часу.
21.00 Як працює наш мозок.
00.20 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф “Їх знали тiльки в обличчя”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
08.00 “Мерiлiн Монро. Неприкаяна”.
09.30 “Моя правда”.
10.20 “Невiдома версiя”.
11.05 Х/ф “Материнська клятва”.
13.55 Х/ф “Блакитна стрiла”.
15.35 Х/ф “Випадок у квадратi 36-80”.
17.10 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
21.00 Т/с “Вiчний поклик”.
02.10 “Лайма - по-латиськи “щастя”.
02.55 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “ДжеДАI. Дайджест”.

09.00 “Загублений свiт”.
13.00 Х/ф “Командир ескадрильї”.
14.50 Х/ф “Коммандо”.
16.35 Х/ф “Стукач”.
18.40 Х/ф “Втiкачi”.
20.30 Х/ф “Медальйон”.
22.10 Х/ф “Кур`єр”.
00.00 “Вiн, вона i телевiзор”.
02.35 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 18.00, 02.00 Мамареготала. Най-

краще.
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
08.40 М/с “Аладдiн”.
09.45 М/с “Сiмпсони”.
14.00 Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
22.10 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
03.40 Чистоплюї.
04.35 “Роздовбаї”.
05.25 Оттак мастак!

ªâроñïорò
01.00, 07.30, 13.15, 22.00 Велоспорт. “Тур 

де Франс”. Огляд дня.
02.00 Ралi. ERC. Тележурнал All Access.
02.30, 06.00, 12.00 Снукер. Riga Masters. 

День 1.
04.00, 10.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. 

Етап 19.
08.30 Фехтування. ЧC. Будапешт. Команди.
09.35, 20.20 “Watts”.
14.25 Велоспорт. “Тур де Франс”, 20 етап.
18.50 Велоспорт. “Тур де Франс”.
19.20 Автоперегони. Формула E. Нью-

Йорк. Огляд.
20.30 Кiнний спорт. Global Champions 

Tour. Берлiн.
23.00 Автоперегони. Blancpain Endurance. 

Спа.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 18.25, 20.30, 01.10, 03.20, 

05.30 Топ-матч.
06.10 Бенфiка - Аякс. Лiга чемпiонiв УЄФА.
08.10 Александрiя - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Генк - Кортрейк. Чемпiонат Бельгiї.
12.00 Динамо (К) - Яблонец. Лiга Євро-

пи УЄФА.
13.50 Шахтар - Лiон. Лiга чемпiонiв УЄФА.
15.55, 00.35 “Шлях в Баку”.
16.35 Наполi - Арсенал. 1/4 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
18.40 Валенсiя - Вiльярреал. 1/4 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
20.40 Айнтрахт - Бенфiка. 1/4 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
22.45 Челсi - Славiя. 1/4 фiналу. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
01.30 СПАЛ - Фiорентiна. Чемпiонат Iталiї.
03.40 Львiв - Александрiя. Чемпiонат 

України.

П’яòíиця

Ñóáоòа

26 липня

27 липня
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UA:Перший
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30, 02.00, 

04.10 Новини.
09.30, 02.25 Енеїда.
10.35 Країна на смак.
11.45, 14.00 Телепродаж.
12.05 М/с “Дуда i Дада”.
13.00 Д/с “Браво, шеф!”
14.20 Д/с “Тайська кухня”.
15.25, 21.55 Бюджетники.
15.50 UA:Фольк. Спогади.
16.50 Перший на селi.
17.25 Д/ф “Дика Африка. Велика 

п`ятiрка”.
18.20 Д/с “Фестивалi планети”.
18.55 Д/с “Мегаполiси”.
19.20 Д/с “Суперчуття”.
19.50 Д/ф “Останнiй шанс побачити”.
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.25 Т/с “Дiрк Джентлi”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.20 Д/с “Аромати Мексики”.
04.35 Розсекречена iсторiя.
05.30 Д/с “Цiкаво.com”.

Êаíаë “1+1”
06.00, 19.30, 05.35 “ТСН”.
06.35 М/ф.
06.45 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45, 10.50, 11.50, 12.50, 01.50 “Свiт 

навиворiт 9”.
13.30 Х/ф “Дiвчата”.
15.30 Х/ф “Дiамантова рука”.
17.40 Х/ф “Пiнгвiни мiстера Поппера”.
20.15 “Голос країни. Найкраще”.
23.30 “Лiга смiху”.

Iíòер
04.05, 11.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження 3”.
05.15 “Києво-Печерська Лавра. Фотографiя 

тисячолiття”.
06.25 Х/ф “Бережи мене, мiй талiсмане”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Трансляцiя Божественної Лiтургiї з 

Києво-Печерської Лаври”.
12.00 “Орел i решка. Морський сезон 3”.
13.00 Х/ф “Iнтуїцiя”.
14.40 Т/с “Доктор Фостер 2”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Планета одинакiв”.
23.15 Х/ф “Погана сусiдка”.
01.15 “Речдок”.

ICTV
04.30 Скарб нацiї.
04.40 Еврика!
04.50 Факти.
05.15 Громадянська оборона.
07.00 Антизомбi. Дайджест.
08.55 Т/с “Вiддiл 44”.
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф “Якось порушивши закон”.
14.45 Х/ф “Сiмейне пограбування”.
16.40 Х/ф “Лицар дня”.
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з О. Со-

коловою.
20.35 Х/ф “Вiд колиски до могили”.
22.45 Х/ф “Час скажених псiв”.
00.30 Х/ф “Повiтря”.
02.10 12 найкращих шахраїв.

