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17 червня - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 
17-18, вдень 20-22 градуси 
тепла. Схід сонця - 5.10, за-
хід - 21.27. 

18 червня - хмарно з про-
ясненням, можливий дощ, 
температура повітря вночі 
17-18, вдень 23-24 градуси 

тепла. Схід сонця - 5.10, за-
хід - 21.27. 

19 червня - хмарно з про-
ясненням, можливий дощ, 
температура повітря вночі 
17-18, вдень 22-25 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.10, за-
хід - 21.28. 

20 червня - хмарно з про-

ясненням, дощ, темпера-
тура повітря вночі 17-18, 
вдень 22-24 градуси те-
пла. Схід сонця - 5.10, за-

хід - 21.28. 
21 червня - хмарно, дощ, 

температура повітря вночі 
17-18, вдень 23-24 градуси 
тепла. Схід сонця - 5.10, за-
хід - 21.28. Новий місяць. 

22 червня - хмарно з про-
сненням, дощ, температу-

ра повітря 
вночі 18-19, 
вдень 21-22 
градуси те-
пла. Схід сон-
ця - 5.11, захід - 21.28. 

23 червня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 16-
17, вдень 22-23 градуси те-
пла. Схід сонця - 5.11, захід 
- 21.28.

Погода в Тернополі й області
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У НЕДІЛЮ ДЕНЬ- МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

ЗАЗДРІСТЬ  
СТРАШНА РУЙНІВНА СИЛА

Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

Шановні медичні працівники та ветерани медичної служби!
Від усього серця вітаю Вас з професійним святом – Днем медичного працівника і бажаю 

Вам міцного здоров’я, успіхів, наснаги, достатку та доброго настрою. 
Хай усе хороше, зроблене з душею та натхненням, повертається до Вас сторицею! 

Нехай кожна мить життя радує своєю неповторністю!
Зі святом Вас! Щастя Вам і добра!

З повагою,  ЛЮБОМИР СИНОВЕРСЬКИЙ, генеральний директор 
КНП «Більче-Золотецька обласна лікарня реабілітації імені В. Г. Вершигори» ТОР, 

заслужений лікар України, депутат обласної ради.

«ВИ СПРАЦЮВАЛИ НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ…»
З Днем медика працівників охорони 

здоров’я привітав голова Тернопільської 
облдержадміністрації Володимир Труш.

- Важко переоцінити Вашу роль у житті кожного із нас, адже 
всі ми щасливі лише тоді, коли наші рідні та близькі — здорові. Ко-
жен з Вас гідно виконує свої професійні обов’язки, часто жертвуючи 
вільним часом та особистими інтересами. Тож нехай Ваш професі-
оналізм, помножений на талант від Бога, додає ще більше сил й на-
тхнення для звершення Вашої благородної місії, - зазначив очільник 
області. 

Також Володимир Труш відзначив високу професійність медиків 
під час боротьби із світовою пандемією COVID-19:

- Завдяки вашим злагодженим діям спалах коронавірусу на Терно-
пільщині вдається стримувати та локалізовувати.  Попри світову 
пандемію Ви зуміли спрацювати на випередження й не допустити 
стрімкого розповсюдження COVID-19, – каже Володимир Труш.

Голова облдержадміністрації подякував медикам за відданість 
своїй справі та побажав міцного здоров’я і достатку їхнім родинам. В юності Тетяна мріяла вибрати 

професію, якою буде пишатися, 
яка приноситиме радість їй і 

користь людям. Її батьки працювали 
лікарями, то ж ще з дитинства вона 
часто бувала у лікарні, бачила, 
як працюють медики, скільки це 
потребує сил і відданості. Закінчивши 
школу, Тетяна Снозик вирішила 
продовжити батьківську справу і 
теж обрала фах лікаря. Сьогодні вона 
працює сімейним лікарем загальної 
практики сімейної медицини КНП 
«Лановецький міський центр ПМСД». 
Брат Тетяни Дмитро працює хірургом 
у Чернівцях, а племінниця Ірина – 
лікарем-неврологом у Шепетівці. 

Чудова сімейна династія! 

Вітаємо!
Відповідальну і щиру 

людину, надійного колегу
Івана Івановича 
КУРНИЦЬКОГО

 з ювілеєм!

Бути професіоналом 
своєї справи – справжній 

здобуток. Утім, Вам 
завжди вдавалося і 
вдається творити 

добро, бути уважним до 
колег, життєрадісним, 

мудрим, тактовним, 
цілеспрямованим! Ви 

навчаєте нас досягати 
результату і працювати 

на перспективу!
Вітаєм з Днем народження 

Вас нині
Всім колективом 

дружнім від душі
І зичимо здобутків в Україні 
У праці небувалих досягти.
 Багатство Богом даних днів –
 Здобуток гідний, що й казати!
 Хай янголів небесних лине спів 
На честь заслуженої дати! 
Роки птахами хай летять, 
Та Ваше серце не міліє. 
Нехай же Божа благодать 
Його добром й надалі гріє. 
Хай мрії сповняться й думки, 
Якими щедрі і багаті.
Бажаєм Вам з роси й води 
Любові й радості у хаті. 
Живіть щасливо сотню літ
 На втіху всій своїй родині, 
Хай Бог Вас береже від бід 
У нашій славній Україні! 
Хай буде здоров’я міцне, 

як граніт, 
На многая, многая, многая літ!

З повагою – колектив 
компанії «Укрнафтогаз».

«Наш ДЕНЬ» також 
щиро вітає ювіляра! 

Бажаємо Вам, шановний 
Іване Івановичу,  міцного 
здоров’я, мирного неба. 

Нехай Вас завжди 
супроводжує удача, а 

будні і свята повняться 
радістю і любов'ю рідних 
та близьких Вам людей.

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: Тетяна Снозик 
– сімейний лікар та її помічниця Юлія Гринчук.

У лікарнях Тернопільщини 
перебувають 73 людини, 
19 з них у важкому стані

КОРОНАВІРУС НЕ ВІДСТУПАЄ

 6 стор. 10-11 стор.
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Цього року у 
Тернопільській 
області оновлять 

162 кілометри доріг 
державного значення. 
Саме це стане запорукою 
розвитку економіки, а 
також туристичної сфери 
в області, - переконаний 
нардеп, заступник голови 
Комітету ВРУ з питань 
бюджету Володимир 
Гевко. Однак, аби 
досягти успіху у регіонах, 
потрібно, щоб до влади 
прийшли відповідальні 
та доброчесні люди, 
які мають авторитет 
у громадах і хочуть 
працювати на їх благо. 

Партія «Слуга Народу» ак-
тивно розбудовує регіональні 
організації по всій Україні. У 
червні обрали керівників, окрім 
тернопільського, ще у 16 облас-
них партійних осередках та од-
ному міському. 

- Нас часто запитували, чому 
ми не відкриваємо регіональ-

них осередків, - каже народна 
депутатка України, заступниця 
голови фракції, член Вищої ради 
партії Євгенія Кравчук. - Ми сві-
домо пішли на те, щоб обласні 
осередки були сформовані не 
відразу, а після «перезаванта-
ження». Той факт, що відкриття 
штабу співпало з початком пе-
редвиборчої кампанії, - це збіг. 
Партійні організації будуть не 
тимчасовими, а діятимуть і піс-
ля місцевих виборів.

Партійці вже розпочинають 
активну роботу, аби створити 
команду ініціативних, відпові-
дальних та фахових людей. 

- Будемо залучати до робо-
ти не тільки нові обличчя, а й 

тих жителів області, які мають 
вже певні досягнення, - заува-
жив Володимир Гевко під час 
спілкування з журналістами. 
-  Це можуть бути успішні біз-
несмени, керівники компаній, 
підприємств, які створюють 
нові робочі місця, управлінці, 
які показали себе вмілими ме-
неджерами, високопрофесійні 
лікарі, вчителі, яких цінують за 
знання, вміння та досягнення. 
Саме такі люди у владі дуже по-
трібні, адже вони будуть проєк-
тувати свої знання на вирішен-
ня проблем громад. Сьогодні 
для нас важливо не отримати 
всю повноту влади на місцях, 
а  максимально завести у владу 

порядних, достойних людей, які 
будуть продовжувати зміни, за-
початковані Верховною Радою 
та Президентом.

Сьогодні у всіх регіонах кра-
їни, зокрема і на Тернопільщині, 
триває «Велике будівництво» 
- державний проєкт, який має 
на меті якісне оновлення інфра-
структури . Одна із його складо-
вих – реконструкція та ремонт 
доріг. Заплановано, що цього 
року в області введуть в експлу-
атацію 162 кілометри доріг дер-
жавного значення.

– Наведу для порівняння ста-
тистичні дані, – каже Олександр 
Кубраков, голова Укравтодору. 
– У 2015 році в Тернопільській 

області не відремонтували 
жодного кілометра доріг дер-
жавного значення, у 2016 – 27 
кілометрів, у 2017-2018 роках – 
80-90 кілометрів, у 2019 – 18 кі-
лометрів. На цей рік ми планує-
мо зробити 162 кілометри доріг, 
і вже роботи на всіх ділянках, 
крім однієї, відбуваються. На 
цьому тижні розпочали ремон-
тувати трасу «М-19» у напрямку 
Чернівців – до кінця року ми її 
оновимо повністю на території 
області. 

-Дороги – це «артерії еконо-
міки», -  додає голова ОДА Воло-
димир Труш. –  Тернопільська 
область отримала 2,8 млрд. гри-
вень на ремонт автошляхів.  Це 
позитивно вплине не лише на 
розвиток економіки, а й туриз-
му.  

В обласному штабі політ-
сили раді бачити тернополян, 
аби поспілкуватися про важли-
ві проблеми краю. Незабаром 
розпочнуть свою роботу і при-
ймальні народних депутатів на 
округах, які були зачинені під 
час карантину. 

 В Україні – 129 районів
Загалом, як зазначив, міністр розвитку 

громад та територій Олексій  Чернишов, 
проєктом передбачено створення 129 райо-
нів замість існуючих 490. З них - 10 районів 
у Автономній Республіці Крим, а 7 - на тим-
часово окупованій території Донецької та 
Луганської областей.

 Щодо решти регіонів, то картина ви-
глядає так: у Вінницькій області буде 5 
районів; у Волинській - 4; у Дніпропетров-
ській - 6; у Донецькій - 8; у Житомирській 
- 4; у Закарпатській - 5; у Запорізькій - 5; в 
Івано-Франківській - 5; у Київській - 6; у Кі-
ровоградській - 4; у Луганській - 8; у Львів-
ській - 7; у Миколаївській - 4; в Одеській - 6; 
у Полтавській - 4; у Рівненській - 4; у Сум-
ській – 5; Тернопільській - 3; у Харківській 
- 7; у Херсонській - 3; у Хмельницькій - 5; у 
Черкаській - 4; у Чернівецькій - 3; у Чернігів-
ській області - 4 райони.  

Чи поменшає чиновників?
Утім, райони ліквідують, а от райдер-

жадміністрації поки що будуть діяти. Про 
це зазначив заступник міністра розвитку 
громад та територій В’ячеслав Негода у ко-
ментарі порталу «Децентралізація». 

За його словами, реорганізацій, а тим 

більше ліквідацій 
РДА, в цьому році не передбачається. Утво-
рення, реорганізація, ліквідація районних 
державних адміністрацій може розпоча-
тися у 2021 році. “Готується нова редак-
ція проекту Закону “Про місцеві державні 
адміністрації”. Ним і буде визначено їхні 
повноваження, регламентовано діяльність 
РДА, структура, чисельність. Пропозиції до 
законопроєкту пройдуть широкі публічні 
обговорення. З прийняттям відповідного 
законодавства, Уряд прийме низку рішень 
щодо формування нових РДА та часові рам-
ки перехідного періоду. За потреби, у ра-
йонах, які будуть ліквідовані, можуть про-
довжити функціонування на певний період 
окремих структурних підрозділів РДА, які 
надають важливі послуги, наприклад соці-
ального забезпечення. Так само не перед-
бачається якогось тотального вивільнення 
працівників РДА, як це сьогодні хтось лякає. 
По-перше, нові РДА повинні стати більш ін-
ституційно спроможними і дієвими і для їх 
комплектації потрібні висококласні служ-
бовці, які сьогодні є в РДА. По друге, грома-
ди отримали широкий спектр повноважень, 
для виконання яких також потрібні якісні 
кадри, яких поки що вкрай бракує. Хто б де 
не працював – він все одно живе в якійсь 

громаді, то ж зможе продовжити свою робо-
ту чи у виконавчому комітеті ради громади, 
чи у Центрі надання адмінпослуг… Є багато 
інших варіантів”, – прокоментував В’ячес-
лав Негода.

Як добиратися у райцентр?
 На запитання, а як же людям з віддале-

них до райцентру громад тепер їздити до 
райдержадміністрацій, якщо відстань вели-
ка? “Перше – потреби такої не буде. Всі не-
обхідні послуги мешканці отримуватимуть 
на території своїх новоутворених громад 
– це і є сутність децентралізації, яка має на-
близити послуги, в тому числі з районного 
рівня до громад. Друге – ми повинні створи-
ти систему послуг, коли не люди мають їз-
дити до влади, а навпаки – влада до людей”, 
– зазначив В’ячеслав Негода.

 Які будуть повноваження у районних 
державних адміністрацій нових районів? 
РДА у нових районах, до внесення змін до 
Конституції України, здійснюватимуть 
повноваження квазі виконавчих органів 
районної ради, оскільки районні ради не 
мають своїх виконавчих комітетів і завжди 
делегують свої повноваження РДА. У змінах 
до Основного Закону, як передбачається, це 
буде змінено. Також РДА здійснюватимуть 
координаційні повноваження між терито-
ріальними органами центральних органів 
виконавчої влади на районному рівні і за-
безпечуватимуть законність на відповідній 
території. Щодо повноважень районних рад 
нових районів, то з цього приводу тривають 
узгодження на рівні центральних органів 
виконавчої влади. 

Словом, поживемо-побачимо. Поки що 
зрозуміло одне: чиновників, яких громадя-
ни України утримують за власні податки, 
чимраз більшає…

Зе-команда обіцяє перезавантаження місцевої влади 
та масштабне відновлення доріг на Тернопільщині

Обласний осередок партії «Слуга Народу» очолив Володимир Гевко

Íà Òåðíîï³ëüùèí³ áóäå ëèøå 
òðè ðàéîíè ³ 55 òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä

ßÊÎÞ ÑÒÀÍÅ ÎÁËÀÑÒÜ Ï²ÑËß ÐÅÔÎÐÌÈ
Кабмін затвердив новий проєкт районування 

областей. Як повідомляє УНІАН, відповідну 
постанову про утворення та ліквідацію районів 

уряд схвалив  на позачерговому засіданні 12 червня. 
Згідно з проєктом, у нашій області залишиться 
лише три райони: Тернопільський, Кременецький 
та Чортківський. Реформа децентралізації 
передбачає також утворення на Тернопільщині 55 
територіальних громад зі своїми повноваженнями та 
відповідними управлінськими структурами.

З 1 липня 
підвищать пенсії: 
кому і на скільки

З 1 липня в Україні 
підвищують 
мінімальний 

прожитковий мінімум 
до 2118 гривень. Тому 
розмір мінімальної 
пенсії також зросте, 
повідомляє Пенсійний 
кур’єр у фейсбук.

Мінімальну пенсію, яка 
складає 1638 гривень, збіль-
шать до 1712 гривень з 1 
липня, і до 1769 - з 1 грудня.

Соціальна пенсія зросте 
до 1712 гривень. Її отриму-
ють ті українці, які досягли 
пенсійного віку, але не напра-
цювали стажу для отриман-
ня соціальної виплати.

Мінімальна пенсія-2020 
(за віком), щомісячно: з 1 
січня - 1638 гpивні, з 1 лип-
ня - 1712, з 1 грудня - 1769 
гривень.

Перерахують і щомісяч-
ні виплати для тих, хто має 
більше необхідного стажу 
для отримання пенсії: стаж 
понад 35 років для чолові-
ків, а понад 30 років - для 
жінок. Такі пенсіонери от-
римають 1% надбавки від 
мінімалки за кожен додат-
ковий рік. Зараз ця сума 
становить 16,38 гривні, а з 1 
липня - 17,12.
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ЛЕГЕНДАРНА ЗАСНОВНИЦЯ - 
ПЛЕМІННИЦЯ  

ЙОСИПА СЛІПОГО 
Мальовниче село Струсів - 

справжня знахідка для мандрів-
ників. Тут і старовинний граф-
ський палац, і сосна австрійська, 
якій уже понад 250 років, і уро-
чище Чортова Дебра з його кра-
сивими пейзажами… Окрім при-
родних, є в селі й рукотвор-
на пам’ятка - цікавезний музей 
Струсівської закутини. 

Над його створенням працю-
вала ще Ольга Сліпа – славетна 
«нескорена» струсівчанка, донь-
ка лікаря дивізії «Галичина» Ро-
діона Сліпого і перекладачки 
Ольги Сліпої (вперше переклала 
українською всесвітньо відомий 
роман Шарлотти Бронте «Джейн 
Ейр»), племінниця патріарха Йо-
сипа Сліпого. Відома вона ще й 
тим, що була активною учасни-
цею підпільної діяльності ОУН-
УПА, пережила більшовицькі ре-
пресії. 

Саме їй належала ідея засну-
вання музею і саме вона зібрала 
величезну кількість матеріалів 
про минуле й теперішнє рідного 
краю, які зберігала у себе вдома. 
Але, на жаль, не встигла за життя 
організувати облаштування при-
міщення та обладнання експози-
ції. 

Зібрані матеріали хотіли за-
брати представники Тернопіль-
ського краєзнавчого музею, щоб 
доповнити свою експозицію, але 
сільський голова вирішив органі-
зувати музей у селі, і в 2007 році 
до Дня Незалежності відбулося 
його відкриття.

ПРИЇЖДЖАЛИ З-ЗА 
КОРДОНУ Й ЗНАХОДИЛИ СВІЙ 

РОДОВІД 
У музеї можна подивитися на 

старовинні речі, дізнатися про 
село, його минувшину, знамени-

тих уродженців і жителів (а таких 
чимало), інші цікаві місця.

- В мене є цілий альбом, де 
занотовано, які та звідки при-
їжджали відвідувачі, - розпові-
дає місцевий краєзнавець Марія 
Брантюк, яка на добровільних 
засадах опікується музеєм. - Ба-
гато людей з-за кордону - Болга-
рії, Сполучених Штатів, Австралії 
- вивчали та знаходили свій родо-
від. Для написання курсових і ди-
пломних робіт досліджували до-
кументи студенти. Усі охочі мо-
гли ознайомитися із численни-
ми матеріалами, наявними в екс-
позиції, щоб глибше зануритися 
в минуле. 

Могли… донедавна. Одного 
весняного дня 2018 року, коли 
інтенсивно танули сніги, Марія 
Григорівна зайшла всередину 
приміщення і виявила, що зі сте-
лі крапає вода.

- Відчиняю музей, а там всере-
дині йде дощ. Не в переносному 
сенсі, а буквально, – згадує пані 
Марія. – Текло по стінах, одразу 
згоріла проводка - я дивуюся, що 
той будинок не зайнявся. Коли 
проходила кімнатами – хлюпало 

під ногами. На жаль, деякі пред-
мети експозиції не збереглися. 
Фотографії, родоводи, інші доку-
менти, адже вони особливо враз-
ливі: намокнуть, злипнуться – і 
нищаться, не підлягають рестав-
рації.

МАЙЖЕ ДЕТЕКТИВНА
 ІСТОРІЯ З ДОКУМЕНТАМИ НА 

МУЗЕЙ 
Після цього прикрого інци-

денту майже всю експозицію 
музею довелося тимчасово пе-
ревозити до приміщення Стру-
сівської школи-інтернату. Там 
вона зберігається і досі. За сло-
вами краєзнавця, будівля потре-
бувала ремонту вже давно. І не-
одноразово жінка зверталася із 
зверненнями-нагадуваннями до 
сільської ради, проте в місцево-
му бюджеті, як запевняв голова, 
неможливо було передбачити на 
це кошти. 

Та проблема не лише у неста-
чі фінансування. Музей не має 
офіційного статусу. І отримати 
його теж важко через бюрокра-
тичні формальності, брак солі-
дарності різних гілок влади. 

 - Виявляється, немає жод-

них документів, які могли б під-
твердити, у чиїй власності зараз 
будівля, в якій розміщений му-
зей. У різні часи там проживали 
різні люди. Мені відомо, що при-
їжджала якось з Америки донь-
ка знаменитого Никифора Гір-
няка, якого і була ця хата, і зали-
шила її громаді, проте жодними 
документами на даний час це не 
підтверджено. Вона повинна би 
перебувати на балансі сільської 
ради, але сільський голова поін-
формував, що це не так, - з сумом 
говорить Марія Григорівна. 

«НЕ ХОЧЕТЬСЯ ДУМАТИ, 
ЩО НАС НАСТІЛЬКИ НЕ ЦІКА-

ВИТЬ ВЛАСНА ІСТОРІЯ»
 Ось така безвихідна на даний 

час ситуація: без статусу бюджет-
ні кошти на ремонт чи розви-
ток музею неможливо виділяти, 
а статус отримати, щоб фіксува-
ти офіційно потребу в ремонті та 
клопотати перед різними компе-
тентними органами, не вдається. 

«Косметичні процедури» в 
приміщенні Марія Григорівна час 
від часу проводила за власні гро-
ші, проте цього недостатньо. Ре-

монту будівля вимагає капіталь-
ного. А тепер уже й погода пере-
конала усіх, що не лише капіталь-
ного а ще й нагального.

На теперішній час уже зна-
йшлися благодійники, які допо-
могли будматеріалами, а сіль-
ський голова пообіцяв, що цьо-
го року сприятиме проведенню 
ремонтних робіт. Марія Брантюк 
сподівається, що слово з ділом не 
розійдуться і спільними зусилля-
ми небайдужих вдасться зробити 
важливу і таку потрібну справу. 
Жінка підкреслює, що необхідно 
не тільки перекрити дах, а й інші 
роботи (поштукатурити, провес-
ти косметичний ремонт, рестав-
рувати вхідні двері, переробити 
експозицію, бо чималу частину 
документів просто ніде зберіга-
ти), щоб приміщення мало при-
стойний вигляд. 

- Звичайно, у мене болить 
серце! Цей музей – 15 років мого 
життя. Більше того, це пам’ять 
про людину, яка збирала ті мате-
ріали все своє нелегке життя. Не 
хочеться думати про те, що нас 
настільки не цікавить власна іс-
торія, що всі цінні надбання мо-
жуть зникнути безслідно, – з нот-
кою розчарування в голосі зізна-
ється краєзнавець.

Струсів не без добрих лю-
дей, тому подумалося, що для 
проведення окремих робіт з ре-
монту та впорядкування бу-
дівлі чи прилеглої території 
можна було б сміливо кидати 
клич односельчанам і організо-
вувати толоку. А от з питан-
ням встановлення статусу хо-
четься вірити і сподіватися, 
що таки хтось почує і допомо-
же, бо небайдужі «стукають» 
в інстанції різних рівнів, а тим, 
хто стукає, рано чи пізно від-
чиняють.

Максим СКАСКІВ.

«ВІДЧИНЯЮ МУЗЕЙ, А ТАМ ВСЕРЕДИНІ ЙДЕ ДОЩ»
У Струсові на Теребовлянщині руйнується унікальний 
музей. І проблема не лише у нестачі коштів на ремонт. 

Музей не має офіційного статусу. 
Отримати його важко через бюрократичні формальності 

й брак солідарності різних гілок влади. 

Друга «післякарантинна» виставка 
у рамках всеукраїнського проєкту 
«Дифузія», ініційованого луцьким музеєм 

сучасного українського мистецтва Корсаків  
триває у Тернополі.

У Тернопільському  обласному краєзнавчому музеї 
(Площа Героїв Євромайдану, 3) можна побачити твори 
талановитої українки з діаспори – живої легенди зі світу 
мистецтва Емми Андієвської. Вхід вільний, повідомляють 
організатори.

«Виставка, під назвою «Космос Емми Андієвської», є 
частиною масштабного проекту «Дифузія», що його, піс-
ля хвилі послаблення карантину, відновив Музей сучас-
ного українського мистецтва Корсаків. Мета проєкту – 
сприяння розвитку мистецтва у різних регіонах України 
та посилення взаємодії і співпраці між музейними інсти-
туціями», –розповідаєють у музеї.

В експозиції, яка триватиме кілька тижнів, буде пред-

ставлено з півсотні живописних робіт із колекції Музею 
сучасного українського мистецтва Корсаків.

Проєкт національного масштабу «Дифузія», присвя-
чений 30-річчю відновлення Незалежності України. Це 
серія гостьових виставок, які мають на меті продемон-
струвати світові актуальність, високу професійність та 
автентичність українського мистецтва, талановитість і 
творчий потенціал української нації.

До слова, Емма Андієвська народилася 19 березня 
1931 року в м. Донецьку. Від 1943 року перебуває за меж-
ами України. Американська громадянка. Мешкає в Німеч-
чині. Член ПЕН-клубу, Спілки професійних митців Німеч-
чини, Національної Спілки письменників України, лауре-
ат Міжнародної літературної премії «Тріумф» (2003 р.) та 
премії «Тетяни та Омеляна Антоновичів» (2018 р.). У 2018 
році Емма Андієвська отримала Національну премію ім. 

Тараса Шевченка в номінації «Література». Мистецтво ху-
дожниці прикрашає колекції провідних музеїв світу.

У 2019 році великий обсяг творів нею передано до 
Музею Сучасного Українського мистецтва Корсаків.

ТЕРНОПІЛЬ ЗУСТРІЧАЄ ВИСТАВКУ ЖИВОЇ ЛЕГЕНДИ
У «ФАЙНЕ МІСТО» МАНДРУЮТЬ ТВОРИ 

ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ
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 Кожен другий 
«слуга народу» 

в Раді- мільйонер 
Українцям знову доводиться 

виживати в часи чергової еко-
номічної скрути. Серед тих, хто 
«в шоколаді», - представники 
вітчизняного політикуму. Так, 
приміром, половина фракції 
«Слуга народу», а це - 153 народ-
ні депутати, - мільйонери. Всього 
у фракції 247 нардепів. Тож міль-
йонером є кожен другий депутат 
монобільшості, повідомили у Ко-
мітеті виборців України.

Серед топ-10 найбагатших 
«слуг»: Олег Воронько - задекла-
рував 123 млн грн: Олександр 
Сова - 79 млн.; Андрій Герус - 38 
млн.; Роман Мулик - 24 млн., 
Остап Шипайло - 22 млн.; Олек-
сандр Трухін - 21 млн.; Давид 
Арахамія - 21 млн.; Гео Лерос - 20 
млн.; Артем Культенко - 19 міль-
йонів гривень.

Разом 247 «слуг» задеклару-
вали 1,1 мільярда гривень. І, до 
речі, 90 відсотків цих коштів - у 
готівці.

Як пояснили у КВУ, врахо-
вувалися лише грошові активи 
депутатів: готівкові кошти та 
кошти, розміщені на банківських 
рахунках. Нерухомість та інші 
цінні активи до уваги не брали-
ся. А там ще ого-го… 

Також не враховувалися гро-
ші дружин, чоловіків депутатів 

та їх сумісні кошти. Позичені - 
також. 

...а прожитковий 
мінімум українців - 

2027 гривень 
А ось прожитковий мінімум в 

Україні - мізерний. Із 1 січня цьо-
го року у розрахунку на одну лю-
дину він складає 2027 гривень. 
З 1 липня зросте аж до 2118, а з 
грудня - до 2189 гривень.

«Сьогодні - це, фактично, рі-
вень виживання, а не проживан-
ня. Перегляд підходів до визна-
чення реального прожиткового 
мінімуму - вимога часу», - заяви-
ла міністр соцполітики Марина 
Лазебна. На її думку, реальний 
прожитковий мінімум має ста-
новити 4200-4300 гривень. 

Через штучно занижений 
рівень прожиткового мінімуму 
держава втрачає надходження 
до бюджету, а люди - свої кошти. 
Адже до прожиткового мінімуму 
прив’язують розміри штрафів, 
надбавок до виплат тощо. Наразі 
політики дискутують, якою має 
бути ця сума. Питання і в тому, 
де взяти гроші?  

Або позичати, або 
гроші друкувати  

Аби втриматися на плаву, 
Україна змушена йти на позички. 
Але транші, для прикладу, Міжна-
родного валютного фонду мають 
свою ціну - попри відсотки.  

Україна розраховує отримати 
$5 мільярдів від МВФ. Перших 
$2,1 мільярда вже надійшли. 
Решту грошей дадуть у разі ви-
конання реформ та нових умов.   

