А ви зрозуміли,
коли закінчиться
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Ключ

від щастя

10-11 стор.

Яблуневий
фестиваль
у Яблунові

аш
Н День

13 стор.

Незалежний громадсько-політичний тижневик Тернопілля | Заснований у червні 2013 року | індекс - 68710

www.nday.te.ua

№20 (407) / 26 травня - 1 червня 2021 р.

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Митрополит Епіфаній:
«Коли наше життя буде
сповнене любові до ближніх,
світ навколо стане кращим»
Настоятель Православної церкви
України відвідав Тернопільщину

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА

«Нашого дня» на 2021 рік!

індекс - 68710

1 місяць - 28 грн. 50 коп.
3 місяці - 86 грн. 10 коп.
6 місяців - 165 грн. 20 коп.
7 місяців -196 грн. 70 коп.
У ціну газети враховано вартість поштових послуг: прийом та
доставку видання до передплатників

Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будь-якому

поштовому відділенні або у листонош.

І засяяла 
святиня у всій
красі

Програма триденного візиту Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України
Епіфанія у нашу область була надзвичайно насичена – він відвідував святині,
спілкувався з молоддю, молився за упокій Героїв. Також предстоятель ПЦУ зустрівся  
з родинами малюків, у яких діагностували СМА, та волонтерами, які їм допомагають. В 
Україні 300 дітей страждають на цю недугу й потребують дороговартісного лікування.
Митрополит Епіфаній закликав рідних Арсенка Бориса та Максимка
Антонишина не падати духом. «Потрібно пам’ятати, що у Бога немає нічого
неможливого. Після Свого Вознесіння Господь не полишив нас, і щоденно ми
8
стор.
стаємо свідками Його чудес, - зазначив Блаженніший.

Погода в Тернополі й області
26 травня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 12-16, вдень 19-20 градусів тепла. Схід сонця - 5.20, захід
- 21.09. Повний місяць.
27 травня - хмарно з проясненням, можливий дощ, температура
повітря вночі 12-13, вдень 22-23
градуси тепла. Схід сонця - 5.19 захід - 21.11.
28 травня - хмарно, можливий

дощ, температура повітря вночі 1213, вдень 18-19 градусів тепла. Схід
сонця - 5.18, захід - 21.12.
29 травня - хмарно, дощ, температура повітря вночі 10-11, вдень
15-16 градусів тепла. Схід сонця 5.17, захід - 21.13.
30 травня - хмарно, дощ, температура повітря вночі 8-9, вдень 1314 градусів тепла. Схід сонця - 5.17,
захід - 21.14.

31 травня - хмарно,
без опадів,
температура повітря вночі 10-11,
вдень 13-14 градусів тепла. Схід
сонця - 5.16, захід - 21.15.
1 червня - хмарно, без опадів,
температура повітря вночі 8-9,
вдень 12-15 градусів тепла. Схід
сонця - 5.15, захід - 21.16.

У селі Самолуски на
Гусятинщині освятили
розпис храму та
піднесли молитви
перед Всевишнім за
всю громаду у спільній
Божественній літургії.

3

стор.

Реклама:
+38 (068) 364-08-54
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Бригадам екстреної медичної
допомоги Тернопільщини
вручили ключі від 13 нових авто
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Тема тижня

Н

а базі Центру
екстреної медичної
допомоги (ЕМД)
Тернопільщини відбувся
урочистий захід за участю
голови Тернопільської
ОДА Володимира Труша,
голови Тернопільської
облради Михайла Головка,
очільниці управління
охорони здоров’я ТОДА
Ольги Ярмоленко та
генерального директора
обласного Центру ЕМД
Михайла Джуса.

Автомобільний парк служби Е(Ш)МД області поповнився
13 спеціалізованими автомобілями швидкої допомоги, закупленими за кошти Національної служби здоров’я. 19 травня
транспортні засоби передали
тернопільським і районним
підстанціям. Директор Центру
ЕМД Михайло Джус розповів,
що п’ять автомобілів швидкої
«CITROEN JUMPER» типу «С»,
які обладнані апаратами штуч-

ної вентиляції легень, передано
Тернопільській,
Теребовлянській, Кременецькій, Чортківській та Бережанській станціям
Е(Ш)МД - для надання медичної
допомоги та транспортування
на далекі відстані важкохворих
пацієнтів. Інших вісім спеціалізованих автомобілів швидкої
медичної допомоги «CITROEN
JUMPER» типу «В» - тернопільським підстанціям № 2 й №3,
Зборівській, Збаразькій, Борщівській та Шумській підстанціям
ЕМД, а також пунктам постійно-

го базування бригад Е(Ш)МД у
м. Хоростків та смт Березовиця.
Виступаючи перед присутніми, голова ОДА Володимир
Труш наголосив, що «пандемія
COVID-19 є найбільшим викликом, бо принесла багато проблем. Але в такий непростий
час є й позитивний момент – це
придбання сучасних автомобілів для Центру ЕМД. І це великий вклад у розвиток медицини
нашої області, бо вчасно надана
медична допомога – це збережене життя». Голова ОДА особисто

подякував усім медикам, які сумлінно виконують свою роботу,
рятуючи людські життя.
«Сьогодні ми передаємо 13
нових автомобілів обласному
Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Їх придбано задля покращення
якості надання медичної допомоги та вчасності доїзду до пацієнта, тому нові автомобілі – це,
насамперед, врятовані життя людей», – зазначив голова обласної
ради Михайло Головко.
Очільниця управління охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко додала, що «нові автомобілі сертифіковані Міністерством
охорони здоров’я та облаштовані сучасним обладнанням
за європейськими стандарта-

ми, а це дозволить бригадам
швидше приїжджати на виклики».
Ключі від нових автомобілів
екстреної медичної допомоги
представникам бригад вручили
Володимир Труш та Михайло
Головко. Генеральний директор
Центру Е(Ш)МД Михайло Джус
подякував керівництву області
за співпрацю та підтримку служби екстреної медичної допомоги на теренах області та додав,
що до кінця літа буде придбано
ще 10 повнопривідних спеціалізованих автомобілів марки
«Сітроен» та «Фольксваген» для
їхньої передачі структурним
підрозділам, які обслуговують
важкодоступні населені пункти.

У Збаразькій ОТГ - нова амбулаторія сімейної медицини

Я

Амбулаторію сімейної медицини відкрили у Збаразькій об`єднаній
територіальній громаді. Будівництво розпочали ще у 2018 році.

к розповіла завідуюча амбулаторією
Тетяна Карабанова, заклад
обслуговуватиме близько двох тисяч
осіб: с. Базаринці, с. Чорний Ліс, с. Ліски
та с. Глибочок та мешканців мікрорайону
«Цукровий завод» м. Збараж.
Привітав жителів громади з відкриттям закладу
голова обласної державної адміністрації Володимир
Труш.
- Якісні медичні послуги – ось головне завдання децентралізації. І відкриття нових сучасних амбулаторій
в ОТГ допомагає досягти цієї мети. Відтепер жителям
громади не потрібно їхати у Збараж чи Тернопіль, щоб
отримати медичну допомогу. Вартість проекту – 7,3
млн. грн., і вдалося його реалізувати саме завдяки

співпраці виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, - зазначив Володимир Труш.
Голова обласної державної адміністрації оглянув
новозбудоване приміщення амбулаторії, ознайомився
із режимом роботи, забезпеченням лікарськими препаратами та медичним обладнанням, поспілкувався з
працівниками.
Як розповіла завідуюча амбулаторією первинної медичної допомоги Тетяна Карабанова, заклад забезпечений медикаментами для першої невідкладної допомоги, а також засобами індивідуального захисту на 100%.
- В амбулаторії створено комфортні умови і для медичного персоналу, і для пацієнтів. Тут працюватиме
лікар загальної практики - сімейної медицини, двоє
помічників сімейного лікаря і молодша медична сестра, - констатувала Тетяна Карабанова.

На Тернопільщині триває повторна
імунізація від коронавірусу

П

овторне
щеплення
отримала
завідувачка
інфекційного
відділення
Тернопільської
міської дитячої
клінічної лікарні
Ольга Дивоняк.
Жінка з початку
пандемії разом зі
своїми колегами
інфекційного
відділення міської
дитячої лікарні
стала на боротьбу
із вірусом.

- Перше щеплення
вакциною AstraZenecaSKBio я отримала 25
лютого, перенесла добре, ніяких побічних

впливів не було. За цей
період не хворіла, і, сподіваюся, в майбутньому також не буду. Хочу
звернутися до жителів
області: не зволікайте,
записуйтеся на вакцинацію, а також дотримуйтеся маскового

режиму і соціальної
дистанції, - наголосила
Ольга Дивоняк.
Жінка працює дитячим інфекціоністом
вже 26 років. З досвіду
знає, що найефективнішим способом боротьби з інфекціями є ще-

плення. Це стосується
не тільки коронавірусу,
а й інших захворювань.
Нагадаємо, вакцина
«AstraZeneca» виробляється у Південній Кореї на потужностях SK
Bioscience Co. Ltd. – спеціалізована компанія з
виробництва вакцин.
Вакцини AstraZeneca
схвалені Всесвітньою
організацією охорони
здоров'я і Європейською агенцією з лікарських засобів (EMA). Їх
дозволили використовувати у понад 50 країн
світу, серед яких ЄС, Велика Британія та США.
Станом на 19 травня
в Тернопільській області щеплено першою дозою 30 023 людини.

Триває добір на вакантні посади
прокурорів у новостворені
окружні прокуратури

Н

овоствореним окружним прокуратурам
потрібні енергійні професіонали з бажанням
постійно розвиватися. Якщо ви готові
відстоювати законність, зважувати факти, робити
висновки у результаті скрупульозного аналізу
доказів, то не втрачайте можливості стати
прокурорами та взяти участь у доборі на зайняття
вакантних посад в окружних прокуратурах,
повідомили у відділі кадрової роботи та державної
служби Тернопільської обласної прокуратури.
Добір відбуватиметься у три етапи:комп’ютерне тестування на виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону;тестування загальних здібностей і навичок;співбесіда на
відповідність вимогам професійної компетентності та доброчесності з виконанням письмового практичного завдання.
Приймання документів розпочинається 05.05.2021 та завершується 05.06.2021 (включно).
Особа, яка претендує на участь у доборі,
подає документи шляхом:
- надсилання засобами поштового зв’язку (з описом вкладення) у паперовій формі на адресу: 01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15 (номер телефону для довідок з питань добору
– 200-74-04) або в електронній формі на адресу електронної
пошти: dobir1_okr@gp.gov.ua.

Духовність
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І засяяла святиня у всій
красі
У селі Самолуски на Гусятинщині освятили розпис храму та піднесли
молитви перед Всевишнім за всю громаду у спільній Божественній літургії.

М

альовниче село
Самолуски, що на
Гусятинщині, з давніхдавен славиться своїми
історичними цінностями,
традиціями, дзвінкоголосими
піснями, неперевершеними
вишиванками, працелюбністю
та щирістю його жителів.
Однак не тільки людське око
милують його чарівні краєвиди.
Справжньою окрасою села є
храм святого великомученика
Димитрія Солунського, що
розташований у центрі й з усіх
сторін виблискує на сонці своїми
позолоченими куполами.

Два роки тому сільчани відзначали
130-річчя святині. Весь цей час був наповнений особливим духовним життям
- жертовною працею прадідів та дідів
для зведення храму та його освячення,
витримуванням в молитві під час двох
світових воєн, новим відродженням,
оскільки церква зазнала значних пошкоджень та руйнувань за часів різних
окупаційних режимів.
Підготовчі процеси й відповідальні
роботи з реконструкції храму розпочалися з приходом в парафію молодого
та креативного отця Ігоря Фути. Народився і виріс він у Самолусках. Своє
покликання збагнув не одразу. Після
школи навчався в художньому училищі
у смт. Івано-Франкове на Львівщині. Пізніше -служба у Збройних силах. Щире
спілкування з військовим капеланом
відіграло важливу роль у житті юнака,
тож вступив у духовну семінарію в Івано-Франківську. Служив дияконом в селі
Улашківці Чортківського району, згодом
у Хоросткові, де Владика Іреней Білик
висвятив його у священники. За призначенням працював у трьох селах на Гусятинщині - Городниці, Раштівцях, Стінці.
З липня 2007 року до сьогодні очолює
парафію у рідному селі.
За цей час здійснено титанічну працю, починаючи з демонтажу центральної
частини церкви (головного куполу), встановлення підкупольника, «небесного склепіння» і до розпису стін храму, що й стало
важливою подією у житті самолусківчан...
Недільний день 23 травня 2021 року
назавжди увійде в історію села Самолуски. Того дня парафіяни ще зранку,
відклавши усі свої справи й урочисто
одягнувши вишиванки, поспішали до
церкви. Сходились і під’їжджали сюди
люди і з навколишніх сіл. Здавалось,
навіть сонечко світило і гріло якось
по-особливому. А як інакше? День таки

надзвичайний. Подія знакова.
На запрошення отця Ігоря в Самолуски прибуває Преосвященний Владика Бучацької Єпархії УГКЦ Димитрій
Григорак, щоб освятити розпис святині
та піднести молитви перед Всевишнім за
всю громаду у спільній Божественній літургії, а також уділити Таїнство Священства отцю диякону Миколі Череватому.
Велике благовіння, неприхована радість та трепетне переживання переповнювали серця вірян, які з нетерпінням очікували приїзду поважного гостя.
При вході у церкву Владику зустріли
місцеві красуні з короваєм на вишитому
рушникові та вітали настоятель церкви
святого Димитрія отець Ігор і диякон
Микола Череватий. У Божественній літургії Владиці співслужили запрошені
священнослужителі сусідніх греко-католицьких парафій та хор семінаристів

Івано-Франківської духовної семінарії.
По завершенню літургії Владика
звернувся до присутніх зі словами проповіді та вітання, наголошуючи на важливості церкви та присутності Господа
у серці кожного, а також акцентував
увагу на сенсі життя. Високоповажний
гість урочисто звершив освячення розпису стін храму, після чого святиня ще
більш засяяла у всій своїй красі, та вручив Почесні грамоти за невтомну працю
митцям-художникам Івану Фрицькому і
Петру Живцю та громаді.
Справжнім іменинником почувався
отець Ігор Фута. За сумлінну працю у Божому винограднику та особистий внесок у відновлення храму з рук Владики
Димитрія парох отримав високу нагороду - нагрудний золотий хрест із прикрасами. Священник подякував Владиці за
виявлену довіру, за розділену радість, а

також висловив слова щирої вдячності
громаді та усім добровільним жертводавцям, які власними коштами сприяють у реконструкції церкви у рідному
селі. Особливо піднесеним цей день був
і для диякона Миколи Череватого, якого
Преосвященний Владика Димитрій Григорак посвятив у священники. Приємно
зазначити, що привітати з такою важливою подією у його житті, окрім рідних
та друзів, приїхав і ректор Вищої Духовної Семінарії міста Évora (Португалія),
отець Luís Diego Casares..
Завершилось Богослужіння, пролунало стоголосе «Многая літа», проте
розходитись по домівках люди не хотіли. Кажуть, щастя переповнює груди.
Давно такого свята у селі не було. Здається, зійшла Господня благодать…
Марія МАЙДАНЮК.
Фото авторки.
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Субсидії призначатимуть утричі швидше

С

прави про призначення субсидій
на житлово-комунальні послуги
в окремих випадках, які раніше
розглядали спеціальні комісії, тепер
розглядатимуть органи соціального
захисту населення. Про це повідомив
заступник міністра соціальної політики
Віталій Музиченко, пише Фінанси. ua.

«Понад 98% справ, які раніше розглядалися на
комісії, будуть розглядатися і буде призначатися
субсидія за рішенням органу соціального захисту
населення. Це дає зменшення бюрократичності процедури», - пояснив Музиченко.
За його словами, такий підхід також скоротить
термін опрацювання документів утричі, адже комісія розглядала питання у термін до 30 днів, а орган
соцзахисту - до 10 днів. «Тут масових непризначень
житлової субсидії практично не буде», - запевнив посадовець.