ÑТБ
06.00 Т/с “Коли ми вдома”.
07.00, 11.05 Хата на тата.
09.00 Страва честi.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.55 Один за всiх.
21.15 Х/ф “Джентльмени удачi”.
23.05 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
04.10 Зона ночi.
05.40 Стендап шоу.
06.35, 08.45 Kids` Time.
06.40 М/с “Пригоди Кота у чоботях”.
07.30 М/с “Том i Джерi-шоу”.
08.50 М/ф “Маленький вампiр”.
10.30 М/ф “Монстри на канiкулах 2”.
12.00 Х/ф “Титан”.
14.00 Х/ф “Солдат”.
16.00 Х/ф “Бiблiотекар. У пошуках спи-

са долi”.
18.00 Х/ф “Бiблiотекар. Повернення до 

копалень царя Соломона”.
20.00 Х/ф “Бiблiотекар. Прокляття чашi 

Iуди”.
22.00 Х/ф “Костянтин”.
00.40 Х/ф “Дзвiнки”.
02.40 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 Зоряний шлях.
11.10 Т/с “Дiвчатка мої”.
15.00 Т/с “Смак щастя”.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
20.50 Футбол. Суперкубок України. “Шах-

тар” - “Динамо”.
23.20 Х/ф “Лара Крофт: Розкрадачка 

гробниць”.
01.50 Телемагазин.
02.20 Х/ф “Її серце”.
03.50 Х/ф “Прикмета на щастя”.
05.30 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Ух ти show”.
09.10 Х/ф “Саме час”.
11.15 Х/ф “Закохайся в мене, якщо на-

важишся”.
13.10 “Орел i решка. Морський сезон”.
02.15 “Вiрю не Вiрю”.
03.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.20 Х/ф “Добрi намiри”.
06.45 “Страх у твоєму домi”.
10.25 Х/ф “Беремо все на себе”.
11.50 Х/ф “Вiрнi друзi”.
13.45 Х/ф “Син вчителя”.
17.10 Х/ф “Операцiя “Тушонка”.
19.15 Х/ф “Вiдпустка за власний рахунок”.
22.00 Х/ф “Вiй”.
00.30 Х/ф “Бунраку”.
02.40 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.15 М/ф “Жаб`яче королiвство: Таєм-

ниця кришталевої жаби”.
12.50 Х/ф “Русалонька”.
14.00, 01.00 Панянка-селянка.
17.00 М/ф “Рiо 2”.
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.

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

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

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

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

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

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

МÅГА
06.00, 05.05 Бандитська Одеса.
07.00, 23.35 Мiстична Україна.
07.50, 18.15 Там, де нас нема.
08.45 Речовий доказ.
09.55 Як працюють машини.
13.25 Шалена подорож.
14.15 Дика природа Африки.
14.45 Африканськi рiчки: дари дощiв.
16.15 Народженi мусонами.
21.00 Дiм.
22.35 Таємницi Сонця.
00.30 Гордiсть України.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф “Де 042?”
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Дiти-зiрки”.
09.30 “Невiдома версiя. Операцiя “И”.
10.20 Х/ф “Вождь Вiннету: син Iнчу-Чуна”.
12.05 Х/ф “Вождь Бiле Перо”.
14.00 Х/ф “Весна на Зарiчнiй вулицi”.
15.40 Х/ф “Дiвчина без адреси”.
17.25 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
21.00 Т/с “Вiчний поклик”.
02.15 “Костянтин Меладзе. Сiрий кар-

динал”.
03.00 Кiноляпи.
03.45 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

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

13.25 Х/ф “Легенди: Гробниця дракона”.
15.10 Х/ф “Спис долi”.
17.55 Х/ф “Янгол-охоронець”.
20.20 Х/ф “Чорний яструб”.
23.00 “ПроФутбол”.
00.30 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 18.00, 02.00, 05.20 Мамареготала. 

Найкраще.
07.00 М/с “Людина-павук”.
07.50 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
08.40 М/с “Аладдiн”.
09.45 М/с “Сiмпсони”.
14.00 Т/с “Усi жiнки вiдьми”.
22.10 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
03.35 Чистоплюї.
04.25 “Роздовбаї”.
05.15 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.30 Ралi-крос. Великобританiя.
01.00, 07.30, 17.45 Велоспорт. “Тур де 

Франс”. Огляд дня.
02.00, 23.45 “Watts”.
02.30, 06.00 Снукер. Riga Masters. День 2.
04.00, 10.00 Велоспорт. “Тур де Франс”, 

20 етап.
08.30 Кiнний спорт. Global Champions 

Tour. Берлiн.
09.30 Ралi. ERC. Тележурнал All Access.
11.30 Автоперегони. Blancpain Endurance. 

Спа.
12.50 Тенiс. АТР 500. Гамбург. Фiнал.
15.25 Автоперегони. Суперкубок Porsche. 

Нiмеччина.
16.10 Тенiс. АТР 250. Гштаад. Фiнал.
18.55 Велоспорт. “Тур де Франс”, 21 етап.
22.30 Велоспорт. “Тур де Франс”.
23.05 Мотоперегони. Endurance. Сузука.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 15.55, 18.00, 20.00, 00.05 

Топ-матч.
06.10 Баварiя - Бенфiка. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
08.10 Олiмпiк - Карпати. Чемпiонат Укра-

їни.
10.00, 15.40, 21.45 Футбол News.
10.15 Лiверпуль - ПСЖ. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
12.00 Олiмпiакос - Динамо (К). 1/16 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
13.50 Шахтар - Айнтрахт. 1/16 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
16.10 Мiлан - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
18.10 Генк - Кортрейк. Чемпiонат Бельгiї.
20.15, 23.15 “Великий футбол”.
20.55 Live. Динамо - Шахтар. Суперку-

бок України.
00.20 Матч. Чемпiонат України.
02.10 Андерлехт - Остенде. Чемпiонат 

Бельгiї.
04.00 Десна - Карпати. Чемпiонат України.