Куди підуть понад два мі-
льярди «зелених»? Очільник 
Мінфіну Сергій Марченко пояс-
нив: частково профінансують 
дефіцит бюджету. Повністю не 
вдасться, бо «діра», що з’явилася 
після перегляду держбюджету, 
сягає 300 мільярдів гривень або 
$11,37 мільярдів. Ще частину 
грошей спрямують на виплату 
пенсій, зарплат, допомоги соці-
ально незахищеним громадя-
нам.

Серед умов МВФ, які зобов’я-
залася виконати Україна, зокре-
ма такі: перегляд до кінця серп-
ня всіх тарифів на опалення, що 
перебувають під юрисдикцією 
НКРЕКП та місцевих органів вла-
ди (повністю відображатиметь-
ся вартість газу та інші витрати, 
наприклад, капремонти, які за-
раз не входять до тарифу). Зміна 
банківської діяльності, зокрема 
розширення повноважень НБУ. 
Удосконалення механізму лікві-
дації банків та повернення акти-
вів. Нові правила добору у Вищу 
раду правосуддя. Розширення 
повноважень наглядової ради 
«Нафтогазу» і введення корпо-
ративного управління. Держав-
на податкова та митні служби 
повинні діяти як дві окремі юри-
дичні особи з центральними та 

територіальними офісами, нато-
мість, обласні та інші юридичні 
особи ДПС, ДМС та ДФС повинні 
ліквідувати. Перевірка за розпо-
ділом грошей із Фонду боротьби 
з COVID-19. Реформи енергетич-
ного сектору. Земельна реформа. 
Приватизація і реформування 
підприємств держвласності та 
ринків тощо.

В експертів є певні думки 
щодо вимог МВФ та їхнього ви-
конання Україною. Так, директор 
Інституту соціально-економіч-
ної трансформації Ілля Несхо-
довський пояснив: включення 
в тариф капітальних інвестицій 
на модернізацію - невиправда-
но, оскільки фінансовий тягар 
ляже на споживачів. Крім того, 
це лобіювання інтересів зацікав-
лених сторін. Він дивується, як 
МВФ допустив такі умови, пише 
24 канал.

Деякі експерти не впевнені, 
що Україна отримає наступні 
транші, оскільки влада не зможе 
виконати взяті зобов’язання. І 
тоді гроші доведеться друкува-
ти. А це - інфляція та інші про-
блеми в економіці. 

Але... Як зазначив Ілля Не-
сходовський, постійна ротація 
влади, лобіювання інтересів олі-
гархів та непослідовність Украї-

ни змушують МВФ переглянути 
співпрацю з нашою країною. У 
Фонді не розуміють, чому за ос-
танні 9 місяців змінили два уря-
ди й трьох міністрів фінансів. 
Постійно вести справу з новими 
людьми, знову домовлятися про 
все з нуля - втомлює міжнарод-
них кредиторів. 

На проблемі постійної зміни 
влади наголошує й експерт Ін-
ституту Growford Олексій Кущ. 
В очах міжнародних партнерів 
ми зараз - країна хаосу. До того 
ж - некерованого. А тому вимоги 
кредиторів будуть максимально 
жорсткими і невигідними для 
України. 

Нинішній кредит доведеть-
ся повертати уже в 2023 році. З 
відсотками. А ось ті країни, де 
справді проводяться реформи, 
на гачку МВФ не сидять, розпо-
вів у журналі «Країна» економіст 
Гліб Вишлінський. Польща та 
країни Балтії позичають гроші 
на міжнародному приватному 
ринку. Під нуль відсотків і на 
тривалий час. 
А наше все - 
МВФ...     

ПОЛІТИКИ - В «ШОКОЛАДІ», КРАЇНА - В ХАОСІ, 
МВФ - наше все, українці - на старті виживання
Через коронавірус чимало українців збідніли, втратили роботу, 
лаштуються на закордонні заробітки. Поліпшення ситуації поки 
очікувати не доводиться. Пандемія триває. Економіка не відновлю-
ється так швидко, як падає. Ціни й тарифи, ймовірно, зростатимуть. 
Кредити від міжнародних фінорганізацій збільшуватимуться... 

Ольга
ЧОРНА.

Тернопільська обласна 
рада пропонує голові 
ОДА Володимиру 

Трушу поінформувати 
сесію облради про стан 
боротьби із захворюванням 
на COVID–19 і здійснення 
заходів щодо боротьби з 
поширенням коронавірусу 
у краї.  

Нещодавно відбулася нарада 
уповноважених представників 
депутатських фракцій у Терно-
пільській обласній раді, під час 
якої обговорили підготовку до 
проведення четвертого пленар-
ного засідання чотирнадцятої 
сесії облради та визначили пер-
шочерговий розгляд включених 
до порядку денного питань. 

На думку керівників фракцій, 
сесія має насамперед заслухати 
інформацію голови Тернопіль-
ської ОДА про стан виконання 
обласною державною адміністра-
цією  за період з початку 2020 
року повноважень, передбаче-
них  пунктом 4 частини першої 

статті 18 Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації», 
щодо здійснення фінансування 
підприємств, установ та орга-
нізацій освіти, культури, науки, 
охорони здоров’я, фізичної куль-
тури і спорту, соціального захи-
сту населення – об’єктів спільної 
власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Тернопільської 
області, які перебувають в галу-
зевому підпорядкуванні  Терно-
пільської обласної державної ад-
міністрації. Далі депутати мають 
намір обговорити питання «Про 
врегулювання питання організа-
ції та фінансування проходжен-

ня щорічного медичного огляду 
працівниками загальноосвітніх 
закладів у 2020 році».

Також уповноваженими пред-
ставниками депутатських фрак-
цій у Тернопільській обласній 
раді в ході наради була вислов-
лена і одностайно підтримана 
вимога заслухати на четвертому 
пленарному засіданні інформа-
цію голови Тернопільської облас-
ної державної  адміністрації про 
стан боротьби із захворюванням 
на COVID-19 і здійснення заходів 
по боротьбі з поширенням коро-
навірусу в області.

Таким чином, керуючись За-

коном України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», регла-
ментом Тернопільської обласної 
ради шостого скликання, з метою 
належної підготовки перелічених 
питань до розгляду на четвер-
тому пленарному засіданні чо-
тирнадцятої сесії Тернопільської 
обласної ради до ТОДА було на-
правлено відповідний лист, яким 
повідомлялось про необхідність 
до  17 червня  2020 року надати 
Тернопільській обласній раді в 
письмовому вигляді наступну ін-
формацію:

1. Про стан виконання Терно-
пільською обласною державною 
адміністрацією  за період з почат-
ку 2020 року повноважень, перед-
бачених  пунктом 4 частини пер-
шої статті 18 Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації», 
щодо здійснення фінансування 
підприємств, установ та організа-
цій освіти, культури, науки, охо-
рони здоров’я, фізичної культури 
і спорту, соціального захисту на-
селення – об’єктів спільної влас-

ності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Тернопільської облас-
ті, які перебувають в галузевому 
підпорядкуванні  Тернопільської 
обласної державної адміністрації.

2. Про стан  боротьби із за-
хворюванням на COVID-19 і 
здійснення заходів по боротьбі з 
поширенням коронавірусу на те-
риторії  Тернопільської області.  

3. Про стан організації та фі-
нансування проходження щоріч-
ного медичного огляду працівни-
ками загальноосвітніх закладів у 
2020 році.

А також запропоновано го-
лові облдержадміністрації Во-
лодимиру Трушу бути готовим 
особисто поінформувати Терно-
пільську обласну раду з першого 
та другого питань, а також визна-
чити доповідачів з третього  пи-
тання.

До слова, четверте пленарне 
засідання чотирнадцятої сесії об-
ласної ради відбудеться на почат-
ку липня.

Юля СЕМЕНЮК.

Тернопільські депутати кличуть голову ОДА на 
сесію – для звіту про ситуацію з коронавірусом
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о. Богдан 
ЗІНЧЕНКО,

член Наці-
ональної 

спілки
журналістів 

України.

Кожний християнин відчу-
ває у своїй душі щире бажання 
й потребу, має святий обов’я-
зок для себе очистити сумлін-
ня сповіддю і прийняти святе 
Причастя. Та чи кожний з нас 
усвідомлює зміст і святість 
Таїнства Пречистого Тіла і 
Крові Господа і Спаса нашого 
Ісуса Христа – Євхаристії? Чи 
переймаємось ми свідомістю, 
що через Причастя з’єднує-
мося з Самим Спасителем на-
шим? Чи готові ми прийняти 
в себе, в свій немічний посуд, 
повний всякої нечистоти й не-
правди, Тіло і Кров Того, Хто 
переміг смерть і дарував нам 
життя вічне? До цього веде 
нас та Божественна пожива, 
яку ми приймаємо, коли при-
чащаємося «святих страшних 
і животворящих Христових 
Тайн». Приймаючи Тіло і Кров 
Христові, ми не тільки духом 
єднаємося з Господом, але й 
тілом, бо Господь говорить:  
«Хто їсть Моє Тіло і п’є Мою 
Кров, той у Мені перебуває і Я 
в ньому» (Ів.6.56).

Святе Таїнство Причастя 
поєднує всіх нас, що прича-
щаємось з однієї Чаші, в одне 
Тіло Церкви Христової, в одну 
родину дітей Божих. Ми стає-
мо браттями не тільки тому, 
що маємо праотцем Адама, 
не тільки тому, що народжені 
одним і тим самим Духом Свя-
тим у Хрещенні, але й тому, 
що ми з однієї Чаші причаща-
ємось Тіла і Крові Христових. 
Святі Тайни Христові станов-
лять для нас запевнення жит-

тя вічного, запоруку нашого 
безсмертя. Спаситель сказав: 
«Хто їсть Моє Тіло і п’є Мою 
Кров, той має життя вічне і 
Я воскрешу його в останній 
день» (Ів.6.54).

Святе Таїнство Євхаристії – 
це запорука прощення наших 
гріхів, нашого примирення 
з Богом і вічного щастя, це – 
джерело нашого спілкування 
з Спасителем, джерело нашо-
го просвічення, нашої любові. 
Без нього ми не можемо бути 
спадкоємцями життя вічного. 
Ось чому кожний християнин, 
прагнучи спасіння, приходить 
до Чаші Христової як до чаші 
свого спасіння.

Коли ж це Таїнство таке 
святе, таке необхідне для нас, 
то, приступаючи до Святої 
Чаші, ми повинні готувати 
себе, щоб достойно прийняти 
Божественні Тайни. Святий 
апостол Павло заповідає нам, 
що кожен, хто приступає до 
цього Таїнства, повинен пере-
вірити себе, щоб не спожити 

Божественного Тіла і Крові 
Господньої собі на осуд, бо 
хто недостойно приступає до 
Святої Чаші Христової, «буде 
винен супроти Тіла і Кро-
ві Господньої» (1 Кор.11,27). 
Апостол підтверджує це попе-
редження і говорить, що знає 
багато випадків, коли люди 
нерозважно причащаючись, 
нездужали і хворіли та вмира-
ли. (1 Кор.11,30).

Церква навчає нас прихо-
дити до  Святої Чаші із стра-
хом Божим, вірою й любов’ю. 
На кожній Божественній лі-
тургії ми чуємо з уст диякона 
або священника: «…зі страхом 
Божим і вірою приступіть», 
або хор співає: «Вірою і лю-
бов’ю приступим, щоб причас-
никами життя вічного бути». 
Під страхом ми не повинні 
розуміти рабський трепет. 
Не такого страху хоче від нас 
Господь. Ми  повинні мати си-
нівське почуття до Спасителя, 
яке народжує в нас благогові-
ння, почуття огиди до гріха, бо 

він позбавляє нас спілкування 
з Христом і викликає почуття 
«вини в своїх гріхах».

Приступаючи до Причастя, 
ми повинні мати безсумнівну 
віру в те, що споживаємо іс-
тинне Тіло Христове та істин-
ну Кров Христа Спасителя. В 
серці треба мати нам щире по-
лум’я любові до того, Хто так 
полюбив нас, що простягнув 
свої руки на хресті, страдаючи 
задля нашого спасіння, щоб 
з’єднати нас із Собою навіки, і 
Сам установив найсвятіше Та-
їнство Євхаристії, дав нам спо-
живати Своє Пречисте Тіло і 
Кров.

Отже, зі страхом і вірою 
будемо приступати до Святої 
Чаші спасіння, і підходити, 
якби наближаючись до Вла-
дики неба і землі, а прийняв-
ши цю святу і непорочну 
Жертву, дякуємо Господу за 
Його невимовну милість до 
нас. Щирим серцем благаймо 
Господа, щоб Святе Таїнство 
це не було для нас в суд або 
на осудження, а щоб було 
нам на зцілення душі й тіла, 
на успадкування Царства Не-
бесного, наготованого для 
тих, що люблять Господа, від 
створення світу. 

Вже традиційно в 
першу неділю по 
Зісланні Святого 

Духа - Усіх Святих, в 
архикатедральному 
соборі Непорочного 
Зачаття Пресвятої 
Богородиці Тернополя 
відбулися Божественні 
Літургії іноземними 
мовами.

Такий задум виник ще 
16 років тому, коли в місті 
з'явилось багато англомов-
них студентів-католиків, а 
священнослужитель архи-
катедри отець Мартин Хо-
мів був їхнім капеланом. До 
слова, після виходу УГКЦ з 
підпілля вперше в Україні 
Літургію англійською мовою 
відслужили саме в головно-
му соборі УГКЦ Тернополя у 
2004 році. Цього року, крім 
вже звичної Божественної 
Літургії англійською мовою, 
що її традиційно очолює 
отець Мартин Хомів, в архи-
катедрі вперше звершили 

Службу Божу італійською 
мовою, яку відслужив отець 
Роман Демуш.

Слід відзначити, що така 
щорічна ініціатива є доволі 
цікавою, адже участь у Лі-
тургії англійською мовою 
взяла велика кількість мо-
лодих людей та багато ви-
кладачів іноземних мов, на 
прохання яких, зрештою, ця 
ініціатива продовжується.

Літургія італійською мо-
вою теж зібрала велике чис-
ло молільників, серед яких 
багато тих, хто свого часу 
перебував на роботі в Італії, 
а тепер повернувся додому. 
Властиво, ця ініціатива є од-
нією з душпастирських акцій 
священнослужителів храму 
у контексті підготування 
до всецерковного Собору 
про еміграцію та поселення 
і має на меті забезпечити 
духовний супровід та під-
тримку тим, хто повернувся 
на рідну землю після досвіду 
емігрантського, заробітчан-
ського життя.

Попри свій поважний вік, 
господарює жінка сама. Діти по-
мерли, а внуки і правнуки, наче 
пташки розлетілися із родинно-
го гнізда по всьому світі. Розпо-
відь про своє життя пані Марія 
починає із визначного дня – зна-
йомства та весілля з тим, кому 
все життя берегла вірність.

«З майбутнім чоловіком 
познайомилася зовсім юною – 
мені на той час було 16, а він на 
7 років старший. Запропонував 
одружитися так смішно, мов-
ляв, у мене хата в самісінькому 
центрі села, там болота менше, 
давай женитись - я тоді жила 
на околиці Росохача. Він мені 
сподобався, тож я погодилася. І 
жодного разу не пошкодувала. 
Чудовий був чоловік, добрий, 

дбайливий», – то зі сльозами, то 
з посмішкою розповідає бабуся. 
Коли розпочалася війна, пан Ва-
силь одразу пішов на фронт.

«Пам’ятаю, сниться мені, 
наче на порозі море крові. А 
наступного дня мій Василько з 
тяжкими травмами рук та ніг 
повернувся з фронту. Важко 
йому було, нічого не міг робити, 
і зовсім скоро помер. Було йому 
на той час 44 роки, – трепет-
ним голосом згадує пані Марія. 
– Проводили в останню путь 
всім селом. Важко мені без ньо-
го було, ніби і родина велика, 
і діти, а розради та чоловічого 
плеча не вистачало».

У своєму поважному віці 
Марія Миколаївна має світлу 
пам’ять, щиро молиться Богу   

за здоров’я внуків, правнуків та 
всієї рідні. 

Щодо секрету довголіття, 
жінка зізнається, головне – це 
жити у злагоді з Богом. Кожен 
день розпочинати із молит-
ви до Всевишнього і дякувати 
Йому за життя. Молитва залізо 
точить. Нема такої тривоги чи 
незгоди, яку б наш Творець не 
допоміг вирішити. 

Щиро бажаємо пані Марії 
міцного здоров’я, Божого бла-
гословення і відсвяткувати сто-
ліття у теплому сімейному колі. 

Â àðõèêàòåäðàëüíîìó 
õðàì³ Òåðíîïîëÿ ïðîâîäÿòü 
Ë³òóðã³¿ ³íîçåìíèìè ìîâàìè

«Êîæåí äåíü ðîçïî÷èíàéòå ³ç ìîëèòâè 
³ äÿêóéòå Âñåâèøíüîìó çà æèòòÿ»

Рецепт від довгожительки Чортківської громади Марії Штири

Ошатна українська хата в самісінькому 
серці Росохача наче всміхається та бажає 
всім добра. Недарма кажуть, що будинок 

– то обличчя господині. Саме такою привітною, 
усміхненою, зі щирим серцем є власниця хатини – 
Марія Штира. Вже незабаром жінка святкуватиме 
свій 100-літній ювілей, йдеться на сайті 
Чортківської міської ради. 

×ÀØÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ – ÷àøà íàøîãî ñïàñ³ííÿУ Тернополі 
споруджують
 інклюзивний 

майданчик
"Карітас Тернопіль" 

спільно з волонтером Сер-
гієм Кічулою, Лідерським 
Волонтерським Рухом та 
"Файне.UA" започаткували  
проєкт інклюзивний дитя-
чий майданчик “Подаруй 
світло” 

Облаштування такого май-
данчика на території фонду 
дасть можливість діткам з ін-
валідністю з користю прово-
дити час на свіжому повітрі, 
соціалізуватись, безпечно та 
доступно брати участь у ігро-
вому процесі поряд із здорови-
ми дітьми. 

"Соціальне таксі" безко-
штовно доправлятиме їх на 
цей майданчик з будь-якого 
мікрорайону міста.

 Днями будівництво "Ін-
клюзивного дитячого май-
данчика" вже стартувало. Зо-
крема, розпочали готувати і 
планувати територію для цьо-
го об'єкта. 

Запрошуємо доєднатися 
до ще однієї дуже потрібної та 
важливої справи, що подарує 
щастя багатьом діткам з інва-
лідністю.

Відкриймо свої серця ми-
лосердю. 

 Щоб підтримати проєкт 
Номер карти Приват Банку 

4149629382459774 
(Кічула Сергій Васильович) 

з призначенням платежу 
(проєкт створення інклюзив-
ного дитячого майданчика 
“Подаруй світло”.
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НОВА-СТАРА АФЕРА: 
гроші крадуть з допомогою 

дублікату сім-карт
 

Любителя чужого 
двоколісного 
транспорту 

викрили бережанські 
працівники поліції. 
Мешканець району 
поцупив велосипед у 
школярки.

 Потерпіла розповіла, що 
залишила двоколісник біля 
воріт поблизу будинку, звід-
ки його і викрав невідомий. 
Поліцейські оперативно вста-
новили особу крадія. Ним ви-

явився 32-річний мешканець 
одного з сіл району. На чужому  
двоколіснику злодій доїхав до 
свого дому і використовував 
для власних потреб.

 Відомості про подію вне-
сені до ЄРДР згідно частини 1 
статті 185 ККУ – крадіжка.

 Нагадуємо: ані трос, ані га-
раж, чи подвір’я не вбережуть 
двоколісний транспорт від 
крадіжки, якщо його залиша-
ти надовго без нагляду, або ж 
надійно не замкнути.

Бізнес на антикваріаті орга-
нізували двоє уродженців Мол-
дови. У спільники вони взяли 
знавців сакрального мистецтва, 
фахівців з юриспруденції та лю-
дей, які допомагали у пошуках 
та збуті краденого.

 У ході обшуків правоохорон-
ці вилучили близько шестисот 
церковних предметів, викраде-
них впродовж 2018-2020 років 
з храмів Тернопільської, Волин-
ської, Вінницької, та Одеської 
областей.

 Зловмисники викрадене 
одразу переправляли поштою 
на Одесу. Уже після цього фахів-
ці реставрували ікони та про-
давали колекціонерам. Серед 
клієнтів злочинців – бізнесмени, 
високопосадовці та жителі країн 
Європи.

 Збували ікони через аукціо-
ни. Вартість предметів мистецтв 
коливалася від ста п’ятдесяти до 
трьохсот тисяч гривень. Трьох 
фігурантів організованої зло-
чинної групи затримали.

 Організатору угруповання 
та двом його спільникам ого-
лосили підозру у вчиненні кри-
мінального правопорушення, 
передбаченого ч.4, 5 ст.185 КК 
України - таємне викрадення чу-
жого майна, крадіжці, вчиненій 
організованою групою повтор-
но, поєднаній з проникненням 
в інше приміщення та у великих 
розмірах.

 Щодо інших фігурантів, при-
четних до кримінального прова-
дження, триває слідство.

У зв’язку з погіршенням в 
області епідситуації із захворю-
ваністю на COVID-19 в облдер-
жадміністрації відбулося поза-
чергове .засідання регіональної 
комісії з питань техногенно-е-
кологічної безпеки та надзви-
чайних ситуацій.

За підсумками засідання, 
прийнято рішення рекомен-
дувати посилити карантин у 
Заліщицькому, Збаразькому, 
Козівському, Лановецькому, 
Тернопільському, Шумському 
районах і Тернополі.

«Тернопільщина цього тиж-
ня не увійшла в зону адаптивно-
го карантину через перевищен-
ня показника інцидентності 
COVID-19 у 6-ти районах області 
і м. Тернопіль. У зв’язку з цим 
прийнято рішення рекоменду-
вати місцевим комісіям ТЕБ та 
НС заборонити масові зібран-
ня, а також роботу спортивних 
груп, секцій, фітнес центрів у 
закритих приміщеннях; пере-
везення пасажирів при переви-
щенні посадкових місць; робо-
ту закладів торгівлі, ТРЦ, якщо 
вони не можуть розмежувати 
потоки відвідувачів; обслугову-
вання клієнтів у приміщеннях 
закладів громадського харчу-
вання – дозволено літні майдан-
чики зі збереженням усіх сані-

тарних норм», - розповів голова 
ОДА Володимир Труш.

Очільник області наголосив, 
аби зменшити динаміку захво-
рюваності, усім слід дотримува-
тися карантинного режиму та 
менше відвідувати громадські 
місця. Не варто забувати про 
засоби індивідуального захисту 
та регулярну обробку рук дезін-
фекторами.

«Ми рекомендуємо у зазна-
чених районах і Тернополі не 
пом’якшувати карантин, а на-
впаки – зробити жорсткішим, 
адже там рівень інцидентності 
перевищує норму. Ситуація із 
захворюваністю в області погір-
шується також у зв’язку з тим, 
що людям набридло сидіти вдо-
ма. Проте, не потрібно забувати 
про носіння захисних масок, до-
тримання соціальної дистанції, 

використання антисептиків, 
які оберігають від інфікування 
COVID-19», - наголосив Володи-
мир Труш.

«На сьогодні 73 пацієнти, у 
яких діагностували COVID-19, 
знаходяться на стаціонарі. З них 
19 – перебувають у важкому 
стані й підключені до апаратів 
ШВЛ або кисневих концентра-
торів. Найбільше хворих у 6-ти 
перелічених районах і місті Тер-
нопіль. Тому різко збільшилась 
потреба надання допомоги важ-
кохворим. Ми бачимо, що жите-
лі області ігнорують карантинні 
заходи, проводять масові свят-
кування, що призводить до ра-
дикального погіршення епідси-
туації в регіонах», - підкреслив 
начальник управління охорони 
здоров’я ТОДА Володимир Бо-
гайчук.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов зазна-
чив, що попри необхідність оздоровити цього літа більше 1,2 
млн. дітей, більшість з яких є представниками пільгових кате-
горій населення, клінічна ситуація щодо COVID-19 залишається 
достатньо напруженою.

«Ми бачимо велику проблему з можливими спалахами в ди-
тячих таборах інших інфекційних хвороб, в тому числі кишко-
вих, так як це було в 2018-2019 роках. У таких випадках необхід-
но буде терміново доставляти дітей в інфекційні лікарні, левова 
частина яких зараз безпосередньо працюють з COVID-19», - за-
значив Максим Степанов.

Також, за його словами, діти будуть приїжджати в дитячі табо-
ри з усіх куточків, в яких різна епідеміологічна ситуація, що може 
сприяти поширенню коронавірусу між регіонами України. До того 
ж в дитячих таборах перевірки встановили недостатній контроль 
за харчуванням дітей та порушення санітарно-гігієнічних норм.

«У зв’язку з цим та у зв’язку з погіршенням сьогоднішньої си-
туації з епідемією коронавірусу ми вважаємо, що відкриття закла-
дів оздоровлення в даний час є передчасним. У той же час ми не 
виключаємо такого рішення, починаючи з 1 липня, але не раніше. 
Нам потрібно додатково відстежити епідемічну ситуацію, і про-
тягом тижня ми будемо приймати рішення в залежності від умов 
адаптивного карантину», - сказав міністр охорони здоров’я, додав-
ши, що 22 червня стане додатковою датою, коли можна буде при-
ймати рішення про можливий час відкриття дитячих таборів.

У свою чергу міністр соціальної політики Марина Лазебна за-
значила, що 75% тих дітей, які мають бути оздоровлені цього року, 
це діти з малозабезпечених сімей і вони потребують соціальної під-
тримки.

Êîðîíàâ³ðóñ íå â³äñòóïàº
У лікарнях Тернопільщини перебувають 

73 людини, 19 з них у важкому стані

На Тернопільщині всього захворіло 1483 
людини. А це - у 1366 дорослих та 117 дітей. 
На сьогоднішній день 433 осіб хворіють 

коронавірусом, 1024 вже одужали. Зокрема 16 
червня нових хворих виявили у Тернопільському, 
Збаразькому, Шумському, Бережанському, 
Зборівському та місті Тернопіль.  Всього 16 нових 
випадків коронавірусу за добу.

Жителька Теребовлі втратила понад 
5 тисяч гривень через спритних шахраїв
Пенсіонерка розповіла правоохоронцям, що її сім-картка заблоко-

вана, а з банківського рахунку зникла чимала сума.  За попередньою 
інформацією, аферисти привласнили кошти, зробивши дублікат 
сім-картки, змінили пароль до кредитки й це допомогло їм без труд-
нощів зняти 5250 гривень. 

 Як їм це вдається? Зловмисники відновлюють або замінюють 
карту дистанційно, без відома власника. Шахрай просто звертається 
до мобільного оператора з повідомленням про крадіжку телефону і 
проханням відновити сім-карту. Також тепер є можливість виготови-
ти дублікат сім-карти. 

  Підробивши сімку, шахраї реєструються в мобільному додатку 
банку. Як тільки вони отримують доступ до рахунку жертви, відразу 
переказують гроші на свої рахунки інших банків. Банк надсилає одно-
разові паролі та смс-повідомлення про операції вже на новий фінансо-
вий номер, який зареєстрував шахрай.

 Аби вберегти себе від такого роду махінацій найкраще здійсни-
ти реєстрацію мобільного номера. Чим точніше ідентифікують особу, 
якій належить сім-карта, тим менший ризик. Є два варіанти: перехід 
на «контракт» або прив'язка свого pre-paid номера до паспорта.

 Щоб здійснити заміну сім-карти, необхідно переконатися, що вона 
дійсно належить абоненту, який звернувся у відділення оператора 
зв’язку. Контрактні абоненти показують паспорт, а незареєстровані 
pre-paid абоненти, проходять багатокрокову процедуру ідентифікації. 
Для цього користувач повинен назвати секретне слово, встановлене 
абонентом, два номери, на які він дзвонить найчастіше, серійний но-
мер сім-карти, інші додаткові питання.

Поїхав додому на чужому велосипеді

Літні табори запрацюють 
не раніше 1 липня

В уряді побоюються, що відкриття дитячих 
оздоровчих закладів сприятиме поширенню 
коронавірусу

Двома ударами в обличчя 30-річний зло-
вмисник збив з ніг 63-річного чоловіка і від-
крито викрав у нього дві тисячі гривень.

Випадок стався 13 червня у селі Петриків Тер-
нопільського району. Раніше судимий тернополя-
нин крутився біля сільського магазину, як побачив, 
що з крамниці виходить чоловік з чималою сумою 
грошей у руках. Довго не роздумуючи, молодик 
двічі вдарив жертву в обличчя, збив з ніг і вихопив 
гроші. Потерпілий звернувся із заявою до поліції.

У ході оперативно-розшукових заходів пра-

воохоронці встановили особу нападника. Ним 
виявився 30-річний житель Тернополя. Він уже 
неодноразово був судимий за майнові злочини. У 
скоєному він зізнався. На жаль, викраденого по-
терпілому повернути не вдалося - лиходій швид-
ко витратив награбоване.

