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1 липня - хмарно з 
проясненням, без опа-
дів, температура повітря 
вночі 14-15, вдень 23-26 
градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.15, захід - 21.28. 

2 липня - хмарно з 
проясненням, без опа-
дів, температура повітря 
вночі 16-17, вдень 26-28 
градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.15, захід - 21.27. 

3 липня - хмарно, дощ, 
можлива гроза, темпера-
тура повітря вночі 19-
20, вдень 23-25 градусів 

тепла. Схід сонця - 5.16, 
захід - 21.27. 

4 липня - хмарно з 
проясненням, можливий 
дощ, температура пові-
тря вночі 18-19, вдень 
22-23 градуси тепла. 
Схід сонця - 5.17, захід - 
21.26. 

5 липня - хмарно з 
проясненням, можливий 
дощ, температура пові-
тря вночі 16-17, вдень 
23-24 градуси тепла. 
Схід сонця - 5.18, захід - 
21.26. Повний місяць.

6 липня - хмарно з 
проясненням, без опа-
дів, температура повітря 
вночі 15-16, вдень 22-25 
градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.18, захід - 21.26. 

7 липня - хмарно з 
проясненням, без опа-
дів, температура повітря 
вночі 16-17, вдень 23-27 
градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.19, захід - 21.25.

Погода в Тернополі й області

У ціну газети враховано вартість  
поштових послуг: прийом 

та доставку видання  
до передплатників

Триває передплата  
«Нашого ДНЯ» на наступне 

півріччя 2020 року!

1 місяць - 28 грн. 50 коп. 
3 місяці - 82 грн. 90 коп. 

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому 

відділенні або у листонош

індекс - 68710

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

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

Найбільше інфікованих 
у віці від 30 до 49 років  5 стор.

ВЕЛИКА ВОДА 
на Тернопільщині

НА ПІВДНІ ОБЛАСТІ ЗАТОПИЛО 
150 будівель, санаторій, 
179 колодязів та  944 гектари 
сільськогосподарських угідь

Магнітні бурі  
в липні

У липні геомагнітні збурення 
будуть турбувати Землю і Україну 
кілька разів. 

Перша в липні магнітна буря 
буде 4 числа. У цей день магнітосфе-
ра буде збуджена, рівень G1, тобто це 
буде слабка буря. Потім спалахи очі-
куються 6 і 7 липня. Вони будуть такі 
ж за інтенсивністю, однак метеочут-
ливі люди все одно можуть їх відчу-
ти. 15 липня прогнозують сильну 
магнітну бурю, 29 липня – середньої 
інтенсивності. Також потужні маг-
нітні бурі прогнозують 30 та 31 лип-
ня. Аби позбутися від впливу магніт-
них бур, медики радять: напередод-
ні метеоудару та під час добре ви-
сипатися; не переїдати, відмовити-
ся від жирної їжі; не пити алкоголь; 
відмовитися від кави і замінити її 
трав'яними чаями; відмовитися від 
інтенсивних тренувань; більше гу-
ляти на свіжому повітрі.

3 
стор.

Сучасні інноваційні технології

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

НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ 
ХВОРИХ НА КОРОНАВІРУС 
МАЙЖЕ ДВІ ТИСЯЧІ Липа цвіте...

10-11 стор.

Фото Сергія БОДАКА

УТЕПЛЕННЯ 
БУДИНКІВ

ДЕКОРУВАННЯ 
ФАСАДІВ

МАТЕРІАЛ І 
РИШТУВАННЯ
 У НАЯВНОСТІ

 098 756 2874, 
096 658 6898
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1 липня о десятій годині 
на Театральному майдані 
Тернополя відбудеться 

прощання з Іваном Дедюхом. 
Сержант 24-го окремого 
штурмового батальйону 
«Айдар» Збройних сил України 
загинув поблизу Старогнатівки 
27 червня.

Як повідомляли раніше у прес-служ-
бі Операції Об’єднаних Сил, 27 червня 
біля Старогнатівки внаслідок розриву 
невідомого боєприпасу було поранено 
двох українських військових. Один з 

них помер через множинні осколкові 
поранення, другого доставили до ліку-
вального закладу.

«Іван був родом із Тернополя, на 
війну прийшов ще в далекий 2014 рік 
відстоювати права України та україн-
ських громадян, - йдеться на фіційній 
сторінці 24-го окремого штурмового 
батальйону ЗСУ "Айдар". – Він завжди 
був відповідальною людиною, служив 
командиром відділення, умів вправно 
керувати своїм маленьким підрозді-
лом, за що його поважали побратими. 
Тепер йому назавжди 37 і він зали-
шиться назавжди воїном небесної роти 

батальйону "Айдар". Приносимо щирі 
співчуття та розділяємо біль втрати з 
близькими, друзями та рідними. Не до-
чекалася з війни сина мати. Ворог поп-
латиться десятикратно за нашого по-
братима! Пам'ятаємо… Помстимось…»

1 липня в Тернополі оголосили 
Днем жалоби за загиблим на Донбасі 
Іваном Дедюхом. У місті приспустять 
Державний Прапор України на будин-
ках і спорудах всіх форм власності.

 «Наш ДЕНЬ» висловлює щирі 
співчуття рідних і близьким заги-

блого воїна. Вічна пам’ять! 
Герої не вмирають!

На Тернопільщині 12 депутатів 
оштрафували за несвоєчасне

 подання декларацій

Люди, які зібралися 
біля сільської ради 
перед початком 

чергової сесії, дорікали 
йому, що той принижує 
їхню гідність, а з 
депутатським корпусом 
постійно конфліктує та 
не вирішує нагальних 
проблем громади.

Зокрема, дотепер голова і 
пальцем об палець не вдарив, 
щоб забезпечити пільговим 
проїздом пенсіонерів та ін-
ших соціально незахищених 
людей, навіщось «роздув штат 
сільради, а при нарахуванні 
працівникам премій, ділить їх 
на «своїх» та «чужих» - обурю-
валися  мешканка села Плоти-
чі Білецької ОТГ Людмила Спас 
та депутат Білецької сільської 
ради Зоя Пелешок.

Поза інтересами Дмитра 
Малика опинилися і проблеми 
молоді, яка проживає у грома-
ді, - впевнена учасниця ініціа-

тивної групи молодіжної ради 
Білецької громади, жителька 
села Плотича Вікторія Кошляк.

Знають у громаді і про не-
прозорий розгляд земельних 
питань. Наприклад, на 29 се-
сію Білецької сільської ради 
депутатам був запропонова-
ний порядок денний, який у 
більшості обранців викликав 
обурення. Річ у тім, що окре-
мим блоком йшли земельні 
питання, які не містили інфор-
мацію ані по земельних ділян-
ках, які мали б надаватися у 
користування, ані по суб’єктах, 
кому вони заплановані для ви-
ділення. Якби такий порядок 
денний був проголосований 
та підтриманий депутатським 
корпусом, то згодом у рішення 
можна було б дописати що зав-
годно – інші прізвища чи зов-
сім інші земельні ділянки.

Депутат обласної ради Бог-
дан Яциковський, якого люди 
запросили на акцію, зауважив, 
що важко зрозуміти дії  Дми-
тра Малика, який у розпал 
коронавірусної інфекції не ре-
єструє автомашини, які держа-
ва передала для лікарів. І це в 
той час, коли 18 із 25 місцевих 
депутатів звернулися до голо-

ви з проханням оформити їх у 
найкоротші терміни.

- Дозволю собі нагадати, 
що саме фракція Радикальної 
партії Олега Ляшка в обласній 
раді першою стала на захист 
мешканців сіл, які нині вхо-
дять в Білецьку ОТГ. Тоді ми 
не дозволили владі проігнору-
вати волю та вибір людей і на-
сильно приєднати ці населені 
пункти до Тернополя. Нині ж, 
коли бачу десятки моїх зем-
ляків з плакатами на кшталт 
«Малик, ОТГ не є приватна 
власність», не можу залишати-
ся осторонь їх проблем. Видно, 
зарано повірили люди, що всі 
негаразди минули відразу піс-
ля юридичного створення ОТГ. 
Тепер же, навчені гірким досві-
дом, вони знову згуртувалися. 
Бо не збираються терпіти гру-
бість, зверхність, непрозорість 
дій, а нерідко й бездіяльність 
обраного ними ж голови. Бо 
хочуть, щоб громада розви-
валася і була справді об’єдна-
ною – без поділу на «своїх» та 
«чужих», у єдиному прагненні 
покращувати умови життя у 
кожному селі, кожному меш-
канцю, –  переконаний Богдан 
Яциковський.

Âòðà÷àºìî ãåðî¿â
На Донбасі загинув «айдарівець» з Тернополя Іван Дедюх

Ìåøêàíöÿì Á³ëåöüêî¿ ãðîìàäè 
ÏÎ-ÑÏÐÀÂÆÍÜÎÌÓ ÍÀÁÎË²ËÎ

Мешканці Білецької громади під гаслом «Наболіло!» 
висловили свої претензії місцевій владі. Найбільше 

критики дісталося голові громади Дмитру Малику.

З’явилась статистика кінцевих споживчих витрат 
домашніх господарств за цілями за перший 
квартал 2020 року.

Більше половини витрат йшло на харчування та житло, пові-
домили у Держстаті.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива склада-
ють 16,3%.

8,5% витрат пішло на транспорт. На жаль, 7,1% видатків піш-
ло на алкоголь, тютюн та наркотики.

На що українці найбільше 
витрачають гроші

Упродовж червня по-
точного року, за резуль-
татами розгляду судами 
протоколів, складених 
працівниками Управління 
стратегічних розслідувань 
в області ДСР НП України 
та погоджених з прокура-
турою Тернопільської об-
ласті, 12 депутатів міс-
цевих рад притягнуто до 
адміністративної відпо-
відальності за вчинення 
правопорушень, пов’язаних 
з корупцією, передбачених 
ч.1 ст.172-6 КУпАП.

Встановлено, що народні 
обранці несвоєчасно, без по-
важних причин, подали що-
річні декларації осіб, упов-
новажених на виконання 
функцій держави або місце-

вого самоврядування.
За обґрунтованої та по-

слідовної позиції прокурорів 
у судовому засіданні вказа-
них осіб визнано винними 
та накладено на них адмі-
ністративні стягнення у ви-
гляді штрафу в розмірі 50 
неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян кожному.

Пресслужба
прокуратури 

Тернопільської 
області.
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Про це розповів перший 
заступник голови Тернопіль-
ської облдержадміністрації 
Ігор Дем’янчук. 

«Кожен, хто вважає, що 
претендує на таку матеріаль-
ну допомогу, повинен звер-
нутися із заявою в органи 
місцевого самоврядування, 
де складуть відповідний акт. 
Після цього акт розглядатиме 
комісія і на його підставі при-

йматиме рішення, - наголо-
сив Ігор Дем’янчук. – Наразі 
ще проводяться підрахунки 
завданих збитків. Ми продов-
жуємо боротьбу з наслідками 
негоди. У населених пунктах, 
які постраждали від стихії, 
сільські голови і відповідні 
комісії, підраховують завдані 
збитки. Даним питанням за-
ймаються органи місцевого 
самоврядування. Після от-

римання актів, одразу спра-
цьовує механізм з надання 
матеріальної допомоги по-
страждалим від наслідків цієї 
стихії».

Ігор Дем’янчук зазначив, 
що процес опису збитків по-
винен бути ретельним, щоб 
інтереси кожної людини були 
дотримані й постраждалі у 
повній мірі змогли отримати 
матеріальну допомогу.

«Відшкодування насе-
ленню відбуватиметься з 
резервних фондів місцевих 
бюджетів. Якщо коштів буде 
недостатньо, то їх виділяти-
муть з районного чи облас-
ного бюджетів. Окрім цього, я 
впевнений, що Уряд однаково 

виділить кошти постражда-
лим у Чернівецькій, Львів-
ській і Тернопільській облас-
тях. Ці гроші спрямують на 
відновлення інфраструктури: 
водогонів, дамб, доріг, мостів, 
тощо», - пояснив Ігор Дем’ян-
чук.

Тернопільщина отримає кошти 
на ліквідацію наслідків негоди

На Тернопільщині продовжуються активні роботи з надання допомоги 
населенню та ліквідації наслідків дощового паводку. Жителі, які 
зазнали збитки через стихію, отримають матеріальну допомогу. Це 63 

домогосподарства, що постраждали від підтоплень. 

Юлія 
ТОМЧИШИН.

Для громадян, які постраждали від негоди у Тернопільській області, працюють телефонні 
«гарячі лінії». За консультаціями можна звертатися цілодобово (0352) 52-10-05, (096) 086 44 14

Наприкінці червня 
Західну Україну 
сколихнули 

масштабні повені. 
У Закарпатській, 
Івано-Франківській, 
Чернівецькій, Львівській 
та Тернопільській 
областях  було підтоплено 
майже 14,5 тисяч 
будинків, загинуло троє 
людей. На Тернопільщині 
постраждали південні 
райони – Монастириський, 
Бучацький, Заліщицький 
та Борщівський. 

- Всього підтоплено 150 бу-
дівель, з них 63 житлових та 87 
господарський, дитячий санато-
рій у Заліщиках, підтоплено 944 
гектари сільськогосподарських 
угідь, 179 колодязів у 21 населе-
ному пункті області, - повідомля-
ють у Тернопільській ОДА. 

Всі ці села вже неодноразово 
страждали через повені і павод-
ки, тож більшість людей зуміли 
самоорганізуватися, зібрали речі 

і покинули свої оселі. Всього 184 
осіб переїхали з власних будин-
ків, забравши все необхідне. 

Чи не найбільше лиха негода 
накоїла у селищі Коропець Мо-
настириського району. Вулиця 
Шевченка була просто залита 
водою. Діти, які вперше бачили 
таке незвичне явище, гралися у 
воді. А дорослі, які вже не впер-
ше бачать таке лихо, просто зни-
зували плечима: що тут вдієш – 
стихія. Їх затоплювало у 2008 та 
2010 роках. 

Коли люди дізналися, що 
вода буде підніматися, почали 
вивозити з дому речі, позабира-

ли домашніх тварин, меблі, де-
хто встиг врятувати городину 
– викопати картоплю, часник, 
цибулю.

- Сидимо на горбочку і диви-
мося на свої хати, - каже місцева 
жителька Світлана Данчук. - Ці 
озера - то наші городи. Що звідти 
зберемо - не знаємо, під водою 
пропаде все. 

Люди, які покинули свої 
домівки, ночували в рідних чи 
односельчан, в церкві, старій 
школі, в машинах або ж чер-
гували всю ніч. Біля церкви 
зібрані речі людей – тут і уми-
вальники, і тумбочки, і стільці, 
газові плитки, батареї, котли,  
клітки з кроликами, собаки, 
прив’язані до дерев. Частину 
винесли на дахи будинків. Міс-
цеві кажуть, вивозили все з 
хатів протягом доби. Після по-
вені 2008 році коропчани вже 
добре знають, як діяти, і мають 
досвід, тому не чекають до ос-
таннього. 

- Коли рівень води знизиться, 
з будівель її відкачають, потріб-
но відкривати вікна і двері, щоб 
все висохло природнім шляхом. 
Лише сонце і вітер – більше нічо-
го тут не вдієш, - каже коропча-

нин Володимир. – Треба десь два 
місяці, щоб хата висохла, а далі 
будемо ремонтувати все. 

В Усті-Зеленому підтопило 
38 будинків. Місцевий стадіон у 
воді. Зустрічаю двох велосипе-
дистів – вони їдуть дорогою, яка 
щонайменше на півметра зато-
плена водою. 

-У нас тільки город затопило, 
до хати вода не дійшла, - каже 
Арсен Олійник, який приїдить 
на літо до бабусі з Тернополя. 
– Не сподівалися такого підйо-
му води, але прорвало дамбу. У 
2008-му році у нас і хату затопи-
ло. Цього року пощастило – по-
страждав тільки город. 

Йдемо далі селом – довкола 
все залите водою. Ось видніється 
колосся пшениці і червоні маки, 
а ще кілька днів тому це було чи-
єсь поле. Чи вдасться ще з нього 
зібрати врожай - невідомо. Через 
поля на човні їдуть люди. «Ви 
куди прямуєте?» - запитую. «До-
дому!» - відповідають. - «Їздили 
у магазин. Інакше ніяк – все у 
воді».

Сьогодні жителі Тернопіль-
щини потрохи оговтуються від 
повені. Через спеку – у селах ви-
сока волога, сморід. На подвір’ях 

і городах працюють рятуваль-
ники. В інших регіонах ситуація 
також нормалізувалася. Прем'єр 
Денис Шмигаль після візиту 
у регіони, доручив розробити 
проєкти для усунення причин 
таких катастроф. Мова йде про 
укріплення дамб, берегів і недо-
пущення вирубки лісів.

"Перший крок - це аудит від 
Держлісагентства і зміна керів-
ництва лісгоспів, які сиділи ро-
ками на цих посадах… посилення 
контролю за незаконними ви-
рубками", - за-
явив прем'єр.

ВЕЛИКА ВОДА 
на Тернопільщині

На півдні області затопило 150 будівель, санаторій, 
179 колодязів та  944 гектари сільськогосподарських угідь
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Ольга
ЧОРНА.

Крім того, в Україні склалася тра-
диція: підвищується зарплата чи пен-
сія - злітають догори ціни. І податки. А 
фіскальні збори в Україні - серед найви-
щих у Європі.      

Але... президент Володимир Зелен-
ський поставив завдання Кабміну під-
вищити мінімалку. В уряді відповіли: 
треба - то треба. І прем’єр-міністр Де-
нис Шмигаль майже миттєво озвучив 
попередній графік підвищення міні-
мальної зарплати. 

За попередніми розрахунками Каб-
міну, з 1 вересня цього року мінімалка 
зросте до 5 тисяч гривень (зараз - 4723 
гривні - плюс 277 гривень). З 1 січня 
2021 року - до 6 тисяч, а з 1 липня - до 
6,5 тисяч гривень.

І, хоча, на перший погляд суми, по-
рівняно, невеликі, проте, з урахуванням 
податків, для багатьох підприємців це 
може виявитися неабияким тягарем. 
Але влада повинна якось наповнювати 
бюджет, Пенсійний фонд. От і сподіва-
ються на «свіжі» гроші. 

А ситуація в економіці доволі не-
проста. І підвищення зарплати для 
декого з українців може обернутися 
втратою роботи. А для підприємців - 
скороченням або закриттям бізнесу. Бо 
підприємець повинен не лише платити 
зарплату та податки, а й щось заробля-
ти. Не виключено також, що хтось піде 
в «тінь».    

На початку карантину багатьом 
компаніям довелося скорочувати пер-
сонал або зарплати, щоб залишитися 
на плаву. Після послаблення обмежень 
не всі повернули зарплати на попе-
редній рівень. 

Так, за даними опитування сайту 
пошуку роботи Work.ua, 66 відсотків 
опитаних працівників сказали, що досі 
отримують урізану зарплату. Кожен 
п’ятий роботодавець зізнався, що й 
далі відчуває кризу, тому платить ро-
бітникам трохи менше. 

Достеменно спрогнозувати, як буде 
розвиватися економіка як у світі, так і в 
Україні, поки не може ніхто: ні МВФ, ні 
Світовий банк, ні уряди, ні авторитет-
ні аналітичні компанії. Наразі, на тлі 
пандемії COVID-19, аналітики Міжна-
родного валютного фонду погіршили 
прогноз. Негативним фактором також 
може стати нова хвиля інфікування ко-
ронавірусом. Усі очікують вакцини, яка 
рятуватиме і людські життя, і економі-
ки держав.  

Щодо економіки України, то, за про-
гнозами МВФ, вона стабілізується аж у 
2024 році. 

Невідомо, коли в Україні «встане на 
ноги» сфера обслуговування, туризму. 
А це - чималі прибутки. Тому, на дум-
ку президента Українського аналітич-
ного центру Олександра Охріменка, 
поки вся надія на порятунок економіки 

лежить на промисловості. Але індекс 
промислового виробництва неухильно 
знижується останні 12 років. 

Експерти кажуть: сьогодні макси-
мум, чого очікує багато хто, - «аби не 
було гірше». 

У контексті цього, 60 відсотків під-
приємців планують зберегти персонал 
компанії у незмінному складі. 28 відсо-
тків - думають над скороченням. Цифра 
доволі серйозна. На найближчі півроку 
69 відсотків опитаних планують зали-
шити рівень заробітних плат незмін-
ним. 21 відсоток - готуються скоротити 
зарплати. Але ж президент «поставив 
завдання». Особливо, це стосується 
тих, хто платить своїм працівникам мі-
німалку. Лише 9 відсотків підприємців 
розмірковують над підвищенням плат-
ні. Такі результати опитування Євро-
пейської бізнес асоціації.

І - важливе застереження від експер-
тів: коли економіка падає, підвищувати 
платню не можна, оскільки це знищить 
бізнес. «Підвищення зарплати - це про-
цес, який тісно пов’язаний із зростанням 
обсягу виробництва, з ростом економіки 
та ВВП. Зарплата - одна зі складових со-
бівартості продукції. Якщо ВВП падає, то 
падає і загальний обсяг виробленої про-
дукції. У нас ВВП за перший квартал упав 
на 1,2 відсотки. І незрозуміло, за рахунок 
яких внутрішніх резервів уряд збираєть-
ся зарплату підвищувати (у підвищенні 

мінімалки якусь частину витрат візьме 
на себе й бюджет). Якщо вони хочуть це 
робити за рахунок власника бізнесу, то 
він просто його закриє або піде в тінь», 
- заявив у коментарі ГолосUA економіст 
Олег Пендзин.

Не втішні й наступні факти. Як пові-
домляє Finance.ua, в Україні, за резуль-
татами першого кварталу цього року, 
збитки великих та середніх підпри-
ємств склали 4,9 мільярдів гривень, що 
зафіксовано вперше за декілька років. 

І збільшується безробіття. Вже нара-
хували 516 тисяч офіційно зареєстро-
ваних безробітних, що на 76 відсотків, 
або 223 тисячі більше, ніж за аналогіч-
ний період торік. Кількість людей, які 
залишилися без роботи, зросла через 
пандемію та запроваджений карантин.

Не слід забувати й про рейтинги. У 
влади з цим зараз не все гаразд. Рей-
тинги котяться донизу. 
Та навряд, чи підвище-
на мінімалка попхає їх 
догори…

Влада õо÷е укра¿нцÿм підвищити мінімалку, 
тільки не скаçала, де вçÿти гроші
Приємно, звичайно, коли підвищують зарплату. Але є моменти, коли ця ідея викликає 
суперечності. Бо спершу слід зважити можливості та ризики, прорахувати економіч-
ну доцільність. Особливо тепер, під час пандемії коронавірусу та карантину, коли, для 
прикладу, малий і середній бізнес - на межі виживання. 

Торік на Тернопільщині 
народилося 7896 дітей,
 а померло 14754 людей

У 2019 році в області народилося 7896 дітей 
(7,6 народжених у розрахунку на 1000 осіб 
наявного населення). Померло - 14754 

людей (14,2 особи на 1000 жителів). 
Залишається суттєвим перевищення кількості помер-

лих над кількістю новонароджених: на 100 померлих - 54 
народжених. Про це повідомляє Головне управління ста-
тистики у Тернопільській області.

 

На Тернопільщині - 
28 мільйонерів: більшість 

збагатились від спадку та дарунків

З початку цього року 28 жителів 
Тернопільщини заявили про отримання 
торік мільйонних статків: вони 

задекларували 147,5 млн. грн. доходу.
Серед основних джерел, з яких отримали мільйонні 

доходи, такі: спадщина чи дарування (6 осіб), продаж не-
рухомого та рухомого майна (4 особи), незалежна профе-
сійна діяльність (4 особи), іноземні доходи (3 особи), ін-
вестиційні прибутки (2 особи) тощо.

Мільйонери мають додатково сплатити 4 млн. 118,2 
тис. грн. податку на доходи фізосіб та 525,4 тис. грн. вій-
ськового збору.

Цікаво, що переважна більшість жителів нашого краю, 
які заявили про мільйонні доходи, - чоловіки: їх 18 осіб 
серед декларантів, а 10 - жінки. Найстаршому мільйонеру 
89 років, а наймолодшому - 32 роки.

Сектор комунікацій Головного
 управління ДПС в області.

 

ДПА відмінили, 
ЗНО триває до 27 липня

- Цього року випускники шкіл 
і профтехів, які отримують свідо-
цтва про повну загальну середню 
освіту, звільняють від ДПА, але 
мають право її складати за влас-
ним бажанням, зокрема у формі 
ЗНО. Цим рішенням ми впорядку-
вали етапи завершення навчаль-
ного року, передбачивши час на 
складання тестів і занесення оці-
нок за них у свідоцтва як ДПА. 
Крім того, випускники закладів 
профосвіти, які також виявили 
бажання скласти ДПА у формі 
ЗНО, зможуть своєчасно отрима-
ти свідоцтво і диплом, – зазначи-
ла заступник міністра освіти і на-
уки Любомира Мандзій.

Вона також наголосила, що 
від сьогодні стартувала основна 
сесія зовнішнього незалежного 
оцінювання, яка триватиме до 17 

липня. Далі відбудеться додатко-
ва сесія – з 24 липня до 10 серп-
ня. Саме через строки додаткової 
сесії випускники шкіл завершать 
навчальний рік останніми – впро-
довж 10 днів після визначення 
результатів, але не пізніше 31 
серпня.

Зміни у термінах завершення 
навчального року та видачі сві-
доцтв про повну загальну серед-
ню освіту відбулись через запро-
вадження заходів, спрямованих 
на протидію поширення хвороби 
COVID-19. До слова, стихійне лихо 
у Закарпатській, Івано-Франків-
ській, Львівській, Чернівецькій 
областях є підставою для участі у 
додатковій сесії ЗНО.

Гарячі лінії та приймальня 
громадян розпочали 

роботу 30 червня
В МОН вже працюють консуль-

тативні телефонні лінії та при-

ймальня громадян щодо вступної 
кампанії 2020. Звернувшись на 
консультативні телефонні лінії 
чи особисто у приймальню гро-
мадян, вступники зможуть отри-
мати всі роз’яснення щодо вступу 
до закладів вищої, фахової перед-
вищої та професійно-технічної 
освіти.

Приймальня громадян працю-
ватиме у приміщенні Міністер-
ства освіти і науки за адресою м. 
Київ, бул. Шевченка, 16, каб. 401 у 
понеділок-четвер -  9:00-18:00, у 
п’ятницю - 9:00 – 16:45.

До слова, з 13 серпня в осо-
бистому кабінеті вступника 
з’явиться можливість подати 
e-заяву на вступ. 16 серпня о 
18:00 закінчується прийняття 
заяв від тих, хто вступає на ос-
нові співбесіди і вступних іспи-
тів. 22 серпня о 18:00 закінчу-
ється прийняття заяв від тих, 
хто вступає на основі сертифі-
катів ЗНО або творчих конкур-
сів. 27 серпня оголосять списки 
абітурієнтів, які зможуть на-
вчатися державним коштом. 
До 5 вересня будуть зараховані 
вступники на бюджет, до 30 ве-
ресня — на контракт.

Літо çа партами та çараõуваннÿ 
у виші до 30 вереснÿ

ßê çì³íèâñÿ îñâ³òí³é ïðîöåñ ÷åðåç êîðîíàâ³ðóñ

Школярі проміжних класів мають завершити 
навчальний рік до 1 липня, одинадцятих 
класів – до 31 серпня, а учні закладів 

профосвіти – до 31 липня. Такі строки завершення 
навчального року у школах та профтехах були 
визначені сьогодні, 25 червня 2020 року, під час 
засідання уряду.
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Медики зазначають, після повеней 
хворих може побільшати, тож 
закликають жителів Тернопільщини 

бути обережними. Лептоспіроз – 
найпоширеніша у світі недуга, яку 
переносять тварини. Це гостре інфекційне 
захворювання, яке викликають мікроби 
лептоспіри. Основним джерелом збудників 
лептоспірозу в природі є мишовидні 
гризуни, особливо сірі та водяні щурі.

- Лептоспірозна інфекція вражає такі життєво 
важливі органи, як печінка, нирки, селезінка, легені, 
серцево-судинну систему, головний мозок і може при-
звести до смерті, - розповідає завідувачка відділення 
інформаційно-комунікаційної роботи Тернопільсько-
го обласного центру громадського здоров’я Наталія 
Харченко. - В Україні 2019 року зафіксовано 295 ви-
падків захворювання на лептоспіроз, за 6 місяців 2020 
року – 27. На відміну від інших недуг, які зумовлюють 
природні умови, лептоспіроз щороку реєструють у всіх 
адміністративних територіях України. Серйозні спала-
хи цієї хвороби виникають після повеней.

