
3 червня - хмарно, 
дощ, температура 
повітря вночі 6-8, 
вдень 11-13 градусів 
тепла. Схід сонця - 
5.14, захід - 21.18. 

4 червня - хмарно 
з проясненням, дощ, 
температура пові-
тря вночі 7-8, вдень 
14-17 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.13, за-
хід - 21.19. 

5 червня - хмарно, 
без опадів, темпера-
тура повітря вночі 
11-12, вдень 19-22 
градуси тепла. Схід 
сонця - 5.13, захід 
- 21.20. Повний мі-
сяць.

6 червня - хмарно 
з проясненням, міс-
цями дощ, темпера-
тура повітря вночі 
14-14, вдень 17-20 

градусів тепла. Схід 
сонця - 5.12, захід - 
21.21. 

7 червня - хмарно 
з проясненням, без 
опадів, температура 
повітря вночі 13-14, 
вдень 20-21 градус 
тепла. Схід сонця - 
5.12, захід - 21.21. 

8 червня - хмарно 
з проясненням, без 
опадів, температура 

повітря вночі 14-15, 
вдень 20-24 градуси 
тепла. Схід сонця - 
5.11, захід - 21.22. 

9 червня - хмарно 
з проясненням, мож-
ливий дощ, темпера-
тура повітря вночі 
14-15, вдень 19-20 
градусів тепла. Схід 
сонця - 5.11, захід - 
21.23. 

Погода в Тернополі й області

У ціну газети враховано вартість  
поштових послуг: прийом  

та доставку видання  
до передплатників

Триває передплата  
«Нашого ДНЯ» на наступне 

півріччя 2020 року!

1 місяць - 28 грн. 50 коп. 
3 місяці - 82 грн. 90 коп. 
6 місяців - 159 грн. 40 коп.

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому 

відділенні або у листонош

індекс - 68710

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Незалежний громадсько-політичний тижневик Тернопілля | Заснований у червні 2013 року | індекс - 68710
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Життєві історії  
у “Сімейному 

гніздечку”

Сучасні інноваційні технології

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

10-11 стор. 3 стор.

Через загрозу коронавірусу багато послуг тепер 
можна отримати онлайн. Стосується це і передплати 
улюблених періодичних видань. Раніше таку послугу 

надавали лише у відділеннях «Укрпошти» й листоноші. 
Але зараз є змога передплатити газету онлайн, тобто 
через Інтернет.

У такий спосіб оформити передплату можна до 15 числа кожного 
місяця в обласних центрах і в Києві, а в інших населених пунктах - до 
10 числа. 

ПОЯСНЮЄМО, ЩО ДЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНО.
Увійдіть на головну сторінку сайту  «Укрпошти» за посиланням 

https://www.ukrposhta.ua і оберіть розділ «Передплатити». Далі на-
тисніть на позначку «Каталоги місцевих видань». На екрані ви поба-
чите карту України. Слід обрати Тернопільську область. Опісля ви по-
бачите віконечко «Назва/індекс видання», у якому слід написати «Наш 
ДЕНЬ». На екрані з’явиться фотографія нашого видання. Натиснувши 
на неї, ви перейдете до кінцевого етапу передплати. На екрані висві-
титься опис газети. Кількість комплектів - це кількість передплат. 
Якщо вам не потрібні кілька примірників «Нашого ДНЯ» одразу, то в 
цьому віконечку повинна бути цифра «1». 

Клацніть на віконечко із тими місяцями, протягом яких ви бажаєте 
отримувати газету (вартість розрахується автоматично). Після цього 
натисніть на віконечко «Додати в кошик». Згодом натисніть «Перегля-
нути кошик», а потім - «Оформлення замовлення». 

Вам потрібно обрати, хто замовник - фізична чи юридична особа і 
ввести дані. Якщо ви передплачуєте газету для себе, то виберіть «За-
мовник є отримувачем». Якщо для юридичної особи, то виберіть від-
повідне віконечко. Якщо ж для фізичної, але не для себе, то не відзна-
чайте жодного з віконечок. Введіть дані отримувача. 

Будьте уважними. Поля, позначені зірочкою, обов’язкові для запо-
внення. Якщо заповните неправильно, система вас далі не пропустить. 
Збережіть форму.

Для оплати введіть номер вашої картки, термін її дії, код (три циф-
ри на звороті картки) і електронну пошту. На ваш номер телефону 
надійде пароль, який потрібно буде ввести, аби підтвердити оплату. 
Квитанцію можна буде зберегти в pdf-форматі. Також вона надійде на 
вказану електронну пошту.

Оформивши передплату, ви отримуватимете «Наш ДЕНЬ» 
щотижня - листоноша приноситиме газету у ваші домівки чи 

офіси. Окрім того, нагадуємо, що можна скористатися і звичним спо-
собом передплати - в усіх відділеннях «Укрпошти» 

чи в листонош упродовж року. 

«Ти моя радість, ти моє дихання і моя душа. Люблю тебе і прошу 
стати дружиною мені на все життя», – такими словами попросив 

руки своєї обраниці командир роти, старший лейтенант Роман 
Цимбал під час заходів бойової підготовки на Рівненському 

полігоні. Майбутня наречена радіотелефоністка Вікторія Кравчик 
була приголомшена, адже нічого не підозрювала про задум Романа. 

Зі сльозами на очах від радості відповіла: "Так!". 

ВІЙСЬКОВЕ КОХАННЯ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИХ АРТИЛЕРИСТІВ

Перед від’їздом на Схід офіцер 
освідчився коханій на полігоні Продовження на стор. 6

ПЕРЕДПЛАЧУЄМО 
«Наш ДЕНЬ» онлайн

Вибач і прощавай...

Спочивайте з Богом, 
НЕЗЛАМНА 
«ТОПОЛЕ»!
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На Тернопільщині 
проведено вже 84 проби, 
10 з яких — позитивні. 

Про це повідомила головна 
санітарна лікарка  області 
Оксана Чайчук під час брифінгу 
1 червня.

«Це означає, що люди мають певний 
рівень імунітету до коронавірусної ін-
фекції. Ми отримали ще 10 тест-систем 
і вже готові до тестування окремих ка-
тегорій населення, визначених алго-
ритмом Міністерства охорони здоров’я 

України», — зазначила Оксана Чайчук.
Насамперед тестують людей, які за-

безпечують боротьбу з коронавірусом 
і працюють у вогнищах захворюван-
ня. Це медики, працівники Нацполіції, 
Нацгвардії, ДСНС тощо. У той же час 
головна санітарна лікарка області на-
голошує: процес лише стартував і мож-
ливість пройти тестування на антитіла 
до коронавірусу матимуть всі охочі.

Як підкреслив голова Тернопіль-
ської обласної державної адміністрації 
Володимир Труш, у державних закла-

дах охорони здоров’я вказані тести 
проводять абсолютно безкоштовно. 

Лікувальні заклади області, у яких 
наявні ІФА-апарати також закуплять 
тест-системи, або проводити тестуван-
ня на місцях. 

 «Наразі налічується п’ять ІФА-
апаратів в обласному лабораторному 
центрі. По одному ІФА-апарату є у Тер-
нопільській університетській лікарні, а 
також у районних лікувальних закла-
дах, що у  Теребовлі,  Кременці,  Монас-
тириську,  Борщові та  Заліщиках», — 

повідомив очільник області. 
Отож, на Тернопільщині розпочи-

нається масштабна робота по визна-
ченню у населення імуноглобулінів М 
(рівня, що виявляє гостру стадію за-
хворювання коронавірусної інфекції) 
та антитіл класу G, що з’являються, як 
правило, з 7-10 дня від появи клінічних 
симптомів. Тест на антитіла класу G ви-
значає, чи хворіла людина на корона-
вірус. Якщо його зробити навіть через 
кілька місяців після захворювання, він 
покаже наявність антитіл.  

На Тернопільщині 
стартує масове тестування 

на антитіла до коронавірусу
Наприкінці травня область отримала пробну тест-систему для обстеження населен-
ня на COVID-19 методом ІФА (імуноферментного аналізу). Основою вказаного методу  
є можливість виявити антитіла до коронавірусу.

Жителі Тернопільщини 
заборгували за 
комуналку 800 

мільйонів гривень

Як повідомляє заступник 
директора департаменту 
- начальник 

управління житлово-
комунального господарства 
енергозбереження 
облдержадміністрації 
Софія Близнюк, основним 
боржником за отримані 
житлово-комунальні послуги 
залишається населення.

«Станом на 1 травня цього року 
жителі області заборгували 800 млн. 
гривень за спожиті комунальні по-
слуги. Борг за природний газ - 382,4 
млн. гривень, за електричну енергію 
- 109,9 млн. гривень, за теплову енер-
гію  - 108,7 млн. гривень», - констату-
вала Софія Близнюк.

За її словами, заборгованість бю-
джетних установ та організації усіх 
рівнів складає понад 25 млн. гривень.

«Ми хочемо звернутися до меш-
канців області, щоб вони розра-
хувалися за спожиті енергоносії. 
Адже підприємства вже готуються 
до нового опалювального сезону 
2020/2021 року і не мають обігових 
коштів. А для цього потрібно 352 
млн. гривень», - зауважила Софія 
Близнюк.

Вже їздять 
електрички і автобуси
Та з отриманням дозволу не всі 

маршрути відновили роботу

«Згідно із законом України «Про військовий 
обов’язок та військову службу», з 1 травня по 30 лип-
ня повинен був здійснюватися призов на строкову 
військову службу. Однак у зв`язку з пандемією термі-
ни були зміщені. Тому призов триватиме 1 червня по 
30 липня», - зазначив Олександр Скумбрій.

Відправка буде здійснюватися у два етапи. 
Цього року на строкову військову службу призи-
ваються придатні для цього за станом здоров’я 

громадяни України чоловічої статі, яким до дня 
відправлення у військові частини виповнилося 18 
років, та старші особи, які не досягли 27-річного 
віку і не мають права на звільнення або відстрочку 
від призову. 

Однак згідно з указом Президента, до війська 
буде відправлено громадян, яким виповнилося 20 
років. А ті, кому виповнилося 18 і 19 років, отрима-
ють відстрочку. 

На Тернопільщині зареєстрували 1180 
випадків  інфікування коронавірусом. 
З них 1097 - дорослі, 83 - діти, 26 

людей померло, видужала 921 особа.
З 1 червня у Тернополі дозволили роботу закладів 

фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-
центрів. Винятком є проведення групових занять з 
кількістю учасників більше, ніж 10 осіб.

Посадовці також дали зелене світло для про-
ведення навчально-тренувальної роботи дитячо-
юнацьким спортивним школам (окрім басейнів) за 
умов проходження вихованцями диспансерного об-
стеження згідно з встановленими нормами та тер-
мінами, а також за умов проведення занять на від-
критому повітрі, окрім занять, що передбачають 
безпосередній фізичний контакт.

Нагадаємо, у місті також дозволено відвідувати 
спортивні та дитячі майданчики, локації з вулични-
ми тренажерами.

Окрім того, під час позачергового засідання комі-
сій під головуванням  очільника області Володимира 
Труша прийнято рішення щодо часткового віднов-
лення в області освітнього процесу.

Як повідомила начальниця управління освіти і 
науки Тернопільської облдержадміністрації Ольга 
Хома, з 1 червня свою діяльність відновлять закла-
ди професійної освіти, передфахової вищої освіти та 
вищі навчальні заклади.

«Це стосується лише тих курсів, які вже завершу-
ють навчання. При цьому обов’язково повинні бути 
дотримані всі епідеміологічні вимоги», - зазначила 
Ольга Хома.

Навчання не відновлюють лише на території 
Шумського та Кременецького районів, у яких досі не-
сприятлива епідеміологічна ситуація. 

Відвідування занять у випускних групах дозволе-
но в групах не більше 10 осіб.

«Відбудуться професійно-практичні підготовки, 
державні кваліфікаційні атестації, а також підготов-
чі заходи до практики на виробництві, — розповіла 
Ольга Хома. — Крім того, пройдуть планові атестації 
для подальшого отримання документів про профе-
сійну, фахову передвищу та вищу освіту. Заплановані 
й публічні захисти наукових досягнень у формі дис-
ертацій».

У межах послаблення карантину з 10 червня вла-
да дозволить відкрити свої зали кафе та ресторанам. 
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охоро-
ни здоров’я. Однак остаточне рішення прийматиме 
місцева влада. 

КАРАНТИН ПОСЛАБЛЮЮТЬ: 
дозволили займатися спортом і 
пари для студентів-випускників

До війська покличуть 550 юнаків
З 1 червня по 30 липня триватиме призов на строкову військову службу на 

Тернопільщині.  Про це повідомив т. в. о. обласного військового комісара 
Олександр Скумбрій.

З 1 червня у 
Тернопільській 
області 

відновлюють приміські 
залізничні перевезення.  
Це рішення було 
прийняте ще 22 травня, 
що дало можливість 
«Укрзалізниці» 
підготуватися належним 
чином.

«На даний час відновлено 
вже 5 маршрутів у Золочів-
ському, Підволочиському, Ла-
новецькому, Заліщицькому і 
Бережанському напрямках», 
- повідомив під час брифінгу 
начальник управління  ре-
гіонального розвитку, інф-
раструктури та дорожнього 
господарства облдержадміні-
страції Олег Продан.

При цьому діє ряд обме-
жень: перебування пасажи-
рів не повинне перевищува-
ти кількість сидячих місць, 
обов’язковий температурний 
скринінг і масковий режим 

водія, пасажирів та іншого об-
слуговуючого персоналу, а та-
кож наявність антисептиків.

У той же час у Кременець-
кому, Почаївському та Шум-
ському напрямках пасажир-
ське перевезення наразі не 
відновлене.

«Ми обмежили рух у вка-
заних районах тому, що після 
першого тижня адаптивного 
карантину рівень нових ви-
падків був високий. У Креме-
нецькому районі він становив 
35,8 випадків на 100 тис. на-
селення,  а в Шумському - 12,1 
випадків на 100 тис. населен-
ня», - зазначила головний са-
нітарний лікар Тернопільської 
області Оксана Чайчук.

Щодо автобусного сполу-
чення на Тернопільщині, то 
ситуація ще не налагодилася. 
На табло автовокзалу дуже 
багато автобусних маршру-
тів, які не відновили роботу. 
На сайті автовокзалу радять 
уточнювати інформацію у 
диспетчерів. 
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Марія Штепа – 
мужня і незламна 
українка, зв’язкова 

УПА, яка за любов до своєї  
країни зазнала жорстоких 
допитів і заслання до 
таборів  Мордовії. А ще 
вона - авторка численних 
книжок, за якими можна 
вивчати історію та 
діяльність УПА на теренах 
нашого краю. Першого 
червня перестало битися 
серце надзвичайної жінки, 
яка найбільше в житті 
любила Україну. У березні 
їй виповнилося 95 років. 

Марія Штепа народилася в 
села Ромашівка Чортківського 
району. У підлітковому віці бра-
ла активну участь в діяльності 

патріотичної організації «Про-
світа», а в 1942 році вступила 
до молодіжної ОУН. Працюючи 
у райфінвідділі села Білобожни-
ця, була зв’язковою ОУН-УПА під 
псевдонімом «Тополя». Повідо-
мляла про небезпеку в села, де 
мала бути облава, щоб уникну-
ти нерівних боїв у разі оточення 
повстанців енкаведистами. До-
помагала пораненим повстан-
цям, діставала ліки.

Марію Штепу арештували 12 
грудня 1946 року. Вона витри-
мала страшні тортури у КПЗ, од-
нак не зізналася ні в чому. Відбу-
вала ув’язнення в Мордовії – 10 
років працюючи на лісоповалі.

Все своє життя Марія Штепа 
присвятила громадській праці 
з метою розбудови Української 
держави. Повернувшись із за-
слання, підтримувала націона-
лістичний дух на рідних тере-
нах, організувавши у 80-х роках 
церковний хор в селі Білобож-
ниця, який проводив репетиції 
у неї вдома. Ініціювала спору-
дження пам’ятника «Жертвам 
тоталітарного режиму» у цен-
трі цього ж села та відновлення 

могили Січового стрільця на Бі-
лобожницькому цвинтарі.

З часу проголошення неза-
лежності України Марія Штепа 
брала активну участь в громад-
сько-політичному житті Терно-
пільщини. Зустрічалася з молод-
дю та учнями, розповідала про 
буремні роки підпільної бороть-
би, виховуючи у них патріотизм, 
любов до України, високу грома-
дянську свідомість. Свій багатий 
життєвий досвід про боротьбу 
за державну незалежність пе-
редала у творчому доробку. 
Вона є автором 10 книг. Окрім 
того, пані Марія створила музей 
політв’язнів та репресованих у 
Чортківському районі у примі-
щенні Бучацького Єпархіального 
управління, сама проводила там 
екскурсії для всіх небайдужих. 

22 серпня 2016 року Прези-
дент України Петро Порошенко 
нагородив Марію Степанівну 
орденом княгині Ольги ІІІ сту-
пеня.

- В її маленькій кімнаті у «Ка-
рітасі» було багато книг, - з те-
плом згадує Марію Штепу чорт-
ківчанка Раїса Обшарська. - Вона 
їх читала, писала, любила... А ще 
обожнювала дітей. Впродовж 
п’ятнадцяти років, щоразу, коли 
ми приходили до стареньких 
людей з благодійним концер-
том, вона не могла натішитися 
нашими дошкільнятами.

«Яка краса, який цвіт Укра-
їни!» - захоплено вигукувала. І 
завжди просила зробити їй світ-
лини з діточками. І обов`язково 
передати, щоб вона ними милу-
валася.

«…А скільки тих безіменних 
дитячих могилок розкидано 
страшною долею в лісах та по-
лях, на яких ніхто і квіточки не 
покладе», - тяжко зітхала. 

Сльози наверталися на не-
бесно-блакитні очі цієї сивої 
мудрої жінки, відданої патріот-
ки нашої землі, легенди нашого 
краю.

Марія Штепа... Як голубка 
легкокрила відлетіла в небо її 
душа. Залишилися книги, спо-
гади і світлини. І наша світла 
пам`ять.

Спочивайте з Богом, 
незламна «Тополе»! 

Ми ніколи не забудемо 
Ваш великий подвиг і 

полум’яну повість Вашо-
го життя...»

Спочивайте з Богом, 
НЕЗЛАМНА «ТОПОЛЕ»!

НА 96-МУ РОЦІ 
ЖИТТЯ ВІДІЙШЛА 

У ВІЧНІСТЬ 
ЛЕГЕНДАРНА 

ЗВ’ЯЗКОВА УПА 
МАРІЯ ШТЕПА

Писати музику Мирослав 
Скорик почав дуже рано - 
у 6 років. Його ідеальний 

слух і здібності першою оцінила 
відома оперна співачка Соломія 
Крушельницька, яка була 
рідною сестрою його бабусі. 
Вона порадила відправити 
Мирослава до музичної школи.

Його батьки також любили музи-
ку, грали на інструментах - скрипці 
та фортепіано - і часто влаштовували 
вдома музичні вечори.

"Батьки вирішили показати мене 
Соломії Крушельницькій. Вона по-
просила щось заграти на фортепіано. 
Ноти на той час я вже знав. Почав гра-
ти й раптом зупинився. Сказав, що не 
продовжуватиму, бо інструмент фаль-
шивить. Вона зрозуміла, що в мене 
абсолютний слух", - розповідав Ми-
рослав Скорик в інтерв'ю "Газеті по-
українськи".

У 1948 році родину Скориків ре-
пресували і зі Львова вислали до Сибі-
ру. Мирославу тоді було 9 років. Але і 
там він продовжував вчитися грати на 
фортепіано, а також опанував скрипку. 
Хоча зізнавався, що все ж нове життя 
впливало на уподобання - багато за-
ймався спортом. І навіть мріяв стати 
футболістом.

Повернувшись до Львова у 1955 
році, вступив до місцевої консервато-
рії. А вже у 1964-му створює музику до 
фільму "Тіні забутих предків" Сергія 
Параджанова. Йому тоді було 26 років.

Подивившись фільм, композитор 
Дмитро Шостакович був у захваті.

"Він мені написав: "Я був дуже вра-
жений вашою прекрасною музикою. 
На жаль, я мало її знаю, але докладу зу-
силь, аби з нею ознайомитися". Це було 
для мене великим потрясінням", - роз-
повідав Мирослав Скорик в інтерв'ю 
"Українській правді".

Згодом він стане автором музики 
до понад 40 художніх фільмів, багатьох 

камерно-інструментальних творів, 
кількох балетів та опери "Мойсей" за 
поемою Івана Франка. Прем'єра опери 
відбулася у Львові, а спектакль благо-
словив і профінансував Папа Іван Пав-
ло ІІ.

Однак чи не найпопулярнішою 
стала музика композитора до фільму 
"Високий перевал" Володимира Дени-
сенка. Вона називається "Мелодія ля-
мінор". Її називають духовним гімном 
України. Ще Мирослав Скорик викла-
дав у Київській консерваторії, а також 
у музичних закладах США та Австралії.

У 2011-2016 роках керував Націо-
нальною оперою України. Його твори 
виконують у всьому світі, а сам компо-
зитор виступав як диригент оркестру і 
піаніст з багатьма відомими оркестра-
ми. Фахівці пишуть, що музиці Скори-
ка притаманні мотиви карпатського 
фольклору, а також джазу.

Мирослав Скорик був тричі одру-
жений. Шлюб із Ларисою Скорик (у 
дівоцтві - Кузма), архітекторкою і ві-

домою політикинею тривав 20 років. 
Їхня донька, Мілана - художниця по 
тканині.

Однією з пісень, яка стала попу-
лярною у далекі 60-ті роки, була пісня 
"Не топчіть конвалій" - це був перший 
український твіст. Автор Мирослав 
Скорик шукав виконавицю, і йому по-
радили Ларису Кузму. Тоді вони й по-
знайомилися, а невдовзі одружилися. 
Останній шлюб композитора - із жур-
налісткою львівського телебачення 
Адріаною Стельмах. З нею композитор 
теж прожив близько 20 років. Саме її 
він називав натхненницею багатьох 
своїх творів.

Прощатимуться з Миросла-
вом Скориком у Соборі Воскре-

сіння Христового УГКЦ та у 
Львові в Соборі Святого Юра. По-
ховають його на Личаківському 

кладовищі. 

Остання мелодія 

МИРОСЛАВА СКОРИКА
ВІДІЙШОВ У ВІЧНІСТЬ ЛЕГЕНДАРНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ КОМПОЗИТОР
МУЗИКА ДО "ТІНЕЙ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ" ТА ЩЕ ДЕСЯТКІВ ФІЛЬМІВ. ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ 

ТВОРИ, КІЛЬКА БАЛЕТІВ ТА ОПЕРА, ПРЕМ'ЄРУ ЯКОЇ БЛАГОСЛОВИВ І ПРОФІНАНСУВАВ 
ПАПА ІВАН ПАВЛО ІІ. ЙОГО МУЗИКОЮ ЗАХОПЛЮЮТЬСЯ, ЇЇ ВИКОНУЮТЬ ОРКЕСТРИ 

У БАГАТЬОХ КРАЇНАХ СВІТУ. ЦЕ ВСЕ - ПРО МИРОСЛАВА СКОРИКА, ГЕРОЯ УКРАЇНИ, 
КОМПОЗИТОРА І ДИРИГЕНТА, ПИШЕ ВВС. ЙОГО НЕ СТАЛО НА 82-МУ РОЦІ ЖИТТЯ. 

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ
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СТАТКИ ПРЕЗИДЕНТА: квартира в 
Англії, вілла в Італії, елітні годинники та 
інше добро... 

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР 
ЗЕЛЕНСЬКИЙ оприлюднив декларацію 
про доходи за 2019 рік. Він та його сім’я 
заробили торік 26,6 мільйонів гривень. 
Зарплата на посаді глави держави склала 
208 тисяч. Про це йдеться в електронно-
му реєстрі НАЗК. 

ЗЕЛЕНСЬКИЙ задекларував майже 
4,5 мільйонів від продажу нерухомості в 
Києві, зареєстрованої на дружину Олену 
Зеленську. Він залишається власником 
кількох торгових марок. Приміром, вар-
тість торгових марок «Вечірній квартал» 
і «Розсміши коміка» - 60 мільйонів гри-
вень. Зеленський отримав 548 тисяч ро-
ялті від їх використання. 

Також - 3,2 мільйони за здачу в орен-
ду квартири у Великобританії. Він має 
дві квартири в Англії, загальною сумою 
майже 44 мільйони гривень, і віллу в Іта-
лії, вартістю 88 мільйонів гривень.

Крім того, у володінні президента є 
кілька квартир у Києві на загальну суму 
близько 22,573 мільйонів гривень, та 
земельна ділянка в Іванковичах під Киє-
вом, вартістю понад 1,5 мільйона. 

Зеленський інвестував у п’ять го-
тельних номерів в Грузії, - їх будівництво 
ще не завершено.

У декларації президента вказані два 
автомобілі: Range Rover, 2016 року випуску, 
вартістю 4,7 мільйонів гривень; Mercedes-
Benz S 500, 2014 року, за 1,8 мільйонів.

На свою президентську кампанію Зе-
ленський витратив 11,5 мільйонів гри-
вень в якості внеску до виборчого фонду. 
Ще 567 тисяч заплатив за консультації  

компанії PricewaterhouseCoopers. Поїзд-
ку в Оман оплатила дружина.

ВОЛОДИМИР І ОЛЕНА ЗЕЛЕНСЬКІ - 
власники колекції елітних годинників: 
Tag Heuer, Roleх, Graff, Piaget і Breguet, 
вартість яких не зазначена. Державних 
облігацій на суму понад 5 мільйонів 
гривень. Олена Зеленська володіє акці-
ями і корпоративним правом кіпрської 
компанії Aldorante Limited, а також є бе-
нефіціаром Film Heritage inc (Беліз) і San 
Tommaso SRL (Італія).

Як пише Цензор.net, дещо з деклара-
ції Зеленського не потрапило в новину 
його пресслужби. Зокрема, інформація 
про кримську квартиру в Лівадії, площею 
у 129,8 «квадратів», з паркувальним міс-
цем. Недобудований будинок в Грузії (70 
кв. м), зареєстрований на компанію Film 
Heritage Inc, яка сама прописана в Белізі, в 
Центральній Америці.

Також у декларації президента за-
значено право власності на 38 патентів, 
торговельних марок і знаків, але без вка-
зівки, які саме…

РАЗУМКОВ - один із найзаможніших 
спікерів серед парламентів Європи  

Голова Верховної Ради Дмитро Разум-
ков здивував своєю декларацією. 

У ДОКУМЕНТІ ВКАЗАНО: подружжя 
Разумкових торік отримало 5,9 міль-
йонів гривень. Це - зарплата, гроші від 
надання майна в оренду своїй же фірмі, 
продажу нерухомості та цінних паперів. 
Доходи Разумкова у приватному сек-
торі в 2019 році перевищили показник 
2018-го, коли він працював лише в біз-
несі. А його дружина від підприємниць-
кої діяльності заробила у 5 разів більше. 
Слід зазначити, глава парламенту торік 

отримав 27,8 тисячі гривень від продажу 
електроенергії за «зеленим» тарифом. А 
також вказав 22,3 тисячі, отримані від 
партії «Слуга народу» за його навчання.

У керівника українського парламен-
ту - потужний автопарк. У декларації за-
фіксовані автомобілі: Tesla Model S, 2017 
року; Toyota Land Cruiser 200, 2013 року; 
Toyota Camry, 2012 року; BMW X5, 2016 
року. З автопарку зникла Mazda-6, - Ра-
зумков її «комусь подарував». 

Найбільше здивував пункт, де йдеть-
ся про соціальну допомогу. Спікер отри-
мав 10,3 тисячі гривень. Як пише 24 
канал, не зрозуміло, навіщо одному з 
найзаможніших спікерів серед парла-
ментів Європи отримувати ще й допомо-
гу від держави. 

Разумков також зазначив, що пози-
чив третій особі 26,7 мільйонів гривень. 
Боржник часто фігурує як проблемний.

Грошові збереження подружжя ста-
новлять 1 мільйон 44 тисячі гривень. 
Сім’я має також $166 тисяч готівкою та 
на рахунках, і 1325 євро.

ДРУЖИНА РАЗУМКОВА - Юлія Чайка 
отримала від чоловіка подарунок, вартіс-
тю у 80,5 тисяч гривень. Який саме - не 
відомо. Вона продала рухомого майна на 
744,8 тисячі гривень. Що саме - Разумков 
теж не вказав.

У власності подружжя - 6 квартир, 4 зе-
мельні ділянки, дача. Розташовані вони у 
Києві, Миколаєві, Київській та Черкаській 
областях. Зокрема, особняк у Софіївській 
Борщагівці вартує майже 3 мільйони гри-
вень. Площа - 492,2 кв. м.

Дружина політика має корпоратив-
ні права у трьох компаніях: «Інтерін-
вест XXI століття», «Бізнесінвестбуд», 

«Українська політконсалтингова гру-
па». У чотирьох - є кінцевим бенефіціа-
ром (крім згаданих, у власності є фірма 
«Інтерінвест XXI століття і компанія»).

ПРЕМ’ЄР ШМИГАЛЬ отримував при-
стойну зарплату, а дружина - соціальні 
виплати від держави. Прем’єр-міністр 
Денис Шмигаль у декларації вказав, що 
отримав у 2019 році понад 3,1 мільйона 
гривень, працюючи в компанії олігарха 
Рината Ахметова ДТЕК, та 230 тисяч на 
посаді в Івано-Франківській ОДА. 

Крім того, задекларував $235 тисяч 
готівкою та понад 92 тисячі гривень у 
банку. $155 тисяч належать Шмигалю, 
$80 тисяч - його дружині. 

Уся нерухомість прем’єра зареєстро-
вана у Львові, пише Українська правда.  
Великий будинок на 216 кв. м записаний 
на дружину Катерину, а також гараж та 
дві земельні ділянки, площею 151 і 458 
кв. м, відповідно.  

У Кам’янці Львівської області у сім’ї 
нежитлове приміщення на 417 «квадра-
тів», вартістю майже 5 мільйонів гри-
вень. У Хоросниці Мостиського району 
- дві земельні ділянки по 2,2 тисячі кв.м.

У глави уряду є Land Rover Discovery 
Sport, 2016 року, вартістю 832 тисячі гри-
вень.