Відомості за даним фактом внесено до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань і кваліфікова-
но частиною 2 статті 186 ККУ - грабіж, поєднаний 
з насильством. Зловмисникові загрожує від чоти-
рьох до шести років позбавлення волі.

Ìàéæå 600 âêðàäåíèõ ñòàðîâèííèõ ³êîí 
ïîâåðíóòü â óêðà¿íñüê³ õðàìè

Організаторів злочинної групи затримали поліцейські

Тернополянин побив біля магазину 
жителя Петрикова і відібрав гроші
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Ольга ЧОРНА.

Україна Світ
З 1 липня підвищать пенсії: 

кому і на скільки

З 1 липня в Україні підвищують міні-
мальний прожитковий мінімум до 2118 
гривень. Тому розмір мінімальної пенсії та-
кож зросте, повідомляє Пенсійний кур’єр у 
фейсбук. Мінімальну пенсію, яка складає 
1638 гривень, збільшать до 1712 гривень 
з 1 липня, і до 1769 - з 1 грудня. Соціальна 
пенсія зросте до 1712 гривень. Її отримують 
ті українці, які досягли пенсійного віку, але 
не напрацювали стажу для отримання соці-
альної виплати. Мінімальна пенсія-2020 (за 
віком), щомісячно: з 1 січня - 1638 гpивні, з 1 
липня - 1712, з 1 грудня - 1769 гривень. Пе-
рерахують і щомісячні виплати для тих, хто 
має більше необхідного стажу для отриман-
ня пенсії: стаж понад 35 років для чоловіків, 
а понад 30 років - для жінок. Такі пенсіоне-
ри отримають 1% надбавки від мінімалки 
за кожен додатковий рік. Зараз ця сума ста-
новить 16,38 гривні, а з 1 липня - 17,12. 

Скільки платитимуть 
медикам, хворим на Covid-19
Виплати до 630 тисяч гривень пе-

редбачили для медпрацівників, які за-
хворіли на коронавірус. Кабмін вирішив 
виділити додаткові гроші у Фонд соціаль-
ного страхування, заявив міністр охорони 
здоров’я Максим Степанов. «Якщо ми каже-
мо про конкретні виплати, то коли є профе-
сійне захворювання медичного працівни-
ка від коронавірусу, - вони складуть до 630 
тисяч гривень, залежно від ступеня втрати 
працездатності або, якщо була встановлена 
інвалідність. Також передбачені кошти, які 
виплачуються сім’ям загиблих медпраців-
ників. Сума - 1 мільйон 576 тисяч», - зазна-
чив Степанов. І додав: на всі ці видатки виді-
лили 2 млрд. 278 млн. грн. До слова, Covid-19 
внесли до переліку професійних хвороб.

Україна наблизилася до НАТО
Україна отримала статус Партнера 

розширених можливостей НАТО, зая-
вив міністр закордонних справ Дмитро 
Кулеба. «Як партнер НАТО, Україна нада-
ла війська для операцій союзників, в тому 
числі в Афганістані та Косові, а також для 
Сил реагування і навчань НАТО. Союзники 
високо цінують цей значний внесок, який 
демонструє прихильність України євро-
атлантичній безпеці», - пояснили у НАТО 
рішення прийняти Україну до програми, 
пише Європейська правда. Партнерство 
передбачає розширений доступ до про-
грам і вправ із взаємодії та ширший об-
мін інформацією. Україна є одним із шес-
ти партнерів з розширених можливостей 
разом із Австралією, Фінляндією, Грузією, 
Йорданією та Швецією. У НАТО також пові-
домили: цей статус не впливає на рішення 
щодо членства України в Альянсі. «Союз-
ники по НАТО продовжують заохочувати й 
підтримувати Україну в її зусиллях із про-
ведення реформ, у тому числі в сфері без-
пеки і оборони, цивільного контролю і де-
мократичного нагляду, а також в боротьбі з 
корупцією», - резюмували.
За перші 100 днів Рада прийняла 
лише один закон уряду Шмигаля

За 100 днів роботи Кабміну під керів-
ництвом Дениса Шмигаля парламента-
рі ухвалили тільки один урядовий зако-
нопроєкт. Загалом міністри подали до ВР 
39 проєктів. Єдина ініціатива уряду, за яку 
проголосували нардепи, - внесення змін 
до закону «Про державний бюджет Украї-
ни на 2020 рік». Йдеться про безперервне 
забезпечення харчування військовослуж-

бовців. Про це повідомляють у Комітеті ви-
борців України у фейсбуці. У КВУ зазначи-
ли: показник законодавчої ініціативи уря-
ду - 2,5%. Уряд Шмигаля - менш ефектив-
ний, ніж уряд Гончарука. Кабмін під керів-
ництвом останнього за 100 днів роботи по-
дав 44 проєкти, із них на закони перетво-
рились від 7 до 16%. «Один підтриманий 
законопроєкт за 100 днів - це повний про-
вал законодавчої роботи уряду», - сказав 
голова КВУ Олексій Кошель. Під час панде-
мії уряд також не проявляв ініціативу, за-
значили в КВУ. Протягом цього часу парла-
мент ухвалив 22 законопроєкти, спрямо-
вані на боротьбу з Covid-19. Проте всі вони 
- авторства нардепів, ініціатив уряду серед 
них немає.

Половина українців 
втратили частину доходів

під час карантину
За час карантину, введеного в резуль-

таті пандемії коронавірусу Covid-19, пи-
тання зниження доходів громадян по-
стає все гостріше, свідчать дані опи-
тування компанії Research & Branding 
Group. Найбільш поширеним в Україні не-
гативним фінансовим наслідком каранти-
ну залишається загальне зниження дохо-
дів домогосподарств, яке відзначив кожен 
другий опитаний (52%). Далі йдуть склад-
нощі, пов’язані зі своєчасною оплатою ко-
мунальних та інших рахунків; втрата мож-
ливості фінансово допомагати родичам; 
збитки на зроблених інвестиціях; склад-
нощі з оплатою за оренду / іпотеку житла. 
Водночас, 27% українців не відчули нега-
тивних фінансових наслідків поточної си-
туації. 

Аварії забрали 
більше життів, ніж торік

Від початку року в Україні спостері-
гається різке збільшення смертей уна-
слідок ДТП. Так, за перші 5 місяців дорож-
ня смертність зросла на 14,3%, порівняно 
з аналогічним періодом минулого року. За-
гинули 1209 людей. Про це у фейсбук роз-
повів правозахисник, експерт із питань за-
конодавчого забезпечення безпеки дорож-
нього руху Володимир Караваєв. 

Реєструвати авто 
пропонують в автосалонах

МВС пропонує у 2020-2022 роках екс-
периментальний проєкт щодо надання 
можливості держреєстрації нових тран-
спортних засобів дистриб’юторами та 
уповноваженими дилерами, які їх реа-
лізують. Тобто, а автосалонах. Про це по-
відомляє пресслужба МВС. «Це дозволить, 
за бажанням покупців нових транспортних 
засобів, отримати реєстраційні докумен-
ти на транспортний засіб та номерні знаки 
безпосередньо у приміщенні суб’єкта гос-
подарювання, у якого такий транспортний 
засіб було придбано», - пояснили в МВС.
Значного падіння гривні не буде

Значного падіння курсу гривні екс-
перти компанії ICU не очікують, передає 
Бізнес.ua. Позиції гривні продовжать за-
лишатися досить міцними в літні місяці. А 
ближче до осені обмінний курс буде посту-
пово знижуватись до 28-29 грн/дол. 

Вступ до військових 
ВНЗ перенесено

У зв’язку з карантином, Міносві-
ти розробило два сценарії завершення 
навчального року, проведення ЗНО та 
вступної кампанії. Зважаючи на це, тер-
міни вступу до вищих військових навчаль-
них закладів та військових навчальних під-
розділів закладів вищої освіти буде зміне-
но. Про це розповів в.о. директора Департа-
менту військової освіти, науки, соціальної 
та гуманітарної політики Міноборони пол-
ковник Вадим Артамощенко, інформує Ар-
мія FM. У першому варіанті вступні випро-
бування відбудуться орієнтовно з 10 по 17 
серпня, у другому - з 1 по 8 жовтня. Термі-
ни подання документів, зокрема у військо-
ві виші, також буде продовжено. 

Громадяни України 
активно відкривають у Польщі 

власний бізнес

Дедалі більше іноземців розпочи-
нають економічну діяльність у Поль-
щі. Наприклад, в Опольському воєвод-
стві свої фірми мають 347 іноземців. Най-
більше серед них українців. Про це пові-
домляє «Польське Радіо» із посиланням 
на дані видання Gazeta Polska Codziennie. 
«Якщо порівняти осінь 2019 року з ни-
нішніми даними, можна стверджувати, 
що іноземці більш охоче реєструють не-
сільськогосподарську економічну діяль-
ність. Торік восени в регіоні було 313 та-
ких прикладів, а зараз їх у нас 347. Най-
численніше представлені в цій групі гро-
мадяни України; про самостійну сплату 
внесків на соціальне страхування повідо-
мили 139 осіб», - сказав речник Закладу 
соціального страхування в Ополі Себасті-
ан Щурек.
За підтримкою расистських рухів 

у світі може стояти Росія
Влада США повинна буде зробити 

доповідь про російську підтримку ра-
систських угруповань в США та Європі. 
Цього потребує новий проєкт військового 
бюджету на 2021 фінансовий рік, йдеться 
на сайті комітету сенату конгресу у спра-
вах збройних сил. Проєкт бюджету упо-
вноважує вимагати «доповідь про росій-
ську підтримку расистських і орієнтова-
них на етнічне насильство екстреміст-
ських угруповань і мереж в Європі та в 
США, які створюють зростаючі загрози на-
ціональній безпеці, інформаційну війну, а 
також збільшують ризики для соціальної 
стабільності та демократичних інститу-
тів». Раніше про те, що РФ може бути при-
четна до масових заворушень в США після 
смерті афроамериканця Джорджа Флойда, 
заявила колишня радниця з нацбезпеки в 
адміністрації Барака Обами - Сьюзан Райс. 
За її словами, Кремль міг сприяти нагні-
танню обстановки за допомогою соцме-
реж та фінансувати заворушення.

Як купити будинок
в Італії за один євро

У регіоні Калабрія, що на півден-
ному заході країни, відновили акцій-
ну пропозицію - продаж будинків за 1 
євро. Тамтешня комуна вважається най-
безпечнішою, там немає жодного хворо-
го на коронавірус. І умови продажу най-
лояльніші - покупець має сплатити 250 
євро застави, та відреставрувати будівлю 
за три роки. Інакше нового власника не-
рухомості оштрафують на 20 тисяч євро. 
Про це передають Подробиці. Цю програ-
му місцева влада почала ще торік і назва-
ла «Операція «Краса». Поки молодь зали-
шає регіон у пошуках роботи, нових жи-
телів приваблюють мальовничими крає-
видами та знижками. Рік тому за 1 євро 
виставили сотню житлових будинків і в 
місті Муссомелі.
Американцеві нарахували понад 

$1 млн. за лікування «корони»
70-річний американець Майкл 

Флор отримав рахунок у 1 мільйон 122 
тисячі 501 долар і 4 центи за лікуван-
ня коронавірусу. Документ складається 
із 3 тисяч пунктів на 181 сторінці, пише 
The Seattle Times. Флор найдовше в кра-
їні лікувався від Covid-19: провів у лікар-
ні 62 доби. Лікарі думали, що може не ви-

жити. Чоловік був підключений до апара-
ту ШВЛ. Двічі за лікування він телефону-
вав рідним і прощався з ними. Але йому 
вдалось одужати. Після цього прийшов 
велетенський рахунок. 25% від загаль-
ної суми - це препарати, які використову-
вали лікарі. Флор бере участь у програмі 
медичного страхування для людей похи-
лого віку Medicare і страховка, ймовірно, 
покриє рахунок від клініки. 

Китайцям дадуть 
$1,7 млрд. на шопінг і ресторани

Влада Пекіна та інших китайських 
міст видасть громадянам ваучери на 
загальну суму $1,7 мільярдів на шопінг 
і походи в ресторани для стимулюван-
ня споживчої активності, яка впала че-
рез пандемію. Видача ваучерів уже роз-
почалася, повідомляє Bloomberg. Отри-
мані купони можна використовувати як 
в точках роздрібної торгівлі, так і в інтер-
неті для покупок в галузі туризму, освіти, 
культури, спорту та громадського харчу-
вання. Ваучери вже отримали жителі мі-
німум 50 китайських міст.
Француз відсудив 40 тисяч євро: 

йому було нудно працювати
Французька парфумерна компанія 

виплатила своєму ексменеджеру 40 ти-
сяч євро моральної шкоди. Фредерік Де-
нар виконував так мало роботи, що за-
нудьгував. Через це в чоловіка почалася 
депресія, повідомляє New York Post. Фре-
дерік позбувся великого клієнта, і після 
цього виконував на роботі дрібні доручен-
ня. Так він пропрацював чотири роки, піс-
ля чого через поганий моральний стан, пі-
шов на лікарняний на сім місяців. У резуль-
таті, компанія француза звільнила. Фре-
дерік називав свою роботу «пеклом». Він 
відчував вигорання, але не від надлишку 
обов’язків, а, навпаки, від їх відсутності. До 
речі, зарплата француза складала 70 ти-
сяч євро на рік. Після скандалів з керівни-
цтвом чоловік подав на компанію до суду. 
Вимагав 500 тисяч євро компенсації, але 
суд порахував, що це забагато. Врешті, по-
годили суму у 40 тисяч. Французькі ЗМІ за-
значають: подібних компенсацій в історії 
країни більше нікому не виплачували.

США закінчують 
«епоху нескінченних воєн»

Президент США Дональд Трамп зая-
вив, що Штати закінчують епоху воєн і 
повинні зосередитися на власному за-
хисті. Про це він сказав під час виступу у 
військовій академії Вест-Пойнт, переда-
ють іноЗМІ. «Війська США не зобов’язані 
вирішувати давні конфлікти в далеких 
країнах, про які багато людей навіть не 
чули. Ми не поліцейські світу, - наголосив 
Трамп. - Сполучені Штати повертають-
ся до основоположних принципів, згідно 
з якими, завдання кожного військового - 
обороняти свою країну від зовнішніх во-
рогів. Ми закінчуємо епоху нескінченних 
воєн». Якщо країні загрожуватиме небез-
пека, то США не будуть роздумувати ані 
хвилини, наголосив Трамп.

В Еміратах 
люксові авто не ремонтують - 

залишають на звалищах
В Об’єднаних Арабських Еміра-

тах розбиті люксові авто не ремонту-
ють, а лишають на звалищах чи спе-
ціальних парковках. YouTube-блогерка 
Supercar Blondie виявила в Дубаї величез-
ну парковку, на якій знаходяться суперка-
ри в різному стані. Більшість з них - роз-
биті. Проте зустрічаються машини в гар-
ному стані. Усі авто продадуть з аукціону.  
Серед розбитих машин можна побачи-
ти Mercedes-AMG G63 і 
AMG GT, Porsche Cayenne 
і Tesla Model X, Bentley 
Bentayga і Jaguar F-Type.
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На території сіл Гуштин, Бурдяківці, 
Лосяч діє приватне аграрне товариство 
«Дзвін», яке очолює мудрий керівник, 
хороший господар Василь Степанович 
Градовий. Це, дійсно, хлібороб за по-
кликанням. Він – заслужений праців-
ник сільського господарства, кавалер 
ордена «За заслуги». 

Агрофірма «Дзвін» - його сімейна 

справа. Тут працюють рідні Василя Сте-
пановича - син Василь, донька Тетяна, 
зяті Олександр та Олег. 

Жителі Гуштина віддали свої зе-
мельні паї в оренду господарству 
«Дзвін». Також наші учні навчаються 
сільськогосподарської справи на під-
приємстві, проводять дослідження в 
галузі рослинництва і тваринництва. 
На полях «Дзвону» вирощують 20 сор-
тів цукрових буряків, 35 гібридів куку-
рудзи. 

Саме від батьківського порогу, від 
рідного села, від хлібної ниви черпаємо 
наснагу й життєдайну силу для май-
бутніх добрих справ. 

У заходах, присвячених хлібороб-
ській праці, беруть участь люди, які 
безпосередньо зв’язані з нею. Це – ви-
конавчий директор господарства Олег 
Гундзик, працьовиті люди села Ва-
силь Петраш, Михайло Гузар, Андрій 
Петраш, Ігор Говоруха, Петро Гончов-
ський, Василь Лихо, ветерани праці 
Ганна Лань, Мирослава Терещук, Марія 
Дмитрук, Марія Фик, Ганна Вонсович, 
Люба Петраш. 

У Гуштині стало доброю традицією 
проводити у місцевому музеї «Історії 
хліба» щомісячні уроки спільно з пра-
цівнкиами господарства «Дзвін» на 
теми «Кожну крихту в долоню», «Бере-
жіть хліб – він святий», «Хлібне багат-
ство Вітчизни». 

Керівництво ПАП «Дзвін», вчителі, 
батьки прививають нашим вихованцям 
любов до праці на землі. Бо, як говорять 
в народі, щаслива та родина, де діти 
змалку привчені до праці, де, як най-
більшу святиню шанують хліб. Багате 
те село, де люди закохані у хліборобську 
працю і передають це молодим. 

Сьогодні у коледжах і вищих на-
вчальних закладах здобувають сіль-
ськогосподарські професії Тарас Слобо-
дян, Дмитро Швид, Володимир Швид, 
Назар Гриба, Ольга Швид, Ігор Зубров, 
Денис Чорній, Олександр Задворний, 
Володимир Дмитрук, Пасло Попович. 

Наші музеєзнавці Владислава Бой-
чук, Вікторія Лукаш, Ангеліна Чіпак 
взяли участь в обласному зльоті юних 
натуралістів в режимі онлайн, який 
проводив Тернопільський обласний 
центр еколого-натуралістичної твор-
чості учнівської молоді. Метою цього 
заходу є сприяння  та популяризація 
дослідницької роботи, пошук талано-
витої та обдарованої молоді, сприяння 

трудовому та екологічному вихованню. 
У номінації «Учнівські бригади, 

трудові аграрні об’єднання» коман-
да нашої школи зайняла друге місце і 
була нагороджена дипломом ІІ ступеня 
управління освіти і науки Тернопіль-
ської ОДА. 

Ми і надалі будемо працювати  у 
тісній співдружності з аграрним гос-
подарством «Дзвін». Будемо продовжу-
вати дослідницьку роботу про історії 
вирощування хліба, про хлібні обере-
ги. Будемо робити все для того, щоб не 
перевівся гуштинський хліборобський 
рід, щоб жило і процвітало хлібороб-
ське село Гуштин у нашій рідній Укра-
їні. 

Ганна ВЕРИГА, керівник музею 
«Історія хліба» Гуштинської ЗОШ 

І-ІІ ступенів. 

Лист у редакцію Ìîëîä³ íàóêîâö³ ç Ãóøòèíà 
çäîáóëè äðóãå ì³ñöå íà îáëàñíîìó 

çëüîò³ þíèõ íàòóðàë³ñò³â 

Село Гуштин - мальовничий куточок Борщівщини. Тут 
гармонійно поєднується красива природа, родючі землі 
і працьовиті люди. За селом – хвилюються поля, налиті 

ваговитим колосом. 

На виставці 
представлено 
255 марок, які 

поділянні на  тематичні 
колекції. Це  авіація, 
суднобудування, 
сухопутний транспорт, 
перший політ до 
космосу, особистості, 
флора та фауна. Також, 
аби зацікавити молодь, 
філателіст спеціально 
підготував колекцію на 
спортивну тематику. 

Цікавою в експозиції є ко-
лекція поштових художніх 
марок. Це серії, які представ-
ляють шедеври образотвор-
чого мистецтва із музейних 
зібрань  Ермітажу, Третьяков-
ської галереї, Музею образот-
ворчих мистецтв імені О. С. 
Пушкіна та Національного му-
зею мистецтв у Гавані (Куба).

Експонати виставки є 
своєрідною енциклопедію, в 
якій можна більше дізнатися 

про події, життя й діяльність 
людей, спортивні надбання, 
сюжети творів мистецтва. По-
штові марка давно вже стала 
предметом колекціонування 
мільйонів шанувальників ху-
дожньої мініатюри.

Варто зазначити, що ви-
никнення марки пов’язують 
з іменем англійського пошт-
мейстера  Роуленда  Хілла, 
автора ескізу першої у світі 
поштової марки, яка увійшла 

в обіг 6 травня 1840 року в 
Англії. Спочатку марки дру-
кували на недосконалих ма-
шинах, іноді навіть вручну, 
використовували при цьому 
техніку гравюри.

Згодом поштову марку 
стали розцінювати як твір 
прикладної графіки малих 
форм. Так марка стала пред-
метом колекціонування, а 
людей, які почали їх збирати, 
назвали філателістами. 

Власні поштові марки в 
Україні вперше з’явилися в 
часи створення незалежної 

Української держави в 1918 
році. Після цього, більш 
ніж 70 років, Україна жила 
без власних марок, хоча ще 
1947-го УРСР стала членом 
Всесвітнього поштового 
союзу. Лише з 1992 року в 
Україні почали друкувати 
власні марки незалежної 
держави.

Мар’яна МАВДЮК,
молодший науковий 

співробітник
Вишнівецького 

відділу
НЗ «Замки 

Тернопілля».

Êóäè ïî¿õàòè íà âèõ³äí³: 
Ó ÂÈØÍ²ÂÅÖÜÊÎÌÓ ÏÀËÀÖ² – 
âèñòàâêà ïîøòîâèõ ìàðîê

Палац у стародавньому Вишнівці на Збаражчині запрошує всіх 
охочих поринути у казковий світ філателії.  В експозиційній залі 
палацу проходить виставка поштових марок місцевого колекціо-
нера Володимира Лукащука.
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ßê öå ïðàâèëüíî ðîáèòè ³ ÷èì 
êîðèñíà öÿ ïðîöåäóðà 

Пасинки – це пагони-конкуренти головного стебла, 
які, як правило, з’являються з початком цвітіння й ро-
стуть із листових пазух. На них так само росте листя, з’яв-
ляються квіти, зав’язуються плоди. Здавалося б, а навіщо 
їх обривати? Більше пасинків - більше зав’язей - більше 
плодів. Однак це не зовсім так...

Ïàñèíêè îáðèâàºìî, àëå íå âñ³
При відсутності необхідного пасинкування теплиця 

або помідорова грядка може перетворитися в справж-
ні «джунглі», а всім відомо, що загущеність посадок – це 
фактор ризику грибкових хвороб. Знову-таки, збільшення 
кількості плодів за рахунок зав’язі на пасинках компенсу-
ється зменшенням їх розміру – томати дрібніють. А дея-
кі сорти без пасинкування можуть взагалі запізнитися із 
плодоносінням і не розкрити весь свій потенціал. Тому до 
пасинкування потрібно ставиться серйозно й формувати 
помідорові кущі правильно. 

Звичайно, перші пасинки з’являються з першим квіт-
ковим гроном. Безпосередньо під першим квітковим гро-
ном розвивається найперший (і найпотужніший) пасинок. 
Усі пасинки, розташовані нижче цього найпотужнішого, 
однозначно підлягають видаленню, особливо це стосу-
ється томатів відкритого ґрунту. Кожний садовод знає, що 
томати бувають детермінантних і індетермінантних сор-
тів. Від того, до якого саме різновиду належить ваш сорт, і 
залежить необхідність наступного пасинкування. 

Ми вже знаємо, що детермінантні (і в тому числі штам-
бові) томати припиняють свій ріст після певної кількості 
квіткових грон і віддають усі сили на визрівання плодів. 
На таких рослинах деякі пасинки залишають. Детермі-
нантні помідори краще формувати в 3-4 стебла, а в півден-
них регіонах можна не пасинкувати взагалі. 

Індетермінантні томати, які ростуть і продовжують 
закладати квіткові грона,  навіть коли досягнуть даху те-
плиці, звичайно формують в один стовбур, значить вида-
ляють усі пасинки без розбору. 

Ïàñèíêè ³ ëèñòÿ îáðèâàºìî 
âðàíö³ ³ ïîñòóïîâî

Є два варіанти видалення пасинків: обривати руками 
або зрізати. Руками (можна в гумових рукавичках) пасин-
ки обламують убік. Як правило, вони без проблем вила-
муються, але навіть якщо залишився невеликий пеньок, 
нічого страшного в цьому немає. Зрізати пасинки можна 
гострими садовими ножицями. 

Процедури з видалення пасинків бажано проводити 
один-два рази в тиждень, щоб конкуренти не встигали 
“відтягнути на себе” велику кількість живильних речовин. 
Не запускайте грядки до стану непрохідних заростей. Од-
наково потім прийдеться видаляти зайве, а коли рослину 
“обдирають” за один раз, вона випробовує стрес, починає 
відставати в рості, може занедужати. Рекомендується ви-
даляти пасинки на світанку, бажано у сонячний день, щоб 
зріз або ранка на місці обриву за день устигали затягтися. 
Якщо все-таки довелося пасинкувати в похмуру погоду, 
для підстрахування можна всі зрізи присипати попелом. У 
першу чергу обривайте пасинки на здорових кущах. Деякі 
пасинки ростуть прямо із квіткового грона, будучи як би 
його продовженням. Такі пасинки теж треба видаляти, щоб 
уникнути затримки плодоносіння основного врожаю. 

Крім пасинків не забувайте з кінця травня-початку 
червня обривати в томатів нижні листи. Під гроном з ве-
ликими, але ще не дозрілими помідорами не повинно бути 
жодного листа. Рекомендується видаляти по 1-3 нижніх 
листа в тиждень, а якщо ні, то рослині гарантований силь-
ний стрес, що приводить до затримки росту, а, можливо, і 
втраті частини врожаю. Листи виламуємо вбік, а не вниз, 
щоб випадково не зняти зі стовбура шматок шкірочки.

Насамперед, варто провести аналіз грядки, 
на якій зростає перець. Вибір місцевості впли-
ває на якість і стан рослини. Перець, як і бакла-
жан, просто не переносить щільні, кислі ґрунти 
з надлишком вологи й холодними ночами. Не-
зважаючи на те, що перець уважається досить 
вологолюбною культурою, і його розвиток за-
тримується при формуванні бутонів, зав’язей 
і плодів, ще гірше на нього впливає надлишок 
вологи. Кисневий обмін з кореневою системою 
різко знижується, поступово листи стають блі-
до-зеленими, потім здобувають жовте фарбу-
вання, також можуть обпадати квітки й бутони.

Тому варто садити перець на освітлених 
ділянках з гарною провітрюваністю, в ідеалі, 
культура повинна розташовуватися на місце-
вості з південним схилом.

Якщо перці утворюють зав’язі, які посту-
пово засихають або не приносять плодів, то 
можливо вся справа в холодній погоді. Рослини 
вони досить теплолюбні й дають гарний уро-
жай тільки при температурі від 25 до 30 граду-
сів.

Коли температура влітку переходить оцінку 
в 30 градусів, це може згубно позначитися на 
перцях, і вони перестануть утворювати зав’язі. 
Усі бутони, бруньки й квіти обсипаються при 
жарі протягом декількох днів. Також злий жарт 
із рослинами може зіграти й коливання серед-
ньодобової температури. У такий період важ-
ливо забезпечити культурі регулярний полив і 
обприскування.

Відсутність повноцінних зав’язей буває 
пов’язана з недоліком харчування в перцю. Це 
можна визначити по його загальній недороз-
виненості й чахлості. Рослина автоматично по-
чинає скидати зав’язі, коли розуміє, що не змо-
же «робити» гідний урожай. Для виправлення 
ситуації рекомендується підгодувати перець 
комплексними добривами.

Перець утворює зав’язі за допомогою за-
пилення. Однак якщо вночі й ранком спосте-
рігається занадто низька температура, тоді 
настільки важливий для дозрівання зав’язей 
пилок просто не утворюється.

Виправляти ситуацію краще за допомогою 
обрізання квіток, на яких немає зав’язей. А 
якщо на всій гілочці немає жодної зав’язі, від 
неї також слід позбуватися. Саме так рослина 
зможе настроїтися на утвір нових здорових 
зав’язей.

Часникова «кухня» 
врятує від грибка

У сезон часникових стрілок вам 
допоможе механічна або електрич-
на м’ясорубка: пропустите через неї 
квітконоси й гранованою склянкою 
відміряйте потрібний обсяг пахучої 
кашки.

Від фітофторозу допоможе настій 
з 3 склянок перемелених часникових 
стрілок, 5 мл йоду й 10 л води. Спочат-
ку 2 доби настоюють зелену кашку у 
воді, потім настій проціджують, дода-
ють до нього йод і щедро змочують 
сумішшю кущі томатів і ґрунт під 
ними. Таку часникову терапію, яка 
служить відмінною профілактикою 
фітофторозу, рекомендується прово-
дити щотижня. 