Зокрема, при перевищенні соціальної норми
житла (майже 45% справ) органи соцзахисту враховуватимуть наявність у складі домогосподарства непрацездатних і непрацюючих осіб - дітей, пенсіонерів, осіб з інвалідністю, - виходячи з інформації про
склад домогосподарства.
Також органи соцзахисту будуть призначати субсидії для домогосподарств у випадках, коли член домогосподарства зареєстрований, але не проживає за
місцем реєстрації.
Крім того, органи соцзахисту зможуть призначати субсидії у випадках розділених рахунків - коли за
однією адресою проживає два домогосподарства.
«Для переоформлення житлової субсидії на
наступний період потрібно подати форму заяви
і декларацію. Підкреслюю: жодного додаткового
документа, порівняно з минулим чи позаминулим
періодом, для отримання субсидії подавати не потрібно. Перелік документів залишився той самий»,
- сказав Музиченко.

Проведуть перерахунок пенсій:

П

кому чекати доплат

ерерахунок пенсій
проведуть у червні
пенсіонерам, які
працюють. Раніше це робили
у квітні, тому люди зможуть
отримати доплати за квітень
і травень заднім числом.
Це роз’яснила начальниця
Головного управління
Пенсійного фонду в Києві
Лариса Дзядевич, передає
«Україна 24».

«Із 1 квітня без додаткового
звернення Пенсійний фонд проводить перерахунок пенсій тим
пенсіонерам, які на 1 березня року,

в який проводиться перерахунок
пенсій, отримали таке право, а саме
- якщо людина після призначення
пенсії пропрацювала 24 місяці або
якщо період страхового стажу був
меншим, але пройшло не менше 2
років», - пояснила Дзядевич.
Вона зазначила, що особисто
звертатись до Фонду не потрібно.
«Пенсійний фонд, який обробляє такі документи, обов’язково
проведе перерахунок пенсій. Люди
у червні отримають свої доплати за
квітень і травень», - сказала вона.
На формулу розрахунку пенсії
впливає середня зарплата, трудовий (страховий) стаж та індивіду-

альний коефіцієнт заробітку.
Трудовий стаж рахується у відсотках (1 рік=1%), відповідно до
нього зарахують весь час, який
людина пропрацювала з моменту
останнього перерахунку пенсії або
виходу на пенсію.
Коефіцієнт заробітку вплине
на збільшення пенсії у випадку,
якщо після виходу на пенсію зросла і зарплата працюючого пенсіонера. Якщо працюючий пенсіонер
заробляє менше, ніж до виходу на
пенсію, при перерахунку буде врахований тільки додатковий стаж, а
нова зарплата - ні.

Актуально

Незадекларована праця:
поки-що інформують, потім
будуть інспектувати

І

нформаційний
етап всеукраїнської
кампанії
проводиться
інспекторами праці
на території регіону в
рамках Національного
плану спільних дій
щодо зниження рівня
незадекларованої
праці на 2021 рік у
найбільш ризикових
сферах використання
незадекларованої
праці, а саме
у: сільському,
лісовому та рибному
господарстві, торгівлі,
переробній промисловості, діяльності готелів і
ресторанів, будівництві та на транспорті.
На цьому етапі кампанії превентивна робота, яка
зорієнтована на легалізацію зайнятості, ведеться з роботодавцями і працівниками як безпосередньо на їхніх
робочих місцях, так і через регіональні засоби масової
інформації.
Як повідомив начальник відділу з питань додержання
законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці Ігор Хаварівський, Національний план спільних дій щодо зниження
рівня незадекларованої праці на 2021 рік сформовано на
рівні регіонів та оформлено у єдиний документ на рівні
країни. Ним передбачається організація роботи у два етапи – інформаційного та інспекційного (перевірок).
Інспекційна кампанія розпочнеться після інформаційної і буде спрямована на тих роботодавців, які найману
працю використовують, але трудові договори не укладають та не сплачують податки та єдиний соціальний внесок.

А ви зрозуміли, коли закінчиться
епоха бідності в Україні?

...І не тільки пандемія коронавірусу винна у тому, що в Україні - найнижчий в Європі рівень державного
стимулювання споживчого попиту.
Це є однією з причин її відставання
в економічному розвитку від інших
країн світу.

Існує два основних канали державної підтримки споживчого попиту - це
виплата зарплат найманим працівникам у бюджетній сфері та виплата соціальних трансфертів: пенсій і допомог.
За цими показниками наша держава
суттєво відстає від більшості країн ЄС.
Академік НАН України Богдан Данилишин наводить конкретні приклади:
в Україні за рахунок державних коштів
фінансується близько 30% споживчих
витрат населення, тоді як в країнах Європи - у середньому 53%.
Українці через мізерні пенсії та
зарплати (у багатьох - мінімалки) не
мають можливості купувати багато
речей. А зараз купують менше одягу, а
більше продуктів. Зокрема, у цьогорічному квітні українці витратили на продукти 13,5 мільярдів гривень - на 5%
більше, ніж торік.
На електроніку та побутову техніку
грошей стали витрачати менше - 1,3
мільярди, що на 12% менше за попередній період. Продажі одягу та взуття в Україні впали на 56%, порівняно

з квітнем 2020-го. Українці витратили
до 0,3 мільярда на них, передає rau.ua.
Також люди менше купують товарів
для дому й будівництва - мінус 14% за
рік. На 15% зменшилися обсяги електронної торгівлі.
Цікавий нюанс. Середній чек на продукти харчування склав 146 гривень
без ПДВ. А на ліки українці витрачають
у середньому 178 гривень на місяць.
Як відомо, особливо сутужно в
Україні живеться багатьом пенсіонерам. До того ж, середня пенсія у жінок в
Україні на 30% менша, ніж у чоловіків.
Так, у 2021 році середня пенсія у наших
співвітчизниць складає 3031,32 гривні,
в чоловіків - 4242,53, свідчить аналітика Opendatabot.
Слід зазначити, «середній» показник не означає «основний». Насправді,
пенсію в розмірі 3001-4000 гривень отримують лише близько 19,2% українців - 2 млн. 123 тис. 774 осіб. У більшості ж пенсіонерів ситуація гірша: 38,8%
від їх загальної кількості отримують
2001-3000 гривень (приблизно 72-108
доларів). Таких людей - 4 млн. 287 тис.
088. А менше 2000 гривень має 1 млн.
760 тис. 766 пенсіонерів (15,9%).
Пенсії понад 10000 гривень - лише у
3,8% українців - 419022 особи. А 500110000 гривень отримує 1 млн. 457 тис.
878 людей, що складає 13,2%.
І от днями президент Володимир

Зеленський під час прес-конференції
розповів, коли закінчиться епоха бідності. Це мало статися раніше, але реалії відмінні від політичних заяв, особливо у час виборчих кампаній. Отже,
за словами президента, епоха бідності
завершиться лише тоді, коли всі сплачуватимуть податки, коли буде дерегуляція, і коли держава буде максимально
діджиталізована. «Що стосується бідності… не все залежить від мене. Скажу
чесно - тисну на уряд, щоб ми збільшували і мінімалку, і пенсії. Їм непросто і
зі мною - з одного боку, з іншого - з наповненням бюджету. Економіка розвивається не дуже добре, досить повільно
через Covid, але, тим не менше, якщо
порівнювати з європейськими і світовими країнами, я вважаю, що ми в нормальному стані знаходимось», - сказав
Зеленський.
Хто там у Європі з пенсіонерів
живе «нормально»
на 72-108 доларів?
І ще. Після скасування ПСО
(спецобов’язків) платіжка за центральне опалення для квартири у 50 «квадратів» підскочить на 1000-2000 гривень на місяць. Такий прогноз зробив
голова Союзу споживачів комунальних
послуг України Олег Попенко після
того, як Кабмін 19 травня скасував дію
режиму ПСО - в його рамках уряд ре-

гулював ціну газу, за якою «Нафтогаз»
поставляв паливо теплокомуненерго.
У разі зростання тарифів на опалення на 30-50%, а то й на 57%, значно
збільшиться число неплатників. Оплачувати послугу зможуть лише близько
30% споживачів. Олег Попенко підкріпив твердження січневою статистикою
- тоді, після зростання тарифів на 20%,
кількість неплатників сягнула 47% при
звичайному показнику у 12-15%.
Посилить тенденцію й те, що умови
отримання субсидії на оплату комуналки стали суворішими. Влада й надалі скорочуватиме кількість людей, які
мають право на цю державну допомогу.
Зростання числа неплатників, за
відсутності рішення проблеми надмірно високих цін на газ
для тепловиробників,
може призвести до колапсу всієї системи теплозабезпечення. Ось
така арифметика…
Ольга ЧОРНА.
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Колекція одягу тернопільських студентів зайняла

третє місце на всеукраїнському конкурсі
Юні дизайнери не лише створили комфортні та якісні
моделі, а й отримали перші замовлення на їх пошив

Н

е лише навчаються,
а й практикують,
вдосконалюються та
креативлять. Творчий колектив
групи №40 «Закрійники»
Тернопільського вищого
професійного училища
сфери послуг та туризму
створив колекцію одягу «Зона
комфорту», яка потрапила у
число переможців ювілейного
V Всеукраїнського конкурсу
професійної майстерності
«Прорив легкої промисловості
України». Студенти здобули ІІІ
місце у номінації STREET STYLE,
вразивши журі оригінальними
сучасними моделями.

«Ми виборювали перемогу
серед 66 учасників зі всіх
регіонів України»
Всеукраїнський конкурс «Прорив легкої промисловості України» проводять з
2016 року. Вже два роки поспіль проходить онлайн через пандемію коронавірусу. Його мета - показати виробничий
і творчий потенціал швейних закладів
професійної освіти України.
Щоразу організатори пропонують
учасникам розкрити у своїх колекціях
різну тематику. Цього року обрали напрям «Відкрий Україну через Fation визитівки її регіонів». Для участі у конкурсі
учасникам потрібно було створити колекцію одягу з 5-7 образів, надихнушись
історико-культурними традиціями та
географічними особливостями регіону,

історією закладу чи студентським креативом у номінаціях «STREET STYLE»,
«ЕТНО» чи «ФЕНТЕЗІ».
- Протягом існування конкурсу «Прорив легкої промисловості України» ми
щороку беремо участь і щороку колекції
нашого закладу отримують призові місця, - розповідає директор закладу Галина
Грушко. - Цього року ми виборювали перемогу серед 66 учасників зі всіх регіонів
України. За час існування конкурсу дипломами, призовими місцями відзначені наші колекції спортивного одягу «На
прогулянку з дружком», оздоблені світловідбиваючими стрічками, а колекція
«Школярики» має і призове місце, і приз
глядацьких симпатій. Цьогоріч ми також
отримали від організаторів конкурсу

Тернопільські школярі
отримають  «Магічні Кобзарі»

Ц

е видання поєднує
у собі портативну
книжкугру, онлайн-квест
та аудіовізуальні
матеріали. На думку
авторів проекту,
інтерактивна
гра допоможе
старшокласникам
закріпити свої знання
з української мови та
літератури.

Основними героями гри
у книзі є видатні українські
письменники Тарас Шев-

ченко, Леся Українка та Іван
Франко. Вони «розповідають»
про власне життя звичайною мовою. Кожен опікується власним «островом». Всі
завдання та загадки – згідно з
програмою ЗНО. Вони об’єднані одним сценарієм.
- Щоб стати учасником
онлайн-гри, потрібно зайти
на сайт ILearn та зареєструватися. Отримавши власний
кабінет, в учасника буде можливість обрати квест. Його
можна пройти у два способи
- з «Магічним Кобзарем» або
без нього, - розповіла керів-

цінний подарунок - костюмну тканину і
оздоблення до швейних виробів, а також
замовлення на пошив одягу саме за нашою колекцією! Наразі, це одиничні замовлення, але це ознака, що наша колекція сучасна і ці речі хочуть одягати люди.

Сучасні принти, QR-коди та
історія народження колекції
Готуватись до конкурсу колектив розпочав з листопада минулого року, щойно
оголосили тему та номінації.
- Обговорювали ідеї, адже вивчаємо
тенденції моди, слідкуємо за пропозиціями від відомих дизайнерів, - розповідають
кураторки проєкту, викладачки спеціальних дисціплин конструювання та моделювання одягу Людмила Богуславець і

Оксана Славопас. - Далі учні підготували
ескізи моделей. Ми попрацювали з ними і
об’єднали декілька ідей.
Спеціально для своєї колекції юні закрійники розробили сучасні принти, які
прикрасили шапку, футболки зі стилізованим написом «Файне місто». Також одяг
успішно доповнює велика чорна сумка з
QR-кодом, який переводить на сайт з одягом, що вже закладає успішні підвалини
реалізації колекції.
Прозорі, темні легкі тканини у поєднанні з трикотажними пастельних кольорів надали колекції легкості та шарму.
М’які тканини та сучасні крої, які не обмежують рухів, створили особливу зону
комфорту для тих, хто демонстрував одяг,
і це відчули усі, хто підтримав команду на
шляху до призового місця.

Ефективна командна робота
дала хороші результати
Допомагала крокувати до перемоги
команді минулорічна випускниця ТВПУ
сфери послуг і туризму Олена Шиблівська. Дівчина за професією закрійник,
але любить фотографувати. Саме її світлини із фотосесії, які робили у фотостудії
училища, стали основою для «Look book»
колекції, а ідеї для «Mood board» і дизайн
світлин, де поряд із фото моделей відображені родзинки Тернополя, втілювали
керівники групи №40.
Засновники конкурсу «Прорив легкої
промисловості України» хочуть бачити не
лише результат, а й весь процес створення
одягу від народження ідеї, до створення ескізів, пошиття моделей, їх презентації. Завдання непрості і кожен учасник може вирішувати їх на свій розсуд. Готові колекції одягу
учасники передавали у Київ, щоб вимогливе
журі змогло оцінити якість пошиву, ознайомитись із обраними тканинами на дотик.
Тернополяни увійшли в трійку кращих
у номінації «STREET STYLE», де змагались
23 команди дизайнерів та закрійників з
усієї України. Молода команда ТВПУ сфери
послуг і туризму розділила перемогу з талановитими дизайнерами із Кривого Рогу
та Хмельницького.
До слова, цього року участь у конкурсі взяла участь команда Державного
навчального закладу «Кременецький
професійний ліцей» у номінації «ЕТНО».
Колекція з Кременця має назву «Сучасність овіяна легендами» - на честь міста, в
якому збережено пам’ятки старовини. Автори колекції поєднали традиційне мистецтво вишивки та сучасний стиль одягу.
Олена МУДРА.

Робіть фото і популяризуйте
Тернопільщину

З 1 по 30 червня триватиме фотоконкурс
«Вікі любить Землю»

В

ниця та співавторка проекту
Надія Грачова.
У школи книги передають
безкоштовно. В управлінні
освіти розробили графік, відповідно до якого вони перебуватимуть у школах області.
Таким чином планують охопити всі навчальні заклади.

зяти участь у конкурсі можуть усі охочі, як професійні фотографи, так і аматори. Для цього потрібно протягом червня завантажити фото власного авторства, зроблені будь-коли у національних природних парках, заказниках, ботанічних садах тощо.
Це можуть бути фото краєвидів, окремих дерев, що є ботанічними
пам’ятками, та макрофото флори й фауни. Списки пам’яток та інструкції із завантаження фото доступні на сторінці конкурсу у Вікісховищі:
commons.wle.org.ua.
- У захисті природи велике значення має доступ до знань. Цим і пояснюється амбітна мета конкурсу — зібрати у вільному доступі фотографії
усіх природних пам’яток України. Завдяки учасникам і учасницям «Вікі
любить Землю» це поступово стає можливим, і вже половина цікавих
місць України мають світлини у Вікісховищі, - зазначила Наталія Ластовець, членкиня організаційного комітету «Вікі любить Землю» в Україні».
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Побилися водії маршруток

Ч

ортківські поліцейські
встановлюють обставини
конфлікту між перевізниками.
Конфліктна ситуація виникла
між водіями, які займаються
пасажирськими перевезеннями в місті.