Íедіëя 28 липня
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Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 22 ëиïíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

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

03.30 Провінційні вісті
08.00, 20.00 Єдина країна 
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 У фокусі Європа
12.40 Євромакс
13.10, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Крихітка Джим-

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

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

Віâòороê, 23 ëиïíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

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

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

03.50 На гарячому 
07.35 Погляд зблизька
08.00 Єдина країна
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
11.50 «Кіндер ШОУ»
12.15 Shift. Життя в цифрі
12.30 Завтра-сьогодні 
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Мер» 
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Надобраніч і хай 

щастить» +16 
03.00 Сім’я від А до Я

Ñереда, 24 ëиïíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

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

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

03.50 На гарячому 
07.35 Межа правди
08.30, 17.00 Відкрита зона
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 Концерт В. Дунця «Родинне 

коло» 2ч.
14.00, 01.00 Х.ф. «Таємний хід»
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф.«Безсмертні» +16 
02.30 Хіт-парад

Чеòâер, 25 ëиïíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

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

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

03.50 На гарячому 
07.35 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00 Година для дитини
12.10 Формула здоров’я
13.00 Концерт В. Дунця «Родинне 

коло» 3ч.
14.00, 01.00 Х.ф.«Дорога на грець-

ке весялля» +12 
17.30 «Гал-кліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
20.30 Євромакс
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Хакер» +16 
02.30 Хіт-парад 

П’яòíиця, 26 ëиïíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

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

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

03.50 На гарячому 
07.35, 03.00 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.20 Година для дитини
12.10 «Гал-кліп»
12.40 Сім’я від А до Я
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф.«Мій дикий За-

хід» +16 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Скарби да Він-

чі» +16 
Х.ф.«Скарби да Вінчі» +16 

Ñóáоòа, 27 ëиïíя
06.00 Про кіно 
06.15, 11.00 Про нас

06.45, 09.15 Ранковий фітнес
07.00, 09.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50 На гарячому
07.35 Х.ф.«Остання воля» 
09.00 Час-Tайм
10.00, 19.00 Єдина країна
10.30 У фокусі Європа 
11.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 04.00 Х.ф.«Вседозволеність» 

+16 
14.30 «Кіндер ШОУ»
15.00 Х.ф.«Бабуся Бум» 
16.30 Сім’я від А до Я
17.00, 02.30 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
18.00 Наші вітання 
19.30 Євромакс
20.10 Свято озера
23.00 Єдина країна
23.30, 03.30 Завтра-сьогодні 
00.10 Вікно в Америку
00.30 Х.ф.«Скарби да Вінчі» +16 
02.00 Shift. Життя в цифрі 

Íедіëя, 28 ëиïíя
06.00 Х.ф.«Остання воля» 
07.30, 09.50 Українські традиції
07.45, 08.40 Ранковий фітнес
08.00, 22.00 Єдина країна
09.00, 16.30, 01.15 Завтра-сьогодні
09.30 Справжня ціна
10.15 Пряма трансляція Божествен-

ної Святої Літургії з Архика-
тедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

11.45 Про кіно 
12.00 «Кіндер ШОУ»
12.20 Х.ф.«Бабуся Бум»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті
20.00, 03.00 Огляд світових подій
21.00, 02.30 «Гал-кліп»
21.30 Shift. Життя в цифрі
22.40, 04.15 Х.ф.«Легенда про 

дракона» 
01.00 Час-тайм
01.45 Хіт-парад

  ТТБ
Поíедіëоê, 22 ëиïíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.25 “Аромати Південної Африки “ 
9.50 “UA: Фольк”
10.45 “Ранковий гість”
10.55 Сильна доля 
11.45, 20.15 “Своя земля”
12.15 “Неповторна природа” 
12.40 “Лайфхак українською” 
12.55 М/с “Дуда і Дада” 
13.40 Документальна програ-

ма “Січ” 

14.05 Розсекречена історія 
15.00 100 років мистецтва за 100 

хвилин
15.15 :РадіоДень «Модуль знань» 
15.55 ”Українська література в 

іменах”
16.05 Чудова гра 
16.30 “Погляд з середини” 
17.15 Фольк. Спогади
18.05 Т/с “Еліза” 
19.22 #ВУКРАЇНІ 
19.50 Повернути Донбас: Сєвєро-

донецьк
20.51 Повернути Донбас: – По-

пасна
21.20 Схеми. Корупція в деталях 
21.50 #ВУКРАЇНІ 
22.15 “Неповторна природа”
22.45 100 років мистецтва за 100 

хвилин

Віâòороê , 23 ëиïíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.25 “Аромати Південної Африки “ 
9.55 UA: Фольк 
10.45 Ранковий гість
10.55 Сильна доля 
11.45, 20.15 Своя земля
12.15 “Неповторна природа” 
12.40 “Лайфхак українською” 
12.55 М/с “Дуда і Дада” 
13.40 Лановий. Із циклу “Напам’ять”
14.05 “Розсекречена історія”
15.00 “Wise cow”
15.15 :РадіоДень «Модуль знань»
15.55 ”Українська література в 

іменах”
16.05 Чудова гра 
16.30 “Погляд з середини” 
17.15 Фольк. Спогади
18.05 Т/с “Еліза” 
19.21 Пліч-о-пліч
19.50 Спільно 
20.51 #ВУКРАЇНІ 
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щу-

ром-3 
21.50 Своя земля
22.15 “Неповторна природа”
22.45 100 років мистецтва за 100 

хвилин

Ñереда, 24 ëиïíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.25 “Аромати Колумбії” 
9.50 UA: Фольк.Спогади 
10.45 “Ранковий гість”
10.55 Сильна доля 
11.45 Своя земля
12.15 “Неповторна природа” 
12.40 “Лайфхак українською” 
12.55 М/с “Дуда і Дада” 
13.40 Д/п “Олесь Шевченко. Як 