Дружина Шмигаля торік отримала 
від держави соціальні 
виплати на суму 25100 
гривень.

керівникам України пандемія не страшна   
НЕРУХОМІСТЬ, БІЗНЕС, МІЛЬЙОНИ, ДОРОГІ АВТІВКИ:

Декларації про доходи - цікаве чтиво для українців. Статки еліти вражають. Зрештою, 
вітчизняним політикам, чиновникам, керівникам держпідприємств бідність ніколи 
не загрожувала. І пандемію коронавірусу вони переживуть, на відміну від пересічних 
українців, багатьох малих та середніх підприємців, аграріїв, значно легше.    

Ольга
ЧОРНА.

На календарі – літо. І 
хоч погода поки що 
не тішить нас теплом, 

жителі Тернопільщини у 
передчутті сезону відпусток 
та цікавих подорожей. Однак 
туристичний сезон 2020 року 
буде кардинально іншим, аніж 
у попередні роки. В умовах 
пандемії коронавірусу основним 
видом туризму стане внутрішній 
– подорожуючі відкриватимуть 
для себе рідний край.

Днями у Тернопільському прес-клубі 
обговорювали старт туристичного сезо-
ну в умовах послабленого карантину  в 
нашій області. 

- Пандемія внесла свої корективи в 
туристичні сезони, проте робота від-
новлюється, - зазначає Ростислав ЯЦ-
КІВ, начальник управління туризму 
облдержадміністрації. -  Ми робимо все, 
аби спростити роботу представникам 
туристичної інфраструктури. Активно 
почали працювати музеї, також готові 
до роботи представники туристичного 

бізнесу. З 22 травня дозволили роботу 
готелів. Очікуємо, що з 10 червня по-
чнуть працювати бази відпочинку. У 
Тернопільській області найбільша кіль-
кість пам’яток. Попри умови каранти-
ну, можна вільно пересуватися ними та 
зберігати дистанцію. 

З 12 травня на Тернопільщині від-
крили для відвідування замки. Хоч поки 
діє обмеження на величину груп - не 
більше 8 людей, враховуючи екскурсо-
вода. До прикладу, Збаразький замок 
вже відвідали 300 осіб. 

- Плануємо відкрити на початку 

червня виставку художника Євгена 
Удіна на козацьку тематику, а саме 4 
червня  о 11:00 відбудеться зустріч з 
представниками туристичних фірм у 
Збаразькому замку, - розповідає Ольга 
СТАНКЕВИЧ, начальниця відділу обслу-
говування туристів та масово-освітньої 
роботи Національного заповідника 
«Замки Тернопілля». - На період каран-
тину спілкування з потенційним турис-
том відбувалося в режимі онлайн, ми 
розвивали сторінки у соцмережах, пла-
нували туристичний сезон. 

Віктор КУЧЕР, керівник турбюро 
«Заліщики», засновник проекту «Куче-
ряві сплави» запрошує відвідати Залі-
щики та Дністровський каньйон

- Ми пропонуємо багатоденні тури, 
сплав на каяках, катамаранах, байдар-
ках, з прокатом спорядження, - каже 
Віктор КУЧЕР. - Якщо ж погана погода, 
є готельні комплекси з красивою тери-
торією, де можна відпочити. Також ми 
хочемо проводити комбіновані тури, по-
казувати туристам, як вирощують овочі 
на Заліщанщині, а ще організовуємо ці-

каві екскурсії із сплавами та відвідуван-
ням печер. 

Ще одним цікавим туристичним міс-
том області є Теребовля. Сьогодні тут 
активно готуються до старту туристич-
ного сезону. 

Степан ЗЕЛІНСЬКИЙ, дирек-
тор Теребовлянського туристично-
інформаційного центру, зазначає, що 
за період карантину разом з командою 
часу дарма не гаяли, а, навпаки, провели 
його з користю для туристів - проводи-
ли онлайн-екскурсії, зайнялися актив-
ніше розробкою сторінок в соцмережах. 
На жаль, у місті ще немає де заночувати, 
бо відсутні готелі, зате можна взяти на 
прокат велосипеди і помандрувати далі, 
розробили карту веломаршрутів. Також 
у місті триває ремонт ратуші і музею-
майстерні. Оновлення обов’язково сподо-
баються і теребовлянцям, і гостям міста. 

Отож, Тернопілля з нетерпінням че-
кає туристів і готове їх вражати своїми 
архітектурними і природними скарба-
ми. 

Яна КРАВЕЦЬ.

ТЕРНОПІЛЛЯ готове до туристичного сезону
Мандрівників чекають у старовинних замках,  на екстремальних сплавах та мальовничих куточках області
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Для єрусалимських 
священників та 
старійшин поява 

апостолів, їх проповідь 
і безстрашність 
перед загрозами були 
незрозумілі. Адже, 
здається, так недавно 
ці ученики покинули 
свого Учителя і 
порозбігалися, коли 
Його повели зв’язаним 
до первосвященників. 
Звідкіль у Петра, що 
малодушно зрікався Ісуса, 
тепер з’явилася така 
твердість та сміливість? 
Хто міг вкласти в уста 
простих галілейських 
селян слова надзвичайної 
переконливості? Правда, 
тіло Ісуса Назарянина 
зникло з гробу, а воїни, 
які стерегли запечатану 
печеру, розповідали 
про надзвичайні явища, 
що супроводжували цю 
подію. Але їм дали грошей 
досить, щоб вони мовчали, 
а ученики Христа не 
давали про себе знати 
протягом кількох тижнів. 

Вони вірили у воскресіння 
Учителя, але не наважувалися 
говорити про це відкрито. Вони 
переховуються і, зібравшись, за-
чиняють двері, боячись ворогів.

 І раптом така несподівана 
зміна, такі приголомшуючі події... 

Те, що сталося у Єрусалимі на 
празник П’ятидесятниці, справ-
ді виходило за межі людського 
розуміння і звичних міркувань. 
У Сіонську горницю ввійшли 
прості боязкі галілеяни, а ви-
йшли звідтіль провісники все-
ленської істини, готові навчати 
всі народи. Коли над апостолами 
спалахнули язики божественно-
го полум’я, в їх серця проник во-
гонь Святого Духа. Тепер вони, 
сповнені мужності й рішучості, 
відкрито, перед величезним на-
товпом, проповідують про во-
скресіння Ісуса Розп’ятого, нази-
ваючи Його Месією-Христом. Це 
було діяння Духа Божого, Утіши-
теля, обіцяного Господом, чудо 
П’ятидесятниці, явлення сили 
Його. Бог спочив на Своїй Церк-
ві, всюдисущий і всенаповняю-
чий прийшов і вселився в люд-
ських серцях, Творець з’єднався 
зі Своїм творінням. 

День зішестя вогняних язи-
ків на апостолів був лише по-
чатком безперервного зішестя 
Духа Божого у віруюче людство. 
Хіба не чудом була вся діяль-
ність апостола Павла? Слабий 
здоров’ям, він учинив те, що 
не під силу звичайній людині. 
Обходячи безмежні простори 
важкими дорогами, не один раз 
зазнаючи смертельної небезпе-
ки, він утверджував Церкви по  
всьому Середземномор’ю – від 
Малої Азії до Іспанії. 

Історія поширення христи-
янства в перші століття життя 
Церкви зберігає чимало прикла-
дів того, як люди, зміцнювані 
Духом Святим, виявляли справ-
жні чудеса героїзму і стійкості. 
Це благодатне єднання Творця і 
створіння, споріднення з Духом 
Утішителем є невимовне бла-
женство, яке підносить людину 
від землі до неба. 

Яким великим було це праг-
нення єднання з Богом, можна 
бачити з молитви блаженного 
Августина, де знаходимо такі 
слова: «О, Ти, Божественна лю-
бов Отця і всемогутнього та 
всеблаженного Сина святе спіл-
кування, всесильний Утішителю 
Душе, сумних всемилостивий 
Утішителю! Увійди всемогут-

ньою силою Твоєю всередину 
серця мого і похмурі в ньому від 
недбальства мого місця освіти 
світлом сяяння Твого і багат-
ством роси Твоєї зроби їх пло-
доносними. Запали, Спасителю, 
полум’ям силу ослабленого сер-
ця мого і, освячуючи, попали 
вогнем усе гріховне в думці й 
тілі». Ніколи не переривався в 
Церкві Христовій живий зв’язок 
неба і землі. «Бог, - пише препо-
добний Максим Сповідник, - на 
те і створив нас, щоб ми робили-
ся спільниками Божественного 
єства і причасниками Його ві-
чносутності». 

Багато святих, як уславлених 
Церквою, так і відомих одному 
Богові, досягли цього стану за 
свого життя. «Коли Дух Божий 
приходить до людини, - гово-
рить Серафим Садовський, - і 
покриває її повнотою свого зі-

шестя, тоді душа людини напо-
внюється невимовною радістю, 
бо Дух Божий наповнює радістю 
все, чого б тільки доторкнувся». 
Така таємниця постійного пас-
хального настрою тих, що до-
годили Богові і одержали Духа, 
Який усе наповнює радістю. 

З того ж дня, коли апостоли 
зібралися в Сіонській горниці, 
у духовний світ увійшла нова 
сила. Ісус Христос сповістив Цар-
ство Боже, яке «не від світу цьо-
го», але утверджується в світі і, 
насамперед, у серцях людських. 

Будьмо гідні тих благ, 
які подає нам Господь!

Діяння Духа Божого – 
ЧУДО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ
У НЕДІЛЮ – ЗЕЛЕНІ СВЯТА

Був празник П’ятидесятниці і до Єрусалиму зійшлися 
побожні прочани-іудеї з усіх кінців Римської імперії. Раптом 
серед них поширилася чутка, що ученики Ісуса Назарянина, 

недавно страченого за наказом прокуратора і внаслідок 
підступів первосвященників, проповідують про Його 

воскресіння з мертвих та про те, що Він є справжній Месія.

Любомир Гузар відійшов у 
вічність на 85 році життя після 
важкої хвороби. Про нього 

говорили "людина з янголом на 
плечі" і дивувалися його вражаючій 
мудрості.  Любомир Гузар став одним 
з небагатьох моральних авторитетів 
українців на зламі XX-XXI століть. Він 
не кричав і не наказував. Але вів за 
собою тисячі людей дорогою любові 
й поваги до іншого. Проповідував 
любов навіть тоді, коли здається, що 
єдина зброя – злість і агресія.

Україна, Австрія, США, Італія, Україна…
Любомир Гузар народився 26 лютого 

1933 року в тоді польському міжвоєнному 
Львові. Родина покинула місто перед на-
ступом радянських військ й осіла в австрій-
ському Зальцбурзі. У цьому місті працювала 
українська гімназія, у якій навчався майбут-
ній глава УГКЦ. Коли Любомиру Гузару було 
16 років, батьки переїхали до США, де хло-
пець закінчив духовну семінарію.

У цій країні Любомир Гузар провів 20 
років. Вивчав богословські студії у Вашинг-
тонському католицькому університеті, а в 
21-річному віці його висвятили на священ-
ника.

До Риму Любомир Гузар переїхав у 1968 
році й отримав ступінь доктора богослов’я. 

Він був помічником легендарного глави УГКЦ 
Йосипа Сліпого, який зумів вирватися з ра-
дянських таборів, а після здобуття незалеж-
ності України повернувся на Батьківщину.

Любомир Гузар у розмовах із журналіс-
тами визнавав, що може вільно спілкуватися 
п’ятьма мовами: українською, англійською, 
німецькою, італійською та польською.

Насправді мов він знав набагато більше, 
проте волів говорити про це скромно: “також 
володію іншими іноземними, класичними та 
літургійними мовами”.

У 2001 році Синод єпископів УГКЦ обрав 
Любомира Гузара своїм архієпископом. Не-
забаром папа Іван-Павло II призначив його 
одним з кардиналів Католицької церкви. А 
вже влітку папа Римський єдиний раз за часи 
незалежності відвідав Україну. Вже на посаді 
керівника УГКЦ Любомир Гузар нарешті 
отримав громадянство України.

Саме за його керівництва сталася знако-
ва подія для греко-католиків – церква отри-
мала визнання як загальноукраїнська. Було 
ухвалено рішення про перенесення престолу 
до столиці. А після смерті Івана-Павла II Лю-
бомира Гузара розглядали як одного з пре-
тендентів на папський престол.

Офіційним керівником УГКЦ Любомир 
Гузар пробув десять років. Через поважний 
вік та стан здоров’я він сам звернувся до 
папи Бенедикта XVI про зречення.

"Я не повинен бути провідником – настає 
час, коли потрібно передати важелі людям, 
у яких більше сили. Навіть фізичної, – казав 
він. – Вони повинні далі бачити".

СЛОВА, ЯКІ ВІН НАМ ЗАЛИШИВ
"Наш ДЕНЬ" спробував зібрати для чи-

тачів найбільш яскраві вислови Любомира 
Гусара.

ПРО СЕБЕ 
Я звичайна людина, одна з багатьох. Моя 

мрія бути Людиною. Я би дуже хотів бачити, 
щоб багато осіб бажали бути Людиною, со-
бою. Бо то є великий Божий дар.

ПРО ДОБРО
 Серед нас дуже багато добрих людей. Але 

замало бути добрим – треба чинити добро.
ПРО СВОБОДУ І НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
Господь створив нас вільними. Ніхто так 

не шанує нашої свободи, як Бог. Але ми не 
маємо відваги бути вільними. Бо бути віль-
ним – це означає бути відповідальним. Ми 
говоримо про свободу, тішимося свободою, 
бажаємо свободи, підкреслюємо своє бажан-
ня свободи, але насправді боїмося її.Свобода 
– це можливість робити добро. Ми люди, і ми 
вільні. А це значить, що ми маємо право ро-
бити добро. 

ПРО НАЦІОНАЛІЗМ І ПАТРІОТИЗМ
Не можна будувати свою ідентичність, 

ненавидячи когось, агресора, ворога. Любов 
до України – це прекрасний слоган. Можна 
говорити палкі слова про любов до Укра-
їни: це ні до чого не зобов’язує. А любити 
треба українців, жителів цієї країни – це є 
любов до України. Націоналізм – це любити 
своє і не поважати чуже, а патріотизм – лю-
бити своє і поважати чуже. В націоналізмі є 
величезна спокуса нетерпимості, а це не по-
християнськи. Потрібно любити своє і пова-
жати чуже.

ПРО ВІЙНУ
Сьогодні війна в Україні справедлива, 

тому що вона оборонна, і ми, як християни, 
маємо право оборонятися. Звичайно, ми мо-
жемо і не оборонятися, я можу сказати: ти 
мене вдарив по лівій щоці, а я тобі підстав-
ляю праву. Але це завжди вибір, і ми може-

мо вибирати оборону, особливо коли у нас 
є зобов’язання перед тими, з ким живемо і 
кого любимо.

ПРО РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ
Радянський Союз не вбив людину духо-

вно, але дуже її поранив. І процес лікування 
потребує часу.

ПРО ЛЮБОВ
Любити – це дуже гарна річ, але набагато 

важливіше бути свідомим, що я є любленим. 
Любов – це є бажання робити добро ближ-
ньому. То не є тільки почуття. Це є бажан-
ня робити другому добро. І на тому також 
базується мир. Не можна будувати мир без 
любові. Як я не бажаю другій людині добра, 
не люблю її, то як я можу робити з нею мир? 
Миру не буде.

ПРО ГРОШІ
Не гроші є злом, а їх ужиток. Мало хто 

вміє бути багатим. Часто багатство людину 
не тільки спокушує, а й значною мірою руй-
нує. Я, дитина війни, бачив на власні очі, як 
дуже багаті люди за одну мить ставали зли-
дарями. Це дуже сильна наука.Багатство не є 
лихом, а небезпекою. Той, хто вміє дати собі 
раду з тою небезпекою, може робити великі 
і добрі діла.

ПРО ТЕ, ЯК БУТИ ЩАСЛИВИМ
Ясну відповідь “бути собою” важко вті-

лити. Це вимагає зусиль, розуміння гіднос-
ті, труду.Щоб бути щасливим, треба бути 
добрим, і це потребує кропіткої праці. Ми 
щодня мусимо робити вибір. Немає легкого 
шляху бути собою. Але бути собою – це єди-
ний гідний шлях.

ПРО РЕЛІГІЮ
Релігія – це не знання про Бога. Релігія – 

це зустріч із Богом. Така зустріч може бути 
лише особиста.

о. Богдан 
Зінченко, 
член Націо-

нальної спілки 
журналістів 

України.

ЛЮБОМИР ГУЗАР:  «МИР – ОЗНАЧАЄ ЛЮБИТИ ОДНЕ ОДНОГО. 
МИР – ТО НЕ ВІДСУТНІСТЬ БОРОТЬБИ»

ПРО НЬОГО ГОВОРИЛИ - 
"ЛЮДИНА З ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧІ"… 

Три роки тому – 31 травня 2017-го перестало битися серце Любомира Гузара. 
У 2001–2011 роках він був предстоятелем Української греко-католицької церкви,

 а ще за життя став духовним авторитетом нації.
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– Так, процес реформуван-
ня наші редакції справді про-
йшли як одні з кращих, і всі 
майже без проблем. І це дуже 
добре, що газети нарешті ста-
ли самостійними. Нещодавно 
голова Держтелерадіо Олег 
Наливайко повідомив, що в 
Україні роздержавлено 615 
газет – 96 відсотків від усіх, 
які підпадали під цю реформу, 
зазначивши, що це великий 
успіх. Безперечно, за кількіс-
тю - це таки успіх. Але, з іншо-
го боку, де ж та давно обіцяна 
підтримка, за яку мають нести 
відповідальність державні 
структури? Саме на необхід-
ності її добиватися акценту-
валася розмова на останньо-
му, грудневому пленумі НСЖУ. 
Щоб редакції вижили і розви-
валися в наш непростий час, 
на перших порах їм має допо-
могти саме держава – такою є 
думка усіх експертів. На тому 
ж пленумі голова НСЖУ Сер-
гій Томіленко анонсував, що 
Спілка буде активно вивчати 
досвід Швеції, Франції, Німеч-
чини та інших країн, де дер-
жава дотує приватні газети, 
турбуючись про безпеку сво-
го інформаційного простору. 
Відтак, зазначалося,  зверта-
тимемось з аргументованими 
пропозиціями до Президента 
та Кабміну. Дуже добре, що ми 
нарешті до цього дійшли, од-
нак це треба було зробити на-
багато раніше.

Сумний факт, але впродовж 
останнього року в Україні за-
крилося майже 100 видань, 
серед яких більшість – рефор-
мовані. Закриваються навіть 
паперові версії популярних 
загальнодержавних газет, як, 
приміром, «Дзеркало тижня» 
чи «Сегодня», то що вже каза-
ти про районки. На жаль, і на 
Тернопільщині одна з район-
них газет вже не оголошувала 
передплату на 2020-й. Можуть 
зійти з дистанції і ще кілька 
тижневиків. Люди телефону-
ють і питають, що робити, шу-

кають якісь дешевші друкар-
ні, бо вартість друку і паперу 
стають неприйнятними. До-
лар ось дешевшає,а ціна на па-
пір залишається тридцять ти-
сяч гривень за тонну! Прикро 
констатувати, але падають 
тиражі у всіх наших газет – і 
районних, і обласних. І якщо в 
державній політиці нічого не 
зміниться щодо преси, то, на 
мою думку, близько полови-
ни газет до року-двох просто 
зникнуть. Але ж вони є кому-
нікаційними центрами райо-
нів, громад! І я, звертаючись 
до своїх читачів, аргументую, 
що якщо закриття консервно-
го чи спиртзаводу в районі від 
них не залежало ніяк, то існу-
вання газети прямо залежить 
від їх передплати. 

Про ситуацію з Укрпоштою 
говориться вже довго і багато, 
проте вона лише загострю-
ються. Сьогодні у багатьох ра-
йонах навіть нема інструктора 
з передплати! Поштові відді-
лення у селах скорочуються. 
А листонош переводять на по-
ловину, а то й менше ставки, 
вони отримують тисячу-дві 
гривень зарплати. До мене 
приходили читачі і казали, 
що передплатили, наприклад, 
газету лиш на три місяці, бо 
поштарка попередила, що … 
потім їде на заробітки в Поль-
щу. У районах та селах вже 
скоро не буде кому ні оформ-
ляти передплату, ні розно-
сити пошту, бо організували 
пересувні відділення, які при-
їжджають в села раз на місяць. 
Люди розгублені і звертають-
ся в редакцію за допомогою, а 
чим редактор, журналісти  ре-
ально можуть їм допомогти? 
З’явилося чимало приватних 
газет, за якими стоять багаті 
підприємці, аграрії, олігархи, 
які хочуть стати депутатами, 
дорватися вкотре до влади. 
Звісно, вони роблять великі 
грошові вливання в ці редак-
ції, аби тільки їхню «діяль-
ність» доносили до потенцій-
них виборців.  

– То що саме мала б зро-
бити держава для підтрим-
ки реформованих газет пе-
редусім?

– В цих умовах, коли справді 
насувається катастрофа, най-
важливішою є навіть не фінан-
сова дотація редакцій, бо це ж 
одноразово. Тож якщо держава 
не хоче чи не може підтримати 
пресу серйозно і комплексно, 
то хай би вже підтримала хоча 
б Укрпошту, нашого партнера. 
Але щоб той фінансовий ресурс 
пішов в регіони, на підтримку 
поштових відділень, на бодай 
мінімальні зарплати всім лис-
тоношам, а не на зарплати по 
300 тисяч для центрального 
керівництва. Якщо поштові 
відділення на місцях будуть 
працювати належним чином, 
то в газет буде бодай якась пер-
спектива втриматися на плаву. 
Є також варіант підтримки 
приватних друкарень, як це 
було в 90-х роках – дотувати їх, 
щоб вони здешевили для ре-
дакцій друк і папір.  

 
– Насувається ще одна 

«радість» – територіальна 
реформа, в результаті якої 
на Тернопільщині може за-
лишитися 3-4 райони. Що 
робити газетам, які втра-
тять статус районних?

– Один з виходів – 
об’єднуватися. Редакції кіль-
кох районів мали б випускати 
автономну газету незалежно 
від того, як проходитиме де-
централізація. Тим більше, 
що в багатьох виданнях за-
лишилося два-три фахівці. Ще 
один варіант – підтримка газет 
об’єднаними територіальними 
громадами. Хоч і для них це до-
роге задоволення, але успішні 
приклади в Україні є. Якщо ОТГ, 
скажімо, має кошти і хоче ви-
давати газету, то навіщо щось 
створювати з нуля, коли можна 
використовувати базу райо-
нок? Ну а третій варіант – зно-
ву ж таки державна підтримка.

- До проблем друкованих 
ЗМІ додалася цьогоріч ще 
одна – коронавірус. Як при-
стосовуються до таких умов 
журналісти?

- Пристосовується в ціло-
му усе українське суспільство, 
весь світ. Журналісти часто 
тримають зв’язок з редакція-
ми у форматі on-line, а це при-
звело до того, що газети кілька 
тижнів виходили на 4-6 сто-
рінках в чорно-білому варіан-
ті. Звісно, комусь з читачів це 
не подобається, але більшість 
сприйняла ситуацію з розу-
мінням. Бо немає нічого до-
рожчого за здоров’я будь-якої 
людини... На жаль, Covid-19 
на тривалий час призупинив і 
продаж газет у роздріб, оскіль-
ки закрилися  газетні кіоски. 
Як буде далі – залежить у зна-
чній мірі не від журналістів. 
Сподіваємося на краще... 

- Сьогодні НСЖУ пропо-
нує уряду і Президентові 
схвалити програму анти-
кризової підтримки ЗМІ...

 - Так, у співпраці із майже 
100 редакціями напрацьовано 
Програму антикризової під-
тримки онлайн та друкованих 
ЗМІ, яка передбачає податко-
ві, економічні та організацій-
ні заходи. При цьому в НСЖУ 
наголошують, що варіанти ан-
тикризової підтримки ЗМІ й 
журналістів не просто напра-
цьовуються, а вже реалізову-
ються у різноманітних країнах 
– Литві, Канаді, Бельгії, Італії. 
За даними спілки журналіс-
тів, 82% українських редакцій 
зіткнулися з економічними 
труднощами, зокрема, втра-
тою рекламодавців. Медіа 
змушені згортати реалізацію 
нових проектів, скорочувати 
обсяги виробництва або при-

пиняти діяльність на час ка-
рантину. Почалися звільнення 
співробітників ЗМІ, зменшен-
ня заробітних плат, пошире-
ною є практика масових нео-
плачуваних відпусток.

Тому наша обласна  органі-
зація у складі НСЖУ пропонує 
невідкладно зменшити наван-
таження на фонд оплати праці 
редакцій ЗМІ. Зокрема, ска-
сувати чи знизити удвічі ЄСВ, 
скасувати податок на доходи 
фізичних осіб для офіційно 
працевлаштованих працівни-
ків друкованих та онлайн-ме-
діа, передбачити дотації на 
заробітну плату працівників 
редакції протягом карантину 
або відшкодування 40% фон-
ду заробітної плати, запрова-
дити податкові канікули для 
друкованих медіа до кінця 
2020 року. Крім цього, пропо-
нується встановити інші по-
даткові пільги і продовжити їх 
після карантину. Обласна ор-
ганізація НСЖУ, повторююсь, 
наголошує на необхідності 
підтримати місцеві газети, які 
нещодавно були роздержав-
лені, передбачивши для них 
фінансову допомогу в розмірі 
100 тисяч гривень, а також на-
давши пільгові кредити. 

Вкотре хочу наголосити, 
що критична ситуація на ме-
діаринку, пов’язана з еконо-
мічною кризою, прямим чи-
ном впливає на інформаційну 
безпеку держави і потребує 
негайного реагування з боку 
влади.  

А на завершення щиро ві-
таю колег із нашим професій-
ним святом – Днем журналіс-
та! Бажаю міцного здоров’я 
кожному працівнику ЗМІ, їх 
родинам! А ще добробуту,  
щастя, оптимізму! З Богом – 
до кращих часів!

Розмовляла 
Світлана МИЧКО.

6 червня – 
Наперекір критичній ситуації на медіаринку 
обласні ЗМІ продовжують активно впливати 

на інформаційну безпеку держави

ДЕНЬ ЖУРНАЛІСТА

Минуло вже більше року, коли в цілому завершився термін 
роздержавлення газет, визначений Законом «Про реформування 

комунальних та державних ЗМІ в Україні». Тернопільщина відзначилась 
як регіон, де ця реформа пройшла швидше і з меншою кількістю проблем, 

ніж у багатьох інших. Нагадаємо, що за даними Держкомтелерадіо 
станом на середину грудня 2018-го в Україні було реформовано лише  
53 відсотки від загальної кількості видань, які реально виходили, а в 
нашій області цей показник становив тоді 85 відсотків - найвищим 

з-поміж усіх регіонів. Що ж відбувається з редакціями зараз?  
Наскільки успішно долають вони проблеми, вже будучи самостійними? 
Про це розмовляємо з головою Тернопільської обласної організації 

Національної спілки журналістів України Василем Тракалом.
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Ольга ЧОРНА.

У Фінляндії собак навчають 
«винюхувати» хворих на Covid-19 

В університеті Гельсінкі в ході пі-
лотного дослідження собак навчають 
розпізнавати раніше невідомі озна-
ки запаху захворювання Covid-19, ви-
кликаного новим коронавірусом. Про 
це повідомляє «Німецька хвиля». Усього 
через кілька тижнів дослідження собаки 
змогли точно відрізнити зразки сечі па-
цієнтів з Covid-19 від зразків сечі здоро-
вих людей. За словами керівника групи 
DogRisk Анни Хільмі-Бьoркман, твари-
ни змогли ідентифікувати сечу людей, 
заражених SARS-CoV-2, майже так само 
надійно, як і стандартний тест ПЛР. Інші 
групи дослідників, зокрема у Великій 
Британії та Франції, також навчають со-
бак виявляти Covid-19. 

Пандемія збільшить розрив 
між багатими й бідними 

Пандемія коронавірусу призведе 
до зростання нерівності у доходах лю-
дей у всьому світі. При цьому глобальна 
криза майже не впливає на зайнятість 
людей з вищою освітою. Про це йдеться 
на сайті Міжнародного валютного фон-
ду, передає РБК-Україна. «Нерівність 
збільшується, незважаючи на зусилля 
урядів щодо перерозподілу доходів від 
багатих до бідних для пом’якшення на-
слідків пандемій», - зазначили в МВФ. 
Фахівці Фонду підкреслюють, що уряди 
країн повинні приділяти особливу ува-
гу запобіганню довгострокових збитків 
щодо засобів для існування найменш за-
безпечених верств населення.

Чеські підприємці - на межі 
банкрутства без заробітчан
«Без українців буде катастрофа», 

- заявили чеські фермери. Без укра-
їнських заробітчан, які не їдуть до них 
через пандемію, чимало врожаю може 
зіпсуватися, а місцевий агробізнес «опи-
ниться на колінах». Уже багато підпри-
ємців у країні заговорили про банкрут-
ство, повідомляє Радіо Свобода. Чехи 
не хочуть працювати в полях. Їх сюди 
й палицею не заженеш, кажуть підпри-
ємці. «Ситуація із коронавірусом показа-
ла, що залежність від української робочої 
сили вмить може поставити цілі вироб-
ництва на коліна», - зазначив Павел По-
корний, директор одного з підприємств. 
Лише за офіційною статистикою, щоро-
ку на сезонні роботи до Чехії приїздить 
щонайменше 20 тисяч заробітчан, і біль-
шість - українці. Міністерство сільського 
господарства Чехії шукає альтернативу 
серед студентів і тих, хто через панде-
мію лишився без роботи. Щоправда, 
з пом’якшенням карантину, Чехія від-
крила свій кордон для українців, поно-
вила видачу короткочасних робочих віз 
та сподівається, що сезонні робітники 
приїдуть до країни.
Європа хоче підвищити податки  

Європейські лідери солідарні, що 
економіки їх країн вимагають грошо-
вих вливань через наслідки епідемії 
коронавірусу, однак їм доведеться ви-
рішити, з кого стягувати ці кошти. Про 
це пише агентство Bloomberg. Політики 

вже порушують питання про підвищен-
ня податків на багатство або на доходи, 
незважаючи на те, що це зашкодить еко-
номічному зростанню. У Європі зараз 
триває дискусія, чи повинні підвищува-
тися податки після того, як економіка 
почне відновлюватися. 