- До чергової частини поліції надійшло повідомлення від 37-річного жителя райцентру про
те, що двоє чоловіків на автобусній зупинці грубо
порушують громадський порядок та перешкоджають руху міського автобуса. Конфлікт виник
між водіями двох маршруток. Словесна суперечка між ними переросла у бійку. Двоє перевізників

почали наносити удари водієві іншої маршрутки.
Сутичку припинили очевидці події, - розповіли у
відділі комунікації поліції Тернопільської області.
Під час «розбірок» постраждав 37-річний водій,
його госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги. Поліцейські встановили порушників –
це двоє місцевих жителів, 36-ти та 62-х років.
Слідчі Чортківського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України
– хуліганство. Санкція статті передбачає до п'яти
років обмеження волі або до чотирьох років позбавлення волі. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин події.

Затримали групу крадіївгастролерів з Донеччини

Зловмисники обкрадали автомобілі жителів Тернопільщини,
використовуючи сканер для зчитування сигналізації

З

Сидів на колії…
На Тернопільщині електровоз смертельно
травмував молодого чоловіка

П

ро пригоду на залізничній колії на лінію
102 повідомив черговий станції смт Великі
Бірки. Він розповів, що 24 травня близько
опівночі, вантажний електровоз «ВЛ80Т-1238»,
що курсував за маршрутом Жмеринка-Львів, збив
невідомого.

- Чоловік сидів на колії. Машиніст його побачив за кілька метрів, почав сигналити, але той на жодні попереджувальні сигнали не реагував. Рухався електровоз зі швидкістю 50 кілометрів
на годину. Проте загальмувати не встиг, оскільки перевозив чотири цистерни з пальним та 42 вагони з вугіллям, - розповіли у
поліції Тернопільської області.
На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. Як
з'ясувалося, потерпілий - житель Тернопільського району. У результаті удару 22-річний чоловік отримав тілесні ушкодження.
Врятувати життя йому не вдалося, він помер дорогою до лікарні.
Факт про подію працівники поліції внесли в Єдиний реєстр
досудових розслідувань згідно зі статтею 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту)
Кримінального кодексу України.

За хабар - до 4 років тюрми

а словами
начальника сектору
управління карного
розшуку поліції в
Тернопільській області
Анатолія Стельмащука,
із заявою про крадіжку
звернувся тернополянин.
Він повідомив, що
ввечері, коли забирав із
дитячого садочка свою
дитину, з його автівки
поцупили барсетку. В ній
було 250 доларів США.
Оперативники встановили,
що зловмисники відімкнули
замки дверцят автомобіля за
допомогою сканера для зчитування сигналізації. Вже наступного дня гастролерів затримали
на місці скоєння чергового злочину.
- Ми встановили, що зло-

Надзвичайні новини

Н

а Тернопільщині
п’яний водій
намагався
відкупитися від
поліцейського. Тепер
йому загрожує штраф і
навіть позбавлення волі.

вмисники пересуваються на
автомобілі марки «Део Ланос» з
номерними знаками Донецької
області, - розповів Анатолій
Стельмащук. – Вже наступного дня ми помітили цей транспортний засіб поблизу одного
з дитячих садочків на масиві
Новий світ.

Оперативники
затримали двох жителів міста Єнакієве Донецької області, 1992 та
1993 років народження. Ті саме
скоїли черговий злочин. Слідчі
розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті
185 (крадіжка) Кримінального
кодексу України.

- На лінію 102 надійшло
повідомлення від інспектора
Кременецького районного відділу поліції про те, що житель
міста Почаїв, котрого зупинили за керування автомобілем у
стані алкогольного сп’яніння,
намагається уникнути відповідальності. Чоловік запропонував поліцейським 700 гривень
неправомірної вигоди. На неодноразові попередження правоохоронців забрати кошти
він не реагував, - розповіли у

поліції Тернопільської області.
Відомості за даним фактом
внесли до Єдиного реєстру
досудових розслідувань за
частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу - надання неправомірної вигоди службовій
особі. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або від 2 до 4 років
обмеження волі, або позбавлення волі на той самий термін. Поліцейські також склали
на водія адміністративний
протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння – стаття
130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Люди скаржилися на Викрили банду, причетну до крадіжок
погане самопочуття будматеріалів на понад 5 мільйонів гривень
радіжки зловмисники скоювали з
та загибель бджіл
об’єкта, будівництво якого ведеться
На Тернопільщині поліцейські розпочали
кримінальне провадження за фактом
обробки полів забороненими речовинами

С

півробітники поліції з’ясовують, чи
приватний підприємець порушив
законодавство та використав заборонені
препарати під час обробки земельних угідь на
території Шумської міської громади.

- Почали надходити повідомлення від жителів одного із
сіл про те, що сільськогосподарська фірма обробляє орендовані поля поблизу їх населеного пункту шкідливими речовинами. Люди скаржилися на погане самопочуття та загибель бджіл, - розповіли у поліції Тернопільської області.
На місці події поліцейські вилучили сільгосптехніку, за
допомогою якої обприскували поле, де росте ріпак. Її помістили на арештмайданчик для з’ясування усіх обставин
події.
- Наразі призначено експертизи для встановлення
порушень з боку агропідприємства, - кажуть у поліції. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру
досудових розслідувань за статтею 247 Кримінального
кодексу України - порушення законодавства про захист
рослин. Санкція статті передбачає покарання у вигляді
штрафу або до двох років обмеження волі.

К

за бюджетні кошти. Сума збитків
становить 5,5 мільйона гривень.

Крадені товарно-матеріальні цінності збували за
зниженими цінами суб’єктам господарювання у Рівненську область. Незаконну схему збагачення викрили співробітники управління стратегічних розслідувань Тернопільщини.
- До поліцейських надійшла заява від представника будівельної компанії про те, що з майданчика, де
за бюджетні кошти здійснюється будівництво спортивного комплексу, систематично вчиняють крадіжки будівельних матеріалів. У ході оперативних заходів нам вдалося встановити, що до злочину причетні
щонайменше четверо осіб, - розповів заступник начальника управління стратегічних розслідувань в
Тернопільській області Віталій Кравчук.
Оперативники встановили, що зловмисники діяли організовано. Кожному була відведена окрема
роль задля досягнення кримінальних цілей. Організатором групи виступив раніше судимий за майнові
та наркозлочини 43-річний тернополянин. У спільники взяв ще трьох жителів обласного центру, двоє з
яких у минулому теж мали проблеми із законом.
За даними слідства, зловмисникам вдавалося не
лише безперешкодно проникати на територію будівельного майданчика та з допомогою спеціальної

техніки і вантажівок тоннами вивозити будівельні
матеріали, а й швидко знайти місця збуту. З’ясувалося, що реалізовували крадене вони за зниженими
цінами підприємцям із Рівненщини. Під час санкціонованих обшуків поліцейські вилучили речові докази, серед яких - комп’ютерна техніка та печатки, з допомогою яких зловмисники виготовляли документи
для прикриття своєї злочинної діяльності.
- У ході досудового розслідування встановлено,
що злочинна група викрала з об’єкта, будівництво
якого здійснюється за кошти державного та місцевого бюджетів, 230 тонн арматури на суму 5,5 мільйона
гривень. Усім чотирьом фігурантам кримінального
провадження оголошено підозру за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу. Організатор та один з
учасників групи вже перебувають під вартою, - повідомив Віталій Кравчук.
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Новини
Україна
Кожне покоління українців
воює і бореться за виживання
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ють приблизно 26000-33000 гривень. До
слова, в 2021 році зарплати в Польщі зросли на 300 злотих/місяць. Джоболда додала,
що найчастіше українські заробітчани у
Польщі працюють на підприємствах харчової промисловості, а також на логістичних
складах.

Квартири в новобудовах
подорожчають

«Триває війна за незалежність. Треба
її виграти, зберегти державу, життя людей, зламати корупцію на побутовому й
політичному рівнях. Сенс нашого буття
в тому, щоб побудувати державу, де люди
житимуть гідно», - сказав журналу «Країна»
політичний аналітик Петро Бурковський.
«Нам часу бракує. Різниці між народами
немає, крім історії, яку вони пережили. Ми
відрізняємося від американців тим, що на
їхній землі понад 150 років не було війни. У
нас лише в минулому столітті - Перша світова, українські революції 1917-1921 років,
колективізація і Голодомор. Розстріли інтелігенції у 1936-1938 роках, Друга світова,
голод 1947-го, війна в Афганістані, де постраждали багато молодих українців. Чорнобиль. Зараз - російсько-українська війна.
Ми не мали покоління, яке не воювало або
не втрачало рідних і не боролося за виживання».

В Україні значно
зросла смертність

Державна служба статистики оприлюднила інформацію про демографічну
ситуацію в Україні за січень-березень цього року. Смертність населення перевищила
рівень 2020 року майже на 17%, а в березні
- більше, ніж на 34%, повідомляє пресслужба відомства. З початку цього року і до кінця
березня в Україні померли 174050 осіб. Це
- на 24986 смертей більше, ніж за січень-березень 2020-го (тоді було 149064). У березні
померли 64938 осіб, за аналогічний період
2020 року - 48326. За перші три місяці поточного року в Україні народилися 67514 дітей
(в минулому році - 70494). З початку 2021-го
населення України скоротилося на 100394
осіб (зокрема, за березень - на 39245).

Донбасу загрожує реальна
екологічна катастрофа

Масштабна екологічна катастрофа
розгортається на Донбасі. Екологи б’ють
на сполох: закинуті шахти забруднюють
ґрунти й води. Небезпека загрожує не лише
локальним територіям, а й сусіднім областям, передає американська телемережа
«NBC News». Десятки тисяч людей працювали у понад 200 вугільних шахтах Донбасу. Зараз від багатьох шахт залишилися
гори шлаку й глибокі підземні порожнини,
які несуть екологічну небезпеку. Закинуті
шахти заповнюються підземними водами,
насиченими важкими металами та іншими
токсичними речовинами. Це загрожує забрудненням питної води з річок і криниць,
а також навколишнього грунту, роблячи
землю непридатною для сільського господарства. А небезпечний газ метан із шахт
виштовхується на поверхню, що загрожує
вибухами й землетрусами. За даними Міненергетики України, 88 шахт на Донбасі
контролюють проросійські збройні формування. Сепаратисти припинили викачувати
воду зі щонайменше 12 шахт і не дають до
них доступ для моніторингу.

Скільки платять українцям
в сусідній країні

За даними польської компанії з працевлаштування Gremi Personal, українські заробітчани, які працюють в Польщі
на виробництві та на логістичних складах, отримують від 18500 до 30000 гривень зарплати на місяць. Про це в інтерв’ю
для інформагентства «Українські новини»
розповіла директорка департаменту рекрутації компанії Анна Джоболда. За її словами,
висококваліфіковані працівники отриму-

Квартири на первинному ринку нерухомості в Україні знову подорожчають. Це
пов’язано з підвищенням цін на будівельні
матеріали, інформує Ubr. Експертка у сфері
нерухомості Вікторія Берещак розповіла: на
середню вартість квадратного метра житлової нерухомості у новобудовах впливає
підвищення цін на будматеріали, комплектуючі та будівельно-монтажні роботи. Вона
вважає, що в найближчому кварталі слід
бути готовими до подорожчання первинного житла на 5-7%, а в річному еквіваленті
цифра може досягти до 15%.

Скільки людей відчувають
стрес під час пандемії Covid-19

Протягом останнього року 81% жителів України відчували стрес, пов’язаний
з пандемією Covid-19. Про це свідчать результати дослідження «Градус здоров’я»,
яке провела компанія Gradus Research, з
метою широкого моніторингу стану українців в умовах нової реальності. Опитування міського населення проводили раз в 1-2
місяці, за результатами якого вимірювали
зміни у самопочутті, рівень стресу та рівні
доходу. З’ясувалося, що причиною стресу є
не сама хвороба, а наслідки коронавірусної
кризи: фінансові труднощі (37%), робочі
питання (29%), сімейні відносини (28%),
стан власного здоров’я і здоров’я близьких
(23%). Крім того, рівень суб’єктивного стресу підвищується на піку кожної хвилі захворюваності та локдауну. Найбільше відчувають стрес жінки та молодь. Також українці
стали більше усвідомлювати той факт, що
ймовірність зараження Covid-19 - досить
висока. Торік у квітні так вважали 35% опитаних, тепер - 51%.

«Слуга народу», яка
отримувала соцдопомогу,
носить сумку за 20 «мінімалок»

Народна депутатка від «Слуги народу» 31-річна Ольга Савченко прийшла
на засідання Верховної Ради з елітною
сумкою за ринковою вартістю $4700 або
128926 гривень, пише сайт «Букви». «Слуга» мала сумку Dior Caro Large. Згідно з даними декларації нардепки за 2019 рік, Ольга
Савченко отримала 9600 гривень соціальної
допомоги. В Україні мінімальна зарплата - 6
тисяч. Тож виходить, що «слуга народу» носить сумку за 21 мінімальну зарплату.

Через «Дію» можна буде
розмитнити автомобіль

Прем’єр Денис Шмигаль провів нараду з «Офісом простих рішень та результатів», Міністерством цифрової трансформації та Міністерством фінансів і
повністю підтримав проєкт, який має
полегшити процедуру розмитнення автомобілів. Про це глава Кабміну написав у
своєму Telegram-каналі. Згідно з пропозиціями, розмитнити авто можна буде просто за
допомогою смартфону - через портал та мобільний додаток «Дія». Усунення бюрократичних перепон, мінімізація людського
чинника та викорінення корупції стане поштовхом до реформи митниці. «Водночас
розмитнення має бути справедливим для
кожного. Доручив Міністерству фінансів та
Мінцифри опрацювати й подати остаточні
пропозиції до зазначеного проєкту», - додав
Шмигаль.
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Світ
У Польщі скаржаться
на нестачу українських
робочих рук

Польські роботодавці заявили про
брак заробітчан. Фермерські господарства та галузь гостинності (готелі, кафе,
ресторани) почали відчувати гостру нестачу робочих рук. Про це повідомляє UBR.ua із
посиланням на аналітичний центр міжнародної компанії з працевлаштування Gremi
Personal. У Польщі сезон збору врожаю ягід
починається вже в кінці травня. При цьому
підприємці побоюються, що половина їх
врожаю може бути втрачена, якщо іноземці
не повернуться до сезонної роботи. У пік сезону польським фермерам потрібно щорічно близько 100 тисяч сезонних працівників
і більшість із них - українці. Польські сезонні робітники в основному їдуть в Німеччину, Нідерланди та скандинавські країни, де
платять більше, ніж у Польщі. Кількість вакансій в ЄС для іноземних громадян, у тому
числі українських заробітчан, збільшилася
на 7-27%. Це пов’язано з послабленням карантинних обмежень.

Пасажирів у США можуть
зважувати перед польотом

Авіакомпанії США можуть почати
зважувати пасажирів під час посадки.
Про це попередило федеральне управління
цивільної авіації США FAA. Літак має взяти
на борт безпечну кількість ваги та враховувати середні значення ваги пасажирів і
екіпажу, а також вантажу й пального, пояснили в FAA, пише «The Independent». Авіакомпанії можуть попросити зважитися, щоб
вирахувати середню вагу пасажира з-поміж
дорослих американців. Рекомендації щодо
зважування FAA будуть випадковими, а сам
процес добровільним, тож пасажири зможуть відмовитися. Тоді оператор має вибрати наступного пасажира на основі методу
випадкового вибору. За даними Національного центру статистики охорони здоров’я
США, 42% дорослого населення країни,
яким понад 20 років, страждає на ожиріння.
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спільноти працівників на дистанційній роботі. Зробити будь-яке місто відповідним
для такої роботи допоможуть інвестиції в
інфраструктуру - широкосмуговий зв’язок
і пошук приміщень. Одна з ключових проблем розвитку будь-якого регіону Ірландії
- житло. Його нестача була актуальною проблемою і до пандемії, а потім загострилася
через припинення будівництва. Ще одна
проблема - транспортне сполучення між
сільськими районами і великими містами.