на сповіді” із циклу “Дис-
иденти”

14.05 “Розсекречена історія”
15.00 100 років мистецтва за 100 

хвилин
15.15 :РадіоДень «Модуль знань» 

15.55 ”Українська література в 
іменах”

16.05 Чудова гра 
16.30 “Погляд з середини” 
17.15 Фольк. Спогади
18.05 Т/с “Еліза” 
19.21 Схеми. Корупція в деталях 
19.50 #ВУКРАЇНІ 
20.15 “StopFakeNews”
20.51 “Наші гроші”
21.20 Повернути Донбас: Лиси-

чанськ
21.50 #ВУКРАЇНІ 
22.15 “Неповторна природа”
22.45 100 років мистецтва за 100 

хвилин

Чеòâер, 25 ëиïíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.30 :РадіоДень «Життя+» 
9.50 UA: Фольк.Спогади 
10.40 “Ранковий гість”
10.55 Сильна доля 
11.45, 20.15 Своя земля
12.15 “Неповторна природа” 
12.40 “Лайфхак українською” 
12.55 М/с “Дуда і Дада” 
13.40 #ВУКРАЇНІ 
14.05 “Розсекречена історія”
15.00 100 років мистецтва за 100 

хвилин
15.15 РадіоДень “Модуль знань”
15.55 ”Українська література в 

іменах”
16.05 Чудова гра 
16.30 “Погляд з середини” 
17.15 Фольк. Спогади
18.05 Т/с “Еліза” 
19.21 Документальна програ-

ма “Січ”
19.50 #ВУКРАЇНІ 
20.52 “Разом”
21.20 “Спільно”
21.50 #ВУКРАЇНІ
22.15 “Неповторна природа”
22.45 “StopFakeNews” 

П’яòíиця, 26 ëиïíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.30 :РадіоДень «Життя+» 
9.50 UA: Фольк.Спогади 
10.40 Ранковий гість
10.55 Сильна доля 
11.45, 21.20 Своя земля
12.15 “Неповторна природа” 
12.40 “Лайфхак українською” 
12.55 М/с “Дуда і Дада” 
13.40 Раїса Руденко. Із циклу 

Напам’ять
14.05 “Розсекречена історія”
15.00 100 років мистецтва за 100 

хвилин
15.15 РадіоДень “Модуль знань”
15.55 ”Українська література в 

іменах”
16.05 Чудова гра
16.30 “Погляд з середини” 
17.15 Фольк. Спогади

18.05 Т/с “Еліза” 
19.21 #ВУКРАЇНІ 
19.50 Наші гроші 
20.15 “Пліч-о-пліч” 
20.51 “Схеми. Корупція в деталях”
21.35 StopFakeNews 
21.50 #ВУКРАЇНІ
22.15 “Неповторна природа”
22.45 100 років мистецтва за 100 

хвилин

Ñóáоòа, 27 ëиïíя
7.00 “Додолики” 
7.10 “Казки Лірника Сашка”
7.25 М/с “Вруміз” 
8.00 “Файний ранок”
9.30 “Аромати Колумбії” 
9.50 Енеїда 
10.50 UA: Фольк.Спогади 
11.40 “Хто в домі хазяїн?”
12.10 “Боротьба за виживання “
12.35 :РадіоДень «Модуль знань»
13.15 #ВУКРАЇНІ 
13.45, 18.30 Своя земля
14.10 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 1917-

1921 . 
14.25 Розсекречена історія 
15.20 Документальна програма 

“Августин Волошин. Мете-
орит незалежності – над 
Срібною землею” 

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

16.45 Сильна доля 
17.40 UA: Фольк.Спогади 
19.00 “Новини”
19.10 Разом 
19.40 ВУКРАЇНІ
20.15 Художній фільм” Грозовий 

перевал” 
20.30 #@)[]?$0 з Майклом Щу-

ром-3 

Íедіëя, 28 ëиïíя
7.00 Додолики 
7.10 Казки Лірника Сашка
7.30 М/с “Вруміз” 
8.00 Чудова гра 
8.30 “Файний ранок”
9.30 “Аромати Колумбії” 
9.50 Країна на смак 
10.50 UA: Фольк.Спогади 
11.40 Хто в домі хазяїн? 
12.10 “Боротьба за виживання “
12.35 :РадіоДень «Модуль знань» 
13.15 #ВУКРАЇНІ 
13.40 Своя земля
14.10 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 1917-1921 
14.25 Розсекречена історія 
15.20 Д/с «Секрети замків Вели-

кобританії» 
16.05 Букоголіки 
16.35 Українська читанка Віннчук
16.45 Сильна доля 
17.35 Лайфхак українською
17.50 UA: Фольк.погади 
18.45 Візитівки Карпат
19.00 Своя земля
19.20 Разом 
19.50 “Спільно”
20.20 Біблійна колекція Художній 

фільм “Клара і Франциск” 
22.05 #ВУКРАЇНІ 
22.30 Букоголіки 
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Персиковий пиріг від 
Інни Сотніченко

ПОТРІБНО: 400 г борошна, 2 ч. л. роз-
пушувача. 4 яйця, 150 г. цукру та дрібка 
ваніліну, 200 г розтопленого вершкового 
масла, 1 б. консервованих персиків. 

ПРИГОТУВАННЯ: борошно змішати 
з розпушувачем. Яйця збити з цукром, 
додати розтоплене масло (не гаряче). З 
персиків злити сироп та дати їм трішки 
обсохнути. Долити 200 мл сиропу у тісто і 
поступово всипати борошно. 

Тісто по консистенції має бути, як на 
оладки. Вилити тісто у форму (у мене 24 
см), зверху в довільній формі викласти 
персики (можна абрикоси, ананаси, гру-
ші чи інші фрукти на ваш смак). Випікати 
при 180 градусах до сухої палички (десь 
50-60 хв.) Вершкове масло розтопити, до-
дати мед (1:1) та змастити пиріг зверху (як 
тільки дістали з духовки). Легко та просто! 
Смачного!