У Литві пропонують субсидії 
за працівників, старших 60 років

У Литві мать намір підтримати і 
роботодавців, і працівників, старших 
60 років. Про це повідомляє LRT. Сейм 
Литви у першому читанні підтримав 
пропозицію міністерства соціальної по-
літики та праці щодо виплати субсидій 
роботодавцям, які протягом карантину 
збережуть робочі місця за своїми праців-
никами, яким більше 60-ти.

В Англії невідомий багач 
платитиме тим, хто схудне

У графстві Оксфордшир відбува-
ється чудасія. У селі Денчуорт орудує 
Робін Гуд-філантроп. Невідомий чоловік 
протягом всього карантину через пра-
цівників місцевого пабу надсилав жите-
лям «фіш-енд-чіпс» (рибу та картоплю) 
- безкоштовно. Тепер він вирішив, що 
після відгодовування людей потрібно 
приводити їх у форму. Як повідомляє The 
Daily Telegraph, благодійник платитиме 
по 100 фунтів стерлінгів (близько 3300 
грн.) тим, хто за два місяці скине 10% 
ваги. Щоб отримати гроші, треба наді-
слати фотодоказ схуднення власнику 
пабу, який розсилав частування під час 
карантину. Це повинен бути знімок ваг 
до і після челенджу. Попри це, фіш-енд-
чіпс невідомий продовжить надсилати.

На планеті кожних 
шість секунд помирає курець

Кожні 6 секунд у світі помирає 
один «справжній» курець, а щороку - 
600 тисяч пасивних. Про це повідомляє 
Gazeta.ua з посиланням на дані ВООЗ. В 
Україні щорічно помирає 110 тисяч кур-
ців. Третина тих, хто звертається за ме-
дичною допомогою, мають захворюван-
ня, спровоковані цією звичкою. Люди, 
залежні від тютюну, 12-17 років не до-
живають до природної смерті. Вони у 20 
разів частіше хворіють на рак. В Україні 
майже 6,2 мільйонів активних курців - 
третина всього працездатного населен-
ня. Ми посідаємо 17 місце у світі за кіль-
кістю тих, хто палить, і друге місце після 
Чилі - за кількістю курців серед молоді. 
Кожен четвертий підліток спробував па-
лити ще у 10 років.

Через коронавірус 
буде дуже багато бідних дітей  

Covid-19 спровокує зростання до 
кінця року кількості дітей, що живуть 
у бідності, у всьому світі на 86 міль-
йонів або на 15%, а в Європі і Цен-
тральній Азії - на 44%. Про це йдеться 
в дослідженні ЮНІСЕФ та Міжнародного 
альянсу «Врятуємо дітей», передає УНН. 
Автори попередили: якщо не вжити тер-
мінових заходів щодо захисту сімей від 
наслідків коронавірусу, то загальна кіль-
кість дітей, що живуть за межею біднос-
ті в країнах з низьким і середнім рівнем 
доходу, до кінця року сягне 672 міль-
йонів. Збіднілі на тлі коронакризи сім’ї 
навряд чи зможуть прогодувати дітей, 
оплатити їхнє навчання та лікування. Це 
призведе до росту дитячих шлюбів і екс-
плуатації дітей - як трудової, так і сексу-
альної. Згадані організації рекоменду-
ють якомога швидше значно розширити 
системи і програми соціального захисту, 
налагодити систему 
безплатного шкільного 
харчування й виплачу-
вати бідним сім’ям до-
помоги на дітей.

Росія вивезла з Донбасу 
вугілля на шалену суму

Росія вивезла з непідконтрольних 
Україні територій Донбасу вугілля на 
неймовірну суму. Як повідомила адвокат-
ка, директорка Східної правозахисної гру-
пи Віра Ястребова УНІАН, за 6 років окупа-
ції на Донбасі було видобуто понад 67 млн.   
тонн вугілля, його вартість становить $4,7 
мільярдів. За цей же час в окупованих 
частинах Луганщини та Донеччини на 
вугільних шахтах загинули 236 шахтарів, 
травми отримали 2539. Росія продовжує 
вивозити з окупованих територій вугілля.

За січень-березень бюджет 
недоотримав 45 мільярдів

Бюджет України за січень-березень 
цього року не отримав 45 мільярдів 
гривень запланованих надходжень до 
загального фонду, з яких 27 мільярдів 
- митні та податкові платежі. Про це на 
сторінці у фейсбук написав голова Рахун-
кової палати Валерій Пацкан. Він зазначив, 
що внаслідок скорочення імпорту товарів 
і послуг до бюджету не надійшло 9,5 млрд. 
грн. ПДВ. Відмінність між прогнозним і 
фактичним курсом гривні призвела до не-
доотримання 6,7 млрд. грн. доходів. У ре-
зультаті, видатків бюджету було здійсне-
но на 28,3 млрд. грн. (11%) менше плану. 
Освіта, медицина, будівництво спортивних 
об’єктів не отримали 1,1 млрд. грн.

Україна - на 12 місці в світі за 
темпами скорочення населення 

Такі дані Світового банку. На 10 пра-
цюючих в Україні припадає 11 пенсі-
онерів. Це - одна із проблем ринку праці 
в країні, сказав голова НБУ Яків Смолій, 
пише ТСН. За його словами, як наслідок, 
Пенсійний фонд потребує постійних до-
плат із держбюджету. А це відволікає дер-
жавні кошти від інвестиційних витрат, 
витрат на освіту та зумовлює нижчі темпи 
зростання ВВП. Високе навантаження на 
тих, хто працює, посилює високий рівень 
неформальної зайнятості, додав Смолій. 
«У 2019 році кожен п’ятий працівник в 
Україні був зайнятий неформально. За 
прогнозами МОП, у 2024 році навантажен-
ня на працездатне населення з боку лю-
дей на утриманні зросте, якщо порівняти 
з 2019 роком, ще більше - на 6%», - розпо-
вів Яків Смолій. Слід зазначити, Україна 
- одна з пів десятка держав, де кількість 
населення скорочується найстрімкіше. В 
ООН прогнозують: до 2050 року українців 
стане ще на 20% менше. 
Світло може значно подорожчати

Для населення восени можуть скасу-
вати пільгові 100 кВт на світло. Для про-
мисловості електроенергія подорожчає 
на 20 відсотків. У Міністерстві енергетики 
та захисту довкілля пояснюють, що тоді 
з’являться кошти заплатити за «зелені 
тарифи». Останні в Україні коштують най-
дорожче в Європі. Так «зелена» енергетика 
займає 8% ринку, а забирає з нього майже 
чверть усіх грошей. Кіловат з атомної стан-
ції коштує 67 коп. Із сонячної панелі - 4,25 
грн., з вітрової - майже 3,5 грн. «Зараз укра-
їнці платять за пільговим тарифом - 90 ко-
пійок перші 100 кіловат. Далі - 1,6 гривні. 
Пропонують пільговий тариф прибрати», 
- сказав нардеп, заступник голови парла-
ментського комітету з питань економічно-
го розвитку Дмитро Кисилевський.

Для багатьох виборців 
підкуп є нормою 

Українці не усвідомлюють наслідків 
підкупу під час виборчого процесу і вва-
жають це нормальним. Держава має на-
вчити людей розуміти відповідальність, 
констатував голова Центрвиборчкому 
Олег Діденко в інтерв’ю Gazeta.ua. «Під-
куп виборців - це злочин, який важко фік-
сувати і доводити… Від підкупу втрачає 
суспільство в цілому. І в більшості своїй, 
не розуміє його небезпеки. А для багатьох 
виборців підкуп є нормою. Поки це не змі-
ниться, боротися важко. Можна сказати, 
що так відбувається легалізація корупції. 
Покарання має бути невідворотнім. Але 
головне - сформувати у громадян нетер-
пимість навіть до думки про можливість 
маніпулювання результатами виборів та 
усвідомлення великого рівня суспільної 
небезпеки від таких дій. Багато людей від-
дали життя за право вільно обирати вла-
ду», - сказав Діденко.

Техогляд 
легкових авто повернуть

Мінінфраструктури внесе на роз-
гляд Верховної Ради законопроєкт про 
правила техогляду автомобілів. Про це 
повідомив міністр Владислав Криклій. 
Повернення раніше скасованого в Україні 
обов’язкового техогляду для всіх легко-
вих автомобілів - одна з умов угоди про 
асоціацію з ЄС. У новому законі обіцяють 
забрати цю функцію у МВС і виключити 
можливість поборів із водіїв. Законопро-
єкти, які вносилися в парламент раніше, 
не влаштовували представників Євросо-
юзу як потенційно корупційні. Тепер мі-
ністр обіцяє: жодних монополій не буде.

Кредит МВФ 
вплине на матеріальне 
становище пенсіонерів 

Україна пообіцяла Міжнародному 
валютному фонду не покращувати ста-
новище пенсіонерів заради збережен-
ня доступу до фінансової допомоги, 
пише NewFormat. У прийнятому урядом 
меморандумі зазначається, що країна не 
буде знижувати пенсійний вік або вводи-
ти додаткові види пенсій і пільг. Можли-
ве підвищення пенсійного віку в ньому 
названо «стимулом для більш тривалої 
роботи». Зміни також очікують систему 
соцдопомоги. 

Через погоду цукру буде менше 
Виробництво цукру впаде на 15%. 

Крім того, скоротилися посівні площі й 
активізувалися шкідники. «У 2020-2021 
роках виробництво цукру планується на 
рівні 1,2-1,3 млн. тонн - це на 15% менше, 
ніж роком раніше», - йдеться у прогнозі 
Укрцукру. В компанії запевнили: цього об-
сягу достатньо, щоб задовольнити потре-
би українців. «Пилові бурі пошкодили час-
тину посівів у Тернопільській, Харківській 
і Кіровоградській областях, а центральні 
регіони страждають від впливу шкідни-
ків», - сказав аналітик НАЦУ Укрцукор На-
зар Михайловин. Вплив аномальних по-
годних умов на стан посівів відзначають 
і аграрії Житомирщини.

Квитки на потяг можна 
купити наперед за три місяці 
В Україні дозволили бронювати і ку-

пувати квитки на потяги за 90 днів до 
відправлення. Таку ініціативу прийняли 
у Мінінфраструктури, повідомив Владис-
лав Криклій на своїй сторінці у фейсбук. 
Нововведення почало діяти з 1 червня. 
Раніше квитки були у доступі за 45-60 
днів до дати відправлення. «Укрзалізни-
ця зможе гнучкіше реагувати на попит і 
завчасно призначати потяги на більш по-
пулярні дати й напрямки, а для пасажи-
рів - це додаткова зручність і можливість 
ефективніше планувати свої поїздки», - 
зазначив Криклій. 

Україна Світ
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Її полотна привертають увагу 
незвичними сюжетами, 
глибиною і самобутністю. 

Юлія Ліщук – звичайна 
школярка з багатою уявою, 
яка вже у свої 15 знає, що хоче 
стати відомою на весь світ 
художницею. У 2018 році її 
нагородили золотою медаллю 
у Міжнародному конкурсі 
дитячої творчості «Золотий 
мольберт: слідами Митрополита 
Андрея Шептицького», серед 
інших здобутків -  перше місце 
у другому етапі Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
образотворчого мистецтва. Юля 
з відзнакою закінчила художню 
школу ім. Михайла Бойчука і 
мріє про персональну виставу, 
адже вже має достатньо робіт 
для цього. Ми поговорили з нею 
про те, що зараз надихає молодь і 
допомагає творити. 

- Розкажи, з чого усе починалося?
- Я взагалі не думала, що буду займати-

ся малюванням, просто робила те, що по-
добалося. Але в чотири роки батьки роз-
гледіли талант у моїх дитячих малюнках 
і, коли трохи підросла, віддали в місцеву 
художню школу. Я пішла туди з цікавістю, 
а невдовзі мене з моїми роботам почали 
запрошувати на різні олімпіади, конкур-
си. Виявилося, що не тільки батькам по-
добалися мої картини, а й вчителям, зна-
йомим. Саме це й надихнуло мене до того, 
щоб розвивати свій талант.

Взагалі, підтримка дуже важлива, осо-
бливо - найближчих людей. Мої рідні мені 
завжди казали: «Ти дуже талановита, а та-
лант не можна закопувати в землю, адже 
він від Бога». Тепле ставлення, схвалення, 
любов допомагають розкритися. 

- Пам’ятаєш свої перші роботи, що 
на них було зображено?

- Першими картинами були… клякси, 
це було в художній школі. Ми малювали 
персонажів з мультфільмів, портрет мами, 

мазками зображували різні пори року, 
вчилися створювати пейзажі, натюрмор-
ти, відтіняли їх.

- Як пишеш картини тепер, адже є 
дуже багато різних технік.

- Найчастіше використовую олійні 
фарби, адже вони найкраще передають 
відтінки та барви на полотні. Картини ви-
глядають «живими». Рідше - акварель та 
акрил, адже ними можна робити дуже чіт-
кі лінії. До прикладу,  гарно б вийшли на-
тюрморти, пейзажі. Зазвичай мені легше 
одразу малювати, але іноді для натюрмор-
тів роблю нариси олівцем, щоб дотримати 
пропорцій, тоді вже процес малювання 
триваліший. Я не люблю «триматися» од-
нієї теми, поєдную велике різноманіття 
кольорів з ніжними відтінками, люблю 
малювати різне: сьогодні портрет, завтра 
пейзаж, післязавтра - ікони. 

- Зараз багато людей займаються 
творчістю, зокрема й молодь. Постійно 
потрібно бути «в тренді», де береш ідеї 
для картин?

- Так, дійсно, зараз є дуже багато та-
лановитих юних художників, кожен осо-
бливий, і навіть якщо було б дві однако-
ві картини, все одно техніка написання 
інша. Я дуже багато подорожую Україною, 
об’їздила майже кожен її куточок, мене 
надихають мандрівки, саме з них я чер-
паю ідеї. Звичайно, багато залежить від 
того, що малюю. Якщо портрети - то на-
дихають люди із цікавою зовнішністю, а 
якщо натюрморти - то їжа.

- Скільки потрібно часу, щоб написа-
ти полотно? 

- Якщо чесно, то картину можна на-
писати й за добу, але не потрібно відво-
лікатися на інші справи, адже малювання 
- це дуже складний процес, який потребує 
уваги.

- Ти вже вирішила, куди вступати-
меш після школи? Творчість буде осно-
вним заняттям в житті?

- Хочу бути дизайнером інтер’єру, тому 
вступатиму на факультет дизайну, але 
ще не визначилася, у яке місто. Звісно, 
що творчість є була і буде основним моїм 
заняттям, адже я творча особистість - це 
мені до душі. Я роблю те, що приносить 
мені задоволення та радість. Щиро вдяч-
на своїм батькам, що повірили у мене.

- Що можеш порадити людям, які хо-
чуть навчитися малювати?

- Постійно малювати, навіть якщо вам 
не подобається ваша робота, адже немає 
гарного чи поганого мистецтва. Не боя-
тися експериментувати - зараз дуже по-
пулярні незвичайні картини. Обов’язково 
відправляти роботи на олімпіади, конкур-
си, щоб вас помітили та розгледіли талант. 

Тетяна ЛЕНЬКО.

Почала малювати в чотири роки: 
ЮНА ТЕРНОПОЛЯНКА СТВОРЮЄ 

«ЖИВІ» КАРТИНИ
Десятикласниця з Тернополя найчастіше використовує 

олійні фарби, каже - вони чудово передають барви на полотні. 
КАРТИНИ ВИГЛЯДАЮТЬ «ЖИВИМИ».

Військові навчання 
на радіо для 
телефоністки 

Вікторії Кравчик 
перетворилися на 
справжню несподіванку. 
Під час шикування 
командир частини, 
довівши наказ особовому 
складу, покликав її до себе. 
Співслуживці-військовики 
навіть не підозрювали. 
чому. Припустили, що 
день народження бо 
присвоєння військового 
звання. Вікторія доповіла 
командирові про прибуття. 
З протилежного боку на 
горизонті з’явився букет 
біло-червоних троянд. 
До неї поспішав коханий 
Роман. Він подарував їй 
квіти, встав на коліно та 
зізнався в почуттях.

 «Улюблена моя, мій світ, моя 
стихія і моя удача. Ти моя радість, 
ти моє дихання і моя душа. За 
цей час ти стала найдорожчою 
людиною для мене, моїм стиму-
лом життя, моєю мрією. Люблю 
тебе і прошу стати дружиною 
мені на все життя», – такими сло-
вами освідчився коханій коман-
дир роти, старший лейтенант 
Роман Цимбал під час заходів 
бойової підготовки на Рівнен-
ському полігоні. Майбутня на-
речена приголомшена, нічого не 
підозрюючи про задуми Романа, 
зі сльозами на очах і радістю від-
повіла: «Так!» Під аплодисмен-
ти побратимів пара кружляла 
в обіймах, Вікторія плакала від 
щастя, емоції переповнювали як 
друзів,  так і самих молодят.

Військовослужбовці позна-
йомилась чотири роки тому у 
Тернопільській військовій час-

тині, де проходять зараз службу. 
Роман на той час був команди-
ром підрозділу, Вікторія тільки 
прийшла на службу. Зустрівши 
красуню, молодий офіцер за-
кохався з першого погляду, але 
не наважувався зізнатися, щоб 
не порушувати субординацію, 
а разом з тим дати можливість 
адаптуватися радіотелефоністці 
у роботі. Обом закоханим по 25 
років. Роман з Київської області, 
Вікторія з Волині. Два роки тому 
офіцер таки зізнався у почуттях 
Вікторії, відтоді вони разом. Не-
зважаючи на ритм військової 
служби, поїздки на Схід, поліго-
ни, щемливі миті зустрічей та 
проводів на залізничному вок-
залі, стосунки пари лише зміц-
нились.

За цей час молодята позна-
йомилися з батьками одне одно-
го. Вікторія зізнається, що Роман 

єдиний син в сім’ї, тому його 
батько зрадів появі доньки в ро-
дині та чекає на переїзд молодят 
після служби до Києва. Роман 
додає, що родина Вікторії доволі 
молода і також приємна. З датою 
весілля поки ще не визначились, 
але швидше за все. воно відбу-
деться наприкінці літа. Поки що 
на першому місці - служба, Роман 
готується до поїздки на Схід, а Ві-
кторія з нетерпінням чекатиме 
на свою ротацію, щоб зустрітись 
з коханим в ООС.

Командир військової частини 

полковник Сергій Баранов приві-
тав молодят.

«Подібні події у нашій частині 
відбуваються не вперше, ми ра-
діємо, що в молодих військових 
створюються нові сім’ї, народжу-
ються діти, - зазначив він. - Май-
бутнім молодятам зичу довгих та 
щасливих років сумісного життя, 
міцного кохання, а також най-
швидшого поповнення в сім’ї».

НАШ ДЕНЬ ТАКОЖ ЩИРО 
ВІТАЄ ПАРУ І БАЖАЄ ЇМ  

СВІТЛОГО МАЙБУТНЬОГО ТА 
МИРНОГО НЕБА!

Військове кохання 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИХ АРТИЛЕРИСТІВ

Перед від’їздом на Схід офіцер 
освідчився коханій на полігоні
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Зараз виноград знаходиться у фазі активного 
росту. За одну добу при оптимальних умовах 
приріст може досягати 10-15 см. Крім того, 

відбувається потужний розвиток листового апарату. 
Саме тепер важливо надійно захистити рослину від 
хвороб та шкідників, адже погодні умови останнім 
часом є дуже сприятливими для їх розвитку.

 Беручи до уваги наявність туманів, роси, сильних опадів ві-
рогідним є спалах грибкових хвороб, особливо це стосується та-
кої небезпечної хвороби, як мілдью.

 ДЛЯ КОНТРОЛЮ РОЗВИТКУ МІЛДЬЮ 
ВАРТО ЗАСТОСУВАТИ НАСТУПНІ ПРЕПАРАТИ: 

для профілактичних обробок контактні фунгіциди на 
основі міді, такі як: Блу Бордо; Медян Екстра,к.с.; Чемпіон, ЗП 
та інші  або фунгіцид Пенкоцеп, ЗП (40 г на 10 л води). Обробіток  
варто розпочинати за температури 8°С після дощів або ж з по-
явою перших листків.

 За дощової весни обприскувати потрібно 2-3 рази до цві-
тіння. Якщо ж весна була суха, захист винограду починають 
після цвітіння (під кінець формування зав’язі). Цей етап догля-
ду пропускати не можна. У випадку, коли вже з’явилися ознаки 
цієї хвороби, необхідно застосувати один з фунгіцидів, що ма-
ють контактно-системну дію, а саме: Ридоміл Голд МЦ 68, в.г.; 
Тайтл,в.г; Танос,в.г. або Захисник, КС. 

 Ще одним небезпечним захворюванням, що може почати 
розвиватися у поточний період – є оїдіум. Враховуючи значний 
розвиток хвороби минулого року, а також теплу і м’яку зиму, 
можна з впевненістю припустити масове накопичення інфекції 
в виноградниках. У цьому випадку багато залежить і від стійкос-
ті сорту винограду до оїдіуму.

 Стійкі до цієї хвороби сорти, такі як, наприклад, Біанка або 
Ізабелла. Садівники цілком можуть обмежитися 3-4 обробками 
сіркою (Тіовіт Джет,в.г.), біологічними засобами захисту рослин 
і базовими агротехнічними прийомами. Варто зазначити, що 
сірка в усьому світі зареєстрована як препарат для органічного 
землеробства.

 Для сортів, які нестійкі або мають середню стійкість до оїді-
уму, звичайно, варто проводити комплексну систему захисту. 
Така система повинна містити і хімічні засоби захисту, й біоло-
гічні, і, звичайно, агротехнічні прийоми.

 Також для попередження розвитку та поширення цієї не 
менш небезпечної для винограду хвороби, рекомендуємо за-
стосувати такі фунгіциди, як Квадріс,к.с.; Топсін-М, к.с. – це сис-
темні препарати, які проявляють  профілактичну, лікувальну та 
викорінюючу дію. Тіовіт Джет (сірка) має ще і акарицидну дію, 
що дозволяє  стримувати чисельність кліщів у виноградниках.

 Для комплексного захисту виноградників можна застосу-
вати суміш Топсін М+Хорус,в.г. (для попередження розвитку та 
поширення мілдью і оїдіуму). Крім цього, даний комплекс при-
гнічує розвиток сірої гнилі.

 Для боротьби зі шкідниками можна застосовувати бакові су-
міші: один з  інсектицидів Люфокс,к.е.; Матч,к.е.; Енжіо,кс. плюс 
мікроелементи (в яких є мідь) та фунгіцид.

 Обприскування варто проводити в ранкові або вечірні го-
дини, у безвітряну погоду, не допускаючи зносу препарату на 
сусідні культури.

Аби троянди тішили вас рясним 
цвітом, доглядати за ними 
потрібно правильно. 

Основне значення для стимуляції рясного 
цвітіння має фосфор. Він впливає на розмір кві-
тів і кількість бутонів, а також сприяє формуван-
ню нових коренів. Удобрювати рослини фосфо-
ром можна весь сезон. Однак було б помилкою 
підгодовувати троянди лише фосфорними до-
бривами. Адже калій теж впливає на формуван-
ня бутонів. Крім того, трояндам необхідний азот, 
що сприяє формуванню здорової зеленої маси. 
Його вносять навесні, тому що осінні підгодівлі 
азотними добривами знижують зимостійкість 
рослин. Якщо перегодувати троянду азотом, то 
цвітіння настане пізніше, а сама рослина стане 
більш уразливою до захворювань. Не зайвими 

будуть магній (який виходить на перший план 
при зав'язуванні бутонів і впливає на яскравість 
кольору пелюсток), залізо (для профілактики 
хлорозу), а також бор і марганець. 

Перед підгодівлею мінеральними добри-
вами і після неї ґрунт рясно поливають. Варто 
пам'ятати, що добрива не можна вносити в сухий 
грунт, це може призвести до опіку коренів.

У холодну погоду краще робити позакорене-
ве підживлення по листю і паростках: настоєм 
коров'яку, пташиного посліду, трав, гумату на-
трію, комплексними мінеральними добривами.

Попіл - доступне органічне добриво, містить 
калій, кальцій, магній, залізо, фосфор, сірку. Його 
застосовують у вигляді розчину (30 г на 10 л 
води) і в сухому виді (200 г на 1 кв. м), заклада-
ючи в грунт. Рекомендується підживлювати тро-
янди при температурі не нижчій +10 ... + 15° С.

Бор у невеликій 
кількості потрібний 
практично всім 

городнім культурам. Він 
стимулює пророщення 
насіння, поліпшує 
засвоюваність азотних і 
калійних добрив, робить 
колір листя насиченим, 
позитивно позначається 
на процесі формування 
плодів, збільшуючи їх 
розмір і поліпшуючи 
смак.

КАБАЧКИ НЕ БУДУТЬ ГНИТИ
Кабачки, як і все сімейство 

гарбузових, особливо стражда-
ють від нестачі бору - їх зав’язі 
загнивають. Щоб попередити 
це неприємне явище, ще до ви-
садження саджанців на грядки 
обробляють (проливають) зем-
лю розчином борної кислоти 
(1 літр на 1 кв. м поверхні). На 
відро води досить 2 г речовини 
(приблизно одна третина чайної 
ложки). Оскільки порошок важ-
ко розчиняється, спочатку його 
розводять в 1 літрі теплої води, а 
після цього розмішують у необ-
хідному обсязі.

Якщо такої підгодівлі ви-
явилося недостатньо - квітки 
погано формуються й в’януть, 
то проводять позакореневу під-
годівлю. Обприскують більш 
концентрованою сумішшю (4 г 
борної кислоти розчиняють у 
літрі води). Для профілактики 
хвороб плодів і підняття їх іму-
нітету в розчин додають 10 кра-
пель йоду.

ЗАХИЩАЄ 
БУРЯК ВІД ФОМОЗУ

При нестачі бору буряк може 
занедужати фомозом - грибко-
вою інфекцією, яка небезпечна 
для всіх частин рослини. Спо-
чатку на листах з’являються 
чорні крапки, а навколо розпли-
ваються плями бурого кольору. 
Потім захворювання перехо-
дить на коренеплід. Його сер-
цевина гниє, здобуває чорно-
коричневий відтінок, а потім 
засихає і робиться порохнявою.

Щоб цього уникнути, перед 
посадкою рекомендується ви-

тримати насіння в розчині бор-
ної кислоти (0,2 г на літр води) 
12 годин. Бор також вносять у 
ґрунт і проводять позакорене-
ву підгодівлю буряка, коли від-
ростуть 4-5 листів. Для цього 
на відро води беруть 5 г борної 
кислоти.

З БОРОМ ОГІРОЧКІВ 
БУДЕ РЯСНО

Недолік бору позначається 
й на огірках. Виявити дефіцит 
можна при огляді рослини. 
Листочки стають щільними й 
загинаються вниз, а на плодах 
з’являються плями, що нага-
дують пробки. Якщо мікро-
елемента гостро не вистачає, 
то квітки й зав’язі обпадають, а 
коріння набуває жовтогарячо-
го кольору. Стійкість огірків до 
грибкових захворювань змен-
шується й вони загнивають.

Не слід чекати появи цих 
ознак. Підгодівля дозволяє рос-
лині нормально розбудовува-
тися. На огірках збільшується 
кількість зав’язі. Плоди вирос-
тають міцними, здоровими, 
продовжується строк їх збері-
гання.

Обприскування проводять 
розчином з розрахунку 5 г по-
рошку на 10 л води. Процедуру 
повторюють три рази: з появою 
бутонів, цвітінні й на початку 
плодоносіння. Обробку здій-
снюють ранком або ввечері в 
суху безвітряну погоду.

ДОПОМАГАЄ 
ПЕРЦЮ ЗАВ’ЯЗАТИСЯ

Бор важливий і для нор-
мального розвитку перцю. При 
правильному застосуванні за-
сіб допоможе рослинам краще 
вкоренитися, захистить від 
шкідників, поліпшить цвітіння. 
Зав’язування плодів і врожай-
ність збільшаться на 25%. Бор-
на кислота позитивно впливає 
на дозрівання перцю й на його 
смакові якості.

Ознаки, по яких визнача-
ють, що перцю не вистачає 
бору: листи закручуються; по-
гано ростуть нові пагони; пло-
ди не прагнуть зав’язуватися 
або виростають маленькими й 
виродливими.

Препарат використовують 
при підготовці насіння. Можна 
провести прикореневу підго-
дівлю перцю й баклажанів роз-
чином борної кислоти. Головне 
- не перевищити концентрацію 
й не спалити ці примхливі рос-
лини. На 10 літрів води береть-
ся 1,5 г порошку й ретельно 
розмішується, щоб не залиши-
лося кристалів. Готовим роз-
чином поливають рослини, на-
магаючись не зачепити стебла 
й листя, строго під корінь або 
в міжряддя. Процедуру прово-
дять не частіше 2 разів за сезон. 
Використовують тільки щойно 
приготований розчин.

СЕКРЕТИ ГАРНОГО 
ВРОЖАЮ ВИНОГРАДУ

Чим обробляти, підживляти 
та як боротися із шкідниками

БОРНА КИСЛОТА ВРЯТУЄ ОВОЧІ 
ВІД ХВОРОБ І ПОКРАЩИТЬ ВРОЖАЙ

ДОСВІДЧЕНІ ДАЧНИКИ ВИКОРИСТОВУЮТЬ  ДЛЯ 
ПІДГОДІВЛІ РОСЛИН САМОРОБНІ СУМІШІ НА ОСНОВІ 

ЗАСОБІВ, ЯКІ ЛЕГКО КУПИТИ В АПТЕЦІ. БАГАТО ЯКІ З НИХ 
НЕ ЛИШЕ ДЕШЕВІ, АЛЕ Й ЕФЕКТИВНІ. ДО ТАКИХ НАЛЕЖИТЬ, 

НАПРИКЛАД, БОРНА КИСЛОТА. 

ПІДЖИВЛЯЄМО ТРОЯНДИ ПРАВИЛЬНО
ЯСКРАВИЙ КОЛІР ВІД КАЛІЮ, А ВЕЛИКІ КВІТИ ВІД ФОСФОРУ
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Олеся вмить 
прозріла. Збагнула: 
вона у лікарні, і з 

нею сталося нещастя. 