Як найчастіше відбувається зараження? Лепто-
спіри можуть потрапляти в організм через шлунко-
во-кишковий тракт, пошкоджену шкіру, слизові обо-
лонки.

• Зараження людей відбувається при купанні в не-
проточних водоймах, ставках, ловлі риби, вживанні си-
рої води та продуктів харчування, інфікованих сечею 
від хворих тварин або носіїв недуги, - додає Наталія 
Харченко. - Під час відпочинку на природі, на дачах, а 
також при безпосередньому контакті з хворими тва-
ринами, в основному домашніми собаками під час до-
гляду за ними.

Багато гризунів живуть на полях, тому люди мо-
жуть заразитися від них під час збирання врожаю чи 
обробляння городів. Продукти, що ви берете в поле, не-
обхідно зберігати загорнутими і в місцях, недоступних 
для гризунів, питну воду - в закритих флягах, термосах. 
А ще працювати у рукавицях, аби збудник не потрапив 
в організм через рани і пошкодження на шкірі рук. 

Обережними варто бути і під час туристичних по-
ходів, полювання, рибалки – взувати водонепроникне 
взуття, не мити руки і не купатися у непроточній воді 
поблизу берега. 

ЯК ЖЕ РОЗПІЗНАТИ ЛЕПТОСПІРОЗ? 
• Спочатку з’являються ознаки лихоманки, різко 

підвищується температура, виникає головний біль, 
біль у животі, м'язах, особливо в гомілкових м'язах. 
Можлива нудота, блювання, крововиливи в склеру, 
висипання на шкірі, - розповідає Наталя Харченко. 
- Ефективність лікування від лептоспірозу значною 
мірою залежить від своєчасного розпізнання хвороби. 
Від моменту зараження до перших симптомів захво-
рювання проходить 7-14 днів. Якщо протягом останніх 
2-3 тижнів ви побували в умовах можливого заражен-
ня лептоспірозною інфекцією і раптово відчули вказа-
ні ознаки захворювання - негайно зверніться до ліка-
ря. Лептоспіроз виліковний і від людини до людини не 
передається.

ЯК ЗАПОБІГТИ ЗАХВОРЮВАННЮ 
НА ЛЕПТОСПІРОЗ?

• Суворо дотримуватись звичайних правил особи-
стої гігієни, в тому числі й під час контакту з домашні-
ми тваринами.

• Пошкоджену шкіру необхідно обробляти 5% 
спиртовим розчином йоду.

• Виїжджаючи на природу, використовуйте воду 
для пиття та миття овочів, фруктів тільки прокип'яче-
ну, зберігайте харчові продукти в місцях, недоступних 
для гризунів, купайтеся в спеціально відведених міс-
цях.

Цими днями, крім дощів і гроз, жителям 
Тернопільщини дошкуляє спека. 
Стовпчик термометра невпинно 

піднімається догори, а організм людей просто 
не витримує. 

Спека виснажує, тож варто уникати зайвих фізичних 
навантажень, правильно харчуватися й пити, дотриму-
ватися режиму дня, радять фахівці Центру громадського 
здоров’я України. Що робити, аби пережити спеку з міні-
мальною шкодою для здоров’я? 

Медики рекомендують перебувати якомога менше на 
сонці, особливо в період з 11 до 16 години. Шукати прохо-
лоду й тінь, щоб тіло могло відновитися. Найкраще зали-
шатися у приміщенні, бажано з кондиціонером.

• Біля водойм і на пляжі отримати опіки найлегше, тож 
тут слід бути уважними. Обирайте легкий, вільний одяг 
світлих кольорів, бажано з довгим рукавом.

• Одягайте сонцезахисні окуляри і крислатий капелюх, 
щоб затінити обличчя, вуха та шию. Уникайте відвідуван-
ня соляріїв у спеку.

• Пийте більше води. Підтримуйте водний баланс незалеж-
но від того, наскільки ви активні. Не чекайте відчуття спраги 
— пийте постійно маленькими порціями. Увага: порадьтеся 
з вашим лікарем стосовно допустимої кількості води у спеку, 
якщо є якісь протипоказання за станом здоров’я.

• Не пийте рідини, що містять кофеїн, алкоголь чи ба-
гато цукру, адже це призводить до втрати більшої кіль-
кості рідини. Крім того, уникайте дуже холодних напоїв, 
тому що вони можуть спричинити судоми шлунка. Якщо 
ви дотримуєтеся дієти з низьким вмістом солі, страждаєте 
на діабет, маєте підвищений артеріальний тиск або інші 
хронічні захворювання, порадьтеся зі своїм лікарем щодо 
водно-сольового режиму. У спеку ризик серцевого напа-
ду тимчасово зростає після прийому спиртного. Із потом 
виводяться цінні для роботи серця електроліти: калій, на-
трій. Серцю важко працювати за таких умов. Від спеки та 
розширення судин тиск може значно впасти і навіть спри-
чинити запаморочення. Людям із хворим серцем катего-
рично не можна пити алкоголь  в спекотну погоду.

• Електричні вентилятори можуть забезпечити ком-
форт, але коли температура повітря досягає критичної 
позначки, вони стають неефективними. Кращий спосіб 
охолонути — прийняти прохолодний душ або ванну (але 
будьте обережні, якщо маєте серцево-судинні захворюван-
ня). 

• Використовуйте кухонну плиту і духову шафу якомо-
га менше, щоби підтримувати прохолоднішу температуру 
в домі. Уникайте гарячої та важкої (жирної) їжі: вона зу-
мовлює додаткове теплове навантаження для вашого тіла.

• Уповільніть темп життя: зменшуйте інтенсивність 
фізичних вправ під час спеки. Якщо ви не звикли працю-
вати чи займатися спортом за високої температури пові-
тря, починайте вправи повільно і поступово підвищуйте 
темп. Якщо навантаження у спеку змушує ваше серце би-
тися сильніше і вам не вистачає повітря, припиніть будь-
які вправи. Перемістіться у прохолодне місце або в тінь і 
відпочиньте, особливо якщо відчуваєте запаморочення чи 
слабкість.

• Ніколи не залишайте немовлят, старших дітей і до-
машніх тварин у припаркованому автомобілі, навіть з від-
чиненими вікнами. Коли залишаєте авто, переконайтеся, 
що всі вийшли. Не забувайте напувати своїх домашніх тва-
рин: давайте їм багато свіжої води, при цьому залишайте 
воду в тіні.

Світлиé одÿг, вода 
і відмова від кави

ßê âáåðåãòèñÿ 
â³ä àíîìàëüíî¿ ñïåêè

Небезпечна хвороба від мишей
Çà ï³â ðîêó â Óêðà¿í³ çàðåºñòðóâàëè 

27 âèïàäê³â çàõâîðþâàííÿ íà ëåïòîñï³ðîç

nday.te.uaÇдоров'ÿ

Станом на 30 червня кількість людей в 
Україні, які захворіли коронавірусом 
COVID-19, від початку пандемії – 44 

334. Рівень захворювання найбільше росте 
на Львівщині, де COVID-19 підтверджують 
у понад 200 хворих майже щодня.

Більше половини вже одужали
Станом на ранок 30 червня у Тернополі та облас-

ті налічують 1919 випадків інфікування коронавіру-
сом. Це 1757 дорослих та 162 дитини. На сьогодніш-
ній день 750 осіб хворіють коронавірусом.

Зі 1919 осіб, у яких виявлено COVID-19 станом на 
30  червня, – 1141 особа вже одужала, - повідомляє 
управління охорони здоров'я Тернопільської об-
лдержадміністрації. - Це понад 59,4% від усієї кіль-
кості захворілих на COVID-19 в області. 28 людей 
померли.

Найскладніша ситуація в обласному центрі. У 
Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги 
станом на 10 годину 30 червня перебували 48 хво-
рих на коронавірус. 44 з них – тернополяни. 4 людей 
в лікарні з підозрою на коронавірус. Загалом у Тер-
нополі від початку епідемії коронавірусу підтверди-
ли COVID-19 у 404 людей. 104 тернополян одужало. 
На засіданні Тернопільського міського штабу для 
боротьби з коронавірусом обмежили час роботи за-
кладів громадського харчування, в тому числі кафе, 
готелів, барів, клубів, пабів, дискотек та закладів 
розважальної сфери до 22 години. Заборонили після 
22 години роботу усіх підприємств у сфері оптової 
та роздрібної торгівлі, побутового обслуговування, 
крім аптек, АЗС та продуктових магазинів.

Серед інфікованих найменше дітей
На Тернопільщині найбільше хворих на COVID-19 

- у віці від 30 до 49 років. Цей показник зріз до 34,4%. 
В області з початку епідемії підтверджено захворю-
вання на COVID-19 методом ПЛР у 1913. У тому числі, 
у 162 дітей та 335 медпрацівників. За даними щодо 
вікових груп, які захворіли на COVID-19:

162 особи віком 0-17 років (8,5%); 238 осіб ві-
ком 18-29 років (12,4%); 658 осіб віком 30-49 років 
(34,4%); 612 осіб віком 50-65 років (32%); 241 особа 
віком 65 і більше років (12,7%).

Імінітет до COVID-19 
формується, але не надовго

Дослідження науковців різних країн свідчать про 
те, що імунітет до COVID-19 може зберігатися менше 
трьох місяців після того, як людина перехворіла. Про 
це пише “Німецька хвиля”. 

Німецькі науковці виявили, що фактично в кож-
ного четвертого пацієнта, з числа тих, що перехво-
ріли на коронавірус, відсутні антитіла . Натомість 
у двох із десяти пацієнтів, які жодних симптомів 
коронавірусної хвороби не мали, у крові була вияв-
лена висока концентрація антитіл. Через це постає 
не лише питання щодо імунітету, але й щодо того, як 
виявити справжню кількість тих, хто перехворів на 
COVID-19.

Науковці Медичного університету Чуціна, які 
протягом восьми тижнів вимірювали кількість ан-
титіл у крові 74 пацієнтів, дійшли висновку, що іму-
нітет до COVID-19 зберігається на 2-3 місяці, а не 2-3 
роки, як вважали раніше.

Íа Тернопільщині õвориõ на 
коронавірус маéæе дві тисÿ÷і
Íàéá³ëüøå ³íô³êîâàíèõ ó â³ö³ â³ä 30 äî 49 ðîê³â



№25 (361) / 1 липня-7 липня 2020 р Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ6 Íадçви÷аéні новини

Загиблим 14 та 17 років, обоє – жителі села 
Йосипівка Тернопільського району.

25 червня близько восьмої години вечора до чергової ча-
стини Теребовлянського відділу поліції надійшло повідомлення, 
що в селі Дворіччя у ставку втопилося двоє дітей. На місце події 
виїхала слідчо-оперативна група.

- З’ясували, хлопці відпочивали на ставку в компанії ще двох не-
повнолітніх односельців: 17-річної дівчини та 13-річного хлопця.  
До водойми в сусідньому селі приїхали на велосипедах. Жоден з них 
не вмів плавати, - розповіли в обласному управлінні Нацполіції. 

Зі слів товаришів, обоє хлопців стали спускатися по плитах, 
якими укріплено берег. Де була суха поверхня, їм вдавалося втри-
мувати рівновагу, а далі посковзнулися і опинилися у ставку. 

- Оскільки ніхто не вмів плавати, хлопці не змогли самостійно 
вибратися з  води, а 17-річна дівчина та 13-річний школяр, що за-
лишилися на березі, не мали змоги допомогти їм врятуватися. На 
момент приїзду поліцейських рятувальники вже витягнули тіла 
дітей з води, - кажуть правоохоронці.  

Поліцейські розслідують справу як нещасний випадок.

Як безпечно купатися?
Плавайте тільки в спеціально відведених і обладнаних для 

цього місцях, що відповідають вимогам безпеки.
Неповнолітні повинні перебувати під постійним нагля-

дом дорослих: не дозволяйте дітям купатися самостійно, без 
нагляду.

Безпечніше відпочивати на воді у світлий час доби, плава-
ти в спокійну безвітряну погоду. Вкрай небезпечно стрибати 
в місцях, де невідомі глибина та стан дна.

Не залазьте на технічні споруди, попереджувальні знаки 
та буї.

Не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння.
Пам’ятайте, що організовувати у воді ігри, пов'язані з пір-

нанням, захватами та підтопленням дуже небезпечно.
Не подавайте обманні сигнали тривоги заради жарту.
Не використовуйте для плавання автомобільні камери, 

плоти, лежаки, дошки.
У воді потрібно перебувати не довше 10-15 хвилин. 

Витягнули з петлі 
Ïàòðóëüí³ âðÿòóâàëè æèòòÿ ÷îëîâ³êó, 
ÿêèé íàìàãàâñÿ â÷èíèòè ñàìîãóáñòâî

Син обікрав 
помешкання 

матері
Тепер йому 

загрожує 
кримінальне 

покарання 
Штраф до п'ятдесяти 

неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян або до 
двох років виправних робіт, 
або до 3 років позбавлення 
волі загрожує тернополяни-
ну, який обікрав помешкан-
ня власної матері.

- До працівників Терно-
пільського відділу поліції 
надійшло звернення від по-
терпілої 1963 року народ-
ження. Жінка повідомила, 
що підозрює свого сина у 
крадіжці бензокосарки та 
комп’ютерної техніки з її 
квартири, - зазначили в об-
ласному управлінні поліції.  

Здогадки заявниці вда-
лося підтвердити й право-
охоронцям. Крадій у скоєно-
му зізнався. Він розповів, що 
в помешкання потрапив без 
труднощів, адже мав ключі 
від вхідних дверей. 

За фактом крадіжки по-
ліцейські відкрили кримі-
нальне провадження відпо-
відно до ч. 1 ст. 185 ККУ.

Найбільшу кількість порушень 
задокументовано в обласному 
центрі, Тернопільському, 

Підволочиському, Заліщицькому та 
Збаразькому районах. Більшість з 
них – щодо керівників й працівників 
торгівельних закладів, установ 
харчування та перевізників за 
перевезення пасажирів понад норму.

В обласному управлінні поліції нага-
дали, що у зв’язку зі збільшенням захво-
рюваності на коронавірусну інфекцію на 
Тернопільщині тривають посилені каран-
тинні заходи. Відтак, штрафують поруш-
ників. Приміром, у період з 20 по 25 червня 
поліцейські задокументували 62 порушен-

ня норм карантину. У поліції додали, що за 
усіма складено адміністративні протоколи.

- Вкотре нагадуємо, заборони діють на 
проведення масових зібрань (за винятком 
проведення ЗНО і пов’язаних з діяльністю 
об’єктів критичної інфраструктури); пере-
везення пасажирів при перевищенні по-
садкових місць; роботу закладів торгівлі, 
ТРЦ, якщо вони не можуть розмежувати 
потоки відвідувачів; обслуговування клі-
єнтів у приміщеннях закладів громадсько-
го харчування, святкування там масових 
тривалих заходів (урочисті події, весілля) 
- дозволено літні майданчики зі збере-
женням усіх санітарних норм; не дозволе-
но роботу спортивних груп, секцій, фітнес 

центрів у закритих приміщеннях, - повідо-
мили у відомстві. 

За порушення карантинних заборон пе-
редбачена адміністративна та криміналь-
на відповідальність 

- Згідно зі статтею 44-3 КУАП порушен-
ня правил щодо карантину людей тягне за 
собою накладення штрафу на громадян від 
однієї до двох тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян і на посадо-
вих осіб - від двох до десяти тисяч неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян, 
- зазначили у поліції. - Кримінальна відпо-
відальність передбачена статтею 325 ККУ. 
Порушникові може загрожувати до восьми 
років позбавлення волі.

Від недопалка спалахнула пожежа на 
Монастирищині. Відтак, внаслідок удушення 
чадним газом загинув 57-річний житель села 

Устя-Зелене.
- 26 червня близько 19:56 на лінію "101" надійшло повідомлен-

ня від чоловіка про те, що з будинку сусіда йде дим, - розповіли в 
обласному управлінні поліції. - На місце події одразу прибули ряту-
вальники та правоохоронці. Зайти до помешкання одразу не вда-
лося, оскільки двері були зачинені зсередини. 

Після того, як пожежники вибили двері та загасили пожежу, в 
ліжку виявили обгоріле тіло господаря. 

- Слідів насильницької смерті на ньому судмедексперт не ви-
явив, а причина загибелі - удушення чадним газом, - зазначили у 
відомстві. - Попередня причина займання - куріння в ліжку. Сусіди 
кажуть, що загиблий при житті зловживав спиртними напоями.

Подія сталася на вулиці Лепкого. У відчине-
ному вікні на 8 поверсі багатоповерхівки пере-
хожі помітили маленького хлопчика.

На місце події оперативно прибули праців-
ники патрульної поліції та служби надзвичай-
них ситуацій. Вони виявили, що дитина перехи-
ляється через підвіконня. За лічені хвилини 
рятувальники та патрульні піднялися на по-
верх, де розташоване помешкання.

- Підійшовши до дверей квартири, ми нама-

галися розмовами заспокоїти дитину і попроси-
ли відійти від вікна, - розповіла патрульна полі-
цейська Мар’яна Козюк. – Хлопчик послухався.

Аби дістатися квартири, рятувальники за 
допомогою спецзасобів відчинили двері. Хлоп-
чиком, який перебував удома без нагляду,  до 
приїзду матері опікувалися поліцейські.

- Подібні випадки вкотре нагадують бать-
кам, що безпека дітей залежить, в першу чергу, 
від них, - зазначили у поліції.  

Як повідомили у поліції, на 
автодорозі Чернихівці-Ланівці 
біля села Вишгородок не розми-
нулося два автомобілі. В резуль-
таті - загинуло двоє осіб. Хлоп-
цеві було 26. Дівчині - лише 20.  
На місце події виїжджала слід-
чо-оперативна група. За попе-
редніми даними, водій автомо-
біля ВАЗ-2106 виїхав на смугу 
зустрічного руху. І як результат 
- врізався у вантажівку DAF.

Великогабаритний тран-
спорт просто підім'яв під себе 
легківку. Вижити у даній ав-
топригоді не було шансів ні у 
водія, ні у пасажира.

Слідчі Тернопільщини нама-
гаються встановити причини 

загибелі у ДТП двох молодих 
людей 

Правоохоронці з’ясовують, 
чому водій ВАЗу опинився на 
зустрічній. А також звертаються 
до водіїв, які 23 червня близько 
13:45 проїжджали даним відріз-
ком дороги і мають в салонах 
автовідеореєстратори, допо-
могти швидше встановити при-
чину автопригоди, - зазначає 
Сергій Крета, керівник відділу 
комунікації обласного управ-
ління поліції. - Інформацію мож-
на повідомити на лінію "102" 
або за номерами: (0352)27-12-
84, (068)000-72-21. Анонімність 
гарантується.

20-річна дівчина Вікторія 

Мірза була родом із села Ванжу-
лів, а її хлопець, Роман Довгаль - з 
Вишгородка. Він активно займав-
ся спортом, грав у футбол. Вікто-
рія навчалась у Тернопільському 
педагогічному університеті на 
географічному факультеті. 

 «Наш ДЕНЬ» вислов-
лює щирі співчуття рідним і 
близьким загиблих. 

Ó æаõливіé аварі¿ çагинула 
молода пара ç Ланове÷÷ини

Роман та Вікторія мріяли про весілля, 
але їх життя забрала дорога

ТÐАÃЕД²ß ÍА 
ТЕÐЕÁОВЛßÍÙИÍ²: 
у ставку втопилисÿ 

двоє õлопців

Ó Тернополі врÿтували п’ÿтирі÷ного 
õлоп÷ика, ÿкиé ледь не випав ç вікна

Батьків просять не залишати дітей без нагляду

Íа Тернопільщині продовæують 
штраôувати çа порушеннÿ карантину

- У понеділок, 29 червня, 
близько 2 години ночі під час па-
трулювання місцевості поліцей-
ські помітили в лісовому масиві 
поблизу села Ладичин Теребов-
лянського району силует. Підій-
шовши ближче, вони побачили 
чоловіка, який намагався пові-
ситися, - розповіли в обласному 
управлінні поліції.  

Незнайомець вже був петлі, 
коли правоохоронці підійшли до 
нього. Вони зняли краянина та 

надали йому допомогу до приїзду 
швидкої. 

У поліції повідомили, що чо-
ловік - 1998 року народження, 
мешкає в селі Микулинці. Його 
доправили в медичний заклад, 
життю та здоров’ю місцевого жи-
теля нічого не загрожує, додали 
правоохоронці.

- Прийшовши до тями, края-
нин подякував за те, що врятува-
ли його від необдуманого вчинку, 
- кажуть у поліції.  

Загинув через паління в ліжку
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Українці в Польщі 
можуть отримати виплати 

за втрачену роботу
Польський президент підписав за-

кон, який дозволяє отримати компен-
сацію тим, хто втратив роботу через си-
туацію з Covid-19. Виплати в розмірі 1400 
злотих (9400 грн.) на місяць передбачені 
громадянам Польщі, країн ЄС, а також де-
яким категоріям іноземців з третіх країн. 
Про це повідомляє Газета по-українськи. 
За словами юриста з міжнародного пра-
цевлаштування Ярослава Стецюна, на До-
плату солідарності можуть розраховувати, 
зокрема й ті, хто має єдиний дозвіл на пе-
ребування і роботу, або польську робочу 
візу. Останній пункт значно розширює 
можливості вихідців з України, Росії та Бі-
лорусі, які приїхали до Польщі з метою ро-
боти, але звільнені через Covid-19. 

Європейці іноді 
також не проти дати хабара

Приблизно чверть громадян країн 
ЄС вважає прийнятним іноді дати хабар 
для якнайшвидшого вирішення нагаль-
них питань. Як пише Європейська правда, 
такі результати соцдослідження офіцій-
ного агентства ЄС - Агентства фундамен-
тальних прав (EU Agency for Fundamental 
Rights). Дослідження провели у 27 країнах 
- членах ЄС, Великій Британії та Північній 
Македонії. Отже, кожен четвертий з опи-
таних вважає за можливе іноді дати хабар 
для прискорення вирішення адмінпитань, 
причому серед молоді до 30 років таких 
близько 50%. Однак, цей показник істотно 
відрізняється в різних країнах. Так у Сло-
ваччині, Чехії та Хорватії готових давати 
хабар серед опитаних - понад 50%, у Фран-
ції - 48%. А от у Швеції, Фінляндії, Португа-
лії та на Мальті такої думки дотримується 
лише кожен 5-й з опитаних.

У Пакистані третина 
пілотів купили собі «права»

Перевірку документів у співробітни-
ків авіаперевізника почали після того, 
як у їхній справжності засумнівався мі-
ністр авіації Пакистану. Про це він заявив 
під час доповіді про катастрофу пасажир-
ського Airbus A-320 у травні цього року, 
який упав на житлові квартали. Тоді заги-
нули 97 людей, повідомляє CNN. Розсліду-
вання авіакатастрофи продемонструвало 
катастрофічну ситуацію в галузі пасажир-
ських авіаперевезень. Як зазначив міністр 
авіації Гулам Сарвар Хан, із 860 діючих пі-
лотів 262 не складали іспити, а платили ін-
шим людям, щоб ті зробили це замість них.

Визначили найдавнішу 
дерев’яну статую Європи

Вчені назвали найдавнішу дерев’яну 
статую в Європі. Це - розп’яття «Святий 
лик Лукки», що знаходиться у Кафедраль-
ному соборі Сан-Мартіно у Луцці, Італія. 
Дослідження показали, що деревина по-
ходить з кінця VII - середини IX ст. Тобто, 
статуя має вік близько 1,2 тисячі років і, 
можливо, є оригінальною, повідомляє The 
New York Times. За легендою, «Святий лик 
Лукки» був виготовлений божественною 
рукою і залишався прихованим протягом 
багатьох століть. Його знайшов у VIII ст. 
італійський єпископ Гуальфредо під час 
паломництва до Святої Землі. Розп’яття 
внесли на корабель без екіпажу і той дивом 
пристав до тосканського узбережжя. Там 
його зустрів ангел, який допоміг перепра-
вити реліквію у собор. За тією ж легендою, 
її основу виготовив учень Ісуса Нікодім, 
який був свідком смерті Христа та допо-
магав огортати його тіло після розп’яття. 
За часів пізнього середньовіччя образ став 
відомим в усій Європі. Йому поклонялася 
французька знать, а король Англії Віль-
гельм II Руфус клявся «Ликом Лукки». 

Секонд-хенд буде в тренді
До 2029 року значна частина гар-

деробу середнього покупця складати-
меться з уживаних речей, вважають 
експерти. На сьогодні оцінюють ринок 
вживаного одягу приблизно у $28 млрд., а 
протягом п’яти років він сягне $64 млрд., 
- випливає зі звіту найбільшого у світі 
благодійного магазину ThredUp і дослід-
ницької компанії GlobalData Retail, передає 
СNBC. Через пандемію доходи споживачів 
впали, багато хто втратив роботу. У 2019 
році товари з «секонду» уже купили 64 
млн. людей. Падіння доходів на тлі пан-
демії лише сприяє цьому. Експерти ринку 
вважають: до 2029 року гардероб серед-
нього покупця на 17% складатиметься з 
уживаних речей. А нових речей з магазинів 
у гардеробі буде лише 7%. Багато людей не 
зможуть дозволити собі нового одягу. 

Жителі ЄС накопичують 
на «чорний день»

Заощадження домогосподарств з 
початку пандемії в Європі різко зросли. 
Для цього є дві причини: під час каран-
тину європейці не витрачали гроші, до 
того ж багато жителів Старого світу вирі-
шили відкладати на «чорний день». Про 
це пише Euronews. У період з лютого по 
травень вкладники загалом відклали 214 
мільярдів євро, таким чином на банків-
ських депозитах європейців накопичилося 
вже 7,3 трильйони - найвищий показник в 
історії. У березні-квітні, коли діяли суворі 
обмеження, у країнах зони євро зростання 
заощаджень склало 136%. Експерти побо-
юються, що накопичені кошти не підуть 
на відновлення економіки. Глава Європей-
ського Центробанку Крістін Лагард попе-
редила: вихід з рецесії буде стриманим, так 
як торгівля та виробництво не повернуть-
ся до докризових значень. 

У Туреччині можна буде 
відпочити до повного одужання 

Міністр туризму і культури Туреччи-
ни Мехмет Ерсой розповів, яких заходів 
країна вжила для безпечного відпочин-
ку. Він запевнив, що довідок про відсутність 
коронавірусу від гостей не потрібно, як і 
14-денного карантину. Однак всі туристи 
після прибуття пройдуть безконтактну 
термометрію. Якщо буде понад 37,8°С або 
ж у гостя виявляться підозрілі симптоми, 
йому зроблять безкоштовний тест. При 
безсимптомному перебігу коронавірусу 
туристові дозволять проживання в готелі, 
- в ізольованій зоні. Такі «карантинні кімна-
ти» мають бути створені в кожному готелі, 
пише Закон і бізнес. Якщо лікування трива-
тиме понад два тижні, то додаткові послуги 
будуть «за рахунок закладу». Коли ж турис-
тові знадобиться меддопомога, він перебу-
ватиме в лікарні до повного одужання. Для 
цього пропонується додаткова страховка, 
що покриває витрати на медобслуговуван-
ня: на суму до 3000 євро її вартість складе 
15 євро; до 5000 - 19 євро, до 7000 - 23 євро. 
Із 1 липня придбати страховку можна буде 
як при купівлі квитків у авіакомпаніях, так і 
в аеропорту перед паспортним контролем.

Коронавірус обвалив 
ціни на житло в Європі 

У Європі через пандемію впали ціни 
на житло. Наприклад, в Італії продавці 
готові давати знижки до 40%. На Кіпрі 
покупці можуть розраховувати на дисконт 
в розмірі до 25%, у Франції, Іспанії та Гре-
ції - до 15%. Про це свідчать дані компанії 
Knight Frank, пише Оглядач. «Це або термі-
нові продажі від власників, або забудовни-
ку потрібно отримувати грошовий потік 
навіть у період закриття кордонів», - по-
яснили консультанти. До 
80% об’єктів нерухомості 
в Європі, виставлених на 
продаж, - це житло. Ще 
15% - готелі та офіси, 5% - 
торгова нерухомість. 