Квітконоси часнику допоможуть 
в боротьбі з борошнистою росою. Для 
приготування засобу 4 склянки стрі-

лок часнику залити 10 л води й насто-
ювати 2 доби. Потім настій процідити 
й обприскувати уражені рослини. 
Якщо почати проводити таку проце-
дуру при перших ознаках недуги й 
повторювати кожні 3-4 дні, то можна 
швидко впоратися із цією хворобою 
за допомогою одних тільки часнико-
вих стрілок.

Щоб захистити ягоди суниці садо-
вої від сірої гнилизни, 1-2 рази в тиж-
день проливайте суничну плантацію 
з лійки 3-денним настоєм на основі 2 
склянок стрілок часнику й 10 л води.

Відмінний засіб від 
попелиці та блішки

Ненажерливу попелицю перемо-
жуть перемелені квітконоси часнику 
й сухі здрібнені шкірки апельсинів 
або мандаринів. По 1 склянці цих 
продуктів залити 10 л теплої води й 
настоювати 3 дні, періодично перемі-

шуючи вміст. Процідити й зрошувати 
уражені рослини цим коктейлем кож-
ні 3-4 дні.

У боротьбі в хрестоцвітною 
блішкою відмінно зарекомендувала 
себе часникотерапія разом з опилен-
нями тютюновим пилом або попе-
лом. При перших ознаках діяльності 
шкідника починають 1-2 рази на 
тиждень поливати рослини з лійки 
2-денним ароматним коктейлем (1 
склянка стрілок на 10 літрів води). 
Потім обсипають їхні вологі листи 
тютюновим пилом або попелом. Піс-
ля цих процедур від блішки не зали-
шається й сліду.

Відлякає із грядок метеликів сов-
ки й білявки полив рослин 2 рази в 
тиждень 3-денним часниковим зіл-
лям (2 склянки стрілок на 10 л води). 
Альтернативний варіант - 1-2 рази в 
тиждень підкладати в міжряддя тіль-
ки-що зірвані квітконоси.

Приготуйте для трипсів і паву-
тинних кліщиків часниково-куль-
бабковий настій. Викопати з коренем 
кульбаби, змити з них бруд і дрібно 
нарізати. Залити 10 л теплої води 1 
кг «нарізки» і настоювати 2-3 дні. По-
тім додати 1 склянку  перемелених 
стрілок часнику, перемішати й зали-
шити ще на ніч. Ранком процідити й 
обробити уражені рослини 1-2 рази в 
тиждень.

До слова, щоб часниковий кок-
тейль затримувався на листі рослин і 
довше випускав у повітря свої фітон-
циди, розчиніть в ньому перед обпри-
скуванням подрібнене мило з розра-
хунку 1/3 бруска на 10 л води.

×îìó íå 
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ïåðåöü
Що потрібно робити, якщо не 

зав’язується перець, або його 
зав’язі утворюються, а потім 

поступово відпадають? 

ÏÀÑÈÍÊÓªÌÎ ÏÎÌ²ÄÎÐÈ, 
ùîá ãðÿäêè íå 
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Ñòð³ëêè ÷àñíèêó â³ä õâîðîá ³ øê³äíèê³â
У червні озимий часник випускає квітконоси. їх 

видаляють – і одержують більші голівки. При цьому 
часникові стрілки здатні принести набагато більше 

користі. У першій половині літа вони стануть справжньою 
паличкою-рятівницею, яка самим економічним способом 
дозволить зберегти здоров’я культурних насаджень.

Ãîñïîäàð
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Вишиванка – символ України,
Кожної великої родини,
Нашої історії та мови -

Залюбки вдягаєм її знову…

Журлива доля
Відлетіли роки, мов птахи восени,
І стомилися крилонька в них.
І в уяві мої промайнули вони –
Туманів білих марева пливли…
Літа так журно промайнули,
Ніколи вже не вернуться назад,
Так рідко всміхалась мені доля – 
Така була Господня воля…
Коли я вперше вийшов за поріг,
Переді мною безліч простелилося доріг.
Були трудні, горбаті ті шляхи-дороги,
Щоб подолати їх, не мав я часто змоги..
Із болем згадую те кострубате полотно,
Щоб віднайти хоча б якесь тепло…
Та Богу дякую за крапельки добра,
За те, що райдуга в житті цвіла.
Хоча сині очі волошок у полі
Вже не дивляться в душу мені…
Синьоока всміхається доля –
Не мені, не мені, не мені…

Людське життя
Скільки людей на світі
Щасливе прожили життя.
Були і сім’ї, зростали діти,
Була в них радість, і був сум.
В тому житті усе було - 
Минулого вже нам не повернути,
Воно, як грім, у небі прогуло.
Не будем старе ворушити,
Нехай щасливо живуть діти,
Хай росте армія внучат…
Хай живуть довго на цім світі
І своїм щастям завжди дорожать.
Завжди відвідують ваш дім – 
Живе тепло і радість в нім.
Хай проліта нещастя мимо,
Здоров’я й довгих літ усім,
Терпіння, спокою і миру…

Тільки спомин…
Як важко лежать твої руки,
Обличчя, немов кам’яне,
Куди ж ти, куди, моя люба? 
На кого лишаєш мене?
Під вогником тьмяної свічки
У складках чола – печаль.
Уста – бліді й незворушні
Скував невимовний жаль.
Ось вже настало мовчання,
Забракло повітря і слів,
Тільки залишився запах
Від квітів сумних і вінків.
Нестерпними стали ночі
І довгими, як сувій…
Стискаю німу я подушку,
Відчуваючи подих твій…

Іван ПАНЧУК.
с. Котюжини

 Збаразького району.

Якось Микола спитав у 
Андрія: «Зізнайся, ти, 
бува, не закохався? Якийсь 

ти дивний останнім часом. Не 
соромся, ми ж – друзі», - мовив, 
загледівши розгубленість на 
обличчі Андрія.

«Ще встигну», - понуро мовив хло-
пець, адже знав, що Микола зустрічаєть-
ся з дівчиною його мрії і від цього дуже 
страждав. Таємно писав їй вірші, вів що-
денник,  в якому відверто оплакував свої 
жалі. Чому Настя не помічає його? Чим 
Колька ліпший від нього? Несерйозний, 
пихатий, лекції пропускає, іноді випиває 
в гуртожитку. Навіть комендант це по-
мітила. Пригрозила матері сповістити, 
з гуртожитку виселити. Мабуть, тому 
Микола запропонував не їхати на вихід-
ні додому, а зробити генеральне приби-
рання в їх кімнаті.

Широко розплющеними очима Ми-
кола розглядав щоденник Андрія, який 
знайшов під матрацом на його ліжку. Ан-
дрій у цей час вийшов за клеєм, щоб по-
правити шпалери. Похапцем перекидав 
сторінку за сторінкою і не міг повірити, 
що Андрій пише вірші. Більше того – він 
присвячує їх Насті – його нареченій. Це 
Миколу приголомшило. Почувши кроки 
Андрія, хотів спитати, яке він має право, 
але вмить, згадавши відоме «серцю не 
накажеш», вирішив заспокоїтися. Може, 
воно й добре, що знає правду. Це лишень 
піде йому на користь: слід підтягнути 
навчання, забути про пиво. Допоки На-
стя не довідалася про почуття Андрія, 
запропонувати одружитися. Чимшвид-
ше. Хай лишень закінчить коледж. Звіс-
но, Андрій буде старшим дружбою на їх 
весіллі. 

…Очі старшого дружби слід у слід 
зиркали за Настею, яка у своїй весіль-
ній сукні нагадувала білосніжну лебідку. 
Серце Андрія стиснув жаль: не одну ніч, 
коли Микола спав, він писав для Насті 
свої ліричні вірші, про які вона, на жаль, 
так і не дізналася. Тож, може, саме нині, 
коли уже нічого не змінити, сказати їй 
про це? Молодий налив Андрієві шам-
панське, моргнув, кивнувши в бік стар-
шої дружки – «Красива!».

Світлана, так звали дівчину, була по-
другою і сусідкою Насті. Врешті, усі троє 
– Коля, Настя і Світлана – разом ходили 
до школи, пасли корів на лузі. Так, Світ-
лана теж симпатична, але Настя… Як він 
має забути її? Чи зможе? І – чи треба? 

Легкий хміль залоскотав по жилах, 
сильно забилося серце, коли Андрій за-
просив молоду на танець. Її запах, дотик 
ніжних рук… 

«Давай, вкраду тебе з весілля, На-
стуню. Я давно кохаю тебе, розумієш?» - 
прошепотів їй на вушко. Настя засміяла-
ся, сприйняла слова старшого дружби, 
як жарт. «Хочеш повторити кадр з яко-
гось фільму?» - спитала. 

«Не до кіно мені. Не прощу собі, що 

втратив тебе». Настя знову засміялася 
своїм голосним дзвіночком і підійшла 
до Миколи. 

Через три місяці після весілля Ан-
дрій посватав Світлану, пішов у зяті. 
Вони стали дружити сім’ями. 

Настя була із заможної родини і ще 
на весіллі тесть вручив Колі ключі від 
машини, поселив молодят у добротно-
му домі, знайшов Миколі високоопла-
чувану роботу. Тому Настя не працюва-
ла. Мовляв, скоро додадуться їм приємні 
клопоти і безсонні ночі з народженням 
дитини – тож, хай відпочине. Але вдома 
Настя не вміла сидіти без діла. Намно-
жила птиці, поросяток, щоб було з чого 
готувати щось смачненьке чоловікові, а 
чи на базарі продати.

Світлана жила не в розкошах. Бать-
ка не пам’ятала, бо він залишив їх з 
матір’ю, коли вона була ще немовлям. 
Мати часто хворіла, тому молоді роз-
починали своє сімейне життя, по суті, з 
ложки, миски.  

Часто сімейства друзів збиралися на 
вихідні, виїжджали на природу. Настя зі 
Світланою своїми одяганками поділила-
ся: «У її стані тепер вони замалі, а потім 
вийдуть з моди» - казала.

Коли народилася маленька Зорянка, 
Світлана стала її хрещеною матір’ю, час-
то допомагала Насті з донечкою.

Минали роки. Скоро Зоряна до пер-
шого причастя піде. На честь такої по-
дії хрещена придбала похресниці зо-
лотий ланцюжок з хрестиком, вишила 
платтячко. Щоправда, гнітить жінку те, 
що лелека вперто оминає їх дім. Настя ж 
знову дитинку чекає… І, взагалі, Світла-
на, чомусь, не вважає себе щасливою по-
руч з Андрієм, не відчуває його тепла і 
любові. Колись такий мрійливий, ніж-
ний, він став якимсь замкнутим, завжди 
чимось невдоволеним. Може, як і її, му-
чить його те, що у них немає дітей? При-
гадує, які зворушливі вірші він читав їй 
на побаченнях. Не відала, що насправді 
ті поезії присвячувалися Насті. 

Якось прийшов Андрій додому зі 
сльозами на очах. Світлана стрепенула-
ся: що сталося? Вона ніколи не бачила, 
щоб чоловік плакав. Подала йому вече-
рю, але Андрій не торкнувся їжі. Поліз 
на горище спати на сіні – не раз так ро-
бив, коли на душі було кепсько. Вран-
ці розповів, що Микола запросив його у 
бар на пиво. До пива ще трішки спирт-
ного і в Миколи розв’язався язик. Став 
вихвалятися своїми здобутками, донь-
кою.

«Будуть і у нас ще діти, коханий», - 
мовила Світлана. І додала: «Побачиш, я 
вимолю їх у Бога». 

Але душа Андрія не могла вгамува-
тися. Він твердо вирішив обламати кри-
ла Миколі. Тільки як? І тут блискавкою 
загорілася у його голові думка: вчора 
Микола йому пиво ставив, а нині він за-
пропонує йому. І скаже, що колись, ніби-
то, мав стосунки з Настею. Хай, мовляв, 

добре придивиться до своєї Зорянки. 
Може це - його, Андрія, донька.

Миколу аж в жар кинуло від почуто-
го. «Що ти таке кажеш, Андрію? Збоже-

волів, чи що? Моя Настя порядною була і 
є! Не вигадуй дурниць!»

«А ти сам у неї спитай», - Андрій вже 
не хотів відступати, хоч за мить пошко-
дував про свої слова. 

«Горілки!», - Микола покликав офіці-
анта, пересів за інший столик. Просто з 
пляшки став заливати в горло. Обдавши 
Андрія колючим поглядом, мов навіже-
ний вибіг з бару. 

Андрій і сам не розумів, чому не побіг 
слідом, не зупинив, не зізнався, що збре-
хав про Настю. Може, тому, що просто за-
здрив Миколі, бо усе в нього йде, як по 
маслу, а йому зі Світланою завжди вітер у 
вічі – то хлів згорів, то машину побив, усі-
лякі болячки до обох чіпляються, грошей 
не вистачає від зарплати до зарплати.

Дорогою Микола ще хильнув окови-
тої у тітки Мокрини, яка продавала са-
могон. У голові гули слова Андрія «при-
дивися до Зорянки».

Настя саме поралася на господар-
ці, коли Микола, мов ураган забіг на 
подвір’я. З усієї сили шарпнув її за руку, 
підняв підборіддя: «Глянь мені у вічі! Зо-
рянка – моя дочка? Я все знаю! Тож, ліп-
ше, скажи правду!».   

Настя стала пручатися: «Що ти вига-
дуєш, Колю?» Але у Миколу наче біс все-
лився. Сильним ударом звалив Настю на 
землю, став гамселити ногами. «Шлюха! 
Безсоромна! Від Андрія нагуляла! Я так і 
знав, що ця дружба до добра не доведе! 
Він ще у коледжі за тобою сохнув і вірші 
тобі писав».

Микола кричав так, що його почули 
сусіди. Прибіли на подвір’я, де біля сто-
доли побачили закривавлену Настю. 

Побої були такими сильними, що 
врятувати жінку не вдалося. Миколу за-
арештували. Протверезівши, він не міг 
повірити, що скоїв такий страшний зло-
чин. Бився в істериці, адже забрав відра-
зу два життя. 

Після дев’ятин, на  яких були Світла-
на з Андрієм, зчорнілий від горя чоловік 
знову пішов ночувати на горище. Вранці 
Світлана вирішила заглянути до нього, 
щоб допоміг прибрати на подвір’ї. У ро-
боті, кажуть, приглушується горе. Виліз-
ла по драбині і ледь не зомліла. На мо-
тузці, прив’язаній до балки, висіло тіло 
Андрія. Поруч на сіні – записка. 

«Прости мені, Світланко, що завдаю 
тобі клопоту. Це я винен у смерті Насті і 
далі з таким гріхом жити не зможу. Якщо 
Миколу не оправдають – попіклуйся 
про Зорянку. А ще – дуже прошу, знайди 
своє щастя. І ніколи нікому не заздри. 
Заздрість – страшна руйнівна сила, що 
знищує людину. Надто ж, якщо вона під-
силена оковитою. Прощавай!»

Не знав уже мертвий Андрій, що іно-
ді щастя треба вистраждати, вимолити. 
Того злощасного ранку Світлана хотіла 
сповістити йому, що чекає дитину…

Марія МАЛІЦЬКА.

Але життя тривало. 
А він ще молодий і 
непоганий вродою.

Ольга теж була самотньою. 
Коли про це дізналися подруги по 
палаті, взялися шукати їй підхо-
дящого кавалера. Та Ольга недо-
люблювала чоловіків, вважала їх 
зрадниками і ловеласами, що ли-
шень скаржаться на дружин, які 
виїхали закордон, щоб там зустрі-
ти багатіїв. А самі шукають амур-
них пригод на курортах в Украї-
ні. Ольга була досить агресивною 
до таких залицяльників і не віри-
ла нікому.

Коли Василь підійшов до неї, 
щоб познайомитися, Ольга змі-
ряла його з голови до ніг, єхидно 
усміхнулася і запитала:

- Ваша дружина теж за кордо-
ном? А ви тут займаєтеся хтозна 
чим. І не соромно вам? Бо мені со-
ромно за вас всіх!

- А ти не рівняй, Олю, всіх під 
один шаблон. 

І він розповів їй всю правду 
про себе, про своє незабутнє горе. 
Але Ольга стояла на своєму.

- Хочеться вірити твоїм сло-
вам, але я сумніваюся. 

Василь хотів від неї приємно-
го слова, ніжності, жіночої лас-
ки, але завжди наштовхувався 
на агресивну поведінку, насміш-
ки. Ольга була симпатичною сіль-
ською дівчиною, але чомусь не 
могла відкрити своє серце жод-
ному чоловікові. А Василь щора-
зу більше закохувався в неї, тер-
пів її різкі витівки. А вона трима-
ла його на відстані. Василеві було 
боляче любити людину без вза-
ємності і поваги.

Якось, побачивши що до Ва-
силя підійшла білява симпатична 
жіночка, Ольга зовсім знавісніла. 
«От і вір таким розбещеним хло-
пам… Тут мені голову морочить, а 
тут вже з другою водиться». 

Хоч жінки їй говорили, що Ва-
силь її сподобав, і що небайдужий 
до неї, Ольга робила своє. Щось у 
її серці коїлося незрозуміле. Коли 
Василь просив у неї хоч краплину 
любові, вона його відштовхувала, 
а коли побачила біля нього іншу – 
приревнувала.

Коли натякнула йому, що за 
ним «бігають» жінки, Василь від-
повів:

- Олю, я мушу до людей го-
ворити. Вони теж люди і хочуть 
співчуття.

- То йди до тих своїх людей, не 
витрачай даремно час біля мене.

Василь обурився. Не чекав від 
Ольги такої зухвалості. «Вона зо-
всім мене не розуміє, чи так вдає? 
Якщо вона так поводиться зі 
мною,  я залишу її в спокої», - ви-
рішив він.

Він перестав сідати до неї за 
столик, не казав «смачного», як 
завжди. А коли виходив з їдальні, 
то усміхався до тої симпатичної 
білявки. Ольга це бачила і її серце 
защеміло.

- Всі вони однакові. Нема ліп-
ших, нема гірших! - скаржилася 
жінкам. – Був зі мною, а тепер - з 
іншою. От і вір таким. Ще й люби 
їх. Казав «Ти, Олю, хоч би трішки 
мене любила». Хай тебе друга лю-
бить. А я обійдуся без тебе.

Жінки з нею не погодилися.
- Олю, ти не вмієш поважати 

людину, яка до тебе всім серцем, 
а ти до нього – вовком. Терпець 
йому увірвався. От підчепить 
його та білявка і забере з собою. 
Василь хороший і розумний чоло-
вік: і не пияк, і не марнотратник. 
Чому ти відганяєш його від себе? 
Дивись, щоб потім не каялася. 
Таку людину, як Василь втратити 
легко, а от знайти – дуже важко, – 
по материнськи вчили жінки Олю 
сімейної мудрості.

Може в Ольги і горіла іскра 
любові до Василя, але була обра-
за, що він більше спілкувався з ін-

шою. Тому, не вагаючись, написа-
ла йому записку: «Вася, тебе так 
ніхто не буде любити, як я». І пе-
редала написане подружкою. А 
сама зібрала речі і поїхала додому.

Прочитавши записку, Василь 
задумався. Вірив, що Ольга небай-
дужа до нього, адже в грудях кож-
ної жінки б’ється серце. І добре, і 
зле, і ніжне, і жорстоке водночас. 
Але любов поєднує серця щасли-
вими годинами. Василь довго об-
думував суть написаних Олею 
слів. Хоч і вагався, але вирішив 
поїхати до неї. Взяв адресу, купив 
квіти, солодощі…

- Ти? – здивовано глянула на 
нього, ніби вперше побачила. - Як 
ти опинився в цій глухомані? Я ні-
коли не сподівалася, що ти приї-
деш. Думала, що ти вже оженився 
в тією панею…

- Олю, давай не будемо. При-
ймай гостя, - він вручив їй білі 
хризантеми.

Ольга квіти обожнювала. Аро-
мат пелюсток залоскотав ніздрі.

- Дякую. Люблю ці квіти, як 
своє життя. Хоча воно не схоже на 
ці квіти. Вони – білі, прекрасні. А 
життя моє – сіре, одноманітне, як 
будні. А так хочеться свята.

- А сама зроби собі це свято.
- Не вмію, чи не можу, - підда-

лась емоціям Ольга. В її очах він 
побачив сльози.

- Довірся своєму серцю і не 
будь такою жорстокою. Жінка по-
винна бути ніжною, як квітка… 
Василь говорив їй багато ласка-
вих слів, обіймав, цілував. Але та 
ніч їх не поєднала. Ольга ще біль-
ше виявляла свій характер:

- Ну що, Васильку, вже домігся, 
чого хотів? Тепер ти - вільний. Мо-
жеш їхати до іншої, а я собі сама 
раду дам. Ти справді думав, що я 
тебе виглядала? Ніколи в світі!

Ольга так грала роль, що Ва-
силь не розумів її поведінки. Він 
поїхав так нічого й не з’ясувавши 
з нею. 

Василь і далі був самотнім, хо-
див на роботу. А Ольга, народив-
ши хлопчика, назвала його Ва-
сильком. Він був дуже схожим на 
татка.

Василь про це нічого не знав. 
Та якось трапилась така нагода, 
що зустрівся в обласному центрі 
з одним чоловіком. Той попросив 
закурити, так і розговорилися. 
Василь довідався, що той з сусід-
нього села і знає Ольгу. Розповів, 
що вона має хлопчика, що якийсь 
приїжджав до неї чоловік, але 
чому вони не зійшлися - не знає…

Василь гірко сприйняв цю но-
вину. Це – його син, це він був у 
неї. Вирішив:  мушу їхати до сина, 
що б там не було. Це – моя дитина, 
а вона – як хоче. І поїхав.

Василькові було вже три роч-
ки. Коли побачив Василя, скрик-
нув:- Мамо, татко приїхав! 

Василя ці слова різонули по 
серцю.

- Ні, Васильку, це чужий дядь-
ко, - повела Ольга в протилежний 
бік. 

Але Василь тепер діяв досить 
рішуче.

- Так, Васильку, я твій татко. 
І тепер ніхто нас не розлучить.  
А твоя мати зіпсувала життя нам і 
сама собі. Та далі все буде інакше. 
Правда, Олю? – він так глянув на 
жінку, що вона опустила голову.

- Хто тобі сказав про сина? – 
поцікавилася.

- Добрі люди повідомили і те-
пер в мене буде повноцінна сім’я. 
Я не хочу, щоб мій син ріс без бать-
ка, а моя кохана жінка без чолові-
ка, хоч вона мені такої кривди за-
вдала. Але я їй пробачаю.  

Ольга не знайшла жодних 
слів, щоб протистояти цій вели-
кій любові. А Василь тримав на 
руках сонного Василька…

Оксана КИШКАНЮК.  

ЗАЗДРІСТЬ – Невигадана історія

Коли спадає на тендітні плечі
Їдкий полин розчарувань й образ,
Коли здається, що вже пізній вечір,
Так порожньо. І день, як свічка, згас,
Коли до горла, мов клубок,підходить
І ти - не ти. Хто ворог, а хто друг?
Душа, мов скрипка, кожну ноту ловить
І воскресає, як воскрес Ісус,
Тоді стаю з Тобою на розмову -
На щиру, тиху, іноді без слів,
І відчуваю, як в Твоїй любові
Усе здолаю й встану із колін.
Мій милий Боже, дякую за вечір,
За день, за ніч, за друзів й ворогів,
Як Ти зі мною - і тендітні плечі
Усе знесуть. Їх не осилить гнів.
Як Ти зі мною, то весна цвістиме,
І плодовита осінь защедрить,
І всі життєві буревії й зливи
З Тобою, Господи, я зможу пережить!

Тетяна ЯБЛОНЬ

Микола й не здогадувався, що його 
найкращий друг Андрій, як і він, був закоханий у 
їх однокласницю Настю. Ще б пак! Дівчина була 

дуже вродливою, а як співала!
 Її високе чисте сопрано просто заворожувало. 

«Але я тобі пробачаю…»

У ЩАСТЯ  Є  ЛИШЕ  МИТЬ…
◊ Насолоджуватися щастям – найбільше благо, мати 

можливість давати його іншим – ще більше. 
◊ Існує тільки один шлях до щастя — перестати тур-

буватися про речі, які не підвладні нашій волі.
◊ У щастя немає завтрашнього дня, немає у нього і 

вчорашнього… у нього є тільки сьогодення – і то не день, 
а мить!

◊ Щасливий той, хто щасливий у себе вдома. 
◊ Часто щастя шукають так само, як окуляри: коли 

вони на носі. 
◊ Є два бажання, здійснення яких може скласти іс-

тинне щастя людини, — бути корисним і мати спокійну 
совість. 

◊ Щастя — це гарне здоров'я і погана пам'ять. 
◊ Велика перешкода для щастя — це очікування за-

надто великого щастя.

СТРАШНА РУЙНІВНА СИЛА

Невигадане

Він побачив її на курорті, куди приїхав відпочити від буденних справ та підлікувати 
тіло і душу. Надоїло самотньо жити після смерті рідних своїх «дівчат» - дружини 

Наталі і ще ненародженої донечки. Гірко і боляче, душа  рвалася на шматки. 
Кажуть, що час лікує рани. Ні, він не зможе забути, як починалося їхнє молоде 

спільне життя і як раптово воно обірвалося… Чи так судилося? 

СТРУНИ СЕРЦЯ
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На конференції ПФЛ клуби Першої ліги 
проголосували за продовження чемпіо-
нату України з футболу. За таке рішення 
висловилися 11 представників клубів, 4 
голоси були проти продовження сезону, 1 
учасник утримався.

У турнірній таблиці Першої ліги львів-
ський "Рух" йде на першій сходинці. Друге 
місце у луцької "Волині". Третю-шосту схо-
динки ділять "Минай", "Інгулець", "Обо-
лонь-Бровар" і "Агробізнес".

* * *
Міжнародна федерація футболу онови-

ла рейтинг збірних, попри те, що усі матчі 
національних команд були скасовані через 
пандемію коронавірусу. Змін у списку не 

відбулося. Лідирує у світовому рейтингу 
Бельгія, слідом за якою розташувалися 
Франція, Бразилія, Англія та Уругвай. Збір-
на України залишилася на 24-й позиції. Із 
суперників команди Андрія Шевченка на 
Євро-2020 найвище перебуває збірна Ні-
дерландів, яка займає 14-те місце. Австрія 
– 26-та. Серед команд, з якими Україна зі-
грає у Лізі націй, вище за інших Іспанія, яка 
йде восьмою, Швейцарія – 12-а, Німеччина 
– 15-а.

* * *
Півфінальні матчі Кубка України з фут-

болу відбудуться 17 і 24 червня. У першому 
поєдинку "Минай" прийме київське "Ди-
намо", у другій зустрічі "Маріуполь" вдома 

зіграє з полтавською "Ворсклою". Зустрічі 
відбудуться в Минаї і Маріуполі. Фінал тур-
ніру запланований на 8 липня і пройде на 
"Арені Львів".

* * *
Колишній чемпіон світу WBC у напів-

важкій вазі Олександр Гвоздик у 33 роки 
вирішив завершити кар'єру. Останній 
поєдинок боксер провів 19 жовтня 2019 
року та програв нокаутом росіянину Ар-
туру Бетербієву у бою за титули чемпіо-
на світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг) за 
версіями WBC (Всесвітньої боксерської 
ради) та IBF (Міжнародної боксерської 
федерації). Гвоздик - бронзовий призер 
Олімпіади-2012. На професійному рин-

зі він провів 18 поєдинків, в 17 здобув 
перемоги (14 нокаутом) та зазнав одні-
єї поразки. Олександр володів чемпіон-
ським поясом WBC, який у грудні 2018 
року відібрав у багаторічного лідера 
дивізіону канадця Адоніса Стівенсона. 
За словами менеджера, Гвоздик неспо-
дівано завершив кар'єру, щоб зайнятися 
бізнесом.

Стали відомі колосальні гонорари 
Фьюрі та Джошуа за їхній бій. Так, за свій 
перший очний поєдинок боксери отрима-
ють по 125 мільйонів доларів. У другому 
бою 60% гонорару дістанеться переможцю 
першого, а його невдасі - 40%.

За підсумками сезону 
2019/20 років футбольний 
клуб "Нива" Тернопіль 

виборов путівку у Першу лігу. 
Рішення прийняли на Конференції 

ПФЛ, що відбулася 11 червня на сто-
личному НСК "Олімпійський". Клуби 
Другої ліги більшістю вирішили зупи-
нити проведення поточного сезону. 
Щодо Першої ліги, то її учасники біль-
шість голосів віддали за продовження 
сезону.

Крім цього, розглянули питання 
щодо обміну між лігами. По дві коман-
ди з Груп А та Б напряму підвищаться 
у класі. А команди, що посіли 3-ті міс-
ця, зіграють перехідні матчі з клубами 
Першої ліги, які за підсумками сезону 
посядуть 15-те та 16-те місце. У сезоні 
2020/21 Першу лігу розширять до 18-
ти учасників.