Євгенія ні на мить не від-
ходила від доньки, і найбільше, 
чого боялася, як зреагує Олеся, 
коли дізнається, що їй хочуть 
ампутувати ногу. Поки що це 
питання є спірне, і ніхто й нічого 
їй казати не буде. Олеся ж навіть 
не усвідомлює, чому потрапила 
в реанімацію, не могла згадати 
той фатальний день, який пере-
вернув усе її життя.

Тоді вона поверталася з по-
ліклініки. Акушер-гінеколог, в 
якої стояла на обліку, зателефо-
нувала, що слід пройти УЗД, аби 
проаналізувати, як протікає її 
вагітність.

«У вас будуть близнюки. Два 
хлопчики. Вагітність протікає 
добре», - мовила лікарка.

Побачивши розгубленість 
в очах Олесі, спитала: «Ви не 
раді?»

Чому ж, вона рада, звісно, 
рада, просто не чекала такої но-
вини. Та й Олег, її чоловік, котрий 
тепер у відрядженні, чомусь мрі-
яв про дівчинку. Але вона впев-
нена: синам він теж буде радий. 

Після поліклініки вона ще 
зайшла в аптеку за вітамінами, 
які назначили їй, і пішла додому. 
Раптово зірвався сильний буре-
вій, ламало дерева, зривало дахи 
з будівель. Олеся йшла доріжкою 
через парк. Була на півдорозі до-
дому. Раптом почула сильний 
тріск дерева, глянула вгору і по-
бачила, як вітер його розгойдує, 
ось-ось повалить на землю. Вона 
відскочила вбік, але дерево було 
дуже високе і тяжке, воно зби-
ло Олесю з ніг, накрило міцним 
стовбуром. Її знайшли перехожі, 
коли вже стих ураган. Подума-
ли, що вона мертва, викликали 
«швидку», яка доставила її в ре-
анімацію.

Коли Олеся дізналася, що 
може залишитися без ноги, іс-
теричний крик вирвався з її гру-
дей. Навіщо її рятувати! Для чого 
підключати крапельниці? Чому 
ніхто не подумає, яким буде її 
життя? Життя її синів? І взагалі, 
скоро повернеться з відряджен-
ня Олег, її коханий чоловік, який 
часто їй казав: ти моя красунеч-
ка, і ніжки у тебе такі гарненькі. 
Чи готовий він буде побачити її 
без ноги? Вона вирішила не ка-

зати йому про близнюків. Дума-
ла, хай це буде йому приємним 
сюрпризом. І ось який сюрприз 
чекатиме його…

Олег стояв біля ліжка Оле-
сі блідий, як стіна. І хоч Євгенія 
просила не нагадувати Олесі про 
можливу ампутацію, все ж – не 
витримав: 

«А якщо ногу справді тобі від-
ріжуть, як жити будемо, Олесю? І 
чи треба тоді народжувати?» - 
спитав. 

Його слова скальпелем зарі-
зали біля серця Олесі, вона стала 
задихатися. Заледве витиснула із 
себе силу сказати: «Бачити тебе – 
не хочу! Негідник! Наші діти уже 
живі! Розумієш, живі! І ти пропо-
нуєш вбити їх? Іди геть. Бачити 
більше тебе не можу!»

Усю ніч проплакала біля ліж-
ка дочки пані Євгенія. Скоро ма-
ють бути результати повторного 
обстеження, яке вирішить долю 
її Олесі. Побачивши, як вчора вті-
кав із палати її зять, вона збагну-
ла: це – кінець. Олег злякався ви-
пробування, посланого їм згори, 
не встояв перед труднощами, які 
вони разом мали долати, а підло, 
не по-людськи зрадив її донечку. 

Натомість – інший чоловік 
– лікар Олесі не злякався труд-
нощів. Приїздив до хворої і вно-
чі, і на вихідні, якщо треба було. 
Консультувався з іншими спеціа-
лістами, бо дуже хотів допомогти 
цій молодій вродливій жінці, від 
погляду якої в нього чомусь за-
вмирало серце. Та лікувати Оле-
сю було нелегко не лише через 
серйозну травму, а ще й через 
ризик зашкодити здоров’ю не-
мовлят. 

Одного ранку Артем Петро-
вич, так звали лікаря, зайшов у 
палату з сяючими очима. «Дина-
міка виявилась втішною. Ампу-
тації не буде!» - сказав.

Важкий камінь звалився з 
душі Олесі. «Можна, я вам по-
цілую руку, лікарю?» - мовила 
зі сльозами на очах. «Та невже я 
такий старий, щоб руку підстав-
ляти? Можна і в… щоку», - по-
жартував і обвів Олесю теплим 
поглядом голубих очей. «Не жар-
туйте так», - зашарілася Олеся. 
«Насправді я давно не жартував, 
Олесю», - мовив Артем Петрович 
і, понуривши голову, вийшов з 
палати.

Олеся не могла заспокоїтися: 
мабуть, вона щось не так сказала. 
Вона ще не знала, що її лікар був 
удівцем, під час пологів у нього 
померла дружина, зоставивши 
йому маленьку Настусю. Але ні-
коли не скиглив, не нарікав на 
долю, був дуже уважним до паці-
єнтів, користувався авторитетом 
і серед них, і серед колег з робо-
ти. 

Професія вимагала бути на 
роботі в будь-яку годину доби, 
тому переїхала до нього мама, 
аби було кому доглядати малу 
Настусю. 

Виписавшись додому, Олеся 
чомусь часто бачила перед со-
бою свого лікаря, чула його об-
надійливі слова: «Ми ще колись 
затанцюємо з тобою, Олесю. На 
хрестини мене поклич». 

І все-таки вона ще споді-
валася, що повернеться до неї 
Олег, який переїхав до батьків у 
сусідню область. Не вірила, що 
ось так безглуздо, без причини 
могло обірватися їхнє кохання. 
Якось на її мобільному висві-
тився його номер. Серце Олесі 
затріпотіло, як пташка у клітці. 
Але це був не Олег. Телефонува-
ла свекруха. Нічого не спитавши 
про стан її, Олесиного, здоров’я, 
просила не тримати зла на Оле-
га. Мовляв, не кожен чоловік 
зможе щодня бачити свою дру-
жину такою…

«Якою?» - перепитала Олеся. 
«Без ноги…» - уточнила свекру-
ха. І додала: «У тебе є мама, вона 
допоможе тобі з дітьми. Я не 
можу. Я далеко, розумієш? Хіба 
що… Якщо треба буде коштів на 
протез – допоможемо… Не обра-
жайся, а зрозумій».

«Я – розумію», - вимучила 
Олеся із себе. Їй стало зле: за-
пульсувало все тіло. Отже, Олег 
думає, що в неї нема ноги. Не 
знає, що вона одужала. «Мабуть, 
слід було сказати свекрусі про 
це», - подумала Олеся, а потім 
вирішила: ні за що! Якщо хво-
рою стала непотрібна Олегові, 
то й здоровою – не треба. Госпо-
ди, як вона могла помилитися у 
ньому! Рясні сльози заливали її 
обличчя, занепокоїли її синоч-
ків, поштовхи яких привели її 
до тями: життя продовжується. 
Скоро вона стане мамою одразу 
двох діток. Її сльози можуть за-
шкодити їм. Тому більше плака-
ти вона – не буде. 

Коли знову почула дзвінок 
мобільника, чомусь подумала, 
що це свекруха не може ніяк 
вгамуватися і знову телефонує 
їй. «Ну, що їй ще треба? Хіба 
щось незрозуміло з того, що 
вона сказала?» - злість стис-
нула Олесі біля серця. Неохоче 
взяла телефон. 

«Чому голос у тебе не свій, 
Олесю?» - вона впізнала теплий 
баритон свого лікаря. Знала: 
його цікавить стан її здоров’я, 
але чомусь стала розповідати 
йому про Олега, про дзвінок 
від свекрухи, про те, що їй са-
мотньо і страшно перед поло-
гами, ще й ніхто не зустріне її з 
пологового будинку з букетом 
у руках. Хіба що мама… 

Пологи в Олесі були важки-
ми. Та з Господньою допомогою 
на світ з’явилися її милі синоч-
ки, надія, втіха і ангели-охорон-
ці – Петро і Павло. У виборі імені 
Олеся не сумнівалася, тим паче, 
синочки народилися напередод-
ні свята Петра і Павла. 

Мабуть, увесь персонал по-
логового відділення підійшов до 
вікон, щоб подивитися, як при-
їхав забирати Олесю з дітьми 
Артем Петрович. Святково одяг-
нений, з букетом червоних тро-
янд і маленькою Настунею, яка 
виглядала з віконечка автівки. 

«Вітаю тебе, Олесю. Знаю, ти 
не чекала мене. Але ж сама каза-
ла, що хочеш, аби тебе зустріли з 
букетом квітів. І ось я подумав… 
Вірніше, уже вирішив: твоїм ді-
тям потрібен тато. А моїй На-
стуні – мама. Що скажеш? Утім, 
сідай у машину. І про все погово-
римо вдома», - мовив він, злегка 
затинаючись від хвилювання.

Через місяць Олеся з Арте-
мом узаконили свої стосунки. 
Бог дав їм розум розтлумачити 
усі «за» і «проти» і створити гар-
ну сім’ю. 

Час збігав, як листя за водою. 
Одного вечора зібралася родина 
за святковим столом, щоб від-
значити день народження Ар-
тема Петровича. Аромат білих 
лілій – улюблених квітів лікаря 
– розливався по вітальні.

«Матусю, тебе до телефо-
ну!», - почувся дзвіночок семи-
річної Настуні. «Хто б це? Хоча б 
у свято не кликали чоловіка на 
терміновий виклик», - стрепену-
лася Олеся.

«Впізнаєш мене, Олесю? Це 
я – Олег. Як наші діти?» - почула 
вона голос Олега, який уже ста-
ла забувати.

Після тривалої паузи хотіла 
вимкнути телефон, але у слу-
хавці почула якесь схлипуван-
ня, зойк, тон відчаю у голосі. 
Олег говорив про те, що сумує 
за нею, за дітьми, хоч і ніколи їх 
не бачив. Тепер вони дуже йому 
потрібні. Мати його померла, а 
його, хворого, немічного, зали-
шила дружина, в якої була до-
чка від першого шлюбу. Більше 
дітей у них не було. Три роки 
тому переніс тяжку операцію, і 
після аварії тепер заледве пере-
сувається по квартирі. З кімнати 
доносилися дзвінкі голоси, сміх, 
жарти, стали кликати Олесю. 

«Співчуваю тобі, Олеже. У 
мене чудова сім’я, добрий чо-
ловік і троє гарненьких діток. 
Колись я довго не могла ви-
пустити тебе зі свого серця. 
Тепер не можу впустити. Ні у 
серце, ні до свого дому. Вибач.  
І… прощавай».

Марія МАЛІЦЬКА. 

На фото Івана ПШОНЯКА:  учасниці танцювального ансамблю "Посмішка" -  
Наталя Івасик, Аліна Зарічна, Мар’яна Мозіль та Катерина Смертега (м.Тернопіль).

Струни серця
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Я встану рано-вранці, на світанку,
Як спалахне на квіточці роса.

Вдягну найкращу в світі вишиванку
І оживе, засвітиться краса

В промінні сонця. І моя сорочка
У рунах, в квітах зразу оживе...

З чарівних квітів я сплету віночка
Й над світом щира пісня попливе...

(Надія Красоткіна)

У свої двадцять п’ять 
дівчина мало де 
побувала – приблизно 

у радіусі двох-трьох 
областей, які межують із 
її, Тернопільською. Та й у 
тих, переважно, у зв’язку з 
навчанням чи роботою.

Дитинство Ліди було не з лег-
ких. Їй, дитині із багатодітної сім’ї, 
про сімейну подорож у гори чи на 
море лише мріяти доводилось. 
Батькам заледве вистачало коштів, 
щоб прогодувати і вдягнути усіх 
домочадців. Хоч і роботящі в них 
усі – і батьки, і діти, та економити 
таки доводилось. Та, незважаючи 
ні на що, росли в злагоді, мирі й 
любові, постійно заступались один 
за одного і підтримували.

Ще у школі Ліда пообіцяла собі, 
що здобуде освіту, знайде хорошу 
роботу й обов’язково допоможе 
батькам та молодшим братикам і 
сестричкам.

Її цілеспрямованість, впертість 
та бажання щось змінити в своє-
му житті давали свої плоди. Добре 
вчилась у школі, вступила в омрі-
яний виш, отримала фах перекла-
дача англійської  та влаштувалась 
працювати у велику компанію. 
Працювала тут уже третій рік, тож 
чимало заощадила для того, аби 
врешті-таки здійснити свою мрію.

Ліда уважно переглядала напе-
ред складений список необхідних 
для поїздки речей і викреслювала 
кожен пунктик, переконавшись, 
що це вже є серед її багажу. На 
хвильку присіла на дивані, взяла 
речі, які вмістилися в одній до-
рожній сумці та рюкзаку, вдягла 
бейсболку, сонячні окуляри, озбро-
їлась усмішкою і вирушила назу-
стріч мрії.

…Теплий пісочок лоскотав її 
босі, ще не засмаглі, ніжки. Точні-
сінько, як у її снах. Ліда ніжилася 
на пляжному лежаку, заплющив-
ши очі, підставляла щасливе личко 
лагідним сонячним промінчикам. 
Незчулася, як задрімала. Їй сни-
лися хвилі, радісні обличчя дітей, 
які будують замки із піску. Та враз 
уся мрійлива безтурботність стала 
тривожною реальністю.

Її розбудили схвильовані голо-
си дітей, що будували замки, роби-
ли пасочки. Вони кричали, плакали 
і кликали на допомогу. Ліда вмить 

зірвалася з місця і побігла до водо-
йми. Часу на роздуми, а, тим паче, 
на паніку, в неї не було. Вона по-
бачила хлопчика, який тонув. Ліда 
бігла проти хвиль, які, наче змови-
лись, і розбурхались не на жарт. Ді-
вчина прорізала водне плесо нога-
ми. Ще трішки, і вона дотягнеться 
до хлопчини. Ліда зловила його зі 
спини рукою попід шию і потягну-
ла до берега. Хлопчик не реагував. 
Вона почала його реанімувати – 
робити непрямий масаж серця і 
штучне дихання. Дівчина вивчала в 
університеті медицину, тож знання, 
здобуті декілька років тому і вже, 
здавалось би, призабуті, вчасно від-
новилися у пам’яті. Її блискавична 
реакція врятувала життя хлопчику. 
Вже тут, сидячи на піску і ледь тям-
лячись від щойно пережитого, Ліда 
згадала, що не вміє плавати. Якось 
інстинктивно, на підсвідомому рів-
ні, не замислюючись, їй вдалось пе-
ребороти свій страх.

- Дякую, що врятували мого 
племінника, - винувато опустив 
погляд молодий хлопець років два-
дцяти п’яти-тридцяти. – Я на якусь 
хвилину відлучився, бо пішов по 
коктейлі для дітей, а тут таке.

- Та немає за що. Кожен на 
моєму місці вчинив би так само, 
- покрившись ледь помітним 
рум’янцем, промовила Ліда.

- Може, ввечері сходимо на 
пляжну дискотеку? Брат з дру-
жиною, тобто Андрійкові батьки 
(кивнув на хлопчика, якого щойно 
врятувала Ліда), ввечері повер-
нуться з конференції, тож знімуть 
з мене обов’язки горе-виховате-
ля, - усміхнувшись, запропонував 
юнак. – До речі, ми ще не знайомі. Я 
– Максим. Для друзів просто Макс.

- Ліда. Дуже приємно.
- То як? До вечора?
- Домовились.
- Тоді, на цьому ж місці, о двад-

цять другій.

Ліда так давно не хвилювалась. 
Хіба тоді, коли вступала у виш, або 
коли йшла влаштовуватись на ро-
боту. Але ні, тоді вона по-іншому 
відчувала ці хвилювання. А зараз 
серце несамовито калатало, а з 
рук усе падало. Вже зо дві години 
дівчина вовтузилася біля свого не-
хитрого гардеробу, який вмістив-
ся в одну валізу. Нарешті її погляд 
впав на непримітне сніжно-біле 
платтячко – простеньке і, разом з 
тим, дуже комфортне. Залишились 
останні штрихи – ледь помітний 
макіяж і Ліда готова йти.

Макса вона помітила здалеку. 
Його привітна усмішка змусила 
добряче бентежитись, а ще в од-
ній його руці Ліда помітила букет 
білих троянд, якраз у тон її сукні, 
в іншій – торт у паперовій короб-
ці, акуратно зав’язаний красивим, 
таким же сніжно-білим, як і квіти, 
бантом.

Він зробив декілька кроків на-
зустріч, поцілував дівчину у щічку 
та вручив їй квіти з тортом. Ліда 
подякувала, і вони вирушили на 
літній танцмайданчик під відкри-
тим небом біля моря.

- Тобі дуже личить ця сукня, 
- наважився зізнатись після випи-
того коктейлю Макс. – І спасибі за 
мого племінника. Я так злякався. 
Поки добіг від барної стійки до 
переляканих дітей, ти вже витягу-
вала Андрійка з води. Ти – смілива. 
І, очевидно, гарно плаваєш. Бо я 
не вмію. Та й, взагалі, я вперше на 
морі.

 Вони багато розмовляли, роз-
повідали про себе, ділилися спо-
гадами з минулого і теперішнім. 
Щодня разом засмагали, вчили-
ся плавати, а щовечора йшли на 
дискотеку. Ця є останньою перед 
від’їздом додому.

Якось сумно було Ліді. За цих 
два тижні вона так звикла до Мак-
сима, до його жартів, до їх прогу-

лянок містом і душевних розмов. 
У ньому вона вбачала того, кому 
можна вилити свою душу, кому 
можна вірити і довіряти, кого мож-
на любити. А, може, вона вже його 
кохає? Якісь дивні теплі відчуття 
виникали поряд з ним, а в хвилини 
його відсутності – спустошення та 
смуток огортали душу.

- Це наш останній вечір в Оде-
сі, - вирвав її з роздумів Максим. – 
Але я хочу, щоб він став перехідним 
етапом у наших стосунках. Ти мені 
дуже подобаєшся. Ні, вибач, не так. 
Я закохався у тебе ще в перший 
день нашого знайомства. Ти – не 
така, як усі, ти – особлива. Лідочко, 
ти станеш моєю дружиною?

Ліда після цих слів чомусь раз у 
раз змахувала сльози, які крадько-
ма пробиралися назовні. Звичай-
но, що так!

…Вона сумувала за Одесою. Це 
ж три роки минуло відтоді, як вона 
тут вперше побувала і познайо-
милась з Максом. І ось вони знову 
тут…

- Чого сумуєш, красуне? – вивів 
із роздумів коханий голос. – Ідем 
купатись,  Діаночка вже взяла ря-
тівний жилет.

- Йдемо, - усміхнулася Ліда, обі-
ймаючи чоловіка і донечку. – Вве-
чері поїдемо на вокзал зустрічати 
наших батьків, а завтра покажемо 
їм Одесу. Вони ж уперше побачать 
море.

- Лідочко, ти така чуйна і дба-
єш про всіх. Я й покохав тебе за 
твоє велике і щире серце, - ніжно 
обійняв дружину Макс. І, наче за 
командою, вони, мов малі діти, зі-
рвались з місця і, обганяючи один 
одного, побігли до донечки, яка 
вже зачекалася на них із жилетом 
у руках…

Оля ГЛАДЧУК-
ПОПАДЮК.

*   *   *   *   *
Заховався вітер під кущем калини,
Задрімав до ранку, втомлений в траві.
Пробудився з сонцем – 

полетів в долину,
У росі скупати шати лугові.

Прилетів на луки – посміхнувсь лукаво,
Сколихнув туману білі рукави.
Стрепенувся жайвір – 

в діамантах трави,
Забриніла пісня – день іде новий.

*   *   *   *   *
В одежах нефритових 

з вкрапленням цвіту,
Засмучене небо, що плаче щораз, 
-Весна у прощанні, - назустріч йде літу,
Лиш холод шліфує її, мов алмаз.
Щоночі тримає в обіймах пекучих,
І тисне до ранку, аж одяг горить:
То снігом сипне, чи морозом колючим
Та так, що квітки обсипаються вмить.

А прагнула веснонька сонця і шику,
Вдягалася в шати, скликала птахів,
Вквітчалася рясно – відтінків без ліку
У зелені вплетені в косах лісів.
Збагнути не може, чом втрачені мрії
Розсипались вмить, мов опала роса.
Минулося все. Дощ оплаче надії.
А літу достанеться юна краса.

Марія ГУМЕНЮК.
 

Неповторність
У цьому світі неповторне все,
Єдине все – від квітки до людини,
Все особливе: грішне і святе,
Що на віки, і те, що на хвилини.

Все в нас своє: і мрії, і любов,
Усе без копій: долі і бажання,
Не ідентичні розум наш і кров,
Не трафаретні голос і мовчання.

І я щаслива, що прийшла в цей світ,
Де таємниці ще не всі розкриті,
Не краща всіх і не найгірша всіх,
Та лиш одна така у цілім світі.

МАРІЯ ГРИЦАН

НАЗУСТРІЧ МРІЇ
Кожен раз, коли Ліда заплющувала 

очі, уява вимальовувала узбережжя 
моря, плюскіт теплих хвиль і підігрітий 
сонечком пісок. Насправді, вона ніколи в 

житті не бачила його.

Коронавірус-19
Ніхто не чув про нього зроду,
Та він негадано прийшов
В короні царській, 

всім на шкоду,
І швидко світ весь обійшов.

Тепер шукай у чім причина,
Де взявся вірус цей, 

скажіть?
Чи з пляшки випустили 

джина?
В Ухані перший його слід.

Весь світ тепер 
на карантині,

Немає спокою ніде,
У масці ходить кожен нині,
А сховок вдома лиш знайде.

Все це тривожить і лякає.
Як лік від вірусу знайти?
Чому ховатись кожен має?
Як весь кошмар 

отой пройти?

Колись іспанка всіх лякала,
А зараз вірус вершить суд,
Тож постраждалих 

вже немало,
Несе тягар хвороби люд.

Куди не глянеш, 
всюди маски,

Не люди, привиди ідуть,
Нема хворобі тій розв’язки,
Та віра є, що лік знайдуть.

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ. 
 м. Хоростків.

На злобу дня Новела

«Нарешті! Вона опритомніла!» - мов крізь сон, почула Олеся голос мами, 
відкривши важкі повіки. У неї було відчуття якоїсь невагомості – свого тіла 
не відчувала взагалі, лишень, мов крізь завісу, бачила розпливчасте обличчя 

матері, що заливалося слізьми. Поруч із нею – чоловік у білому халаті.
«Де я?»- спитала, але голосу свого не чула, тільки якесь відлуння у голові. 
«Доню, чому саме з тобою мало це статися», - заголосила мати Євгенія.

Вибач і прощавай...
Невигадана історія
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Головною подією туру стала 
зустріч на “Олімпійському” 
київського “Динамо” і 

донецького “Шахтаря”. Гірники 
здобули вольову перемогу з 
рахунком 3:1. 

Команди не відсиджувалися у захисті, 
атакували і радували небезпечними мо-
ментами.

Кияни, хоча й були у статусі гостей, 
у першому таймі почувалися господаря-
ми - більше й небезпечніше атакували й 
першими забили. Хоча система VAR, після 
перегляду повтору, взяття воріт не зара-
хувала. Незабаром кияни таки досягли 
свого, а чисте взяття воріт на свій раху-
нок записав Буяльський після помилки 
в захисті суперника. Раділи динамівці 
успіху не довго. Втративши на мить кон-
центрацію, вони дозволили Марлосу вже 
за хвилину обвідним ударом зрівняти ра-
хунок.

Після перерви краща фізична готов-
ність «гірників» далася взнаки. «Шахтар» 
додав у швидкості, запресингував актив-
ніше  і результат не забарився. Після кіль-
кох небезпечних моментів Марлос вдруге 
досяг свого, не зустрівши гідного опору в 
захисті. А незабаром стрімка контратака 
господарів закінчилася й третій голом. 
Питання щодо переможця було вирішене.

У підсумку підопічні Луіша Каштру ще 
більше зміцнюють свої лідерські позиції 
в турнірній таблиці та покращують до-
машню безпрограшну серію до 31 матчу.

Натомість «Динамо» не може виграти 

у «Шахтаря» в чемпіонатах України вже 6 
матчів поспіль (2 нічиї). Востаннє кияни 
вигравали у гірників в чемпіонаті 3 серп-
ня 2018 року. 

 Не менш напруженим виявився і матч 
“Олександрії” із «Зорею». Олександрійці 
одразу пішли в бій і створили справжню 
пожежу біля воріт суперника: три удари 
вдалося заблокувати з п’яти метрів. 

Після перерви “Зоря” активніше поча-
ла діяти у штрафній суперників і створи-
ла кілька гострих моментів, однак, напри-
кінці матчу гості залишилися у меншості. 
Результат матчу визначився на останніх 
хвилинах, коли арбітр призначив пеналь-
ті у ворота луганчан. Дмитро Гречишкін 
впевнено реалізував 11-метровий удар, 
на силу пробивши у лівий кут – 1:0.

РЕЗУЛЬТАТИ МАТЧІВ:
“Карпати” - “Маріуполь” – скасовано
“Колос” - “Десна” - 0:2
“Олександрія” - “Зоря” - 1:0 
“Дніпро-1” - “Олімпік” - 3:1
“Ворскла” - “Львів” - 1:1 
“Шахтар” - “Динамо” - 3:1 
У турнірній таблиці, як і до перерви, 

лідирує «Шахтар» - 62 пункти. На 16 очок 
менше у «Зорі», «Десни» та «Динамо», яке 
йде четвертим.

Українська Прем’єр-Ліга визначи-
ла найяскравішого футболіста з усіх, 
які взяли участь у матчах 24-го туру 
Favbet Ліги. За підсумком голосування 
перемогу здобув півзахисник «Шахта-
ря» Марлос.

Схоже, Українську асоціацію фут-
болу так просто не зрозумієш. Ще 
тиждень тому тут запевняли, що го-
ловний кубковий поєдинок пройде у 
файному місті. Аж раптом з’явилася 
зовсім інша новина: УАФ перенесла 
фінал Кубка України із Тернополя до 
Львова – гра відбудеться 8 липня на 
“Арені Львів”,

За словами першого віце-
президента Вадима Костюченка, 
фінал Кубка України перенесли до 
Львова через складну епідеміологіч-
ну ситуацію у Тернополі. 

От тільки цікаво, а чим краща ця 
ситуація у наших сусідів, якщо навіть 
у кількох гравців «Карпат» діагнос-
тували коронавірус?

 Та, як би там не було, а тернопіль-
ським вболівальникам футболу роз-

чаровуватися не доведеться, адже 
виконавчий комітет УАФ затвердив 
Тернопіль, як місто-господар фіналу 
Кубка України з футболу 2021 році. 
Хочеться сподіватися, що цього разу 
асоціація дотримає свого слова.

У півфіналах Кубка України-2020  
“Динамо” зіграє 17 червня в Ужгороді 
з “Минаєм”, а “Маріуполь” 24 червня 
вдома зустрінеться з “Ворсклою”.

«ДИНАМО»
 котиться під уклін

Завершився 24-й тур Української Прем’єр-ліги, який став 
першим після карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу. 
Всі матчі проходили без глядачів і з рядом обмежень. На стадіон 

допускалося максимум 200 осіб. УПЛ скасувала матч “Карпати” - 
“Маріуполь”, оскільки у львівському клубі було підтверджено кілька 
випадків зараження коронавірусом. 

Американський 
журнал Forbes 
назвав найбагатшим 

спортсменом світу 2020 року 
швейцарського тенісиста 
Роджера Федерера.

За період з 1 червня 2019 по 1 черв-
ня 2020 року швейцарець заробив 
$106,3 млн., з них $6,3 млн. - турнірні 
призові, $100 млн. - спонсорський до-
хід. Рейтинг вперше в історії очолив 

тенісист.
Аргентинський футболіст Ліонель 

Мессі, який минулого року з при-
бутком $117 млн. став найбагатшим 
спортсменом світу, цього року опус-
тився на третє місце – він заробив 
$104 млн.

На другому місці у новому рейтин-
гу опинився португальський футбо-
ліст Кріштіану Роналду із прибутком у 
$105 млн.

Топ-10 найбагатших спортс-
менів світу 2020 року за версією 
Forbes:

1. Роджер ФЕДЕРЕР, теніс – $106,3 
млн. 

2. Кріштіану РОНАЛДУ, футбол - $ 
105 млн. 

3. Ліонель МЕССІ, футбол - $ 104 
млн.

4. Неймар, футбол - $ 95,5 млн.
5. Леброн ДЖЕЙМС, баскетбол - $ 

88,2 млн.
6. Стефен КАРРІ, баскетбол - $ 74,4 

млн.

7. Кевін ДЮРЕНТ, баскетбол - $ 63,9 
млн.

8. Тайгер ВУДС, гольф - $ 62,3 млн.
9. Кірк КАЗІНС, американський 

футбол - $ 60,5 млн.
10. Карсон ВЕНЦ, американський 

футбол - $ 59,1 млн.
Загалом серед 100 спортсменів в 

рейтингу -  35 баскетболістів, 31 пред-
ставник американського футболу, 14 
футболістів, 6 тенісистів, 5 боксерів і 
бійців MMA, 4 гольфісти, 3 гонщики, по 
одному бейсболістові і гравцеві в кри-
кет.

ПОРАХУВАЛИ чужі гроші

То у Тернополі, тепер – у Львові. 
То де ж відбудеться фінал 
Кубка України з футболу?
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Хтось перед сном 
обдумує плани 
на наступний 

день, хтось домислює 
відповіді на коментарі 
в соцмережах. Аліні 
заснути не давали історії, 
які прокручувалися 
в її голові. Крім того, 
вона завжди любила 
все,  пов’язане з магією - 
книжки, фільми, чарівні 
японські комікси й аніме. 
Дівчина уявляла різних 
магічних персонажів, 
з часом її фантазії 
почали складатися у 
цілісні сюжети. Сьогодні 
вона є авторкою серії 
пригодницького 
фентезі "Сандервік" 
("Sunderwick"), які 
пише під псевдонімом 
Ellin Scotch. Сама 
й ілюструє книги. 
Щоправда, придбати 
їх поки неможливо - 
кожен том наразі існує 
в єдиному друкованому 
екземплярі. Прочитати 
тексти, проте, можна в 
Інтернеті - письменниця 
викладає свої історії для 
ознайомлення в Мережу. 