МВФ пояснив, чому сильно 
впаде економіка України

МВФ пояснив свій прогноз щодо па-
діння ВВП України на 8,2%: це пов’язано 
з малою кількістю заощаджень у насе-
лення та обмеженою фіскальною під-
тримкою економіки. Про це заявив по-
стійний представник МВФ в Україні Йоста 
Люнгман, передає «Інтерфакс-Україна». 
«В українських домогосподарств немає 
таких грошових буферів, як в інших краї-
нах», - сказав він. Зокрема, через це в країні 
сильно впав рівень споживання і це трива-
тиме ще більше, бо у населення немає за-
ощаджень. Інша проблема - обмежена фіс-
кальна підтримка економіки. Порівняно з 
іншими країнами, Україна перебуває десь 
всередині за рівнем підтримки, яку влада 
надає економіці під час кризи. Водночас, 
представник МВФ наголосив: прогнозува-
ти щось остаточно дуже складно, поки не 
винайдуть вакцину від коронавірусу.

Заробітчани почали 
пересилати менше грошей

Обсяг грошових переказів трудових 
мігрантів в Україну в квітні цього року 
склав $826 млн., що на 13,2% менше, ніж 
у квітні-2019, і на 20,3% менше, ніж у 
цьогорічному лютому. Про це повідомили 
в Нацбанку. Загалом, за чотири місяці цього 
року через неформальні канали в Україну 
перевели $1,6 млрд. (43,1% загальної кіль-
кості переказів), через банківські рахунки 
- $1,4 млрд. (37,7%), через міжнародні пла-
тіжні системи - $0,7 млрд. (19,2%). За під-
сумками першого кварталу, обсяг грошо-
вих переказів трудових мігрантів в Україну 
дорівнював $2,9 млрд. За даними НБУ, торік 
заробітчани перевели в Україну $12 млрд.

За комуналку - шалені борги
Заборгованість за компослуги в Укра-

їні перевищила 63 млрд. грн. на початок 
травня. Про це заявила заступник міністра 
розвитку громад і територій Наталія Хоця-
нівська, повідомляє Урядовий кур’єр. Із них 
за газ - 25,5 млрд., електропостачання - 5,9 
млрд., за опалення - 20 млрд., постачання 
холодної води - 5 млрд., утримання будин-
ків та прибудинкових територій - 4,9 млрд. 
За словами Хоцяновської, вирішити про-
блему заборгованості має зареєстрований 
законопроєкт «Про внесення змін до дея-
ких законів України щодо вдосконалення 
порядку погашення заборгованості спо-
живачів з оплати житлово-комунальних 
послуг». Документ пропонує обов’язкову 
реструктуризацію боргів за ЖКГ для насе-
лення, які накопичаться на 1 жовтня 2020 
року - на термін до п’яти років. До слова, 
кожна третя сім’я отримує субсидії та піль-
ги на комуналку. 

Безробітних стане ще більше
Рівень безробіття в Україні після 

карантину збільшиться. Про це заявив 
радник президента Володимира Зелен-
ського з економічних питань Олег Устенко, 
пише Фінанси.ua. Стан економіки у країні 
настільки плачевний, що давати оптиміс-
тичні прогнози не наважиться зараз ніхто. 
«Безробітних буде більше, тому що не може 
бути їх менше, якщо падає економіка», - по-
яснив експерт. Станом на травень 2020 
року кількість зареєстрованих безробітних 
в Україні на 48% більше, порівняно з трав-
нем 2019-го, повідомляє Держстат.
Коли почнеться вступна кампанія

З 1 серпня почнеться вступна кампа-
нія до закладів вищої освіти. Електронні 
заяви можна буде подавати до 22 серпня, 
повідомила заступниця міністра освіти і 
науки Любомира Мандзій, пише Газета по-
українськи. Якщо абітурієнт до цього не 
отримає свідоцтво про середню освіту, він 
зможе подати заяви не вступ без нього, але 
із записом про його замовлення. Оригінал 
можна буде подати на початку навчання.

Дитячі табори 
не відкриють до серпня

Через високий рівень захворюва-
ності на коронавірус дитячі оздоровчі 
заклади не відкриватимуть раніше 31 
липня. Про це заявив міністр охорони 
здоров’я Максим Степанов, повідомляє 
Укрінформ. За його словами, дитячий 
оздоровчий табір - це велика кількість ді-
тей, які приїжджають з різних регіонів на 
відпочинок, а потім знаходяться разом 
певний період часу. Під час відпочинку в 
цих оздоровчих таборах можливі спалахи 
Covid-19, вважає міністр.

У РНБО заговорили про 
дистанційне навчання школярів

Секретар Ради нацбезпеки і оборони 
Олексій Данилов заявив: існує ймовір-
ність, що цієї осені більшості шкіл до-
ведеться знову перейти на дистанційне 
навчання. Про це повідомляється на сайті 
президента. «Тому вже сьогодні повинні 
бути підготовлені відповідні технічні мож-
ливості», - зазначив Данилов. Як відомо, 
цієї весни був запущений проєкт «Всеукра-
їнська школа онлайн» - навчальні заклади 
були переведені на дистанційну форму на-
вчання через карантин. 

Паводок на Заході країни 
підвищить ціну овочів

У результаті затоплень у західних об-
ластях подорожчають овочі, найперше 
істотно зросте в ціні картопля. Про це в 
коментарі ГолосUA сказав економіст Олег 
Пендзин. За його словами, навіть виникне 
дефіцит картоплі. «У принципі, зростання 
вартості стосується й інших овочів через 
затоплення на Західній Україні», - зазна-
чив експерт.

Віце-спікер ВР повернув 
гроші, витрачені на оренду 

квартири у тещі 
Перший віце-спікер Верховної Ради 

Руслан Стефанчук повернув до бюдже-
ту гроші, отримані як компенсацію за 
оренду житла у Києві. Скандал виник, 
коли виявилося, що він винаймав квар-
тиру у власної тещі. Стефанчук у інтерв’ю 
радіо Свобода зазначив: він вважає, що не 
порушив закон, але все ж ця ситуація «по-
гано пахне». ЗМІ з’ясували, що Стефанчук з 
2012 року живе в Києві у квартирі, записа-
ній на тещу - і при цьому отримував ком-
пенсацію з держбюджету за оренду житла 
як іногородній депутат. Загалом, від почат-
ку роботи ВР 9-го скликання 120 нардепів 
отримали компенсацію за житло в розмірі 
близько 3,29 мільйонів гривень.

Чи дозволять перевищення 
швидкості на трасах?

В Україні пропонують дозволити пе-
ревищення швидкості на міжнародних 
та національних автодорогах. У Раді за-
реєстрували відповідний законопроєкт, 
йдеться на сайті парламенту. Очікується, 
що це дасть змогу зменшити витрати часу 
на проходження довгих відстаней, запо-
бігатиме втомі водіїв і знизить ризики, 
пов’язані з тривалим безперервним пере-
буванням водіїв за кермом. Отже, на між-
народних і національних дорогах пропону-
ється збільшити ліміт наступним чином: 
на дороги, які мають по одній смузі для 
руху в кожному напрямку - більш, ніж на 
30 км/год.; на дороги, які мають дві смуги 
для руху в одному напрямку - більш ніж 
на 40 км/год.; на дороги, які мають три та 
більше смуги для руху в одному напрямку 
- більш ніж на 50 км/год. 

Україна Світ

Ольга ЧОРНА.
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Рукавичка

Загадки
  * * * * *

У садках — смачна малина,
Аґрус, яблука, ожина.
Фрукти й зелень соковита —
Це смачні дарунки...

* * * * *
Що за дерево, чий цвіт
Пахне медом на весь світ?

* * * * *
Влітку – дітям насолода
Та зимова прохолода.
Влітку радо ми їмо
Найсмачніше - …

* * * * *
Серед літа, мов пір’їнки,
Стиха падають сніжинки.
Під віконечком у Олі
Цвітом вкрилися …

* * * * *
Не гіркий і не солоний,
А солодкий і червоний.
Як же зветься цей товстун?
Здогадалися? …

* * * * *
То що за диво-літаки
Сідають в лузі на квітки?
Не спочивають з далини,
А вантажі беруть вони.
В саду старому під селом
У них є свій аеродром.
І літаки – за летом лет –
Везуть туди солодкий мед.

* * * * *
Пахне грядка невеличка –
Швидко виросли сестрички, -
Чепурушки круглолиці
Заховались у травиці.
Чорні крапочки на личках…
Здогадалися? …

Колись дуже давно в  
одному маленькому 
королівстві зникло 

літо. Весь час там було 
прохолодно та сіро і 
ніхто не міг дати на те 
ради. Просто так сталося, 
що одного року після 
весни не настало літо. І 
тривало це дуже багато 
часу. 

Птахи і метелики деякий 
час чекали на барвисте літеч-
ко, на яскраве сонечко, але й 
вони не могли витримати та-
кої тривалої прохолоди. Нічого 
їм не лишалося, як попрямува-
ти до теплих країв. І дуже ско-
ро серед гілок дерев, у небес-
ній блакиті та серед весняних 
квітів не було чути радісного 
співу. Тільки один маленький 
метелик не покинув королів-
ства і залишився чекати літа. 
Але воно все не поверталося, 
хоч король обіцяв винагороду 
всім охочим допомогти і кож-
ного тижня збирав усіх своїх 
радників, але ніхто не міг за-
пропонувати щось суттєве.

Тоді метелик вирішив сам 
повернути літо. Він дуже дов-
го мандрував різними шля-
хами, котрими ходило й літо, 
та, власне, зустрітися їм так і 
не вдавалося. Та якось мете-
лик вирішив трохи відпочи-
ти і сів на золотий колосок се-
ред запашного поля пшениці 
та маків. Раптом він побачив 
маленьку квітку серед трав. 
Вона була схожою на гарнень-
ку хмаринку – пухнаста і така 
біла! Поруч із квіткою сиділо 
маленьке червоне сонечко.

 Метелик дуже чемно при-
вітався і запитав, що то таке 
дивовижне росте? І комаш-
ка відповіла, що то – кульба-
ба – квітка сонця й літа. Мете-
лик дуже зрадів і вирішив, що 
ця чарівна рослина поверне до 
його рідного королівства літо. 
Та він не наважувався зірва-
ти те диво. Але коли він про 
це думав, піднявся вітерець 
і підняв у небо не лише мете-
лика, а й крихітні хмаринки-
парашутики  кульбабки. На 
полі зосталася тільки зелена 
стеблинка від чарівної квіт-

ки. Метелик дуже засмутив-
ся, та сонечко втішило його й 
сказало, що з тих хмаринок-
насінинок проростуть нові кві-
ти. Тож метелику нічого не ли-
шалось робити, як шукати ті 
дивовижні хмаринки. Він шу-
кав їх серед пшеничного коло-
сся, хмар дощу, кольорів весел-
ки, зеленого листя, сонячних 
променів та яскравих зірок. 
Він назбирав дванадцять на-
сіниною, бо дуже хотів, аби ці-
лий рік у королівстві було літо.

Врешті метелик повернувся 
до королівства, а з ним повер-
нулося і літо. Звичайно, воно не 
тривало всі дванадцять місяців, 
але всі знали, що якщо будь-
якого місяця (навіть у найхо-
лодніший лютий!) посадити 
хоча б на підвіконні у горщику 
чарівне насіння, то неодмінно 
стане тепло і прийде літо.

Володимир АЛТУНІН.

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: 

Владик Демчук, Сергійко Войціщук 

- учні Ванжулівської сільської 

школи на Лановеччині - під час 

карантинних канікул.

 На фото Івана ПШОНЯКА: Марта і Поліна Завальнюк  та Настя Біляс із с. Бодаки Збаразького району.

Здраствуй, літо! 
Люба сонячна пора.

Колоситься в полі жито, 
Загоряє дітвора.

Червоніють полуниці 
Соковиті, запашні,

В хаті зовсім не сидиться. 
Ой, які хороші дні!

Галина ДЕМЧЕНКО.

Як зникло літо

ЗНАЙДІТЬ 10 ВІДМІННОСТЕЙ

(Літа)

(Кавун)

(Бджоли)

(Сунички)

(Липа)

(Ескімо)

(Тополі)

Равлик
Равлик-син 
Прийшов до татка: 
- Затісна у мене хатка,
Якщо виросту ще трішки,
То не влізуть в неї ріжки.
Глянув татко на хатинку:
- Не журися, любий, синку,
Бо не тільки ти ростеш,
Підростає хатка теж.

Хто сильніший
- Хто сильніший: 
Кіт чи мишка? –
Запитав у миші кіт.
Миша каже: - Я сильніша,
Бо сховаюся, як слід.
- Хто хитріший? – кіт питає,
Звівши очі догори.
- Я, - мала відповідає, -
Бо не вилізу з нори.

Гребінець
Просив у друга півника
Веселий горобець:
- Продай, будь ласка, братику,
Червоний гребінець.
Щодня дбайливо буду я
Розчісувати хвіст,
І стану найчепурнішим,
Найкращим на весь ліс.
- Пробач мені, горобчику,
Та марна просьба ця,
Бо де ти бачив півника,
Щоб був без гребінця?
Нема такого, братику,
На всій землі, мабуть,
Ну, а коли і з’явиться, 
То кури засміють!

Петро СОРОКА.
 (Із книги «Пригоди 

кота Патріка»).
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Донецький "Шахтар" 
отримав кубок та 
медалі за перемогу 

в Українській Прем'єр-
лізі 2019-2020. 

Церемонія нагороджен-
ня відбулася на НСК "Олім-
пійський" після матчу проти 
"Зорі". Керівництво, тренер-
ський штаб і футболісти вийш-
ли на поле через коридор, ор-
ганізований менеджментом і 
співробітниками клубу. Золоті 
медалі гірникам вручили пре-
зидент УАФ Андрій Павелко та 
виконавчий директор УПЛ Єв-
ген Дикий. Після цього капітан 
"Шахтаря" Андрій П'ятов під-
няв над головою чемпіонський 
кубок.

Тим часом, 27 та 28 черв-
ня проходили матчі 28-го туру 
Української Прем'єр-ліги. Доне-
цький "Шахтар" провів першу 
гру після завоювання титулу та 
розійшовся миром із "Зорею". 

Київське "Динамо" не ско-
ристалося втратою очок лу-
ганчанами та поступилося 
"Десні" у Чернігові. Вирішаль-
ний гол господарі забили на 
останніх секундах гри. Тепер 
команда Олексія Михайличен-
ка випереджає "Зорю" всього 
на два очки в боротьбі за сріб-
ні медалі. 

Результати матчів:
"Колос" - "Олександрія" - 2:1 
"Карпати" - ПФК "Львів" - 1:1 

"Шахтар" - "Зоря" - 0:0 
"Маріуполь" - "Дніпро-1" - 2:1 
"Ворскла" - "Олімпік" - 0:0 
"Десна" - "Динамо" - 3:2.
Українська Прем’єр-Ліга, 

опитавши фахівців, які вхо-
дять експертної ради, визна-
чила найяскравішого футбо-
ліста з усіх, які взяли участь у 
матчах 28-го туру Favbet Ліги.

За підсумком голосуван-
ня перемогу здобув захисник 
«Десни« Андрій Гітченко.

Відбувся другий 
півфінал Кубка 
України, в якому 

"Маріуполь" приймав 
"Ворсклу". Матч 
проходив на стадіоні 
імені Бойка в Маріуполі. 

Господарі вийшли вперед 
на 37-й хвилині. Ближче до 
кінця поєдинку здавалося, 
що моряки втримають пере-
вагу, але на 79-й хвилині Ти-
щенко збив у своїй штрафній 
Степанюка, а суддя призна-
чив пенальті - 1:1. Гра пере-
йшла в овертайми, в яких ко-
манди не форсували події та 
завдали лише кілька дальніх 
ударів. Перед серією пеналь-
ті на полі у "Ворскли" неспо-
дівано вийшов 16-річний 
голкіпер Павло Ісенко. Саме 
юний футболіст став голов-
ним героєм поєдинку. Воро-

тар полтавчан відбив удари 
Кулакова, Ігнатенка та Кор-
нієнка, дозволивши команді 
виграти серію пенальті та 
пробитися у фінал, де на неї 
вже чекає «Динамо». "Маріу-
поль" - "Ворскла" - 1:1 (у серії 
пенальті - 2:3)

А от фінальний матч Кубка 
України з футболу 2019-2020 
офіційно перенесено зі Львова 
до Харкова. Місце проведення 
матчу було змінено у зв'язку з 
рекомендаціями МОЗ України, 
який запропонував не грати 
у Львові через складну епіде-
мічну ситуацію у Львівській 
області. 

Таким чином, матч пройде 
8 липня на стадіоні "Металіст" 
у Харкові. Фінал Кубка України 
змінив прописку вже втретє. 
Раніше він був перенесений з 
Тернополя до Львова. 

«ØÀÕÒÀÐ» óæå ç ìåäàëÿìè Áàãàòîñòðàæäàëüíèé ô³íàë 
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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
Волею жеребу минулорічні фіналісти Ліги 

чемпіонів Тернопільщини – шляхтинецька «Ліс-
ма» (Байковецька ОТГ) та ФК «Заруддя» (Зборів-
ський район) у цьогорічній Лізі зійшлися вже на 
чвертьфінальній стадії. Їхній перший поєдинок 
пройшов 26 червня у Шляхтинцях.

У першому таймі команди голів не забивали, а 
ось у другому їх було аж чотири. 
«Лісма» (Шляхтинці) – ФК «Заруддя» – 3:1 (0:0)

28 червня, відбулися ще два поєдинки 1/4 фіна-
лу Ліги чемпіонів Тернопільщини. 

Повторний матч: ФК «Цвітова» (Бучацький 
р-н.) – ФК «Дорофіївка» (Підволочиський р-н). – 1:1. 
Перший матч: ФК «Дорофіївка» – ФК «Цвітова» 
(Бучацький р-н.) – 2:2. Завдяки голам на полі супер-
ника до півфіналу вийшла команда з Бучаччини.

Перший матч: «Нічлава» (Колиндяни) – «Хат-
ки» (Бережани) – 0:0

***

КУБОК ОБЛАСТІ
24 червня, відбувся перший з двох поєдин-

ків попереднього етапу кубка Тернопільської 
області 2020 року. В Острові зустрічалися два 
«Поділля» – з В. Березовиці (Тернопільський 
р-н.) та Васильківців (Гусятинський р-н.). Перша 
команда виступає на районному рівні, друга – на 
обласному. 

«Поділля» (В. Березовиця) – «Поділля» (Василь-
ківці) – 3:2 (1:1)

P.S. Другий поєдинок попереднього етапу кубка 
області між «Арсеналом» (Білокриниця) та «Стан-
дартом» (Вишгородок), який теж мав відбутися 24 
червня, перенесено через загибель у ДТП гравця ко-
манди з Лановеччини.

***

ЧЕМПІОНАТ ВЕТЕРАНІВ
Чемпіонат Тернопільської області серед ве-

теранів розпочнеться 4 липня. Як і в останніх 
двох сезонах, так і цьогоріч, відбудуться повно-
цінні змагання у два кола. Команди висловили 
пропозицію грати футболістами 40 років і стар-
шим (народженим, починаючи з 1980 року).

Зголосилися взяти участь у чемпіонаті вісім 
команд: «Ветеран» (Товстенецька ОТГ), «Нічлава» 
(Копичинецька ОТГ), «Ветеран» (Тернопільський 
р-н), ФК «Гаї Шевченківські» (Байковецька ОТГ), 
«Агрон-Агропродсервіс» (Настасів), «Ветеран» 
(Збараж), ФК «Ланівці-ОТГ», «Збруч» (Підволо-
чиськ-Скалат).

Матчі першого туру відбудуться у суботу, 4 липня.
Розклад ігор першого туру:
«Ветеран» (Товстенецька ОТГ) – «Збруч» (Підво-

лочиськ-Скалат)

«Нічлава» (Копичинецька ОТГ) – ФК «Ланів-
ці-ОТГ»

ФК «Гаї Шевченківські» (Байковецька ОТГ) – 
«Агрон-Агропродсервіс» (Настасів

«Ветеран» (Тернопільський р-н) – «Ветеран» 
(Збараж) – матч відбудеться у Плотичі.

Нагадаємо, під егідою Асоціації футболу Терно-
пільщини вже проведено три ветеранських чемпіо-
нати. У 2017 році чемпіоном став «Ветеран» (Терно-
пільський район), у 2018 та 2019 роках двічі золоті 
медалі здобувала команда  «Агрон-Агропродсервіс» 
(Настасів).

***

ВИЩА ЛІГА
28 червня у третьому турі вищої ліги чемпі-

онату Тернопільської області відбулося чотири 
поєдинки. 
«Медобори» (Зелене) – «Нива» (Теребовля) – 3:1 (3:1)

 «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – «Дністер» 
(Заліщики) – 0:1 (0:1)

ФК «Козова» – «Агрон» (В. Гаї) – 0:7 (0:4)
 «Агронива-ТНПУ» (Тернопіль) – «Зоря» (Хорост-

ків) – 1:1 (0:1)
***

ПЕРША ЛІГА
28 червня у третьому турі першої ліги чемпі-

онату Тернопільської області відбулося чотири 
поєдинки. 

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

 «Нива» (Підгайці) – ФК «Трибухівці» – 1:2 (1:1)
«Поділля» (Васильківці) – «Віго-Острів» (Острів) 

– 6:2 (1:1)
 «Вікнини» (Вікно) – «Нива» (Городниця) – 0:1 

(0:0)
P.S. Матч "Колос" (Зборів) –"Хатки" (Бережани) 

перенесено на резервний день через участь бережан-
ської команди у чвертьфіналі Ліги чемпіонів Терно-
пільщини. 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ФУТБОЛ
Минулого тижня на клубній базі "Ватра" відбулася зу-

стріч керівництва футбольного клубу "Нива" з тренерським 
штабом та гравцями. Під час неї присутні підбили підсумки 
успішного минулого сезону, за підсумками якого "Нива" отрима-
ла право підвищитися у класі і у наступному сезоні виступатиме 
серед команд Першої ліги.

Також обговорили плани на підготовчий період перед стар-
том у новому чемпіонаті. Орієнтовна дата виходу команди з 
відпустки - 15-те липня. Ця дата може змінитися, зважаючи на 
остаточну дату початку наступного сезону. За попередньою ін-
формацією, сезон 2020/21 клуби Першої ліги розпочнуть 4-го 
вересня.

***
Четвертий тур чемпіонату України серед учасників АТО 

кубка Героїв АТО відбувся 27 червня у селі Великі Гаї, що 
неподалік Тернополя. Збірна учасників АТО Тернопільської об-
ласті приймала гостей з Івано-Франківська, команду «Спартак».

Фінальний свисток рефері зафіксував рахунок матчу 2:0 на 
користь ФК «Тернопіль АТО». Перемога тернопільської команди 
дозволила їй залишитись на другому місці чемпіонату України 
серед учасників АТО дивізіону «Захід».

18-річний голкіпер "Ниви" Дмитро Карасьов заявле-
ний за команду вищої ліги чемпіонату Тернопільської 
області  "Медобори" із Зеленого. Керівництво клубу та гра-
вець прийняли це рішення, зважаючи на відсутність ігрової 
практики молодого воротаря в основній команді. Дмитро 
Карасьов продовжить тренувальний процес у складі "Ниви", 
а гратиме в обласних змаганнях, де отримає змогу проявити 
себе.

***
Конгрес Міжнародної федерації хокею затвердив перене-

сення термінів проведення чемпіонату світу 2021 року в Бі-
лорусі і Латвії. Турнір відбудеться з 21 травня по 6 червня, хоча 
раніше був запланований на період з 7 по 23 травня.

Чемпіонат світу 2020 року, який повинен був відбутися у 
травні в Швейцарії, був скасований через пандемію коронавіру-
су і перенесений у Білорусь та Латвію.

***
Наступний матч «Карпат» проти «Маріуполя», як і інші 

матчі в УПЛ,  можуть не відбутися через брак коштів у львів-
ського клубу. Про це повідомила прес-служба клубу. Через епі-
деміологічну ситуацію у Львові, «Карпати» свої матчі мають 
грати у гостях. Такий виїзд обійдеться у 1,5 млн. У клубу таких 
коштів немає.

СПОРТАРЕНА
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На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: учасниці  
багатьох святкових урочистостей Галина Процюк і 
 Марія Гуменюк (с. Ванжулів Лановецького району).

гніздечко
Сімейне

nday.te.ua

Найкраща в світі жінка - українка! 
Вона, немов калини білий цвіт! 

Хоч з міста, хоч з далекої глибинки, 
Талантами підкорює весь світ!

Він помився, 
змовив «Отче 
наш», і навіть не 

снідаючи, поплентався 
за село до лісу.  

- Погляну, якщо ти так хо-
чеш, - сказав до Ярусі, наче 
до живої, так ніби не сорок 
років тому, а вчора її бачив, і 
пришвидшив свій, стомлений 
життям крок. 

 Його силует чорною цят-
кою рухався серед густих 
пшениців, вбраних у вінки з 
маків та волошок. Небо де-
не-де було вкрите білими 
хмарками, що наче ромашки, 
ясніли на його голубому по-
лотні. Сонце вставало, зали-
ваючи ліс багряницями.

 Їхня липа стояла скраю 
лісу, наче візитівка до зеле-
ного царства. Данило зупи-
нився перед нею, ніби перед 
іконою, і завмер. 

- Яка краса! Які дивні аро-
мати! - вдихнув повітря на 
повні легені. Дерево, обсіяне 
жовто-салатовими гронами 
цвіту, парувало від тепла та 
вологи. Він опустився на ко-
ліно, задумався, і перед очи-
ма вже не липа, а його Яруся 
стояла…

 Данило приїхав до Яблу-
нівки після закінчення лісо-
технікуму. Влаштувався на 
роботу в місцевому лісгоспі. 
І хоча був міським хлопцем, 
його серце мало істинне 
призначення – служити до-
вкіллю. Він зачарувався при-
родою українського села. 
Навіть вірші став писати, ви-

ливаючи поетичну душу, на-
тхненну красою, в римовані 
рядки. 

 Навесні ліс садили. Їм 
допомагали учні-старшо-
класники. Тоді він і побачив 
Ярусю, яка закінчувала деся-
тирічку. Голубоока дівчина, з 
повними вустами, наче стиглі 
вишні, і пшеничним волос-
сям, заграла в серці юнака 
струною першого кохання. 
На щастя воно виявилося вза-
ємним. Вродливий чорнобри-
вий хлопець теж сподобався 
дівчині. Вони стали зустріча-
тися.

- А давай, Даню, тут, на 
околиці, посадимо липу. Вона 
буде рости, цвісти і згадувати 
нас, - щебетала Яруся, а Дани-
ло слухав її мелодійний голос 
і хмелів від кохання. 

 Коли про синове захо-
плення дізналися батьки, 
то не захотіли сільської не-
вістки. Поряд із сином-оди-
наком хтіли бачити дівчину 
з міської заможної родини. 
Якось приїхали, наче відві-
дати його, а самі викликали 
Ярусю на серйозну розмову. 

- Не крути хлопцеві голо-
ви! Не нашого поля ти ягода, 
ніколи не благословимо сина 
на одруження з тобою. Лю-
биш – відпусти! – холодно і 
цинічно сказала Данилова 
мама, назавжди зруйнувавши 
чисте, незаймане кохання. 

 Дівчина поїхала в дале-
кий Ленінград і там вступила 
до медичного училища. 

- Я зустріла хлопця, яко-
го по справжньому покохала. 

Виходжу за нього заміж. Про-
щай! – написала Данилові.

А сама проплакала кіль-
ка ночей і замкнулася в собі. 
Невдовзі і дійсно вискочила 
заміж і залишилася жити в 
Росії. 

 Данило ніяк не міг пові-
рити, що Яруся його розлю-
била. Придбав у селі хатину 
і став жити самотою. Чекав її 
все життя, не змігши нікого 
покохати. За довгі роки вони 
так і ні разу не зустрілися, 
хоча, доки були живі батьки, 
жінка щороку відвідувала їх. 
Казали люди, що вона наро-
дила дівчинку, але щасливою 
в шлюбі не була, а чоловік її 
десь пропав. 

 За спогадами Данило не-
зчувся, як сонце вже стало 
над лісом і перші ласкаві про-
мінці, наче мамині руки, гла-
дили ліс, луг, липу і його сиву 
голову. Пройшло життя, від-
цвіло. 