Рішення позачергової Конференції 
ПФЛ офіційно затвердив і Виконком 
УАФ:

За результатами засідання Викон-
ком УАФ ухвалив такі рішення:

чемпіонат України з футболу се-
ред команд клубів другої ліги сезо-
ну-2019/2020 достроково завершити;

визначити підсумковий розподіл 
місць у турнірній таблиці груп "А" та 
"Б" другої ліги за підсумками зіграних 
двох кіл чемпіонату України з футболу 

серед команд клубів другої ліги сезо-
ну-2019/2020;

визначити команди, що посіли 
перші та другі місця другої ліги (гру-
пи "А" та "Б") за підсумками зіграних 
двох кіл чемпіонату України з фут-
болу серед команд клубів другої ліги 
сезону-2019/2020, як такі, що перехо-
дять до першої ліги за умови наявно-
сті атестата, який надає право участі у 
змаганнях серед команд клубів першої 
ліги;

чемпіонат України з футболу се-
ред команд клубів першої ліги сезо-
ну-2019/2020 поновити у форматі 
згідно з Регламентом змагань ПФЛ  і 
з дотриманням рекомендацій щодо 
організації протиепідемічних заходів, 
встановлених постановою головного 
державного санітарного лікаря Украї-
ни № 27 від 26.05.2020.

 Нагадаємо, що "Нива" завершила 
сезон 2019/20 на першому місці у Гру-
пі А, набравши 41 очко. У найближчий 
четвер відбудеться розширена зустріч 
керівництва, тренерського штабу та 
гравців "Ниви", на якій обговорять під-
готовчі плани перед стартом у Першій 
лізі. Орієнтовна дата початку нового 
сезону - кінець серпня - початок верес-
ня, повідомляє прес-служба футболь-
ного клубу «Нива».

20-річна Олександра Міленко вва-
жається однією з найобдарованіших 
українських волейболісток. Нещодавно 
вона підписала контракт з російським 
клубом "Сєвєрянка".  Команда з міста 
Череповець – чотириразовий чемпіон 
вищої ліги А чемпіонату Росії (2011, 
2015, 2017, 2018).

Для Олександри Міленко "Сєвєрян-
ка" стане першим закордонним клубом. 
Свою спортивну кар’єру волейболістка 
розпочала у тернопільській "Галичан-
ці", з якою стала бронзовим призером 
Суперліги України-2017/2018. З "Гали-
чанкою" Олександра неодноразово ста-
вала фіналісткою Кубка та Суперкубка 
України. Міленко також виступала за 
студентську збірну України на Всесвіт-
ній універсіаді в Неаполі в 2019 році.

* * *
З лютого 2020 року у Тернополі 

функціонує комунальний заклад Терно-
пільської міської ради "Дитячо-юнаць-
ка спортивна школа "Футбольна акаде-
мія "Тернопіль". 

Це вже сьома ДЮСШ на території мі-
ста, метою започаткування якої є ство-

рення сприятливих умов 
для розвитку та популя-
ризації футболу серед 
дітей і молоді Тернопіль-
ської міської територі-
альної громади, впрова-
дження європейського 
досвіду управління, по-
кращення спортивної 
інфраструктури, органі-
зації навчально-виховного процесу, са-
мореалізації вихованців академії футбо-
лу та тренерсько-викладацького складу.

В управлінні спорту наголошують, 
що в нову академію футболу переведені 
усі діти, які раніше відвідували заняття 
з футболу у ДЮСШ з футболу та інших 
ігрових видів спорту. Заняття футболом 
у спортивних групах академії для дітей 
та молоді залишаються безкоштовни-
ми, як це було у ДЮСШ з футболу та ін-
ших ігрових видів спорту.  А з 1 вересня 
створюватимуться нові додаткові гру-
пи з футболу для дітей віком від 6 років.

Зазначимо, що саме приміщення ака-
демії знаходиться у парку "Топільче", де 
також є облаштовані футбольні поля 
для повноцінних занять. При потребі, 
займатися футболом вихованці акаде-
мії зможуть і на новостворених полях у 
різних мікрорайонах міста.

Через карантинні обмеження тре-
нувальний процес в академії футболу 
серед молодших груп буде розпочатий 
після спільного рішення тренерів та 
батьків гравців, а старші групи академії 
розпочнуть свої тренування з футболу 
уже цього тижня.

Як розповів 
президент 
футбольного 

клубу з Бучача Андрій 
Віталійович Гладських, 
зміна назви пов’язана з 
брендом якому вже 60 
років. 

Нагадаємо, саме під наз-
вою "Колос" до Бучача прийшли найбіль-
ші перемоги в історії команди. "Колос" – 
3-разовий володар кубка СРСР "Золотий 
колос" серед сільських команд (1969-71 
рр.), срібний призер чемпіонату Украї-
ни серед колективів фізкультури (1966 
р.), 8-разовий чемпіон Тернопільської 
області (1966-1973 рр.), володар кубка 
Тернопільської області (1965). Настав-
ник "Колоса" в ці роки Петро Савчук за 
досягнення отримав звання заслуженого 
тренера УРСР.

* * *
14 червня, у першому турі вищої ліги 

чемпіонату Тернопільської області від-
булося два поєдинки. Ще п’ять матчів 
було зіграно у першій лізі. Ось їх резуль-
тати:

ВИЩА ЛІГА
«Колос» (Бучач) – «Дністер» (Заліщи-

ки) – 1:1
«Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – 

«Зоря» (Хоростків) - 3:1.

* * *
ПЕРША ЛІГА

 «Хатки» (Бережани) – ФК «Нараїв» – 
0:0

 «Рідна Борщівщина» (Борщів) – ФК 
«Трибухівці» – 2:3 (0:1)

«Колос» (Зборів) – «Віго-Острів» (Ос-
трів) – 2:3 (0:1)

«Нива» (Підгайці) – «Нива» (Город-
ниця) – 1:0 (0:0)

 «Поділля» (Васильківці) – ФК «Мель-
ниця» (Мельниця-Подільська) – 0:0.

Завершився 26-й тур 
Української Прем'єр-ліги, 
в якому було зіграно п'ять 

поєдинків. Всі ігри вже звично 
проходили без глядачів. 
При цьому матч "Карпати" 
- "Дніпро-1", який повинен 
був відбутися в цьому турі, 
було відкладено через спалах 
коронавірусу у львівському 
клубі.

Центральним поєдинком туру ста-
ло протистояння луганської "Зорі" і 
київського "Динамо". Підопічні Олек-
сія Михайличенка здобули вольову 
перемогу з рахунком 3:1 та вийшли 
на чисте друге місце в УПЛ.

 Крім того, "Шахтар" обіграв "Ко-
лос" і знаходиться в одній перемозі 
від дострокового чемпіонства. На-
ступну гру «гірники» проведуть з 
«Олександрією» в Києві 20 червня, і 
вже в цей день можуть оформити свій 
13-й титул у чемпіонатах України (у 
«Динамо» зараз 15 титулів).

Результати матчів:
"Маріуполь" - "Ворскла" - 1:1
"Олімпік" - "Львів" - 2:0
"Зоря" - "Динамо" - 1:3
"Колос" - "Шахтар" - 0:1 
"Олександрія" - "Десна" - 1:5 

«Шахтар»  за крок до чемпіонства «Нива» підвищується у класі

Стартували футбольні баталії
У новий сезон бучацька команда "Вся Україна –

Колос" входить з новою-старою назвою. 
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Густа і яскрава зелень, щебетання пта-
шок, м’які коливання вітру, які видають 
близькість до води. Спускаємося з дороги 
у невелику долину, й за кілька хвилин ми-
луємось неймовірними краєвидами. 

Розкішна долина потопає в зелені й 
обрамлює собою широке водне плесо. 

Виникає дивовижне відчуття, неначе 
навколо немає метушливих міст, дедлай-
нів і уже звичних маленьких щоденних 
стресів.  

Якщо вам на мить здалося, що мова 
про якісь закордонні природні дива - 
ландшафтні парки десь у США чи недо-
сліджені землі Південної Америки, то ви 
помилилися. Все це - Україна і одне з її 
семи природних чудес - Дністровський 
каньйон. 

Сьогодні "Наш ДЕНЬ" ділиться міс-
циною, звідки стартує неймовірний 
маршрут - екологічна стежка вздовж ма-
льовничих пам’яток каньйону. Недавно 
завершили її облаштування. Тож якщо 
пандемія коронавірусу зіпсувала ваші 
плани на літній відпочинок за кордоном, 
спробуйте відкрити для себе невідомі 
досі місця в Україні. 

Починається стежка в селі Устечку 
Заліщицького району Тернопільщини. За-
вершується біля Джуринського водоспа-
ду, який вважають найбільшим рівнин-
ним водоспадом України.

Протяжність маршруту - близько 5,5 
кілометрів, за бажанням його можна збіль-
шити. Дорогою ви вдосталь намилуєтесь 
гротами і водоспадами, загубленими зам-
ками і відчуєте, яка цілюща сила природи. 

Ê³ëüêà ôàêò³â ïðî 
«óêðà¿íñüê³ òðîï³êè» 

Дністер – одна із найбільших і найкра-
сивіших річок України. Від Галича до Хо-
тина річка утворює унікальний Дністров-
ський каньйон – один із найбільших не 
тільки в Україні, а й у Європі. 

Його довжина близько 250 кілометрів. 
Тут – комфортний м’який клімат і різно-
манітна флора та фауна. Наприклад, зу-
стрічаються полози, які сягають у довжи-
ну три метри й підлізають іноді до осель, 
проте абсолютно безпечні для людей. 
А п’ять років тому київські дослідники 
знайшли в долині річки Джурин комаху, 
яку востаннє живою бачили у 1834 році. 
Відшукали її за рослиною - головатнем, 
якою та харчується. 

Пагорби каньйону – це справжні 
«українські тропіки»: береги  вкривають 
листяні ліси, де ростуть дуби, липи, граби, 
клени, берези і ясени. 

Ùî ìîæíà ïîáà÷èòè?
Аби зберегти унікальні ландшафти, 

десять років тому на цих територіях обла-
штували Національний природний парк 
"Дністровський каньйон".

Цього літа працівники парку запрошу-
ють всіх охочих дослідити його не лише з 
води (останніми роками тут активно про-
водять сплави), а й із суші. 

Досі пішохідні мандрівки в Україні не 
користувалися аж надто великою популяр-
ністю. Виняток - походи Карпатами. Проте 
ця ситуація, скоріш, пов’язана з відсутніс-
тю таких маршрутів, хоча, наприклад, у тій 
же Європі чи США їх надзвичайно багато. 

Екологічна стежка в Дністровському 
каньйоні - перша. Її промаркували спе-
ціальними позначками, щоб мандрівник 
міг зорієнтуватися, куди йти далі. Також 
є інформаційні стенди з розповідями про 
пам’ятки, а надзвичайники розмістили 
спеціальні точки порятунку - яскраві та-
блички з номером телефону рятувальної 
служби. 

- Ми сформували екологічну стежку 
на місці історичного маршруту, який був 
ще до створення парку, - розповідає на-
чальник відділу еколого-освітньої роботи 
Національного природного парку "Дні-
стровський каньйон" Аркадій Сідоров. 
- Найкраще починати похід з Устечка, від 
наметового табору в гирлі річки Джурин. 
Але за бажання можна і з інших локацій. 
З Устечка йдемо попід Дністер, минаємо 
сільську школу і виходимо на дорогу, що 
веде до руїн старого мосту. Далі стежка 
веде в дубово-грабовий ліс, де є водоспад 
"Дівочі сльози" й грот монаха-самітника, а 
звідти - до Джуринського водоспаду. Там є 
мальовничі руїни замку, який до 1939 року 
вважався найкращим у Західному Поділлі. 

Також можна оглянути залишки костелу 
Діви Марії, побудованого в 1763 році. 

Òèõî òå÷óòü 
"Ä³âî÷³ ñëüîçè"…

Один з туристичних пунктів екостеж-
ки - водоспад "Дівочі сльози". Його висота 
майже 5 метрів. 

Неподалік тече невеличке джерело 
святої Анни, саме воно за пару десятків ме-
трів і перетворюється на водоспад "Дівочі 
сльози". Вода стікає з травертинової скелі. 
Це надзвичайно мальовнича на вигляд гір-
ська порода. 

- У воді є різні домішки, кальцієві солі, і 
там поселяється, де мокро, мох, згодом він 
відмирає і утворюється крихка м’яка маса, 
- розповідає Аркадій Сідоров. - У цій місце-
вості - молода травертина, їй приблизно 
6-8 тисяч років. 

За легендою, невтішна дівчина, втра-
тивши коханого, знайшла прихисток біля 
тутешніх джерел, плакала і виглядала су-
дженого. Відтоді водоспад і називають "Ді-
вочі сльози". Цікаво, що в Західній Україні є 
кілька водоспадів з такою ж назвою. 

Над природною пам’яткою - рукотвор-
на келія. Всередині притулилась до стіни 
кам’яна скульптура святого Онуфрія, а 
саме місце навіває відчуття спокою.  

З печерою теж пов’язана цікава леген-
да. Вважається, що приблизно з 1920 до 
1939 роки тут жив монах-відлюдних Ми-
хайло. Він мав русяву довгу бороду та, роз-
повідають, ходив босий весь рік. В Устечку 

є церква, у якій він не пропускав жодної 
служби. Кажуть, що в храмі навіть є відби-
ток його слідів, оскільки стояв весь час на 
одному місці. 

Ïåðåõîïëþº ïîäèõ…
Нагулявшись лісами, мандрівники 

приходять у кінцевий пункт мандрівки - 
до Джуринського водоспаду, що неподалік 
від села Нирків. Перше, що тут вражає – це 
червона земля. А все через незвичайний 
колір камінних скель, які найбільше по-
ширені в цій місцевості. Саме від кольору 
землі й каміння пішла назва древнього по-
селення Червоногород, яке було тут кілька 
століть тому. 

Коли прямуєш до водоспаду, ще здале-
ку починаєш чути шалений гуркіт води, а 
коли він несподівано виринає з-за дерев, 
просто перехоплює подих. Водоспад без 
вагань можна назвати атракціоном, адже 
адреналін та гострі враження тут вам га-
рантовані. 

#ÌàíäðóéÓêðà¿íîþ
Відпочивати на Дністрі влітку – іде-

альний варіант. Можна розкласти намет в 
одній з мальовничих локацій і покупати-
ся, позасмагати, порибалити. Якщо є біль-
ше часу - відвідати неймовірно красиві 
пам’ятки, яких так багато неподалік. 

Це і таємнича печера Вертеба, і пре-
красний Монастирок, де в древньому 
печерному храмі збереглась єдина ікона 
Христа із заплющеними очима, і затишні 
Заліщики, де можна помилуватися запамо-
рочливою панорамою Дністра. Про них - у 
наступних випусках "Нашого ДНЯ".

Тим часом Державне агентство роз-
витку туризму України дало старт проєкту 
"Мандруй Україною". Його мета – популя-
ризувати серед співвітчизників внутріш-
ній туризм.

Спробуйте і ви та обов’язково поділіть-
ся у соцмережах своїми 
улюбленими локаціями 
з хештегом #МандруйУ-
країною.

"Наш ДЕНЬ" вдячний за організацію 
мандрівки Тернопільській обласній дер-
жавній адміністрації й департаменту 
розвитку інфраструктури, транспор-
ту та туризму ОДА. 

ÍÅÉÌÎÂ²ÐÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÀ: 
ìанäрівêа çаãублåниìи ñтåæêаìи 
ÄÍ²СÒÐÎÂСÜÊÎÃÎ ÊÀÍÜÉÎÍÓ

Âèõîäèìî ç áóñèêà ³, ï³äõîïëåí³ òåïëèìè òå÷³ÿìè ïîâ³òðÿ, 
ïîòðàïëÿºìî â ñó÷àñíó âåðñ³þ ÿêîãîñü Åäåìó... 

КОРИСНО
Якщо ви ніколи не бували на Дністровському каньйоні, 
або ж мало його знаєте, у Національному парку можна 
замовити екскурсію, номер телефону - 0982508764.!

Антоніна 
БРИК.
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UA:Перший
06.00 М/с “Книга джунглiв”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 01.25, 03.30, 05.20 
Новини.

09.30 Т/с “Дама пiд вуаллю”.
11.25 Телепродаж.
12.00, 13.10, 18.20, 00.30, 01.55 Суспiльна 

студiя. Марафон.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 Погода.
15.25 “Грандiознi проекти: вулиця”.
16.30, 20.30, 22.45 Д/с “Дикi тварини”.
17.30, 18.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
19.20 Д/с “Тваринна зброя”.
21.40 Святi та грiшнi.
00.00, 04.00 Бюджетники.
04.25 Енеїда.

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

“1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 05.40 

“ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15, 11.50, 12.15, 12.45, 04.25 “Любий, 

ми переїжджаємо”.
13.10 “Одруження наослiп”.
14.45 “Щоденник медiума”.
15.45 “Свiт навиворiт”.
17.10 Т/с “Вiтер кохання”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.20 Х/ф “Форма води”.
22.45 “Грошi”.
00.00 “Дубiнiзми”.
00.20 Х/ф “Iгри розуму”.
02.40 Х/ф “З iншого боку лiжка”.

Iíòер
03.25 “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 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 18.00, 19.00, 02.05 “Стосується 

кожного”.
11.10, 12.25 Х/ф “Трьох потрiбно при-

брати”.
13.35 Х/ф “Слiди апостолiв”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. 

Вiдлуння вiйни”.
23.45 Т/с “Слiдчий Горчакова”.
00.50 Х/ф “Секретний фарватер”.

ICTV
04.40 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00 Т/с “Вiддiл 44”.
05.50 Громадянська оборона.
06.40 Факти тижня.

08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
09.55, 13.20, 16.20 Т/с “Поганий хоро-

ший коп”.
12.45, 15.45 Факти. День.
17.00 Х/ф “Водiй для копа”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.05, 21.20 Х/ф “Орлиний зiр”.
22.35 Свобода слова.
23.55 Х/ф “Снайпер 2”.
01.40 Х/ф “Снайпер 3”.

ÑТБ
06.05, 22.55 Т/с “Анна-детектив”.
07.00 Все буде добре!
08.50 Ультиматум.
10.30 Хата на тата.
12.30, 14.50, 15.35 Т/с “Коли ми вдома”.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.15 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с “Зникла наречена”.
00.50 Х/ф “Знайомство з батьками”.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.10 Вар`яти.
08.10 Improv Live Show.
10.00 Х/ф “Двохсотрiчна людина”.
12.20 Х/ф “Космос мiж нами”.
14.40 Х/ф “Земля майбутнього: Свiт за 

гранню”.
17.00 Х/ф “Гонитва”.
19.00 Таємний агент.
20.10 Х/ф “З мiркувань сумлiння”.
22.50 Х/ф “Шпигуни-союзники”.
01.00 Т/с “Загубленi”.
01.55 Служба розшуку дiтей.
02.00 Зона ночi.

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, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.45, 00.00, 02.00, 
04.00, 05.00 Час новин.

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

07.15 Д/с “Бойовi кораблi”.
08.15 Д/с “Найзавантаженiший у свiтi”.
09.35 Д/с “Життя через об`єктив”.
10.05, 11.10 Д/с “Найбiльш екстремаль-

ний”.
12 .10 Час .  П iдсумки тижня з  А. 

Мiрошниченко.
13.10, 14.10 Д/с “Найнебезпечнiшi по-

льоти”.
15.30, 02.15, 05.15 Машина часу.
16.10 Т/с “Селище янголiв”.
17.00 Т/с “Дiрк Джентлi”.
18.10 Д/с “Повiтрянi воїни”.
19.15 Д/с “Нижче тiльки пекло”.
20.00, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
22.00, 23.00 Д/с “Друга свiтова вiйна. 

Свiдчення вiйни”.
00.10 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.
09.30, 04.00 Реальна мiстика.
12.45 Агенти справедливостi.
14.45, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 2”.
20.10 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Хто ти?”, 1 i 2 с.
23.30 Т/с “Здрастуй, сестро”, 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с “Здрастуй, сестро”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
08.00 М/ф “Земля до початку часiв 12: 

День лiтунiв”.
09.35 М/ф “Барбi з Лебединого озера”.
11.10, 01.50 Х/ф “Дихай заради нас”.
13.20 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
14.15 Х/ф “Якщо тiльки”.
16.10, 22.00 “Орел i решка. Морський 

сезон”.
19.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
21.00 “Орел i решка. Перезавантажен-

ня. Америка”.
00.00 Х/ф “Дев`ятки”.
03.40 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.00 М/ф “Вiннi Пух”.
06.10, 16.50, 20.50, 03.25 “Випадковий 

свiдок”.
07.15 Х/ф “А зорi тут тихi...”
10.45 Т/с “Досьє “Майорка”.
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.55 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
14.20 “Таємницi кримiнального свiту”.
15.40 “Втеча. Реальнi iсторiї”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
22.30 Т/с “Морський патруль”.
00.25 Х/ф “Страховик”.
02.30, 03.45 “Речовий доказ”.
04.10 “Правда життя”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.15 Х/ф “Мiст у Терабiтiю”.
11.55 Х/ф “Жива вода”.
13.05 Х/ф “Схiд темряви”.
14.50 Т/с “Тут”.
19.50 Х/ф “Зелена миля”.
23.00 Панянка-селянка.
01.45 Щоденники Темного.
02.30 Вiталька.

Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

07.10, 08.10 “Новий день” з Ю. Шпачин-
ською, Т. Калатай, Б. Мамаєм та М. 
Матросовим.

09.10, 10.10 “Прямий” трафiк” з К. Ашiон 
i П. Рольником.

11.10, 12.10 “Деталi на “Прямому” з В. 
Фроловою i О. Близнюком.

13.10 “Гаряча тема” з О. Курбановою та 
М. Стецюк.

14.15, 16.10 “По факту” з А. Сайчуком, Л. 
Мамедовою i В. Попович.

17.10 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.10, 01.30 Правда життя.
09.20, 00.20 Речовий доказ.
10.30, 16.55 Пiд iншим кутом.
11.30, 17.55 Свiт дикої природи.
12.30 Особливий загiн.
13.25 Мiстична Україна.
14.20, 19.55 Фантастичнi iсторiї.
15.15, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.05, 21.45 НЛО з минулого.
18.55 Iлюзiї сучасностi.
20.50 Заборонена iсторiя.
22.35 Народженi мусонами.
02.50 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Сiмнадцятий трансатлан-

тичний”.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 “Невiдома версiя”.
10.20 “Спогади”.
11.10, 02.45 “Зорянi долi”.
12.00 “Моя правда”.
12.50 Т/с “Паризькi таємницi”.
16.10 Х/ф “Загiн особливого призна-

чення”.
17 .30 Х/ф “Мерседес” т iкає в iд 

переслiдування”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.45 Х/ф “Сiм етапiв любовi”.
01.45 “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, 19.15 Т/с “Опер за викликом 3”.
09.55 “Помста природи”.
10.15 “Загублений свiт”.
14.25 Х/ф “Сталевий свiтанок”.
16.20 Х/ф “Американець”.
20.05 Т/с “Ментiвськi вiйни. Київ 2”.
21.50 Т/с “CSI: Мiсце злочину 12”.
23.30 Х/ф “Хижак”.
01.20 Х/ф “Точка вiдриву”.
02.45 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 16.10 Т/с “Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
07.30 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
08.50 М/ф “Аладдiн”.
10.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
00.00 Мамареготала. Найкраще.
03.35 “Роздовбаї”.
04.50 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.30, 07.30 Автоперегони. Геймiнг. 

WTCR. Зальцбург.
01.30 Автоперегони. Геймiнг. Ле-Ман.
02.30 Снукер. “Мастерс - 2019”. Фiнал. 

Трамп - О`Саллiван.
04.00, 12.30, 13.30 Снукер. ЧC - 2019. 

Шеффiлд. День 5.
06.00, 07.00 Автоперегони. WTCR. Огляд 

сезону - 2019.
08.30 Автоперегони. Геймiнг. WTCR. 

Хунгарорiнг.
09.30, 11.00, 20.00, 21.30 Тенiс. Тур 

Адрiатики. День 3.
15.00 Велоспорт. “Вуельта - 2017”. 

Етап 10.
15.30 Велоспорт. “Вуельта - 2017”. 

Етап 13.
16.00 Велоспорт. “Вуельта - 2017”. 

Етап 21.
16.30 Велоспорт. Гран-прi - 2017. Мон-

реаль.
17.30 Велоспорт. Гран-прi - 2017. Iмпанiс 

- Ван Петегем.
18.30 Велоспорт. “Тур Парижа - 2017”.
23.00, 23.30 Автоперегони. Формула E. 

Топ-100.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 09.50, 23.45 Yellow.
06.10 Баварiя - Фрайбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
08.00 Iнтер - Сампдорiя. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 19.15 “Великий футбол”.
11.40 Марiуполь - Львiв. Чемпiонат Укра-

їни.
13.25, 21.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
13.55 Сосьєдад - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
16.30 Шахтар - Александрiя. Чемпiонат 

України.
18.20 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
20.50 “Суперматчi”. Лiга чемпiонiв УЄФА.
21.30 #залишайсязФутболом.
22.55 Live. Вiльярреал - Севiлья. Чемпiонат 

Iспанiї.
00.55 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
01.50 Ворскла - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
03.40 Топ-матч.
03.55 Лейпцiг - Боруссiя (Д). Чемпiонат 

Нiмеччини.
05.45 Програма передач.

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

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 01.25, 03.30, 05.20 
Новини.

09.30 Т/с “Дама пiд вуаллю”.
11.25 Телепродаж.
12.00 ,  13 .10 ,  18 .20 ,  00 .30 ,  01 .55 

Суспiльна студiя. Марафон.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 Погода.
15 .25 “Гранд iозн i  проекти :  Нова 

Зеландiя”.
16.30, 20.30 Д/с “Дикi тварини”.
17.00 Д/с “Боротьба за виживання”.
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
19.20 Д/с “Тваринна зброя”.
21.40 Нашi грошi.
22.15 Т/с “Мiстер Селфрiдж”.
00.00 Перша шпальта.
04.00 Спiльно.
04.25 UA:Фольк. Спогади.

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

“1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 05.20 

“ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15, 11.50, 12.15, 12.45, 04.20 “Любий, 

ми переїжджаємо”.
13.10 “Одруження наослiп”.
14.45 “Щоденник медiума”.
15.40 “Свiт навиворiт”.
17.10 Т/с “Вiтер кохання”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.40 Х/ф “Мiж нами, дiвчатами”.
22.30, 02.20 Х/ф “Iнша жiнка”.
00.30 Х/ф “Багряний пiк”.

Iíòер
03.35 “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 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок. По 

той бiк фронту”.
18.00, 19.00, 02.10 “Стосується кож-

ного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. 

Вiдлуння вiйни”.
23.45 Т/с “Слiдчий Горчакова”.
00.55 Х/ф “Секретний фарватер”.

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.

04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
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.
10.10 Секретний фронт.
10.45 Х/ф “Снайпер 2”.
12.30, 13.20 Х/ф “Снайпер 3”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45, 16.20 Х/ф “Снайпер 4: Переза-

вантаження”.
17.00 Х/ф “Снайпер 7: Iдеальне вбив-

ство”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Розтин покаже”.
23.25 Х/ф “Снайпер 5: Спадщина”.
01.15 Х/ф “Ганнiбал”.
03.20 Т/с “Поганий хороший коп”.

ÑТБ
05.15, 22.55 Т/с “Анна-детектив”.
07.00 Все буде добре!
08.50 Ультиматум.
10.30 Хата на тата.
12.35, 14.50, 15.35 Т/с “Коли ми вдома”.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.15 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с “Зникла наречена”.
00.50 Х/ф “Знайомство з Факерами”.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.10 Вар`яти.
09.20 Т/с “Грiмм”.
11.10 Х/ф “Куленепробивний чернець”.
13.10, 19.00 Аферисти в мережах.
20.50 Х/ф “Танго i Кеш”.
22.50 Х/ф “Кобра”.
00.20 Т/с “Загубленi”.
02.00 Зона ночi.
04.10 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, 00.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

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

07.15 Д/с “Бойовi кораблi”.
08.15 Д/с “Найзавантаженiший у свiтi”.
09.35 Д/с “Життя через об`єктив”.
10.05, 11.10 Д/с “Найбiльш екстре-

мальний”.
12.30 Є сенс.
13.10, 14.10 Д/с “Найнебезпечнiшi по-

льоти”.
15.30, 02.15, 05.15 Машина часу.
16.10 Т/с “Гонитва за тiнями”.
17.10 Д/с “Мисливцi за нацистами”.
18.10 Д/с “Повiтрянi воїни”.
19.15 Д/с “Нижче тiльки пекло”.
20.00, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
22.00, 23.00 Д/с “Друга свiтова вiйна. 