Пиріг з абрикосами

ПОТРІБНО: 250 г домашнього сиру, 70 
г вершкового масла, 3 ст. л. сметани чи йо-
гурту, 2 яйця, 180 г борошна, 3 ч. л. розпу-
шувача, 100 г +3 ст. л. цукру,  1 кг абрикосів, 
цукрова пудра для посипання пирога.

ПРИГОТУВАННЯ: абрикоси розрізати 
навпіл, видалити кісточку. Духовку розігрі-
ти до 1800С. Домашній сир, масло, сметану, 
100 грамів цукру та яйця збити до одно-
рідності. Розпушувач змішати з борошном 
і додати до сирної маси. Ще раз все збити 
до поєднання інгредієнтів. Викласти тісто 
у роз'ємну форму, застелену пергаментом. 
Розрівняти лопаткою. Зверху викласти 
половинки абрикосів та посипати рівно-
мірно рештою цукру. Поставити форму до 
розігрітої духовки й пекти 40-50 хвилин. 
Абрикоси повинні пропектися, пиріг гарно 
вирости та підрум'янитись. Дістати фор-
му духовки і залишити на 15-20 хвилин, 
щоб пиріг трішки вистиг. Вийняти пиріг з 
форми, відділяючи ножем край від форми. 
Щедро посипати його цукровою пудрою і 
подавати.

Пиріг із чорницею на 
пухкому бісквітному тісті

Такий пиріг із чорницею готується 
дуже швидко і просто, а тісто таке легке, 
що просто тане в роті. Родзинкою такого 
десерту є ніжна і ароматна чорниця, але, 
за бажанням, можна замінити чорницю 
іншою ягодою, наприклад, смородиною, 
вишнею, малиною, тільки не забудьте від-
коригувати кількість цукру.

ПОТРІБНО: 300 г чорниці, 1 скл. бо-
рошна, 3 яйця, 1 ст. л. вершкового масла, 
1 скл. цукру, 10 г ванільного цукру, 1 ст. л. 
цукрової пудри.

ПРИГОТУВАННЯ: чорницю перебрати, 
промити і обсушити. Яйця добре збити з 
цукром і ванільним цукром, приблизно 5 
хвилин. Поступово до збитих яєць додати 
просіяне борошно і замісити тісто. Вилити 
бісквітне тісто в змащену вершковим мас-
лом форму для випічки. Зверху розподі-
лити чорницю і відправити у розігріту до 
200°С духовку. Пиріг із чорницею буде го-
товий за 30-40 хвилин. Готовність можна 
перевірити дерев’яною паличкою – вона 
має бути сухою. Готовий пиріг із чорницею 
трохи остудити, дістати з форми і посипа-
ти цукровою пудрою.

Фінський пиріг з 
чорницею і сиром

Цей популярний фінський пиріг просто 
готується, виходить дуже смачним, аромат-
ним. Соковиті ягоди, потопаючі в ніжній за-
ливці, хрустка скоринка з пісочного тіста - 
відмінне частування до чаю. Необов’язково 
використовувати виключно чорницю, піді-
йдуть будь-які ягоди або фрукти.

ПОТРІБНО: борошно - 150 г, масло 
вершкове -150 г, цукор - 100 г, яйце - 1 шт., 
розпушувач - 1 ч. л.

ДЛЯ НАЧИНКИ: чорниця - 500 г.
ДЛЯ ЗАЛИВКИ: сир кисломолочний 

-100 г, натуральний йогурт - 125 мл, ва-
нільний цукор - 1 пак., яйце - 1 шт.

ПРИГОТУВАННЯ: в окремій ємності 
збити розм’якшене масло з цукром, додати 
яйце. Половину борошна просіяти, зміша-
ти з розпушувачем, відправити до збитого 
масла.

Масу добре перемішати, поступово 
ввести борошно. Замісити м’яке тісто.

Форму для бісквіта змастити маслом. 
Викласти тісто, рівномірно розподіляючи 
його по дну і бортиках форми. Приготу-
вати заливку. Змішати сир, йогурт, яйце, 
цукор і ванілін. Інгредієнти збити до одно-
рідності.

Заливку вилити на тісто. Чорницю про-
мити, обсушити, викласти у форму. Запі-
кати в духовці (200 С) 40 хвилин. Готовий 
пиріг повністю охолод ити, потім нарізати 
на шматочки.

Маковий пиріг з 
абрикосами

ПОТРІБНО: яйця - 3 шт., цукор - 200 г., 
кефір - 220 мл., олія - 95 мл., борошно пше-
ничне - 350 г., розпушувач для тіста - 2 ч. л., 
мак - 50 г., абрикоси.

ПРИГОТУВАННЯ: яйця з’єднати з цу-
кром і збити до світлої пишної маси.

Влити кефір і олію. Знову збити. До-
дати борошно і розпушувач, мак. Перемі-
шати. Тісто має бути трохи густішим, ніж 
на оладки. Викласти його у форму, зверху 
половинки абрикосів. Випікати при 180 С 
приблизно 50 хвилин.

Смачного!

Пиріг з аґрусом

ПОТРІБНО: для тіста - 100 г борошна, 
20 г нечищеного мигдалю, 20 г крохмалю, 
1,5 ч. л. розпушувача, 50 г цукру, 1 яйце, 85 г 
вершкового масла, розтопити.

ДЛЯ ПОСИПКИ: 25 г борошна, 25 г не-
чищеного мигдалю, 50 г цукру, 50 г холод-
ного вершкового масла, порізати кубиками.

НАЧИНКА: 400 г аґрусу, 30 г чищеного 
мигдалю пластівцями, цукрова пудра для 
посипання.