«Наш ДЕНЬ» РОЗПИТАВ 
АЛІНУ БОРИСЮК ПРО ЇЇ КНИ-
ГИ: СЮЖЕТИ, ВИДАННЯ І ЯК 
ЦЕ - ПИСАТИ ФЕНТЕЗІ В НЕВЕ-
ЛИКОМУ МІСТЕЧКУ. 

"ЯКЩО МИ ЧОГОСЬ НЕ 
БАЧИМО, ТО ЦЕ НЕ ОЗНАЧАЄ, 

ЩО ЙОГО НЕ ІСНУЄ"
- Як з’явилася ваша перша 

книга? 
- На її написання надихнув пе-

регляд фільмів, також я дуже лю-
блю читати японські комікси. Вза-
галі, все, що пов’язане з Японією, 
мене приваблює. Напевно, через 
це в моїх малюнках і текстах ба-
гато японських мотивів. Але осно-
вним поштовхом було бажання 
спробувати себе в новому амплуа, 
тобто у написанні книг. Мені про-
сто хотілось написати про те, що 
не дає заснути вечорами. В моїй 
голові завжди історії, і не тільки 
фантастичні. Я думаю про те, як 
би я переписала сценарій відомо-
го фільму, яким був би мій влас-
ний намальований комікс…

- Зі скількох частин скла-
дається "Сандервік"? Серія 
цих книг закінчена, ви плану-
єте продовження?

- Наразі є п’ять частин, далі 
моя фантазія не зайшла. Вони 
не існують одна без одної, як 
от можна сказати про "Відьма-
ка" Анджея Сапковського. У 
перших трьох частинах все за-
кінчувалось хеппі-ендом, тому 
я вирішила щось змінити і дві 
наступні частини приправити 
драмою, щоб додати пережи-
вань над цією історією. Коли 
завжди добре - нудно, і коли по-
гано - теж. 

- Розкажіть про тематику 
і опишіть головну ідею твору.

- Мої книги написані в дусі 
сучасного фентезі. За основу я 
взяла магію і японську міфоло-
гію у сучасному реальному світі, 
у третій та четвертій частинах 
використала суміш різних мі-
фологій. Зрештою я спробувала 
створити автентичних персона-
жів, тобто щось я черпаю і адап-
тую під свій стиль.

Книга розповідає про силь-
ний магічний рід Сандервік, 
становлення кожного представ-
ника роду як непереможного ча-
клуна, за допомогою взаємного 
кохання й боротьби зі злом. У 
своїх книгах я хотіла донести до 
читачів те, що якщо ми чогось 
не бачимо, то це не означає, що 
його не існує. Адже багато про-
стих людей в книзі і не здогаду-
ються про Магічну Академію, а 
коли стикаються з нею віч-на-
віч, то здивуванню їх немає меж.

"РИСИ ХАРАКТЕРУ 
ПЕРСОНАЖІВ ЗАПОЗИЧУЮ В 

СВОЇХ ДРУЗІВ І БЛИЗЬКИХ"
- Герої ваших книг мають 

своїх реальних прототипів?
- Абсолютних – ні. Але ті чи 

інші риси характеру я запози-
чую в своїх друзів і близьких, а 
також роблю їх трохи схожими 
на себе, приписуючи ті чи інші 
фобії, звички, поведінку. Нама-
гаюсь зробити їх особливими, 
можливо, навіть ідеальними в 
певному розумінні, починаючи 
з імені й зовнішності і закінчу-
ючи магічним сяйвом в очах.

- Ви ще й художниця та 
ілюстраторка своїх книг?

- Так. Взагалі, в першу чергу 
я художниця. Я живу кольора-
ми, це моя робота, яка прино-
сить задоволення. Найбільше 
подобається малювати ілю-
страції до книги, особливо мене 
захопила Емма, головна героїня 
четвертої книги і її підопічний 
– срібношерстий лис Ют. Також 
часто малюю улюбленого героя 
усіх читачів – чаклуна Со́рена. 
А зараз усе закінчилось веб-
коміксом "Sunderwick" на осно-
ві книг, який можна прочитати 
безкоштовно на двох популяр-
них американських платфор-
мах Line Webtoon та в додатку 
для android - WebComics. А ще 
я власноруч розробила обкла-
динки до майбутніх книг у гра-
фічному редакторі "Фотошоп".

- Як вдається поєднувати 
роботу, малювання та напи-
сання книг?

- Я малюю з дитинства і через 
це обрала професію, яка вимагає 
малювання. Зараз в напрямку 
"digital art". Я графічний дизай-
нер - займаюся розробкою лого-
типів, створюю ілюстрації, іноді 
обробляю фото та займаюсь ди-
зайном поліграфії. Через те, що у 
роботі допомагає чоловік, у мене 
більше вільного часу на напи-
сання книг та малювання. Але це 
переважно ввечері або вночі. Бу-
вало навіть таке, що вночі, коли 
мені не спиться, щось придумую, 
встаю і дописую епізоди в книзі. 

"ДРУЗІ НАПОЛЯГАЛИ 
НА ПРОДОВЖЕННІ ІСТОРІЇ"

- Яке ставлення рідних і 
друзів до вашого хобі? 

- Мої близькі підтримують 
мене. Спочатку я планува-

ла написати лише одну кни-
гу, проте друзі наполягали на 
продовженні історії. Іноді мені 
допомагали у написанні - я ра-
дилась із рідними, як краще, 
давала читати епізоди і ви-
слуховувала критику. Проте, у 
старшого покоління трохи інше 
ставлення до мого заняття – 
іноді закидають, що займаюсь 
дурницями і, якщо це не по-
повнює домашню казну, отже, 
марно витрачаю час.

- Які відгуки читачів про 
"Сандервік"? 

- Спочатку книжку я писа-
ла для себе і для близького 
оточення. Не для широкої ау-
диторії. Але я викладала час-
тини книги та ілюстрації в 
соцмережах, для тих, кому це 
цікаво. Отримала багато пози-
тивних відгуків. Але мене це 
не зовсім влаштовує, новоспе-
ченому письменнику хочеться 
чути і критику, щоб знати, що 
слід виправити і в якому на-
прямку рухатись. 

- Як щодо друку? Чи хотіли 
б публікувати свої книги ве-
ликими тиражами?

- Поки що мій тираж скла-
дається із трьох книг у єдино-
му екземплярі кожного тому. 
Друкувала лише для себе. Зараз 
книгу простіше, напевне, на-
писати, ніж надрукувати. Щоб 
видати за власний кошт хоча 
б тисячу примірників, потріб-
но бути трішки багатшим від 
мене, а видавництво не так лег-
ко зацікавити своєю дебютною 
версією. А ще в мене панічний 
страх редактора! Боюсь й уяви-

ти, як сильно й по-своєму він 
може скоректувати улюблений 
текст! До того ж, я не розрахо-
вувала на друковані книги із са-
мого початку. Мені просто хоті-
лося написати свою історію, яка 
не давала мені спокійно жити. І 
вистачало того, що її б прочита-
ли лише пару осіб. Врешті-решт 
я просто хотіла спробувати.

- Фентезі – це уже "ваш" 
жанр? Що плануєте писати 
далі й чи плануєте взагалі 
продовжувати цю діяльність?

- Я із впевненістю можу ска-
зати, що магічне фентезі – це 
й справді "моє". Я вигадниця! 
Обожнюю міфічних істот, про 
яких уже відомо в світовій істо-
рії, і обожнюю придумувати но-
вих. Завершивши "Сандервік", я 
почала писати нову книгу, про 
міста навпаки. Тут уже намага-
юсь описувати сучасне місто, 
одну зі столиць Європи, та зви-
чайних людей, яким знання про 
магію - зась. Але, звісно, й не без 
чаклунів, проте цього разу без 
міфічних істот. Це має бути вже 
щось схоже на техно-фентезі.

- Що б ви порадили тим, 
хто хотів би спробувати й 
себе в амплуа письменника?

- Безперечно спробувати! 
Пишіть, як і малюйте – в своє 
задоволення. Робіть це для 
себе, і світ сприйматиме вашу 
творчість. Не бійтеся починати 
щось нове, творіть і захоплюй-
те усіх навколо!

Вікторія ОНИЩУК

«Мені просто хотілось 
написати про те, що не 
дає заснути вечорами»

У Зборові на Тернопільщині живе авторка 
книг у рідкісному поки для України жанрі - фентезі. 

Мешкаючи в невеликому місті, 
Аліна Борисюк створила цілий магічний світ  

із фантастичними істотами.

Аліна Борисюк: 
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UA:Перший
06.00 М/с «Книга джунглiв».
06.30, 07.05, 08.05 Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.30, 02.30, 

05.30 Новини.
09.00 Божественна лiтургiя у День Святого 

Духа, яку очолює Блаженнiйший 
Митрополит Епiфанiй.

11.00 Урочиста лiтургiя в Понедiлок свя-
того духа Української Греко-Като-
лицької Церкви.

12.30 Х/ф «Святе сiмейство», 1 i 2 с.
16.25 Телепродаж.
17.00, 03.40 #ВУкраїнi.
17.30 Д/с «Дикi тварини».
18.00 Т/с «Максимiлiан та Марiя Бур-

гундська».
20.00 Д/ф «Острови: Багамськi острови: 

Таємничi печери i затонулi кораблi».
21.25, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
00.00, 02.50 Бюджетники.
00.30 Сильна доля.
01.25 UA:Фольк. Спогади.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.45 «ТСН».
09.40 Х/ф «Зимовий сон».
11.45, 02.25 Х/ф «Родиннi зв`язки».
15.40, 20.15 Х/ф «Родиннi зв`язки 2».
00.00 «Дубiнiзми».
00.20 Х/ф «Непристойна пропозицiя».

Iíòер
02.45 «Орел i решка. Шопiнг».
04.05 М/ф.
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.00 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
06.55 «Речдок».
08.45, 18.00, 19.00, 02.15 «Стосується 

кожного».
10.40 Х/ф «Пiд одним дахом».
12.20 Х/ф «Iбiца».
13.50 Х/ф «Щось не так з тобою».
15.50 «Чекай на мене. Україна».
17.40 Новини.
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. Зло-

чинець мимоволi».
23.45 Т/с «Слiдчий Горчакова».
00.50 Х/ф «Мiж високих хлiбiв».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Т/с «Вiддiл 44».
05.15 Громадянська оборона.
06.00 Факти тижня.
08.00, 03.00 Х/ф «Бадьорiсть духiв».
09.45 Х/ф «Прибульцi».
11.45, 13.05 Х/ф «Прибульцi в Америцi».
12.45 Факти. День.

13.40 Х/ф «Нацiональна безпека».
15.10 Х/ф «Автобан».
16.55 Х/ф «Погоня за ураганом».
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Х/ф «Злочинець».
21.25 Х/ф «Три днi на вбивство».
23.30 Х/ф «Повiтряний маршал».
01.25 Х/ф «Фунт плотi».

ÑТБ
05.15 Т/с «Як довго я на тебе чекала».
07.00 Т/с «Слiпа».
09.45, 14.50, 22.55 Т/с «Пiзнє каяття».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.15 СуперМама.
19.15 Один за всiх.
20.15, 22.40 Т/с «Проти течiї».
00.40 Х/ф «Ще одна з роду Болейн».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.10 Вар`яти.
07.30 Improv Live Show.
09.20 Х/ф «Нерв».
11.00 Х/ф «Пункт призначення 3».
12.50 Х/ф «Людина-павук 2».
15.10 Х/ф «Людина-павук 3: Ворог у 

вiддзеркаленнi».
17.50, 19.00 Таємний агент.
20.20 Х/ф «Роман з каменем».
22.20 Х/ф «Перлина Нiлу».
00.20 Х/ф «Зло».
02.00 Служба розшуку дiтей.
02.05 Зона ночi.
04.20 Абзац.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 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, 21.00, 22.45, 02.00, 
04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15 Д/с «Бойовий вiдлiк».
08.15, 13.10 Т/с «Монро».
09.30 Онлайн-брифiнг МОЗ щодо ситуацiї 

з коронавiрусом в Українi.
09.35 Д/с «Життя через об`єктив».
10.05, 14.10 Т/с «Кримiнальна Австралiя».
11.10, 17.10 Д/с «Бойовi кораблi».
12 .10 Час .  П iдсумки тижня з А. 

Мiрошниченко.
15.30, 02.15, 05.15 Машина часу.
16.10, 19.15 Т/с «Селище янголiв».
18.10, 22.00 Т/с «На останньому подиху».
20.00, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
23.00, 00.00 Т/с «Любов/ненависть».
03.15 Дзеркало iсторiї.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.00, 03.45 Реальна мiстика.
08.30 Т/с «Затемнення», 1-7 с.
15.00, 19.00 Сьогоднi.

15.20 Т/с «Затемнення».
16.00 Х/ф «Анна i король».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Iнша», 1-3 с.
23.50 Т/с «Якщо ти мене пробачиш», 

1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Якщо ти мене пробачиш».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.25 «Дай лапу».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
09.30 М/ф «Земля до початку часiв 11: 

Вторгнення Крихтозаврiв».
11.00 Х/ф «Сутичка в небi».
12.50 Х/ф «Будинок проклятих».
14.50, 22.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
17.30 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
19.10 «Орел i решка. Перезавантаження».
21.00 «Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка».
00.00 Х/ф «Мiй хлопець - кiлер».
01.40 Х/ф «Герой мiсяця».
03.10 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.00 М/ф «Бременськi музиканти».
06.50 М/ф «Як козаки у футбол грали».
07.50, 16.00, 03.05 «Випадковий свiдок».
09.00 Х/ф «Висота».
10.50 «Слово Предстоятеля».
10.55 Х/ф «Дiвчина без адреси».
12.35 Х/ф «Тридцять три».
14.05 Х/ф «Фанфан-тюльпан».
17.45 Х/ф «Кримiнальний талант».
20.45 Х/ф «Його собаче дiло».
22.30 Т/с «Смерть у раю 8».
00.35 «Склад злочину».
01.25, 03.20 «Речовий доказ».
04.15 «Правда життя».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00 Т/с «Рання пташка».
10.30, 17.30 4 весiлля.
11.30, 16.30, 00.30 Панянка-селянка.
12.30 Вечiрка.
13.30, 22.00 Країна У.
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 Одного 

разу пiд Полтавою.
14.30 Танька i Володька.
15.30, 19.00, 20.00 Одного разу в Одесi.
16.00 Сiмейка У.
21.00 Т/с «Найкращий» тиждень мого 

життя».
23.00 ЛавЛавCar 2.
01.20 Теорiя зради.
02.20 Щоденники Темного.
03.50 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.10, 08.10 «Новий день» з Ю. Шпа-

чинською, Т. Калатай, Б. Мамаєм 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.

09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон 
i П. Рольником.

11.10, 12.10 «По факту» з А. Сайчуком, Л. 
Мамедовою i В. Попович.

13.10, 16.10 «Гаряча тема» з О. Курбано-
вою та М. Стецюк.

14.10, 15.10 «Деталi на «Прямому» з В. 
Фроловою i О. Близнюком.

17.00 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 Хронiки епiдемiї з О. Близнюком.
22.10 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.00, 02.45 Мiстична Україна.
07.50 Україна: забута iсторiя.
08.40, 18.15 У пошуках iстини.
09.35 Речовий доказ.
10.45, 23.55 Фантастичнi iсторiї.
11.35 Таємницi Другої свiтової.
12.35 Iгри iмператорiв.
21.00 Останнiй день Помпеї.
21.55 Мисливцi за скарбами.
00.45 Погляд зсередини.
01.45 Суперчуття.
03.25 Пiдроблена iсторiя.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Де 042?»
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.20, 02.45 «Зорянi долi».
10.40 «Моя правда».
11.30 Т/с «Гетьман».
13.20 Х/ф «Червоний колiр Бразилiї».
15.00 Х/ф «Дороги назад немає».
19.00, 00.25 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
20.40 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.25 Х/ф «Карусель».
23.45 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
03.45 Саундтреки.
04.25 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Спецкор».
06.30 «ДжеДАI».
07.00 Т/с «Опер за викликом 2».
09.55 «Помста природи».
10.10 «Загублений свiт».
15.10 Х/ф «Iдентифiкацiя Борна».
17.15 Х/ф «Перевага Борна».
19.15 Т/с «Опер за викликом 3».
20.10 Т/с «Ментiвськi вiйни. Київ 2».
22.05, 01.30 Т/с «CSI: Мiсце злочину 11».
23.00 Т/с «CSI: Мiсце злочину 12».
23.50 Х/ф «Зворотнiй вiдлiк».
02.10 «Облом.UA».
04.55 «Цiлком таємно-2017».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 13.00, 00.00 Мамареготала. Най-

краще.

07.00, 04.45 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Вартовi Галактики».
07.50 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички».
08.50 М/ф «Аладдiн».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.20 Т/с «Усi жiнки - вiдьми».
15.00 Т/с «Теорiя великого вибуху».
15.50 Т/с «СуперКопи».
18.50 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
03.30 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
00.00 Мотоперегони. «Бiль д`Ор - 2018». 

Огляд.
00.30, 01.00, 01.30, 02.00 Мотоперегони. 

«All Access».
02.30 Снукер. UK Championship - 2018. 

Йорк. Фiнал.
05.00 Тенiс. You Say We Play.
09.30 Велоспорт. Кюрне - Брюссель - 

Кюрне - 2018.
10.30 Велоспорт. E3 Харелбеке - 2018.
12.00 Велоспорт. Нiдерланди - 2018.
13.00 Настiльний тенiс. Огляд.
15.00 Автоперегони. Формула E - 2018/19. 

Огляд сезону.
16.00 Автоперегони. WTCR - 2019. Огляд 

сезону.
17.00 Снукер. Лiга чемпiонiв. Раунд 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 09.50, 17.50 Yellow.
06.10 Севiлья - Реал 3. Чемпiонат Iспанiї.
08.00 Вердер - Вольфсбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
10.00, 18.10 «Великий футбол».
11.35 Олiмпiк - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
13.20 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
13.55 БАТЕ - Динамо (К) (2010/11). Лiга 

Європи УЄФА.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Челсi - Ювентус (2012/13). Золота 

колекцiя Лiги чемпiонiв.
18.00 Топ-матч.
19.45 Шахтар - Десна. Чемпiонат України.
21.30 #залишайсязФутболом.
22.50 Боруссiя (Д) - Герта. Чемпiонат 

Нiмеччини.
00.40 Журнал Inside Serie A. Чемпiонат 

Iталiї.
01.10 Рома - Наполi (2018/19). Чемпiонат 

Iталiї.
03.00 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
03.55 Львiв - Днiпро-1. Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 М/с «Книга джунглiв».
06.30, 07.05, 08.05 Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 02.20, 05.20 Новини.
09.00 Т/с «Полдарк».
10.00 Всеукраїнська школа онлайн. Укра-

їнська лiтература.
10.35 Всеукраїнська школа онлайн. 

Фiзика.
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа онлайн. 

Руханка.
11.10 Всеукраїнська школа онлайн. Iсторiя 

України.
11.45 Всеукраїнська школа онлайн. 

Бiологiя.
12.20 Всеукраїнська школа онлайн. 

Географiя.
13.10, 15.10, 00.30, 03.00 Суспiльна студiя. 

Марафон.
16.50 Схеми. Корупцiя в деталях.
17.30 Д/с «Дикi тварини».
18.20 Тема дня.
19.20 Д/с «Боротьба за виживання».
19.55 Д/с «Таємне життя собак».
21.35, 23.55, 02.50, 05.50 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.15 Святi та грiшнi.
00.00 Перша шпальта.
02.10 Погода.

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, 

05.20 «ТСН».
09.25, 10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 03.55 «Любий, 

ми переїжджаємо».
13.10 «Одруження наослiп 4».
14.45 «Свiт навиворiт 8».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
22.45 Х/ф «Стоянка».
00.25 Х/ф «Родиннi зв`язки 2».

Iíòер
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12.25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий випадок. 

Вiдлуння вiйни».
18.00, 19.00, 02.15 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. Зло-

чинець мимоволi».
23.50 Т/с «Слiдчий Горчакова».
00.45 Х/ф «Полiт з космонавтом».

ICTV
05.15 Факти.
05.40, 20.15 Громадянська оборона.

06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
09.55, 13.20, 16.20, 03.00 Т/с «Поганий 

хороший коп».
12.45, 15.45 Факти. День.
16.45 Х/ф «Злочинець».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.25 «На трьох».
23.30 Х/ф «Оселя зла».
01.20 Х/ф «Крикуни».

ÑТБ
05.15, 20.15, 22.40 Т/с «Проти течiї».
07.00 Все буде добре!
08.45 МастерШеф. Кулiнарний випускний.
11.55, 12.30, 14.50, 15.40 Т/с «Коли ми 

вдома».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.15 СуперМама.
19.15 Один за всiх.
22.55 Т/с «Пiзнє каяття».
00.40 Х/ф «Чесна куртизанка».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20 Вар`яти.
09.30 Т/с «Грiмм».
11.20 Х/ф «Артур i мiнiпути».
13.10, 19.00 Аферисти в мережах.
21.00 Х/ф «Мiлина».
22.40 Х/ф «Вiдкрите море».
00.10 Т/с «Загубленi».
02.00 Зона ночi.
04.20 Абзац.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20 Гончаренко рулить.
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, 22.45, 02.00, 
04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15 Д/с «Бойовий вiдлiк».
08.15, 13.10 Т/с «Монро».
09.30 Онлайн-брифiнг МОЗ щодо ситуацiї 

з коронавiрусом в Українi.
09.35 Д/с «Життя через об`єктив».
10.05, 14.10 Т/с «Кримiнальна Австралiя».
11.10, 17.10 Д/с «Бойовi кораблi».
12.30 Є сенс.
15.30, 02.15, 05.15 Машина часу.
16.10, 19.15 Т/с «Селище янголiв».
18.10, 22.00 Т/с «На останньому подиху».
20.00, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
23.00, 00.00 Т/с «Любов/ненависть».
03.15 Дзеркало iсторiї.
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, 

03.50 Сьогоднi.
09.15 Мiсiя: краса.
10.20, 04.40 Реальна мiстика.

12.50 Т/с «Пугач».
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Iнша», 4 i 5 с.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с «Вiражi долi», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Вiражi долi».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.25 «Дай лапу».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
09.40 Х/ф «Легкi грошi».
11.15, 17.30 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
13.00, 19.10 «Орел i решка. Перезаван-

таження».
14.50, 22.00 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
21.00 «Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка».
23.50 Х/ф «Будинок проклятих».
01.50 Т/с «Пригоди Геркулеса».
03.15 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.00 М/ф «Казка про рибалку й рибку».
07.30 М/ф «Пригоди козака Енея».
08.00, 16.50, 20.50, 02.55 «Випадковий 

свiдок».
08.40 Х/ф «Його собаче дiло».
10.30, 22.30 Т/с «Смерть у раю 8».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.25 «Свiдок».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.15 «Таємницi кримiнального свiту».
15.20 «Правда життя. Професiйнi байки».
18.20 «Будьте здоровi».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.35 «Склад злочину».
01.25, 03.15 «Речовий доказ».
04.10 «Правда життя».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00 Т/с «Рання пташка».
10.30, 17.30 4 весiлля.
11.30, 16.30, 00.30 Панянка-селянка.
12.30 Вечiрка.
13.00 Вечiрка 2.
13.30, 22.00 Країна У.
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 Одного 

разу пiд Полтавою.
14.30 Танька i Володька.
15.30, 19.00, 20.00 Одного разу в Одесi.
16.00 Сiмейка У.
21.00 Т/с «Найкращий» тиждень мого 

життя».
23.00 ЛавЛавCar 2.
01.20 Теорiя зради.
02.20 Щоденники Темного.
03.50 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.10, 08.10 «Новий день» з Ю. 

Шпачинською, Т. Калатай, Б. Ма-
маєм 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.

09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон 

i П. Рольником.
11.10, 12.10 «По факту» з А. Сайчуком, Л. 

Мамедовою i В. Попович.
13.10, 16.10 «Гаряча тема» з О. Курбано-

вою та М. Стецюк.
14.10, 15.10 «Деталi на «Прямому» з В. 

Фроловою i О. Близнюком.
17.00 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 Хронiки епiдемiї з О. Близнюком.
22.10 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.20, 01.35 Правда життя.
09.30, 00.25 Речовий доказ.
10.40, 17.05 Погляд зсередини.
11.40, 18.05 Суперчуття.
13.40 Мiстична Україна.
14.30, 19.55 Фантастичнi iсторiї.
15.25 Загадки Всесвiту.
16.15, 21.45 НЛО з минулого.
19.05 Ролан Биков.
20.50 Освенцiм.
22.35 Земля: сили природи.
23.35 Горизонт.
02.30 Iсторiя українських земель.

Enter-фіëьм
04.55 Х/ф «Зникла експедицiя».
05.10 Кiнотрейлери.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.20, 02.45 «Зорянi долi».
11.00 «Моя правда».
11.50 Т/с «Гетьман».
13.40 Х/ф «Червоний колiр Бразилiї».
15.30 Х/ф «Акваланги на днi».
17.00 Х/ф «Закляття долини Змiй».
19.00, 00.35 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.45 Х/ф «Сьомий маршрут».
00.10 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00 Х/ф «Юрськi iгри».
07.40 «Помста природи».
08.00, 17.20 «Загублений свiт».
12.00 Х/ф «Александр».
15.10 Х/ф «Чужий».
18.15 «Спецкор».
18.45 «ДжеДАI».
19.15 Т/с «Опер за викликом 3».
20.10 Т/с «Ментiвськi вiйни. Київ 2».
22.10 Т/с «CSI: Мiсце злочину 12».
23.55 Т/с «CSI: Мiсце злочину 11».
01.40 «Облом.UA».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 13.00, 00.00 Мамареготала. Най-

краще.
07.00, 04.50 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Вартовi Галактики».

07.50 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-
рятiвнички».

08.50 М/ф «Аладдiн».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.20 Т/с «Усi жiнки - вiдьми».
15.00 Т/с «Теорiя великого вибуху».
15.50 Т/с «СуперКопи».
18.50 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
03.35 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
00.00, 07.30 «Sports Insiders».
01.00, 08.30 Автоперегони. «24 години 

Ле-Мана - 2014». Огляд.
02.00, 05.30 Тенiс. Australian Open - 2020. 

Чоловiки. Четверте коло. Кiрьйос 
- Надаль.

02.30 Снукер. Northern Ireland Open - 2019. 
Фiнал.

04.00 Тенiс. Australian Open - 2020. 
Чоловiки. Третє коло. Кiрьйос - 
Хачанов.

09.30 Велоспорт. Страде Б`янке - 2018.
11.00 Велоспорт. Тур дорогами Фландрiї 

- 2018.
12.30 Велоспорт. Флеш Брабансонн - 

2018.
13.30 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя - 2018». 

Етап 4.
14.30 Тенiс. Australian Open - 2020. 

Чоловiки. 1/4 фiналу. Звєрєв - 
Ваврiнка.

15.30 Снукер. Лiга чемпiонiв. Раунд 1.
17.00 Снукер. Лiга чемпiонiв. Раунд 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Атлетiко - Атлетiк. Чемпiонат Iспанiї.
07.45 Журнал Inside Serie A. Чемпiонат 

Iталiї.
08.15, 03.55 Шахтар - Десна. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Yellow.
10.30 #залишайсязФутболом.
11.35 Журнал Лiги чемпiонiв.
12.05, 17.50 Топ-матч.
12.10 «Великий футбол».
13.45 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.55 Динамо (К) - Шериф (2010/11). Лiга 

Європи УЄФА.
16.00 Ювентус - Челсi (2012/13). Золота 

колекцiя Лiги чемпiонiв.
18.00 Передмова до «Реал - Динамо(К)» 

(1998/99). Золота Колекцiя Лiги 
чемпiонiв з А. Шевченком.

18.05 Реал - Динамо (К). 1/4 фiналу 
(1998/99). Золота Колекцiя Лiги 
чемпiонiв з А. Шевченком.

19.50 Динамо (К) - Реал. 1/4 фiналу 
(1998/99). Золота Колекцiя Лiги 
чемпiонiв з А. Шевченком.

21.35 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
22.50 Байєр - Баварiя. Чемпiонат 

Нiмеччини.
00.40 «Бундеслiга weekly». Чемпiонат 

Нiмеччини.
01.10 Iнтер - Лацiо (2018/19). Чемпiонат 

Iталiї.
03.00 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

8 червня

9 червня
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UA:Перший
06.00 М/с «Книга джунглiв».
06.30, 07.05, 08.05 Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

23.15, 02.20, 05.20 Новини.
09.00 Т/с «Полдарк».
10.00 Всеукраїнська школа онлайн. 

Англiйська мова.
10.35 Всеукраїнська школа онлайн. 

Геометрiя.
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа онлайн. 

Руханка.
11.10 Всеукраїнська школа онлайн. Хiмiя.
11.45 Всеукраїнська школа онлайн. 

Географiя.
12.20, 19.20 Д/с «Боротьба за виживання».
13.10, 15.10, 00.30, 03.00 Суспiльна студiя. 

Марафон.
16.20 Телепродаж.
16.50 Нашi грошi.
17.30 Д/с «Дикi тварини».
18.20, 04.25 Тема дня.
19.55 Д/с «Таємне життя собак».
21.35, 23.55, 02.50, 05.50 UA:Спорт.
21.45 Програма з Майклом Щуром.
22.15 Т/с «Максимiлiан та Марiя Бургунд-

ська».
00.00, 03.55 #ВУкраїнi.

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, 05.20 

«ТСН».
09.25, 10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 04.20 «Любий, ми 

переїжджаємо».
13.10 «Одруження наослiп 4».
14.45 «Свiт навиворiт 8».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
22.45 Х/ф «Упiймай шахрайку, якщо 

зможеш».
00.50 Х/ф «Родиннi зв`язки 2».