Вузькі джинси - «загроза»
для режиму Кім Чен Ина

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин
заборонив громадянам країни одягати вузькі та «порвані» джинси. Він вважає їх «загрозою для режиму», передає
«Mirror». Диктатор прагне тримати молодь
під контролем. Він начебто боїться «декадентського» впливу Заходу на молодих
громадян країни. У КНДР повідомили, що
«порвані» та вузькі джинси, а також екстравагантні стрижки відтепер вважають
«вторгнення в капіталістичний спосіб життя». Фарбоване волосся та пірсинг також
під забороною. Раніше Кім Чен Ин оголосив
поза законом «несоціалістичні» зачіски.
Там дозволяють використовувати дуже
обмежений асортимент схвалених владою
стрижок. І, взагалі, диктатор видав декрет
про те, що людей, які дотримуються «екстравагантної моди» треба відправляти до
трудових таборів.

В Австралії - нашестя мишей

Понад пів року східні райони Австралії потерпають від безпрецедентного
нашестя мишей. Школи, будинки й лікарні заполонили гризуни. Ситуація завдала
серйозних економічних збитків, а цілі міста
задихаються від смороду, який залишають
гризуни. Про це пише News.com.au. Через
мишей деякі фермери втратили весь урожай, а інші витрачають десятки тисяч доларів, щоб витравити гризунів. Місцева влада
оголосила про пакет допомоги фермерам
на $39 млн. Крім того, почастішали випадки, коли люди звертаються до лікарів, тому
що їх покусали миші.

Молоді британці
не хочуть монархії

Нещодавнє опитування у Великій
Через Brexit у Великій Британії Британії
показало, що молоді британбракує працівників
ці не хочуть монархії та вважали би за

Британські роботодавці намагаються найняти працівників після карантину
на тлі масового відтоку іноземних робітників через Brexit. За даними Chartered
Institute of Personnel and Development і кадрової фірми Adecco, роботодавці планують
наймати персонал за найвищою ставкою за
останні вісім років. Це пов’язано з повторним відкриттям секторів гостинності й
роздрібної торгівлі після карантину. Про це
пише The Guardian. Проте в країні спостерігають різке скорочення кількості працівників із ЄС, що посилює брак робочої
сили. Кількість шукачів роботи у Великій
Британії із Західної Європи та Північної
Америки скоротилося вдвічі - приблизно
на 250 тисяч із лютого 2020 року.
Зараз - гостра конкуренція за персонал. Британські роботодавці більше не
можуть покладатися на іноземців, щоб
заповнити прогалини. Економісти попередили, що брак іноземних працівників
гальмуватиме відновлення британської
економіки після пандемії. З кінця 2019
року Англію покинули 1,3 млн. осіб.

Як в Ірландії повертатимуть
жителів у села

Уряд Ірландії представив план з відродження сільської економіки під назвою «Наше сільське майбутнє», пише
CNBC. Мета проєкту - надихнути ірландців залишатися в приміських районах або
переїжджати в них. Міграція з сільської
місцевості в міста - давня проблема для
Ірландії. Менеджер коворкінгу RDI Hub
Рейдін О’Коннор вважає, що уряд повинен
зосередитися не тільки на умовах роботи,
а ще й на тому, як інтегрувати в місцеві

краще встановити в країні республіку.
Опитування YouGov свідчить: 41% британців, віком 18-24 роки воліли б обирати президента замість мати монарха, порівняно з
31% прихильників монархії. Про це пише
«The Independent». Це повна протилежність
настроїв, які були два роки тому. Тоді опитування показало, що 46% молоді вважали
за краще монархію й тільки 26% хотіли її
зникнення. Останнім часом королівська
сім’я потрапляє в епіцентр скандалів. Тим
часом королева править 68 років і готується відзначити платиновий ювілей у 2023
році. Асоціація преси назвала її «символом
стабільності нації». Попри те, що монархія
втрачає привабливість у молоді, загалом
королеву й монархію підтримує 61% британців. Менше, ніж чверть вважає, що королівству варто стати республікою.

Популярний курорт може
зникнути з поверхні Землі

Через зміну клімату острови Мальдівської Республіки можуть зникнути
до кінця ХХІ ст. Країна може не витримати
темпів екологічних втрат. Про це заявила
міністерка навколишнього середовища,
зміни клімату і технологій Мальдівів Амінат Шауна в ефірі телеканалу CNBC. За її
словами, поверхню 80% із 1190 островів
країни тільки на 1 метр перевищує рівень
моря. Підвищення рівня води ставить їх під
загрозу. Шауна повідомила, що на 90% островів
зафіксовані підтоплення,
а ерозія берегової лінії на
рівні 97%.

Ольга ЧОРНА.
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Наш День

Духовність

Митрополит Епіфаній: «Коли

наше життя буде сповнене любові до
ближніх, світ навколо стане кращим»

П

Настоятель Православної церкви України
відвідав Тернопільщину
❷ Як Православна Церква України
ставиться до науково-технічного прогресу?
Сучасна наука стрімко розвивається.
Православна Церква не проти сучасних
технологій, які застосовуються на благо.
Адже будь-яку річ можна використовувати по-різному: на користь або на шкоду, навіть смертельну. Сучасні технології
дозволяють робити неймовірні речі, але
їх ми повинні використовувати для добра
іншим.

рограма триденного
візиту Блаженнійшого
Митрополита Київського
і всієї України Епіфанія у нашу
область була надзвичайно
насичена – він відвідував святині,
спілкувався з молоддю, молився
за упокій Героїв та спілкувався
з родинами дітей, у яких
діагностували СМА.
Предстоятель помісної Української Православної Церкви звершив чин освячення дзвонів кафедрального собору святих
рівноапостольних Костянтина та Єлени та
Покровського храму Свято-Троїцького духовного центру.
- Сьогодні ми радіємо з того, що спільно звершили освячення цього прекрасного храму на честь Покрови Божої Матері,
- сказав у проповіді Митрополит Епіфаній.
- Ми освятили престол у храмі, який буде
збирати вірних. Тому для вашої громади це
справжнє торжество, бо освячується храм,
освячується святиня, освячується дім Божий. Цей день є справді для кожного з нас
особливим, але найбільш особливим є для
тих, хто трудився, хто будував, хто вболівав, хто долучався не тільки матеріально, але й порадою, молитвою чи духовно
підтримував. І сьогодні я би хотів згадати
передусім приснопам’ятного протоієрея
Анатолія. Адже саме завдяки його старанням розпочалося на цьому місці грандіозне
будівництво. Я переконаний, що він також
присутній тут духом. І він радіє, що те, над
чим трудився тривалий час, розбудовуючи, – воно увінчалося цим освяченням. Він
трудився не тільки тут для вашої громади,
але для утвердження Української Церкви
в ті складні роки становлення її як автокефальної. Тому і його заслугою є, що ми
сподобилися отримати довгоочікуваний
Томос, у якому раз і назавжди засвідчено,
що ми є визнаною помісною Православною
Церквою.
Блаженнійший Митрополит Епіфаній
зустрівся з дітьми Арсенієм Борисом та
Максимом Антонишиним, які страждають
на спінальну м’язову атрофію, їхніми батьками та волонтерами, які їм допомагають. В
Україні 300 дітей страждають на цю недугу
й потребують дороговартісного лікування.
- Молитва і добре слово здатні дарувати надію, - зазначив Митрополит Епіфаній. - У часи випробувань важливо не
падати духом, бо якщо всередині відбувається злам, людина втрачає все. Потрібно
пам’ятати, що у Бога немає нічого неможливого. Після Свого Вознесіння Господь
не полишив нас, і щоденно ми стаємо
свідками Його чудес.
Вагома частина візиту Митрополита
Епіфанія була присвячена спілкуванню
з молоддю. Блаженнійший під час першосвятительського візиту зустрівся зі
студентами Тернопільського національного медичного університету та отримав диплом Почесного професора цього
закладу. Також взяв участь в урочистому
засіданні вченої ради Західноукраїнського національного університету, на якому
Блаженнішому Митрополиту Епіфанію

❸ Яка позиція Церкви щодо того,
що сучасна жінка все частіше прагне
реалізувати себе в кар'єрі, ніж у сімейному житті?
Ми за те, щоби чоловіки та жінки
мали рівні умови для розвитку, зокрема
в кар'єрі. Наприклад, якщо жінка може в
певній галузі бути кращою, ніж чоловік,
то чому ми можемо бути проти? Ми за те,
щоб усі працювали над своїм розвитком.
Тому в сім'ї мають бути стосунки взаємної любові та підтримки, без будь-якого
приниження й насилля.

було присуджено звання Почесного професора цього закладу вищої освіти.
У ЗУНУ Митрополит Епіфаній також
зустрівся зі студентами та відповів на
актуальні запитання від молоді. Предстоятель Української Православної Церкви
закликав їх бути ревними, чинити добрі
діла та втілювати в житті Божественний
закон любові.
- Ми всі хочемо бачити сильну, незалежну, єдину, європейську й демократичну
Україну. Проте задля цього потрібно багато трудитися. Кожен на своєму місці, здійснюючи ту місію, яка на нього покладена,
- сказав Митрополит Епіфаній. - Якщо виконуватимемо її ревно і відповідально, то,
звичайно, ми побачимо успіхи в майбутньому. Якщо ми єднаємося і гуртуємося, то
ми є силою. Якщо ми єдині, то ми успішно
долаємо всі перешкоди, які трапляються
на нашому життєвому шляху і шляху нашого українського народу
На завершення урочистостей Блаженнійший Митрополит Епіфаній нагородив
ректора Західноукраїнського національного університету Андрія Крисоватого орденом святого архістратига Божого Михаїла.

З пластунами і активною молоддю почесний гість зустрівся у невимушеній атмосфері на Набережній Тернопільського
ставу просто неба.
- Зараз перед нашою українською молоддю постає багато різних викликів. І
для того, щоб із ними впоратися, юнакам
і дівчатам потрібна духовна підтримка.
Церква покликана зробити все можливе
для того, щоби молода людина в сучасному світі почувала себе духовно затишно,
- зазначив Митрополит Епіфаній.

Він виділив на своїй сторінці
у фейсбуці п’ять актуальних
питань, з якими до нього
звернулися молоді люди.
❶ Що можу порадити тим студентам, які незабаром стануть випускниками?
Дуже важко, коли ми завершуємо навчальний заклад, покидати велику університетську родину. Проте це не повинно нас зупиняти, навпаки – має давати
сили й натхнення рухатися далі, зберігаючи добрі стосунки з нашими вчителями
й викладачами, які заклали добру основу
для нашого майбутнього.

❹ Як можна впоратися з тим, що
пандемія коронавірусу зруйнувала
плани багатьох молодих людей на майбутнє?
Пандемія – це явище, яке не буде тривати постійно. І поступово ми виходимо з
цього стану. Ми повинні навчитися жити
в такій ситуації з дотриманням норм заради нашої безпеки. Це не завжди просто,
але цей час ми можемо використовувати
для того, щоби вдосконалюватися. Ми
не повинні падати духом, а маємо укріпити його й робити все для того, щоби в
майбутньому було краще. Бо що виявила
пандемія? Коли ми пройшли певний етап
випробування, то зрозуміли, наскільки
важливим для нас є спілкування з людьми й особисті зустрічі. Можливо, ми будемо цінувати більше цей час, який надається для безпосереднього спілкування.

❺ Як в умовах світу можливостей
протистояти гордині?
Сучасний світ закликає кожного з нас
бути гордими. Зараз сучасна людина ставить себе в центрі світобуття, забуваючи
про Бога. Але Господь завжди залишається досяжним, Він є поруч. Він невпинно
стукає у двері нашого серця. Але ми настільки заклопотані якимись справами,
що не чуємо цього стуку, а говоримо, що
нібито це Бог не чує і не відповідає на
наші прохання. Але від нас, від того, чи
є у нас гординя, залежить, наскільки ми
близько чи далеко від Бога. Бо саме гординя є основою всіх інших майбутніх
гріхів. Тому потрібно боротися й протиставляти їй наше смирення, бо Господь
гордим противиться, а смиренним подає
Свою благодать. Якщо ми намагатимемося бути смиренними і цю чесноту втілювати в своєму житті, то протистоятимемо
гордині. Ба більше, зможемо побачити,
що Бог є близько до нас. А Господь, у відповідь, допомагатиме й надихатиме нас
робити добрі й корисні справи.

Наш День

Господар

Чому на грядці
жовтіє часник

Я

кщо бадилля
часнику почало
жовтіти, це означає,
що рослині потрібна
ваша допомога. Нестача
добрив, вологи та
шкідники – найчастіше
загрожують гарному
врожаю.

Досить поширена причина пожовтіння часнику – нестача
азоту. Пов'язана вона з тим, що азот швидко вимивається з грунту, і рослина не отримує його в належній кількості. При дефіциті
азоту листя часнику стає вузьким і витягнутим.
Все, що вам потрібно зробити в цьому випадку - це внести
азотовмісні добрива. Робити це потрібно в період активного росту часнику - ранньою весною. Можна використовувати мінеральні або органічні добавки, а можна обійтися карбамідом або сечовиною. Приготуйте розчин - розведіть 20 г сечовини у відрі води
(10 л) і полийте нею посадки з розрахунку 8-10 л/кв. м грунту.
Калій і магній - важливі мікроелементи для часнику. Якщо їх
не вистачає, часник починає злегка жовтіти, а потім сохне. При
дефіциті калію полийте грядки з часником розчином сірчанокислого калію з розрахунку 15-20 г на 10 л води. Брак магнію можна
компенсувати розчином власного виробництва. Для цього потрібно розвести 150-200 г сірчанокислого магнію в 10 л води.
Будь-якій рослині потрібна волога, від її нестачі часто гинуть
навіть найвитриваліші культури. Часнику полив особливо необхідний в травні-червні, а якщо ви ще й розрихлите грунт, рослина
буде вам безмежно вдячна.
Незважаючи на те, що часник відноситься до фітонцидних
рослин, які ми нерідко використовуємо для відлякування шкідників від інших культур, свої шкідники і хвороби у нього є. Несправжня борошниста роса, гниль, іржа, цвіль, а також цибулева муха, нематода, міль або кліщ - ось далеко не повний список
«напастей». Хворий або пошкоджений шкідниками часник також може пожовтіти. Щоб переконатися в наявності/відсутності шкідників або патогенів, доведеться викопати одну головку
часнику з пожовклим пером. Якщо на ній є гниль, пліснява, гнилі
корінці, личинки в основі цибулини або рожевий наліт на денці
- винні шкідники. Від хвороб доведеться обприскувати фунгіцидами (біологічними чи хімічними), від цибулевої мухи відмінно
допомагає полив сольовим розчином (200 грамів солі на 10 літрів води), від нематоди порятунку немає.
Що робити, щоб попередити ураження? Не садити часник на
одному і тому ж місці кілька років поспіль; перед посадкою протягом 12 годин витримувати зубчики часнику в слабкому розчині марганцівки; раз в 3-4 роки оновлювати посівний матеріал,
щоб хвороби не накопичувалися; вирощувати на одній грядці з
часником чорнобривці і календулу (коріння цих квітів отруйне
для нематод).