ПРИГОТУВАННЯ: мигдаль 
підрум'янити в духовці чи на сухій сково-
рідці й остудити. Духовку розігріти до 180 
0С. Дно роз'ємної форми 20 см діаметром 
застелити пергаментом, боки змастити 
вершковим маслом й посипати борошном. 
Приготувати основне тісто. Для цього бо-
рошно, мигдаль, крохмаль та розпушувач 
помістити в чашу блендера. Збивати, доки 
мигдаль добряче подрібниться. Збити до 
однорідності цукор, яйце, вершкове масло. 
Додати борошно з мигдалем та добре вимі-
шати тісто лопаткою. Одразу ж приготува-
ти верхню посипку. Для цього борошно, цу-
кор та мигдаль помістити в чашу блендера 
й збивати, доки мигдаль подрібниться. До-
дати масло й знову збивати, доки маса по-
чне формувати грудки. Викласти основне 
тісто у підготовлену форму й розрівняти, 
наскільки це можливо. Буде доволі тонкий 
шар тіста, так треба. Зверху викласти аґрус 
й також розрівняти.

Рівномірно розподілити посипку на 
аґрусі, дроблячи її руками й посипати пиріг 
пластівцями мигдалю. Вставити пиріг до 
розігрітої духовки і пекти 45-55 хвилин, в 
залежності від роботи духовки. Верх пови-
нен добре підрум'янитись, а низ зубочист-
ки, встромленої глибоко по центру пирога, 
повинен виходити сухим. Дістати пиріг з 
духовки, залишити на 10 хвилин вистигати, 
а потім обережно зняти форму. Залишити 
ще на 10 хвилин.

Шпинатно-малиновий 
торт

ПОТРІБНО: для бісквіту - 150 г шпина-
ту (свіжого або замороженого), 3 жовтки, 6 
білків, 180 г цукру, 2,5 ч. ложки розпушува-
ча, 80 мл олії, 40 г крохмалю, 140 г борошна.

КРЕМ: 350 г сметани, 350 г згущеного 
молока, 1 лимон (цедра і сік).

ДЛЯ ДЕКОРУ: 500 г свіжої малини, 2 ст. 
ложки цукрової пудри.

ПРИГОТУВАННЯ: шпинат залити окро-
пом, залишити на 10 хв., відцідити, збити 
блендером з олією. Збити жовтки і 130 г цу-
кру до пишної маси, додати шпинат, акурат-
но перемішати. Борошно змішати з крох-

малем і розпушувачем, просіяти, акуратно 
перемішати з жовтковою масою. Білки зби-
ти з 50 г цукру і дрібкою солі до стійкості. 
У три заходи вмішати у тісто. Викласти у 
форму, застелену пергаментом (діаметр 23 
см або 20 на 20 см), випікати у розігрітій до 
180 градусів духовці приблизно 50 хв. Го-
товність перевірити шпажкою. Залишити 
бісквіт на добу. Розрізати на 3 коржі, верх-
ній корж подрібнити на крихти. Цедру ли-
мона зняти терткою, сік вичавити. Сметану 
збити зі згущеним молоком. Не припиняю-
чи збивати, влити тонкою цівкою сік і дода-
ти цедру. Крем одразу почне густіти. Якщо 
крем не загустіє, додати загущувач. Змасти-
ти коржі, боки і верх торта кремом. Можна 
одразу порізати на окремі тістечка і їхні 
боки також змастити кремом. Верх і боки 
обсипати крихтами. Прикрасити малиною, 
посипати цукровою пудрою.

Насипний пиріг зі 
смородиною та 

персиками

Смачна розсипчаста випічка з тіста-
крихти, ніжною кремоподібною заливкою 
та соковитою начинкою. Ягоди можна до-
давати на свій смак та вподобання. А можна 
приготувати пиріг лише з персиками - теж 
буде дуже смачно.

ПОТРІБНО: для тіста - 200 г вершково-
го масла, 2 скл. борошна, 0,5 скл. цукрової 
пудри, 0,5 скл. цукру, 2 ч. л. розпушувача, 
ванілін.

ЗАЛИВКА: 3 яйця, 0,5 скл. цукру, 0,5 скл. 
сметани, 2 ст. л. кукурудзяного крохмалю, 
ванілін.

НАЧИНКА: 300 г смородини (або іншої 
ягоди, можна замороженої, тільки попере-
дньо її слід розморозити), 4 персики. 

ПРИГОТУВАННЯ: розтерти в крихту 
масло, борошно, цукрову пудру та цукор. 
Додати розпушувач. Тісто насипати в си-
ліконову або роз'ємну форму діаметром 
21 см., формуючи високі бортики (сильно 
не притискати!). На дні заготовки рівно-
мірно розподілити смородину. На неї ви-
класти нарізані часточками персики. Для 
заливки: збити міксером чи вінчиком яйця, 
крохмаль, цукор, ванілін і сметану. Вилити 
зверху на ягоди-фрукти. Відправити пиріг у 
духовку, попередньо розігріту до 180ºС. За-
пікати близько 40 хвилин, щоб верх схопив-
ся (серединка має ще злегка колихатися). 
Діставати пиріг із форми й  розрізати лише 
після остаточного охолодження (краще від-
правити його в холодильник на ніч, зранку 
він буде ще смачніший).

Солодкий 
смак літа

Рецепти смачних пирогів з ягодами і 
фруктами
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Відповіді

Тернопільський  національний  економіч-
ний університет IV рівня акредитації відпо-
відно до Закону України «Про вищу освіту» 

оголошує конкурс на заміщення посад:
- директора бібліотеки ім. Л. Каніщенка;
- директора навчально-наукового інституту 

креативних студій. 
Вимоги до кандидатур на посаду: науковий 

ступінь, вчене звання, бібліотечний стаж роботи 
не менше 5 років (для  кандидатур на посаду ди-
ректора бібліотеки ім. Л. Каніщенка).  