- Чому воно не таке, як де-
рево, яке щороку помирає і 
знову народжується? – думав. 
Нараз, наче якийсь вогняний 
струмінь пробіг по його тілі. 
Данило боявся поворухну-
тися, щоб не сполохати той 
благодатний вогонь. Коли 
ж озирнувся, то побачив, що 
стежиною, серед волошок та 
маків, легка, наче хмарин-
ка, пливла 
до липи його 
Яруся…

З життя

9.
Йосип Іванович попросив Ольгу Іванівну замінити 

свою колегу. Відмовити не могла. Працюючи за двох, вали-
лася з ніг. 

– Іще тільки один день, – просив завуч. – Завтра уже ви-
йде Ірина Володимирівна.

Коридором ішла Антоніна Петрівна. Почула ці слова.
– Ольго Іванівно, – мовила тихо. – На вас лиця нема. 

Йдіть додому. Я піду в 9-Б. 
Ольга зраділа. Дорогою додому заглянула в аптеку, а 

потім за продуктами. Вдома тихенько відчинила двері, 
ніби боялася порушити спокій. У коридорі стояли кросів-
ки Іванки. 

– Чому б це? – подумала. – Вона знає, що я на роботі. 
Зі спальні було чути дивні звуки. Ольга очам не пові-

рила. Перед нею у всій красі лежала Іванка. Дівчина нагло 
дивилася їй у вічі. Василь, мов ошпарений,  вибіг з кімнати. 

– Чого вирячилася? – запитала зухвало. – Щастям треба 
ділитися. Ти не знала? Тобі дістався справжній скарб! Ду-
мала, що на все життя? Тепер він мій. Я вагітна.

Ольга почала повільно опускатися на підлогу. Втратив-
ши свідомість – упала… 

– Що ти наробила? – кричав у розпачі Василь. – Треба 
викликати швидку. 

– Викликай, – прошипіла зухвало коханка.
…Уся школа гуділа, немов бджоли  у вулику. Такого не 

очікував ніхто. Дехто з колег знав, а можливо, здогадувався, 
бо Іванка поводилася зухвало. Однокласники перешіптува-
лися за її спиною, а коли вже все вийшло на поверхню, то …

– Дивіться, хто прийшов, – мовив із презирством Петро 
Міщук. – Ця невдячна відбила чоловіка у нашої вихова-
тельки. Ходить і безсоромно дивиться нам у вічі. Скільки 
добра зробила для тебе Ольга Іванівна – забула? Пилинки 
здувала, годувала, одягала, а ти? Правду кажуть: скільки 
вовка не годуй, а його в ліс тягне. 

– Хіба вона знає, що таке вдячність? – підтримала Олен-
ка Чижик. – Тобі все це боком вилізе. На чужому нещасті 
свого щастя не побудуєш. Хоч би заховала живіт, а не ви-
ставляла свою безсоромність напоказ. 

– Вас жаба давить, – огризнулася Іванка. – І завжди да-
вила. Мені не соромно. Ми виїдемо з міста і влаштуємо своє 
життя. 

– Мене одне дивує, – продовжувала Оленка. – Як міг Ва-
силь Петрович зрадити дружину, заради такої недолугої та 
підлої істоти? Ольга Іванівна – уособлення християнських 
чеснот, на яких тримається світ. Вона світла, добра, щира, 
справедлива, хороший фахівець, а зовнішній вигляд  за-
вжди бездоганний. Я захоплювалася її смаком, почуттям 
гумору. 

– Не ти одна, – заговорив Вітя Іваницький. – Вона нам 
була, як мама. А ми її зрадили. Мовчали, спостерігаючи, як 
та змія увивається навколо її чоловіка. Треба було відразу 
бити у дзвони, а тепер уже пізно. Давайте виженемо цю не-
потріб з класу й забудемо про неї, як про страшний сон…

10.
Василь сидів біля дружини й не відходив ні на мить. 

Ольга прийшла до тями на третій день. 
– Олечко, – мовив тихо Василь. – Я знаю, що не заслуго-

вую прощення. Але пробач, будь ласка, якщо можеш. Сам 
не розумію, як це трапилося… Ти мені довіряла, відкрива-
ла таємниці, підтримувала у важку хвилину, раділа моїм 
найменшим досягненням, а я… 

– Не треба, Василю, – тихо сказала Ольга. – Тебе не зви-
нувачую ні в чому. Можливо, наші стосунки себе вичерпа-
ли і я не змогла дати тобі те, чого ти прагнув.  Хоча  ранив 
мене у самісіньке серце – дякую за безцінний життєвий 
досвід. Колись ми поклялися зберігати одне одному ві-
рність... Відданість – мов кришталева ваза: надзвичайно 
крихка. Її дуже обережно несеш  стежиною життя. Варто 
хоча б на мить втратити координацію – вона падає і роз-
бивається вщент. І хоча потім намагаємося зібрати всі ку-
сочки докупи і склеїти – рубці  нагадуватимуть про над-
щерблене щастя. Щиро рада, що не порушила клятви, бо у 
житті все має свою ціну. А тепер іди. Тебе чекають великі 
зміни і випробування… 

Олег сидів біля мами, але до батька не мовив жодного 
слова. Про його вчинок дізнався від Іванки. Ця безсоромна 
дівуля нехтувала будь-яким тактом. 

– Скоро будеш мати братика або сестричку, – сказала до 
Олега. – Ти кого хочеш? 

– Хочу, щоб ти щезла з моїх очей… 
11.

Ольгу врятував син, який вчасно приїхав додому. Вона 
стояла на табуретці, тримаючи в руках мотузку…

– Матусю, не треба, – шепотів, приголомшений побаче-
ним, Олег. – Не треба… 

Підбіг до неї. Обійнявши міцно, зняв зі стільця. Вона 
мовчала і тільки дивилася кудись у далечінь. Погляд по-
рожній, спустошений. Якийсь час обоє мовчали. 

Потім, Олег, мов загнаний звір, забігав з кутка в куток. 
Перед ним стояла зраджена і доведена до відчаю мама, ко-
тру він любив понад усе. Вона ніби згорбилася від страж-
дання. Син мучився, переживав і шукав потрібні слова…

– Матусю, рідненька, моя найдорожча. Ти – добра, лас-
кава, справедлива, серйозна, смілива, ніжна, чуйна та силь-
на. Як я зможу вижити без твоїх лагідних рук, які пригор-
тають мене, без щирих очей, котрі розуміють мою печаль і 
радість, без чистого серця, що зігріває навіть у найлютіші 
морози… 

Він щиро плакав, а гарячі сльози падали на мамині 
руки. Це був бальзам для її зраненого серця. Вона ожила і 
зрозуміла, що в неї є сенс життя. Як могла забути свою кро-
винку?!! В глибині душі  дякувала Богові за  сокровенний 
скарб – сина, і просила прощення за легкодухість.

…Минув час. Помалу навчилася жити без нього – Васи-
ля. З головою поринула у шкільні будні…

Якось випадково зустріла у місті свою ученицю – одно-
класницю Іванки. 

– Добрий день, Ольго Іванівно! – вигукнула Оксана. – Я 
така рада вас бачити. Ви – моя улюблена вчителька. За-
вжди згадую ваші мудрі настанови, які мені так знадоби-
лися. Як ваші справи? 

– Усе добре. Знову маю «п’ятачків». Вони дуже цікаві! 
Вчора зустріла Петра Левішка. Такий красень став! 

– Хотілося б щось розповісти, але не знаю, чи не обра-
зитеся? 

– На тебе – ніколи. Розповідай. Мені цікаво. 
– Я про Іванку. Вчора зустріла у місті. Йшла напідпитку 

з двома бомжами. Вигляд страшний. Перекинулися кіль-
кома словами. Іра Бобрик мені колись говорила, що Іванка 
гуляє, з ким попало, а Василь Петрович похудав і змарнів. 

Після цих слів розмова не клеїлася й Оксана, попрощав-
шись, пішла…

12.
Ірина Володимирівна стояла на зупинці. Маршрутки 

довго не було, тож розглядала афішу Алли Кудлай. Раптом 
хтось доторкнувся руки. 

– Привіт! – почула знайомий голос.
Перед нею стояв змарнілий, неголений і в  потертому 

піджаку Василь Петрович. Вона зробила два кроки назад.
– Привіт! – ледве прошептала, оглядаючи з ніг до голови. 
– Не впізнала?
– Ні. Стільки років не бачилися… 
– Я сам себе не впізнаю. 
– Може, зайдемо у кафе? Поговоримо. Я запрошую.
Зайшли у кафе. Сіли в куточку, щоб ніхто не відволікав. 
– Як моя Оля? – запитав з таким болем, що Ірина пус-

тила сльозу. 
– Хотіла накласти на себе руки. Врятував Олег.
Василь плакав, як дитя. Сльози падали на сухі руки, що 

тряслися, мов у лихоманці. 
– Що я накоїв? Як міг? Колись Бог зробив мені щедрий по-

дарунок, але я не оцінив і кинув його під ноги. Пішов стежи-
ною зла, забувши про відповідальність перед людиною, яка 
віддала мені свою ніжну, чисту та щиру любов. Тепер несу 
важку ношу – спокутую, розплачуючись за хвилини слабкос-
ті. Мене мучать докори сумління. Втратив спокій. Чаша про-
вини перед Олею переповнена, і я ніколи не зможу випити її 
до дна. Усі ці десять років з Іванкою  –  муки, справжнє пекло, 
через яке проходжу щодня. Тільки Тарасик, мов цілюща вода, 
дає силу і терпіння. Без мене – пропаде. Він їй не потрібний.

– Вона десь працює? – запитала Ірина, щоби підтримати 
розмову. 

– Вважає, що робота – не для неї. Гени даються взнаки. 
Днями і ночами пропадає невідомо де. Тарасик навіть не на-
зиває її мамою. 

– Як ви живете? Житло хоч є? 
– Одна кімната. Я влаштувався двірником. Знаєш, скільки 

там платять. Щоб вижити, ночами пишу курсові, дипломні.

– Може, варто навідатися до Олі, попросити прощення. 
У неї добре серце. Я впевнена, що вона пробачить. 

– Не пробачить. Такого не пробачають. 
– Не впадай у відчай. Зроби перший крок. Усім нам 

властиво помилятися. Якщо  Бог прощає, то простить і 
Оля. Страждання – важкий тягар у житті. Ви обоє пройшли 
тортури. Бог милосердний – подарує ще один шанс. Тільки 
не втрачай віри… Вона теж  мучиться. Самотня. Олег одру-
жився. У нього сім’я. Навідується не часто, бо живе у Льво-
ві. Я дам тобі номер телефону. Подзвони їй…

13.
Ольга Іванівна повільно йшла тротуаром, вдихаючи 

аромат травневого надвечір’я. Вона любила всі пори року, 
але ця була особлива. Пишний бузок, ніби кликав у шале-
ну юність, нагадуючи про радісне стрічання, ніжний дотик 
рук, палке зітхання, котре закарбувалося  у  серці. Подумки 
полинула на «Острів закоханих», що потопав у плакучих 
вербах. Пригадала зливу, срібну громовицю і дощ, який ви-
плакавши сльози – схлипував. Він знав, передбачав, хотів 
щось розказати, та промовчав… А ще… Василя, який три-
мав у руках шкатулку. Потім клятву: «Обіцяю любити, як 
самого себе». 

– Де він тепер? – подумки запитала. – Що з ним?
Із розповіді Ірини дізналася про його каяття. Серце об-

ливалося кров’ю, бо кохала і досі...  Їй так бракувало його 
теплих слів, щирої усмішки, співчуття, розради, підтрим-
ки. Без нього – життя порожнє. Гнітюче безгоміння па-
вутиною прилипло у кожному куточку квартири. Вона із 
Василем говорить, засинає і прокидається в його стальних 
і водночас ніжних лабетах. 

Дійшовши до під’їзду, не повірила очам. Знайома по-
стать ніби виросла перед нею. Якийсь клубок підступив 
до горла. Стояла й дивилася на Василя, що стояв, мов тінь. 
Його руки тремтіли, а в очах жевріла надія. Не дорікала. Го-
лосіння, наче вулканічна лава, виривалося назовні. Слів не 
було, тільки дикий і несамовитий плач, що шматував їхні 
зранені душі…

– Пробачте мені, – мовив тихо Тарасик. – Це я у всьому 
винний…

Ольга тільки тепер звернула увагу на хлопчика, який 
стояв поруч з ним. Його винуватий погляд рвав її серце. 
Хлопчик був блідий, худий і вдягнений убого. Вона піді-
йшла й обійняла обох. Троє сердець злилися воєдино й за-
плакали в унісон від щастя…

– Ходімо додому, – лагідно мовила Ольга.
Василь переступив поріг рідної оселі. Пахло домаш-

нім затишком. Як він скучив за цим запахом! Увійшовши 
в свою кімнату, не повірив очам. Десяти років ніби й не 
було. Сів за робочий стіл. Непрошена сльоза впала на по-
жовклий аркуш, списаний колись його рукою... 

– Тарасику, це кімната твого брата – Олега, – мовила 
Ольга. – Тепер вона твоя.

– Він не образиться? 
– Звичайно, ні. Завтра приїде і ви познайомитеся.
Хлопчик захоплено роздивлявся й тішився, бігаючи по 

кімнаті, що ніби ожила від його появи.
– Олю, ти – свята! – мовив захоплено Василь. – Я так пе-

реживав. Запитував себе – чи пробачиш? Набирав  номер. 
Мовчав і слухав твоє дихання – рідне і близьке.  

– Я відчувала твій біль, – проказала тихо. – Ми обоє про-
йшли випробування перед Богом. Життєва стежина має 
світлі й темні смуги. Без цього контрасту буття втратило б 
сенс. У великому Всесвіті є місце для добра і зла. Всім влас-
тиво помилятися. Головне – вміти визнавати помилки. А 
той, хто  прощає – долає зло, яке  уособлює помсту, пересуди, 
жалість до себе. Вдягаймося у великодушні шати,  прощай-
мо, щоби пробачали нам… 

Сьогоднішня зустріч з маленькою дівчинкою, яка плака-
ла біля школи, розігнала хмари чорного вороння, котре так 
довго кружляло над її будинком, мовби скропила елеєм її 
зболену душу, наповнила життя ароматом блаженного уми-
ротворення, виростила крила, а головне – вона не самотня: 
у її житті є люди, котрі підтримають, і не дадуть упасти…

…Сірий осінній вечір курився дрібною мжичкою, що, 
наче рядном, накривала зморену землю. Ольга Іванівна 
стояла біля вікна і слухала завивання вітру, який наче за-
прошував на розмову. Глянувши на старий клен, що ніби 
помолодів, одягнувши смарагдову сорочку, побачила свою 
парасолю, яку вітер, зухвало позичив у неї. Поламана, вона 
застрягла між гіллям і здивовано поглядала на свою гос-
подиню… 

Ольга усміхнулася…

Василина ВОВЧАНСЬКА.

Продовження. Початок у попередньому номері "Нашого ДНЯ"

Новела Надщерблене ЩАСТЯ

Липа цвіте
Старий Данило нині погано спав. Прокидався 
кілька разів серед ночі від снів кошмарних.  

Якісь примари йому спокою не давали.  
А то вже під самий ранок приснилася Яруся. 

Така вродлива, як саме сонце. В білій сукенці 
з туману випливала, рукою до себе кликала. 

Коси русяві розпущені, очі усміхаються 
лагідно, тай питається стиха:

- Чи ти бачив, Даню, що наша липа вже цвіте?
- То може бути правдою, - подумав чоловік і 

став неквапливо одягатися.

В одному невеличкому 
селі на Львівщині 
жив дуже жорстокий 

чоловік. Його жорстокість 
особливо проявлялася, 
коли він був п’яний. Тоді 
Володя, так звали чоловіка, 
всю свою злість зганяв на 
дружині, побиваючи її до крові. Здавалося, цей чоловік іде 
прямо в погибель. Але Бог вирішив стати йому на дорозі і 
відвернути від того лиха, яке він чинив.

Якось, добряче випивши та побешкетувавши, Володя ліг спати. І 
сниться йому, що він іде гладенькою просторою дорогою. Разом із ним 
в одному і тому ж самому напрямку рухається величезна кількість лю-
дей. Ідучи у цьому нескінченному потоці, Володя помітив праворуч ву-
зеньку стежку і двох людей в білому, які стояли біля неї і запрошували 
прохожих звернути на стежину. Проте майже ніхто не звертав на них 
уваги.

Раптом Володя зауважив, що усі люди, які йшли перед ним, почали 
кудись зникати. І тут він побачив величезну прірву, в якій щезали по-
дорожні. Біля обриву стояли чорні ангели, і пронизували людей кри-
жаними поглядами. «О, якби мені повернутися до тієї вузької стежки», 
- промайнуло в голові чоловіка, і він помаленьку почав повертати на-
зад. Коли темні ангели помітили це, то кинулися услід за чоловіком. 
Він не озирався, але відчував, що ворожі сили переслідують його. Коли 
Володя втратив останню надію на спасіння, то побачив, що світлі ан-
гели, які стояли біля вузенької стежки, бігли йому назустріч. І він про-
кинувся…

Після цього сну Володя зрозумів, що коли не залишить своїх грі-
ховних доріг, то йому не минути вічної загибелі. Сам Бог через цей сон 
постукав до його серця і він впустив його.

Друже, прислухайся, можливо, Ісус вже не раз стукає до твого серця. 
Відчини його, і впусти Ісуса, і тоді матимеш життя з подостатком.

Храм душі

Дві дороги

А за плечима – пройдені дороги.
А за плечима – радість і журба.
А за плечима – радощі й тривоги, 
Бо з них складається усе моє життя.

Отак іду з весни в гаряче літо.
Із осені перемандровую в сніги.
Вже за плечима стільки пережито!
А скільки ще попереду іти?

На це питання відповідь у Бога.
Йому довірю всі свої шляхи.
Хоч й непроста відміряна дорога,
Та я щаслива нею з Ним іти.

Бо ж за плечима – милості Господні.
Попереду – дорога в небеса.
Я вірю – шлях, яким іду сьогодні,
Мене веде до дому до Христа!

Отак іду з весни в гаряче літо.
А потім буде осінь і сніги.
А небо тихо й зовсім непомітно
Рахує, скільки маю ще пройти… Оксана ГУДЗЬ

Раїса
ОБШАРСЬКА

Нам так для щастя треба небагато,
Любов’ю й миром була б повна хата,
Пахучий хліб, накраяний скибкАми,
Щоб на столі щодня був перед нами.

Щоб нива щедро родила щороку,
Щоб діти в нас росли собі нівроку,
Під стріхою птахи щоб гнізда вили,
Щоб нам «люблю» частіше говорили.

Щоб ми кохали і були кохані,
Щоб нами горе й біль не були знані,
Щоб ми не тліли, а весь вік горіли,
Щоб ми себе та інших розуміли…

МАРІЯ ГРИЦАН.

ЩАСТЯ
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «КАР’ЄР ГОРОДНИЦЯ», 

(повне найменування юридичної 
особи, код згідно з ЄДРПОУ або пріз-
вище, ім’я та по батькові фізичної 
особи - код ЄДРПОУ 31973693 підпри-
ємця, ідентифікаційний код або серія 
та номер паспорта (для фізичних осіб, 
які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстра-
ційного номера облікової картки плат-
ника податків та офіційно повідомили 
про це відповідному контролюючому 
органу і мають відмітку у паспорті)інф 
ормує про намір провадити плановану 
діяльність та оцінку її впливу на до-
вкілля.

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА 
ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Юридична адреса: 47854, Терно-
пільська обл., Підволочиський район, 

с. Городниця, директор Гладин Рус-
лан Степанович, контактний номер 
телефону: 067 350-14-20. (місцезнахо-
дження юридичної особи або місце про-
вадження діяльності фізичної особи - 
підприємця (поштовий індекс, адреса), 
контактний номер телефону).

2. ПЛАНОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ, 
ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКА, 

ТЕХНІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ.
2.1 Планована діяльність, її ха-

рактеристика.
ТОВ «Кар’єр Городниця» здійснює 

видобуток корисної копалини на Горо-
дницькому родовищі вапняків площею 
4,2 га., відкритим способом у відповід-
ності до отриманого спеціального до-
зволу на користування надрами №5581 
від 20 червня 2012 року, придатних для 
виробництва щебеню будівельного, та 
планує розширення меж родовища але 
не більш як на 50 відсотків (2,1 га.) ра-
ніше наданої у користування площі ді-
лянки надр з метою збільшення обсягу 
видобування корисних копалин. 

Технічна альтернатива 1.
Транспортна система розробки 

із зовнішнім розташуванням відвалів 
розкривних порід, яка передбачає по-
переднє вибухове розпушення.

Передбачається багатоуступна роз-
робка корисної копалини з паралельним 
переміщенням фронту робіт. Відповідно 
до виробничої потужності кар’єру, гірни-
чо-геологічних умов та прийнятої сис-
теми розробки, прийнято екскаватор-
ний спосіб навантаження попередньо 
розпушеного буро-вибуховим способом 
вапняку. Для цього використовується 
наявний на кар’єрі одноківшовий екс-
каватор Volvo ЕС-290 на гусеничному 
ходу з ємністю ковша 1,7 м3. Ґрунтово-
рослинний шар знімається селективно 
і використовується для рекультивації. 
Суглинки та зруйновані вапняки розро-
бляються і вивозяться у відвал.

Проведення буро-вибухових робіт 
передбачається із залученням підряд-
ної організації, що має спеціальні до-
зволи на проведення зазначених робіт, 
та спеціальне обладнання. 

Технічна альтернатива 2.
Транспортна система розробки з 

паралельним просуванням фронту ро-
біт та зовнішнім відвалоутворенням, 
яка не передбачає попереднє вибухове 
розпушення.

Попереднє розпушення корисної 
копалини передбачається за допомогою 
екскаватора з гідроклином, та наванта-
женням в автосамоскиди, які вивозять 
гірничу масу у тимчасові відвали. 

3. МІСЦЕ ПРОВАДЖЕННЯ 
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 

ТЕРИТОРІАЛЬНІ АЛЬТЕРНАТИВИ.
Місце провадження планованої 

діяльності: територіальна альтерна-
тива 1.

Городницьке родовище розташова-
не в східній частині Тернопільської об-
ласті, на межиріччі Серет-Збруч, за 2,5 
км на північний схід від с. Городниця. В 
адміністративному відношенні родови-
ще належить до території Підволочись-
кого району Тернопільської області.

Місце провадження планованої 
діяльності: територіальна альтерна-
тива 2.

Територіальна альтернатива не 
розглядалась, оскільки родовище те-
риторіально прив’язане до покладів 
корисних копалин.

4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
ВПЛИВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Визначається забезпеченням робо-
чими місцями працездатного населен-
ня, сплатою податків в місцеві бюдже-
ти, покращенням економічної ситуації 
регіону.

5. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ, У ТОМУ ЧИСЛІ 

ПАРАМЕТРИ ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ (ПОТУЖНІСТЬ, 
ДОВЖИНА, ПЛОЩА, ОБСЯГ 

ВИРОБНИЦТВА ТОЩО)
Родовище розробляється в межах 

контуру підрахунку запасів і прийнята 
на кар’єрі система розробки не відріз-
няється від проектної. 

Запаси вапняків затвердже-
ні УкрДКЗ, протокол №2232 від 
04.04.2011 року.

Станом на 01.03.2011 р. балансові 
запаси вапняків Городницького родо-
вища, придатних для виробництва ще-
беню марки 400 за дробильністю, Ст-ІІ 
за стираністю, F-25 за морозостійкістю 
відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-75-
98 "Щебінь та гравій щільні природні 
для будівельних матеріалів, виробів, 
конструкцій та робіт. Технічні умови", 
підраховані у кількості 588 тис. м3 за 
категорією В.

Запаси в межах контуру затвердже-
ного родовища не перераховувались, 
так як їх доцільніше переоцінити при 
подачі апробованих запасів на затвер-
дження після детальнішого вивчення.

Розширення меж родовища де-
тально розвідане в 2011 році, та в 2016 
році виконано приріст запасів. Корис-
на копалина представлена щільними 
й тріщинуватими вапняками сірого й 
світло-сірого, світло-коричневого ко-
льору, черепашково-серпуловими, се-
номанського ярусу нижнього відділу 
неогену.

Гідрогеологічні умови родовища 
сприятливі для відкритої розробки -ко-
рисна копалина не обводнена.

Попередньо оцінені запаси підра-
хувались в межах блок ІІ-С1 обмежено-
го на півночі, сході і півдні контурами 
спецдозволу, нижче підрахунку запасів 
2011 року на всю потужність конди-
ційних вапняків, а на заході точками 
екстраполяції т.е.9, т.е.10 і т.е.11, які 
знаходяться на середині відстані між 
свердловинами і західним контуром 
ліцензійної площі.

Приріст запасів вапняків на родо-
вищі становить 1018,4 тис.м3.

Площа Городницького родовища 
вапняків становить - 4,2 га.

Площа планованого розширення 
меж Городницького родовища вапняків 
становить - 2,1 га.

Проектна річна потужність родо-
вища становить 68,00 тис. м3 / 160,0 
тис. т. гірничої маси в рік.

Планована річна потужність родо-
вища з ураxуванням розширення меж 
площі буде становити 102 тис. м3 / 
240,0 тис. т., гірничої маси в рік.

Підприємство забезпечує охоро-
ну надр та довкілля в межах наданого 
спецдозволу на видобування, а та-
кож використовує надра відповідно 
до цілей, визначених спецдозволом, 
зберігаючи гірничі виробітки в стані, 
придатному для їх використання за 
призначенням.

6. ЕКОЛОГІЧНІ ТА ІНШІ 
ОБМЕЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗА АЛЬТЕРНАТИВАМИ:
щодо технічної альтернативи 1
- дотримуватися нормативів еко-

логічної безпеки при здійсненні екс-
плуатації об’єкта;

- викиди забруднюючих речовин із 
стаціонарних джерел в атмосферне по-
вітря здійснювати за наявності чинно-
го дозволу на викиди;

- дотримання умов спеціального 
водокористування;

- рівень акустичного забруднення 
не повинен перевищувати нормативів 
відповідно до «Санітарні норми вироб-
ничого шуму, ультразвуку та інфразву-
ку» ДСН 3.3.6.037-99;

- експлуатацію об’єкта здійснювати 
згідно санітарних норм та правил;

- при проведенні робіт з дотриман-
ням вимог робочого проекту розробки і 
рекультивації родовища та екобезпеки, 

вплив на навколишнє середовище мі-
німальний і екологічних обмежень на 
потребує. 

щодо технічної альтернативи 2
Всі екологічні та інші обмеження 

планованої діяльності аналогічні до 
тих, що й для технічної альтернативи 1 

щодо територіальної альтерна-
тиви 1 - поетапне відведення земель-
них ділянок для потреб пов’язаних з 
користуванням надрами;

дотримання розмірів СЗЗ.
щодо територіальної альтерна-

тиви 2 - не розглядалась.
7. НЕОБХІДНА ЕКОЛОГО-

ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА І ЗАХИСТ 
ТЕРИТОРІЇ ЗА АЛЬТЕРНАТИВАМИ:

щодо технічної альтернативи 1
виготовлення проектної документації;
проведення гірничо-капітальних робіт;
дотримання технології, що перед-

бачена проектом, при розробці родови-
ща, щоб уникнути ерозійних процесів;

проведення рекультивації відпра-
цьованих площ кар’єру;

щодо технічної альтернативи 2
аналогічно технічній альтернативі 1 

щодо територіальної альтерна-
тиви 1 - робочий проект розробки та 
гірничо-технічної рекультивації роз-
роблений на всю ліцензійну площу і в 
межах затвердженого гірничого відводу.

щодо територіальної альтерна-
тиви 2 - не розглядалась.

8. СФЕРА, ДЖЕРЕЛА 
ТА ВИДИ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ 

НА ДОВКІЛЛЯ:
щодо технічної альтернативи 1
Можливі потенційні впливи від пла-

нової діяльності по експлуатації родови-
ща на довкілля включає:

- клімат і мікроклімат: вплив не пе-
редбачається;

- повітряне середовище: при прове-
денні розкривних, видобувних, буро-ви-
бухових роботах, при рекультивації і при 
вантажно-розвантажувальних роботах 
– технологічне обладнання, кар’єрна тех-
ніка, автотранспорт;

- геологічне середовище: потенцій-
ний вплив від планової діяльності на 
геологічне середовище передбачає пору-
шення земної поверхні та зміна ландшаф-
ту в процесі проведення відкритих гірни-
чих виробіток, але робочим проектом 
передбачається відновлення порушених 
ділянок об’єкту, тому отримання значних 
негативних наслідків на передбачається;

- водне середовище: обсяги водоко-
ристування, утворення кар’єрних вод – 
вплив відсутній;

- ґрунти: вплив на ґрунтово-рослин-
ний шар, потрібно дотримуватися поряд-
ку проведення комплексу робіт, зазначе-
ного в проекті рекультивації;

- рослинний і тваринний світ, запо-
відні об’єкти: носить опосередкований 
вплив на стан рослинного і тваринного 
світу і має короткочасний характер та 
швидко відновлюється;

- навколишнє соціальне середовище: 
негативного впливу не призведе;

- вплив на навколишнє техногенне 
середовище: відсутній.