Врожай помідорів
покращить кропива

Рецепт простого та дієвого добрива

П

ісля висаджування у ґрунт
потрібно потурбуватися про
розсаду помідорів, аби отримати
гарний врожай. Ми розкажемо вам
про перевірений рецепт добрива, яке
не тільки помічне, а й натуральне і не
потребує особливих зусиль.
Бочку об’ємом 200-300 літрів наповніть кропивою на одну третину. Далі в неї слід додати цебро коров’яку й 2 лопати золи, після
чого необхідно вилити в бочку 3 літра сироватки, а в завершення
додати до отриманого складу дріжджі в кількості 2 кілограмів. Два
тижні – це термін, необхідний для того, щоб добриво настоялося й
вважалося готовим для підгодівлі томатів.
Розводити добриво потрібно з розрахунку 1 л на 10 літрів води.
Поливати томати необхідно під корінь. Одного разу на тиждень буде
цілком достатньо, щоб помідори почали швидко рости й утворювали перші зав’язі.
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Мульчування, пасинкування
і вирощування на шпалерах

Лайфхаки, які допоможуть
отримати гарний врожай огірків

О

гірки – один з
улюблених овочів
українців. Але дуже
часто буває, що ці рослини
починають сохнути і жовтіти.
Щоб отримати гарний
врожай, дотримуйтеся
простих правил.
Місце для вирощування огірків повинно добре освітлюватися
сонцем (припустима півтінь) і бути
захищеним від вітру. Ґрунт для огірків повинен бути в міру пухким,
таким, що добре втримує вологу й
дуже родючим.
Оптимальна температура для
нормального розвитку огірків (як
і інших гарбузових культур) коливається в межах 23-30 градусів.
Температура повітря нижче 15 градусів призводить до пригнічення й
зупинки росту рослин на будь-якій
стадії розвитку.
Коли огірки зійшли, обов’язково розрихліть довкола них ґрунт.
Усі пасинки (зав’язі й навіть бічні
пагони), що ростуть із перших 3-х
або 4-х листків молодої рослини
огірка, слід вилучити. Це допоможе
розвитку здорової та міцної кореневої системи огірка.
Регулярний полив особливо

важливий для огірків під час активного росту (червень) і утворення
плодів (липень, серпень). Навіть короткочасне пересихання ґрунту під
час плодоутворення призводить до
появи гіркоти в огірках, яку потім
ніякими поливами не усунути. Поливати огірки необхідно теплою
водою (холодна вода спричиняє виникнення сірої гнилі).
Для збереження вологості
ґрунту посадки огірків мульчують
органічними матеріалами (можна
навіть використовувати скошену
траву з газону). Мульча охороняє
ґрунт від швидкого висихання й
пригнічує ріст бур’янів, тож поливати огірки можна буде рідше, а
рихлити й полоти грядку не доведеться.
Коренева система огірків потребує повітря. Часті поливи ущільнюють незамульчований ґрунт, а
розпушування ушкоджує ніжне коріння. Щоб забезпечити доступ повітря, за допомогою садових вил у
землі роблять проколи на глибину
10-15 см.
При вирощуванні огірків у відкритому ґрунті під час затяжних
дощів виникає небезпека швидкого
поширення сірої гнилі в загущених
батогах рослин. Гарні результати

Розмарин виросте

Р

з гілочки

озмарин – дуже
популярна
сьогодні пряність.
Його можна купити
у сушеному вигляді,
але свіжим він смакує
найкраще. До того ж, дуже зручно мати
такий кущик на кухні, щоб зрізати
гілочку в будь-який момент.
Звичайно, можна виростити розмарин з насіння, але сходить він довго. Зручніше купити
свіжі гілочки і вкоренити. Виберіть для вирощування пагони з великою кількістю листочків з
пружними стеблами, що не мають пошкоджень.
Нижні листочки потрібно обірвати і поставити
у воду. Можна додати розчин препарату "Кореневін". Ємність з гілочками потрібно накрити
поліетиленовим пакетом, встановити у світлому
приміщенні, але не під прямим впливом пекучих
полуденних променів сонця. Кожні 3 дні необхідно замінювати воду у ємностях. А ще можна додавати таблетку активованого вугілля.
Перші корінці з'являються через 2,5-3 тижні.
Коли їх довжина досягає 2-4 см, настає час пересадки. Ґрунтовий субстрат потрібен пухкий.
Рекомендується використовувати готовий універсальний ґрунт, який у співвідношенні 3:1
об'єднують з піском. Наповнюють невеликі горщики і висаджують вкорінені гілочки.
Розмарину потрібен нечастий полив відстояною водою. Також не можна допускати зайвого
висихання субстрату. Рослини починають підгодовувати після закінчення періоду адаптації після пересадки. Вносять кожні 30 днів універсальні
поживні склади з гуматами, чергуючи їх з органічним компостом. Регулярно виконують розпушування поверхневої кірки з метою поліпшення
аерації коріння.
З розмарину, вирощеного з гілочки, вже через
рік можна зрізати листочки. Через 3 роки рослина розростеться і буде не лише джерелом смачної
ароматної приправи, але й прикрасою інтер'єру.

дає підв’язування огірків на шпалери. Для цього можна придбати спеціальну огіркову сітку у магазинах
і використовувати її кілька років.
Огірки чисті, менше хворіють і ви
менше пошкоджуєте рослину, коли
збираєте врожай.
При підгодівлі огірків, щоб
уникнути опіків, поливайте розчином добрива зволожений ґрунт
навколо рослин, уникаючи потрапляння на листя. При холодній похмурій погоді ріст огірків уповільнюється, а коріння не може активно
засвоювати живильні речовини.
Тому не слід удобрювати огірки в
таких умовах.
Регулярний, частий збір урожаю огірків сприяє більш рясному
плодоутворенню, сповільнюючи
старіння рослини й збільшуючи
врожайність.
Пожовтіння й опадання зав’язей огірків свідчить про перезволоження ґрунту або дефіцит живильних речовин при загущеній
посадці. У такій ситуації необхідно
дати ґрунту просохнути й після
цього підгодувати огірки розчином
мінеральних добрив або попелу.

Сіль і бор зроблять

цей коренеплід
солодким і великим

У

буряків насіння
хоч і дрібне, але
багаторосткове,
з одного насіння
може вирости кілька
коренеплодів. Тому
навіть у найбільш
старанних дачників посів завжди
виходить загущений. Щоб буряк не
вродив маленьким, його треба не
тільки рідко садити, а й обов'язково
проріджувати зайві паростки після
появи сходів. Між рослинами в ряду
повинно бути не менше 15-20 см.

Щоб буряк зростав солодким, не рекомендується вносити в ґрунт гній. При розкладанні гною
вивільняється дуже багато азоту, який посилює
ріст бадилля (тоді коренеплоди будуть дрібними)
і надає буряку гіркуватий присмак. Від надлишку
азоту буряк росте кострубатим, блідим, з білявими прожилками, тож краще не ризикувати.
Через 2-3 тижні після першого проріджування буряк підгодовують розчином золи і кухонної
солі. Звичайна, не йодована сіль збільшує вміст
цукрів в буряках. На 10 л теплої води додаємо 2
склянки просіяної деревної золи і 1 столову ложку
солі, перемішуємо і поливаємо бурякову грядку.
Якщо в ґрунті є такий мікроелемент, як
бор, буряк завжди буде солодкий і смачний. Як
правило, дефіцит бору спостерігається в заболочених, піщаних і супіщаних ґрунтах, але в
будь-якому випадку один раз в сезон влаштувати бурякам борну підгодівлю не завадить. Для
її приготування 10 грамів борної кислоти розчиняються в 10 літрах води. У практиці городництва був такий випадок, коли грядку з несолодким буряком підгодували концентрованим
розчином борної кислоти (2 столові ложки на 4
літри води). І вже на наступний день коренеплоди стали значно солодшими.
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Для всієї родини
Сокровенне

Сімейне

гніздечко

Так сонячно,
Що й передати годі –
Надворі травень
Знов розлив тепло.
Немає днів
Щасливіших в природи,
Коли ми втрьох…
Та їх і не було!

Б

На фото Мирослава Коломійчука: Ольга Черній з синами Назарком і Тимофійком
із села Нападівка на Лановеччині.

Етюд

Яблуня і Янгол

Сміялась до світу
своїм цвітом яблуня.
Поруч сидів янгол.
Так схожий на мале дитинча.
Ручки склав у молитві.
"За кого молишся, Янголе?"
"За світ, за душі."
Майський полудень
був залитий сонцем.
Долинала мелодія маївок.
Біла яблуня і білий янгол.
Чи то яблуневі пелюстки,
Чи то яблуневий сніг летів до неба,
Разом з церковним піснеспівом.
Янгол біля яблуні усміхнувся...
Легкість. Лагідність. Май.

Неля ДРИБОТІЙ.

Про кохання

Скапує травень
дощем і смутком

Т

вій дзвінок вихоплює мене
з полону теплого сну. Твій
голос – такий рідний і
такий далекий – окутує ніжністю.
Здається, твої руки обнімають мене.
А на щоці - твій подих.

У цю хвилину я ненавиджу кілометри,
які розділяють нас. Дуже хочу відчути твій
дотик. Побути поруч з тобою маленькою і
беззахисною, загубитися у травневому цвіті кохання і твоїх долонь.
Знаю, через кілька хвилин ти покладеш
слухавку. І я залишуся тільки у думці з тобою. Не знаю, що буде завтра. Але сьогодні у цей тихий день я люблю тебе. Чому ж
весна, яка буяє квітом, скапує у моїй душі
дощем і смутком?
Інна З. м. Тернопіль.

Невигадане

Н

а обійсті
Михайличенків
йшла війна вісімнадцятилітня Ксеня
хотіла заміж.

- За кого? За того чорта? - кричала мати. - П’яниця, ледащо, а
ти себе за ним втопити хочеш?
Заплакана Ксеня мовчала.
- Та годі, Олено, дай дитині
спокій, - не витримав дядько
Петро, чоловік добродушний
та тихий. Рідко коли він насмілювався заперечити дружині,
добре розумів, що марно.
- Хіба ж ти молодою не була?
Та і що з Андрія взяти - спокійний хлопець, та і п’яним його
ніколи не бачив.
- Не бачив? - закричала тітка
Олена. - А коли в селі яке весілля,
то без нього не обходиться.
- Ну, чого ти, - бурмотів дядько
Петро, - то не біда, як іноді при
святі чарку перехилить.
- Де одна, там і друга, - сказала,
як відрізала. - А я свою дитину
не хочу волоцюзі віддавати! Та
й у них не хата, а халупа, город
бур’яном поріс, ледацюги!
- А, робіть собі, що хочете, - не
витримавши отого натиску, махнув рукою дядько Петро,- піду
краще косити.
Втративши і цю слабеньку підтримку, Ксеня мовчки
хустинкою витирала сльози.
Мабуть, побачивши таке горе,
пошкодувала тітка Олена доню,
бо через годину, примирливо обнявши Ксеню за плечі, запитала:
- Любиш?
- Так, - схлипнула Ксеня.
- То й одружуйтесь, - постановила. - Лише нікуди тебе від
себе не відпущу, ми вже старі,
нам помочі треба.
Відшуміло, відгуляло весілля, і на подвір`я Михайличенків
прийшов зять. Молодим відвели половину хати, і, хоч кухня
була спільною, Ксеня почувалася справжньою господинею.
Не вгамовувалась лише тітка
Олена - то зять, поголившись,
залишає брудну бритву на ку-

хонному столі, то одежу свою порозкидав, то глянув спересердя,
то...
- Приймак, - бурмотіла тітка
Олена, минаючи Андрія.
- Ледащо, - лаялась, коли нелюбий зять, спершись на косу, припалював цигарку.
По селу поповзли чутки.
- А правда, що твій Андрій нічого не робить, лише на дивані
лежить і дивиться телевізор?- запитала якось Ксеню сусідка, коли
перестріла на дорозі в магазин.
- Та ні, він з батьком на полі
від ранку до вечора, - щиро здивувалась Ксеня.
- А правда, що він горілку п `є,
мов воду?- не втихала сусідка. А потім б`є тарілки і грозиться
прибити тещу?
- Хто таке сказав? - знову не
могла дійти до тями Ксеня.
- Люди кажуть, - відповіла
та. - Твоя мати усім скаржиться, каже, що і з сокирою за нею
ганявся.
Роздратована Ксеня поспішила додому.
Андрій саме збирався рубати
дрова, котив поліно посеред
двору, як до нього кинулась, задихана від бігу, Ксеня.
- Збирайся, підемо жити до
твоїх батьків, - сказала люто.
- А чого? Що сталося? - розгубився Андрій.
- Йди, збирай речі, - гірко сказала, - потім поясню.
Андрій знизав плечима, та
все ж пішов до хати.
Хутко пакувала речі Ксеня,
подумки прощаючись із рідними стінами. Кидала у валізу сукні та сорочки, згорнула з ліжка
у вузол простирадло та наволочки. Так, певно, і пішли б, не
попрощавшись, якби раптом не
нагодилась Олена.
- Ти куди це зібралась? - поцікавилась, схрестивши на грудях руки.
- До свекра із свекрухою, - схлипнула Ксеня.
- Здуріла, - констатувала тітка Олена. - Куди? У ту халупу?
- Ага, - і у відчинену валізу
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Ключ

від щастя

Кава гірчила, мов життя. Ксеня, зазвичай, кладе в горнятко
трішки цукру. Але не цього разу. Може, гіркий напій
«перегірчить» її настрій... А за вікном витанцьовував
шалений вітер. Хмари зачіплювалися за дерева й сусідні
будинки. Дощ вистукував по шибі хаотичну мелодію. Їй
шалено хотілося сонця! Як у нинішньому сні...