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; авто-
біографія; засвідчені в установленому порядку 
копії документів про вищу освіту, наукові ступе-
ні 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. 
Детальніше з умовами конкурсу можна 

ознайомитись у вченого секретаря ТНЕУ за 
тел. (0352) 47-50-62.

Чистимо замулені криниці механізова-
ним способом! На відмінно! 

Тел.: 096-665-99-09, 073-44-36-294, 
066-64-68-680.

Дані про мету і засоби здійснення запроектованої діяльнос-
ті: будівництво котельні для навчальних корпусів № 1 та № 11 
Тернопільського національного економічного університету по 
вул. Львівській в м. Тернополі.

Замовник: Тернопільський національний економічний уні-
верситет, 46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11.

Характеристика об’єкту проектування: проектом перед-
бачено будівництво окремостоячої індивідуальної котельні 
для виробництва тепла, опалення, вентиляції та гарячого во-
допостачання навчальних корпусів №1 та №11 ТНЕУ. Проек-
том передбачено приєднання до існуючих інженерних мереж 
згідно з технічними умовами, встановлення блискавкозахисту 
приміщення котельні та сигналізації, приладів загазованості. 
Режим роботи котельні – протягом опалювального сезону.

Перелік очікуваних залишкових впливів запроектова-
ної діяльності:

- викид в атмосферу в т/рік: азоту діоксид - 0,977; вуглецю 
оксид - 4,363; метану- 0,017;

- водне середовище: джерелом водопостачання прийня-
то існуючий водопровід міста. Місцем підключення побутових 
стоків є самопливний каналізаційний колектор загальносплав-
ної каналізації міста. Відведення дощових і талих вод із даху ко-
тельні здійснюється за допомогою водостічних воронок та за 

рельєфом до існуючої мережі внутрішніх водостоків. Розрахун-
кові витрати води становлять: 24, 1 м3/добу, 0,28 л/с.;

- тверді побутові відходи збираються в закриті контейне-
ри. На об’єкті будівництва забезпечені умови для роздільного 
збору відходів. Для роздільного збирання ТПВ використана 
технологічна схема 2 - на три контейнери. Перший контейнер  
- блакитного кольору з написом "Папір" - призначений для зби-
рання паперу. Другий контейнер - жовтий  контейнер з написом 
"Полімери" - для збирання полімерних відходів. Третій контей-
нер - сірого кольору - призначений для збирання решти змі-
шаних  відходів, у тому числі органічної  складової побутових 
відходів. Побутові відходи в подальшому вивозять спеціальним 
транспортом для передачі на видалення на полігон ТПВ або 
утилізацію. Відпрацьовані лампи будуть збиратись в герметич-
ній шафі. В подальшому відпрацьовані люмінесцентні лампи 
передаються на підставі договору сторонній організації, що має 
відповідну ліцензію.

Зобов’язання замовника: Будівництво котельні запроек-
товано відповідно до норм і правил охорони навколишнього се-
редовища. Замовник, Тернопільський національний економіч-
ний університет, бере на себе обов’язок здійснити будівництво 
котельні, згідно з проектними рішеннями, і надалі експлуату-
вати її під час всієї діяльності відповідно до цього зобов’язання.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

Погода в Тернополі 
й області

17 липня - хмарно з проясненням, дощ, темпе-
ратура повітря вночі 11-15, вдень 18-20 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.29, захід - 21.18. Повний місяць. 

18 липня - хмарно з проясненням, без опадів, 
температура повітря вночі 11-13, вдень 18-20 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 5.30, захід - 21.17. 

19 липня - хмарно з проясненням, без опадів, 
температура повітря вночі 13-15, вдень 20-24 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 5.31, захід - 21.16. 

20 липня - хмарно з проясненням, можливий 
дощ, температура повітря вночі 14-15, вдень 22-25 
градусів тепла. Схід сонця - 5.32, захід - 21.15. 

21 липня - хмарно з проясненням, без опадів, 
температура повітря вночі 15-16, вдень 25-26 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 5.33, захід - 21.14. 

22 липня - хмарно з проясненням, можливий 
дощ, температура повітря вночі 17-18, вдень 24-25 
градусів тепла. Схід сонця - 5.34, захід - 21.12. 

23 липня - хмарно з проясненням, без опадів, 
температура повітря вночі 15-16, вдень 24-25 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 5.36, захід - 21.11. 
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Замовити вітання для своїх 
рідних, близьких та друзів 

можна безпосередньо  у редакції  
тижневика “Наш ДЕНЬ“,  або за 

телефоном тел. (068) 364-08-54.  
Ціна привітання - від 100 грн.
 Для передплатників " Нашого 

ДНЯ" - знижки.

ГОРОСКОП
З 17 по 23 липня

ОВЕН
На цьому тижнi не варто 

чекати особливої радості чи 
фантастичних подарунків. По-
силиться відповідальність за ту 
справу, якій ви служите.  

ТЕЛЕЦЬ 
Кожен iз вас повинен чітко 

уявляти свої обов’язки й вико-
нувати взяті на себе доручення. 
Уважно прислухайтеся до порад 
і за можливості їх виконуйте.

БЛИЗНЮКИ 
На цьому тижнi ви отримаєте 

приємнi новини. Сплануйте від-
починок із сім’єю і налаштовуй-
теся на позитив.

РАК 
Не варто буквально сприй-

мати інформацію i впадати у від-
чай. Основа до сприйняття на-
ших рекомендацій - позитивний 
і конструктивний підхід.

ЛЕВ 
Якщо у вас поганий настрiй, 

налаштуйтеся на позитив і 
ні в якому разі не сумуйте. 
Навчiться контролювати емоцiї.