Iíòер
03.45 «Орел i решка. Шопiнг».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.00 «Слiдство вели...» з Л. Канев-

ським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12.25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий випадок. Вiдлуння 

вiйни».
18.00, 19.00, 02.05 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. Зло-

чинець мимоволi».
23.45 Т/с «Слiдчий Горчакова».
00.50 Х/ф «Весь свiт в очах твоїх».

ICTV

04.15 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Служба розшуку дiтей.
04.35 Факти.
04.55 Т/с «Вiддiл 44».
05.40, 10.05 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
11.40, 13.20 Х/ф «Гранд-реванш».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10, 16.20 Х/ф «Костолом».
16.40 Х/ф «Три днi на вбивство».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
21.25 «На трьох».
23.30 Х/ф «Оселя зла 2: Апокалiпсис».
01.15 Х/ф «Крикуни 2: Полювання».
02.45 Т/с «Поганий хороший коп».

ÑТБ
05.15, 20.15, 22.40 Т/с «Проти течiї».
07.00 Все буде добре!
08.45 МастерШеф. Кулiнарний випускний.
12.05, 12.25, 14.50, 15.35 Т/с «Коли ми 

вдома».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.15 СуперМама.
19.15 Один за всiх.
22.55 Т/с «Пiзнє каяття».
00.40 Х/ф «Ярмарок марнославства».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20 Вар`яти.
09.30 Т/с «Грiмм».
12.00 Х/ф «Артур i помста Урдалака».
13.50 Любов на виживання.
17.10, 19.00 Хто зверху? (12+).
20.50 Х/ф «Цунамi 3D».
22.20 Х/ф «Дрейф».
00.10 Т/с «Загубленi».
01.55 Служба розшуку дiтей.
02.00 Зона ночi.
04.20 Абзац.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20 Особливий погляд.
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, 22.45, 02.00, 04.00, 05.00 Час 
новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15 Д/с «Бойовий вiдлiк».
08.15, 13.10 Т/с «Монро».
09.30 Онлайн-брифiнг МОЗ щодо ситуацiї з 

коронавiрусом в Українi.
09.35 Д/с «Життя через об`єктив».
10.05, 14.10 Т/с «Кримiнальна Австралiя».
11.10 Д/с «Бойовi кораблi».
12.30 Про вiйсько.
15.30, 02.15, 05.15 Машина часу.
16.10, 19.15 Т/с «Селище янголiв».
17.20 Таємницi вiйни.

18.10, 22.00 Т/с «На останньому подиху».
20.00, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
23.00, 00.00 Т/с «Любов/ненависть».
03.15 Дзеркало iсторiї.
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.
09.15 Мiсiя: краса.
10.20, 04.00 Реальна мiстика.
12.50 Т/с «Пугач».
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Iнша», 6 i 7 с.
23.20 Зоряний шлях. Вечiр.
00.00 Т/с «Дитина на мiльйон», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Дитина на мiльйон».

Ê1
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.20 «Орел i решка. Шопiнг».
09.20 Х/ф «Особисте».
11.15, 17.30 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
13.00, 19.10 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
14.50, 22.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
21.00 «Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка».
23.50 Х/ф «Легкi грошi».
01.20 Т/с «Пригоди Геркулеса».
02.50 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.00 М/ф «Казка про царя Салтана».
07.30 М/ф «Чудасiя».
07.55, 16.50, 20.50, 02.55 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.25 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «34-й швидкий».
10.35, 22.30 Т/с «Смерть у раю 8».
12.50 «Будьте здоровi».
14.15 «Таємницi кримiнального свiту».
15.20 «Правда життя. Професiйнi байки».
18.20 «Вартiсть життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.35 «Склад злочину».
01.30, 03.30 «Речовий доказ».
04.10 «Правда життя».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00 Т/с «Рання пташка».
10.30, 17.30 4 весiлля.
11.30, 16.30, 00.30 Панянка-селянка.
12.30 Вечiрка 2.
13.30, 22.00 Країна У.
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 Одного разу 

пiд Полтавою.
14.30 Танька i Володька.
15.30, 19.00, 20.00 Одного разу в Одесi.
16.00 Сiмейка У.
21.00 Т/с «Найкращий» тиждень мого 

життя».
23.00 ЛавЛавCar 2.
01.20 Теорiя зради.
02.20 Щоденники Темного.

Прямий
06.00, 07.10, 08.10 «Новий день» з Ю. Шпа-

чинською, Т. Калатай, Б. Мамаєм 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 «Ре-
портер». Новини.

09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон i 
П. Рольником.

11.10, 12.10 «По факту» з А. Сайчуком, Л. 
Мамедовою i В. Попович.

13.10, 16.10 «Гаряча тема» з О. Курбановою 
та М. Стецюк.

14.10, 15.10 «Деталi на «Прямому» з В. 
Фроловою i О. Близнюком.

17.00 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 Хронiки епiдемiї з О. Близнюком.
22.10 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.20, 01.35 Правда життя.
09.30, 00.25 Речовий доказ.
10.40, 17.05 Погляд зсередини.
11.40, 18.05 Суперчуття.
13.40 Мiстична Україна.
14.30, 19.55 Фантастичнi iсторiї.
15.25 Загадки Всесвiту.
16.15, 21.45 НЛО з минулого.
19.05 Мiсця сили.
20.50 Освенцiм.
22.35 Земля: сили природи.
23.35 Горизонт.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Карусель».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 10.55 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.20, 00.15, 02.45 «Зорянi долi».
11.45 Х/ф «Iван i кобила».
13.00 Х/ф «Суперпограбування в Мiланi».
15.00 Х/ф «Де 042?»
16.20 Х/ф «Чекаю i сподiваюся».
19.00, 00.35 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
20.40 Т/с «Загадковi вбивства Агати Крiстi».
22.25 Х/ф «Цвiтiння кульбаби».
23.45 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.30, 18.45 «ДжеДАI».
07.00 Х/ф «Вхiдний».
08.40 Х/ф «Вiйни безсмертних».
10.25 «Помста природи».
10.45, 17.15 «Загублений свiт».
12.45 Х/ф «Чужi».
15.15 Х/ф «Чужий 4».
19.15 Т/с «Опер за викликом 3».
20.10 Т/с «Ментiвськi вiйни. Київ 2».
22.00 Т/с «CSI: Мiсце злочину 12».
23.45 Т/с «CSI: Мiсце злочину 11».
02.10 «Облом.UA».

ÍЛО-ТБ
06.00, 13.00, 23.50 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.50 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Вартовi Галактики».
07.50 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички».
08.50 М/ф «Аладдiн».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.20 Т/с «Усi жiнки - вiдьми».
15.00 Т/с «Теорiя великого вибуху».
15.50 Т/с «СуперКопи».
18.50 Т/с «Морська полiцiя: Полювання на 

вбивць».
03.10 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
00.00, 07.30 Автоперегони. «24 години Ле-

Мана - 2015».
02.00, 05.30 Тенiс. Australian Open - 2020. 

Чоловiки. 1/4 фiналу. Звєрєв - 
Ваврiнка.

02.30 Снукер. UK Championship - 2019. 
Йорк. Фiнал.

04.00 Тенiс. «Ролан Гаррос - 2019». Чоловiки. 
Четверте коло. Звєрєв - Фоньїнi.

09.30 «Живi легенди». Едгар Гроспiрон.
10.00 «Живi легенди». Уши Дiзль.
10.30 «Живi легенди». Тiна Мазе.
11.00, 11.30 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiйський 

момент».
12.00 Олiмпiйськi iгри. «Сiмейнi традицiї на 

Балканах».
13.00, 13.30 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiйський 

форпост».
14.00, 14.30 Олiмпiйськi iгри. «Всупереч 

усьому».
15.00, 15.30 Олiмпiйськi iгри. «Foul Play».
16.00 Олiмпiйськi iгри. «Бiг в КНДР».
17.00 Снукер. Лiга чемпiонiв. Раунд 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Барселона - Севiлья. Чемпiонат Iспанiї.
07.45 «Бундеслiга weekly». Чемпiонат 

Нiмеччини.
08.15, 03.55 Боруссiя (Д) - Герта. Чемпiонат 

Нiмеччини.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Львiв - Днiпро-1. Чемпiонат України.
12.05 Байєр - Баварiя. Чемпiонат Нiмеччини.
13.55 Бешикташ - Динамо (К). 1/16 фiналу 

(2010/11). Лiга Європи УЄФА.
16.00 ПСЖ - Челсi. 1/4 фiналу (2013/14). 

Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.
17.50 Yellow.
18.00 Передмова до «МЮ - Ювентус» 

(1998/99). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

18.05 МЮ - Ювентус. 1/2 фiналу (1998/99). 
Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.

19.50 Ювентус - МЮ. 1/2 фiналу (1998/99). 
Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.

21.35 Пiслямова до «Ювентус - МЮ» (1998/99). 
Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.

21.40 Класичнi матчi Лiги Європи.
22.50 Шахтар - Десна. Чемпiонат України.
00.40 Журнал Лiги чемпiонiв.
01.10 Ювентус - Мiлан (2018/19). Чемпiонат 

Iталiї.
03.00 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.

UA:Перший
06.00 М/с «Книга джунглiв».
06.30, 07.05, 08.05 Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 02.20, 05.20 Новини.
09.00 Т/с «Полдарк».
10.00 Всеукраїнська школа онлайн. Укра-

їнська мова.
10.35 Всеукраїнська школа онлайн. Фiзика.
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа онлайн. 

Руханка.
11.10 Всеукраїнська школа онлайн. 

Англiйська мова.
11.45 Всеукраїнська школа онлайн. 

Всесвiтня iсторiя.
12.20, 19.20 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
13.10, 15.10, 00.30, 03.00 Суспiльна студiя. 

Марафон.
16.20 Телепродаж.
16.50, 00.00 Програма з Майклом Щуром.
17.30 Д/с «Свiт дикої природи».
18.20, 04.25 Тема дня.
19.55 Д/с «Суперчуття».
21.35, 23.55, 02.50, 05.50 UA:Спорт.
21.45, 03.55 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Т/с «Максимiлiан та Марiя Бур-

гундська».
02.10 Погода.

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, 

05.20 «ТСН».
09.25, 10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 03.40 «Любий, 

ми переїжджаємо».
13.10 «Одруження наослiп 4».
14.45 «Свiт навиворiт 8».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35 «Чистоnews».
20.45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
21.45 «Право на владу».
00.00 Х/ф «100 мiльйонiв євро».
01.45 Х/ф «Татусi без шкiдливих звичок».

Iíòер
03.35 «Орел i решка. Шопiнг».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.10 Т/с «Мене звуть Мелек».
12.25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий випадок. 

Вiдлуння вiйни».
18.00, 19.00, 02.10 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. Зло-

чинець мимоволi».
23.50 Т/с «Слiдчий Горчакова».
00.50 Х/ф «Iноземка».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.05 Секретний фронт.
12.05, 13.20 Х/ф «Грiм у тропiках».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.40, 16.20 Х/ф «Нацiональна безпека».
16.50 Х/ф «Повiтряний маршал».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Анти-зомбi.
21.25 «На трьох».
23.30 Х/ф «Оселя зла 3: Вимирання».
01.15 Х/ф «Дилер».
02.35 Т/с «Поганий хороший коп».

ÑТБ
05.15, 20.15, 22.40 Т/с «Проти течiї».
07.00 Все буде добре!
08.45 МастерШеф. Кулiнарний випускний.
12.05, 12.25, 14.50, 15.45 Т/с «Коли ми 

вдома».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.15 СуперМама.
19.15 Один за всiх.
22.55 Т/с «Пiзнє каяття».
00.40 Х/ф «Єсенiя».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20 Вар`яти.
09.30 Т/с «Грiмм».
11.50 Х/ф «Артур i вiйна двох свiтiв».
13.30 Гастарбайтери.
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Синя безодня».
22.40 Х/ф «Атлантида».
00.40 Т/с «Загубленi».
02.05 Зона ночi.
02.10 Служба розшуку дiтей.
04.20 Абзац.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20, 12.30 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, 21.00, 22.45, 02.00, 
04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15 Д/с «Бойовий вiдлiк».
08.15, 13.10 Т/с «Монро».
09.30 Онлайн-брифiнг МОЗ щодо ситуацiї 

з коронавiрусом в Українi.
09.35 Д/с «Життя через об`єктив».
10.05, 14.10 Т/с «Кримiнальна Австралiя».
11.10, 17.10 Д/с «Бойовi кораблi».
15.30, 02.15, 05.15 Машина часу.
16.10, 19.15 Т/с «Селище янголiв».
18.10, 22.00 Т/с «На останньому подиху».

20.00, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
23.00, 00.00 Т/с «Любов/ненависть».
03.15 Дзеркало iсторiї.
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.
09.15 Мiсiя: краса.
10.20, 04.10 Реальна мiстика.
12.50 Т/с «Пугач».
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Iнша», 8 i 9 с.
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с «Вибираючи долю», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Вибираючи долю».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.30 «Дай лапу».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00 Х/ф «Випадковий чоловiк».
11.30, 17.30 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
13.00, 19.10 «Орел i решка. Перезаван-

таження».
14.50, 22.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
21.00 «Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка».
23.50 Х/ф «Особисте».
01.45 Т/с «Пригоди Геркулеса».
03.10 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 М/ф «Зачарований хлопчик».
07.20 М/ф «Таємниця країни Суниць».
07.50, 16.50, 20.50, 02.45 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.20 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Хронiка пiкiруючого бомбар-

дувальника».
10.30, 22.30 Т/с «Смерть у раю 8».
12.50 «Вартiсть життя».
14.15 «Таємницi кримiнального свiту».
15.20 «Правда життя. Професiйнi байки».
18.20, 04.05 «Правда життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.35 «Склад злочину».
01.25, 03.20 «Речовий доказ».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00 Т/с «Рання пташка».
10.30, 17.30 4 весiлля.
11.30, 16.30 Панянка-селянка.
12.30 Вечiрка 2.
13.30, 22.00 Країна У.
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 Одного разу 

пiд Полтавою.
14.30 Танька i Володька.
15.30, 19.00, 20.00 Одного разу в Одесi.
16.00 Сiмейка У.
21.00 Т/с «Найкращий» тиждень мого 

життя».
23.00 ЛавЛавCar 2.
02.00 Щоденники Темного.
02.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.10, 08.10 «Новий день» з Ю. 

Шпачинською, Т. Калатай, Б. Мамаєм 
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.

09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон 
i П. Рольником.

11.10, 12.10 «По факту» з А. Сайчуком, Л. 
Мамедовою i В. Попович.

13.10, 16.10 «Гаряча тема» з О. Курбановою 
та М. Стецюк.

14.10, 15.10 «Деталi на «Прямому» з В. 
Фроловою i О. Близнюком.

17.00 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 Хронiки епiдемiї з О. Близнюком.
22.10 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.
22.55 «П`ята колонка».

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.15, 01.35 Правда життя.
09.45, 00.25 Речовий доказ.
10.55, 17.10 Погляд зсередини.
11.55, 18.10 Суперчуття.
13.55 Мiстична Україна.
14.45, 20.00 Фантастичнi iсторiї.
15.35 Горизонт.
16.25, 21.45 НЛО з минулого.
19.10 Мiсця сили.
20.50 Освенцiм.
22.35 Земля: сили природи.
23.35 Загадки Всесвiту.
02.45 Брама часу.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Сьомий маршрут».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 11.30 «Моя правда».
09.50 «Спогади».
10.40, 02.45 «Зорянi долi».
12.20 Х/ф «Канiкули в Львовi».
14.00 Х/ф «Безстрашна гiєна».
15.55 Х/ф «Мар`я-майстерниця».
17.20 Х/ф «Морозко».
19.00, 00.30 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
20.40 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.25 Х/ф «Мiський романс».
00.10 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.30, 18.45 «ДжеДАI».
07.00 Х/ф «Меч дракона».
08.55 «Помста природи».
09.10 «Рiшала 2».
11.10, 17.20 «Загублений свiт».
13.15 Х/ф «Ледi-яструб».
15.30 Х/ф «Соломон Кейн».
19.15 Т/с «Опер за викликом 3».
20.10 Т/с «Ментiвськi вiйни. Київ 2».
22.00 Т/с «CSI: Мiсце злочину 12».

23.45 Т/с «CSI: Мiсце злочину 11».
01.30 «Облом.UA».
04.05 25 тур ЧУ з футболу. «Зоря» - «Ко-

лос».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 13.00, 23.45 Мамареготала. Най-

краще.
07.00, 05.00 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Вартовi Галактики».
07.50 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички».
08.50 М/ф «Аладдiн».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.20 Т/с «Усi жiнки - вiдьми».
15.00 Т/с «Теорiя великого вибуху».
15.50 Т/с «СуперКопи».
18.50 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
03.20 «Роздовбаї».
04.35 Чистоплюї.

ªâроñïорò
00.00, 07.30 Автоперегони. «24 години Ле-

Мана - 2016».
02.00, 06.00 Тенiс. Australian Open - 2019. 

Чоловiки. 1/4 фiналу. Циципас - 
Баутiста Агут.

02.30 Снукер. Scottish Open - 2019. Фiнал.
04.00 Тенiс. Australian Open - 2019. 

Чоловiки. Четверте коло. Федерер 
- Циципас.

09.30 Велоспорт. Класика Сан-Себастьяна 
- 2019.

11.00 Велоспорт. Бретань Класик - 2019.
12.30 Велоспорт. Гран-прi. Монреаль - 2019.
13.30 Велоспорт. Тур Парижа - 2019.
14.30 Тенiс. US Open - 2019. Чоловiки. 

Фiнал. Медведєв - Надаль.
15.30 Снукер. Лiга чемпiонiв. Раунд 2.
17.00 Снукер. Лiга чемпiонiв. Фiнальний 

раунд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Атлетiко - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
07.45, 21.30 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Унiон - Шальке. Чемпiонат Нiмеччини.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 03.55 Олiмпiк - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
12.05 Вердер - Вольфсбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
13.55 Динамо (К) - Бешикташ. 1/16 фiналу 

(2010/11). Лiга Європи УЄФА.
16.00 Челсi - ПСЖ. 1/4 фiналу (2013/14). 

Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.
17.50, 00.55 Топ-матч.
18.00 Днiпро - Пандурiй (2013/14). Лiга 

Європи УЄФА.
19.45 Металiст - Зальцбург. 1/16 фiналу 

(2011/12). Лiга Європи УЄФА.
22.00 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру.
22.55 Live. Севiлья - Бетiс. Чемпiонат Iспанiї.
23.45 Yellow.
01.10 Мiлан - Лацiо (2018/19). Чемпiонат 

Iталiї.
03.00 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
05.45 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

10 червня

11 червня
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UA:Перший
06.00 М/с «Книга джунглiв».
06.30, 07.05, 08.05 Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 02.20, 05.20 Новини.
09.00 Т/с «Полдарк».
10.00 Всеукраїнська школа онлайн. Укра-

їнська лiтература.
10.35 Всеукраїнська школа онлайн. Ал-

гебра.
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа онлайн. 

Руханка.
11.10 Всеукраїнська школа онлайн. 

Англiйська мова.
11.45 Всеукраїнська школа онлайн. Хiмiя.
12.20 Всеукраїнська школа онлайн. 

Бiологiя.
13.10, 15.10, 00.30, 03.00 Суспiльна студiя. 

Марафон.
16.20 Телепродаж.
16.50, 03.55 Перша шпальта.
17.25 VoxCheck.
17.30 Д/с «Свiт дикої природи».
18.20, 04.25 Тема дня.
19.20 Д/с «Боротьба за виживання».
19.55 Д/с «Суперчуття».
21.35, 23.55, 02.50, 05.50 UA:Спорт.
21.45 Свiтова медицина. Китай - медична 

справа монахiв-воїнiв.
22.15 Свiтова медицина. Китай - медицина 

сотнi трав.
22.45 Свiтова медицина. Камбоджа - 

клiнiка Тонлесап.
00.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
02.10 Погода.

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, 

04.10 «ТСН».
09.25, 10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10, 03.25 

«Любий, ми переїжджаємо».
13.45 «Одруження наослiп 4».
15.35 «Свiт навиворiт 8».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35 «Чистоnews».
20.45 «Лiга смiху. Дайджест».
22.15 «Вечiрнiй квартал».
23.30 Х/ф «Хронiки Нарнiї: Пiдкорювач 

свiтанку».
01.40 Х/ф «100 мiльйонiв євро».
05.10 «Свiтське життя».

Iíòер
03.40 «Орел i решка. Шопiнг».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.00 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12.25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13.50, 14.45, 15.40, 23.45 «Речдок».

16.35 «Речдок. Особливий випадок. 
Вiдлуння вiйни».

18.00, 01.35 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
03.05 «Чекай на мене. Україна».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Служба розшуку дiтей.
04.35, 01.00 Факти.
04.55 Т/с «Вiддiл 44».
05.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
09.50 Анти-зомбi.
10.45 Х/ф «Прибульцi».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Прибульцi в Америцi».
14.50, 16.20, 22.45 «На трьох».
17.25, 20.05 Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
01.40 Х/ф «Грiм у тропiках».

ÑТБ
05.15, 20.50, 22.40 Т/с «Проти течiї».
07.00, 19.00 Наречена для тата 3.
08.55, 14.50, 18.15, 23.30 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20 Вар`яти.
10.20 Половинки.
12.00 Топ-модель по-українськи.
17.00 Х/ф «Роман з каменем».
19.00 Х/ф «Перлина Нiлу».
21.00 Х/ф «Синя безодня 2».
22.40 Х/ф «Щелепи».
00.10 Т/с «Загубленi».
01.55 Служба розшуку дiтей.
02.00 Зона ночi.
05.10 СтендАп Шоу.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20, 12.30 На власнi очi.
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, 22.45, 02.00, 
04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 21.30, 00.50 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15 Д/с «Бойовий вiдлiк».
08.15, 13.15 Т/с «Монро».
09.30 Онлайн-брифiнг МОЗ щодо ситуацiї 

з коронавiрусом в Українi.
09.35 Д/с «Життя через об`єктив».
10.05, 14.15 Т/с «Кримiнальна Австралiя».
11.10, 17.10 Д/с «Бойовi кораблi».
15.30, 02.15, 05.15 Машина часу.
16.10, 19.30 Т/с «Селище янголiв».
18.10, 22.00 Т/с «На останньому подиху».

20.00, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
21.25 Вечiрнiй преЗЕдент.
23.00, 00.00 Т/с «Любов/ненависть».
00.55 ID Journal.
03.15 Дзеркало iсторiї.
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 Сьогоднi.
09.15 Мiсiя: краса.
10.20, 04.00 Реальна мiстика.
12.50 Т/с «Пугач».
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар».
20.10 Гучна справа.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с «Ноти любовi», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Ноти любовi».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.25 «Дай лапу».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50 Х/ф «Незважаючи нi на що».
11.50 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
13.30 «Землячки».
14.30 «Орел i решка. Перезавантаження».
15.20, 22.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
18.00 М/ф «Монстр у Парижi».
19.30 Х/ф «Вихiднi!»
21.00 «Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка».
00.40 «Бiйцiвський клуб».
02.25 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.55 М/ф «Дикi лебедi».
07.20 М/ф «Як Петрик П`яточкiн слоникiв 

рахував».
07.55, 16.50, 20.50, 02.50 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.20 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Люди в океанi».
10.30 Т/с «Смерть у раю 8».
12.50, 03.55 «Правда життя».
14.15 «Таємницi кримiнального свiту».
15.20 «Правда життя. Професiйнi байки».
18.20 «Таємницi свiту».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Х/ф «Кривава помста».
00.30 «Склад злочину».
01.25, 03.10 «Речовий доказ».
04.45 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00 Т/с «Рання пташка».
10.30, 17.30 4 весiлля.
11.30, 16.30 Панянка-селянка.
12.30 Вечiрка 2.
13.30 Країна У.
14.00, 15.00, 18.30 Одного разу пiд Пол-

тавою.
14.30 Танька i Володька.
15.30 Одного разу в Одесi.
16.00 Сiмейка У.
21.00 Х/ф «Кейт i Лео».

23.00 Х/ф «Прибулець Павло».
01.00 Теорiя зради.
02.00 Щоденники Темного.
02.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.10, 08.10 «Новий день» з Ю. Шпа-

чинською, Т. Калатай, Б. Мамаєм та 
М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Репор-
тер». Новини.

09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон 
i П. Рольником.

11.10, 12.10 «По факту» з А. Сайчуком, Л. 
Мамедовою i В. Попович.

13.10, 16.30 «Гаряча тема» з О. Курбано-
вою та М. Стецюк.

14.10, 15.10 «Деталi на «Прямому» з В. 
Фроловою i О. Близнюком.

16.10 «Кримiнал» з К. Трушик i С. Вардою.
17.00 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.00 «Watchdogs».
18.30 «Влада хохотала».
19.00 «Ехо України» з М. Ганапольським.
22.00 «Мiнiстерство правди».

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.05, 01.35 Правда життя.
09.40, 00.25 Речовий доказ.
10.50, 17.15 Погляд зсередини.
11.45 Суперчуття.
13.45 Мiстична Україна.
14.35, 20.00 Фантастичнi iсторiї.
15.25 Горизонт.
16.25, 21.45 НЛО з минулого.
18.15, 20.50 Освенцiм.
19.10 Мiсця сили.
22.35 Земля: сили природи.
23.35 Загадки Всесвiту.
02.25 Нашi.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Акваланги на днi».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 11.40 «Моя правда».
10.00 «Спогади».
10.50, 01.55, 02.45 «Зорянi долi».
12.30 Х/ф «Канiкули в Львовi 2».
14.00 Х/ф «Безстрашна гiєна 2».
15.50 Х/ф «Морозко».
17.20 Х/ф «Снiгова королева».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
20.40 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.30, 18.45 «ДжеДАI».
07.00 Х/ф «Уцiлiлий».
08.45 Х/ф «П`ята подорож Синбада».
10.00 «Помста природи».
11.05, 17.20 «Загублений свiт».
14.00 Х/ф «Блекджек».
15.50 Х/ф «Висота».
19.15 Х/ф «Ультиматум Борна».
21.20 Х/ф «Спадок Борна».

23.55 Х/ф «Спека».
01.45 «Облом.UA».
04.05 «Цiлком таємно-2017».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 13.00, 23.50 Мамареготала. Най-

краще.
07.00, 04.40 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Вартовi Галактики».
07.50 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички».
08.50 М/ф «Аладдiн».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.20 Т/с «Усi жiнки - вiдьми».
15.00 Т/с «Теорiя великого вибуху».
16.00 Т/с «СуперКопи».
18.50 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
03.30 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
00.00, 07.30 Автоперегони. «24 години 

Ле-Мана - 2017».
02.00, 17.00 Тенiс. US Open - 2019. 

Чоловiки. 1/2 фiналу. Надаль - 
Берреттiнi.

02.30 Снукер. «Мастерс - 2020». Лондон. 
Фiнал.

04.00 Тенiс. US Open - 2019. Чоловiки. 1/4 
фiналу. Медведєв - Ваврiнка.

05.30 Тенiс. US Open - 2019. Чоловiки. 
Фiнал. Медведєв - Надаль.

09.30 Велоспорт. ЧC - 2018. Австрiя. 
Жiнки.

11.00 Велоспорт. ЧC - 2019. Йоркшир. 
Мiкст.

12.00 Велоспорт. ЧC - 2019. Йоркшир. 
Жiнки.

13.30 Велоспорт. Жiнки. Огляд сезону 
- 2019.

14.30 Тенiс. Водкаст. Данило Медведєв.
15.00 Тенiс. US Open - 2019. Чоловiки. 1/4 

фiналу. Берреттiнi - Монфiс.
18.00 Снукер. Лiга чемпiонiв. Огляд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Валенсiя - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
07.40 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру.
08.05 Байєр - Баварiя. Чемпiонат Нiмеччини.
09.50, 00.55 Yellow.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 17.50 Севiлья - Бетiс. Чемпiонат 

Iспанiї.
12.05 Шахтар - Десна. Чемпiонат України.
13.55 Динамо (К) - Ман Сiтi. 1/8 фiналу 

(2010/11). Лiга Європи УЄФА.
16.00 Челсi - Атлетiко. 1/2 фiналу 

(2013/14). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

19.40 Олiмпiк - Марiуполь. Чемпiонат 
України.

21.30 #залишайсязФутболом.
22.55 Live. Валенсiя - Леванте. Чемпiонат 

Iспанiї.
01.10 Iнтер - Рома (2018/19). Чемпiонат 

Iталiї.
03.00 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
03.55 Вердер - Вольфсбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
05.45 Програма передач

UA:Перший
06.00 М/с «Книга джунглiв».
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ранку, 

Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 02.30, 05.30 

Новини.
09.30 Х/ф «Марiя Терезiя», 1 с.
11.40 М/с «Чорний пiрат».
12.05 Цифрове мiстобудування.
12.30 Вiртуальна реальнiсть.
13.00 Свiтова медицина. Китай - медична 

справа монахiв-воїнiв.
13.30 Свiтова медицина. Китай - медицина 

сотнi трав.
14.00 Свiтова медицина. Камбоджа - 

клiнiка Тонлесап.
14.25 Телепродаж.
15.00 Країна пiсень.
16.00 «Фермер шукає дружину».
17.00 Втеча до iдеального мiста.
18.00 Т/с «Максимiлiан та Марiя Бур-

гундська».
20.00 Д/ф «Острови: Азорськi острови. 

Акули, кити, манти».
21.20 «Крихка свобода». Спецпроєкт.
22.35 «Марiуполь. Протистояння».
23.35 «Синдром вiйни. Я повернувся».
00.30 Святi та грiшнi.
01.25 #ВУкраїнi.
02.20 Погода.
02.50 Енеїда.
03.45 Сильна доля.
04.35 Бюджетники.

Êаíаë “1+1”
06.15, 07.00, 04.40 «Життя вiдомих лю-

дей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
13.25 Х/ф «Привид».
15.55 Х/ф «Три горiшки для Попелюшки».
17.40 Х/ф «Iван Васильович змiнює 

професiю».
19.30, 05.20 «ТСН».
20.20 «Чистоnews».
20.30, 21.45 «Вечiрнiй квартал».
23.20, 00.20 «Свiтське життя».
01.15 «Лiга смiху. Дайджест».
02.45 Х/ф «Татусi без шкiдливих звичок».