ілий птах з ключем у дзьобі.
Це був голуб, а, може, голубка.
І сонце - яскраве, гаряче. Ксеня
підставила долоні й зловила ключик... чатку колишня любов вимагала компенсації
Дзвінок будильника обірвав сон.
«за змарноване життя». Навідувалась з малим
до Вадима. То грошей просила, то вмовляла
На календарі - «улюблене» число - має пла- повернутися заради сина, бо хлопцеві батько
тити за найману квартиру. Відрахувала гроші. потрібний. На Ксеню не звертала уваги, наче
Поклала в кухні. Господиня прийде й забере. її не було.
І, заодно, перевірить, чи все на місці. Бо попе- Вадим «здався» пізніше, коли батьки-заробіредні квартиранти, начебто, щось поцупили. тчани колишньої коханої купили їй житло, ще
А, може, й ні. Просто пані Галина любить всю- й надсилали «субсидії». Дітей у Вадима з Кседи позаглядати. Навіть у шафу, де лише Ксени- нею не було. Тому, зваживши всі «за» і «проти»,
ні речі.
вирішив дати Ксені «відставку».
Вона могла би жити з батьками. Але батько ...Допила каву. Зателефонувала в службу такне любить Ксеню. Та й не батько він їй. Вітчим. сі. Відучора Ксеня у відпустці. Сидіти в наймаКсеня - материн гріх. Так він її називає. Або ній квартирі не хотілося. Вирішила поїхати в
знайдою. І молодші брати-близнюки до Ксені Карпати. Подруга Ліля через своїх знайомих
ставляться так само, як і батько. Його «шко- домовилася про недороге житло.
ла». А матір завжди мовчить, коли доньку ...Річка про щось розмовляла з горами. Жеображають. Бо прийшла в невістки з «прида- боніла безупину. «Мова» води заспокоювала,
ним» - маленькою Ксенею...
розслабляла.
...Заміж Ксеня вийшла одразу після закінчен- Ксеня - психолог. Її вважають гарним спеціня вишу. Вадим був майже на десяток років за алістом. Чужим людям допомагає, а собі не
неї старший. Жив у малосімейці. Працював на може.
місцевому підприємстві. Щойно переселилася - Може, мені професію змінити, якщо не можу
до чоловіка, гарного залицяння та романтики дати ради сама собі? - якось запитала Лілю.
наче й не було. Вадим на очах у Ксені флірту- - Хірург також не може сам себе оперувати.
вав з чужими жінками.
- Порівняла...
- А скільки того життя?! - відповідав на її до- - Невже страждаєш за колишнім благовіркори.
ним?
Згодом у Вадима «знайшовся» «неформаль- - Та ні. Інколи здається, що й не кохала його
ний» син. Раніше зустрічався з дівчиною. Вона по-справжньому. З дому хотіла чим швидше
народила дитину. Але заміж не покликав. Спо- забратися. От і вискочила заміж. Річ в іншому.
Просто... я, наче, винна, що з’явилася на світ.
Від матері ніколи ласкавого слова не чула. Про
вітчима взагалі мовчу. Навіть бабуся до близПотаємне
нюків прихильніше ставиться, ніж до мене.
Запитала, чи можна в неї пожити деякий час.
Сказала, що ремонт збирається робити. Але це
була відмовка. Ремонтом і не пахне.
...Пригріло сонце. Річка повеселіла. Ксеня
прогулювалася вздовж берега. Розминулася з
молодим чоловіком та його донькою. Дівча не
вгавало, як і річка.
и кажеш, що знову сумуєш без мене. Що тобі не вистачає
У Ксені було улюблене місце для посиденьок
моєї любові і ніжності. Я слухаю у телефонній слухавці
біля
річки - великий камінь. Пригадала, як одці слова і подумки повертаюся у минуле. Коли ти просто
нокласник Ромко розповідав цікаві історії про
пішов – не прощаючись. Не пояснивши, що ж сталося між нами?
каміння. Його дядько геологом був. Ромко казав, що каміння - живе. Воно «росте», але дуже
Я була надто гордою, аби розшукувати тебе і запитати: а як же наше вічне коповільно. Тож у Ксені з’явився новий «друг» хання, у якому ти мене запевняв? Мене так страшно боліло через нашу розлуку
камінь, який, мабуть, уже «дорослий».
серце, що я просто не знаю, якими зусиллями волі забороняла собі думати про
- А чому тьотя щодня сама тут сидить? - запитебе.
тало
дівча в батька.
Удень мене рятувала робота. А ночі вперто приходили у снах твоїми обіймаНе
знаю.
ми. Я так зримо відчувала дотик твоїх рук, твоїх губ, що здавалося реальність за
Можна
я запитаю?
якусь мить стане дійсністю.
Любопитній
Варварі...
Я точно знаю: від кохання можна збожеволіти. Але його не можна випросити,
Дівчинка знала, що сталося з Варварою. Тому
вимолити, виплакати. Кохання, напевне, як хворобу, треба пережити. Наодинці
батька не дослухала, побігла до Ксені. Зупиниз болем і світом, який здебільшого тебе не розуміє. І не тому, що люди жорстокі,
лася. З цікавістю її розглядала.
просто у кожного свої проблеми.
- Хочеш знати, чому я сиджу на цьому камеІ раптом випадкова зустріч з тобою, а може, і ні, бо кажуть, що у житті немає
ні?
нічого випадкового. Моє серце знову закричало від болю і розпуки. Так голосно
Мала кивнула головою.
для мене і так тихо для тебе. Правда ж, ти навіть не почув? Бо я усміхалася. Кра- Він - теплий і чарівний.
сива і сильна жінка. Якби я розказала тобі, як сумувала, хіба це щось змінило б?
- Але ж твердий.
Загублених у розлуці почуттів уже не повернути. Мої сни були міражами, у яких
- Я плед маю.
насправді не було тебе.
- А чому він чарівний?
Ти запросив мене на каву. Я прийшла, але тоді, коли захотіла сама. Бо тепер я
- Бо він «дорослий». Багато всього чув і бавільна птаха, яка колись так важко і гірко перехворіла коханням до тебе. Ти ж
чив. Розуміє мову води і вітру. І дарує приємні
просиш про зустрічі знову і знову. Вимолюєш хоч крихітку любові. Але пам’ятадумки.
єш – любов не можна випросити…
- Це така казка?
Я знаю – ти самотній. Чоловік, який прагнув знайти щастя з іншою – може, не
- Ні, це правда.
такою впевненою у собі, тихою домашньою жінкою. Віриш, якби ти її знайшов –
Батько дівчинки засміявся, слухаючи їхній
я була б щаслива. Але доля призначила тобі любити мене...
діалог.
- Мар’янко, не мороч голову.
Оля ПРИСЯЖНЮК. Чортківський район.
Але дівчинці було цікаво.

Заміжжя
полетів альбом, котрий Ксені
колись подарували хресні. Фотографії розсипались по підлозі, під ногою чавкнула пахучою
рідиною пластмасова пляшечка шампуню. Ксеня опустилась
навколішки і почала збирати
фотографії.
- Я ж тобі, доню, добра хочу, полагіднішавши, гладила її по
голові, як малу дитину, тітка
Олена.
- Хочете? - Ксенин голос тремтів від сліз. - А брехати на Андрія
- це добре? А плітки пускати по
селу - теж турбота? Розлучити
нас хочете? Не вийде.
- Куди? - загородила дорогу
Олена. - В чужу хату, аби люди
пальцями тикали? Не пущу, і
все!
Ксеня мовчки оминула матір.
Довго гомоніло село про ту
оказію. Жаліли і Ксеню, й Андрія, а найбільше дядька Петра,
що із такою зміюкою живе. Переказували, що, прийшовши з
поля додому і не заставши ані
дочки, ані зятя, лише зітхнув
і сів вечеряти. "Видно, під добрим каблуком тримає його
Олена", - сміялися люди.
А що ж тітка Олена? Поклялася, що ноги її у сватів не буде. Та
народила Ксеня сина, і відтаяла.
Прийшла на хрестини, відвідує, бавить онука. Та все ж на
зятя дивиться косо…
Світлана
ТРУХАНОВАДЗУДЗИЛО.
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- А як вас звати? - запитала.
- Ксеня.
- Гоцулка Ксеня, - пожартував незнайомець.
- Та ні, я не місцева. Приїхала на відпочинок.
- Я - Мар’яна. А тата звати Михайло. Можна
мені також посидіти на камені?
Тепер у Ксені з’явилася подружка. Щойно
побачивши Ксеню, Мар’яна поспішала до неї.
Просила щось розповісти. А, бувало, просто
тихо сиділа. Тоді дівчинка видавалась сумною.
- Ви її не прив’язуйте до себе, - попросив
Михайло. - Ми роз’їдемось, а Мар’янка... Мами
в нас нема. Тому докучає вам. Хоча, дивно. Зазвичай, вона сторониться жінок.
Ксеня не насмілилася запитати, де ж мама.
- У мами - маленький хлопчик. І вона з нами
не живе, - наче, підслухавши Ксенині думки,
пояснила дівчинка.
...Михайло з Веронікою були закоханими і
щасливими. Одружилися. Народилася доня.
Після декретної відпустки Вероніка влаштувалася менеджером на фірму, де Михайлів
двоюрідний брат був другою людиною після
шефа. Вероніка завжди подобалась Денисові. І
тепер вона була поруч. Красива й жадана. Він
не встояв. Вона - також.
Про їхній роман Михайло дізнався, коли Вероніка завагітніла від коханця. Вирішила з
чоловіком розлучитися. Михайло не заперечував. Лише попросив залишити з ним доньку.
Вікторія погодилася. Тим паче, що Денис не
був у захопленні від чужої дитини.
Мар’яна сімейні перипетії перенесла тяжко.
За мамою сумує і не бажає з нею бачитися водночас. Братика ігнорує. У школі діти підтрунюють над Мар’яною, що її залишила мама. А
вона ж лише другий клас закінчила. Що вони в
цьому віці розуміють?
- А ви звідки? - поцікавилась Ксеня.
Виявилось, з одного міста.
Час минув швидко. Михайло з донькою збиралися додому. А в Ксені ще залишалося два
дні відпочинку.
- Ми з татом запрошуємо вас на вечерю, - мовила Мар’яна. - Прийдете?
Вони жартували, сміялися. Вечеря була до
смаку. Але десь у глибині душі кожен жалкував, що завтра вже не побачаться.
Михайло з Мар’яною провели Ксеню до її
помешкання. На прощання дівчинка зробила
незвичний подарунок. Ксеня бачила, що вона
носить на шиї звичайний ключ. На тоненькій
кісочці, сплетеній з кольорових ниток. Дівчатко зняло свою нехитру прикрасу й поклало в
Ксенину долоню.
- Це - мамин ключ. Колись вона ним відкривала наші двері. А тепер я дарую його вам.
Ксеня розгубилася.
- Мар’янка вирішила щось залишити вам на
спогад, - пояснив Михайло. - А ви, якщо бажаєте, залишіть нам номер свого телефону. Можливо, якось знову повечеряємо...
...Тепер вони учотирьох приїжджають на
відпочинок у Карпати. І обов’язково навідуть
«свій» камінь. Михайло, Ксеня, Мар’яна і маленька Софійка - дружна родина.
А ключ... Ксеня пам’ятає свій
сон, наче це було сьогодні. І
береже Мар’янин подарунок.
Бо він - ключ до її щастя... до
їхнього щастя...

Ольга ЧОРНА

СТРУНИ СЕРЦЯ
Міняймося добром
О, Боженьку, як хочеться добра,
Як хочеться його роздати людям.
В душі настала зоряна пора,
Життя моє складається з прелюдій.
Так хочеться всміхатися усім,
Усмішку всім і кожному роздати.
Якщо одне помножимо на сім,
То скільки щасть прийде тобі до хати?
Всміхаймося, даруймо щастя всім,
Міняймося добром, воно потрібне.
Примножене з одного стане сім,
Лише добро притягує подібне.

Щоб серце не боліло
Чому так є? Чому? Чому? Чому?
Свою лиш правду завжди чують люди.
Але ж воно не так! І так не буде,
Та правда вигідна лише йому.
Навчімося послухати усіх,
До спільного знаменника зведімо,
Злість пропаде, це не буде за гріх,
Щоб серце так ні в кого не боліло.

Краса
Крізь сито із дерев пролилось світло,
Тече струмками, мовби ниточки,
А сонечку всміхаються привітно
Із озера лілеї-свічечки.
Яка краса… Забула всі турботи,
Неначе бісер – вранішня роса.
Вдихаю той смарагд, впиваюсь доти,
Щоб ситі стали серце і душа.

Про себе
А що про мене треба знати?
Живу, літаю в піднебессі…
Мені не треба срібла, злата,
Бо маю інші інтереси.
Дай, Боже, миру Україні,
Хай правда вийде із темниці.
Зросте хай сад на цій руїні,
Розквітнуть усмішки на лицях…
Олександа КАРА.
(Із книжки
«Зазираю у день).
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травня
відбулися
одинадцять
поєдинків третього
туру чемпіонату
Тернопільської області
2021 року в трьох лігах.
Пропонуємо результати
зіграних матчів.

Вища ліга
«Рідна Борщівщина» (Борщів) – ФК «Тернопіль-ТНПУ» –
1:1 (1:1).
«Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – «Медобори» (Зелене) – 3:3 (2:1).
«Зоря» (Хоростків) – ФК
«Нараїв» – 0:2 (0:0).
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ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ФУТБОЛ

«Поділля» (В. Березовиця) – 0:2
(0:1).
«Нічлава» (Копичинці) –
«Збруч» (Гусятинська ТГ) – 1:0
(1:0).
«Колос» (Зборів) – ФК «Скалат» – 1:0 (0:0).

*****
18 травня відбулося жеребкування кубка області
2021 року. Зголосилося взяти
участь у змаганнях 10 команд,
дев’ять з яких беруть участь у
чемпіонаті області, а одна – ФК
«Плотича» – переможець Ліги
чемпіонів Тернопільщини сезону-2019/20.

Перша ліга
ФК «Трибухівці» – ФК
«Мельниця» (Мельниця-Подільська) – 0:2 (0:0).
«Нива» (Підгайці) – «Нива»
(Городниця) – 2:1 (1:0).
«Віго-Острів» (Острів) – ФК
«Вишнівець» – 0:4 (0:2).
«Вікнини» (Вікно) – «Ко- За результатами жеребкулос» (Бучач) – 1:3 (0:1).
вання сформувалося
дві пари попереднього
Друга ліга
етапу змагань:
«Олімпія» (Клювинці) –
П1: «Медобори» (Зелене) –
«ПрофАгро» (Кременець) – 0:3 «Нива» (Теребовля).
(0:2).
П2: «Поділля» (Васильківці)
ФК «Скала-Подільська» – – ФК «Вишнівець».

Спортарена

У чвертьфіналах
зустрінуться:
❶ ФК «Плотича» – «АгронОТГ» (В. Гаї)
❷«Колос» (Бучач) – «Поділля» (В. Березовиця)
❸ ФК «Тернопіль-ТНПУ» –
ФК «Нараїв»
❹ переможець пари №1 –
Переможець пари №2
Господарями перших матчів будуть команди, які вказані
першими.
Матчі попереднього етапу
кубка області відбудуться 9 і
16 червня, 1/4 фіналу – 16 і 23
червня, півфінали – 4 і 11 серпня. До фіналу, який відбудеться
24 серпня, кожен етап складатиметься з двох поєдинків. Команди гратимуть вдома і на виїзді.
*****
Ліга чемпіонів
Тернопільщини.
Півфінал. Перші матчі:
ФК «Плотича» – «Збруч»
(Дорофіївка) – 3:0 (2:0).
«Колос-Бровар» (Сидорів) –
ФК «Вигнанка» – 3:3 (1:3).
*****
Ліга Тернопільщини.
Півфінал. Перші матчі:
«Поділля» (В. Березовиця) –
ФК «Івачів» – 2:4 (1:3).
ФК «Вишнівець» – «Олімпія» (Клювинці) – 2:2 (1:2).

*****
На чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті (Угорщина) український плавець Михайло
Романчук переміг на дистанції 800 м вільним стилем. Українець показав результат 7 хв 42,61 сек. Таким чином він виграв вже друге золото на цій континентальній першості, адже став першим на дистанції
1500 м вільним стилем. Загалом для українця це вже
четверта золота медаль ЧЄ.
А от Андрій Говоров став віце-чемпіоном Європи
на дистанції 50 метрів батерфляєм.
У фінальному запливі він показав результат
23.01 секунди, програвши переможцю всього 0.01
секунди.
На Євро-2021 з плавання було розіграно 43 комплекти нагород. За підсумками турніру українські
спортсмени тричі піднімалися на подіум. У медальному заліку наша збірна посіла шосте місце.
*****
Завершився чемпіонаті Європи з боротьби серед
спортсменів до 23 років у Північній Македонії. Загалом представники України заробили в Скоп'є 14 медалей - 8 у дівчат і по 3 у греко-римлян та спортсменів вільної боротьби.
*****

переміг Рафаеля Агаєва з Азербайджану - 3:1. Це золото чемпіонату Європи стало першим в кар'єрі для
Станіслава Горуни та першим для чоловічої збірної
України за весь час виступів на ЧЄ.
*****
Івано-Франківський "Ураган" став чемпіоном України з футзалу. У фінальній серії чемпіонату України клуб
зустрічався з "Продексімом". Переможець повинен був
здобути три перемоги. Перші два матчі проходили в
Херсоні, де двічі перемогу здобув "Ураган".
У другій ігровий серії Івано-Франківський клуб
вже приймав "Продексім" у себе. У першій зустрічі
херсонський колектив здобув перемогу і подарував
надію на чемпіонство. Проте у четвертій грі фінальної серії "Ураган" зумів переграти "Продексім" з рахунком 5:2 і вдруге в історії став чемпіоном України з
футзалу. Прикарпатський клуб перервав чотирирічну переможну серію "Продексіма".
*****
У британському Гейтсхейді відбувся новий сезон
Діамантової ліги з легкої атлетики. Боролася за перемогу лише одна українка - Юлія Левченко. Однак, подолати планку на висоті 1.91 м українська стрибунка
не змогла - підсумкова дев'ята позиція. Для Левченко
це найгірший результат за останні три роки.
*****
Британський важковаговик Тайсон Ф'юрі підписав контракт на поєдинок із американцем Деонтеєм
Вайлдером після того, яка американський боксер домігся його проведення через суд. Поєдинок має відбутися 24 липня у Лас-Вегасі (США).
Відтак, для українського боксера Олександра
Станіслав Горуна приніс чоловічій збірній Украї- Усика остаточно відкрився шлях до поєдинку проти
ни першу в історії золоту медаль чемпіонату Європи. британця Ентоні Джошуа, який мав битися зі співвіУкраїнець, який виступає у вазі до 75 кг, у фіналі ЧЄ тчизником за титул абсолютного чемпіона світу.