ДІВА 
Попереду важкий перiод. 

Вашої енергії та сміливості буде 
недостатньо, щоб стрімко руха-
тися вперед. Чи не краще зачаї-
тися і накопичити сили?

ТЕРЕЗИ 
Найімовірніше, ви нарештi 

створите міцну сім’ю і значно 
поліпшите матеріальне стано-
вище. Однак не варто забувати, 
що  щастя навряд чи впаде з 
неба.

СКОРПІОН 
Тiльки вiд вас залежить, на-

скільки ви будете рішучими і за-

повзятливими. Не сподівайтеся 
на чиюсь допомогу, дійте стрім-
ко, спираючись на власний до-
свід.

СТРІЛЕЦЬ 
Перш ніж щось зробити, 

необхідно все обміркувати і зва-
жити та в жодному разі не про-
рахуватися навіть у дрібницях. 
Інакше не уникнути серйозних 
помилок.

КОЗЕРІГ 
Доля дуже прихильна до 

вас. Ви зумієте реалізувати 
свої прагнення і в результа-
ті вас чекає підвищення по 

службі. Не пропустіть свій 
шанс.

ВОДОЛІЙ 
Доведеться попрацювати, 

адже у вас усе валитиметься з 
рук. Використовуйте цей час 
для роздумів і переоцінки цін-
ностей. Постарайтеся винести 
уроки і хоч трохи змінити себе 
на краще.

РИБИ 
Не відмовляйтеся від робо-

ти, навіть якщо відчуваєте, що 
сили зникають. Постарайтеся 
правильно розпланувати час і 
беріться одразу за головне.

Вітаємо! 
Івана Григоровича Галаса 

з с. Вікторівка Козівського району з Днем народження!

Вітаємо!
Заступника головного лікаря 

з медичної частини КНП "Лановецька ЦРЛ"
Олега Володимировича 

Богатюка 
із ювілеєм!

Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться.
Хай буде істина проста:
Чим більше літ, тим більше щастя.
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку й злагоди в родині,
Журба щоб в безвість відійшла,
А радість жила в кожній днині!
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила що впасти не дадуть,
І сам Господь по милості наділить 
Ще довгих літ, що сонцем виграють!
Тож зичимо здоров'я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Легкою хай буде життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога!

З повагою - головна медична сестра, старші медичні 
сестри та фармацевт КНП "Лановецька ЦРЛ".

Вітаємо!
Любого сина, чудового братика, 

дбайливого внука, класного 
похресника і племінника та 

правнука
Андрія Гушпета

з с. Великі Вікнини на Збаражчині
з Днем народження!

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

З любов’ю – мама Оксана, тато Руслан, братик Олек-
сій, сестричка Таня, дідусі Григорій і Микола, бабуся 
Маруся, прабабуся Надя, прадідусь Філімон із сім’єю, 

хресна Оксана з сім’єю, дядьки Іван і Михайло з сім’ями 
та вся велика родина. 

Вітаємо!
Андрія Гушпета 

з Великих Вікнин на Збаражчині 
з 12-річчям!

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

Несуть тільки радість з собою роки!
З любов’ю – бабуся Оля, тьоті Наталя і 

Мирослава, дяьки Міша і Микола, братики 
Сергій і Ваня, бабуся Тоня і дідусь Дмитро.  

Прийміть найкращі привітання
Здоров’я, щастя та багато літ.
Хай доля квітне так барвисто,
Як навесні вишневий цвіт.
Хай сила й успіх прибувають,
До серця старість не спішить,
Хай люди завжди поважають
І Бог життя благословить!
Хай многа літ Вам ще воздаться,
Щедро колоситься хлібне поле,
Візерунок, вишитий зі щастя,
Хай завжди мережить Вашу долю. 
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти
Даруєм Вам у цей святковий день!

Вітаю!
Мудру, красиву, розсудливу жінку, чудову подругу

Лесю Савівну Кебу  з Теребовлі з Днем народження!

Летить, летить на цвіт бджолиний рій,
Отак й життя минає швидко.
Ти перед дзеркалом не стій
Хвилинами з тривожним смутком.
Ось перша зморшка підповзла,
Але в очах – таке жадання!
Й онука бігає мала,
Дарує силу й сподівання.
Ну, що ж, і з яблунь білий цвіт
У певну пору опадає,
Життя на нас лишає слід,
І ми свій слід в житті лишаєм. 

А ти – така ще молода!
Така красива, промениста!
Хай доля буде, як вода:
Дзвінка, прозора, добра, чиста!
Нехай життя Твоє ще довго пишеться,
Хай буде море радощів і задушевних слів.
Нехай все краще у душі Твоїй залишиться,
І витерти його ніхто щоб – не зумів!

З любов’ю і безмежною вдячністю за 
розуміння, щирість, гарну дружбу – 

подруга Марія. 

Вітаємо!
Досвідченого лікаря, хорошу і 

чуйну людину, 
заступника головного лікаря 

з медичної частини КНП 
"Лановецька ЦРЛ"

Олега Володимировича 
Богатюка 

із ювілеєм!
Вам 50! Не так уже й багато:
Всього лиш 30 після 20,
То ж зичимо у це прекрасне свято,
Як в юності, міцніти і рости.
Ніхто не знає, що нас завтра жде.
Зірки, хоч відають, мовчать на видноколі,
То ж проживіть усі прекрасні дні
По вінця повні у щасливій долі.
Нехай Вам легко сходить час робочий,
Й спокійні будуть вихідні,
Хай щастям сяють добрі очі,
І сонцем радують всі дні.

З повагою - колектив 
КНП “Лановецької ЦРЛ“.

Сучасні інноваційні технології

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

З найкращими побажаннями - 
парафіяни церкви 
Святого Миколая 

села Вікторівка