щодо технічної альтернативи 2
Можливі потенційні впливи від 

планованої діяльності по експлуатації 
родовища на довкілля включає:

- клімат і мікроклімат: вплив не пе-
редбачається;

- повітряне середовище: при про-
ведення розкривних, видобувних, при 
рекультивації і при вантажно-розван-
тажувальних роботах – технологічне 
обладнання, кар’єрна техніка, авто-
транспорт;

- геологічне середовище: потенцій-
ний вплив від планової діяльності на 
геологічне середовище передбачає по-
рушення земної поверхні та зміна ланд-
шафту в процесі проведення відкритих 
гірничих виробіток;

- водне середовище: обсяги водо-
користування, утворення кар’єрних вод 
– вплив відсутній;

- ґрунти: вплив на ґрунтово-рос-
линний шар, потрібно дотримуватися 
порядку проведення комплексу робіт, 
зазначеного в проекті рекультивації;

- рослинний і тваринний світ, запо-
відні об’єкти: носить опосередкований 
вплив на стан рослинного і тваринного 
світу і має короткочасний характер та 

швидко відновлюється;
- навколишнє соціальне середови-

ще: негативного впливу не призведе;
- вплив на навколишнє техногенне 

середовище: відсутній.
щодо територіальної альтерна-

тиви 1
експлуатація даної ділянки може 

привести до можливого перевищення 
гігієнічних нормативів допустимого 
вмісту хімічних речовин в атмосферне 
повітря та санітарних норм допустимо-
го шуму;

щодо територіальної альтерна-
тиви 2 - не розглядалась.

9. НАЛЕЖНІСТЬ ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ДО ПЕРШОЇ ЧИ ДРУГОЇ 

КАТЕГОРІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 
ОБ’ЄКТІВ, ЯКІ МОЖУТЬ МАТИ 

ЗНАЧНИЙ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ 
ТА ПІДЛЯГАЮТЬ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ 

НА ДОВКІЛЛЯ (ЗАЗНАЧИТИ ВІДПО-
ВІДНИЙ ПУНКТ І ЧАСТИНУ СТАТТІ 
3 ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ОЦІНКУ 

ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ”)
Друга категорія планованої діяль-

ності та об’єктів, які можуть мати зна-
чний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля, ст.3, розділ 
3, п.3 ЗУ «Про ОВД».

10. НАЯВНІСТЬ ПІДСТАВ ДЛЯ 
ЗДІЙСНЕННЯ ОЦІНКИ ТРАНСКОР-

ДОННОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (В 
ТОМУ ЧИСЛІ НАЯВНІСТЬ ЗНАЧНОГО 
НЕГАТИВНОГО ТРАНСКОРДОННОГО 
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ПЕРЕЛІК 

ДЕРЖАВ, ДОВКІЛЛЯ ЯКИХ МОЖЕ 
ЗАЗНАТИ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО 
ТРАНСКОРДОННОГО ВПЛИВУ (ЗАЧЕ-

ПЛЕНИХ ДЕРЖАВ).
Транскордонний вплив на довкіл-

ля на довкілля відсутній.
11. ПЛАНОВАНИЙ ОБСЯГ ДОСЛІ-
ДЖЕНЬ ТА РІВЕНЬ ДЕТАЛІЗАЦІЇ 

ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮ-
ЧЕННЮ ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ 

НА ДОВКІЛЛЯ
Плановий обсяг досліджень та рі-

вень деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з ОВД у відпо-
відності із ст. 6 ЗУ «Про оцінку впливу 
на довкілля» №2059-VІІІ від 29 травня 
2017 року. 
12. ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА 

ДОВКІЛЛЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 
УЧАСТІ В НІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ
Планована суб’єктом господарю-

вання діяльність може мати значний 
вплив на довкілля і, отже, підлягає 
оцінці впливу на довкілля відповідно 
до Закону України “Про оцінку впливу 
на довкілля”. Оцінка впливу на довкіл-
ля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарю-
вання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обгово-
рення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом 
звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-
якої додаткової інформації, яку надає 
суб’єкт господарювання, а також ін-
формації, отриманої від громадськості 
під час громадського обговорення, під 
час здійснення процедури оцінки тран-
скордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом 
мотивованого висновку з оцінки впли-
ву на довкілля, що враховує результати 
аналізу, передбаченого абзацом п’ятим 
цього пункту;

врахування висновку з оцінки 
впливу на довкілля у рішенні про про-
вадження планованої діяльності, зазна-
ченого у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на до-
вкілля уповноважений орган, виходячи 
з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, визначає допустимість чи 
обґрунтовує недопустимість прова-
дження планованої діяльності та визна-
чає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати про-
вадження планованої діяльності без 
оцінки впливу на довкілля та отриман-
ня рішення про провадження планова-
ної діяльності.

Процедура оцінки впливу на до-
вкілля передбачає право і можливості 
громадськості для участі у такій про-
цедурі, зокрема на стадії обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, а та-

кож на стадії розгляду уповноваженим 
органом поданого суб’єктом господа-
рювання звіту з оцінки впливу на до-
вкілля.

На стадії громадського обговорен-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля 
протягом щонайменше 25 робочих 
днів громадськості надається можли-
вість надавати будь-які зауваження і 
пропозиції до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слу-
ханнях. Детальніше про процедуру гро-
мадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в 
оголошенні про початок громадського 
обговорення.
13. ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОБ-
СЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВНЯ ДЕТА-
ЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ 

ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ 
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Протягом 20 робочих днів з дня 
оприлюднення цього повідомлення на 
офіційному веб-сайті уповноваженого 
органу громадськість має право надати 
уповноваженому органу, зазначеному 
у пункті 15 цього повідомлення, заува-
ження і пропозиції до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропо-
зиції, вкажіть реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкіл-
ля планованої діяльності в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(зазначений на першій сторінці цього 
повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших 
зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і 
пропозицій громадськості вони будуть 
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля та передані суб’єкту 
господарювання (протягом трьох ро-
бочих днів з дня їх отримання). Особи, 
що надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою зго-
ду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підго-
товки звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля зобов’язаний врахувати повністю, 
врахувати частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані у процесі громад-
ського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. Детальна інформа-
ція про це включається до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля. 

14. РІШЕННЯ ПРО ПРОВАДЖЕННЯ 
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Відповідно до законодавства рі-
шенням про провадження даної пла-
нованої діяльності буде продовження 
терміну дії спеціального дозволу на 
користування надрами від 20 червня 
2012 року реєстраційний номер 5581, 
та розширення меж родовища але не 
більш як на 50 відсотків (2,1 га.) раніше 
наданої у користування площі ділянки 
надр (4,2 га.) Городницького родовища 
вапняків. (вид рішення відповідно до 
частини першої статті 11 Закону Укра-
їни “Про оцінку впливу на довкілля”) 
що видається: Державною службою 
геології та надр України. (орган, до по-
вноважень якого належить прийняття 
такого рішення).

15. УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ 
ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, ОБСЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ТА РІВНЯ ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, 
ЩО ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІ-
ТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, 

НЕОБХІДНО НАДСИЛАТИ ДО 
Управління екології та природ-

них ресурсів Тернопільської облас-
ної державної адміністрації, що роз-
ташоване за адресою: 

46008, вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, 
e-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua, 
контактна особа – 
Груніна Світлана Олександрівна 
тел./факс (0352) 22-00-20.

(найменування уповноваженого ор-
гану, поштова адреса, електронна адреса, 
номер телефону та контактна особа)

______________________________________(дата офіційного опублікування в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програм-

ними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)

____________________________________(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується 

програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на  
довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, 
ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю
«КАР’ЄР ГОРОДНИЦЯ», код ЄДРПОУ 31973693 



№25 (361) / 1 липня-7 липня 2020 р 13

ПОПІЛ
Допомагає від попелиці, 

хрестоцвіті блішки і капустяно-
го кліща, капустяної мухи, яблу-
невої плодожерки, совки, слима-
ків і равликів. Опудрити рослини 
сухою золою або посипати нею 
грунт між рядками.

 300 г попелу настояти в 10 л 
води дві доби. Додати 40 г госпо-
дарського мила для прилипан-
ня. Посипати попелом грунт в 
міжряддях від капустяної мухи. 
Обприскувати настоєм або від-
варом плодові дерева, капусту, 
огірки, кабачки, гарбуз.

ПОРОШОК ГІРЧИЦІ
 Допоможе від попелиці, клі-

ща, медяниці, морквяної і капус-
тяної мухи і слимаків. 

10 г порошку гірчиці залиши-
ти в 1 л води на дві доби. Розве-
сти водою в співвідношенні 1:5.  
Або 3 ст. л. порошку залити 1 л 
окропу, настоювати три доби в 

щільно закритому посуді. Про-
фільтрувати, розбавити водою 
1:20, додати господарського 
мила з розрахунку 40 г на 10 л 
готового розчину.

 Гірчиця ефективна про-
ти слимаків - нею поливають 
міжряддя. Настоями оббризку-
ють рослини. Суху гірчицю під-
сипають в лунки при висадці 
розсади капусти, нею ж посипа-
ють і ґрунт навколо розсади.

 НАСТІЙ З ЧАСНИКУ
 На 10 л води беруть 30-50 г 

часнику. Правда, до цього часник 
потрібно подрібнити (можна 
пропустити через м'ясорубку). 
Залишити воду з часником по-
трібно на добу. Застосовувати 
його можна на картоплі - на по-
чатку цвітіння і зав'язування 
плодів. Зазвичай обробляють 
город два-три рази через 10-14 
днів. Крім картоплі, цим насто-
єм можна обробляти огірки, ка-
пусту та інші овочі. Ефективно 

допомагає позбутися від кліщів, 
попелиць та інших комах-шкід-
ників.

 ЦИБУЛЕВИЙ НАСТІЙ
 Відро цибулиння заливають 

двома відрами гарячої води (60-
70 градусів) і залишають настоя-
тися на добу-дві. Потім потрібно 
розчин процідити і розбавити в 
два рази водою. Допомагає поз-
бутися від павутинного кліща, 
трипсів і попелиці.

  ЛОПУХОВИЙ НАСТІЙ
  Листя лопуха дрібно рі-

жуть, заповнюють ним відро 
на одну третину і заливають 
водою. Через три дні розчином 
можна обприскувати капусту 
проти гусениць. Обприскувати 
потрібно три рази з інтервалом 
в 6-8 днів.

 ВІДВАР ПОЛИНУ
Один кілограм полину 

кип'ятять 10-15 хв. в невели-

кій кількості води. Коли розчин 
охолоне, в нього додають десять 
літрів води. Добре допомагає від 
листогризучих гусениць, які піс-
ля обприскування пропадають 
через 2-3 дні.

 НАСТІЙ РОМАШКИ
На 10 частин води беруть 

одну частину висушених і по-
дрібнених листя і квіток ап-
течної ромашки. Настоювати 
потрібно 12 годин, періодично 
помішуючи. Після того, як про-
йде час, розчин потрібно розба-
вити в п'ять разів водою, додати 
мило з розрахунку 50 г на 10 л 
настою. Використовують настій 
проти гусениць і личинок шкід-
ників.

 ПОРОШОК З ЧИСТОТІЛУ
 Чистотіл необхідно висуши-

ти і розтерти в пил, а потім поси-
пати зверху рослини. Допомагає 
проти блішок. Крім цього, чисто-
тіл використовують для обкурю-
вання городу проти метеликів, 
капустяної і ріпакової білявок, 
хрестоцвітих блішок.

 НАСТІЙ ПРІЛОГО СІНА, 
СОЛОМИ І КОРОВ'ЯКУ

 Борошниста роса з'являєть-
ся на огірках, динях, кавунах і 
гарбузах. Як тільки з'явилися 
перші ознаки шкідника, потріб-
но взяти один кілограм прілого 
сіна, соломи або коров'яку, за-
лити його трьома літрами води 
і настояти три доби. Потім роз-
вести водою в три рази і обпри-
скати рослини. Щоб ефект був 
кращим, обробляти рослини по-
трібно кожні п'ять-сім днів.

Áåð³òüñÿ çà âîäó ââå÷åð³
Зокрема, важливу роль відіграє 

час поливу. Дехто з городників бе-
реться за шланг у спекотний соняч-
ний полудень. Однак такого не варто 
робити. І причин тут кілька. По-пер-
ше, неефективність використання 
студениці, яка одразу ж випарову-
ється. А ще більший недолік у тому, 
що краплі води, котрі залишаються 
на листі, мають ефект скляних лінз. 
Вони зводять промені в пучок, як на-
слідок — рослини можуть отримати 
опіки. Отож найкраще поливати у 
надвечір’я, перед заходом сонця. До 
ранку городні «мешканці» матимуть 
змогу неквапливо втамувати спрагу. 
Трапляються господарі, що намага-
ються напувати город часто, але ма-
ленькими порціями. Проте й цього не 
варто робити, бо тоді вода не досягає 
коріння — вона випаровується ще з 
поверхні. Згадане поливання дає хіба 
один ефект (на жаль, негативний): 
утворюється ґрунтова кірка, внас-
лідок чого погіршується обмін пові-
тря. Грядку слід напувати рідше, зате 
більшими порціями.

Ï³ñëÿ ïîëèâó âàðòî
 ìóëü÷óâàòè

Загалом для напування городніх 
культур не обов’язково мати дуже 
багато води. Досягти ефекту можна 
і незначною кількістю води. Аби зе-
кономити живильну рідину, за 10-
15 см від рослин залізним прутом 
(діаметром 2-3 см) роблять у ґрунті 
отвори завглибшки 0,3-0,5 м. У них 
і заливають воду. Тоді вона не розті-
катиметься у різні боки, а майже все 

потрапить строго за призначенням 
— до коріння. Важливо і таке: після 
поливів, аби зберегти вологу, поверх-
ню ґрунту мульчують торфом, сухою 
землею тощо.

Íàéêðàùå çãîäèòüñÿ 
äîù³âêà ÷è êðèíè÷íà

Є певні вимоги і до води. Насам-
перед, радять спеціалісти, вона не 
повинна бути холодною. Адже корені, 
що знаходяться у більш теплому ґрун-
ті (20-25 град. С), не можуть швидко 
пристосовуватися до різкої зміни 
умов і значно зменшують поглинання 
води. Водночас надземні органи ак-
тивно випаровують вологу. Звідси — 
порушення водного балансу рослин, 
що веде до зів’янення тощо.

Варто сказати і те, що не рекомен-
дується використовувати для поливу 
воду з централізованих водогонів, 
адже в ній може бути багато хлору, 
який токсичний для рослин.

Найкраще напувати город дощів-
кою. Також можна брати воду з озера, 
потічка. Зрештою, непоганою для 
цих потреб буде і кринична вода. Од-
нак перед поливанням її обов’язково 
слід налити у бочку і день-два витри-
мати на сонці.

Êàïóñòà ï’º «â³äðî», 
à ìîðêâà «÷àøêó»

Чи не найбільше потребують по-
ливання огірки, які просто не родять 
без достатньої кількості вологи. Вона 
потрібна цим рослинам як у ґрунті, 
так і в повітрі. Річ у тім, що корені 
огірка слабкі, вони розташовані у по-
верхневому шарі землі, котра швидко 
пересихає.

У липні огірки (залежно від пого-
ди) поливають 1-3 рази на тиждень. 
Найкраще це робити методом дощу-
вання (полив під корінь чи сильним 
струменем води зі шланга ці рослини 
переносять погано). Норма — 15-20 л 
води на 1 кв. м грядки.

У помідорів теж підвищені вимо-
ги до вологості ґрунту, адже в них ко-
рені розташовані на невеликій гли-
бині. Однак у різні періоди потреби 
томатів у воді неоднакові. До початку 
плодоношення кількість вологи по-
винна бути помірною. Більше її необ-
хідно під час масового зав’язування 
плодів. Підливають помідори у боро-
зенки завглибшки 10-15 см.

Що ж до цибулі, то їй найнеоб-
хідніша волога протягом 2-3 тижнів 
після появи сходів, коли відбувається 
інтенсивне утворення листя і відро-
стання кореневої системи. Найефек-
тивніший полив — методом дощу-
вання.

Надзвичайно хоче вологи ка-
пуста. За посушливих умов у неї мо-
жуть не сформуватися головки або 
будуть дуже дрібні. Норма поливу — 
20-25 л води на 1 кв. м грядки.

Моркві велика спрага не при-
таманна. Однак і їй теж потрібна 
волога. Але не слід забувати, що на 
цих грядках щедрий полив після 
тривалої перерви не дає бажаного 
ефекту — коренеплоди почнуть роз-
тріскуватись. Тож якщо у поливання 
моркви були перебої, то її потрібно 
«поїти» спочатку невеликими до-
зами. Лише через 2-3 дні норму до-
водять до 5-10 л води на погонний 
метр рядка.

Ïîëèâàéòå ðîñëèíè 
ÏÐÀÂÈËÜÍÎ
У спекотну погоду рослинам замало тієї 

вологи, що є у ґрунті. Тому, аби мати гарний 
врожай, потрібне поливання. Однак навіть 

цей, здавалося б, простий агрозахід має певні свої 
нюанси та вимоги.

ÒÎ ÏÎÏÅËÈÖß, ÒÎ ÃÓÑ²ÍÜ: 
ÿê âáåðåãòè ãîðîä â³ä øê³äíèê³â

Ãîñïîäàð

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

Волога і жарка погода сприяють поширенню на рослинах різних комах. 
Розглянемо прості в застосуванні і безпечні рецепти, які можна з успіхом 
використовувати у боротьбі з шкідниками.

Ó ë³ñ³ âèð³ñ 
ãðèá-âåëåòåíü

Незвичайного гриба вагою майже 
три кілограми знайшов Василь 
Юрків у селі Скоморохи Бучацько-
го району поблизу бази відпочин-
ку «Над Стрипою» та надзвичайно 
красивого каскаду  Русилівських 
водоспадів. Загалом же завдяки 
дощам і теплій погоді у області 
стартував сезон грибів – особливо 
рясно вродили саме білі гриби. 
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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, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 01.25, 03.30, 05.20 
Новини.

09.30 Т/с “Дама пiд вуаллю”.
10.30 Т/с “Жiночий рай”.
12.00, 13.10, 18.20, 00.30, 01.55 Суспiльна 

студiя. Марафон.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.25 “Грандiознi проекти: Австралiя”.
16.30, 18.55 Д/с “Суперчуття”.
17.30, 20.30, 22.45 Д/с “Дикi тварини”.
19.20 Д/с “Особливий загiн”.
21.40 Святi та грiшнi.
00.00 Бюджетники.
04.00 Плiч-о-плiч.
04.15 “Українська Гельсiнська спiлка - век-

тор визначено”.

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, 04.35 

“ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15, 11.45, 03.30 “Любий, ми переїж-

джаємо”.
12.10, 13.05, 14.00, 14.55, 15.50 “Розсмiши 

комiка”.
17.10 Т/с “Вiтер кохання”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.30 Т/с “Кухня”.
22.30, 05.30 “Грошi”.
23.45 “Дубiнiзми”.
00.05, 01.50 Х/ф “Судний день”.

Iíòер
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 Ранок з Iнтером.
10.00, 18.00, 19.00, 01.50 “Стосується 

кожного”.
11.50, 12.25 Х/ф “Не випускай з уваги”.
14.05 Х/ф “Знайомство по шлюбному ого-

лошенню”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Привiт 

з минулого”.
23.50 Х/ф “Циган”.

ICTV
04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00 Т/с “Вiддiл 44”.
05.45 Громадянська оборона.
06.35 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Не дай себе ошукати.
11.35, 13.20 Т/с “Розтин покаже”.
12.45, 15.45 Факти. День.

14.55, 16.20 Х/ф “13-й район”.
17.00 Х/ф “13-й район. Цеглянi маєтки”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.10, 21.20 Х/ф “Нiчний полiт”.
22.05 Свобода слова.
23.55 Х/ф “Справжня мужнiсть”.
01.55 Х/ф “Арсенал”.

ÑТБ
05.15, 08.50 Т/с “Коли ми вдома”.
07.00 Все буде добре!
11.20 Ультиматум.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с “Ультиматум”.
15.35 Т/с “Крiпосна”.
18.15 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с “За вiтриною”.
22.50 Т/с “Лiнiя свiтла”.
00.40 Х/ф “Iдеальний голос”.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/ф.
07.20 Вар`яти.
07.50 Improv Live Show.
08.50 Х/ф “Тупий i ще тупiший”.
10.50 Х/ф “Оз: Великий i Могутнiй”.
13.10 Х/ф “Красуня i чудовисько”.
15.30 Таємний агент.
19.00 Аферисти в мережах.
20.50 Х/ф “Поїздка до Америки”.
23.00 Х/ф “Знайомтесь, Дейв”.
00.50 Х/ф “Краще не дивися”.
02.20 Служба розшуку дiтей.
02.25 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, 

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 машини”.
08.15 Д/с “Неймовiрнi винаходи”.
09.35, 02.15, 05.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с “Авiакатастрофи: причи-

ни i наслiдки”.
12.20 Про вiйсько.
13 .00 Час .  П iдсумки тижня з А. 

Мiрошниченко.
14.10 Д/с “Бойовi кораблi”.
15.30 Д/с “Життя через об`єктив”.
16.10, 17.10 Д/с “Переказана iсторiя”.
18.10 Д/с “Повiтрянi воїни”.
19.20 Д/с “Тихоокеанська вiйна в кольорi”.
20.10, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
22.00, 23.00 Д/с “Iсторiя мафiї”.
00.10 Т/с “Любов/ненависть”.
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

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, 03.40 Реальна мiстика.
12.45 Агенти справедливостi.
14.45, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 2”.
20.10 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Сонячний листопад”, 1 i 2 с.
23.30 Т/с “Любов iз закритими очима”, 

1 i 2 с.
02.00 Т/с “Любов iз закритими очима”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
08.00 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.25 “Дай лапу”.
09.00 Х/ф “Буль та Бiлл”.
10.30 М/ф “Вiллi та крутi тачки”.
12.15 М/ф “Астробой”.
14.00 Х/ф “Фанатки на снiданок не за-

лишаються”.
16.00, 22.00 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
18.00 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
21.00 “Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож”.
00.00 Х/ф “Зломники сердець”.
02.00 Х/ф “Як кохатися з жiнкою”.
03.20 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
04.50, 05.00 “Top Shop”.
05.50 М/ф “Вiннi Пух”.
06.35, 16.50, 20.50, 04.00 “Випадковий 

свiдок”.
07.25 Х/ф “Небезпечно для життя!”
09.10 Х/ф “Обережно, бабусю!”
10.50, 22.30 Т/с “Морський патруль”.
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 03.30 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
14.00, 03.00, 04.05 “Речовий доказ”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.15 Х/ф “Рейд 2”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00 Т/с “Рання пташка”.
10.30, 17.30 4 весiлля.
11.30, 16.30, 01.10 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, 22.00 Одного разу в Одесi.
16.00, 19.00, 20.00 Сiмейка У.
21.00 Т/с “Село на мiльйон”.
23.00 Т/с “Матусi”.
00.00 ЛавЛавСar 3.
02.25 Теорiя зради.
03.10 Щоденники Темного.
03.55 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.
08.00, 01.30 Правда життя.
09.30, 00.20 Речовий доказ.
10.40, 12.40, 17.35 Ремесла за призна-

ченням.
11.40 Тваринна зброя.
13.40 Теорiя Змови.
14.30, 19.55 Їжа богiв.
15.20, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.05 Людство: забута iсторiя.
17.05 Фестивалi планети.
18.05, 22.35 Найдивовижнiшi тварини свiту.
18.55 Скептик.
20.50 Заборонена iсторiя.
21.45 НЛО з минулого.
02.35 Бандитський Київ.

Enter-фіëьм
05.05 Х/ф “Владика Андрiй”.
05.30 Кiнотрейлери.
07.10, 09.00, 02.20 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.20 “Моя правда”.
11.10 Т/с “Гетьман”.
13.00 Х/ф “Чорний тюльпан”.
15.10 Х/ф “Доживемо до понедiлка”.
17.05 Х/ф “Кар`єра Дiми Горiна”.
19.00 Т/с “Кубала, Морено i Мончон”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.50 Х/ф “Вимушенi обставини”.
02.00 “Академiя смiху”.
02.50 “Зорянi долi”.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 “Спецкор”.
06.30, 18.45 “ДжеДАI”.
07.00 Т/с “Опер за викликом 3”.
10.00 “Помста природи”.
10.35 “Загублений свiт”.
14.15 Х/ф “Зворотна тяга”.
16.50 Х/ф “Заклятi вороги”.
19.15 Т/с “Опер за викликом 4”.
20.10 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
22.00 Т/с “CSI: Мiсце злочину 13”.
23 .45 Х/ф “Ефект близнят :  Меч 

iмператора”.
01.25 Т/с “CSI: Мiсце злочину 12”.
02.05 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 00.40 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.30 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”.
13.10 Мамареготала.
16.10 Т/с “Швидка”.
19.15 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
03.20 Роздовбаї.

ªâроñïорò
00.00, 08.30 Автоперегони. WTCR. Геймiнг. 

Нiнбо.
01.00 Покер. WPT Alpha8.
02.00 Автоперегони. Суперкубок Porsche. 

Шпiльберг.
02.30 Снукер. Welsh Open - 2020. Фiнал. 

Мерфi - К. Вiлсон.
04.00 Снукер. International Championship - 

2019. Китай. Фiнал.
06.30 Автоперегони. WTCR. Геймiнг. 

Хунгарорiнг.
07.30 Автоперегони. WTCR. Геймiнг. Сло-

ваччина.
09.30, 10.15 Тенiс. Ultimate Tennis Show. 

День 7.
11.00, 12.00 Тенiс. Ultimate Tennis Show. 

День 8.
13.00 Дзюдо. Огляд.
15.00 Олiмпiйськi iгри. “Вишукане меню”.
16.00 Олiмпiйськi iгри. “Кубинський спорт”.
17.00 Велоспорт. “Тур де Франс - 2018”. 

Етап 1.
17.30 Велоспорт. “Тур де Франс - 2018”. 

Етап 2.
18.00 Велоспорт. “Тур де Франс - 2018”. 

Етап 3.
19.00 Велоспорт. “Тур де Франс - 2018”. 

Етап 4.
19.30 Велоспорт. “Тур де Франс - 2018”. 

Етап 5.
20.00 Тенiс. “Ролан Гаррос - 2019”. 

Чоловiки. 1/2 фiналу. Джоковiч 
- Тiм.

21.00 Тенiс. Player`s Cut. Рафаель Надаль.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 09.50, 19.45 Yellow.
06.10 Наполi - Рома. Чемпiонат Iталiї.
08.00 Олiмпiк - Днiпро-1. Чемпiонат Укра-

їни.
10.00 “Великий футбол”.
11.40 Кальярi - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
13.25 Журнал Лiги чемпiонiв.
13.55 Вiльярреал - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
16.45 Марiуполь - Карпати. Чемпiонат 

України.
18.30, 20.55 #залишайсязФутболом. Пер-

ша Лiга.
18.55 Live. Оболонь - Прикарпаття. 

Чемпiонат України. Перша Лiга.
21.30 #залишайсязФутболом.
22.55 Live. Севiлья - Ейбар. Чемпiонат 

Iспанiї.
00.55 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
01.50 Львiв - Ворскла. Чемпiонат України.
03.40 Топ-матч.
03.55 Iнтер - Болонья. 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, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 01.25, 03.30, 05.20 
Новини.

09.30 Т/с “Жiночий рай”.
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.
15.25 “Грандiознi проекти: Австралiя”.
16.30, 18.55 Д/с “Суперчуття”.
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
19.20 Д/с “Особливий загiн”.
20.30 Д/с “Дикi тварини”.
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, 04.20 

“ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15 “Любий, ми переїжджаємо”.
11.40, 13.30, 15.05 “Мiняю жiнку 14”.
17.10 Т/с “Вiтер кохання”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.30 Т/с “Кухня”.
22.30 Х/ф “Фейковi копи”.
00.25 Х/ф “Мiсiя “Серенiтi”.
02.25 Х/ф “Екс Махiна”.
05.30 “Українськi сенсацiї”.