Свiдчення вiйни”.

00.10 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, 

04.00 Сьогоднi.
09.30, 04.50 Реальна мiстика.
12.45 Агенти справедливостi.
14.45, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 2”.
20.10 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Хто ти?”, 3 i 4 с.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с “Мiй кращий ворог”, 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с “Мiй кращий ворог”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
08.00 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.25 “Дай лапу”.
09.00 Т/с “Доктор Хто”.
10.30 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
14.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.00, 22.00 “Орел i решка. Морський 

сезон”.
17.00 “Орел i решка. Перезавантажен-

ня”.
21.00 “Орел i решка. Перезавантажен-

ня. Америка”.
00.00 Х/ф “Впусти мене. Сага”.
02.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.00 М/ф “Повернення блудного па-

пуги”.
07.35 М/ф “Як козаки у футбол грали”.
07.55, 16.50, 20.50, 02.45 “Випадко-

вий свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.15 

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Мiй бойовий розрахунок”.
10.50, 22.30 Т/с “Морський патруль”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
14.15 “Таємницi кримiнального свiту”.
15.20 “Правда життя. Професiйнi байки”.
18.20 “Будьте здоровi”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.15 “Склад злочину”.
01.05, 03.10 “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 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 “Село на мiльйон”.
23.00 ЛавЛавCar 2.
01.20 Теорiя зради.
02.20 Щоденники Темного.
03.05 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

07.10, 08.10 “Новий день” з Ю. Шпачин-
ською, Т. Калатай, Б. Мамаєм та М. 
Матросовим.

09.10, 10.10 “Прямий” трафiк” з К. Ашiон 
i П. Рольником.

11.10, 12.10 “Деталi на “Прямому” з В. 
Фроловою i О. Близнюком.

13.10 “Гаряча тема” з О. Курбановою та 
М. Стецюк.

14.15, 16.10 “По факту” з А. Сайчуком, 
Л. Мамедовою i В. Попович.

17.10 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.05, 01.30 Правда життя.
09.15, 00.20 Речовий доказ.
10.25, 16.55 Пiд iншим кутом.
11.25, 17.55 Свiт дикої природи.
12.25, 22.35 Особливий загiн.
13.25 Скарб.ua.
14.20, 19.55 Фантастичнi iсторiї.
15.15, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.05, 21.45 НЛО з минулого.
18.55 Скептик.
20.50 Заборонена iсторiя.
02.45 Брама часу.
05.40 Квiтка Цiсик.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф “Загублене мiсто”.
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”.
11.10 “Моя правда”.
12.00 Т/с “Паризькi таємницi”.
15.20 Х/ф “Вершник без голови”.
17.10 Х/ф “Вантаж без маркування”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.45 Х/ф “Небезпечна гра”.
01.45 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 “Спецкор”.
06.30, 18.45 “ДжеДАI”.
07.00 Х/ф “Гелiос”.
09.10 “Помста природи”.
09.30, 17.20 “Загублений свiт”.
13.25 Х/ф “Гра на виживання”.
15.10 Х/ф “Джейсон Борн”.
19.15 Т/с “Опер за викликом 3”.
20.10 Т/с “Ментiвськi вiйни. Київ 2”.
22.05 Т/с “CSI: Мiсце злочину 12”.
23.45 Т/с “CSI: Мiсце злочину 11”.
02.05 “Облом.UA”.
04.05 1/2 КУ з футболу. “Минай” - “Ди-

намо”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 13.10, 00.25 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”.
11.30 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
15.10 Т/с “Теорiя великого вибуху”.
16.00 Т/с “СуперКопи”.
19.10 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
04.00 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.00, 07.00 Автоперегони. Формула E - 

2018/19. Саудiвська Аравiя.
01.00, 08.00 Автоперегони. Формула E - 

2018/19. Марракеш.
01.45, 08.45 Автоперегони. Формула E - 

2018/19. Сантьяго.
02.30, 04.00 Снукер. ЧC - 2019. Шеффiлд. 

День 5.
06.00, 06.30, 23.00, 23.30 Автоперегони. 

Формула E. Топ-100.
09.30, 11.00, 20.00, 21.30 Тенiс. Тур 

Адрiатики. День 4.
12.30, 13.30 Снукер. ЧC - 2019. Шеффiлд. 

День 10.
15.00 Велоспорт. Париж - Нiцца - 2018. 

Етап 8.
16.30 Велоспорт. “Вуельта Каталонiї - 

2018”. Етап 4.
17.30 Велоспорт. “Вуельта Каталонiї - 

2018”. Етап 7.
18.30 Велоспорт. “Тур Країни Баскiв - 

2019”. Етап 6.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Вiльярреал - Севiлья. Чемпiонат 

Iспанiї.
07.45, 20.00 Чемпiонат Iталiї. Передмо-

ва до туру.
08.15 Лечче - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 21.15 Yellow.
10.30 #залишайсязФутболом.
11.35, 17.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
12.05, 03.40 Топ-матч.
12.10 “Великий футбол”.
13.45 “Суперматчi”. Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.55 Ворскла - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
16.00 Болонья - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
18.15 Шахтар - Александрiя. Чемпiонат 

України.
20.25 Live. Верона - Наполi. Чемпiонат 

Iталiї.
22.55 Live. Барселона - Атлетiк. Чемпiонат 

Iспанiї.
00.55 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
01.50 Марiуполь - Львiв. Чемпiонат Укра-

їни.
03.55 Леванте - Атлетiко. Чемпiонат 

Iспанiї.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

22 червня

23 червня
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UA:Перший
06.00 М/с “Книга джунглiв”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

23.15, 01.25, 03.30, 05.20 Новини.
09.30 Т/с “Дама пiд вуаллю”.
11.25 Телепродаж.
12.00, 13.10, 18.20, 00.30, 01.55, 04.50 

Суспiльна студiя. Марафон.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 Погода.
15.25 “Грандiознi проекти: Нова Зеландiя”.
16.30 Д/с “Боротьба за виживання”.
17.30 Нашi грошi.
18.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
19.20 Д/с “Тваринна зброя”.
20.30 Д/с “Дикi тварини”.
21.40 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.15 Т/с “Мiстер Селфрiдж”.
00.00 Спiльно.
04.00 Енеїда.
04.25 #ВУкраїнi.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15, 11.50, 12.15, 12.45, 04.35 “Любий, ми 

переїжджаємо”.
13.10 “Одруження наослiп”.
14.50 “Щоденник медiума”.
15.45 “Свiт навиворiт”.
17.10 Т/с “Вiтер кохання”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.40 Х/ф “Мiж нами, дiвчатами”.
22.30, 02.35 Х/ф “Бiльше, нiж секс”.
00.30 Х/ф “Стендфордський тюремний екс-

перимент”.

Iíòер
03.40 “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. По той 

бiк фронту”.
18.00, 19.00, 02.10 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Вiдлуння 

вiйни”.
23.50 Т/с “Слiдчий Горчакова”.
00.50 Х/ф “Секретний фарватер”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.

05.40, 10.10 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
12.10, 13.20 Х/ф “47 ронiнiв”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.55, 16.20 Х/ф “Втеча задля порятунку”.
17.05 Х/ф “Кровний батько”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
21.25 Т/с “Розтин покаже”.
23.25 Х/ф “Снайпер 6: Примарний стрiлець”.
01.15 Х/ф “Червоний дракон”.
03.10 Т/с “Поганий хороший коп”.

ÑТБ
05.15, 22.55 Т/с “Анна-детектив”.
07.00 Все буде добре!
08.50 Ультиматум.
10.20 Хата на тата.
12.35, 14.50, 15.40 Т/с “Коли ми вдома”.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.15 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с “Зникла наречена”.
00.50 Х/ф “Знайомство з Факерами 2”.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.10 Вар`яти.
09.20 Т/с “Грiмм”.
11.10 Х/ф “З мiркувань сумлiння”.
13.40 Любов на виживання.
17.10, 19.00 Хто зверху? (12+).
20.50 Х/ф “Експат”.
22.50 Х/ф “13 привидiв”.
00.20 Т/с “Загубленi”.
02.00 Служба розшуку дiтей.
02.05 Зона ночi.

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, 00.00, 02.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

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

07.15 Д/с “Бойовi кораблi”.
08.15 Д/с “Найзавантаженiший у свiтi”.
09.35 Д/с “Життя через об`єктив”.
10.05, 11.10 Д/с “Найбiльш екстремальний”.
12.30 Про вiйсько.
13.10, 14.10 Д/с “Найнебезпечнiшi польоти”.
15.30, 02.15, 05.15 Машина часу.
16.10 Т/с “Гонитва за тiнями”.
17.10 Д/с “Мисливцi за нацистами”.
18.10 Д/с “Повiтрянi воїни”.
19.15 Д/с “Нижче тiльки пекло”.
20.00, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
22.00, 23.00 Д/с “Друга свiтова вiйна. 

Свiдчення вiйни”.
00.10 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.
09.30, 04.00 Реальна мiстика.
12.45 Агенти справедливостi.
14.45, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 2”.
20.10 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Хто ти?”, 5 i 6 с.
23.20 Зоряний шлях. Вечiр.
00.00 Т/с “Присягаюся любити тебе вiчно”, 

1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с “Присягаюся любити тебе вiчно”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
08.00 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.25 “Дай лапу”.
09.00, 00.00 Т/с “Доктор Хто”.
10.30, 01.30 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
14.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.00, 22.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
17.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
21.00 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
02.20 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 М/ф “Казка про риболова й рибку”.
07.35 М/ф “Як козаки наречених визво-

ляли”.
07.55, 16.50, 20.50, 02.40 “Випадковий 

свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.10 

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Безсмертний гарнiзон”.
10.50, 22.30 Т/с “Морський патруль”.
12.50 “Будьте здоровi”.
14.15 “Таємницi кримiнального свiту”.
15.20 “Правда життя. Професiйнi байки”.
18.20 “Вартiсть життя”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.20 “Склад злочину”.
01.05, 03.05 “Речовий доказ”.
04.05 “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 “Село на мiльйон”.
23.00 ЛавЛавCar 2.
01.20 Теорiя зради.
02.20 Щоденники Темного.
03.05 Вiталька.

Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.45 “Ре-
портер”. Новини.

07.10, 08.10 “Новий день” з Ю. Шпачин-
ською, Т. Калатай, Б. Мамаєм та М. 
Матросовим.

09.10, 10.10 “Прямий” трафiк” з К. Ашiон i 
П. Рольником.

11.10, 12.10 “Деталi на “Прямому” з В. Фро-
ловою i О. Близнюком.

13.10 “Гаряча тема” з О. Курбановою та 
М. Стецюк.

14.15, 16.15 “По факту” з А. Сайчуком, Л. 
Мамедовою i В. Попович.

17.10 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.20, 01.30 Правда життя.
09.30, 00.20 Речовий доказ.
10.40, 17.00 Пiд iншим кутом.
11.40 Фестивалi планети.
12.40, 18.00, 22.35 Особливий загiн.
13.35 Скарб.ua.
14.25, 19.55 Фантастичнi iсторiї.
15.15, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.10, 21.45 НЛО з минулого.
18.55 Скептик.
20.50 Заборонена iсторiя.
02.30 Теорiя Змови.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Чоловiки шукають пригоди”.
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.25 “Телемагазин”.
08.00, 11.35 “Моя правда”.
09.55 “Спогади”.
10.45, 02.55 “Зорянi долi”.
12.25 Т/с “Паризькi таємницi”.
15.35 Х/ф “Мерседес” т iкає в iд 

переслiдування”.
16.55 Х/ф “Дежа вю”.
19.00, 01.35 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати Крiстi”.
22.45 Х/ф “У любовi немає причин”.
01.15 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 “Спецкор”.
06.30, 18.45 “ДжеДАI”.
07.00 Х/ф “Атлантичний рубiж”.
08.40 Х/ф “Атлантичний рубiж: Воскресiння”.
10.10 “Помста природи”.
10.35, 17.20 “Загублений свiт”.
13.15 Х/ф “Охоронець”.
15.15 Х/ф “Код доступу “Кейптаун”.
19.15 Т/с “Опер за викликом 3”.
20.10 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
22.05, 23.45 Т/с “CSI: Мiсце злочину 12”.
01.25 “Облом.UA”.
04.05 27 тур ЧУ з футболу. “Карпати” - 

“Олiмпiк”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 13.10, 00.30 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 05.10 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”.
11.30 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
15.10 Т/с “Теорiя великого вибуху”.
16.00 Т/с “СуперКопи”.
19.10 Т/с “Морська полiцiя: Полювання на 

вбивць”.
03.55 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.00, 07.00 Автоперегони. Формула E - 

2018/19. Мехiко.
01.00, 08.00 Автоперегони. Формула E - 

2018/19. Гонконг.
01.45, 08.45 Автоперегони. Формула E - 

2018/19. Санья.
02.30, 04.00 Снукер. ЧC - 2019. Шеффiлд. 

День 10.
06.00, 06.30 Автоперегони. Формула E. 

Топ-100.
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, 15.00 Олiмпiйськi iгри. “Всупе-

реч усьому”.
15.30, 16.00, 16.30 Олiмпiйськi iгри. “Foul 

Play”.
17.00 Олiмпiйськi iгри. “Бiг в КНДР”.
18.00 Тенiс. АТР 250. Аделаїда. Фiнал. Руб-

льов - Харрiс.
18.25 Велоспорт. Класика Гамбурга - 2019.
18.55 Футбол. Чемпiонат Норвегiї. “Старт” 

- “Мольде”.
21.00 Футбол. Чемпiонат Норвегiї. “Оле-

сунн” - “Бранн”.
21.25 Футбол. Чемпiонат Норвегiї. “Одд” - 

“Волеренга”.
23.30 Автоперегони. Формула E. Сторiнки 

iсторiї.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Торiно - Удiнезе. Чемпiонат Iталiї.
07.45, 03.15 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
08.15 Лейпцiг - Боруссiя (Д). Чемпiонат 

Нiмеччини.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Шахтар - Александрiя. Чемпiонат 

України.
12.05 Барселона - Атлетiк. Чемпiонат Iспанiї.
13.55 Марiуполь - Львiв. Чемпiонат України.
16.00 Верона - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
17.45 Сосьєдад - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
19.25 Live. Марiуполь - Ворскла. 1/2 фiналу. 

Кубок України.
20.15, 23.45 Yellow.
21.25 #залишайсязФутболом.
22.55 Live. Реал - Мальорка. Чемпiонат 

Iспанiї.
00.55 Журнал Лiги чемпiонiв.
01.25 Баварiя - Фрайбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
03.45 Iнтер - Сассуоло. Чемпiонат Iталiї.
05.35 Топ-матч.

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

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 01.25, 03.30, 05.20 
Новини.

09.30 Т/с “Дама пiд вуаллю”.
11.25 Телепродаж.
12.00, 13.10, 18.20, 00.30, 01.55, 04.50 

Суспiльна студiя. Марафон.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 Погода.
15 .25 “Гранд iозн i  проекти :  Нова 

Зеландiя”.
16.30 Д/с “Боротьба за виживання”.
17.30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
18.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
19.20 Д/с “Тваринна зброя”.
20.30 Д/с “Дикi тварини”.
21.40, 04.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Т/с “Мiстер Селфрiдж”.
00.00 #ВУкраїнi.
04.00 Енеїда.

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

“1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 05.20 

“ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 11.55, 12.20, 04.05 “Любий, ми пе-

реїжджаємо”.
12.50 “Одруження наослiп 3”.
14.40 “Щоденник медiума”.
15.40 “Свiт навиворiт”.
17.10 Т/с “Вiтер кохання”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.45 Х/ф “Мiж нами, дiвчатами”.
21.45 “Право на владу”.
00.30 Х/ф “Серце дракона”.
02.20 Х/ф “Реквiєм за вбивцею”.

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 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок. По 

той бiк фронту”.
18.00, 19.00, 02.10 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. 

Вiдлуння вiйни”.
23.45 Т/с “Слiдчий Горчакова”.
00.50 Х/ф “Секретний фарватер”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 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.
10.05 Х/ф “Втеча задля порятунку”.
11.50, 13.20 Х/ф “Боєць”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00, 16.20 Х/ф “Одинак”.
16.35 Х/ф “Орлиний зiр”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Анти-зомбi.
21.25 Т/с “Розтин покаже”.
23.20 Х/ф “Снайпер 7: Iдеальне вбив-

ство”.
01.00 Х/ф “Людина-вовк”.
02.40 Т/с “Поганий хороший коп”.

ÑТБ
05.15, 22.55 Т/с “Анна-детектив”.
07.00 Все буде добре!
08.50 Ультиматум.
10.30 Хата на тата.
12.35, 14.50, 15.40 Т/с “Коли ми вдома”.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.15 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с “Зникла наречена”.
00.50 Х/ф “Флiрт з сорокарiчною”.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.10 Вар`яти.
09.20 Т/с “Грiмм”.
11.50 Х/ф “Лукас”.
13.30 Гастарбайтери.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
20.50 Х/ф “Крутi стволи”.
22.40 Х/ф “Лiтак президента”.
00.50 Т/с “Загубленi”.
01.55 Служба розшуку дiтей.
02.00 Зона ночi.
04.10 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, 00.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

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

07.15 Д/с “Бойовi кораблi”.
08.15 Д/с “Найзавантаженiший у свiтi”.
09.35 Д/с “Життя через об`єктив”.
10.05, 11.10 Д/с “Найбiльш екстре-

мальний”.
13.10, 14.10 Д/с “Найнебезпечнiшi по-

льоти”.
15.30, 02.15, 05.15 Машина часу.
16.10 Т/с “Гонитва за тiнями”.
17.10 Д/с “Мисливцi за нацистами”.
18.10 Д/с “Повiтрянi воїни”.
19.15 Д/с “Нижче тiльки пекло”.
20.00, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
22.00, 23.00 Д/с “Друга свiтова вiйна. 

Свiдчення вiйни”.
00.10 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.
09.30, 03.50 Реальна мiстика.
12.45 Агенти справедливостi.
14.45, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 2”.
20.10 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Хто ти?”, 7 i 8 с.
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с “Замкнуте коло”, 1 i 2 с.
02.00 Т/с “Замкнуте коло”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
08.00 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.30, 00.00 Т/с “Доктор Хто”.
10.30 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
14.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.00, 22.00 “Орел i решка. Морський 

сезон”.
17.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
21.00 “Орел i решка. Перезавантажен-

ня. Америка”.
03.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.15 М/ф “Малюк i Карлсон”.
07.35 М/ф “Вовка в тридев`ятому 

царствi”.
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 “Єдина дорога”.
10.50, 22.30 Т/с “Морський патруль”.
12.50 “Вартiсть життя”.
14.15 “Таємницi кримiнального свiту”.
15.20 “Правда життя. Професiйнi байки”.
18.20, 03.50 “Правда життя”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.15 “Склад злочину”.
01.10, 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 “Село на мiльйон”.
23.00 ЛавЛавCar 2.
02.00 Щоденники Темного.
02.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

07.10, 08.10 “Новий день” з Ю. Шпачин-
ською, Т. Калатай, Б. Мамаєм та М. 
Матросовим.

09.10, 10.10 “Прямий” трафiк” з К. Ашiон 
i П. Рольником.

11.10, 12.10 “Деталi на “Прямому” з В. 
Фроловою i О. Близнюком.

13.10 “Гаряча тема” з О. Курбановою та 
М. Стецюк.

14.15, 16.10 “По факту” з А. Сайчуком, Л. 
Мамедовою i В. Попович.

17.10 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.
22.55 “П`ята Колонка” з Х. Чернегою.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.35, 01.30 Правда життя.
09.40, 00.20 Речовий доказ.
10.50 Пiд iншим кутом.
11.50, 14.35, 20.00 Фантастичнi iсторiї.
12.45 Свiт дикої природи.
13.45 Скарб.ua.
15.30, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.15, 21.45 НЛО з минулого.
17.05 Фестивалi планети.
18.05, 22.35 Особливий загiн.
19.00 Скептик.
20.50 Заборонена iсторiя.
02.50 Великi українцi.
05.25 Богдан Ступка.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф “Iду до тебе”.
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.20 “Телемагазин”.
08.00, 11.25 “Моя правда”.
09.45 “Спогади”.
10.35, 02.50 “Зорянi долi”.
12.10 Х/ф “Даки”.
13.50 Х/ф “Золото”.
15.40 Х/ф “Вантаж без маркування”.
17.20 Х/ф “Наказано узяти живим”.
19.00, 01.25 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
20.40 Т/с “Загадковi вбивства Ага-

ти Крiстi”.
22.25 Х/ф “Манорама”.
01.05 “Академiя смiху”.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 “Спецкор”.
06.30, 18.45 “ДжеДАI”.
07.00 Х/ф “Спогад”.
08.40 Х/ф “Андроїд-полiцейський”.
10.10 “Помста природи”.
10.35 “Рiшала-2”.
12.35, 17.20 “Загублений свiт”.
13.40 Х/ф “Орел дев`ятого легiону”.
15.40 Х/ф “Велика стiна”.
19.15 Т/с “Опер за викликом 3”.
20.15 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
22.05, 23.50 Т/с “CSI: Мiсце злочи-

ну 12”.
01.30 “Облом.UA”.
04.05 27 тур ЧУ з футболу. “Десна” - 

“Зоря”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 13.10, 00.25 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”.
11.30 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
15.10 Т/с “Теорiя великого вибуху”.
16.00 Т/с “СуперКопи”.
19.10 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
03.50 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.00, 06.00, 06.30, 23.30 Автоперегони. 

Формула E. Сторiнки iсторiї.
00.30, 07.00 Автоперегони. Формула E - 

2018/19. Рим.
01.15, 08.00 Автоперегони. Формула E - 

2018/19. Париж.
02.00, 09.00 Автоперегони. Формула E - 

2018/19. Монако.
02.30, 04.00 Снукер. ЧC - 2019. Шеффiлд. 

День 10.
09.30 Тенiс. Ultimate Tennis Show. День 3.
10.30, 11.30 Тенiс. Ultimate Tennis Show. 

День 4.
12.30, 13.30 Снукер. ЧC. Шеффiлд. 1/4 

фiналу.
15.00 Велоспорт. ЧЄ - 2018.
16.00 Велоспорт. ЧC - 2018. Австрiя.
17.30 Велоспорт. ЧЄ - 2019. Алкмар.
18.55 Футбол. Чемпiонат Норвегiї. “Сарп-

сборг 08” - “Стремсгодсет”.
21.00 Футбол. Чемпiонат Норвегiї. “Ста-

бек” - “Саннефьорд”.
21.25 Футбол. Чемпiонат Норвегiї. “Русен-

борг” - “Буде-Глiмт”.

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

Iспанiї.
07.45, 15.10 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Аталанта - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Марiуполь - Ворскла. 1/2 фiналу. 

Кубок України.
12.05 #залишайсязФутболом.
13.20 Реал - Мальорка. Чемпiонат Iспанiї.
16.00 Барселона - Атлетiк. Чемпiонат 

Iспанiї.
17.50, 00.55 Yellow.
18.00 Днiпро - Тоттенхем. 1/16 фiналу 

(2013/14). Лiга Європи УЄФА.
19.45 Олiмпiакос - Металiст. 1/8 фiналу 

(2011/12). Лiга Європи УЄФА.
21.35, 03.00 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
22.55 Live. Бетiс - Еспаньол. Чемпiонат 

Iспанiї.
01.10 Лечче - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
03.55 Ейбар - Валенсiя. Чемпiонат Iспанiї.
05.45 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

24 червня

25 червня
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UA:Перший
06.00 М/с “Книга джунглiв”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 01.25, 03.30, 05.20 
Новини.

09.30 Т/с “Дама пiд вуаллю”.
11.25 Телепродаж.
12.00, 13.10, 18.20, 00.30, 01.55, 04.50 

Суспiльна студiя. Марафон.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.25 “Грандiознi проекти: Нова Зеландiя”.
16.30 Д/с “Боротьба за виживання”.
17.25 VoxCheck.
17.30, 04.25 Перша шпальта.
18.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
19.20 Д/с “Тваринна зброя”.
20.30, 21.40 Д/с “Дикi тварини”.
22.15 Свiтова медицина. Iндонезiя - 

Лонтар-люди.
22.45 Свiтова медицина. Балi - острiв 

балiйцiв.
00.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
04.00 Енеїда.

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

“1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 04.20 

“ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15, 11.50, 12.15, 12.45, 03.45 “Любий, 

ми переїжджаємо”.
13.10 “Одруження наослiп”.
14.45 “Щоденник медiума”.
15.45 “Свiт навиворiт”.
17.10 Т/с “Вiтер кохання”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.35 “Лiга смiху. Дайджест”.
22.05 “Вечiрнiй квартал”.
23.55 Х/ф “Таксi”.
01.50 Х/ф “Серце дракона”.
05.20 “Свiтське життя”.

Iíòер
03.40 “Орел i решка. Шопiнг”.
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. По 

той бiк фронту”.
18.00, 01.35 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
03.05 “Чекай на мене. Україна”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 00.35 Факти.

04.50 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.
10.10 Анти-зомбi.
11.05, 13.20 Х/ф “Обдурити усiх”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.25 Х/ф “Пригоди Плуто Неша”.
15.05, 16.20, 22.50 “На трьох”.
17.25, 20.10 Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
01.05 Х/ф “Боєць”.
02.40 Т/с “Поганий хороший коп”.

ÑТБ
05.15 Т/с “Анна-детектив”.
07.05 Врятуйте нашу сiм`ю 2 (16+).
09.45, 19.00 Наречена для тата 3.
11.35, 14.50, 18.15 Т/с “Слiпа”.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
20.50, 22.45 Т/с “Тiльки скажи”.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.10 Вар`яти.
09.20 Т/с “Грiмм”.
12.00 Топ-модель по-українськи.
17.00 Х/ф “Танго i Кеш”.
19.00 Х/ф “Суддя Дредд”.
20.50 Х/ф “Правдива брехня”.
23.20 Х/ф “Лукас”.
01.10 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, 00.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

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

07.15 Д/с “Бойовi кораблi”.
08.15 Д/с “Найзавантаженiший у свiтi”.
09.35 Д/с “Життя через об`єктив”.
10.05, 11.10 Д/с “Найбiльш екстремаль-

ний”.
13.15, 14.15 Д/с “Найнебезпечнiшi по-

льоти”.
15.30, 02.15, 05.15 Машина часу.
16.10 Т/с “Гонитва за тiнями”.
17.10 Кендзьор.
18.10 Д/с “Повiтрянi воїни”.
19.30 Д/с “Нижче тiльки пекло”.
20.00, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
21.25 Вечiрнiй преЗЕдент.
22.00, 23.00 Д/с “Друга свiтова вiйна. 

Свiдчення вiйни”.
00.10 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.
09.30, 04.00 Реальна мiстика.
11.00 Т/с “Квочка”.
14.45, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 2”.
20.10 Гучна справа.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с “Доля обмiну не пiдлягає”, 

1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Доля обмiну не пiдлягає”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
08.00 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.30 Т/с “Доктор Хто”.
10.30 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
12.10 “Орел i решка. Шопiнг”.
14.00, 00.00 “Орел i решка. Навколо 

свiту”.
15.00, 22.00 “Орел i решка. Морський 

сезон”.
17.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
18.00 Х/ф “Заснiженi пальми”.
21.00 “Орел i решка. Перезавантажен-

ня. Америка”.
01.00 “Бiйцiвський клуб”.
02.40 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.45 М/ф “Мауглi”.
06.55 М/ф “Три паньки”.
07.55, 16.50, 20.50, 02.45 “Випадковий 

свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.15 

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Вiрнi друзi”.
10.55, 22.30 Т/с “Морський патруль”.
12.50, 04.10 “Правда життя”.
14.15 “Таємницi кримiнального свiту”.
15.20 “Правда життя. Професiйнi байки”.
18.20 “Таємницi свiту”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.15 “Склад злочину”.
01.05, 03.10 “Речовий доказ”.
05.00 “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, 19.30, 20.30 Одного разу 

пiд Полтавою.
14.30 Танька i Володька.
15.30, 20.00 Одного разу в Одесi.
16.00 Сiмейка У.
21.00 Х/ф “Кравчиня: Помста от кутюр”.
23.00 Х/ф “Вгадай хто”.
01.00 Теорiя зради.
02.00 Щоденники Темного.
02.45 Вiталька.

Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00 “Репор-
тер”. Новини.

07.10, 08.10 “Новий день” з Ю. Шпачин-
ською, Т. Калатай, Б. Мамаєм та М. 
Матросовим.

09.10, 10.10 “Прямий” трафiк” з К. Ашiон 
i П. Рольником.

11.10, 12.10 “Деталi на “Прямому” з В. 
Фроловою i О. Близнюком.

13.10 “Гаряча тема” з О. Курбановою та 
М. Стецюк.

14.15, 16.30 “По факту” з А. Сайчуком, Л. 
Мамедовою i В. Попович.