Невиразна гра напередодні Євро

З

бірна України
несподівано зіграла
внічию з Бахрейном
у першому контрольному
матчі перед Євро-2020.

У Харкові наша команда грала експериментальним складом.
Більшість футболістів, які виступають в іноземних чемпіонатах,

приєднаються до збірної, коли
закінчиться клубний сезон.
Команда Андрія Шевченка
відчувала суттєві труднощі проти
добре організованої збірної Бахрейну. А на 75-й хвилині господарі поля взагалі пропустили. Голкіпер нашої національної команди
Анатолій Трубін збив суперника
у своєму штрафному майданчику.

Суддя призначив пенальті, який
реалізував Саєд Дія.
Україна врятувалася від поразки у компенсований час, коли
після передачі Артема Довбика
відзначився Віктор Циганков.
У рамках підготовки до Євро2020 на національну команду
чекають ще два товариські матчі
- з Північною Ірландією, 3 червня
у Дніпрі та з Кіпром, 7 червня у
Харкові.

Наш День

Спорт

«Нива» залишається
у Першій лізі
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травня футбольний клуб "Нива"
Тернопіль у 27 турі чемпіонату Першої
ліги у домашньому матчі обіграв
житомирське "Полісся" – 2:0.
На початку поєдинку двох команд із нижньої частини таблиці
було багато боротьби. У цих якостях дещо кращими були господарі
з Тернополя. «Нива» створила дві нагоди у першій половині першого тайму, а тоді й «Полісся» відповіло своїм подвійним ударом.
Забили ті, кому це було більше потрібно. Ігор Семенина навісив, а
найкращий нападник команди Сергій Кисленко вколотив головою
з ближньої штанги – 1:0.
У відповідь «Полісся» відсунуло гру від своїх воріт, але рахунок
не зрівняло.
Початок другого тайму в атаках провели господарі. У черговій
атаці Тарас Мороз після скидки Вовченка виконав навіс на дальню
штангу до Ігоря Семенини, той скинув під удар, м’яч завовтузився у
штрафному майданчику й після удару когось із тернополян влучив
у руку захиснику житомирської команди. Головний арбітр призначив пенальті й реалізував його Ігор Семенина – 2:0.
За підсумком поєдинку «Нива» майже гарантувала собі збереження прописки в Першій лізі. Наступний матч тернопільська команда проведе проти місцевого клубу у Миколаєві 26 травня.

Новий турнір УЄФА:
Ліга конференцій

З сезону 2021/2022 в Європі будуть
три міжнародні клубні турніри.
До Ліги чемпіонів та Ліги Європи
додалася Ліга конференцій.

В

УЄФА намагалися
залучити чим
більшу кількість
клубів з Європи до
матчів єврокубків. Тому
участь у кваліфікації
Ліги конференцій
візьмуть команди усіх 55
членів УЄФА.
У турнірі заявлено 184
клуби. Всі вони проходитимуть етапи кваліфікації.
46 команд потраплять у
турнір, вибувши з кваліфікаційних раундів Ліги чемпіонів
та Ліги Європи.
На груповому етапі виступлять лише 32 команди. Вони
будуть поділені на вісім груп
по чотири клуби.
Матчі будуть відбуватимуться у четвер ввечері - тоді
ж, коли й матчі Ліги Європи.
Переможці груп вийдуть в
1/8 фіналу Ліги конференцій.
Команди, які посядуть другі
місця у своїх квартетах, зіграють стикові матчі з клубами,
які посядуть треті місця в групах Ліги Європи. Переможці
вийдуть в 1/8 фіналу. Фінал
запланований на 25 травня

2022 року в Тирані.
Переможець Ліги конференцій гарантує собі місце в
груповому раунді Ліги Європи
на наступний сезон.
Україну в дебютний сезон
представлятимуть два клуби
– «Колос» та «Ворскла». Обидві команди стартуватимуть з
кваліфікації. «Ворскла» стартує з другого кваліфікаційного раунду (жеребкування
– 16 червня, матчі – 22 та 29
липня), а «Колос» – з третього
кваліфікаційного раунду (жеребкування – 19 липня, матчі
– 5 та 12 серпня).
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45
32
44
36
45
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Остальці - Сущин Тернопіль
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Чортків-Тудорів
2
2
щоденно
12-40 13-20

25.

20-87

Чортків-Шипивці

35

6-30 7-45
12-45 13-55
15-10 16-25

3

2

26.

20-15

Збараж-Ланівці

37

6-20

13-30

1

2

щоденно

27.

20-68/1

Кременець-Шумськ
ч/з Жолобки

36

8-30
6-50
5-30
14-00
10-50
6-25
15-10
6-25
6-00
10-00
8-15
14-30
7-25
15-00
6-50
14-00
5-20
10-00
15-20

9-55
12-00
6-45
15-10
11-35
8-10
17-00
12-10
7-00
10-30
12-20
17-30
12-15
18-10
9-50
16-20
7-00
12-45
17-25

2

2

1,2,3,4,5,7

7-10

14-15

5-40
10-55
15-55
6-30
12-15
13-40
6-00
11-00
15-45
6-25
8-25
10-30
13-55
18-10
6-25
11-55
16-05
8-05
10-40
12-10
14-00
15-40
17-50
6-45
17-40

6-45
12-05
17-05
7-50
18-00
17-10
6-00
11-00
15-45
7-25
9-25
11-35
15-00
19-10
7-50
13-25
17-35
9-10
11-25
13-05
14-55
16-50
18-55
8-00
18-50

7-10

13-33

6-20
8-40
11-20
14-00
16-00
6-50
13-42
6-25
6-40
12-40
16-20
8-45
14-05

7-20
9-40
12-20
15-00
17-00
12-00
15-25
17-00
7-45
13-50
17-40
12-00
17-00

5-30

щоденно

Яблуневий фестиваль у Яблунові
39
39
21

Неповторні свята вже майже 10 років влаштовують
Кременець-Ланівці
29. 20-71/1
ч/з Катеринівку
у мальовничому селі на Тернопільщині
28.

30.
31.
32.
33.
34.
35.

20-73
15/16,
17/18
887/888,
889/890
937/938,
939/940
759/760,
761/762,
763/764
801/802

39

Ланівці-Вишнівець

28

Кременець - Тернопіль

75

Очеретне(Збараж)Тернопіль

68

Ланівці-Тернопіль

65

Тернопіль-Устечко

60

Кременець-Бережани
ч/з Почаїв, Зборів

122

Підволочиськ - Мала Лука

31

37.

20-32

Тернопіль-Теребовля ч/з
Різдв'яни

48

38.

20-18

Тернопіль-Лозівка ч/з
Богданівку, Терпилівку

43; 49;
46

39.

20-20

Тернопіль-Жеребки ч/з
Р.Село

32

40.

20-51

Тернопіль-З.СлободаКозова ч/з Ішків

50

41.

20-1

Тернопіль – Ст. Збараж

26

42.

20-105

Чортків-Буданів

32

43.

585/586

Бучач – ТернопільМонастириська ч/з
Підгайці

117

20-98

Чортків -Товстеньке

27

20-84

Раковець - Тернопіль

50/24

20-6

Тернопіль-Опрілівці ч/з
Збараж

37

46. 9/10,11/12

3
3

2
2

1,2,3,4,5,7
1,2,3,4,5,7
5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,7
7

2

2

щоденно

2

2

щоденно

2

2

щоденно

2

2

щоденно

3

2

щоденно

1

2

5,6

3

2

Щоденно

3

2

Щоденно

3

2

Щоденно

5

2

2,3,4,5,6,7

3

2

6

2

2

2

1

2

1,2,3,4,5,7

5

2

1,2,3,4,5,6

2

2

3

2

2

2

1,2,3,4,5,6

11-40

1

2

Щоденно

Щоденно

Щоденно

Щоденно

Щоденно
Щоденно

Кременець - Тернопіль

75

315/316

Сков'ятин – Тернопіль ч/з
Борщів

125

48.

355/356

Окопи – Тернопіль

162

7-00

15-10

1

2

Щоденно

49.

989/990,
991/992,
993/994

Тернопіль-Іванівка ч/з
Підволочиськ

52,77,61

5-50
9-10
17-55

6-58
15-10
19-45

3

2

Щоденно

50.

20-52/1

Зборів-Тернопіль

39

2

Щоденно

51.

Теребовля-Почаїв

130,95,
70

10-40
16-50
10-05
14-05

2

985/986,
987,988

9-10
14-45
5-45
12-40

2

2

Щоденно

52.

20-14/1

Тернопіль - М.Березовиця

46,50,24

3

2

Щоденно

53.

20-29

Тернопіль-Ілавче ч/з
Сороцьке

35

4

2

Щоденно

54.

871/872,
873/874,
995/996

Тернопіль-Поручин ч/з
Бережани

71

3

2

Щоденно

47.

Розпочав фестиваль виступ вчительського колективу Яблунівської мистецької дитячої школи під керівництвом Мирослава Шевчука, який заспівав псалом,
присвячений Воскресінню Ісуса Христа.
Порадував виступом «Brass-квінтет» під
керівництвом Андрія Гарасюка.
Вже майже десять років вирують фестивалі у Яблунові – є не тільки весняний,
а і зимовий, літній та осінній фестивалі.
Із задоволенням відвідують події сусіди.
З села Коцюбинці приїхав колектив юних
співачок. Дівчата Анастасія Мудра, Оленка Федорів, Христина Федорець співали
соло та ще й потішили гостей грою на
синтезаторі. Цікаво, що керівник Володимир Добровольський почав займатися
з дітьми після виходу на пенсію – до того
працював вчителем музики у школі і тепер щиро радіє успіхам своїх вихованців.
- Дуже гарні діти, - розповідає. - На
пенсії не маю, що робити вдома, тому і
приходжу до дітей. Останні шість сезонів
ми не пропускаємо жодного фестивалю у
Яблунові. Батьки задоволені і я теж.
Яскраві в червоних костюмах, вишиванках вийшли з веснянками до гостей

46

20-97

45.

колективів виступили
на сцені села Яблунів
Чортківського району
Копичинецької ОТГ. У неділю там
проводили весняний фестиваль
«А в Яблунові яблуні цвітуть».

Кременець-В.Загайці

36.

44.

Наталія Сингіль, незмінна ведуча усіх
фестивальних подій села, зізналась:
- Коли завершується фестиваль часом
буває і думка «ніколи знову», але проходить час і знову беремось за роботу.
Насправді, кожен фестиваль приносить
неймовірні емоції, адже зі сцени звучить
рідна українська пісня, а перед сценою
вдячні глядачі.
Весняний фестиваль вже має свою
історію. Його започаткував уродженець
Яблунова поет і пісняр Іван Кушнір.
- Ми раді, що наша літня сцена знову
розквітнула яблуневим квітом, - розповідає він. - До нас у цей непростий час
приїхали колективи творчі, талановиті,
співучі з Хоросткова, Чернівців, Хмельницького, Копичинців, Івано-Франківська, Борщова, Тернополя, Києва, Закарпаття та з сусідних сіл. Ми раді кожному,
хто зголосився, розуміємо, як це важливо, коли є для кого співати, показати
своє мистецтво, показати його молодому
поколінню.
Чудові яблуневі квіти, які прикрасили сцену, фотозони, як і неймовірну
сукню «Весна» з живих квітів та зілля,
зробила команда школярок на чолі з талановитою майстринею Олександрою
Матіяш. Гостя фестивалю з Хоросткова
Тетяна Музичка із задоволенням приміряла плаття.
- Я вперше на фестивалі у Яблунові,
хоча близько живемо, але не складалось відвідати. Відчуття неймовірні, а це
плаття, як із казки – піони, квіти магнолії, бузок – уся краса весни і відчуваєш
себе вічно юною, весняною, - зізналася із
захопленням.

20-70

6-35
12-25
5-50
9-20
15-00
17-50
5-50
12-35
16-45

16-50
14-05
18-20
7-00
10-20
16-05

7-30
14-40
18-50

Умови конкурсу
Конкурси з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах
загального користування, що не виходять за межі території Тернопільської області
(внутрішньообласних маршрутах) проводяться відповідно до вимог Закону України «Про
автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 3 грудня 2008р. №1081 (зі змінами) та Умов конкурсу з перевезення пасажирів на
приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за
межі території Тернопільської області (внутрішньообласних маршрутах) затверджених
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 6 серпня 2019 року № 482-од
зареєстрованих в Головному територіальному управлінні юстиції у Тернопільській області від 20
серпня 2019 року за №113/1134.
Об’єктом конкурсу може бути: маршрут (кілька маршрутів) та/або оборотний рейс (кілька
оборотних рейсів) міжміського автобусного сполучення; маршрут (кілька маршрутів) приміського
автобусного сполучення.
На конкурс виносяться об’єкти із затвердженими паспортами автобусних маршрутів.
Рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на
маршрутах, повинен за пасажиромісткістю, класом, технічними та екологічними показниками
відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту.
Структура парку автобусів, що працюватимуть на маршруті загального користування, має
відповідати таким критеріям:
1) сфера використання автобусів за видами сполучень:
на приміських автобусних маршрутах загального користування повинні бути задіяні
автобуси категорії М 2 класу А та В та (або) категорії М 3 класу А, В та І, II, III;
на міжміських внутрішньообласних маршрутах протяжністю до 150 км – категорії М 2
класу А та В та (або) категорії М 3 класу А та В,II та III;
2) перевізник-претендент зобов’язаний мати достатню кількість транспортних засобів для
виконання перевезень, що визначені для обслуговування об’єкта конкурсу та перевезень, які
повинні виконуватися відповідно до чинних договорів. Достатня кількість транспортних засобів
визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних
транспортних засобів, яка становить 10 відсотків необхідної кількості автобусів для виконання
перевезень.
Автобуси, які пропонуються перевізником-претендентом для резерву (автобуси для заміни
рухомого складу у разі виходу техніки з ладу), повинні бути не нижче за показниками категорії,
класу, комфортності основних транспортних засобів, передбачених цими Умовами та Порядком.
На кожному об'єкті конкурсу, який включає приміські автобусні маршрути загального
користування, перевізник повинен забезпечити роботу транспортних засобів, пристосованих для
перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в кількості до 50
відсотків – з 1 січня 2020 року.
У разі відсутності в перевізників-претендентів автобусів, що відповідають Умовам, вони
мають право подавати до Конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що
містять характеристику наявних автобусів, які перевізник претендент пропонує використовувати
на даному маршруті, а також інвестиційний проект-зобов’язання щодо оновлення парку автобусів
на цьому маршруті на визначений період до п’яти років.
У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають Умовам,

разом з керівником Мирославою Декалюк і господарем фестивалю Іваном Кушніром артистки театру пісні
«Оберіг» Тернопільського міського
територіального центру соціального обслуговування населення.
- Оскільки ми театр, то в нас ще
й підхід є до кожної пісні особливий.
Ми привезли «Чебреці» Анатолія Пашкевича, «Зелений сад», українську народну
пісню, і «Соколи». Просила я дуже небеса, щоби була погода і це дійство відбулось, щоби розтанули замерзлі серця від
української пісні, - поділилась керівник
колективу Мирослава Декалюк.
Запалила своїм співом, зійшла зі сцени до глядачів відома співачка з Чернівців Ірина Стиць. Після виступу глядачі
довго аплодували співачці.
Доки на сцені виступав колектив за
колективом, неподалік традиційно працювала польова кухня. Господар кухні
Михайло Пирижок – головний кухар
Яблунівських фестивалів приготував
150 літрів смачної рибної юшки. На величезній пательні підсмажувалась картопля та гриби. Усі гості та учасники поча-

стувались наїдками та похвалили
команду кухарів.
- Ми раді організовувати для людей
свято, до цього долучився наш старостат
і ми не зупиняємось, – поділився планами сільський голова Яблунова Андрій
Балабух. – Плануємо і літній фестиваль,
але вже обласний для найсильніших людей. Запрошуємо всіх охочих як до участі,
так і на гостину.
Хоча напередодні фестивалю на
Яблунів падав щирий дощ, але під час
свята хіба окремі краплинки потурбували глядачів…Таки небеса почули прохання організаторів та учасників - і українська пісня вільно лунала серед квітучих
яблунь Яблунова.
Олена МУДРА.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Оголошення

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ЗАРУДДЯ»
Код ЄДРПОУ 40457683 інформує про намір провадити планову діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта
господарювання
Юридична адреса: Україна, 47333,
Тернопільська обл., Тернопільського р–
ну (Збаразького р-ну), с. Заруддя, вул.
Грушевського, буд. 28, тел. +38 (097)
365-75-54.