Iíòер
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 “Панi Фазiлет i її дочки”.
12.25 Т/с “Не вiдпускай мою руку”.
13.50, 14.45, 15.40 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок. Фа-

тальна пристрасть”.
18.00, 19.00, 01.30 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Привiт 

з минулого”.
23.50 Х/ф “Циган”.
03.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.55 “Телемагазин”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 20.15 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.

09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.

10.05 Секретний фронт.
10.55, 13.20, 21.25 Т/с “Розтин покаже”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.15, 16.20 Х/ф “Живi”.
17.10 Х/ф “Нiчний полiт”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
23.25 Х/ф “Гра”.
01.45 Х/ф “Старим тут не мiсце”.

ÑТБ
07.00 Все буде добре!
08.50 Т/с “Коли ми вдома”.
10.20 Ультиматум.
14.15, 14.50 Т/с “Крiпосна”.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.15 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с “За вiтриною”.
22.50 Т/с “Лiнiя свiтла”.
00.40 Х/ф “Iдеальний голос 2”.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/ф.
07.20 Вар`яти.
09.20 Т/с “Грiмм”.
11.20 Х/ф “Як Грiнч вкрав Рiздво”.
13.20 Екси (16+).
15.20, 19.00 Аферисти в мережах.
20.50 Х/ф “Клiк: з пультом по життю”.
22.50 Х/ф “Не чiпайте Зохана”.
01.00 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 машини”.
08.15 Д/с “Неймовiрнi винаходи”.
09.35, 02.15, 05.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с “Авiакатастрофи: при-

чини i наслiдки”.
12.30 Є сенс.
13.10 Д/с “Таємницi людського мозку”.
14.10 Д/с “Бойовi кораблi”.
15.30 Д/с “Життя через об`єктив”.
16.10, 17.10 Д/с “Переказана iсторiя”.
18.10 Д/с “Повiтрянi воїни”.
19.20 Д/с “Тихоокеанська вiйна в 

кольорi”.
20.10, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
22.00, 23.00 Д/с “Iсторiя мафiї”.
00.10 Т/с “Любов/ненависть”.
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

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

03.50 Сьогоднi.

09.30, 04.40 Реальна мiстика.
12.45 Агенти справедливостi.
14.45, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар 2”.
20.10 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Сонячний листопад”, 3 i 4 с.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с “Будинок який”, 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с “Будинок який”

Ê1
06.30 “Top Shop”.
08.00 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.25 “Дай лапу”.
09.00, 00.00 Т/с “Доктор Хто”.
10.50 Т/с “Хейвен”.
14.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.10, 22.00 “Орел i решка. Морський 

сезон”.
17.10 “Орел i решка. Перезавантажен-

ня. Америка”.
21.00 “Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож”.
01.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 М/ф “Умка”.
07.10 М/ф “Як козаки у футбол грали”.
07.50, 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 “Пострiл у спину”.
10.50, 22.30 Т/с “Морський патруль”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
14.00, 01.05, 03.10 “Речовий доказ”.
18.20 “Будьте здоровi”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.15 “Склад злочину”.
04.10 “Правда життя”.
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, 01.00 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, 22.00 Одного разу в Одесi.
16.00, 19.00, 20.00 Сiмейка У.
21.00 Т/с “Село на мiльйон”.
23.00 Т/с “Матусi”.
00.00 ЛавЛавСar 3.
02.15 Теорiя зради.
03.00 Щоденники Темного.
03.45 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.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.00, 01.30 Правда життя.
09.20, 00.20 Речовий доказ.
10.30, 13.00, 17.00 Ремесла за призна-

ченням.
11.30, 18.00 Тваринна зброя.
12.30 Фестивалi планети.
13.30 Теорiя Змови.
14.20, 20.00 Їжа богiв.
15.10, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.00, 21.45 Людство: забута iсторiя.
19.00 Скептик.
20.50 Заборонена iсторiя.
22.40 Найдивовижнiшi тварини свiту.
02.30 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
06.10 Х/ф “Кобзар. Iсторiя однiєї книги”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.30 “Телемагазин”.
08.00 “Невiдома версiя”.
09.30 Спогади.
09.55 Т/с “Гетьман”.
11.45 Х/ф “Змова проти корони”.
15.35 Х/ф “Живе такий хлопець”.
17.20 Х/ф “Мiж високих хлiбiв”.
19.00 Т/с “Кубала, Морено i Мончон”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.50 Х/ф “Краще за рай”.
02.10 “Академiя смiху”.
03.00 “Зорянi долi”.
03.10 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 “Спецкор”.
06.30, 18.45 “ДжеДАI”.
07.00 Х/ф “Наутiлус: Володар океану”.
08.35 Х/ф “Iмперiя акул”.
10.10 “Помста природи”.
10.40, 17.20 “Загублений свiт”.
13.30 Х/ф “Онг Бак”.
15.25 Х/ф “Майстер тай-цзи”.
19.15 Т/с “Опер за викликом 4”.
20.10 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
22.00 Т/с “CSI: Мiсце злочину 13”.
23.45 Т/с “CSI: Мiсце злочину 12”.
02.10 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 00.50 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.30 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”.
13.10 Мамареготала.
16.10 Т/с “Швидка”.
19.20 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
03.20 Роздовбаї.

ªâроñïорò
00.00 Автоперегони. WTCR. Геймiнг. 

Нiнбо.
01.00 “Живi легенди”. Едгар Гроспiрон.
01.30 “Живi легенди”. Уши Дiзль.
02.00 “Живi легенди”. Тiна Мазе.
02.30 Снукер. International Championship. 

Китай. Фiнал.
04.00, 14.00 Снукер. “Мастерс - 2019”. 

Шанхай. Фiнал.
06.30 Автоперегони. “24 години Ле-Мана 

- 2019”. Огляд.
07.30, 08.30 Автоперегони. World 

Endurance - 2019. Сiльверстоун. 
Огляд.

09.30, 21.00 Тенiс. Player`s Cut. Рафа-
ель Надаль.

12.30, 13.15 Снукер. “Мастерс - 2019”. 
Шанхай. 1/2 фiналу.

15.00 Велоспорт. “Тур де Франс - 2018”. 
Етап 6.

16.00 Велоспорт. “Тур де Франс - 2018”. 
Етап 7.

17.00 Велоспорт. “Тур де Франс - 2018”. 
Етап 8.

18.00 Велоспорт. “Тур де Франс - 2018”. 
Етап 9.

20.00 Тенiс. “Ролан Гаррос - 2019”. 
Чоловiки. Фiнал. Надаль - Тiм.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Кальярi - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
07.45 Оболонь - Прикарпаття. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
09.30 #залишайсязФутболом. Пер-

ша Лiга.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 21.15 Yellow.
10.30 #залишайсязФутболом.
11.35 Журнал Лiги чемпiонiв.
12.05, 03.40 Топ-матч.
12.10 “Великий футбол”.
13.45 “Суперматчi”. Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.55 Лацiо - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
16.00, 20.00 Чемпiонат Iталiї. Передмо-

ва до туру.
16.30 Олiмпiк - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
18.15 Вiльярреал - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
20.25 Live. Лечче - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
22.55 Live. Матч. Чемпiонат Iспанiї.
00.55 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
01.50 Марiуполь - Карпати. Чемпiонат 

України.
03.55 Матч. Чемпiонат Iспанiї.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

6 липня

7 липня
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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, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 01.25, 03.30, 05.20 
Новини.

09.30 Т/с “Жiночий рай”.
12.00, 13.10, 18.20, 00.30, 01.45, 04.50 

Суспiльна студiя. Марафон.
15.10 UA:Спорт.
15.20, 22.15, 23.40, 05.45 Погода.
15.25 “Грандiознi проекти: Австралiя”.
16.30, 18.55 Д/с “Суперчуття”.
17.30 Нашi грошi.
19.20 Д/с “Боротьба за виживання”.
20.30 Д/с “Дикi тварини”.
21.25 Кубок України з футболу. Фiнал. 

ФК “Динамо” (Київ) - ФК “Ворскла” 
(Полтава).

23.50, 03.50 Плiч-о-плiч.
00.00 Спiльно.
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, 04.35 

“ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15 “Любий, ми переїжджаємо”.
11.40, 13.20, 15.00 “Мiняю жiнку 14”.
17.10 Т/с “Вiтер кохання”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.30 Т/с “Кухня”.
22.30, 02.30 Х/ф “Джунiор”.
00.35 Х/ф “Меркурiй” у небезпецi”.
05.30 “Українськi сенсацiї”.

Iíòер
05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.05 Т/с “Панi Фазiлет i її дочки”.
12.25 Т/с “Не вiдпускай мою руку”.
13.50, 14.45, 15.40 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок. Фа-

тальна пристрасть”.
18.00, 19.00, 01.35 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.55 “Речдок. Особливий випадок. Привiт 

з минулого”.
23.50 Х/ф “Циган”.
03.05 “Орел i решка. Шопiнг”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 10.05 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
11.00, 13.20, 21.25 Т/с “Розтин покаже”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.25, 16.20 Х/ф “Гра”.
16.25 Х/ф “Рахунок”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
23.20 Х/ф “Злочинець”.
01.20 Х/ф “Арсенал”.
02.50 Стоп-10.

ÑТБ
07.00 Все буде добре!
08.50 Т/с “Коли ми вдома”.
10.15 Ультиматум.
14.15, 14.50 Т/с “Крiпосна”.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.15 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с “За вiтриною”.
22.50 Т/с “Лiнiя свiтла”.
00.40 Х/ф “Iдеальний голос 3”.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/ф.
07.20 Вар`яти.
09.20 Т/с “Грiмм”.
11.40 Х/ф “Знайомтесь, Дейв”.
13.20 Екси (16+).
15.20 Любов на виживання.
17.10, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф “Оптом дешевше”.
22.50 Х/ф “Оптом дешевше 2”.
00.20 Т/с “Загубленi”.
02.05 Служба розшуку дiтей.
02.10 Зона ночi.
04.10 Абзац.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20 Особливий погляд.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 22.45, 02.00, 
04.00, 05.00 Час новин.

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

07.15 Д/с “Бойовi машини”.
08.15 Д/с “Неймовiрнi винаходи”.
09.35, 02.15, 05.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с “Авiакатастрофи: причи-

ни i наслiдки”.
12.30 Про вiйсько.
13.10 Д/с “Таємницi людського мозку”.
14.10 Д/с “Бойовi кораблi”.
15.30 Д/с “Життя через об`єктив”.
16.10, 17.20 Д/с “Переказана iсторiя”.
18.10 Д/с “Повiтрянi воїни”.
19.20 Д/с “Тихоокеанська вiйна в кольорi”.
20.10, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
22.00, 23.00 Д/с “Iсторiя мафiї”.
00.10 Т/с “Любов/ненависть”.
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

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 “Сонячний листопад”, 5 i 6 с.
23.30 Т/с “Все ще буде”, 1 i 2 с.
02.00 Т/с “Все ще буде”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
08.00 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.25 “Дай лапу”.
09.00, 01.30 Т/с “Доктор Хто”.
10.50, 00.00 Т/с “Хейвен”.
14.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.10, 22.00 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
17.10 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
21.00 “Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож”.
02.20 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 М/ф “Як жiнки чоловiкiв прода-

вали”.
07.15 М/ф “Як козаки наречених визво-

ляли”.
07.50, 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 “Доброго ранку!”
10.45, 22.30 Т/с “Морський патруль”.
12.50 “Будьте здоровi”.
14.00, 01.00, 03.10 “Речовий доказ”.
18.20 “Вартiсть життя”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.15 “Склад злочину”.
04.10 “Правда життя”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00 Т/с “Рання пташка”.
09.40 Т/с “Рання пташка 2”.
10.30, 17.30 4 весiлля.
11.30, 16.30, 01.00 Панянка-селянка.
12.30 Вечiрка 2.
13.00 Вечiрка 3.
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, 22.00 Одного разу в Одесi.
16.00, 19.00, 20.00 Сiмейка У.
21.00 Т/с “Село на мiльйон”.
23.00 Т/с “Матусi”.
00.00 ЛавЛавСar 3.
02.15 Теорiя зради.
03.00 Щоденники Темного.
03.45 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, 16.15 “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.
09.20, 00.20 Речовий доказ.
10.30, 16.55 Ремесла за призначенням.
12.30 Вижити в дикiй природi.
13.20 Теорiя Змови.
14.10, 19.55 Їжа богiв.
15.05, 23.30 Загадки Всесвiту.
15.55, 21.45 Людство: забута iсторiя.
17.55 Тваринна зброя.
18.55 Скептик.
20.50 Заборонена iсторiя.
22.35 Найдивовижнiшi тварини свiту.
02.30 Там, де нас нема.
05.40 Нашi.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф “Чорна долина”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.05 “Телемагазин”.
08.00, 09.30 “Моя правда”.
10.20 Х/ф “Владика Андрiй”.
12.50 Х/ф “Бiлi вовки”.
14.40 Х/ф “Зникла експедицiя”.
17.10 Х/ф “Золота рiчка”.
19.00 Т/с “Кубала, Морено i Мончон”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.50 Х/ф “Жертва в iм`я любовi”.
01.40 “Академiя смiху”.
02.35 “Зорянi долi”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 “Спецкор”.
06.30, 18.45 “ДжеДАI”.
07.00 Х/ф “Викрадення лiтака”.
08.45 Х/ф “Бейтаун поза законом”.
10.35 “Помста природи”.
11.05, 17.15 “Загублений свiт”.
14.00 Х/ф “Випадковий шпигун”.
15.30 Х/ф “Кришталевi черепи”.
19.15 Т/с “Опер за викликом 4”.
20.10 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
21.55 Т/с “CSI: Мiсце злочину 13”.
23.40 Т/с “CSI: Мiсце злочину 12”.
02.05 “Облом.UA”.
04.20 29 тур ЧУ з футболу. “Десна” - “Ко-

лос”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 00.50 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.30 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”.
13.10 Мамареготала.
16.10 Т/с “Швидка”.
19.20 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
03.20 Роздовбаї.

ªâроñïорò
Середа, 8 липня
00.00 Автоперегони. World Endurance - 

2019. Сiльверстоун. Огляд.
01.00, 01.30, 02.00 Олiмпiйськi iгри. “Foul 

Play”.
02.30 Снукер. “Мастерс - 2019”. Шан-

хай. Фiнал.
04.00, 14.00 Снукер. China Championship 

- 2019. Фiнал.
06.30 Автоперегони. Суперкубок Porsche. 

Шпiльберг.
07.00 Автоперегони. World Endurance - 

2019. Фудзi.
08.30 Автоперегони. World Endurance - 

2019. Фудзi. Огляд.
09.30, 21.00 Тенiс. Player`s Cut. Рафа-

ель Надаль.
12.30, 13.15 Снукер. China Championship - 

2019. 1/2 фiналу.
15.00 Велоспорт. “Тур де Франс - 2018”. 

Етап 10.
16.30 Велоспорт. “Тур де Франс - 2018”. 

Етап 11.
18.00 Велоспорт. “Тур де Франс - 2018”. 

Етап 12.
20.00 Тенiс. US Open - 2018. Чоловiки. Тре-

тє коло. Надаль - Хачанов.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Олiмпiк - Днiпро-1. Чемпiонат Укра-

їни.
07.45 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
08.15, 18.40 Мiлан - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.20, 01.10 Оболонь - Прикарпаття. 

Чемпiонат України. Перша Лiга.
12.05 Лечче - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
13.55 Львiв - Ворскла. Чемпiонат України.
16.00 Матч. Чемпiонат Iспанiї.
17.45, 03.00 Огляд сезону. Чемпiонат 

Нiмеччини.
20.30 Yellow.
20.45, 23.45 “Студiя Live”.
21.25 Live. Динамо - Ворскла. Фiнал. Ку-

бок України.
00.15 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
03.55 Дженоа - 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, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 01.25, 03.30, 05.20 
Новини.

09.30 Т/с “Жiночий рай”.
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: Австралiя”.
16.30, 18.55, 20.30 Д/с “Суперчуття”.
17.30 Бюджетники.
19.20 Д/с “Боротьба за виживання”.
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, 04.35 

“ТСН”.
09.25, 10.15 “Життя вiдомих людей”.
11.10 “Любий, ми переїжджаємо”.
11.35, 13.25 “Одруження наослiп 4”.
15.00 “Одруження наослiп 5”.
17.10 Т/с “Вiтер кохання”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.45 Т/с “Кухня”.
21.45 “Право на владу”.
00.30 Х/ф “Час”.
02.20 Х/ф “Виття: Переродження”.
05.30 “Українськi сенсацiї”.

Iíòер
05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.05 Т/с “Панi Фазiлет i її дочки”.
12.25 Т/с “Не вiдпускай мою руку”.
13.50, 14.45, 15.40 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок. Фа-

тальна пристрасть”.
18.00, 19.00, 01.40 “Стосується кож-

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

Привiт з минулого”.
23.50 Х/ф “Циган”.
03.10 “Орел i решка. Шопiнг”.

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

Стогнiєм.

10.10 Секретний фронт.
11.05, 13.20 Т/с “Рiшає Онiстрат”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.25 Х/ф “Людина пiтьми”.
16.50 Х/ф “Еволюцiя”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Анти-зомбi.
21.25 Т/с “Розтин покаже”.
23.25 Х/ф “Денне свiтло”.
01.30 Х/ф “Спiвучасник”.

ÑТБ
07.00 Все буде добре!
08.50 Т/с “Коли ми вдома”.
10.35 Ультиматум.
14.15, 14.50 Т/с “Крiпосна”.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.15 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с “За вiтриною”.
22.50 Т/с “Лiнiя свiтла”.
00.40 Х/ф “Знайомтеся, Джо Блек”.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/ф.
07.20 Вар`яти.
09.20 Т/с “Грiмм”.
11.20 Х/ф “Клiк: з пультом по життю”.
13.20 Екси (16+).
15.20 Гастарбайтери.
17.10, 19.00 Хто зверху? (12+).
20.50 Х/ф “Твої, мої i нашi”.
22.30 Х/ф “Сусiди”.
00.20 Т/с “Загубленi”.
02.00 Служба розшуку дiтей.
02.05 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 машини”.
08.15 Д/с “Неймовiрнi винаходи”.
09.35, 02.15, 05.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с “Авiакатастрофи: при-

чини i наслiдки”.
13.10 Д/с “Таємницi людського мозку”.
14.10 Д/с “Бойовi кораблi”.
15.30 Д/с “Життя через об`єктив”.
16.10 Д/с “Переказана iсторiя”.
17.10 Таємницi вiйни.
18.10 Д/с “Повiтрянi воїни”.
19.20 Д/с “Тихоокеанська вiйна в 

кольорi”.
20.10, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
22.00, 23.00 Д/с “Iсторiя мафiї”.
00.10 Т/с “Любов/ненависть”.
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

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 3”.
20.10 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Сонячний листопад”, 7 i 8 с.
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с “З мене досить”, 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с “З мене досить”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
08.00 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.25 “Дай лапу”.
09.00, 01.50 Т/с “Доктор Хто”.
10.50 Т/с “Хейвен”.
14.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.10, 22.00 “Орел i решка. Морський 

сезон”.
17.10 “Орел i решка. Перезавантажен-

ня. Америка”.
21.00 “Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож”.
00.00 Х/ф “Фанатки на снiданок не за-

лишаються”.
02.40 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 М/ф “Повернення блудного па-

пуги”.
07.20 М/ф “Як козаки кулiш варили”.
07.50, 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 “Сумка iнкасатора”.
10.50, 22.30 Т/с “Морський патруль”.
12.50 “Вартiсть життя”.
14.05, 01.05, 03.15 “Речовий доказ”.
18.20, 04.15 “Правда життя”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.15 “Склад злочину”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00 Т/с “Рання пташка 2”.
10.30, 17.30 4 весiлля.
11.30, 16.30, 01.00 Панянка-селянка.
12.30 Вечiрка 3.
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, 22.00 Одного разу в Одесi.
16.00, 19.00, 20.00 Сiмейка У.
21.00 Т/с “Село на мiльйон”.
23.00 Т/с “Матусi”.
00.00 ЛавЛавСar 3.
02.15 Теорiя зради.
03.00 Щоденники Темного.
03.45 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. Бере-

зовцем.
22.55 “П`ята Колонка” з Х. Чернегою.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.15, 01.30 Правда життя.
09.15, 00.20 Речовий доказ.
10.25, 17.00 Ремесла за призначенням.
12.25 Тваринна зброя.
13.25 Теорiя Змови.
14.20, 19.55 Їжа богiв.
15.15, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.05 НЛО з минулого.
18.00 Найдивовижнiшi тварини свiту.
18.55 Скептик.
20.50 Заборонена iсторiя.
21.45 Людство: забута iсторiя.
22.40 Вижити в дикiй природi.
02.25 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф “Така пiзня, така тепла 

осiнь...”
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.20 “Телемагазин”.
08.00, 10.50 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
10.20, 02.50 “Зорянi долi”.
11.40 Х/ф “Кобзар. Iсторiя однiєї кни-

ги”.
12.40 Х/ф “Брати по кровi”.
14.35 Х/ф “Заручниця”.
16.20 Х/ф “Кримiнальний талант”.
19.00 Т/с “Кубала, Морено i Мончон”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Ага-

ти Крiстi”.
22.50 Х/ф “Злий намiр”.
01.50 Академiя смiху.
03.00 Кiноляпи.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 “Спецкор”.
06.30, 18.45 “ДжеДАI”.
07.00 Х/ф “Хранителi скарбiв”.
08.50 Х/ф “Зiткнення”.
10.30 “Помста природи”.
10.50 “Рiшала 2”.
12.50, 17.15 “Загублений свiт”.
13.50 Х/ф “Загадки Сфiнкса”.
15.25 Х/ф “Храм черепiв”.
19.15 Т/с “Опер за викликом 4”.
20.15 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
22.00, 00.40 Т/с “CSI: Мiсце злочину 13”.
23.45 Т/с “CSI: Мiсце злочину 12”.
01.30 “Облом.UA”.
04.20 29 тур ЧУ з футболу. “Зоря” - 

“Олександрiя”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 00.40 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.30 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”.
13.10 Мамареготала.
16.10 Т/с “Швидка”.
19.20 Т/с “Морська полiцiя: Полюван-

ня на вбивць”.
03.20 Роздовбаї.

ªâроñïорò
00.00 Автоперегони. World Endurance - 

2019. Фудзi. Огляд.
0 1 . 0 0 ,  0 1 . 3 0  О л i м п i й с ь к i  i г р и . 

“Олiмпiйський момент”.
02.00 Снукер. China Championship - 2019. 

Китай. Фiнал.
04.00, 14.00 Снукер. English Open - 2019. 

Фiнал. Гiлберт - Селбi.
06.00 Автоперегони. World Endurance - 

2019. Шанхай.
08.30 Автоперегони. World Endurance - 

2019. Шанхай. Огляд.
09.30, 22.00 Тенiс. Player`s Cut. Рафа-

ель Надаль.
12.30, 13.15 Снукер. English Open - 2019. 

1/2 фiналу. Селбi - Аллен.
15.00 Велоспорт. “Тур де Франс - 2018”. 

Етап 13.
15.45 Велоспорт. “Тур де Франс - 2018”. 

Етап 14.
16.30 Велоспорт. “Тур де Франс - 2018”. 

Етап 15.
17.15 Велоспорт. “Тур де Франс - 2018”. 

Етап 16.
18.15 Велоспорт. “Тур де Франс - 2018”. 

Етап 17.
20.00, 21.00 Тенiс. Ultimate Tennis Show. 

День 7.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 03.55 Матч. Чемпiонат Iспанiї.
07.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Аталанта - Сампдорiя. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 13.15, 19.55 “Студiя Live”.
11.10, 17.45 Динамо - Ворскла. Фiнал. 

Кубок України.
13.45 “Суперматчi”. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
13.55 Марiуполь - Карпати. Чемпiонат 

України.
16.00 Металiст - Спортiнг. 1/4 фiналу 

(2011/12). Лiга Європи УЄФА.
20.25, 22.55 Live. Матч. Чемпiонат Iспанiї.
21.15, 00.55 Yellow.
01.10 Мiлан - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
03.00 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
05.45 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

8 липня

9 липня
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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, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 01.25, 03.30, 05.20 
Новини.

09.30 Т/с “Жiночий рай”.
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: Австралiя”.
16.30, 18.55, 20.30 Д/с “Суперчуття”.
17.00, 21.40 Д/с “Дикi тварини”.
17.25 VoxCheck.
17.30, 04.25 Перша шпальта.
19.20 Д/с “Боротьба за виживання”.
22.15 Свiтова медицина. Iндiя - янголи 

Махараштра.
22.45 Свiтова медицина. Iндiя - воїни-

цiлителi.
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, 04.45 

“ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15 “Любий, ми переїжджаємо”.
12.20, 14.40 “Одруження наослiп 5”.
17.10 Т/с “Вiтер кохання”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.30 “Лiга смiху. Дайджест”.
21.50, 23.35, 03.00 “Вечiрнiй квартал”.
01.20 Х/ф “Фейковi копи”.
05.55 “Свiтське життя”.

Iíòер
05.30, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
05.50 М/ф.
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 “Панi Фазiлет i її дочки”.
12.25 Т/с “Не вiдпускай мою руку”.
13.50, 14.45, 15.40, 23.50 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок. Фа-

тальна пристрасть”.
18.00, 01.40 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
03.10 “Чекай на мене. Україна”.
04.40 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.20 “Телемагазин”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 00.40 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.

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

Стогнiєм.
10.10 Анти-зомбi.
11.05, 13.20 Х/ф “Еволюцiя”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30 Х/ф “Великий тато”.
15.10, 16.20, 22.55 “На трьох”.
17.25, 20.10 Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
01.05 Х/ф “Людина пiтьми”.
02.40 Х/ф “Спiвучасник”.

ÑТБ
06.55 Врятуйте нашу сiм`ю 4.
09.10, 19.00 Наречена для тата 3.
11.05, 14.50, 18.15 Т/с “Слiпа”.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
20.50, 22.45 Х/ф “Мама мимоволi”.
00.00 Т/с “Лiнiя свiтла”.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/ф.
07.20, 00.40 Вар`яти.
09.20 Т/с “Грiмм”.
12.10 Топ-модель по-українськи.
16.50 Х/ф “Поїздка до Америки”.
19.00 Х/ф “Важка дитина”.
20.20 Х/ф “Важка дитина 2”.
22.10 Х/ф “Сусiди 2”.
23.50 Т/с “Загубленi”.
02.00 Служба розшуку дiтей.
02.05 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, 21.25, 00.50 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15 Д/с “Бойовi машини”.
08.15 Д/с “Неймовiрнi винаходи”.
09.35, 02.15, 05.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с “Авiакатастрофи: причи-

ни i наслiдки”.
13.10 Д/с “Таємницi людського мозку”.
14.10 Д/с “Бойовi кораблi”.
15.30 Д/с “Життя через об`єктив”.
16.10 Д/с “Переказана iсторiя”.
17.20 Кендзьор.
18.10 Д/с “Повiтрянi воїни”.
19.20 Д/с “Тихоокеанська вiйна в 

кольорi”.
20.10, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
22.00, 23.00 Д/с “Iсторiя мафiї”.
00.10 Т/с “Любов/ненависть”.
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

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.
11.30 Т/с “Втраченi спогади”, 1-3 с.
15.30 Т/с “Втраченi спогади”.
16.00 Т/с “Жiночий лiкар 3”.
20.10 Гучна справа.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Х/ф “Я теж його люблю”, 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Х/ф “Я теж його люблю”.