Iíòер
04.30, 02.40 «Орел i решка. Шопiнг».
05.35 М/ф.
06.35 «Слово Предстоятеля».
06.40 Х/ф «Любочка».
08.00 «Шiсть соток».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.00 Х/ф «Сiм няньок».
12.30 Х/ф «Бронзовий птах».
16.00 Х/ф «Дiамантова рука».
18.00, 20.30 Т/с «Слiдчий Горчакова».
20.00 «Подробицi».
22.35 Концерт «Хору Турецького».
00.20 Х/ф «Влiтку я вiддаю перевагу 

весiллю».
02.10 «Подробицi» - «Час».
03.50 «Орел i решка. Карантин».

ICTV
04.25 Скарб нацiї.
04.30 Еврика!
04.40 Факти.
05.05 «На трьох».
05.55 Перше, друге i компот!
06.50 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».
10.05, 13.00 Т/с «Поганий хороший коп».
12.45 Факти. День.
15.05 Х/ф «Електра».
16.50 Х/ф «Шибайголова».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «На драйвi».
21.20 Х/ф «Ганна. Досконала зброя».
23.20 Х/ф «Оселя зла».
01.00 Х/ф «Оселя зла 2: Апокалiпсис».
02.35 Х/ф «Оселя зла 3: Вимирання».

ÑТБ
05.15 Т/с «Проти течiї».
07.05 Т/с «Коли ми вдома».
08.55 Неймовiрна правда про зiрок.
09.50 Т/с «Папаньки 2».
14.55 СуперМама.
19.00 МастерШеф. Професiонали 2.
21.25 Х-Фактор 10.
00.15 Х-Фактор.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.35 Kids` Time.
06.00 М/ф «Ману».
07.40 Таємний агент.
09.00 Вар`яти.
11.20 Хто зверху? (12+).
15.00 Х/ф «Загублений свiт».
17.00 М/ф «Хороший динозавр».
18.30 Х/ф «Нова Людина-павук».
21.00 Х/ф «Нова Людина-павук: Висока 

напруга».
23.40 Х/ф «Мiлина».
01.10 Т/с «Загубленi».
02.00 Зона ночi.
05.00 СтендАп Шоу.

5 êаíаë
06.00 Час-Time.
06.20, 16.10, 00.20, 02.10, 04.10 Машина 

часу.
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, 20.00, 21.00, 22.45, 
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

07.20 Д/с «Життя через об`єктив».
07.50, 08.50, 21.25, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
08.15, 13.15 Т/с «Монро».
08.40 Натхнення.
09.15 Копiйка до копiйки.
09.30 Автопiлот-новини.
09.40 Автопiлот-тест.
09.50 Драйв.
10.05, 14.15 Т/с «Кримiнальна Австралiя».
11.10 Д/с «Бойовi кораблi».
12.15 Медекспертиза.
12.35 Феєрiя мандрiв.

15.15 Гончаренко рулить.
15.35 На власнi очi.
17.10 Т/с «Селище янголiв».
18.10 Є сенс.
18.40 Про вiйсько.
19.15 Особливий погляд.
19.35 Спостерiгач.
20.10, 05.15 Рандеву.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35, 03.00 Вiкно до Америки.
22.00 Т/с «На останньому подиху».
23.00 Т/с «Любов/ненависть».
01.15 Д/ф.
03.20 Дзеркало iсторiї.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 03.25 Реальна мiстика.
09.50 Т/с «Iнша», 1-5 с.
15.20 Т/с «Iнша», 6 i 7 с.
16.45 Т/с «Шукаю тебе», 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Шукаю тебе».
23.15 Т/с «Протистояння», 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Протистояння».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.25 «Землячки».
09.20 «Ух ти show».
10.15 М/ф «Барбi i Кришталевий замок».
11.50 М/ф «Монстр у Парижi».
13.15 Х/ф «Вихiднi!»
14.50 «Орел i решка. Морський сезон».
00.00 Х/ф «Вкради мою дружину».
01.50 «Бiйцiвський клуб».
02.35 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.45 Х/ф «Розслiдування».
07.00 Х/ф «Тегеран-43».
09.50 Х/ф «Особливо важливе завдання».
12.20 «Легенди карного розшуку».
15.45, 03.35 «Випадковий свiдок».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 03.05 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Мiмiно».
21.20 Х/ф «Блакитна iгуана».
23.15 Х/ф «Остаточний рахунок».
01.25 «Жорстокий спорт».
03.55 «Речовий доказ».
04.45 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.00 М/ф «Iгор».
11.30 Х/ф «Легенда про русалку».
13.10, 14.55, 23.00 Країна У.
13.35, 15.20, 16.50 Сiмейка У.
14.05, 16.20, 19.30, 20.30, 21.30 Танька i 

Володька.
14.30 Одного разу в Одесi.
15.50, 19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд 

Полтавою.
17.20 Х/ф «Iнтуїцiя».
22.00 Iгри приколiв.
01.00 Теорiя зради.
02.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 11.15, 12.15, 13.15 «Ехо України» з 

М. Ганапольським.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 «Репортер». Новини.
10.10, 23.00 «П`ята колонка».
10.40 «Мiнiстерство правди».
14.15, 15.15, 16.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
17.00 «Щасливе iнтерв`ю».
18.00, 19.00, 20.00 «Великий марафон» 

з О. Курбановою та П. Рольником.
20.30 «Вiйна за незалежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
21.30 «Влада хохотала».
22.00 «The Week». Мiжнародний огляд з Т. 

Березовцем та П. Залмаєвим.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
06.55, 02.45 Мiстична Україна.
07.45 Україна: забута iсторiя.
08.35, 18.10 Там, де нас нема.
09.35 Речовий доказ.
10.45, 00.10 Фантастичнi iсторiї.
11.40 Освенцiм.
13.30 Турки-османи.
16.15 Земля: сили природи.
21.00 Планета динозаврiв.
01.00 Погляд зсередини.
01.55 Суперчуття.
03.35 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Ялинка, кролик i папуга».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.00 «Телемагазин».
08.00, 00.20 «Зiркове життя».
09.30 «Невiдома версiя».
10.15 Х/ф «В пустелi i в джунглях».
13.50 Х/ф «Секретний фарватер».
19.00 Х/ф «Марко Поло».
20.50 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
01.10, 02.30 «Зорянi долi».
02.50 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 08.15, 00.15 «Загублений свiт».
07.50 «ДжеДАI».
12.45 Х/ф «Чорний яструб».
15.15 Х/ф «Найкращi серед найкращих».
17.05 Х/ф «Найкращi серед найкращих 2».
19.00 Х/ф «Найкращi серед найкращих 3».
20.30 Х/ф «Найкращi серед найкращих 4».
22.15 Х/ф «Хижак 2».
02.15 «Облом.UA».

ÍЛО-ТБ
06.00, 13.05, 23.30 Мамареготала. Най-

краще.
07.00, 04.40 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.20 Т/с «Усi жiнки - вiдьми».
16.00 Х/ф «Крiд».
18.40 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
02.30 Чистоплюї.
03.25 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
00.00, 07.30 Автоперегони. «24 години 

Ле-Мана - 2018».
02.00 Тенiс. US Open - 2019. Чоловiки. 1/4 

фiналу. Медведєв - Ваврiнка.
02.30 Снукер. Welsh Open - 2020. Фiнал.
04.00 Тенiс. US Open - 2019. Чоловiки. 1/4 

фiналу. Берреттiнi - Монфiс.
06.00 Тенiс. US Open - 2019. Чоловiки. 1/2 

фiналу. Надаль - Берреттiнi.
07.00 Тенiс. Водкаст. Данило Медведєв.
09.30 Снукер. Лiга чемпiонiв. Огляд.
11.15 Авто i мотоспорт. Рiк рекордiв.
11.45, 12.00, 12.15 Автоперегони. Ле-Ман. 

Том Крiстенсен.
13.30 Автоперегони. «24 години Ле-Мана 

- 2019».
15.30, 21.00 Автоперегони. Геймiнг. Ле-

Ман.
18.00 Велоспорт. Класика Сан-Себастьяна 

- 2019.
19.30 Велоспорт. «Тур Алгарве - 2020». 

Етап 2.
20.15 Велоспорт. «Тур Алгарве - 2020». 

Етап 5.
23.00 Футбол. Геймiнг. Solidarity Challenge.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 16.15, 19.20, 00.55 Топ-

матч.
06.10 Севiлья - Бетiс. Чемпiонат Iспанiї.
08.10 Хоффенхайм - Лейпцiг. Чемпiонат 

Нiмеччини.
10.00, 15.55, 22.30 Футбол News.
10.20, 17.15, 23.45 Yellow.
10.30 #залишайсязФутболом.
11.35 Валенсiя - Леванте. Чемпiонат 

Iспанiї.
13.25 «Бундеслiга weekly». Чемпiонат 

Нiмеччини.
13.55 Live. Еспаньол - Алавес. Чемпiонат 

Iспанiї.
16.25 Live. Фортуна - Боруссiя (Д). 

Чемпiонат Нiмеччини.
18 .25 ,  03 .00 Класичн i  матч i  Л i ги 

чемпiонiв.
19.25 Live. Баварiя - Боруссiя (М). 

Чемпiонат Нiмеччини.
21.25 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
21.35 Класичнi матчi Лiги Європи.
22.55 Live. Мальорка - Барселона. 

Чемпiонат Iспанiї.
01.10 Марiуполь - Ворскла. Чемпiонат 

України.
03.55 Вольфсбург - Фрайбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

12 червня

13 червня
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UA:Перший
06.00 М/с «Книга джунглiв».
06.30, 07.05, 08.05 Доброго ранку, 

Країно!
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.00, 02.30, 

05.30 Новини.
09.00 Божественна Лiтургiя у Свято-

Михайлiвському кафедральному 
соборi Православної Церкви Укра-
їни та всеукраїнська молитва.

11.00 Недiльна Лiтургiя Української Гре-
ко-Католицької Церкви.

12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-Ка-
толицької Церкви в Українi.

13.30 Свiтовi чемпiонати. Огляд.
14.25 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк.
16.00 «Фермер шукає дружину».
17.00 Втеча до iдеального мiста.
18.00 Т/с «Максимiлiан та Марiя Бур-

гундська».
20.00 Д/ф «Острови: Азорськi острови. 

Люди, фауна, спосiб життя».
21.20 Програма з Майклом Щуром.
22.00 Х/ф «Голгофа».
00.30 Сильна доля.
01.25 UA:Фольк. Спогади.
02.20 Погода.
02.50 Бюджетники.
03.45 #ВУкраїнi.
04.35 Святi та грiшнi.

Êаíаë “1+1”
06.15, 07.05 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.25, 02.25 «Свiт навиворiт».
14.50, 00.35 Х/ф «Облога».
17.00 Х/ф «Не впiймали - не злодiй».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 Х/ф «Сек`юрiтi».
22.45 Х/ф «Шафт».

Iíòер
04.30, 10.00 «Орел i решка. Чудеса 

свiту 2».
05.20, 11.00 «Орел i решка. Iвлєєва vs. 

Бєдняков».
06.05 М/ф.
06.10 Х/ф «Ульзана».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
12.00 Т/с «Таїсiя».
15.50 Х/ф «Ательє Фонтану - сестри 

моди».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Зелена книга».
23.00 Х/ф «Дiамантова рука».
00.55 «Речдок».

ICTV
04.55 Скарб нацiї.
05.05 Еврика!
05.10 Факти.
05.35 Анти-зомбi.
06.25, 08.10 Громадянська оборона.

07.15 Секретний фронт.
09.05 Т/с «Вiддiл 44».
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «С.В.О.Т.: В облозi».
14.40 Х/ф «Ганна. Досконала зброя».
16.40 Х/ф «На драйвi».
18.45 Факти тижня.
20.30 Х/ф «Сiкарiо».
22.50 Х/ф «Сiкарiо 2: Проти всiх».
01.00 Х/ф «Дилер».
02.35 Х/ф «Фунт плотi».

ÑТБ
05.25 Х/ф «Вiдпустка за власний ра-

хунок».
07.55 Х/ф «Бiлi Роси».
09.40 Хата на тата.
11.20 Т/с «Папаньки 2».
16.35 МастерШеф. Професiонали 2.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.55 Один за всiх.
22.15 Я соромлюсь свого тiла.
01.50 Вагiтна у 16.

Íоâий êаíаë
06.00 Вар`яти.
06.50 Аферисти в мережах.
08.35, 10.15 Kids` Time.
08.40 М/ф «Книга життя».
10.20 Х/ф «Загублений свiт».
12.20 М/ф «Хороший динозавр».
14.00 Х/ф «Нова Людина-павук».
16.20 Х/ф «Нова Людина-павук: Висока 

напруга».
19.00 Х/ф «Я - номер чотири».
21.00 Х/ф «Телепорт».
22.40 Х/ф «Цунамi 3D».
00.20 Т/с «Загубленi».
02.00 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 09.30 Вiкно до Америки.
06.25, 16.10, 20.10, 02.15 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
20.00, 21.00, 22.45, 00.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.20 Д/с «Життя через об`єктив».
07.50, 08.50, 21.30, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
08.15, 13.15 Т/с «Монро».
08.40 Натхнення.
09.10, 15.15, 00.20 Невигаданi iсторiї.
09.50 Драйв.
10 . 05 ,  1 4 . 15  Т/с  «Крим i н альна 

Австралiя».
11.10 Д/с «Бойовi кораблi».
12.15 Медекспертиза.
12.40, 04.20 Феєрiя мандрiв.
15.35 Vоїн - це я!
15.45 Паспортний сервiс.
17.10 Т/с «Селище янголiв».
18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня 

з А. Мiрошниченко.
19.15 Спостерiгач.
19.35 Особливий погляд.
21.25 Вечiрнiй преЗЕдент.

21.40 Час-Time.
22.00 Т/с «На останньому подиху».
23.00 Т/с «Любов/ненависть».
00.50, 01.55 Огляд преси.
03.15 Дзеркало iсторiї.

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.45 Сьогоднi.
06.45 Мiсiя краса.
08.50 Т/с «Пробач».
13.00 Т/с «Вiдчайдушний домогосподар».
17.00 Т/с «Будь що буде», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
21.00 Т/с «Будь що буде».
23.00 Т/с «Доля на iм`я Любов», 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Доля на iм`я Любов».
03.10 Т/с «Протистояння».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.25 «Ух ти show».
09.00 М/ф «Барбi i Кришталевий замок».
10.20 М/ф «Мухнемо на Мiсяць».
11.50 Х/ф «Незважаючи нi на що».
13.50 «Орел i решка. Морський сезон».
01.00 Х/ф «Принц i я 3: Медовий мiсяць».
02.30 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.15 Х/ф «Круїз, або Розлучна подо-

рож».
07.00 «Слово Предстоятеля».
07.05 «Страх у твоєму домi».
10.35 Х/ф «Мiмiно».
12.25 Х/ф «Вийти замiж за капiтана».
14.05 Х/ф «Позашлюбний син».
17.05 Х/ф «Блакитна iгуана».
19.00 Х/ф «Одиночне плавання».
20.50 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд погонi».
22.15 Х/ф «Кривава помста».
00.15 Х/ф «Остаточний рахунок».
02.25 «Речовий доказ».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.00 М/ф «Врятувати Землю».
11.30 М/ф «Велика Мандрiвка».
13.00 Т/с «Найкращий» тиждень мого 

життя».
17.00 Х/ф «Кейт i Лео».
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.30, 20.30, 21.30 Танька i Володька.
22.00 Країна У.
23.00 Х/ф «Iнтуїцiя».
00.40 Теорiя зради.
01.40 Щоденники Темного.
03.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00 «The Week». Мiжнародний огляд 

з Т. Березовцем та П. Залмаєвим.
10.00 «Watchdogs».
10.30, 22.00 «П`ята колонка».
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «Репортер». Новини.
11.15, 12.15, 13.15 «Ехо України» з М. 

Ганапольським.
14.15, 15.15, 16.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
17.15 «Про особисте» з Н. Фiцич.
18.15, 19.00, 20.00, 23.00 «Великий 

марафон» з О. Шилкiною та О. 
Близнюком.

20.30 «Про вiйсько».
20.45 «Sound.чєк» з Д. Чекалкiним.
21.00 «Великi новини» з Т. Березовцем.
22.30 «Влада хохотала».

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.00, 02.20 Мiстична Україна.
07.50 Україна: забута iсторiя.
08.40, 18.15 Там, де нас нема.
09.35 Речовий доказ.
10.45, 23.45 Фантастичнi iсторiї.
11.35 Освенцiм.
13.25 Планета динозаврiв.
16.25 Земля: сили природи.
21.00 Турки-османи.
00.35 Погляд зсередини.
01.30 Суперчуття.
03.00 Бандитський Київ.

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф «Сiм днiв до весiлля».
07.10, 09.00, 02.40 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 01.50 «Зiркове життя».
09.30 «Невiдома версiя».
10.15 Т/с «Цар Давид: Iдеальний во-

лодар».
14.05 Т/с «Циган».
20.30 Х/ф «Марко Поло».
22.20 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
03.00 «Зорянi долi».
03.10 Кiноляпи.
04.00 Кiнотрейлери.
05.00 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00, 08.15, 00.15 «Загублений свiт».
07.50 «ДжеДАI».
12.45 Х/ф «Чорний яструб».
15.15 Х/ф «Найкращi серед найкращих».
17.05 Х/ф «Найкращi серед найкращих 

2».
19.00 Х/ф «Найкращi серед найкращих 

3».
20.30 Х/ф «Найкращi серед найкращих 

4».
22.15 Х/ф «Хижак 2».
02.15 «Облом.UA».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 13.00, 01.20 Мамареготала. Най-

краще.
07.00, 04.25 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.20 Т/с «Усi жiнки - вiдьми».
16.15 Х/ф «Крiд 2».
18.35 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
23.30 Х/ф «Повний розковбас».
02.15 Чистоплюї.
03.10 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
00.30, 07.30 Автоперегони. «24 години 

Ле-Мана - 2019».
02.30 Снукер. The Players Championship 

- 2020. Фiнал.
04.00 Тенiс. Australian Open - 2019. 

Чоловiки. Четверте коло. Федерер 
- Циципас.

05.30 Тенiс. Australian Open - 2020. 
Чоловiки. Четверте коло. Надаль 
- Кiрьйос.

09.30, 19.00 Велоспорт. Amstel Gold 
Race - 2019.

10.30 Велоспорт. Класика Сан-Себастьяна 
- 2019.

11.30 Велоспорт. ЧЄ - 2019. Алкмар. 
Чоловiки.

12.30, 23.00 Футбол. Геймiнг. Solidarity 
Challenge.

13.30, 14.00 Автоперегони. Геймiнг. 
Ле-Ман.

16.15, 22.00 Автоперегони. Геймiнг. 
WTCR.

17.15 Авто i мотоспорт. Рiк рекордiв.
18.00 Велоспорт. Флеш Брабансонн - 

2019.
20.30 Велоспорт. Тур Британiї - 2019. 

Етап 4.
21.15 Велоспорт. Тур Британiї - 2019. 

Етап 8.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Валенсiя - Леванте. Чемпiонат 

Iспанiї.
07.45 «Бундеслiга weekly». Чемпiонат 

Нiмеччини.
08.15 Олiмпiк - Львiв. Чемпiонат України.
10.00, 15.40, 23.00 Футбол News.
10.20 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.50, 17.45, 23.50 Yellow.
11.00, 16.00 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
11.10 Баварiя - Боруссiя (М). Чемпiонат 

Нiмеччини.
13.00, 03.00 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
13.55 Мальорка - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
16.15, 01.05 Топ-матч.
16.30, 18.55 «Тур Online».
16.55 Live. Колос - Шахтар. Чемпiонат 

України.
19.25 Live.  Александрiя -  Десна. 

Чемпiонат України.
21.20 «Великий футбол».
23.15 Майнц - Аугсбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
01.15 Реал - Ейбар. Чемпiонат Iспанiї.
03.55 Марiуполь - Ворскла. Чемпiонат 

України.
05.45 Програма передач.

Íедіëя 14 червня

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 8 черâíя
06.00. 10.30. 18.00 Т.с. «Травма» 

+16
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті. Тиждень
08.00, 19.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.45 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.00 Кіндер клуб
10.05, 22.35 Добрі традиції
11.15 Справжня ціна
11.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Формула здоров’я
15.10 У фокусі Європа
15.40 Shift. Життя в цифрі
17.15 Те, що любиш
17.30 Про нас
19.30 Наші вітання 
20.00 TAYANNA. Bel Etage Live
21.30 Погляд зблизька
22.00 Завтра-сьогодні
22.40, 04.00 Х.ф. «Розлучення по 

французьки» +16
01.00 Х.ф.«Ліфт» 
03.30 Євромакс

Віâòороê, 9 черâíя
06.00. 10.30. 18.00 Т.с. «Травма» 

+16
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00 У фокусі Європа
07.35 Погляд зблизька
08.00 Завтра-сьогодні
08.30 Євромакс
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
09.40 «Кіндер ШОУ»
11.15 Базові цифрові навички
11.30 Єдина країна
12.00, 21.20 Добрі традиції
12.05, 02.30 Хіт-парад
14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
14.10, 01.00 Х.ф. «Сяюча мо-

лодь»
17.00 Машина часу
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Епоха» +16

Ñереда, 10 черâíя
06.00. 10.30. 18.00 Т.с. «Травма» 

+16
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

07.35 Межа правди
08.30, 17.00 Машина часу
08.55, 17.55 Добрі традиції

09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб 
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30, 20.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Примара з 

глибини» +12
15.35 Те, що ти любиш 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф. «Епоха -2» 

Чеòâер, 11 черâíя
06.00. 10.30. 18.00 Т.с. «Травма» 

+16
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті 

07.35 У фокусі Європа
08.00 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб 
11.15 Майстер-клас з Н. Фіцич
11.30, 20.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
13.45 Те, що ти любиш
14.10 Українські традиції
14.30 Євромакс 
15.00 ОБИРАЄМО ЖИТТЯ
15.30 Shift. Життя в цифрі
15.45, 20.25 Добрі традиції      
17.30 «Гал-кліп»
18.45 Виклик долі
19.30 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
21.00 ОБИРАЄМО ЖИТТЯ
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Необачний» 

+16  
01.00 Х.ф. «Останній танець»

П’яòíиця, 12 черâíя
06.00. 10.30. 18.00 Т.с. «Травма» 

+16
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

07.35 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс 
08.30 Смачна мандрівка 
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.30 Кіндер клуб
11.15 Українські традиції
11.30 ОБИРАЄМО ЖИТТЯ
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Великий дуб» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Машина часу
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід

21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Листи вбивці» 

+16  

Ñóáоòа, 14 черâíя
06.00 Українські традиції 
06.15, 10.30 Про нас
06.45, 09.00 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35 У фокусі Європа
08.00, 19.00 Єдина країна 
08.30 ОБИРАЄМО ЖИТТЯ
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.30, 15.00 Кіндер клуб
11.00 Огляд світових подій
11.30 Євромакс
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 01.10 Х.ф. «Пам’ятай про 

мене» 
14.40 Кіндер ШОУ»
16.30 Shift. Життя в цифрі 
17.00, 03.10 Хіт-парад 
18.00 Наші вітання 
19.30 Євромакс
20.10 Степан Галябарда, «Терно-

полянки – моя любов»
23.00, 04.00 Х.ф. «Інші 9 ½  тиж-

нів» +18      
00.50 Вікно в Америку

Íедіëя,  14 черâíя
06.00 Огляд світових подій 
06.30 Shift. Життя в цифрі
06.45, 09.15 За спорт
07.00, 12.30 Кіндер клуб 
08.00, 21.30 Єдина країна
08.40 Українські традиції
09.00 Справжня ціна
09.30 Базові цифрові навички
09.45 Shift. Життя в цифрі
10.00 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії з 
Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 

11.40 Українські традиції
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
16.30 Завтра-сьогодні
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні 

вісті. Тиждень
20.00 ОБИРАЄМО ЖИТТЯ
21.00, 03.00 «Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф.«Холостячки» 

+16     
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Листи вбивці» +16  

  ТТБ
Поíедіëоê, 08 черâíя
7.00, 8.00, 8.55, 19.00 Новини
7.05 Українська абетка. Першосвіт 
7.08 М/с «Попелюшка» 
7.55 Марійчин першоствіт 
8.05 Ти і поліція 
8.10, 14.05, 19.45   Своя земля
8.20, 12.30, 14.35, 20.25  Загадки чер-

нівецьких атлантів
8.25 Артефакти 
9.00 Божественна Літургія у Свято-Ми-

хайлівському кафедральному 
соборі Православної Церкви 
України та всеукраїнська мо-
литва

11.00 Урочиста літургія в Понеділок 
святого духа Української Греко-
Католицької Церкви 

12.35 #ВУКРАЇНІ 
13.30, 18.30  Пліч-о-пліч
13.40 Разом
14.20 Українська читанка
14.50 Лайфхак українською 
15.10 Енеїда
16.10 Т/с «Еліза» 
19.10 Тема дня
20.30 Д/ф «Малевич. Український 

квадрат» 
21.20 Розсекречена історія 
22.10 Т/с «Домашні вогнища»

  Віâòороê , 09 черâíя
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30 Новини
7.05 Енеїда 
8.05 Бук:Маршрут 
8.25 По Азимуту. Олешківські піски 
9.00 Українська абетка.Першосвіт
9.05 М/с «Попелюшка» 
9.25 Англійська абетка.Першосвіт
9.30 Додолики
9.55 Марійчин першоствіт 
10.00 Всеукраїнська школа онлайн. 
12.20 Артефакти
12.50 Мандруємо вдома 
13.10 «На Карантині»: марафон
16.15 Лайфхак українською
16.30 Д/с «Фестивалі планет» 
17.15 Сильні
17.45 Д/ц «Аромати Колумбії» 
18.10 Т/с «Еліза» 
19.20, 20.50  Тема дня
19.45 Спільно 
20.15 Своя земля 
21.20 #ВУКРАЇНІ 
21.45 Школа доступності
21.50 ЗміниТи
22.10 Т/с «Домашні вогнища»

 Ñереда, 10 черâíя
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30 Новини
7.05 Енеїда 
8.05 Бук:Маршрут 
8.25 По Азимуту. Олешківські піски 
9.00 Українська абетка.Першосвіт 
9.05 М/с «Попелюшка» 
9.25 Англійська абетка.Першосвіт

9.30 Додолики
9.55 Марійчин першосвіт 
10.00 Всеукраїнська школа онлайн.
12.20 Артефакти
12.50 Мандруємо вдома 
13.10 «На Карантині»: марафон
16.15 Лайфхак українською
16.30 Д/с «Фестивалі планет» 
17.15 Сильні
17.45 Д/ц «Ремесло за призначенням « 
18.10 Т/с «Еліза» 
19.20, 20.50  Тема дня
19.45 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 StopFakeNews 
21.20 Крим .Реалії 
21.45 Школа доступності
21.50 ЗміниТи
22.10 Т/с «Домашні вогнища»

 Чеòâер, 11 черâíя
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30 Новини 
7.05 Енеїда 
8.05 Бук:Маршрут 
8.25 По Азимуту. Олешківські піски 
9.00, 9.55  Українська абетка. Пер-

шосвіт
9.05, 9.30  М/с «Попелюшка» 
9.25 А/с «Всесвіт» 
9.50 Марійчин першоствіт 
10.00 Всеукраїнська школа онлайн.
12.20 Артефакти
12.50 Мандруємо вдома 
13.10 «На Карантині»: марафон
16.15 Лайфхак українською
16.30 Д/с «Фестивалі планет» 
17.15 Сильні
17.45 Д/ц «Ремесло за призначенням « 
18.10 Т/с «Еліза» 
19.20, 20.50  Тема дня 
19.45 Наші гроші 
20.15 Сильні 
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щуром-4 
21.45 Школа доступності
21.50 ЗміниТи
22.10 Т/с «Домашні вогнища» 

 П’яòíиця, 12 черâíя
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30 Новини
7.05 Енеїда 
8.05 Бук:Маршрут 
8.25 Д/ц «Аромати Південної Африки» 
9.00, 9.55  Українська абетка.Першосвіт
9.05, 9.30  М/с «Попелюшка» 
9.25 А/с «Всесвіт» 
9.50 Марійчин першоствіт 
10.00 Всеукраїнська школа онлайн.
12.20 Артефакти
12.50 Мандруємо вдома 
13.10 «На Карантині»: марафон
16.15 Лайфхак українською
16.30 Д/с «Фестивалі планет» 
17.15 Cильні
17.45 Д/ц «Ремесло за призначенням « 
18.10 Т/с «Еліза» 
19.00 “Новини”
19.20, 20.50  Тема дня 
19.45 #ВУКРАЇНІ 
20.15 Своя земля
21.20 «VoxCheck» 
21.25 Схеми. Корупція в деталях 

21.50 Школа доступності
21.55 ЗміниТи
22.10 Т/с «Домашні вогнища» 

 Ñóáоòа, 13 черâíя
7.00, 8.00, 9.00, 19.00   Новини 
7.05, 7.30  Українська абетка.Першосвіт 
7.07 М/с «Попелюшка» 
7.35 Додолики
7.55 Марійчин першоствіт 
8.05 Ти і поліція 
8.10 Своя земля
8.30 Населена земля 
9.05 Школа доступності
9.10 ЗміниТи
9.30 Лайфхак українською
9.40, 16.00  Загадки чернівецьких 

атлантів
9.50 Бук:Маршрут 
10.00 Х/ф «Соляний принц»
11.25 Енеїда 
12.20 Д/ц»Двоколісні хроніки» 
13.00 Тема дня 
13.30 Ток-шоу «Зворотний відлік» 
15.10 Розсекречена історія 
16.10 Т/с «Еліза» 
18.30 Пліч - о -пліч
19.10 Діалоги
19.35 Д/п «Маріуполь. Протистояння» 
20.25 #ВУКРАЇНІ 
20.55 Д/с «Боротьба за виживання»
21.25 Загадки чернівецьких атлантів
21.35 Симфонічний оркестр Корпорації 

Радіо та Телебачння Іспанії 
(концерт №5)

 Íедіëя, 14 черâíя 
7.00, 8.00, 8.55   Новини 
7.05, 7.30  Українська абетка.Першосвіт 
7.07 М/с «Попелюшка» 
7.32 М/с «Попелюшка» 
7.55 Марійчин першоствіт 
8.05 Ти і поліція 
8.10, 13.55, 19.35 Своя земля
8.20, 14.35, 18.45   Загадки чернівець-

ких атлантів
8.30 Артефакти 
9.00 Божественна Літургія у Свято-Ми-

хайлівському кафедральному 
соборі Православної Церкви 
України та всеукраїнська мо-
литва

11.00 Недільна Літургія Української 
Греко-Католицької Церкви 

12.30 Недільна Свята Меса Римсько-
Католицької Церкви в Україні 

13.30, 19.10  Разом
14.45 Українська читанка
14.55 Лайфхак українською
15.10 Енеїда
16.10 Т/с «Еліза» 
18.30 Бук:Маршрут
19.00 Пліч о пліч
20.05 #ВУКРАЇНІ 
20.55 Д/с «Боротьба за виживання»
21.20 Розсекречена історія 
22.10 Т/с «Домашні вогнища»
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ТОРТ “ПТАШИНЕ МОЛОКО” 

ПОТРІБНО: масло вершко-
ве – 280 г, цукор – 530 г , яйця –  
2 шт., борошно – 120 г, розпушу-
вач – 0,5 ч. л., ванілін – за смаком, 
згущене молоко – 100 г, агар-
агар – 1 ч. л., вода – 270 мл, бі-
лок – 3 шт., кислота лимонна – за 
смаком, кава розчинна – 1,5 ч. л., 
шоколад чорний – 160 г, вершки 
(33%) – 130 мл. 