16.10 “Кримiнал” з К. Трушик та С. Вар-
дою.

17.10 “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.
08.40, 01.30 Правда життя.
09.45, 00.20 Речовий доказ.
10.55, 12.50 Пiд iншим кутом.
11.55, 14.40, 20.00 Фантастичнi iсторiї.
13.50 Скарб.ua.
15.30, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.15, 21.45 НЛО з минулого.
17.05 Фестивалi планети.
18.05, 22.35 Особливий загiн.
19.00 Скептик.
20.50 Заборонена iсторiя.
02.25 Бандитський Київ.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Абiтурiєнтка”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 10.35 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
10.20, 01.55, 02.45 “Зорянi долi”.
11.25 Х/ф “Цар Давид: Iдеальний во-

лодар”.
14.55 Х/ф “Дежа вю”.
16.50 Х/ф “Принцеса на бобах”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
20.40 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 “Спецкор”.
06.30, 18.45 “ДжеДАI”.
07.00 Х/ф “Вуличний воїн”.
09.45 “Помста природи”.
11.10, 17.15 “Загублений свiт”.
14.00 Х/ф “Останнiй бiй”.
15.40 Х/ф “Точка неповернення”.
19.15 Х/ф “Облiвiон”.
21.40 Х/ф “Безславнi виродки”.
00.20 Х/ф “Приреченi 2”.
01.50 Т/с “CSI: Мiсце злочину 12”.
02.25 27 тур ЧУ з футболу. “Динамо” - 

“Колос”.
04.05 “Цiлком таємно-2017”.
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 13.10, 00.35 Мамареготала. Най-

краще.

07.00, 04.55 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”.
11.30 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
15.15 Т/с “Теорiя великого вибуху”.
16.10 Т/с “СуперКопи”.
19.10 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
04.05 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.00, 06.00, 06.30 Автоперегони. Форму-

ла E. Сторiнки iсторiї.
00.30, 07.00 Автоперегони. Формула E - 

2018/19. Берлiн.
01.00, 07.30 Автоперегони. Формула E - 

2018/19. Берн.
01.30, 02.00, 08.00, 08.45 Автоперегони. 

Формула E - 2018/19. Нью-Йорк.
02.30, 04.00 Снукер. ЧC. Шеффiлд. 1/4 

фiналу.
09.30 Тенiс. Огляд.
12.00, 13.30 Снукер. ЧC - 2019. Шеффiлд. 

1/2 фiналу.
15.00 Велоспорт. “Джiро д`Iталiя - 2017”. 

Етап 16.
17.00 Велоспорт. “Тур Ломбардiї - 2017”.
18.30 Велоспорт. Мiлан - Сан-Ремо - 2018.
20.00 Тенiс. Player`s Cut.
22.30 Тенiс. Водкаст.
23.00 Автоперегони. Формула E. And we 

go green.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Шахтар - Александрiя. Чемпiонат 

України.
07.50, 03.40 Топ-матч.
08.00 Болонья - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
09.50 Yellow.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Барселона - Атлетiк. Чемпiонат 

Iспанiї.
12.05 Iнтер - Сассуоло. Чемпiонат Iталiї.
13.55 Марiуполь - Ворскла. 1/2 фiналу. 

Кубок України.
16.00, 00.55 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
16.55 Аталанта - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
18.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
19.40 Реал - Мальорка. Чемпiонат Iспанiї.
21.30 #залишайсязФутболом.
22.55 Live. Севiлья - Вальядолiд. 

Чемпiонат Iспанiї.
01.50 Лейпцiг - Боруссiя (Д). Чемпiонат 

Нiмеччини.
03.55 Верона - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

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

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.40, 02.30, 

05.30 Новини.
09.30 Х/ф “Марiя Терезiя”, 1 i 2 с.
11.40 М/с “Книга джунглiв”.
12.30 Школа 4.0.
13.00 Розумнi речi.
13.30 Свiтова медицина. Iндонезiя - 

Лонтар-люди.
14.00 Свiтова медицина. Балi - острiв 

балiйцiв.
14.30 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.00 Т/с “Мiстер Селфрiдж”.
16.45 Всенiчне бдiння (ПЦУ).
19.30 Велика вечiрня (УГКЦ).
20.30 Д/с “Боротьба за виживання”.
21.20 Д/с “Суперчуття”.
22.00 Х/ф “Люблю тебе, мамо”.
00.00 “Левко Лук`яненко. Йти за 

сумлiнням”.
00.30 “Герої України Крути. Перша 

Незалежнiсть”.
01.30 “Українська Гельсiнська спiлка - 

вектор визначено”.
02.50 Святi та грiшнi.
03.45 Енеїда.
04.35 Бюджетники.

Êаíаë “1+1”
06.15, 07.00 “Життя вiдомих людей”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00 “Свiт навиворiт”.
17.40 Х/ф “Джон Уїк”.
19.30, 05.15 “ТСН”.
20.15 “Вечiрнiй квартал”.
23.10, 00.10 “Свiтське життя”.
01.05 “Лiга смiху. Дайджест”.
02.35 “Iгри приколiв”.

Iíòер
04.30, 04.05 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.15 “Телемагазин”.
06.30 “Слово Предстоятеля”.
06.40 Х/ф “Беремо все на себе”.
08.00 “Шiсть соток”.
09.00 “Готуємо разом. Домашня кухня”.
10.00 “Корисна програма”.
11.00 Х/ф “Ми смертi дивилися в об-

личчя”.
12.30 Х/ф “Вони билися за Батькiвщину”.
15.30 Х/ф “Ати-бати, йшли солдати...”
17.10, 20.30 Т/с “Слiдчий Горчакова”.
20.00 “Подробицi”.
23.10 Концерт “Loboda. Superstar Show”.
01.25 Х/ф “Чортове колесо”.
02.50 “Подробицi” - “Час”.
03.20 “Легендарнi замки Закарпаття”.

ICTV
04.40 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!

04.55 Факти.
05.25 Т/с “Марк+Наталка”.
08.05 “На трьох”.
10.00, 13.00 Т/с “Розтин покаже”.
12.45 Факти. День.
14.50 Х/ф “Володар перснiв: Хранителi 

персня”.
18.00, 19.10 Х/ф “Володар перснiв 2: 

Двi вежi”.
18.45 Факти. Вечiр.
21.55 Х/ф “Володар перснiв 3: Повер-

нення короля”.
01.35 Х/ф “Снайпер 4: Перезаванта-

ження”.
03.05 Х/ф “Снайпер 5: Спадщина”.

ÑТБ
05.45 Все буде смачно!
07.35, 10.15 Т/с “Зникла наречена”.
09.20 Неймовiрна правда про зiрок.
17.05 Хата на тата.
19.00 МастерШеф. Професiонали 2.
21.30 Х-Фактор.
00.10 Х-Фактор 10.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф “Долина папоротей: Чарiвний 

порятунок”.
07.20 Таємний агент.
08.30, 01.20 Вар`яти.
11.20 Хто зверху? (12+).
15.00 Х/ф “Суддя Дредд”.
16.40 Х/ф “Правдива брехня”.
19.10 Х/ф “Механiк”.
21.00 Х/ф “Професiонал”.
23.10 Х/ф “Шпигуни-союзники”.
02.30 Зона ночi.
05.10 СтендАп шоу.

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
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 Д/с “Найзавантаженiший у свiтi”.
08.40 Натхнення.
09.15 Копiйка до копiйки.
09.30 Автопiлот-новини.
09.40 Автопiлот-тест.
09.50 Драйв.
10.05, 11.10 Д/с “Найбiльш екстре-

мальний”.
12.15 Медекспертиза.
12.35 Феєрiя мандрiв.
13.15, 14.15 Д/с “Найнебезпечнiшi по-

льоти”.
15.15 Гончаренко рулить.
15.35 На власнi очi.
17.10 Д/с “Мисливцi за нацистами”.

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 Д/с “Друга св i това в iйна . 

Свiдчення вiйни”.
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, 03.10 Реальна мiстика.
08.50 Т/с “Хто ти?”, 1-6 с.
15.20 Т/с “Хто ти?”, 7 i 8 с.
16.45 Т/с “Штамп в паспортi”, 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Штамп в паспортi”.
23.15 Т/с “Лист помилково”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Лист помилково”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
08.00 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.25 М/ф “Барбi та потаємнi дверi”.
10.00 М/ф “Барбi i 12 танцюючих прин-

цес”.
11.45 Х/ф “Заснiженi пальми”.
14.50 “Орел i решка. Навколо свiту”.
00.00 Х/ф “Хлоя”.
01.50 “Бiйцiвський клуб”.
02.35 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 “Легенди бандитської Одеси”.
06.25 Х/ф “Чорний трикутник”.
10.20 Х/ф “Версiя полковника Зорiна”.
12.00 “Легенди карного розшуку”.
15.35, 03.25 “Випадковий свiдок”.
18.05 “Крутi 90-тi”.
19.00, 02.55 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Невловимi месники”.
21.05 Х/ф “Чужий проти чужого”.
22.55 Х/ф “Бунраку”.
01.15 “Жорстокий спорт”.
04.00 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.30 М/ф “Якось у лiсi”.
11.45 Х/ф “За блакитними дверима”.
13.15 Х/ф “Вгадай хто”.
15.15 Х/ф “Зелена миля”.
18.30, 20.00, 21.30 Одного разу пiд Пол-

тавою.
19.30, 21.00 Одного разу в Одесi.
22.00 Iгри приколiв.
23.00 Країна У.
01.00 Теорiя зради.
02.00 Щоденники Темного.
02.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00 “Ехо України” з М. Ганапольським.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 “Репортер”. Новини.
10.10, 21.30 “П`ята колонка”.
10.40 “Мiнiстерство правди”.
11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15 

“Акценти” з Н. Фiцич.
17.10 “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”.
22.00 “The Week”. Мiжнародний огляд 

з Т. Березовцем та П. Залмаєвим.
23.00 “Влада хохотала”.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.15, 01.50 Мiстична Україна.
08.05, 18.30 У пошуках iстини.
09.40 Речовий доказ.
10.50, 00.00 Фантастичнi iсторiї.
11.45 Заборонена iсторiя.
13.35, 22.00 Iсторiя свiту.
16.35 Особливий загiн.
17.30, 00.50 Фестивалi планети.
21.00 Невидимий Рим.
02.40 Гордiсть України.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф “Карусель”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 01.25 “Зiркове життя”.
09.30 “Невiдома версiя”.
10.15 Х/ф “Брюнет вечiрньої пори”.
11.55 Х/ф “Язичницька мадонна”.
13.25 Х/ф “Рiзнi долi”.
15.30 Х/ф “Справа була в Пеньковi”.
17.15 Х/ф “Весна на Зарiчнiй вулицi”.
19.00 Т/с “Моє друге я”.
22.05 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
02.45 “Зорянi долi”.
03.05 Кiноляпи.
03.45 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 “ДжеДАI”.
08.15 “Загублений свiт”.
14 .05 Х/ф “Галактика Юрського 

перiоду”.
15.25 Х/ф “Мiсто Юрського перiоду”.
17.10 Х/ф “Важка мiшень”.
19.00 Х/ф “Раптова смерть”.
21.00 Х/ф “Проти кровi”.
22.45 Х/ф “Бойовi пси”.
00.25 Х/ф “11 кварталiв”.
01.50 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 00.30 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.50 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.40 М/с “Сiмпсони”.
11.30 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
13.10 Мамареготала.
17.30 Х/ф “Джек i Джилл”.
19.10 Т/с “Морська полiцiя: Полюван-

ня на вбивць”.

03.10 Чистоплюї.
04.05 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
01.00, 08.00, 23.30 Автоперегони. Фор-

мула E - 2018/19. Огляд сезону.
02.00, 09.00 Авто i мотоспорт. Рiк 

рекордiв.
02.30, 04.00 Снукер. ЧC. Шеффiлд. 1/2 

фiналу.
06.00 Автоперегони. Формула E. And 

we go green.
09.30 Тенiс. Player`s Cut.
12.00 Тенiс. Водкаст.
12.30 Снукер. ЧC - 2019. Шеффiлд. 

Фiнал.
15.00 Велоспорт. “Тур де Франс - 2017”. 

Етап 1.
16.00 Велоспорт. “Тур де Франс - 2017”. 

Етап 2.
17.00 Велоспорт. “Тур де Франс - 2017”. 

Етап 3.
18.15, 19.15 Тенiс. Ultimate Tennis Show. 

День 5.
20.30 Тенiс. Огляд.
23.00 Автоперегони. Як створити болiд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Ейбар - Валенсiя. Чемпiонат Iспанiї.
07.45 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до 

туру.
08.15 Ювентус - Лечче. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 17.15, 23.45 Yellow.
10.30 #залишайсязФутболом.
11.35 Марiуполь - Ворскла. 1/2 фiналу. 

Кубок України.
13.25, 19.55 Чемпiонат Iталiї. Передмо-

ва до туру.
13.55 Севiлья - Вальядолiд. Чемпiонат 

Iспанiї.
16.00 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
16.25 Live. Боруссiя (Д) - Хоффенхайм. 

Чемпiонат Нiмеччини.
18.25 Live. Сельта - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
20.25 Live. Кальярi - Торiно. Чемпiонат 

Iталiї.
21.15 Футбол Tables.
22.55 Live. Атлетiко - Алавес. Чемпiонат 

Iспанiї.
00.55 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
01.50 Колос - Александрiя. Чемпiонат 

України.
03.40 Топ-матч.
03.55 Атлетiк - Мальорка. Чемпiонат 

Iспанiї.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

26 червня

27 червня
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UA:Перший
06.00 М/с “Попелюшка”.
06.30, 07.05, 08.05 Доброго ранку, Кра-

їно!
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 02.30, 05.30 

Новини.
09.00 Божественна Лiтургiя у Свято-

Михайлiвському кафедральному 
соборi Православної Церкви Украї-
ни та всеукраїнська молитва.

11.00 Недiльна Лiтургiя Української 
Греко-Католицької Церкви.

12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-
Католицької Церкви в Українi.

13.30 Свiтовi чемпiонати. Огляд.
14.30 Телепродаж.
15.00, 00.30 UA:Фольк. Спогади.
16.00 Т/с “Мiстер Селфрiдж”.
18.00 Д/с “Iсторiї вулканiв”.
18.30 Д/с “Експедицiя зi Стiвом Бек-

шеллем”.
19.30 Д/с “Боротьба за виживання”.
20.00 Д/ф “Iндiя. Нацiональний парк 

Канха”.
21.20 “Левко Лук`яненко. Йти за 

сумлiнням”.
22.00 Концертна програма “Непереможнi. 

#Пiснi вiйни”.
23.25, 04.20 Д/ф “Дiксiленд”.
01.30 Сильна доля.
02.50, 05.20 Погода.
02.55 Бюджетники.
03.50 #ВУкраїнi.

Êаíаë “1+1”
06.15, 07.05 “Життя вiдомих людей”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.25, 02.50 “Свiт навиворiт”.
17.40 Х/ф “Фантастична четвiрка”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Х/ф “Бамблбi”.
23.10 Концерт гурту “Без обмежень”. 

“Транзитна зона”.
00.35 Х/ф “Форма води”.

Iíòер
04.40, 10.00 “Орел i решка. Чудеса 

свiту 2”.
04.55 “Телемагазин”.
05.30, 11.00 “Орел i решка. Iвлєєва vs. 

Бєдняков”.
06.15 Х/ф “Чингачгук - Великий Змiй”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
12.00 Т/с “Голос янгола”, 1-4 с.
16.25 Т/с “Панi Фазiлет i її дочки”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Краще в менi”.
22.50 Х/ф “Пара гнiдих”.
00.45 “Речдок”.
03.05 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.20 М/ф.

ICTV
05.20 Скарб нацiї.
05.25 Еврика!
05.35 Факти.
06.00 Анти-зомбi.
06.55, 08.35 Громадянська оборона.
07.40 Секретний фронт.
09.30, 13.00 Т/с “Вiддiл 44”.
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф “Подарунок на Рiздво”.
14.55 Х/ф “Людина, яка бiжить”.
16.45 Х/ф “Близнюки”.
18.45 Факти тижня.
20.30 Х/ф “Дев`ять ярдiв 2”.
22.30 Х/ф “Одного разу порушивши 

закон”.
00.20 Х/ф “Обдурити усiх”.
01.55 Х/ф “Снайпер 6: Примарний 

стрiлець”.

ÑТБ
05.15 Т/с “Коли ми вдома”.
06.10 Все буде смачно!
08.00 Операцiя И: невiдома версiя.
08.55 Дiамантова рука: невiдома версiя.
09.50 МастерШеф. Професiонали 2.
12.20 Хата на тата.
18.55 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.55 Один за всiх.
22.10 Я соромлюсь свого тiла.
01.20 Вагiтна у 16.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.10, 01.30 Вар`яти.
08.00 Аферисти в мережах.
09.50 М/ф “Монстри проти прибульцiв”.
11.30 Х/ф “Кобра”.
13.10 Х/ф “Крутi стволи”.
15.00 Х/ф “Механiк”.
16.40 Х/ф “Професiонал”.
18.50 Х/ф “Повiтряна в`язниця”.
21.00 Х/ф “Скеля”.
23.40 Х/ф “Сибiр”.
02.30 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 Д/с “Найзавантаженiший у свiтi”.
08.40 Натхнення.
09.10, 15.15, 00.20 Невигаданi iсторiї.
09.50 Драйв.
10.05, 11.10 Д/с “Найбiльш екстре-

мальний”.

12.15 Медекспертиза.
12.40, 04.20 Феєрiя мандрiв.
13.15, 14.15 Д/с “Найнебезпечнiшi по-

льоти”.
15.35 Vоїн - це я!
15.45 Паспортний сервiс.
17.10 Д/с “Мисливцi за нацистами”.
18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тиж-

ня з А. Мiрошниченко.
19.15 Спостерiгач.
19.35 Особливий погляд.
21.25 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.40 Час-Time.
22 .00  Д/с “Друга  св i това  в iйна . 

Свiдчення вiйни”.
23.00 Т/с “Любов/ненависть”.
00.50, 01.55 Огляд преси.
03.15 Дзеркало iсторiї.

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi.
06.50 Реальна мiстика.
08.35 Т/с “Несолодка помста”.
13.00 Т/с “Доля обмiну не пiдлягає”.
17.00 Т/с “Порушуючи правила”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с “Порушуючи правила”.
23.00 Т/с “Серце слiдчого”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Серце слiдчого”.
03.15 Т/с “Замкнуте коло”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
08.00 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.25 М/ф “Барбi i 12 танцюючих прин-

цес”.
10.10 Х/ф “Статус: Оновлений”.
12.10 Х/ф “Космiчнi воїни”.
14.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
01.10 Х/ф “Квартира”.
03.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Х/ф “Дама з папугою”.
07.50 “Слово Предстоятеля”.
08.00 “Страх у твоєму домi”.
11.35 Х/ф “Невловимi месники”.
13.00 Х/ф “Проект “Альфа”.
14.40 Х/ф “Улюблений зять”.
17.30 Х/ф “Чужий проти чужого”.
19.20 Х/ф “Знову невловимi”.
22.00 Х/ф “Рейд”.
23.55 Х/ф “Бунраку”.
02.15 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.00 М/ф “Врятувати Санту”.
11.30 М/ф “Перната банда”.
13.00 Т/с “Село на мiльйон”.
17.00 Х/ф “Кравчиня: Помста от ку-

тюр”.
19.00, 20.00, 21.30 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.30, 21.00 Одного разу в Одесi.
22.00 Країна У.

01.00 Теорiя зради.
02.00 Щоденники Темного.
02.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00 “The Week”. Мiжнародний огляд 

з Т. Березовцем та П. Залмаєвим.
10.00 “Watchdogs”.
10.30 “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, 14.15, 15.15, 16.15 

“Акценти” з Н. Фiцич.
17.15 “Про особисте” з Н. Фiцич.
18.15, 19.00, 20.00 “Великий марафон” 

з О. Шилкiною та О. Близнюком.
20.30 “Про вiйсько”.
20.50 “Sound.чєк”.
21.00 “Великi новини” з Т. Березовцем.
22.00 “Ехо України” з М. Ганапольським.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.20, 01.50 Мiстична Україна.
08.10, 18.35 У пошуках iстини.
09.40 Речовий доказ.
10.50, 00.00 Фантастичнi iсторiї.
11.45 Заборонена iсторiя.
13.35, 21.00 Iсторiя свiту.
16.35 Особливий загiн.
17.35, 00.50 Фестивалi планети.
02.35 Вiйна всерединi нас.

Enter-фіëьм
05.25 Х/ф “Принцеса на бобах”.
07.10, 09.00, 02.30 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 01.40 “Зiркове життя”.
09.30 “Моя правда”.
10.10 “Невiдома версiя”.
10.50 Х/ф “Веронiка”.
12.20 Х/ф “Веронiка повертається”.
13.50 Х/ф “Небеснi ластiвки”.
16.20 Х/ф “Бережiть жiнок”.
19.00 Т/с “Моє друге я”.
22.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
03.00 Кiноляпи.
03.40 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 “ДжеДАI”.
08.40, 00.40 “Загублений свiт”.
13.20 Х/ф “Спiймати i вбити”.
15.10 Х/ф “Незнайомець”.
16.55 Х/ф “Експансивна куля”.
18.40 Х/ф “Командир ескадрильї”.
20.30 Х/ф “Халк”.
23.00 Х/ф “Королiвство гладiаторiв: 

Турнiр”.
02.20 “Облом.UA”.
04.55 “Цiлком таємно-2017”.
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 02.10 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 05.00 Оттак мастак!

07.30 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.40 М/с “Сiмпсони”.
11.30 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
13.10 Мамареготала.
17.20 Х/ф “Вiдчайдушнi шахрайки”.
19.10 Т/с “Морська полiцiя: Полюван-

ня на вбивць”.
23.50 Х/ф “Ананасовий експрес”.
03.00 Чистоплюї.
03.45 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 06.30, 07.00, 

07.30, 08.00 Автоперегони. Фор-
мула E. Топ-100.

02.30, 04.00, 12.30 Снукер. ЧC - 2019. 
Шеффiлд. Фiнал.

06.00 Автоперегони. Як створити болiд.
08.30 Автоперегони. WTCR. Геймiнг. 

Хунгарорiнг.
09.30 Тенiс. Ultimate Tennis Show. 

День 4.
10.30, 11.30 Тенiс. Ultimate Tennis Show. 

День 5.
15.00 Велоспорт. “Тур де Франс - 2017”. 

Етап 4.
16.00 Велоспорт. “Тур де Франс - 2017”. 

Етап 5.
17.30 Велоспорт. “Тур де Франс - 2017”. 

Етап 6.
18.15, 19.15 Тенiс. Ultimate Tennis Show. 

День 6.
20.30 Тенiс. Огляд.
23.00 Автоперегони. WTCR. Геймiнг. 

Словаччина.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 13.40, 03.40 Топ-матч.
06.10 Лацiо - Фiорентiна. Чемпiонат 

Iталiї.
08.00, 10.50, 20.15 Yellow.
08.10 Шахтар - Зоря. Чемпiонат України.
10.00, 15.40 Футбол News.
10.20, 18.55 Журнал Лiги чемпiонiв.
11.00 Аугсбург - Лейпцiг. Чемпiонат 

Нiмеччини.
12.50, 16.00, 00.55 Класичнi матчi Лiги 

чемпiонiв.
13.50 Сельта - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
16.55 Live. Марiуполь - Днiпро-1. 

Чемпiонат України.
19.25 Live. Ворскла - Олiмпiк. Чемпiонат 

України.
21.20 “Великий футбол”.
22.55 Live. Еспаньол - Реал. Чемпiонат 

Iспанiї.
23.45 Футбол Tables.
01.50 Мiлан - Рома. Чемпiонат Iталiї.
03.55 Атлетiко - Алавес. Чемпiонат 

Iспанiї.
05.45 Програма передач.

Íедіëя 28 червня

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 22 черâíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кін-

дер клуб
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. 

08.00, 21.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.55, 22.35 Добрі традиції
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.15 Справжня ціна
11.30 Спогади
12.10, 02.50 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
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Гіпноз» +16
01.00 Х.ф.«Зірковий час невдахи» 

Віâòороê, 23 черâíя
06.00, 09.30, 16.10 Кіндер клуб
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 Погляд зблизька
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.15, 21.00 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Диявольський 

острів»
17.00 Машина часу
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Закон сили» 

+16

Ñереда, 24 черâíя
06.00, 09.30, 13.00 Кіндер клуб
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
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.15 Shift. Життя в цифрі 
11.30, 21.00 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Дитячий секрет»

15.35 Те, що ти любиш 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф. «Нікчемний» +16

Чеòâер, 25 черâíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кін-

дер клуб
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 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
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, 21.00 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
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Сім’я» +16 
01.00 Х.ф. «Нікчемний» +16

П’яòíиця, 26 черâíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.30 Кін-

дер клуб
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
10.30 Т.с. «Травма» +16
11.15 Українські традиції
11.30 ОБИРАЄМО ЖИТТЯ
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Уроки водіння» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Машина часу
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
18.00 Спогади
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Сент Анж» +16 

Ñóáоòа, 27 черâíя
06.00, 09.30, 15.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15 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
09.00 Час-Tайм
10.30 Про нас 
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф. «Ціна людини» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Shift. Життя в цифрі 
17.00, 03.00 Хіт-парад 
18.00 Наші вітання 
19.30 Євромакс
20.10 Злата Огневич. Онлайн кон-

церт
21.30, 02.30 Завтра-сьогодні 
22.00, 04.00 Х.ф. «Мій єдиний» +16 
00.10 Вікно в Америку

Íедіëя, 28 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 Божествен-

ної Святої Літургії з Архика-
тедрального 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, 02.30 Огляд світових подій
17.00 Вікно в Америку
17.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні ві-

сті. Тиждень
20.00 ОБИРАЄМО ЖИТТЯ
20.30 Про нас
21.00, 03.00 «Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф.«Ферма» +16 
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Сент Анж» +16

Поíедіëоê, 22 черâíя
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30, 21.00 Новини
7.05 UA: Фольк .Спогади 
8.05 Мандруємо вдома 
8.30 Артефакти 
9.05, 9.58 Українська абетка.Пер-

шосвіт. 
9.10 М/с “Робін Гуд” 
9.30 Марійчин першоствіт 
9.35 Англійська абетка.Першо-

світ. Збірка 
9.40, 9.55, 10.00 Марійчин пер-

шоствіт 
9.42 Додолики
10.02, 22.50 Загадки чернівецьких 

атлантів

10.05 Х/ф “Донька Робін Гуда. 
Принцеса воїнів” 

11.30 Енеїда 
12.00, 13.10 Суспільна студія. Ма-

рафон 
15.00 Д/с “Зброя тварин” 
15.50 Лайфхак українською 
16.05, 17.15 Т/с “Еліза” 
18.00 Артефакти 
18.30 Д/ц “Ремесло за призна-

ченням “ 
19.20 Тема дня
19.45 #ВУКРАЇНІ 
20.15 Своя земля
21.30 UA:Спорт 
21.40 Сильні 
21.50 Т/с “Дірк Джентлі”
     

 Віâòороê , 23 черâíя
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30, 21.00 Новини
7.05 UA: Фольк .Спогади 
8.05 Мандруємо вдома 
8.30 Артефакти 
9.05, 9.58 Українська абетка.Пер-

шосвіт 
9.10 М/с “Робін Гуд” 
9.30 Марійчин першосвіт 
9.35 Англійська абетка.Першо-

світ. Збірка 
9.40, 9.55, 10.00 Марійчин пер-

шосвіт 
9.42 Додолики
10.02, 22.50 Загадки чернівецьких 

атлантів
10.05 Т/с “Жіночий рай” 
11.00 Енеїда 
11.30, 19.20 Тема дня
12.00, 13.10 Суспільна студія. Ма-

рафон 
15.00 Д/с “Зброя тварин”
15.50 Лайфхак українською 
16.05, 17.15 Т/с “Еліза” 
18.00 Д/ц «Цікаво.com 2» 
18.35 Д/ц “Ремесло за призна-

ченням “ 
19.45 Спільно
20.15 Своя земля 
21.30 UA:Спорт 
21.40 Сильні 
21.50 Т/с”Дірк Джентлі”

Ñереда, 24 черâíя
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30, 21.00 Новини 
7.05 UA: Фольк .Спогади 
8.05 Мандруємо вдома 
8.30 Артефакти 
9.05, 9.56 Українська абетка.Пер-

шосвіт 
9.10 М/с “Робін Гуд” 
9.30 Марійчин першоствіт 
9.35 Англійська абетка.Першо-

світ. Збірка 
9.40, 9.55, 10.00 Марійчин пер-

шосвіт 
9.42 Додолики
10.02, 22.50 Загадки чернівецьких 

атлантів
10.05 Т/с “Жіночий рай” 
11.00 Енеїда 
11.30, 19.20 Тема дня

12.00, 13.10 Суспільна студія. Ма-
рафон 

15.00 Д/ц “Особливий загін” 
15.45 Лайфхак українською
16.05, 17.15 Т/с “Еліза” 
18.00 Д/ц «Цікаво.com 2» 
18.35 Д/ц “Ремесло за призна-

ченням “
19.45 Крим .Реалії 
20.15 StopFakeNews 
21.30 UA:Спорт 
21.40 Сильні 
21.50 Т/с “Дірк Джентлі”

 Чеòâер, 25 черâíя
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30, 21.00 Новини
7.05 UA: Фольк .Спогади 
8.05 Мандруємо вдома 
8.30 Артефакти 
9.05, 9.56 Українська абетка.Пер-

шосвіт 
9.10 М/с “Робін Гуд” 
9.30, 9.40, 9.55, 10.00 Марійчин 

першосвіт 
9.35 Англійська абетка.Першосвіт. 