Ê1
08.00 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.25 “Дай лапу”.
09.00 Т/с “Доктор Хто”.
10.50 Т/с “Хейвен”.
12.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
13.30, 23.50 “Орел i решка. Навколо 

свiту”.
14.30, 22.00 “Орел i решка. Морський 

сезон”.
16.25 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
17.25 Х/ф “Бойфренд з минулого”.
19.15 Х/ф “Ультраамериканцi”.
21.00 “Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож”.
00.50 “Бiйцiвський клуб”.
02.45 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 М/ф “Казка про царя Салтана”.
07.25 М/ф “Як козаки сiль купували”.
07.50, 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 “Корпус генерала Шубнiкова”.
10.45, 22.30 Т/с “Морський патруль”.
12.50, 04.10 “Правда життя”.
14.00, 01.05, 03.10 “Речовий доказ”.
18.20 “Таємницi свiту”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.15 “Склад злочину”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00 Т/с “Рання пташка 2”.
10.30, 17.30 4 весiлля.
11.30, 16.30 Панянка-селянка.
12.30 Вечiрка 3.
13.30 Країна У.
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 Одного 

разу пiд Полтавою.
14.30, 20.00 Танька i Володька.
15.30 Одного разу в Одесi.
16.00, 19.00 Сiмейка У.
21.00 Х/ф “Упiймай шахрайку, якщо 

зможеш”.
23.00 Х/ф “Надто крута для мене”.
01.00 ЛавЛавСar 3.
02.15 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 “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.
08.30, 01.30 Правда життя.
09.35, 00.20 Речовий доказ.
10.45 Фестивалi планети.
11.15, 17.05 Ремесла за призначенням.
11.45 Вижити в дикiй природi.
12.35 Тваринна зброя.
13.35 Теорiя Змови.
14.25, 19.55 Їжа богiв.
15.20, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.05, 21.45 Людство: забута iсторiя.
18.05 Найдивовижнiшi тварини свiту.
18.55 Скептик.
20.50 Заборонена iсторiя.
22.40 Вижити в дикiй природ.
02.35 Гордiсть України.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Абiтурiєнтка”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.25 “Телемагазин”.
08.00, 10.10 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
09.55, 02.55 “Зорянi долi”.
11.00 Х/ф “Чорна долина”.
12.40 Х/ф “Вождь Бiле Перо”.
14.30 Х/ф “Якщо є вiтрила”.
15.50 Х/ф “Без року тиждень”.
17.10 Х/ф “Блакитна стрiла”.
19.00 Т/с “Кубала, Морено i Мончон”.
21.00 Т/с Загадковi вбивства Агати Крiстi 

(16+).
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 “Спецкор”.
06.30, 18.45 “ДжеДАI”.
07.00 Х/ф “Життя обману”.
08.45 Х/ф “2012: Наднова”.
10.15 “Помста природи”.
11.05, 17.25 “Загублений свiт”.
14.05 Х/ф “Кiнг Конг”.
19.15 Х/ф “Чорна вода”.
21.10 Х/ф “Вiтряна рiка”.
23.05 Х/ф “Литовське весiлля”.
01.00 Т/с “CSI: Мiсце злочину 13”.
01.50 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 00.40 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.30 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”.
13.10 Мамареготала.
16.10 Т/с “Швидка”.
19.20 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
03.20 Роздовбаї.

ªâроñïорò
00.00 Автоперегони. World Endurance - 

2019. Шанхай. Огляд.
01.00 Олiмпiйськi iгри. “Бiг в КНДР”.
02.00 Снукер. English Open - 2019. Фiнал.
04.00, 11.30 Снукер. World Open - 2019. 

Фiнал.
06.00 Автоперегони. World Endurance - 

2019. Бахрейн.
08.30 Автоперегони. World Endurance - 

2019. Бахрейн. Огляд.
09.30, 22.00 Тенiс. Player`s Cut. Рафа-

ель Надаль.
13.00 Футбол. Жеребкування Лiги 

чемпiонiв.
13.20 Футбол. Чемпiонат Норвегiї. 6 тур. 

“Мольде” - “Мьендален”.
14.00 Футбол. Жеребкування Лiги Європи.
14.20 Велоспорт. “Тур де Франс - 2018”. 

Етап 18.
15.00 Велоспорт. “Тур де Франс - 2018”. 

Етап 19.
17.00 Велоспорт. “Тур де Франс - 2018”. 

Етап 20.
18.30 Велоспорт. “Тур де Франс - 2018”. 

Етап 21.
20.00, 21.00 Тенiс. Ultimate Tennis Show. 

День 8.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 01.50 Верона - Iнтер. Чемпiонат 

Iталiї.
07.45, 16.00 Динамо - Ворскла. Фiнал. Ку-

бок України.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 03.55 Матч. Чемпiонат Iспанiї.
12.05 Аталанта - Сампдорiя. Чемпiонат 

Iталiї.
13.55 Оболонь - Прикарпаття. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
18.15, 19.45, 23.45 Yellow.
18.30, 20.55 #залишайсязФутболом. Пер-

ша Лiга.
18.55 Live. Матч. Чемпiонат України. Пер-

ша Лiга.
21.30 #залишайсязФутболом.
22.55 Live. Матч. Чемпiонат Iспанiї.
00.55 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
03.40 Топ-матч.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 М/с “Попелюшка”.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.30, 02.30, 

05.30 Новини.
07.15 М/с “Листи вiд Фелiкса”.
07.50, 02.20 Погода.
08.20 Додолики.
09.05, 02.50 Енеїда.
10 . 10  Х/ф “Бреха ти ,  щоб  бу ти 

iдеальною”.
12.00 Д/с “Дикi тварини”.
12.30 Зробiть менi тату 2.0.
13.00 Новi погляди на плацебо.
13.30 Свiтова медицина. Iндiя - янголи 

Махараштра.
13.55 Свiтова медицина. Iндiя - воїни-

цiлителi.
14.25 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 “Вiрний. Пристрасть i злочин”.
01.00 Святi та грiшнi.
01.55 #ВУкраїнi.
03.45 Сильна доля.
04.35 Бюджетники.

Êаíаë “1+1”
07.00, 04.10 “Життя вiдомих людей”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 14.20 “Свiт навиворiт”.
12.00 “Любий, ми переїжджаємо”.
15.20 Х/ф “Залiзний кулак”.
17.15 Х/ф “Я, робот”.
19.30, 05.25 “ТСН”.
20.15 “Вечiрнiй квартал”.
22.00 “Українськi сенсацiї”.
23.10, 00.10 “Свiтське життя”.
01.05 “Лiга смiху. Дайджест”.
02.25 Х/ф “Виття: Переродження”.

Iíòер
06.40 “Слово Предстоятеля”.
06.45 Х/ф “Як посварився Iван Iванович 

з Iваном Никифоровичем”.
08.00 “Шiсть соток”.
09.00 “Готуємо разом. Домашня кухня”.
10.00 “Корисна програма”.
11.00 Х/ф “Дачна подорож сержан-

та Цибулi”.
12.30 Х/ф “Солдат Iван Бровкiн”.
14.10 Х/ф “Iван Бровкiн на цiлинi”.
16.00 Х/ф “Максим Перепелиця”.
17.50, 20.30 Т/с “Пристрастi за Зiнаїдою”.
20.00 “Подробицi”.
22.40 Концерт “Iванушки International. 

20 рокiв”.
00.45 Х/ф “Вiн, вона i я”.
02.25 “Подробицi” - “Час”.
02.55 “Орел i решка. Чудеса свiту 2”.
03.45 “Орел i решка. Iвлєєва vs. Бєд-

няков”.

04.30 “Подорожi в часi”.
04.55 М/ф.

ICTV
04.40 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
05.00 Факти.
05.25 Т/с “Марк+Наталка”.
07.35 “На трьох”.
10.30, 13.00 Т/с “Розтин покаже”.
12.45 Факти. День.
14.25 Х/ф “Злочинець”.
16.25 Х/ф “Миротворець”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна 4: Прото-

кол Фантом”.
21.40 Х/ф “Джек Раян: Теорiя хаосу”.
23.35 Х/ф “Святий”.
01.45 Х/ф “Старим тут не мiсце”.

ÑТБ
05.15 Т/с “Лiнiя свiтла”.
06.55 Т/с “Коли ми вдома”.
07.25 Х/ф “Мама мимоволi”.
09.50 Неймовiрна правда про зiрок.
10.50 Т/с “Мiсто закоханих”.
17.05, 00.40 Хата на тата.
19.00 МастерШеф. Професiонали 2.
21.45 Х-Фактор 10.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.25 Kids` Time.
06.05 М/ф “Лоракс”.
07.30 Таємний агент.
08.40, 01.00 Вар`яти.
12.20 Хто зверху? (12+).
16.10 Х/ф “Важка дитина”.
17.40 Х/ф “Важка дитина 2”.
19.20 Х/ф “Лисий нянька: Спецзав-

дання”.
21.00 Х/ф “Скарб Амазонки”.
22.50 Х/ф “Не чiпайте Зохана”.
02.30 Зона ночi.
05.10 СтендАп шоу.

5 êаíаë
06.00 Час-Time.
06.20, 02.10, 04.10 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.45, 
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

07.20 Д/с “Життя через об`єктив”.
07.50, 08.50, 21.25, 00.50 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, 12.15 Медекспертиза.
10.10 Майстри ремонту.
11.10 Д/с “Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки”.

12.35, 15.35 На власнi очi.
13.15, 14.15 Д/с “Найнебезпечнiшi по-

льоти”.
15.15 Гончаренко рулить.
16.10 Д/с “Вiдсутнiсть доказiв”.
17.10 Д/с “Мисливцi за нацистами”.
18.10 Про вiйсько.
18.40 Є сенс.
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, 23.00 Д/с “Iсторiя мафiї”.
00.10 Т/с “Любов/ненависть”.
01.15 Д/ф.
03.20 Дзеркало iсторiї.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 03.15 Реальна мiстика.
09.00 Т/с “Сонячний листопад”, 1-6 с.
15.20 Т/с “Сонячний листопад”, 7 i 8 с.
17.00 Т/с “Таксистка”, 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Таксистка”.
23.00 Т/с “Будинок надiї”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Будинок надiї”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
08.00 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.25 М/ф “Щоденники Барбi”.
09.50 М/ф “Морська бригада”.
11.40 Х/ф “Пригоди на Багамах”.
13.20 Х/ф “Бойфренд з минулого”.
15.15 “Орел i решка. Навколо свiту”.
23.50 Х/ф “Ультраамериканцi”.
01.40 “Бiйцiвський клуб”.
02.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Х/ф “Було у батька три сини”.
08.45 Х/ф “Пiдiрване пекло”.
10.30 Х/ф “Право на пострiл”.
12.10 “Легенди карного розшуку”.
15.30, 03.10 “Випадковий свiдок”.
18.05 “Крутi 90-тi”.
19.00, 02.40 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Кухарка”.
21.00 Х/ф “Бiнго Бонго”.
23.00 Х/ф “Великий вибух”.
01.00 “Жорстокий спорт”.
03.45 “Речовий доказ”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.00 М/ф “У пошуках йєтi”.
11.25 Х/ф “Везунчик”.
13.00, 15.00, 22.00 Країна У.
13.30, 16.30 Сiмейка У.
14.00, 16.00, 19.30, 20.30 Танька i Во-

лодька.
14.30 Одного разу в Одесi.
15.30, 19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 

пiд Полтавою.
17.00 Х/ф “Хороший рiк”.

23.00 Х/ф “Старе загартування”.
00.30 Теорiя зради.
02.30 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 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.15, 00.30 Мiстична Україна.
08.05, 17.50 Брама часу.
09.45 Речовий доказ.
10.55, 22.40 Їжа богiв.
11.50 Заборонена iсторiя.
13.40, 21.00 НЛО з минулого.
15.20 Вижити в дикiй природi.
23.30 Ремесла за призначенням.
01.20 Єврорабинi.
02.15 Шосте вiдчуття. Дар чи прокляття?
03.00 Юрiй Нiкулiн.
03.40 Два Миронових.
04.25 Ролан Биков.
05.10 Богдан Ступка.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф “Мiж високих хлiбiв”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.55 “Телемагазин”.
08.00 “Зiркове життя”.
09.30 “Моя правда”.
10.20 “Невiдома версiя”.
11.10 Т/с “Роксолана”.
13.30 Х/ф “Рiдна дитина”.
16.40 Х/ф “Танцюрист диско”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
23.15 Т/с “Нероби”.
03.25 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 “ДжеДАI”.
08.00 “Загублений свiт”.
13.45 Х/ф “Єдиний”.
15.15 Х/ф “Перлини дракона”.
16.50 Х/ф “Великий переполох у мало-

му Китаї”.
18.45 Х/ф “Чорна маска”.
20.40 Х/ф “Час скажених псiв”.
22.10 Х/ф “Поворот з Тахо”.
23.55 Х/ф “Останнiй акулячий торнадо. 

Час настав”.
01.35 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 00.20 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.
18.10 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
03.05 Чистоплюї.
04.00 Роздовбаї.

ªâроñïорò
00.00 Автоперегони. World Endurance - 

2019. Бахрейн. Огляд.
01.00 Олiмпiйськi iгри. “Сiмейнi традицiї 

на Балканах”.
02.00 Снукер. World Open - 2019. Фiнал.
04.00, 14.00 Снукер. Northern Ireland Open 

- 2019. Фiнал. Трамп - О`Саллiван.
06.00 Автоперегони. World Endurance - 

2020. Остiн.
08.30 Автоперегони. World Endurance - 

2020. Остiн. Огляд.
09.30 Тенiс. Ultimate Tennis Show. День 7.
10.30, 11.30 Тенiс. Ultimate Tennis Show. 

День 8.
12.30, 13.15 Снукер. Northern Ireland Open 

- 2019. 1/2 фiналу. Трамп - Хiггiнс.
15.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. Етап 

15.
16.00 Велоспорт. Вiртуальний “Тур де 

Франс”.
18.00, 19.15, 23.30 Тенiс. Ultimate Tennis 

Show. День 9.
20.30 Тенiс. US Open - 2019. Чоловiки. 

Фiнал. Надаль - Медведєв.
21.25 Футбол. Чемпiонат Норвегiї. 7 тур. 

“Русенборг” - “Стремсгодсет”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Дженоа - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
07.45 Матч. Чемпiонат України. Пер-

ша Лiга.
09.30 #залишайсязФутболом. Пер-

ша Лiга.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 19.00, 21.15 Yellow.
10.30 #залишайсязФутболом.
11.35, 16.00 Чемпiонат Iспанiї. Передмо-

ва до туру.
12.05, 16.30, 03.55 Матч. Чемпiонат 

Iспанiї.
13.55 Мiлан - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
18.10 Live. Лацiо - Сассуоло. Чемпiонат 

Iталiї.
20.10, 03.40 Топ-матч.
20.25 Live. Брешия - Рома. Чемпiонат 

Iталiї.
22.55 Live. Матч. Чемпiонат Iспанiї.
00.55 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
01.50 Марiуполь - Олiмпiк. Чемпiонат 

України.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

10 липня

11 липня
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UA:Перший
06.00 М/с “Попелюшка”.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.00, 02.30, 

05.30 Новини.
07.15 М/с “Листи вiд Фелiкса”.
07.50, 02.20 Погода.
08.15 “Шо? Як?”
09.00 Божественна лiтургiя Православ-

ної Церкви України у день слав-
них i всехвальних першоверховних 
апостолiв Петра i Павла.

11.00 Недiльна Лiтургiя Української 
Греко-Католицької Церкви.

12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-
Католицької Церкви в Українi.

13.30 На схiдному фронтi.
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 “Америка. Тропiчний лiс: 

Пiвденна Америка”.
21.20 Д/с “Суперчуття”.
22.00 Х/ф “Гаспар їде на весiлля”.
01.25 Сильна доля.
02.50 Бюджетники.
03.45 #ВУкраїнi.
04.35 Святi та грiшнi.

Êаíаë “1+1”
06.15, 07.05 “Життя вiдомих людей”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.25, 02.50 “Свiт навиворiт”.
17.05 Х/ф “Три iкси”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Х/ф “Три iкси 2: Новий рiвень”.
22.50 Х/ф “Щасливе число Слевiна”.
00.50 Х/ф “Ноттiнг-Гiлл”.

Iíòер
05.40 Х/ф “Дачна подорож сержан-

та Цибулi”.
07.00 “Концерт Влада Ситника”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Чудеса свiту 2”.
11.00 “Орел i решка. Iвлєєва vs. Бєд-

няков”.
12.00 Т/с “Пристрастi за Зiнаїдою”.
16.25 Т/с “Панi Фазiлет i її дочки”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Пiсля весiлля”.
22.30 Х/ф “Максим Перепелиця”.
00.20 “Речдок”.
02.55 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.55 “Телемагазин”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.20 Факти.

04.50, 07.15 Анти-зомбi.
05.30, 08.05 Громадянська оборона.
06.20 Секретний фронт.
09.00 Т/с “Вiддiл 44”.
11.45, 13.00 Х/ф “Миротворець”.
12.45 Факти. День.
14.15 Х/ф “Джек Раян: Теорiя хаосу”.
16.10 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна 4: Про-

токол Фантом”.
18.45 Факти тижня.
20.50 Х/ф “Поклик вовка”.
22.55 Х/ф “Переслiдуючи “Красний 

Октябрь”.
01.30 Х/ф “Нiндзя-убивця”.
03.05 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с “Лiнiя свiтла”.
06.55 Все буде смачно!
08.45 Вiрнi друзi: невiдома версiя.
09.40 Бiле сонце пустелi: невiдома 

версiя.
10.30 МастерШеф. Професiонали 2.
13.25 Хата на тата.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.55 Один за всiх.
22.10 Я соромлюсь свого тiла.
01.20 Вагiтна у 16.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.05 Kids` Time.
06.05 М/ф.
07.10, 01.20 Вар`яти.
08.20 Таємний агент.
10.50 М/ф “Мiстер Лiнк: Втрачена лан-

ка еволюцiї”.
12.20 Х/ф “Оптом дешевше”.
14.10 Х/ф “Оптом дешевше 2”.
16.00 Х/ф “Лисий нянька: Спецзав-

дання”.
17.40 Х/ф “Скарб Амазонки”.
19.40 Х/ф “Тварина”.
21.00 Х/ф “Цiпонька”.
23.00 Х/ф “П`ятдесят вiдтiнкiв сiрого”.
02.30 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00 Вiкно до Америки.
06.25, 20.10, 02.15 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 12.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 20.00, 21.00, 22.45, 00.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час но-
вин.

07.20 Д/с “Життя через об`єктив”.
07.50, 08.50, 21.30, 00.50 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
08.15, 15.15 Невигаданi iсторiї.
08.40 Натхнення.
09.10 Божественна лiтургiя зi Свято-

Михайлiвського Золотоверхого со-
бору ПЦУ у Києвi.

11.00 Божественна лiтургiя з Патрiаршого 
собору Недiля Христового УГКЦ у 
Києвi.

12.40 Iндiйський фiльм “Танцюй тан-
цюй”.

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

з А. Мiрошниченко.
19.15 Спостерiгач.
19.35 Особливий погляд.
21.25 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.40 Час-Time.
22.00, 23.00 Д/с “Iсторiя мафiї”.
00.10 Т/с “Любов/ненависть”.
01.55 Огляд преси.
03.15, 04.20 Дзеркало iсторiї.

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi.
06.50 Реальна мiстика.
09.10 Т/с “Вiр менi”.
13.20 Х/ф “Я теж його люблю”.
17.10 Т/с “Нiма”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с “Нiма”.
22.50 Шоу Братiв Шумахерiв.
00.50 Т/с “Рiдна кров”, 1 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Рiдна кров”.
04.40 Агенти справедливостi.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
08.00 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.25 М/ф “Барбi представляє казку 

“Дюймовочка”.
10.00 М/ф “Нiко: Шлях до зiрок”.
11.30 М/ф “Нiко 2”.
12.50 “Орел i решка. Навколо свiту”.
00.30 Х/ф “Красунi у Парижi”.
02.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.45 Х/ф “Буднi карного розшуку”.
07.15 “Слово Предстоятеля”.
07.20 “Страх у твоєму домi”.
10.55 Х/ф “Кухарка”.
12.10 Х/ф “Це було в Пеньковi”.
14.05 Х/ф “Салма та Салiм”.
17.00 Х/ф “Бiнго Бонго”.
19.00 Х/ф “Летять журавлi”.
20.50 Х/ф “Балада про солдата”.
22.30 Х/ф “Вулицi кровi”.
00.25 Х/ф “Великий вибух”.
02.20 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.00 Х/ф “Монте Карло”.
13.00 Т/с “Село на мiльйон”.
17.00 Х/ф “Упiймай шахрайку, якщо 

зможеш”.
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.30, 20.30 Танька i Володька.
22.00 Країна У.
23.30 Х/ф “Надто крута для мене”.
01.30 Теорiя зради.
03.15 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00 “The Week”. Мiжнародний огляд 

з Т. Березовцем та П. Залмаєвим.
10.00, 22.00 “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.
22.30 “Влада хохотала”.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.55, 00.35 Мiстична Україна.
08.45, 18.30 Брама часу.
10.25 Речовий доказ.
11.35, 22.40 Їжа богiв.
12.30 Заборонена iсторiя.
14.20, 21.00 НЛО з минулого.
16.00 Вижити в дикiй природi.
23.35 Ремесла за призначенням.
01.25 Вiйна всерединi нас.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф “Блакитна стрiла”.
07.10, 09.00, 03.35 “Телемагазин”.
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 “Зiркове життя”.
09.40 “Моя правда”.
10.30 “Невiдома версiя”.
11.20 Т/с “Роксолана”.
13.40 Т/с “Секретний фарватер”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
23.00 Т/с “Нероби”.
04.05 Кiноляпи.
04.45 Саундтреки.
05.20 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 “ДжеДАI”.
07.50, 23.50 “Загублений свiт”.
12.50 Х/ф “Закон доблестi”.
14.45 Х/ф “Тактична сила”.
16.20 Х/ф “В`язень”.
18.00 Х/ф “Не виходь!”.
20.00 Х/ф “Веселi” канiкули”.
21.45 Х/ф “Вiдплата”.
01.50 “Облом.UA”.

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.
18.10 Т/с “Морська полiцiя: Полюван-

ня на вбивць”.
03.10 Чистоплюї.
04.00 Роздовбаї.

ªâроñïорò
00.00 Автоперегони. World Endurance - 

2020. Остiн. Огляд.
0 1 . 0 0 ,  0 1 . 3 0  О л i м п i й с ь к i  i г р и . 

“Олiмпiйський форпост”.
02.00 Тенiс. АТР 250. Аделаїда. Фiнал. 

Рубльов - Харрiс.
02.30 Снукер. Northern Ireland Open - 

2019. Фiнал.
04.00, 14.15 Снукер. UK Championship - 

2019. Йорк. Фiнал.
06.00 Автоперегони. WTCR. Геймiнг. 

Хунгарорiнг.
07.00 Автоперегони. WTCR. Геймiнг. 

Словаччина.
08.00 Автоперегони. WTCR. Геймiнг. 

Нiнбо.
09.00, 12.30, 13.15 Автоперегони. Супер-

кубок Porsche. Шпiльберг.
09.30 Тенiс. Ultimate Tennis Show. 

День 8.
10.30, 11.30 Тенiс. Ultimate Tennis Show. 

День 9.
15.00 Велоспорт. “Тур де Франс - 2014”. 

Етап 5.
16.00 Велоспорт. Вiртуальний “Тур де 

Франс”.
18.00, 19.15 Тенiс. Ultimate Tennis Show. 

День 10.
20.30 Тенiс. Australian Open - 2020. 

Чоловiки. Четверте коло. Надаль 
- Кирьос.

22.00 Тенiс. Player`s Cut. Рафаель На-
даль.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 03.40 Топ-матч.
06.10 Ювентус - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
08.00, 10.50, 20.15 Yellow.
08.10 Марiуполь - Олiмпiк. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.40 Футбол News.
10.20, 16.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
11.00 Брешия - Рома. Чемпiонат Iталiї.
12 .50 ,  00 .55 Класичн i  матч i  Л i ги 

чемпiонiв.
13.45 “Суперматчi”. Лiга Європи УЄФА.
13.55 Матч. Чемпiонат Iспанiї.
16.30, 18.55 “Тур Online”.
16.55 Live. Колос - Зоря. Чемпiонат 

України.
19.25 Live. Александрiя - Динамо. 

Чемпiонат України.
21.20 “Великий футбол”.
22.55 Live. Матч. Чемпiонат Iспанiї.
23.45 Футбол Tables.
01.50 Дженоа - СПАЛ. Чемпiонат Iталiї.
03.55 Кальярi - Лечче. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

Íедіëя 12 липня

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 6 ëиïíя
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. «Справа До-

йлів» +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. «Рожева бан-

да» +16
01.00 Х.ф.«Милий друг» +12

Віâòороê, 7 ëиïíя
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. «Справа До-

йлів» +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. «Святі і солдати»
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. «Полярна буря» 

+16

Ñереда, 8 ëиïíя
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 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. «Справа До-

йлів» +16
11.15 Shift. Життя в цифрі 

11.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Велика порож-

неча»
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
21.00 Спогади
21.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф. «Чоловіки на 

межі» +16

Чеòâер, 9 ëиïíя
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. «Справа До-

йлів» +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.«Великий білий 

тягар» +16  
01.00 Х.ф. «Чоловіки на межі» +16

П’яòíиця, 10 ëиïíя
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, 18.00 Т.с. «Справа До-

йлів» +16
11.15 Українські традиції
11.30 ОБИРАЄМО ЖИТТЯ
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.0 Х.ф.«Знайдеш друга - 

придбаєш скарб» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Машина часу
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
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.«Катастрофа»   

Ñóáоòа, 11 ëиïíя
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. «Дім шкере-

берть» 
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 Музична платформа 2020
22.30, 04.00 Х.ф. «Жінка під до-

щем» +16 
00.10 Вікно в Америку
02.30 Завтра-сьогодні

Íедіëя,  12 ëиïíя
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, 11.40 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 

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, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні ві-

сті. Тиждень
20.00 ОБИРАЄМО ЖИТТЯ
21.00, 03.00 «Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф.«Мій дикий за-

хід» +16     
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Катастрофа»   

Поíедіëоê, 06 ëиïíя
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.30, 

21.00 Новини
7.05 Сильна доля
8.05 Бук:Маршрут
8.30 Артефакти 
9.05 Українська абетка.Першосвіт 
9.07 Марійчин першосвіт 

9.10 М/с “Робін Гуд” 
9.55 Англійська абетка. Всесвіт 

Першосвіт
10.00, 11.20, 22.50 Загадки черні-

вецьких атлантів
10.05 Х/ф “Хидир-Деде”
11.25 Енеїда 
12.00, 13.10 Суспільна студія. Ма-

рафон 
15.00 Д/ц “Цікаво.com” 
15.50 Лайфхак українською
16.05, 17.15 Т/с “Еліза” 
18.10 Д/ц “Аромати Греції”
18.35 Д/ц “Ремесло за призна-

ченням “ 
19.20 Тема дня
19.45 #ВУКРАЇНІ 
20.15 Своя земля
21.30 UA:Спорт 
21.40 Сильні 
21.55 Т/с”Полдарк” 
     

 Віâòороê , 07 ëиïíя
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.30, 

21.00 Новини 
7.05 Сильна доля. 
8.05 Бук:Маршрут
8.30 Д/п “Левко Лук’яненко. Йти 

за совістю” 
9.05 Українська абетка.Першосвіт 
9.10 М/с “Робін Гуд” 
9.55 Англійська абетка. Всесвіт 

Першосвіт.
10.00, 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 “Цікаво.com” 
15.50 Лайфхак українською 
16.05, 17.15 Т/с “Еліза” 
18.10 Д/ц “Аромати Греції”
18.35 Д/ц “Ремесло за призна-

ченням “ 
19.45 Наші гроші 
20.15 Своя земля 
21.30 UA:Спорт 
21.40 Сильні 
21.55 Т/с “Полдарк”

 Ñереда, 08 ëиïíя
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.30, 

21.00 Новини
7.05 Сильна доля. 
8.05 Бук:Маршрут 
8.30 Артефакти 
9.05 Українська абетка.Першосвіт 
9.10 М/с “Робін Гуд” 
9.55 Англійська абетка. Всесвіт 

Першосвіт.
10.00, 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 “Цікаво.com”
15.50 Лайфхак українською
16.05, 17.10 Т/с “Еліза” 

18.10 Д/ц “Аромати Колумбії”
18.35 Д/ц “Ремесло за призна-

ченням “
19.45 Крим .Реалії 
20.15 StopFakeNews 
21.20 Своя земля 
21.40 Сильні 
21.55 Т/с “Полдарк” 

 Чеòâер, 09 ëиïíя
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.30, 

21.00 Новини 
7.05 Сильна доля. 
8.05 Бук:Маршрут 
8.30 Артефакти 
9.05 Українська абетка.Першосвіт 
9.10 М/с “Робін Гуд” 
9.55 Англійська абетка. Всесвіт 

Першосвіт.
10.05 Т/с “Жіночий рай” 
10.55 Українська читанка
11.00 Енеїда 
11.30, 19.20 Тема дня
12.00, 13.10 Суспільна студія. Ма-

рафон 
15.00 Д/ц “Цікаво.com”
15.45 Лайфхак українською
16.00, 17.10 Т/с “Еліза” 
17.10 Т/с “Еліза” 
18.10 Д/ц “Аромати Колумбії”
18.35 Д/ц “Ремесло за призна-

ченням “ 
19.45 Спільно
20.15 Своя земля 
21.30 UA:Спорт 
21.40 Сильні 
21.55 Т/с “Полдарк” 
22.50 Загадки чернівецьких ат-

лантів

П’яòíиця, 10 ëиïíя
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.30, 

21.00 Новини
7.05 Сильна доля.
8.05 Бук:Маршрут 
8.30 Артефакти 
9.05 Українська абетка.Першосвіт 
9.07 Марійчин першосвіт 
9.10 М/с “Робін Гуд” 
9.55 Англійська абетка. Всесвіт 

Першосвіт.
10.00, 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 “Цікаво.com” 
15.50 Лайфхак українською 
16.05, 17.10  Т/с “Еліза” 
18.10 Д/ц “Аромати Колумбії”
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 
21.55 Т/с “Полдарк” 

 Ñóáоòа, 11 ëиïíя
7.00, 8.00, 9.00, 19.00 Новини 
7.05 Українська абетка.Першосвіт 
7.10 М/с “Робін Гуд”
7.55 Марійчин першосвіт 
7.56 Англійська абетка. В8.05 UA: 

Фольк 
9.05 Ти і поліція
9.10 Школа доступності 
9.15 Своя земля
9.30 Мандруємо вдома
9.45, 22.50 Загадки чернівецьких 

атлантів
9.50 Лайфхак українською
10.05Х/ф “Шестеро мандрують 

світом” 
11.15 Енеїда 
12.10 Д/ц “Двоколісні хроніки” 
12.35 Д/ц “Чилі: Дика подорож “ 
13.30 Тема дня 
13.55 Разом
14.20 Своя земля
14.45 #ВУКРАЇНІ 
15.10 Схеми. Корупція в деталях 
15.40, 21.00 Розсекречена історія 
16.30 Українська читанка
16.40 ЗміниТи
16.55 Х/ф “Авраам: охоронець 

віри” 
18.30 Пліч - о -пліч
19.10 Діалоги
19.35 #ВУКРАЇНІ 
20.05 Святі та грішні 
21.55 Т/с “Полдарк”

 Íедіëя, 12 ëиïíя 
7.00, 8.00, 8.55 Новини 
7.05 Українська абетка.Першосвіт 
7.10 М/с “Робін Гуд” 
7.55 Марійчин першосвіт 
7.56 Англійська абетка. 
8.05 Ти і поліція 
8.10, 19.00 Своя земля
8.20 Школа доступності 
8.30, 20.30 Загадки чернівецьких 

атлантів
8.35 Хортиця online. Запорозька Січ 
9.00 Божественна Літургія у Свято-

Михайлівському кафедраль-
ному соборі Православної 
Церкви України у четверту 
неділю після П’ятдесятниці

11.00 Недільна Літургія Української 
Греко-Католицької Церкви

12.30 Недільна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церк-
ви в Україні

13.30, 19.35 Пліч -о-пліч 
13.45, 19.10 Разом
14.10 Спільно
14.35 #ВУКРАЇНІ 
15.05 Д/п “Глиняний світ Мари-

ни Курукчі”
15.15 Лайфхак українською 
15.35 Енеїда
16.30 Х/ф “Королівський генерал” 
18.20 ЗміниТи
20.05 #ВУКРАЇНІ 
20.35 Д/ц “Боротьба за вижи-

вання” 
21.05 Розсекречена історія 
21.55 Д/ф “Заміновані вірністю” 

  TТБ
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ПИРІГ З ВИШНЕЮ 
ВІД ЄВГЕНА КЛОПОТЕНКА

ПОТРІБНО: 125 г борошна, 
2 яйця, 1 ч. л. розпушувач для 
тіста, 180-200 г цукру за сма-
ком, 10 г ванільного цукру, 100 г  
волоських горіхів, 400 г вишень 
без кісточок,1 ст. л. цукрової  
пудри, дрібка солі.  