ПРИГОТУВАННЯ: спершу го-
туємо тісто. Розм’якшене верш-
кове масло (80 г) збиваємо з 
цукром (80 г) у пухку масу, потім 
додаємо яйця і все перемішуємо. 
Борошно просіваємо, з’єднуємо з 
розпушувачем і ваніліном. Вси-
паємо цю суміш у збите з цукром 
масло. Замішуємо тісто та діли-
мо його на дві частини. На деко 
викладаємо пергаментний па-
пір, на нього - тісто та випікаємо 
в духовці при температурі 200°С 
протягом 7-8 хв. 

Готуємо суфле. Розм’якшене 
вершкове масло (200 г) збиває-
мо зі згущеним молоком. Білки 
кладемо в посуд для збивання 
і кладемо на деякий час у хо-
лодильник. Каву розчиняємо 
в гарячій воді (1-2 ст. л.). Агар-
агар замочуємо в холодній воді, 
ретельно розмішуємо, ставимо 
на вогонь і доводимо до кипін-
ня. Додаємо цукор (450 г), пере-
мішуємо та знову доводимо до 
кипіння. З моменту закипання 
варимо протягом 15 хв. Білки 
збиваємо з лимонною кислотою 
(на кінчику ножа) в міцну піну. 
Не припиняючи збивати, тон-
кою цівкою вливаємо гарячий 
сироп і збиваємо ще 1 хв. Дода-
ємо крем, перемішуємо (не зби-
ваємо) вінчиком для отриман-
ня однорідної маси і, не даючи 
суфле охолонути, викладаємо 
його на готові коржі. Для цього в 
роз’ємну форму викладаємо хар-
чову плівку, потім кладемо корж, 
на нього - половину порції суфле 
та накриваємо другим коржем. У 
суфле, що залишилося, додаємо 
каву, перемішуємо та виливає-
мо в форму. Вирівнюємо та за-
лишаємо до того моменту, поки 
суфле повністю застигне. Потім 
шоколад розчиняємо в гарячих 
вершках і ретельно розмішуємо. 
Наносимо глазур на приготова-
ний торт.

КАВОВЕ СУФЛЕ

ПОТРІБНО: для суфле - 
вершкове масло – 50 г, яєчні 
жовтки – 5 шт., прісні булочки 
– 3 шт., яєчні білки – 2 шт., міц-
на кава – 200 г; для ванільного 
соусу - вершки – 350 г, паличка 
ванілі – 0,5 шт., цукор – 70 г, бо-
рошно – 1 ч. л., вершкове масло 
для змащування форми.

ПРИГОТУВАННЯ: з булочок 
зрізаємо кірку і замочуємо в міц-
ній каві з цукром (70 г), потім 
розтираємо в однорідну масу. 
До хлібної маси додаємо топле-
не вершкове масло, яєчні жовт-
ки і міцну піну зі збитих яєчних 
білків. Форму добре змащуємо 
вершковим маслом, викладаємо 
в неї суфле і щільно закриваємо. 
Ставимо форму на водяну баню 
і готуємо, поки суфле повністю 
не схопиться. 

ПРИГОТУВАННЯ ВАНІЛЬ-
НОГО СОУСУ: яєчні жовтки роз-
тираємо з цукром, вливаємо 
вершки, додаємо ваніль і стави-
мо на вогонь. Всипаємо борош-
но і заварюємо крем до загустін-
ня. Подаємо суфле з ванільним 
соусом.

ТОРТ «ТРИ ШОКОЛАДИ»

ПОТРІБНО: вершки (30-
33%) – 430 мл, молоко – 130 мл, 
жовтки – 4 шт., желатин – 10 г, 
цукор – 40 г, білий шоколад –  
40 г, чорний шоколад – 40 г,  
молочний шоколад – 40 г.

ПРИГОТУВАННЯ: спершу 
зробимо крем для торта. Для 
цього нагріваємо суміш верш-
ків (130 мл) і молока. Жовтки 
розтираємо з цукром. З’єднуємо 
жовтки з вершково-молочною 
сумішшю. Все перемішуємо, по-
вертаємо на вогонь і прогріває-
мо, але не доводимо до кипіння. 
Замочуємо желатин в крижаній 
воді (якщо ви використовуєте 
листовий желатин, він замо-
чується в крижаній воді. При 
цьому обсяг води значення не 

має. Якщо мова про желатин в 
порошку, то він замочується у 
воді кімнатної температури і 
в пропорціях 1:5, тобто на 10 г 
желатину потрібно взяти 50 мл 
води. Желатин повинен набу-
хати не менше 15 хв., а починає 
«працювати» в повну силу після 
7 години витримки в холоді). 
Далі заливаємо отриманим кре-
мом набряклий і віджатий жела-
тин. Перемішуємо, щоб желатин 
повністю розчинився в рідині. 
Ділимо молочно-желатинову су-
міш на три рівні частини і зали-
ваємо шоколад. Перемішуємо до 
повного розчинення шоколаду. 
Збиваємо вершки до стійких пі-
ків. Ділимо вершки на три рівні 
частини і одну частину додаємо 
в чорний шоколад. Добре пере-
мішуємо. Розливаємо суміш з 
чорним шоколадом по формах 
і поміщаємо на 5-7 хв. в моро-
зильну камеру, щоб шар «схо-
пився». Повторюємо цю ж про-
цедуру з молочним шоколадом. 
Останнім робимо шар з суміші з 
білим шоколадом і ставимо торт 
«Три шоколади» в холодильник 
до повного застигання.

СИРНЕ СУФЛЕ З ЯГОДАМИ

ПОТРІБНО: сир – 1 кг, крупа 
манна – 3 ст. л., яйця – 6 шт., цу-
кор – 6 ст. л., ванільний цукор; 
ягоди – за смаком, або свіжоза-
морожені – 200-300 г, сіль – за 
смаком. 

ПРИГОТУВАННЯ: спочат-
ку сир перетріть через дрібне 
сито – це створить шовковисту 
структуру страви. Білки відо-
кремте від жовтків, збийте їх ра-
зом з цукром, ванільним цукром 
та манною крупою. Додайте сир 
і ретельно збивайте суміш де-
кілька хвилин. Пізніше перехо-
димо до білків. Збийте їх в м’яку 
пінку та додайте дрібку солі. 
Акуратно лопаткою введіть біл-
ки в сирну суміш. Змастіть фор-
му для випікання вершковим 
маслом. Викладіть на дно суфле 
та викладіть зверху шар ягід, 
а потім знову суфле. Поставте 
форму в розігріту духовку на 
180 градусів і випікайте 30-40 
хв. Щоб зрозуміти, чи ваш де-
серт готовий, серединка вашого 
суфле повинна дещо тремтіти, а 
потім з часом вона ущільниться. 

ТОРТ-СУФЛЕ З 
МАНДАРИНАМИ І 
ШАМПАНСЬКИМ 

ПОТРІБНО: борошно (для 
тіста) – 125 г, крохмаль (для тіс-
та) – 25 г, розпушувач (для тіста) 
– 1 ч. л., цукор (для тіста) – 150 
г, ванільний цукор (для тіста) 
– 0,5 ч. л., масло вершкове (для 
тіста) – 150 г, яйця (для тіста) – 
3 шт., мандарини (для сиропу) – 
500 г, цукор (для сиропу) – 120 
г, шампанське напівсухе – 250 
мл, желатин – 30 г, цукор – 80 г, 
сметана – 250 г, ванільний цукор 
– 10 г, вершки 30% – 200 мл, сіль 
за смаком. 

ПРИГОТУВАННЯ ОСНОВИ 
ДЛЯ ТОРТА: просіяне борош-
но змішуємо з розпушувачем і 
невеликою кількістю солі. До-
даємо масло і перемішуємо до 
отримання масляної крихти. 
Яйця збиваємо з цукром. Дода-
ємо яйця в тісто. Дно рознімної 
форми вистилаємо пергамен-
том, викладаємо у форму тісто 
і випікаємо в розігрітій до 180 
С духовці 20-30 хв. Готову осно-
ву охолоджуємо, не виймаючи з 
форми. 

ПРИГОТУВАННЯ МАНДА-
РИНОВОГО СИРОПУ: мандарин 
розбираємо на часточки, викла-
даємо в сотейник, засипаємо цу-
кор і наливаємо окріп. Як тільки 
вода закипить, знімаємо сироп з 
вогню. 

ПРИГОТУВАННЯ СУФЛЕ: 
желатин (15 г) попередньо за-
мочуємо, а потім розчиняємо 
в шампанському (100 мл) і де-
кількох ложках мандаринового 
сиропу. Сметану змішуємо з цу-
кром, ванільним цукром, верш-
ками, мандариновий сиропом (5 
ст. л.), кількома мандариновими 
часточками і шампанським. До-
даємо розчинений желатин, 
перемішуємо і ставимо суфле в 
холодильник. 

ПРИГОТУВАННЯ МАНДА-
РИНОВОГО ЖЕЛЕ: желатин  
(15 г) попередньо замочуємо, а 
потім розчиняємо в мандарино-
вому сиропі (часточки мандари-
нів з нього потрібно попередньо 
забрати). 

ПРИГОТУВАННЯ ТОРТА: 
наливаємо суфле на остиглу 
основу для торта і відправляємо 
на 30 хв. в холодильник. Потім 

поверх суфле наливаємо желе і 
прикрашаємо часточками ман-
даринів. Ставимо в холодиль-
ник до повного застигання.

СИРНО-ШОКОЛАДНЕ СУФЛЕ 

ПОТРІБНО: 20 г желатину, 
1 склянка холодної кип'яченої 
води, 100 мл молока, 2 ст. л. 
темного какао-порошку, 2 ст. л. 
меду, 300 г сиру.

ПРИГОТУВАННЯ: желатин 
залити склянкою холодної води 
і залишити на півгодини, щоб 
він набряк. Додати молоко, ка-
као і мед, розмішати. Поставити 
на слабкий вогонь і нагрівати 
доти, доки какао не розчинить-
ся повністю. Не кип'ятити! До-
дати сир, розмішати. Подрібни-
ти всі інгредієнти за допомогою 
блендера в однорідну масу. Роз-
лити сирно-шоколадне суфле у 
форми і поставити в холодиль-
ник на кілька годин або на ніч.

ДЕСЕРТ-СУФЛЕ З РЯЖАНКИ 
«ДІТИ В ЗАХВАТІ»

ПОТРІБНО НА 7 ПОРЦІЙ: 
ряжанка - 500 мл (4% жирності), 
сметана - 3 ст. л. (20% жирнос-
ті), желатин - 1 ст. л., вода - 100 
мл, цукор - 120 г (можна менше 
або замінити медом), ванілін - за 
смаком, кориця - 1 щипка. 

ПРИГОТУВАННЯ: швидко-
розчинний желатин залийте 
гарячою водою, перемішайте до 
повного розчинення і залиште 
остигати. У глибокій мисці змі-
шайте, а потім збийте міксером 
ряжанку, сметану і цукор. Зби-
вайте 3 хв., а потім, продовжу-
ючи збивати, порціями влийте 
охолоджений желатин. Також 
додайте ваніль та корицю. Про-
довжуйте збивати ще протягом 
5 хв. Розлийте суфле по формах, 
приберіть в холодильник до по-
вного застигання. За бажанням 
прикрасьте десерт какао, ски-
бочками бананів або ягодами.

СОЛОДКЕ СУФЛЕ ЗНАЙДЕ ДОРІЖКУ ДО СЕРЦЯ БУДЬ-ЯКОГО ЛАСУНА. ЦЕЙ ДЕСЕРТ РОДОМ ІЗ ФРАНЦІЇ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ 
НЕЙМОВІРНОЮ НІЖНІСТЮ ТА ЛЕГКІСТЮ, ВІН ПРОСТО ТАНЕ В РОТІ, ЗАЛИШАЮЧИ ПРИЄМНИЙ ПІСЛЯСМАК, 

І СПОНУКАЄ З'ЇСТИ ЩЕ ХОЧ ЛОЖЕЧКУ. СПРОБУЙТЕ!

ДЕСЕРТИ-СУФЛЕ

Любов француженок: 
готуємо дивовижні 
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ВІДПОВІДІ

ЧИСТИМО 
ЗАМУЛЕНІ 
КРИНИЦІ 

механізованим 
способом! 

На відмінно! 
096-665-99-09, 
066-64-68-680.

Стартувала новвація з Київщини, але, обі-
цяють, згодом камери з’являться і в регіонах. 
Про це повідомив міністр інфраструктури Укра-
їни Владислав Криклій.

“Безпечні дороги, зниження аварійності та 
кількості постраждалих у ДТП – одні з основних 
наших пріоритетів. Від сьогодні система авто-
матичної фотовідеофіксації дорожнього руху 
запущена у робочому режимі. На перших етапах 
фіксуватиметься тільки перевищення встанов-
леної швидкості руху. Пізніше інші порушення: 
проїзд на заборонений сигнал світлофору, пере-
хрестя, подвійна смуга, рух смугою для громад-
ського транспорту тощо”, - зазначив міністр.

Для запуску цього проєкту Міністерством 
інфраструктури було встановлено 25 комп-
лексів автоматичної фіксації (КАФ) на доро-
гах Київської області. Ще 20 камер працюють 
у столиці. Вони розміщені на тих ділянках, де 
фіксувалась найбільша концентрація ДТП. Ще 
5 КАФів незабаром будуть встановлені у Львів-
ській області. А всього у планах до кінця року 
– ще 220 КАФів.

Крім цього, закуплений центр обробки да-
них та облаштовані робочі місця для персоналу. 
Також доопрацьоване програмне забезпечення 
для обстежень щодо комплексної системи за-
хисту інформації. А Укрпошта уклала догово-
ри, необхідні для доставлення постанов про 

притягнення до відповідальності порушників. 
Відтак, лише станом на 23:55 годину неділю, 31 
травня, 45-ма камерами було зафіксовано по-
над 107 тисяч порушень за добу.

“Автофіксація порушень ПДР – не єдиний 
крок до безпечних доріг та врятованих життів, 
але він важливий. Ми працюємо також над роз-
будовою безпечної інфраструктури, запрова-
дженням аудиту доріг та сучасних стандартів 
безпеки”, – наголосив очільник Міністерства.

Нагадаємо, що за статистикою протягом 
років незалежності внаслідок ДТП в Україні за-
гинуло понад 175 тисяч українців. Тільки за ми-
нулий рік це 3454 особи, у тому числі, 166 дітей.

У шахрайську пастку потрапив водій однієї з 
тернопільських таксофірм. Чоловік повірив незна-
йомому клієнту, з котрим спілкувався телефоном, 
виконав усі його прохання та замість очікуваного 
прибутку втратив 2600 гривень.

Як встановили правоохоронці, зловмисник 
спочатку зателефонував у службу таксі, зробив за-
мовлення та попросив, щоб з ним зв’язався водій, 
який його буде перевозити. Відтак таксист набрав 
потенційного клієнта. Останній попросив його до-
рогою оплатити та забрати деякий товар з одного 
з готелів. Для цього було потрібно перекинути ко-
шти на два мобільні рахунки та після оплати пока-
зати квитанцію людині, в якої начебто був вантаж. 
Гроші співрозмовник пообіцяв повернути водієві 
таксі готівкою та ще й з відсотками, коли привезе 
йому товар. Таксист повірив незнайомцю та вико-
нав усі його прохання: перекинув на мобільні ра-
хунки загалом 2600 гривень.

З квитанціями таксист приїхав до готелю, де 
нібито мав забрати вантаж, але його там не ви-
явилося, натомість телефон клієнта вже був від-
ключений. За допомогою потерпілий звернувся до 
працівників поліції.

За фактом шахрайства слідчі розпочали кримі-
нальне провадження. Тривають оперативно-роз-
шукові заходи щодо розкриття злочину.

Працівники поліції застерігають перевізників 
від подібних афер та закликають не вестися на 
оманливі пропозиції й не довіряти незнайомцям, а 
тим паче, коли йдеться про гроші. У будь-яких си-
туаціях варто проявляти пильність.

ШАХРАЇ ВЗЯЛИСЯ 
ЗА ТАКСИСТІВ

ВОДІЇ ТЕПЕР НЕ ЗМОЖУТЬ «ЛІТАТИ»З 1 червня розпочала роботу 
система автовідеофіксації 
порушень дорожнього руху
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Вітаємо!
Хорошу жінку, чуйного, добросовісного в житті і в 

професії медичного працівника, людину, яка 62 роки 
пропрацювала в медицині

Ольгу Іванівну Семенюк
із смт Вишнівець Збаразького району

з 80-річчям!
Бажаємо міцного здоров’я, успіхів в подальшому житті,  
залишатися такою ж життєрадісною, якою Ви були і є. 
80 років вже пройшло,
Як Богом Вам життя дано.
Дав він силу все здолати,
Ювілей цей святкувати.
Ви у нас єдина, ніжна, добра, лебедина,
З любов’ю вітає вся наша родина!
Живіть Ви, рідненька, ще довго на світі,
І будемо всі ми любов’ю зігріті.
Бажаєм здоров’я Вам міцного,
Ще й всяких благ до нього!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі що до вподоби квіти,
Даруєм Вам у цей святковий день!
Дай Боже Вам жити і горя не знати,
Щоб сотую весну із нами стрічати!
З любов’ю і пошаною – сестра Люба, племінник Ігор з дружиною 

з Італії та їхні діти Олексій, Ліля та Крістофер з Америки; 
Тарас і Віка та Елеонора з Польщі; племінниця Оксана з дітьми 
Марією, Павлом, Наталією, онук Євген та зять Василь. І велика 

родина Кримповичів, Довжицьких, Флаків, Салайда. 

В цей день барвистий і прекрасний
Вже двадцять сповнилось Тобі!

Радості, усмішок, щастя
І доріг легких у житті!
Любити, вірити, чекати,
Купатись в розкошах, красі,
Мети своєї досягати,
Й здійснити задуми усі!
Нехай Господь тебе боронить
Від невзаємності і зла,
Нехай дитяча безтурботність
Не сходить із твого чола.
Бажаєм достатку, удачі, добра,
Здоров’я міцного, кохання, тепла.

У справах – успіхів і процвітання,
І щоб збувалися усі побажання!

Вітаємо! 
Кохану дружину, люблячу матусю і 

донечку, хорошу хресну та куму
 Катерину Коляду

 З Малих Вікнин на Збаражчині
 З Днем народження!

 Із цим святом Тебе ми вітаєм
І бажаєм на всі літа - 
Будь такою, як ми Тебе знаєм:
Проста, ніжна і всім дорога!
Хай і щастя, і сонця вітрила
Мчать Твій човен до тої землі,
Де панує лиш радості сила,
Де збуваються мрії усі!
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,
Для Тебе всі найкращі квіти
І найпрекрасніші слова.
Хай сміється доля, як калина в лузі,
Будуть завжди поруч Твої рідні й друзі,
За справи хороші хай люди шанують,
А віра й любов хай поруч крокують!

З любов’ю - чоловік Володя, синочки  Максим, 
Богдан і Станіславчик,  мама Надя і мама Рая, 

похресник Міша, куми Таня та Юра і вся родина. 

Вітаємо!
Парасковію 

Денисівну Свитак
Із с. Плотича Козівського 

району
з  93-річчям! 

У Вас сьогодні славна дата, 
Прожито стільки щедрих днів, 
Отож, вітаємо Вас щиро, 
Бажаєм сотню світлих літ! 
Хай кожен день дарує радість, 
Хай сонце світить з висоти, 
Роки ніколи хай не старять
 І не приносять в дім біди! 
Хай усміхається щасливо доля, 
І обминає хай журба, 
Бажаєм Вам на видноколі
 Благополуччя, миру і добра.
 А ще – тепла і спокою, й любові, 
Хай не міліє в серці доброта,
 Нехай Господь пошле міцне здоров’я
 На многії і благії літа!

З повагою  і любов’ю – дочка Оля, зять 
Роман, внуки Іра, Галя, Богдан і Михайло, 

правнуки Арсен, Оля і Роман.

Вітаємо!
Добру  дружину, люблячу 

маму, ласкаву бабусю
Лесю Арсентіївну 

Фарину
із с. Нападівка 

Лановецького району
з 50-літнім ювілеєм! 

На килимі життя, 
немов пахуча м’ята,
Розквітла ця святкова дата.
Нехай вона повік не одцвітає,
Хай радість долю не минає. 
Бажаєм добра і удачі без ліку,
Міцного здоров’я і довгого віку.
І світлого неба, і теплого сонця,
Хай стукає щастя у кожне віконце.
Спокою й любові теж зичим багато,
Хай дім обминає біда,
І будуть веселими будні і свята –
Як чиста джерельна вода!
Нехай оминають невдачі і грози
І тільки від сміху з’являються сльози!
 Статків усяких, хліб і до хліба
Господь хай дарує на многії літа!

З любов'ю - чоловік, діти та внуки. 

Вітаємо!
Дорогеньку, наймилішу в 
світі правнучку, онучку, 

миле дитятко
Елеонору Булінську

із смт Вишнівець Збаразького 
району

з Днем народження! 
Виповнився рік дитині - 
Радість всій нашій родині.
Неповторне диво-свято,
Тортів й іграшок багато!
Тож прийшли ми привітати
І від серця побажати:
Щоб росла нам всім на втіху -
 В домі буде море сміху!
Щоб ангелики кружляли
Від всіх бід охороняли!
Хай сипле сонечко ясненьке,
Тобі промінчики у жменьки,
Рости щаслива і здорова,
Маленька дівчинка чудова!
Хай Матір Божа береже Тебе від тривог,
Хай все гарне й веселе дарує Господь!

З любов’ю – прабабусі Люба і Ганна, Люда і 
дідусь Ігор Булінські; дідусь Володя і бабуся 
Оксана, дядько Антон Архипові; хрещений 

Олексій із сім’єю з Америки, Оксана, Наталя, 
Павло Дробоцькі, Василь, Марія та Євген 

Паламар. 

Вітаємо
Дорогу донечку, сестричку, внучку і 
племінницю, енергійну, позитивну, 

життєрадісну дівчину
Вікторію Володимирівну Барвінську

із с. Вікнини Збаразького району
з 16-річчям!

Дорога наша Вікторія!
Вітаємо Тебе з Днем народження!
Життя хай дарує чудові моменти,
Яскраві емоції, гарні презенти
І друзів найкращих, з якими надійно,
Людину найближчу, з якою спокійно.
Бажаєм знайти  улюблену справу,
Робота хай буде у Тебе цікава.
Проблеми вирішуй свої на "раз-два",
Щоб не "кипіла" твоя голова.
Бажаєм достатку, щоб "з маслом ікра".
Здоров'я міцного, здоров'я ж не гра.
І ще побажаєм тобі наостанок:
Хай буде щасливим кожнісінький ранок!
Хай Ангел Хранитель Тебе береже, 
а Матінка Божа здоров’я пошле.  

З любов’ю - мама, тато, сестри Ліда, Маша 
з чоловіком Сашком, Надя з чоловіком 

Володимиром, бабуся, дідусь, хресні батьки, твої 
любі похресники Софія та Андрійко.

Вітаємо! 
Дорогу донечку, сестричку, 

внучку і куму
 Софію Савич

з с. Бодаки Збаразького району
з 20-річчям!

Бажаємо фантастичного щастя, 
Безкрайнього моря чудових подій. 

Хай все, що бажаєш, легко удасться, 
А також цікавого втілення мрій. 

Хай зорями радість Тебе осипає, 
Природа здоров’ям наділить міцним. 

Тебе з Днем народження щиро вітаєм, 
Хай спокій і мир завітають у дім! 

Хай кожен день здається дивним сном, 
Який Тебе робив би щасливішим,
 І будь завжди оточена теплом 

Найближчих, найдорожчих, найрідніших!
 А доля хай наснаги додає 

Красиво жити,  мріяти, любити,
 Щоб Ти зуміла все життя своє 

Під Божою опікою прожити! 
 З любов'ю - мама, тато, брат Юра, 

бабусі Надія, Тоня і всі рідні.

Вітаємо!
Дорогих сватів, люблячих батьків, турботливих 

дідуся і бабусю
Ларису Михайлівну та Володимира 

Семеновича Волинських
із с. Вербовець Лановецького району

з Днем народження!
 Вклоняємось, рідні, Вам низько до ніг
І Бога благаєм, аби Вас беріг.
Дай Вам, Боже, днів щасливих,
Дай добра, здоров’я, сили.
Дай любові, згоди, втіхи,
Змоги дай життю радіти. 
А сьогодні на це свято
Щастя зичим Вам багато.
Хай Господь благословляє,
Многих літ Вам посилає.
Хай удача від Вас ніколи не відвертається,
Хай сонце у вікна яскраво всміхається!
Від нас Вам подяка і шана висока,
За ласку, турботу на довгії роки! 
З повагою і любов’ю – сват Володимир, сваха Лєна, син 

Володимир з дружиною Надією, внук Андрійко.

Вітаємо!
Чудову дружину, люблячу доньку і 

маму, турботливу бабусю і сестру
Антоніну Василівну Кирлан
із с. Плотича Козівського району
з Днем народження!
Бажаємо сонця 
на кожній стежині
 І пригорщі повні наснаги й добра, 
Гарної долі і всього доволі 
У світлий цей день і на майбуття! 
Нехай колосяться рясні жита у полі,
 Й добро у домі щедро прибува, 
І хай по Божій милостивій волі
 Ідуть угору справи всі щодня! 
Хай буде все міцним, передусім, здоров’я,
 Живуть повага й злагода в сім’ї, 
І серце, що наповнене любов’ю,
 Хай б’ється неустанно до ста літ!
 Хай Матір Божа скрізь охороняє,
 Господь із неба ласку посилає!
З повагою – чоловік Іван, тато Василь, син Ігор з дружиною 

Ольгою, дочка Надія з чоловіком Миколою, 
внуки Святослав, Анна-Марія, сестри Наталя, 

Ольга з сім’ями, друзі.  

Наш ДЕНЬ Вітанняnday.te.ua20

ОВЕН 
Тим, хто мріяв отримати 

першу або другу вищу освіту, 
а також здобути нові знання 
й навики, необхідно почати 
готуватися. Успiх гарантова-
но в усiх напрямах.

ТЕЛЕЦЬ 
Ви можете познайоми-

тися з людиною, завданням 
якої буде багато в чому змі-
нити ваше життя, погляди, 
цінності. Активність і старан-
ність - ключ до успіху.

БЛИЗНЮКИ 
Перешкодою на шляху 

до досягнення цілей може 
стати невміння користува-
тися часом, а також суєта. 
Самостійність у прийнятті 

рішень - одне з випробувань, 
з яким ви маєте всі шанси 
справитися. 

РАК 
Чим оптимістичніше 

ви поставитеся до подій, 
тим щедріше обдарує вас 
доля. У багатьох події будуть 
пов’язані з далекими країна-
ми i культурами.

ЛЕВ 
Знаком долі буде мож-

ливість роботи з іноземними 
фірмами. І хоч як би складно 
було включатися в цю ді-
яльність, витрачені зусилля 
будуть винагороджені.

ДІВА 
Бажано утриматися від 

спокуси притягувати до себе 
підвищену увагу. Якомога 
менше самореклами. Не вар-
то занадто афішувати свої 
цілі, плани, мрії.

ТЕРЕЗИ 
У цей час не бажано 

змiнювати iмiдж. Підвище-
ний егоїзм, надмірна увага до 
своєї зовнішності - це шлях, 
що веде до самотності.

СКОРПІОН 
Завдяки підвищенiй за-

розумілості ви можете при-
тягнути людей, внутрішня 
природа яких відповідатиме 
вашій. Водночас ви пожал-
куєте про те, що доля звела 
вас разом.

СТРІЛЕЦЬ 
Особливо критичною 

виявиться ситуація, якщо 
в цей період ви укладете 
шлюбний контракт. Будь-
яку зраду або невірність iз 
боку партнера необхідно 
буде розглядати як дзер-
кальне відображення влас-
них вчинків.

КОЗЕРІГ 
Шлях, на якому вас чекає 

захист ангела-хранителя, - це 
вміння справедливо та гар-
монійно розпорядитися ду-
ховними та матеріальними 
ресурсами.

ВОДОЛІЙ 
Вам доведеться прийма-

ти рішення і брати на себе 
відповідальність не тільки 
за свої слова і вчинки, а й 
за багатьох людей у своєму 
оточенні.

РИБИ 
Ви продовжите справу, 

розпочату минулого мiсяця. 
Багато представників цього 
знака звалять на свої плечі 
дуже великий тягар, постій-
но відчуваючи себе відпові-
дальними за все.

ГОРОСКОП
З 3 по 9 червня 

З любов’ю - сестричка Софійка, мама 
Оля, тато Іван, дідусь Роман, бабуся 

Оля, хресні батьки з cім’ями. 

Вітаємо!
Дорогого синочка, 

доброго брата, 
люблячого внука і 

похресника
Петра Івановича 

Деркача
з села Ілавче 

Теребовлянського 
району

з 20-річчям!