Збірка 
9.42 Додолики
10.02, 22.50 Загадки чернівецьких 

атлантів
10.05 Т/с “Жіночий рай” 
11.00 Енеїда 
11.30, 19.20 Тема дня
12.00, 13.10 Суспільна студія. Ма-

рафон 
15.00 Д/ц “Особливий загін” 
15.45 Лайфхак українською
16.05, 17.15 Т/с “Еліза” 
18.00 Д/ц «Цікаво.com 2» 
18.35 Д/ц “Ремесло за призна-

ченням “ 
19.45 #@)[]?$0 з Майклом Щуром-4 
20.15 Своя земля 
21.30 UA:Спорт 
21.40 Сильні 
21.50 Т/с “Дірк Джентлі”

 П’яòíиця, 26 черâíя
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30, 21.00 Новини
7.05 UA: Фольк .Спогади 
8.05 Мандруємо вдома 
8.30 Артефакти 
8.35 Д/ц “Аромати Південної Аф-

рики” 
9.05. 9.56 Українська абетка.Пер-

шосвіт 
9.10 М/с “Робін Гуд” 
9.30, 9.40, 9.55, 10.00 Марійчин 

першоствіт 
9.35 Англійська абетка.Першо-

світ. Збірка 
9.42 Додолики
10.03, 22.50 Загадки чернівецьких 

атлантів
10.05 Т/с “Жіночий рай” 
11.00 Енеїда 
11.30, 19.20 Тема дня
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Д/ц “Особливий загін” 
15.45 Лайфхак українською 
16.05, 17.15 Т/с “Еліза” 

18.00 Д/ц «Цікаво.com 2» 
18.35 Д/ц “Ремесло за призна-

ченням “ 
19.45 «VoxCheck» 
19.46 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 Своя земля
21.30 UA:Спорт 
21.40 Сильні 
21.50 Д/ф “Українська символі-

ка. Гімн” 

 Ñóáоòа, 27 черâíя
7.00, 8.00, 9.00, 19.00 Новини 
7.05 Українська абетка.Першосвіт 
7.10 М/с “Робін Гуд”
7.55 Марійчин першоствіт 
8.05 Ти і поліція 
8.10, 14.10 Своя земля
8.30 Населена земля 
9.05 Школа доступності
9.15, 18.30 Пліч - о -пліч
9.30 Лайфхак українською
9.45 Загадки чернівецьких атлантів
9.50 Бук:Маршрут 
10.05 Х/ф “Чарівна бекеша “ 
11.40 Енеїда 
12.35 Загадки чернівецьких атлантів
12.45 Д/ц”Двоколісні хроніки” 
13.20 Тема дня 
13.45 Разом
14.50, 19.35 #ВУКРАЇНІ 
15.15 Схеми. Корупція в деталях 
15.45 Розсекречена історія 
16.40 ЗміниТи
16.55 Т/с “Еліза” 
19.10 Діалоги
20.10 Своя земля
20.30 Д/ф “Америка. Тропічний ліс: 

Південна Америка”
21.25 Концерт 

Íедіëя, 28 черâíя 
7.00, 8.00, 8.55 Новини 
7.05 Українська абетка.Першосвіт 
7.10 М/с “Робін Гуд” 
7.55 Марійчин першосвіт 
8.05 Ти і поліція 
8.10, 13.55, 18.30 Своя земля
8.30 Артефакти 
9.00 Божественна Літургія у Свято-

Михайлівському кафедраль-
ному соборі Православної 
Церкви України та всеукра-
їнська молитва

11.00 Недільна Літургія Української 
Греко-Католицької Церкви 

12.30 Недільна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церк-
ви в Україні 

13.30, 19.10 Разом
14.45 Лайфхак українською 
15.05 Енеїда
15.50 Х/ф “Тіні забутих предків “ 
17.25 Д/ф “Українська символі-

ка. Прапор”
19.35 Пліч о пліч
20.05 #ВУКРАЇНІ 
20.30 Д/ф “Крихка свобода” 
21.10 Розсекречена історія 
22.00 Д/ф”Малевич. Український 

квадрат” 
22.50 Українська читанка

  TТБ
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ЗАПІКАНКА 
З КАБАЧКАМИ І СИРОМ 

ПОТРІБНО: два невеликих 
кабачки, 1 помідор, 100 г будь-
якого сиру, 2 ст. л. борошна, 3 
яйця, сіль, чорний перець, свіжа 
зелень і улюблені спеції.

ПРИГОТУВАННЯ: молоді ка-
бачки (їх можна не очищати від 
тонкої шкірки) натерти на тер-
ці з великими отворами і по-
класти в глибоку миску. У цю ж 
миску покласти інші інгредієн-
ти: борошно, яйця, сіль, перець 
і акуратно перемішати. Прикра-
сити страву кільцями із помідо-
рів і помістити в гарячу духовку 
(не нижче 180 градусів) при-
близно на пів години. Потім ви-
йняти запіканку, посипати тер-
тим сиром і пекти ще 5-10 хв. до 
рум'яної скоринки. 

КАБАЧКОВА ГАРМОШКА 

ПОТРІБНО: 4 картоплини, 
1-2 невеликих кабачки, 3-4 по-
мідори, сира куряча грудка, 1 
яйце, 2 зубчики часнику, 100 г 
сметани, пів склянки молока, 50 
г сиру, сіль, перець, мелений ко-
ріандр, зелень.

ПРИГОТУВАННЯ: карто-
плю почистити і нарізати кру-
глими пластинками шириною в 
пів сантиметра. Картоплю мож-
на використовувати сирою, але 
краще всього заздалегідь відва-
рити нарізані картопляні кру-
гляшки, оскільки цей овоч за-
пікається набагато довше ка-
бачка і курки. Кабачки і помідо-
ри (бажано солодкі) порізати на 
такі ж тонкі пластинки. Курячу 
грудку нарізати тонкими плас-
кими шматочками. Викласти 
своєрідну курячо-овочеву "гар-
мошку" в такій послідовності: 
пластинка кабачка, потім впри-
тул до неї покласти кружечок 
картоплі, потім кружечок по-
мідора, шматочок м'яса, і по-
тім знову у такій самій послі-
довності. Коли гармошка буде 
готова (можна викладати по 
колу, а можна у вигляді декіль-
кох рядів), її трохи підсолити і 
поперчити. Потім приготувати 

соус: змішуємо молоко, смета-
ну, яйця, тертий сир і подрібне-
ний часник, додати трохи солі і 
перцю за смаком. Для аромату 
в соус можна покласти рубану 
зелень. Полити цим соусом ку-
лінарну "гармошку". Запікати в 
гарячій духовці близько 45-50 
хв. Дати трохи охолонути і мож-
на ставати до вечері! 

КАБАЧКОВА ЗАПІКАНКА 
З ФАРШЕМ І РИСОМ 

ПОТРІБНО: 2 невеликих ка-
бачки, 200 г індичого фаршу (або 
будь-якого іншого), 100 г рису, 1 
помідор, 1 яйце, пару ложок олії, 
сіль, чорний перець, мелений ко-
ріандр або інші спеції.

ПРИГОТУВАННЯ: насампе-
ред треба відварити рис в соло-
ній воді. У миску з вареним ри-
сом покласти фарш і спеції. Все 
перемішуємо. Кабачки помити 
і нарізати кружечками. У зма-
щеній олією, вершковим мас-
лом або жиром формі акуратно 
розкласти кружечки кабачків, 
на них розподілити фарш з ри-
сом, а на нього ще один шар ка-
бачків. На останній шар кабач-
ків викласти кружечки помідо-
ра та поставити в гарячу (180 
градусів) духовку. Накрити фор-
му фольгою і випікати приблиз-
но 50 хв. Потім вийняти, зняти 
фольгу, посипати тертим сиром 
і допекти до готовності. 

КЕКСИ З КАБАЧКІВ 
З ЦИБУЛЕЮ ТА БЕКОНОМ

ПОТРІБНО: 1 ріпчаста ци-
буля, 1 молодий кабачок, 1 ч. л. 
солі, 2 яйця, 1 ч. л. цукру, 1, 5 ч. 
л. розпушувача, ⅔ склянки бо-
рошна, 70 г бекону.

ПРИГОТУВАННЯ: спочатку 
наріжте ріпчасту цибулю дріб-
ними шматочками, потім об-
смажте її на олії, поставивши 
на середній вогонь, при цьому 
час від часу помішуйте. Обсмаж-
те цибулю так, щоб вона стала 
хрусткою й рум’яною, або про-
зорою і м’якою. Далі натріть на 
дрібній терці кабачок, посоліть 

його, перемішайте і залиште на 
3-5 хв. Потім розмішайте у мис-
ці яйця з цукром. Всипте у цю 
суміш борошно з розпушувачем 
і перемішайте. Поріжте бекон 
на дрібні шматочки та вмішай-
те їх у тісто. Відіжміть руками 
сік із кабачка. Якщо кабачок мо-
лодий, після віджимання має за-
лишитися 180-190 г м’якоті. Ви-
кладіть в миску з тістом віджа-
тий кабачок із обсмаженою ци-
булею (разом з олією) й розмі-
шайте. Після цього змажте фор-
мочки для кексів невеликою 
кількістю масла і трохи присип-
те борошном. Заповніть фор-
мочки тістом. Помістіть їх у ду-
ховку, розігріту до температу-
ри 200-220 градусів, і випікайте 
близько 12-15 хв., поки кекси не 
стануть рум’яними. 

ПУХКІ ОЛАДКИ З КАБАЧКІВ

ПОТРІБНО: 1 яйце, 1 серед-
ній кабачок, 100 г борошна, 100 
мл кефіру, 1 цибулина, 4 ст. л 
рафінованої олії, 1/2 ч. л соди, 
кріп, сіль, перець. 

ПРИГОТУВАННЯ: соду виси-
пати в кефір, перемішати та від-
ставити на кілька хвилин. Кис-
лота погасить соду, так готові 
оладки вийдуть пухкими, та без 
стороннього присмаку. Кабачок 
натерти на великій тертці, ци-
булю та кріп подрібнити ножем. 
Для приготування тіста в мисці 
змішати яйце, сіль, перець та ке-
фір з содою. Сюди ж відправити 
рафіновану олію й борошно. За-
місити тісто. Потім додати по-
дрібнені овочі та зелень. Добре 
перемішати. На суху розігріту 
пательню викласти ложкою тіс-
то, формуючи круглий оладок. 
Обсмажити з обох боків. 

КАБАЧОК У ПАНІРУВАННІ 
ВІД ЄВГЕНА КЛОПОТЕНКА

ПОТРІБНО: кабачок - 2 шт., 
панірувальні сухарі - 100 г, сир 
твердий - 50 г, яйце (жовток) - 
1 шт., борошно - 100 г, сушений 
кріп - 1 щіпка, лимон (часточка 
або трохи лимонного соку) - 1/2 
шт., олія (для смаження) - 3 ст. 
л., вода - 20 мл.

ПРИГОТУВАННЯ: кабач-
ки (2 шт.) помийте і наріжте на 
стіки – прямокутники, розмі-
ром приблизно з вказівний па-
лець. Приготуйте панірування. 
Просійте в миску 100 г борош-
на. Умочіть шматочки кабачків 
спочатку в борошні. Візьміть 
один жовток, додайте в нього 
приблизно 20 мл води і перемі-
шайте. Потім умочіть кабачки в 
яйці. Натріть на тертці 50 г сиру 
і змішайте його зі 100 г паніру-
вальних сухарів, умочіть кабач-
ки в сухарі. Зробіть одразу ба-
гато заготувань. Розігрійте ско-
ворідку з соняшниковою олі-
єю (3 ст. л.) і обсмажте кабачки 
в паніруванні по 2 хв. з кожного 
боку або до утворення золотис-
тої скоринки. Під час подаван-
ня посипте сушеним кропом (1 
щіпка) і полийте соком лимона 
(½ шт.). 

М'ЯСНІ КОТЛЕТИ 
З КАБАЧКОМ

ПОТРІБНО: м'ясо – 600 г, 
кабачок – 1 шт., цибуля – 1 шт., 
вершкове масло – 1 ст. л., паніру-
вальні сухарі – 3 ст. л., зелень та 
спеції за смаком. 

ПРИГОТУВАННЯ: перемо-
лоти м'ясо. Викласти фарш в 
окреме місце. Додати натерті 
або нарізані цибулю та кабачок. 
Додати також зелені та вершко-
вого масла.  Сформувати котле-
ти та смажити. 

КАБАЧКОВИЙ ТОРТ
 З ПОМІДОРАМИ

ПОТРІБНО: 1 кг кабачків, 4 
ст. л. борошна, 3 яйця, 4 помі-
дори, 3 зубчики часнику, 700 г 
домашнього майонезу, зелень, 
сіль, перець.

ПРИГОТУВАННЯ: почисти-
ти кабачки, натерти їх на грубій 
тертці і відтиснути сік. Додати 
до кабачків яйця, сіль, чорний пе-
рець і борошно. Гарненько пере-
мішати тісто – воно не повинно 
бути з грудочками. При потре-
бі додати ще муки. На розігріту 
сковороду вилити млинцеву по-
рцію на всю поверхню сковоро-
ди. Обсмажити кабачкові млин-

ці з двох сторін до появи золо-
тистої скоринки. Помідори нарі-
зати тонкими кільцями. Подріб-
нити зелень та часник. У посу-
дині змішати майонез із зелен-
ню і часником – це буде соус для 
торта з кабачків. Коли кабачко-
ві млинці охолонуть, приступає-
мо до фінального етапу. Потріб-
но покласти млинець на блюдо, 
намазати тонким шаром соусу, 
викласти кільця помідорів і на-
крити наступним млинцем. По-
вторювати дії, поки всі млинці не 
закінчаться. Торт з кабачків ста-
не чудовою літньою закускою на 
вашому столі. Перекладати ви 
можете його помідорами, гриба-
ми, сиром чи навіть фаршем. 

СИРНИЙ СУП З КАБАЧКІВ

ПОТРІБНО: цукіні - 200 г, 
плавлений сир - 200 г, вершки - 
200 г, бекон - 20 г, спеції за сма-
ком.

ПРИГОТУВАННЯ: у каструлі 
на невеликому вогні доводимо до 
кипіння овочевий бульйон з ка-
бачками, натертими на крупній 
тертці. Додаємо вершки, натер-
тий плавлений сир і спеції. Дово-
димо до кипіння і знімаємо з вог-
ню. Перетворюємо суп за допомо-
гою блендера в пюре. Накладаємо 
в тарілку, прикрашаємо підсма-
женим беконом і насінням.

ГРАТЕН З КАБАЧКІВ

ПОТРІБНО: 2 кабачки (вели-
кі), 2 помідори, 80 мл соусу пес-
то, 200 г твердого сиру, сіль, пе-
рець – за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: гратен - 
одна з улюблених страв францу-
зів. Якщо коротко, то це страва 
(зазвичай на основі овочів), за-
печена в духовці до утворення 
апетитної скоринки. Отож, ро-
зігрійте духовку до 190°С. Змас-
тіть дно і боки скляної форми 
для запікання олією. Помідори 
і кабачки наріжте тонкими кру-
жечками і викладіть у форму в 
один шар. Зверху змастіть пес-
то, посоліть і поперчіть, посип-
те тертим сиром. Запікайте про-
тягом 45 хв. Подавайте гарячим. 

10 незвичайних рецептів 
СЕЗОН МОЛОДИХ КАБАЧКІВ В ПОВНОМУ РОЗПАЛІ, І ГОСПОДИНІ ПОСПІШАЮТЬ ПОТІШИТИ СІМ'Ю ПЕРЕВІРЕНИМИ УЛЮБЛЕНИМИ, А ТАКОЖ 

НОВИМИ СТРАВАМИ ІЗ ЦИХ ОВОЧІВ. АДЖЕ КАБАЧОК – НИЗЬКОКАЛОРІЙНИЙ І ДІЄТИЧНИЙ ПРОДУКТ, ВІН ВИВОДИТЬ З ОРГАНІЗМУ ШЛАКИ І ТОКСИНИ, 
А ТАКОЖ ЗАЙВУ РІДИНУ І ХОЛЕСТЕРИН. КАБАЧКИ МІСТЯТЬ БЕЗЛІЧ ВІТАМІНІВ І МІКРОЕЛЕМЕНТІВ І ЧУДОВО ОМОЛОДЖУЮТЬ ОРГАНІЗМ. 

ЩО ПРИГОТУВАТИ 
З КАБАЧКІВ: 
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ВІДПОВІДІ

ЧИСТИМО 
ЗАМУЛЕНІ 

КРИНИЦІ 
механізованим 

способом! 
На відмінно! 

096-665-99-09, 
066-64-68-680.

МОНАСТИРСЬКЕ РАЙОННЕ 
СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО ПРОВОДИТЬ 

ВНУТРІСИСТЕМНИЙ ПРОДАЖ 
СТРАТЕГІЧНОГО МАЙНА 

для кооперативних організацій і під-
приємств, а саме нежилого приміщення з 
підвальними будівлями площею 1098,3 кв. 
м, що становить 933/1000 загальної площі 
і знаходиться за адресою: м. Монастирись-
ка, вул.. Шевченка, 27. Ціна продажу стано-
вить 495000 гривень.

ТОВ  “ВІВІПАК”,  
яке розташоване за адресою: 

м. Тернопіль, вул. Текстильна, 5,  
має намір одержати дозвіл на 

викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря 

стаціонарним джерелами.
 Підприємство спеціалізується  по  випуску по-

ліетиленових пакетів.
Валовий викид забруднюючих речовин в ат-

мосферу від виробничної діяльності товариства  
становить:  6,535 т/рік.

Перевищень технологічних та санітарно-
гігієнічних нормативів в процесі виробничої ді-
яльності немає.

Зауваження приймаються протягом 30 кален-
дарних днів з дня опублікування інформації за 
адресою : м. Тернопіль, вул.Коперника,1, тел. 52-
58-48, Управління Житлово-комуна-льного госпо-
дарства, благоустрою  та екології  Тернопільської 
міської ради. 

УТЕПЛЕННЯ 
БУДИНКІВ

ДЕКОРУВАННЯ 
ФАСАДІВ

МАТЕРІАЛ І РИШТУВАННЯ 
У НАЯВНОСТІ

 098 756 2874, 
096 658 6898

Продаю
Новозбудований 

будинок у с. Колодно 
Збаразького району. 

0,5 га городу біля 
хати, 500 метрів від 
зупинки, при трасі. 

Ціна договірна. 

Телефонувати 
на вайбер або ватцап: 

+38 097-278-14 47.

Продаю
Baby Design універсальна 

коляска Lupo, 4 500 грн., б/в. 
Полегшена рама, наявність 

люльки і прогулянково-
го блоку, функціональність 
і стильний дизайн роблять 
коляску Baby Design Lupo 
оптимальним варіантом на 
всі випадки життя. 

Комплектація: 
рама, люлька, прогулянковий модуль, 
дощовик, чохол на люльку, сумка для мами, 
кошик для покупок, капор. 

Колір: голубий. Тел. 067-352-14-55.
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Â³òàºìî!
Щиру подругу, дуже класну куму 

Віру Орестівну Максимлюк
З Тернополя

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 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 – куми Наталя 
та Василь з Кременця.

ГОРОСКОП
З 17 до 23 червня

ОВЕН 
Правильні рішення, прийняті без поспіху та зайвої 

емоційності, дадуть позитивний результат. Висока 
вірогідність нових знайомств. Можливе отримання 
цікавих пропозицій, на які важко буде не пристати. 

ТЕЛЕЦЬ 
Вам необхідно піклуватися про самопочуття, тоді 

не буде серйозних проблем зі здоров’ям. Уникайте 
стресів i бiльше вiдпочивайте. Отримаєте моральну 
та фінансову винагороду. 

БЛИЗНЮКИ 
Завдяки своїй працьовитості та відповідальності 

доб’єтеся прихильностi керівництва і поваги колег. 
Якщо маєте власну справу, настав час зайнятися її 
розширенням. 

РАК 
Зірки подарують можливість пізнавати світ. Саме 

у подорожах зустрінете людину, яка змінить ваше 
життя на краще. 

ЛЕВ 
Попереду – цікаві мандрівки. Подаруйте собі ра-

дість спілкування з давніми друзями. 
 ДІВА

 «Тільки вперед!» - ось головний девіз на цьому 
тижнi. Саме час докласти максимум зусиль для ре-
алізації планів. Сприятливий перiод для відкриття 
нового бізнесу. 

ТЕРЕЗИ 
Вас чекає багато змін і роботи. Не проґавте цієї 

можливості. Не варто ділитися з усіма задумами, 
ймовiрно, хтось із колег спробує видати вашу ідею 
за свою. 

СКОРПІОН 
Ви зможете закінчити давно розпочаті справи. 

Вони стосуватимуться не тільки роботи, а й осо-
бистого життя. Можливо, вам треба щось змінити 
в собі.

 СТРІЛЕЦЬ 
Настав перiод дати виток чомусь новому й душев-

ному. Звичайно, це не означає, що варто категорич-
но відразу спалювати всі мости. 

КОЗЕРІГ 
Слухайте більше своє серце і зважуйте всі «за» і 

«проти» - це допоможе зробити правильнi кроки. 
Важливі питання вдасться обговорити у невиму-
шеній обстановці, що неабияк додасть вам натх-
нення і принесе користь. 

 ВОДОЛІЙ 
Дехто вирушить у подорож. Це допоможе розши-

рити кругозір і дасть поштовх до нових проектiв. 
Нарештi ви зможете розкрити в собі потенцiал. 

РИБИ
 Багато що доля піднесе на тарілочці з блакитною 

облямівкою, але цими дарами варто правильно 
скористатися. Бдьте відкриті всьому новому і поба-
чите, як зміниться ваш світогляд.

 Â³òàºìî!
Дорогого похресника,

 братика і внука
Ігорчика Качана

з Вишнівця  
з 18-річчям!

 Чудова дата, вік прекрасний, 
Щоб відчувати смак життя, 
Бажання здійснювати власні, 
Плекати світлі почуття!
Нехай струмочком водограю,
Завжди Твоя душа співає,
Хай Бог Тебе благословляє,
І вік Твоя зоря палає! 
Куди б не вів життєвий шлях,
Хай лиш до щастя доля повертає,
І кожна мить, неначе птах
Крилом любові й ласки огортає!
Тож іще раз вітаємо щиро,
Бажаєм здоров’я, радості й миру.
Завжди мети своєї досягати,
Ніколи суму і невдач не знати!
 Хай приходять ранки з добрими надіями,
Щоб завжди збувались задуми і мрії!
 З любов’ю - хресна мама Ліля, сестричка Катруся, 

братик Василько і бабуся Галя.

Â³òàºìî! 
Чудову людину, гарну маму, люблячу бабусю, лис-

тоношу м. Зборова 
Марію Михайлівну Николишин

з Днем народження!
Тож скільки літ оцій чарівній жінці?
 І скільки весен наспівали солов’ї? 
Вона сміється радісно і дзвінко,
 І каже: «Скільки є – усі мої!» 
Які роки, коли так сяють очі,
 І так прекрасна, як сама весна. 
Лиш дні народження в жінок бувають, 
Років народження в жінок нема!
 Тож хай Вашу життєву дорогу
 Встеляють небесні зірки, 
І ангел Ваш охоронець 
Нехай буде з Вами завжди! 
Життя хай квітне, як вишневий сад, 
І кожен день усміхнено радіє, 
А доля хай дарує зорепад 
Удачі, щастя, успіхів, надії!

З повагою – колектив газети «Наш ДЕНЬ».

Хай квітне доля у роках прекрасних,
Життя приносить радість і любов, 
Мир і здоров’я, злагоду і щастя.
Многая літа знов і знов! 

 З повагою,
 колектив Почаївського психоневрологічного 

будинку-інтернату.

Â³òàºìî!
працівників Почаївського психоневрологічного будинку-інтернату -

іменинників червня!
Олену Анатоліївну Кліменчук, Олену Степанівну Коневську, 

Ольгу Миколаївну Ярмусь, Валентину Василівну Гронь, Святослава Михайловича 
Кулініча, Петра Івановича Сагана, Леоніда Миколайовича Цеберського, 

Надію Володимирівну Кравчук!

На Тернопіллі 18 
червня стартує 
акція «Перемога у 

нас в крові». В її рамках 
спортсменів, їхніх 
уболівальників і загалом 
всіх українців закликають 
долучитися до благодійної 
справи й допомогти тим, хто 
потребує донорської крові 
у щоденній боротьбі за своє 
здоров’я та життя.

Мета акції — формування куль-
тури добровільної здачі крові, 
сприйняття донорства як прояву 
доступної донації, підвищення обі-
знаності та важливості донорства, 
а також особистої відповідальності 
кожного з нас. Особливо це актуаль-
но зараз, коли з початком пандемії 
COVID-19 кількість донорів значно 
зменшилася, що призвело до знач-

ного дефіциту крові в українських 
медичних закладах.

Акція є безстроковою і підтри-
мали її на всій території України. 
Відбувається за ініціативи Товари-
ства Червоного Хреста України, Мі-
ністерства молоді та спорту України, 
а також за підтримки комунікацій-
ної агенції Ogilvy Україна.

В управлінні фізичної культури 
і спорту Тернопільської облдержад-
міністрації зазначили, що у зв’язку з 
пандемією, цього року багато знако-
вих спортивних подій було перенесе-
но або взагалі скасовано. Спортсме-
ни, які так наполегливо готувалися 
до сезону 2020 - Олімпійських ігор, 
EURO-2020, чемпіонатів та кубків, — 
залишилися вдома. Хто, як не вони, 
знаходяться зараз на піку фізичної 
форми? Чия кров зараз має найкращі 
показники та високий рівень гемог-

лобіну? Тому, запрошуючи спортс-
менів підтримати цю ініціативу, 
одночасно відбувається звернення і 
до більш широкого кола шануваль-
ників — не тільки спорту, а й при-
хильників здорового способу життя. 
Так переможці зможуть допомагати 
іншим перемагати хвороби.

Долучитися до акції «Перемога у 
нас в крові» можна у Тернопільській 
обласній станції переливання крові, 
яка знаходиться за адресою: м. Тер-
нопіль, вул. Клінічна, 8.

Після здачі крові потрібно опу-
блікувати яскраве селфі або відео 
з хештегом #перемогаунасвкрові, 
можна завантажити рамку для ава-
тарки (на сторінці Товариства Чер-
воного Хреста України) та передати 
виклик іншим людям й організаці-
ям, згадавши їх у своєму пості.

Максим СКАСКІВ.

Кабінет Міністрів України, зважаючи на 
погіршення ситуації із поширенням 
коронавірусу, прийняв рішення 

проводити пробне зовнішнє незалежне 
оцінювання не у закладах освіти, а в 
дистанційному режимі. 

Про це міністр охорони здоров’я України Максим 
Степанов заявив на щоденному брифінгу. 

«У зв’язку зі значним зростанням захворюваності 
на  COVID-19 і погіршенням епідеміологічної ситуації 
в деяких регіонах – було прийняте рішення щодо ска-
сування проведення пробного ЗНО у закладах освіти. 
Натомість пробне ЗНО можна буде проходити дистан-

ційно, онлайн», - наголосив Максим Степанов. 
За словами міністра, будь яка дитина через свій 

особистий кабінет онлайн може отримати завдання і 
відправити його на перевірку. «Якщо такої можливо-
сті немає, то дитина повинна прийти у заклад освіти, 
там її зустріне інспектор ЗНО, видасть зошит із фор-
мою і всіма завданнями, дитина проходить це завдан-
ня вдома і надсилає на перевірку», - пояснив Степа-
нов. 

За останньою інформацією, на проходження проб-
ного ЗНО з української мови було зареєстровано 
близько 190 тис. дітей, а з інших предметів - 172 тис.

Юля СЕМЕНЮК.

Ïðîáíå ÇÍÎ ïåðåâåëè â îíëàéí

«Ïåðåìîãà 
ó íàñ â êðîâ³»

Спортсменів й уболівальників Тернопілля 
закликають стати донорами крові