ПРИГОТУВАННЯ: такий ви-
шневий пиріг можна приготу-
вати зі свіжої або замороженої 
вишні. Принципової різниці 
немає, найголовніше - очистіть 
вишні від кісточок. Змішайте 
яйця, цукор і розпушувач за до-
помогою вінчика. У вас пови-
нна вийти однорідна і не дуже 
пишна маса. Не потрібно зби-
вати яйця до стану піни. За до-
помогою ножа подрібніть ядра 
волоських горіхів. Ступінь по-
дрібнення залежить від ваших 
уподобань, але подрібнювати 
горіхи в пил все ж не варто. 
Горіхи надають дуже цікавого 
смаку і структури цьому вишне-
вому пирогу. Просійте борош-
но через сито. Так тісто вийде 
більш пухким. Додайте просі-
яне борошно  до збитої яєчно-
цукрової суміші, потім додайте 
дрібку солі та перемішайте до 
отримання однорідної консис-
тенції. Тісто має нагадувати 
дуже густу сметану. Додайте до 
тіста подрібнені волоські горі-
хи і вишні. Добре перемішайте, 
щоб рівномірно розподілити їх 
по всьому тісту. Застеліть фор-
му для випікання пергаментом. 
Залийте готове тісто в форму 
і рівномірно розподіліть його 
нею. Тісто має бути трохи ниж-
че рівня бортика, так як воно 
ще трохи підніметься. Відправ-
те форму в розігріту до 180 гра-
дусів духовку приблизно на 25-
30 хв. Готовий пиріг дістаньте з 
духовки і дайте йому охолонути 
в формі до кімнатної темпера-
тури. Потім посипте пиріг цу-
кровою пудрою. 

ПИРІЖКИ З ВИШНЯМИ

ПОТРІБНО: Для тіста -  100 
г свіжих дріжджів, 1,5 скл цу-
кру (300 г), 900 мл кефіру, 100 

г вершкового масла, 100 г сви-
нячого смальцю, 1 ч. л. солі, 0,5 
ч. л. куркуми, 4 ст. л. олії, 1300-
1400 г борошна; для начинки - 
1 кг вишень, 2 ст. л. крохмалю, 
цукор за смаком; для змащу-
вання: 2 жовтки, 1 ст. л. молока.

ПРИГОТУВАННЯ: дріжджі 
розчинити з 4 ст. л. цукру та 
склянкою кефіру. Додати туди 
200 г борошна. Все вимішати і 
поставити у тепле місце на 15-
20 хв. А тим часом розтопити 
вершкове масло та смалець, 
щоб на момент додавання до 
тіста жир був рідким, але не 
гарячим, а теплим. Коли опа-
ра підніметься, додати до неї 
решту кефіру, цукор та розто-
плений жир, перемішати Далі 
почати потроху, по 1 склянці, 
просіювати борошно, перемі-
шуючи тісто ложкою та дивля-
чись на його густину. Разом із 
борошном просіяти куркуму, 
щоб вона рівномірно розподі-
лилася у тісті. Додати сіль. По-
тім, коли вже додали майже усе 
потрібне борошно, влити олію 
та продовжити вимішувати ру-
ками. Тісто має бути м’яким: не 
треба сипати багато борошна, 
навіть якщо воно ще трохи при-
липає. Надто велика кількість 
борошна робить тісто крутим, 
а випічку - менш пухкою. Краще 
гарненько вимісіть тісто, щоб 
перестало липнути, тоді воно 
ще й насичується киснем, необ-
хідним для роботи дріжджів. 
Добре вимішане тісто покласти 
до миски, змащеної олією, на-
крити рушником та поставити 
у тепле місце до того часу, як 
підійде удвічі. Як підійде, ніжно 
обминаємо його та знов стави-
мо підходити - знов до збіль-
шення у 2 рази.

 А ТИМ ЧАСОМ МОЖНА 
ПІДГОТУВАТИ ВИШНІ ДЛЯ 
НАЧИНКИ. Якщо вишні свіжі,  
очистити від кісточок та за-
лишити у друшляці, щоби стік 
сік. Якщо вишні заморожені, 
треба їх розморозити - також 
у друшляку чи ситі. Коли тіс-
то підійшло, робимо пиріжки. 
Для цього шматочок розміром 
із невелике яблуко розкачати 
у кружечок товщиною 5-7 мм. 
Кожне кружальце притрусити 
крохмалем через ситечко, аби 
він увібрав зайву вологу з ягід. 
Викласти посередині вишні, 
намагаючись, щоб сік не потра-
пив на краї тіста - він заважа-
тиме гарно заліпити пиріжок. 
Викласти пиріжки швом униз 
на деко, застелене промаще-
ним олією пергаментом. Хай 
пиріжки постоять хвилин 20 у 
теплі, поки духовка розігріва-
ється до 170С. Ставимо пиріж-

ки на середній рівень духовки 
та випікаємо упродовж 20-25 
хв. Коли шпажка при перевірці 
тіста залишатиметься сухою, а 
скоринка пиріжків почне злег-
ка золотитися, приготувати 
жовток, збитий із молоком, для 
змащування. Змастити пиріж-
ки та випікати ще 5-7 хв, трохи 
збільшивиши температуру до 
180-200С. Пиріжки матимуть 
блискучу скоринку.

ПИРІГ ІЗ ЧОРНИЦЕЮ 
НА ПУХКОМУ 

БІСКВІТНОМУ ТІСТІ

Такий пиріг із чорницею го-
тується дуже швидко і просто, а 
тісто таке легке, що просто тане 
в роті. Родзинкою такого десер-
ту є ніжна і ароматна чорниця, 
але при бажанні можна заміни-
ти чорницю іншою ягодою, на-
приклад, смородиною, вишнею, 
малиною.

ПОТРІБНО: 300 г чорниці, 
1 скл. борошна, 3 яйця, 1 ст. л. 
вершкового масла, 1 скл. цукру, 
10 г ванільного цукру, 1 ст. л. цу-
крової пудри.

ПРИГОТУВАННЯ: чорницю 
помити і перебрати. Яйця гар-
ненько збити із цукром і ваніль-
ним цукром, приблизно 5 хв. 
Поступово до збитих яєць дода-
ти просіяне борошно і замісити 
тісто. Вилити бісквітне тісто в 
змащену вершковим маслом 
форму для випічки. Зверху роз-
поділити чорницю і відправити 
у розігріту до 200°С духовку. Пи-
ріг із чорницею буде готовий за 
30-40 хв. Готовність можна пе-
ревірити дерев’яною паличкою 
– вона має бути сухою. Готовий 
пиріг із чорницею трохи остуди-
ти, дістати із форми і прикраси-
ти цукровою пудрою.

ФІНСЬКИЙ ПИРІГ
 З ЯГОДАМИ І СИРОМ

Цей популярний фінський 
пиріг просто готується, а вихо-
дить дуже смачним, ароматним. 
Соковиті ягоди, потопаючі в 
ніжній заливці, хрустка скорин-
ка з пісочного тіста — відмінне 
частування до чаю. Підійдуть 

будь-які ягоди або фрукти – ми 
готували з чорницею. 

ПОТРІБНО: борошно -150 г, 
масло вершкове - 150 г, цукор 
- 100 г, яйце - 1 шт, розпушувач 
- 1 ч. л. Для начинки: чорниця 
— 500 г, для заливки: сир кис-
ломолочний - 100 г, натураль-
ний йогурт — 125 г, ванільний 
цукор - 1 п., яйце - 1 шт.

ПРИГОТУВАННЯ: в окре-
мій ємності збити розм’якшене 
масло з цукром, додати яйце. 
Половину борошна просіяти, 
змішати з розпушувачем, від-
правити до збитого масла. Масу 
добре перемішати, поступово 
ввести борошно. Замісити м’яко 
тісто. Форму для бісквіта змас-
тити маслом. Викласти тісто, 
рівномірно розподіляючи його 
по дну і бортиках форми. При-
готувати заливку. Змішати сир, 
йогурт, яйце, цукор і ванілін. 
Інгредієнти збити до однорід-
ності. Заливку вилити на тісто. 
Чорницю промити, обсушити, 
викласти  у форму. Запікати в 
духовці (200С) 40 хв. Готовий 
пиріг повністю охолодити, по-
тім нарізати на шматочки.

ЦУКАТИ З ВИШНІ І ЧЕРЕШНІ

ПОТРІБНО: на 1 кг стиглих 
соковитих вишень без кісточок 
– 0,5 кг цукру, 100 г води.

ПРИГОТУВАННЯ:  вишні 
помити, видалити кісточки. 
Зварити з води та цукру сироп. 
Зняти піну й одразу ж кипля-
чим залити вишні. Залишити 
ягоди на ніч, щоб пустили сік. 
Наступного ранку злити сік, 
що утворився, і закип’ятити. 
Це займе якихось 5-6 хв. Знову 
залити вишні киплячим сиро-
пом. Залишити, поки повністю 
охолонуть. Повторіть цей про-
цес ще кілька разів, поки вишні 
не почнуть вкриватися крис-
таликами цукру. Якщо немає 
терпіння – просто зцідіть ви-
шні, викладіть їх на чисте деко, 
встелене пергаментним папе-
ром, й підсушіть у ледь теплій 
духовці при температурі не 
вище 40 градусів або покладіть 
десь у тепле місце чи на шафу.  
Коли вишеньки підсохнуть, 
як вам потрібно, складіть їх 
у скляну банку. Якщо трохи 
липкі, ягідки краще обкачати 
у дрібному цукрі або цукровій 
пудрі. Використовуйте замість 
цукерок, для прикрашання кон-

дитерських виробів та десертів 
або для випічки (кексів, печива, 
тортів, замість ізюму).

ЖЕЛЕ З ПОРІЧОК 
«ВІСЬМИХВИЛИНКА»

ПОТРІБНО: 1 кг порічок,
1 кг цукру.
ПРИГОТУВАННЯ: порічки 

промити (від хвостиків очищати 
зовсім необов'язково!), скласти 
в ємність, у якій будете готувати 
джем. Додати цукор і ретельно 
перемішати (приблизно 10 хв., 
поки цукор не почне мокріти). Те-
пер починається найцікавіше: 
поставити порічку на сильний 
вогонь і озброїтися дерев'яною 
ложкою з довгою ручкою. Коли 
варення почне закипати, ввім-
кнути таймер на 8 хвилин. На 
цьому етапі потрібно інтенсив-
но перемішувати. На 5 хвилині 
варення почне сильно булькати, 
утворюватимуться дрібні пухир-
ці, а ягоди лопатимуть. Мішати 
слід швидко, оскільки піна силь-
но піднімається. Через хвилини 
півтори вона осяде, а сироп почне 
загрозливо булькати. Як тільки 
таймер вимкнеться, зняти желе з 
плити, перелити в друшляк і про-
терти. Розлити одразу в підготов-
лені стерильні банки і без криш-
ки залишити охолоджуватися на 
ніч. Вранці на поверхні желе має 
утворитися плівка. Закрити за-
лізними кришками.

 
КОМПОТ “МОХІТО” 
З АҐРУСУ НА ЗИМУ

ПОТРІБНО: на 3-літрову 
банку - 0,5 л аґрусу (можна 
трошки більше), 1 скл. цукру, 2 
скибки лимона, 3-5 невеликих 
гілочок м’яти.

ПРИГОТУВАННЯ: аґрус по-
мити, хвостики можна не від-
різати. У чисту 3-літрову банку 
насипати аґрус, покласти м’яту 
і лимон (або лайм, або 1 ч. л. ли-
монної кислоти), залити довер-
ху окропом, накрити кришкою, 
залишити на 15-20 хв. Воду 
злити, закип’ятити. У банку на-
сипати цукор, залити по вінця 
окропом, закрутити, закутати 
на 2 доби ковдрою.

Ягідний рай
РЕЦЕПТИ ЛІТНІХ СОЛОДОЩІВ ДЛЯ ВСІЄЇ РОДИНИ

Хоч цьогорічне літо випробовує нас на міцність негодою і катаклізмами, природа бере своє 
і на деревах та кущах достигають ягоди. На ринку очі розбігаються від розмаїття вишень, черешень, 

полуниці, чорниці, з’являється перша малина та порічки. Потіште своїх рідних смачною випічкою з ягід. 
ПОВІРТЕ, ГОТУВАТИ ЇЇ ДУЖЕ ПРОСТО, АДЖЕ МИ ПІДІБРАЛИ ДЛЯ ВАС НАЙКРАЩІ РЕЦЕПТИ. 
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ВІДПОВІДІ

Продаю
Baby Design універсальна 

коляска Lupo, 4 500 грн., б/в. 
Полегшена рама, наяв-

ність люльки і прогулян-
кового блоку, функціо-
нальність 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. 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ  ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
IV рівня акредитації відповідно  

до Закону України «Про вищу освіту» 
оголошує конкурс на заміщення  

вакантної посади 
ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ФІНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА СТРАХУВАННЯ.
ВИМОГИ ДО КАНДИДАТУР НА ПОСАДУ: науковий 

ступінь доктора наук.
ТЕРМІН ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ – один місяць з дня 

опублікування оголошення. 
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, які подаються на ім’я рек-

тора університету: заява про участь у конкурсі; особо-
вий листок з обліку кадрів; автобіографія; засвідчені в 
установленому порядку копії документів про вищу осві-
ту, наукові ступені і вчені звання; список наукових та 
навчально-методичних праць і винаходів. 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОСНОВНИХ 
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ, розміру та умов оплати 
праці надається кадровою службою. (Працівники ТНЕУ для 
участі у конкурсі подають заяву на ім'я ректора, оновлений 
список наукових та навчально-методичних праць).

ДОКУМЕНТИ НАДСИЛАТИ ЗА АДРЕСОЮ: ТНЕУ, вул. 
Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020. Детальніше з умовами 
конкурсу можна ознайомитись у вченого секретаря ТНЕУ за  
тел. (0352) 47-50-62.

Приватне підприємство "ЯРОКСАР" 
має намір одержати дозвіл на викиди забруднюючих  

речовин в атмосферне повітря стаціонарними  
джерелами кар’єру Мишковицького родовища пісковиків,  

який розміщений в Тернопільському районі 1,2 км  
на північний захід від с. Мишковичі.

Підприємство займається видобуванням пісковиків, придатних 
для виробництва бутового каменю та щебеню.

Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферу від виробни-
чої діяльності підприємства становить 1 т/рік.

Перевищень санітарно-гігієнічних та технологічних нормативів 
в процесі виробничої діяльності немає.

Зауваження приймаються протягом 30 календарних днів з 
дня опублікування інформації за адресою: 

м. Тернопіль, майдан Перемоги, 1, райдержадміністрація. 

(ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ  
ОЗНАЙОМЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ) Тел. 067-352-14-55.

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ  ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
IV рівня акредитації відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту» оголошує конкурс 
на заміщення вакантних посад:

ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА І ТОРГІВЛІ;

ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ, 
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПЕРСОНАЛУ;

ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ.
ВИМОГИ ДО КАНДИДАТУР НА ПОСАДУ: науковий сту-

пінь доктора наук.
ТЕРМІН ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ – один місяць з дня 

опублікування оголошення. 
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ НА ІМ’Я 

РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ: заява про участь у конкур-
сі; особовий листок з обліку кадрів; автобіографія; засвід-
чені в установленому порядку копії документів про вищу 
освіту, наукові ступені і вчені звання; список наукових та 
навчально-методичних праць і винаходів. 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОСНОВНИХ ФУНК-
ЦІОНАЛЬНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ, розміру та умов оплати праці 
надається кадровою службою. (Працівники ТНЕУ для участі 
у конкурсі подають заяву на ім'я ректора, оновлений список 
наукових та навчально-методичних праць).

Документи надсилати за адресою: ТНЕУ, вул. Львів-
ська, 11, м. Тернопіль, 46020. Детальніше з умовами кон-
курсу можна ознайомитись у вченого секретаря ТНЕУ за  
тел. (0352) 47-50-62.
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ГОРОСКОП
З 1 по 7 липня

ОВЕН 
Занепокоєння може викликати загострення 

хронiчної хвороби. Не зловживайте тютюном і 
спиртним. Займiться спортивними вправами.

ТЕЛЕЦЬ 
Якщо у вас надмірна вага, можете сісти на дієту. 

Надайте перевагу здоровій їжі. Якщо підійдете до 
справи серйозно, результат не змусить себе чека-
ти.

БЛИЗНЮКИ 
Налаштуйтеся на позитив і втілюйте задумані 

плани в життя. Для стабілізації нервової системи 
можна зайнятися йогою.

РАК 
Приділіть більше уваги фізичним вправам, бiль-

ше бувайте на природi. Якщо вiдчуєте проблеми 
зi здоров’ям, негайно звернiться до лiкаря.

ЛЕВ 
Найбільшого успіху ви досягнете у своїй профе-

сійній діяльності. Головний рецепт — бути гнуч-
ким. Ідіть на поступки, інакше ви відштовхнете 
справжнiх друзiв.

ДІВА 
Можливо, хтось із колишніх друзів спробує від-

новити з вами стосунки. Але все це буде не щиро, 
у вас виникнуть розбіжності й навiть серйознi 
конфлiкти.

ТЕРЕЗИ 
У цей період не турбуйтеся і живіть сьогоден-

ням. Причиною поганого настрою будуть ревно-
щі. Тримайте себе в руках і ставтеся до всього з 
гумором.

СКОРПІОН 
Сприймайте життя таким, яким воно є. Кон-

флікт у стосунках iз коханою людиною може ви-
никнути через гроші.

СТРІЛЕЦЬ
Ви досягнете успіху в професійному плані. Ви-

явиться, що ви користуєтеся повагою і визнан-
ням серед колег і керівництва.

КОЗЕРІГ 
До ваших ідей i пропозицій начальство поста-

виться з великою увагою. Головне — терпіння. 
Попереду велика романтична пригода, яка при-
несе тільки радість.

ВОДОЛІЙ 
У вас дуже хорошi професійні перспективи. 

Дивiться на речі реалістично, не намагайтеся до-
сягти всього й відразу.

РИБИ 
Слідкуйте за дієтою, обмежте вживання тютю-

ну і кави. Від підвищеної нервозності допоможе 
сильне фізичне навантаження — рекомендуємо 
відвідувати фітнес-центри.

Â³òàºìî!
Люблячого сина, надійного 

брата, доброго, щирого онука
Владислава 

Володимировича 
Гушпета

із с. Великі Вікнини
 Збаразького району

                   з 20-річчям!
Нехай міцним здоров’я Твоє буде
І в радості минають дні.
Достатку, щастя, спокою, любові
Від щирого серця бажаєм Тобі.
Нехай Господь Тебе боронить
Від невзаємності і зла,
Нехай дитяча безтурботність
Не сходить із Твого чола.
Хай певні будуть Твої кроки,
А небо завжди голубе.
Тобі сьогодні 20 років –
Тож з Днем народження Тебе!
Щоб удача Тебе не лишала,
Щоб везло Тобі всюди й завжди,
Матір Божа Тебе опікала,
Одним словом - з роси і води!

З любов’ю - мама Наталія, сестра Вікторія, 
дідусь Дмитро і вся родина. 

Â³òàºìî!
Любу матусю, добру 

і турботливу бабусю та прабабусю 
Якилину Терентіївну Пришляк

 із села Малі Вікнини Збаразького району!
 Хай літа цвітуть під мирним небом
 У добрі і спокої – до ста!
 Хай дає Господь усе, що треба, 
Душу благодаттю огорта! 
Хай сльоза не заступає сонця, 
І самотність серця не гнітить, 
Хай завжди до Вашого віконця 
Гарна звістка птахою летить. 
Зичим ще – родинної любові,
 Радості на кожен день і мить, 
Зичим, щоб у доброму здоров’ї
 Правнуків на шлюб благословить! 
Хай надія і глибока віра 
Витіснять із серця біль тривог, 
І до ста через молитву щиру 
Нехай Вас оберігає Бог! 
 З повагою і любов’ю - донька Рая з чоловіком 
Борисом, син Володимир з дружиною Надією, 

внучки Оксана й Олеся з чоловіками Михай-
лом і Володимиром, внук Петро з дружиною 

Вікою, правнуки Владік, Аліна, Дарина, 
Христина, брат Іван з дружиною Феодосією, 

свахи Катерина, Надя, Лєна.

Â³òàºìî!
Надійну колегу, талано-

виту журналістку, чудову 
маму і люблячу бабусю

 Ганну Крайнєву
 з Днем народження!

Бажаємо удачі та любові,
І сонячної повені в душі.
А ще – безмежний

 океан здоров’я,
Аби до ста 

топтати спориші.
Аби до ста весняно-молодою
Кружляти в танці 
                    на балу життя,
І вимолити внучці добру долю,
І правнуків повести до вінця.
Хай все приємне   й радісне здійсниться,
Сумне ж минає досвітковим сном,
І кожен день хай щедро колоситься
Благополуччям, щастям і добром!
А доля хай наснаги додає
Красиво жити, мріяти, любити,
Щоб Ти зуміла все життя своє 
Під Божою опікою прожити!

 З повагою – колектив 
«Нашого ДНЯ».

Експерти з Укргідрометцентру заявляють, 
що українцям доведеться підготуватися 
до дуже нестійкого періоду з постійною 

зміною погоди. Температура у середині літа 
буде найтеплішою за весь рік.

Цьогоріч в Україні у липні середньомісячна темпера-
тура коливатиметься у межах 20-25 градусів з позначкою 
"+". На Півдні буде тепліше – в межах +28 градусів. У гір-
ських місцевостях цей температурний показник опуска-
ється нижче: від +15 до +18 градусів. Згідно з середньо-
статистичною кліматичною характеристикою липня, то 
аномальних температур не варто очікувати. Ці показни-
ки загалом лише на кілька градусів вище середніх темпе-
ратурних значень для України в цей період.

Щодо опадів, то у містах буде 36-95 мм, а в горах – 104-
165 мм. Цей показник у порівнянні з попереднім місяцем 
в межах норми багаторічних значень. Також очікуються 
грози, шквали, дощі, зливи та посушливі періоди.  За да-
ними синоптиків, українці по всій території країни по-
винні бути готові до мінливої стихії. 

Народний синоптик Назарій Данилюк прогнозує, у 
липні пануватиме справжнє літо. Після грозових дощів у 
червні та на початку липня, починаючи з 5 числа другого 
місяця літа, погода буде сухою і теплою. В Одеській, Хер-
сонській та Миколаївській областях стовпчики термоме-
трів піднімуться вище 30 градусів тепла. На Закарпатті 
та інших західних регіонах також буде спекотно. До +32 
в середині липня народний синоптик обіцяє і жителям 
Києва. Майже весь місяць опадів очікувати не варто. Але 

в останні дні, як і в ситуації з червнем, Україну накриють 
сильні зливи та буревії.

Довгостроковий прогноз погоди склав також народ-
ний синоптик Леонід Горбань. За його словами, другий 
місяць літа за максимальними показниками буде дещо 
поступатися червню. З 5 по 11 липня температура пові-
тря досягне 27-32 градусів.

Потім протягом 4 днів – з 12 по 15 – буде невелике 
зниження температури. Зате в період з 16 по 23 липня 
повернеться літня спека – 28-30 градусів. До кінця місяця 
денна температура повітря триматиметься на рівні 24-26 
градусів.

Що стосується опадів, то липень буде достатньо су-
хим. Дощі пройдуть з 2 по 4 липня, потім буде велика пе-
рерва (супроводжуватиметься спекою), яка закінчиться 
20 липня. Дощі очікуються 20-21, 25-26 і 29-30 липня.

ÀÍÎÌÀËÜÍÀ ñïåêà òà ãðîçè
Óêðà¿íöÿì ðîçïîâ³ëè, ÿêîþ áóäå ïîãîäà ó ëèïí³ òà ñåðïí³

 Хата цієї привітної, невтомної жінки потопає 
у різнобарв’ї квітів. Cонячною доріжкою «біжить» 
від воріт до будинку жовтоока енотера, ніжними 
білими хмаринками квітчає голубизну неба жа-
смин. Ген за обрій тягнуться 
пахучі троянди. І ще різне 
диво розцвітає у квітнику… 

Сільські жінки не знають 
втоми. Скільки нелегкої пра-
ці переробили руки Феодосії 
Ільківни! Виховала дев’ятеро 
дітей, тішать бабусине серце 
18 внуків. А душу зігрівають 
веселкові квіти.

Êâ³òêîâå ùàñòÿ Ôåîäîñ³¿ Ãóñàð÷óê
Проїжджі та односельці часто зупиняються на хвильку 
біля обійстя Феодосії  Гусарчук з Малих Вікнин 
на Збаражчині, щоб помилуватися дивною красою.