2 . Планована діяльність,
її характеристика, технічні
альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Планованою діяльністю ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ЗАРУДДЯ» передбачається:
- розміщення асфальтобетонної
установки ДС-168, ґрунтозмішувальної
установки ДС-50Б для виробництва асфальтобетонних та грунтощебеневих
сумішей та емульсійної установки GIEB50/2 для виробництва бітумних емульсій, які використовуються при будівництві та ремонті автодоріг, на території
Колодненської сільської ради, Тернопільського р–н (Збаразького р-ну), Тернопільської обл.;
Технічна альтернатива 1
Передбачено розміщення асфальтобетонної установки ДС-168, ґрунтозмішувальної установки ДС-50Б та
емульсійної установки GIEB-50/2.
В процесі виробництва асфальтобетонних сумішей використовується
таке технологічне обладнання в складі
установки ДС-168: живильник (завантажувально-дозувальні бункери), транспортер подачі інертних матеріалів, змішувач, сушильний барабан, резервуари
з бітумом, дизпаливом та мазутом, силоси зберігання мінерального порошку,
бункери целюлозної та структуруючої
добавок, перекачувальні насоси палива, бітуму, бункери готової продукції та
склади інертних матеріалів.
В складі грунтозмішувальної установки ДС-50Б для виготовлення грунтощебеневих сумішей (для нижнього
шару дорожного покриття) використовуються живильник, транспортер подачі інертних матеріалів, змішувач, ємності зберігання цементу, резервуари з
водою, резервуари з емульсією, насоси
емульсії, бункер готової продукції, надлишків, а також склади інертних матеріалів.
Для виробництва бітумної емульсії
(що необхідна для якісного скріплення дорожніх шарів) використовується
таке технологічне обладнання в складі
установки GIEB-50/2: колоїдний млин,
насоси перекачування бітуму, води та
емульсії, резервуари з бітумом, нагрівач
термального масла, ємність кислоти,
резервуари емульсії, пристрій відпуску
на а/т.
На території також передбачено використання фронтальних навантажувачів, заправного пункту та резервуарів з
дизпаливом, бензином, заточного верстату, дизель-генератора, зварювального посту та пропан-бутанового різака.
Технічна альтернатива 2 (нульова
альтернатива)
Відмова від провадження планованої
діяльності. Відмова від встановлення
обладнання по виробництву асфальтобетонних, грунтощебеневих сумішей
та бітумної емульсії призведе до неповного забезпечення соціальних потреб в
якісному та швидкому ремонті автодоріг в регіоні, зменшення надходжень до
бюджету.
У зв’язку з тим, що технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною з точки зору раціонального та екологічно
безпечного використання матеріалів
та технічних можливостей виготовлення продукції із використанням новітнього устаткування, з застосуванням
передових технологій виробництва
асфальтобетонних та грунтощебеневих
сумішей, технічна альтернатива 2 (нульова) не розглядається.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні
альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива
1
Здійснення планованої діяльності
передбачається на земельній ділянці,

що розташована на території Колодненської сільської ради, Тернопільського
р–н (Збаразького р-ну), Тернопільської
обл., для розміщення обладнання та
устаткування. Здійснення діяльності на
території відбувається на підставі договору оренди. При цьому підтверджується відповідність даного виду діяльності
всім необхідним вимогам, безпечність
виробничого процесу та віддаленість
від населеного пункту.
Територія належить до земель промисловості та призначена для виробничих потреб та розміщення основних, допоміжних і підсобних будівель і споруд,
що пов’язані з користуванням надрами.
Кадастровий номер ділянки –
6122484800:01:001:1000. Цільове призначення: «11.01 Для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням
надрами для виробничих потреб»
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Територіальною альтернативою було
провадження планованої діяльності на
земельній ділянці площею 1.4705 га у
Тернопільськійобл, Тернопільському
р–н (Збаразькому р-н),с. Зашляхом (кадастровий номер земельної ділянки
№6122487400:01:003:0622). Враховуючи те, що цільове призначення даної
земельної ділянки не відповідає потребам підприємства та потребує зміни, ділянка потребує проекту рекультивації,
натомість територіальна альтернатива
1 має екологічні та економічні переваги в розташуванні, що визначається
віддаленістю від житлової забудови на
нормативну відстань, цільовим призначенням під промисловість, а також
наявністю договору оренди, територіальна альтернатива 2 не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив
планованої діяльності
Метою планованої діяльності ТОВ
«БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ЗАРУДДЯ»
є виробництво асфальтобетонних та
грунтощебеневих сумішей, що застосовуються в дорожньому будівництві.
Соціально-економічна
необхідність
планованої діяльності – забезпечення
регіону якісними матеріалами для будівництва автомобільних доріг, створення нових робочих місць за рахунок
працевлаштування місцевого населення із забезпеченням сучасних умов праці, поповнення місцевого бюджету податками.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг
виробництва тощо).
Асфальтобетонна та грунтозмішувальна установки вітчизняного виробництва ПрАТ «Кредмаш» та ТОВ
«Кредмашсервіс», а також емульсійна
установка GIEB-50/2є сучасним виробництвом із використанням мікропроцесорної системи управління, що
забезпечує оптимально економний режим роботи, підвищує культуру виробництва, надійність безвідмовної роботи обладнання та зводить до мінімуму
вплив на навколишнє середовище.
Номінальна потужність мобільної асфальтобетонної установки ДС-168 - 160
т/год, 220 тис. т/рік.
Номінальна потужність ґрунтозмішувальної установки ДС-50Б, виробництва
ПрАТ «КРЕДМАШ», становить 240 т/год,
240 тис. т/рік.
Номінальна потужність емульсійної
установки GIEB-50/2 становить 15 т/
год, 10000 т/рік бітумних емульсій,
При виготовленні асфальтобетону
використовуються інертні матеріали
(відсів, щебінь різних фракцій переважно з місцевих гранкар’єрів), мінеральний порошок, целюлозна,структуруючадобавки та бітум. Просушування та
нагрів інертних матеріалів відбувається в сушильному барабані обертового
типу, в якому застосовується високоефективний пальник з можливістю спалювання дизпалива і мазуту. Установка
оснащена ефективною системою мокрого пиловловлення.
Розігрів і циркуляція термального
масла, що підтримує бітум в нагрітому

стані, забезпечується нагрівачем маслаз
пальником на дизельному пальному.
При виготовленні грунтощебеневих
сумішей використовуються щебінь та
фрезерований матеріал (подрібнене
старе покриття доріг) цемент, вода,
емульсія. Виготовлення нижнього шару
дорожнього покриття відбувається
шляхом перемішування компонентів в
змішувачі без підігріву.
При виробництвібітумнихемульсій
вякостісировинивикористовуєтьсябітум, вода, емульгатор, кислота. Виготовлення продукції відбувається шляхом перемішування компонентів.
До складу заправного пункту входять: наземні резервуари для зберігання дизельного палива та бензину;
паливно-роздавальні колонки продуктивністю 40 л/хв кожна.
Також передбачено влаштування:
парковок технологічного транспорту;
побутового, адміністративного, лабораторного та санітарно-побутового
блоків; вагової; складів інертних матеріалів, протипожежних резервуарів та
резервуарів запасу води.
Потреба в енергетичних ресурсах для
підприємства становить 630 кВт.
Режим роботи підприємства – 240
днів/рік.Кількість працюючих – 27 чоловік, режим роботи - позмінний
6. Екологічні та інші
обмеження планованої
діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Підприємство відноситься до об’єктів, для яких екологічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні та інші обмеження приведені в діючих державних
екологічних нормативних документах,
будівельних, санітарних і протипожежних нормах.
Екологічні обмеження:
- при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного законодавства;
- викиди від стаціонарних джерел
викидів повинні здійснюватися при
наявності Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
(у відповідності з його умовами) та не
перевищувати граничнодопустимих
нормативів;
- відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності,
повинні передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених
договорів, для подальшого зберігання,
оброблення, утилізації, знешкодження,
захоронення, видалення;
- виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів.
Санітарно-гігієнічні обмеження:
- експлуатацію об’єкта здійснювати
згідно з чинними нормативними санітарно-гігієнічними нормами та правилами;
- дотримання вимог до організації
санітарно-захисної зони відповідно до
Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів
(ДСП 173-96);
- рівень акустичного забруднення не
повинен перевищувати нормативів шумового забруднення та вібрації на межі
нормативної СЗЗ.
Інші обмеження:
- дотримання охоронних зон інженерних комунікацій та дотримання правил пожежної безпеки.Протипожежні
та містобудівні обмеження відповідно
до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та
забудова територій»
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
- територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспортною та промисловою інфраструктурою (забудовою), яка склалася на
території планованої діяльності та поряд з нею;
- забезпечення меж санітарно-захисної зони та допустимого рівня впливу
шкідливих факторів на цій межі;
- використання земельних площ в
межах земельних ділянок, наданих у користування у відповідності з вимогами
чинного законодавства.
щодо територіальної альтернативи 2
Обмеження до територіальної аль-

тернативи 2 не розглядаються.

7. Необхідна еколого-інженерна
підготовка і захист території
за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Інженерна підготовка території
включає планування майданчика, вирівнювання ґрунтового покриву під
опори збірно-розбірного устаткування;
влаштування дорожнього покриття з
плит після проведення монтажних робіт для забезпечення нормальних умов
маневрування техніки по території згідно затвердженої схеми руху транспорту;
забезпечення дотримання протипожежних вимог за рахунок відповідного
інженерного оснащення ділянки.
Під’єднання об’єкту до існуючих електромереж відповідно до правил приєднанняелектроустановок до електричних мереж. Монтаж електрообладнання
та облаштування промислового майданчика штучною мережею освітлення
проводитиметься відповідно до схеми,
а також діючих норм і правил. Підключення інших необхідних комунікацій
за допомогою тимчасових інженерних
мереж.
Проектні рішення забезпечуватимуть раціональне використання ґрунту,
передбачені заходи протидії просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювані,
захисні та компенсаційні заходи.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Передбачено дотримання меж санітарно-захисних та охоронних зон
інженерних комунікацій та споруд. До
майданчика планованої діяльності запроектовані під’їзні дороги з твердим
покриттям. Організація транспортних
потоків буде запланована після отримання замовлень на поставку асфальтобетону і погоджена з місцевими
органами самоврядування, якщо такі
потоки проходитимуть через населені
пункти.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядалася.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат та мікроклімат: вплив не передбачається.
Повітряне середовище: джерелами впливу на повітряне середовище
є: розвантаження щебеню, відсіву та
фрезерованого матеріалу з автотранспорту та зберігання на складах; два
живильники та транспортери подачі
інертних матеріалів; пересипка інертних матеріалів; силоси зберігання мінерального порошку; бункери целюлозної
і структурованої добавок; пневмотранспорт дозатора целюлозної і структурованої добавок, аспірація сушильного
барабану, нагрівач термального масла,
завантаження скіпу, відвантаження негабариту, відвантаження продукції на
автотранспорт; приймання, перекачування та зберігання бітуму, дизпалива,
мазуту, бітумної емульсії; ємність кислоти, відпуск бітумної емульсії, фронтальні навантажувачі, АЗС, зварювальний пост.
В процесі планованої діяльності в атмосферне повітря здійснюватиметься
викиди речовин у вигляді суспендованих твердих часток, оксидів азоту, вуглецю оксиду, діоксиду сірки, бензолу,
толуолу, ксилолу, метану, неметанових
летких органічних сполук, водню хлориду, вуглецю діоксиду.
Асфальтобетонна установка має у
своєму складі сучасне пилогазоочисне
устаткування, що відповідає вимогам
стандартів за обсягами викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря.
Водне середовище: Питні та санітарно-гігієнічні потреби забезпечуються привозною водою.
Технічне водопостачання здійснюється з поверхневих та підземних джерел водопостачання та на підставі договору з комунальним підприємством.
На об’єкті не передбачається скид
стічних вод у водоймища та ґрунтові
води. Комунально-побутові стоки відводяться у вигріб з подальшим виве-

зенням згідно договору з комунальним
підприємством. Потенційний вплив
планованої діяльності на водне середовище знаходитиметься в межах допустимих норм.
Геологічне середовище: вплив не
передбачається.
Ґрунти, земельні ресурси: можливий незначний механічний вплив
в процесі монтажу устаткування на
влаштовані бетонні опори, при цьому
погіршення показників фізико-механічних властивостей ґрунтів не відбуватиметься. Заплановані заходи по охороні
ґрунтів від забруднення, в т.ч. оснащення площадки контейнерами для побутових і будівельних відходів, влаштування дорожнього покриття з плит та
монолітних основ під обладнання, які є
складовою частиною збірно-розбірного
устаткування асфальтобетонної установки.
Шум: На межі нормативної санітарно-захисної зони забезпечуються нормативні значення шуму, що не перевищують допустимих рівнів згідно вимог
ДСП №173.
Рослинний і тваринний світ та
об’єкти природно-заповідного фонду: вплив не передбачається, заповідні
об’єкти та зони рекреації в зоні впливу
відсутні, цінних насаджень на території не виявлено, шляхи міграції тварин
відсутні.
Навколишнє соціальне середовище: забезпечення регіону якісними
матеріалами для будівництва автомобільних доріг, створення нових робочих
місць за рахунок працевлаштування
місцевого населення із забезпеченням
сучасних умов праці, поповнення місцевого бюджету податками, збільшення
вантажообігу у обраному регіоні. Вплив
позитивний.
Навколишнє техногенне середовище: в районі розміщення планованої діяльності відсутні пам’ятки архітектури,
історії та культури.Заплановані заходи
щодо мінімізації впливу, а саме влаштування об’їзних шляхів, віддалених від
населених пунктів.
Відходи: в процесі розміщення та
експлуатації утворюватимуться відходи, ідентифіковані за державним
класифікатором відходів. По мірі накопичення всі відходи будуть вивозитись
та передаватись спеціалізованим підприємствам для подальшого вивезення
та утилізації згідно попередньо підписаних договорів, що укладатимуться
щорічно або діятимуть на умовах пролонгації.
Вплив на довкілля, здоров’я і умови
проживання населення знаходитиметься в межах доступних нормативних значень. Передбачені технологічні рішення, методи керування та застосовані
заходи забезпечують дотримання норм
діючого природоохоронного законодавства. Проведення яких-небудь додаткових заходів щодо запобігання або зменшення фізичних видів дії на довкілля не
доцільно.
щодо технічної альтернативи 2
Технічна альтернатива 2 не розглядається, оскільки перевага надана проекту планованої діяльності.
щодо територіальної альтернативи 1
Ґрунти, земельні ресурси: землі, що
підлягають впливу планованої діяльності відносяться до земель для промисловості, з цільовим призначенням
11.01 Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що
пов'язані з користуванням надрами для
виробничих потреб, вилучення земель
с/г призначення не планується.
Ландшафт: зміни ландшафту та необхідність проведення рекультивації
земель не передбачаються.
Навколишнє соціальне середовище: дотримання меж санітарно-захисної зони, рівня шуму та ГДК забруднюючих речовин на межі житлової забудови.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядалася.

продовження на стор. 15
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Оголошення
Початок на стор. 14
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 відповідний пункт і
частину статті 3 Закону України “Про
оцінку впливу на довкілля”)
Планована діяльність з розміщення
асфальтобетонної установки ДС-168,
ґрунтозмішувальної установки ДС-50Б
для виробництва асфальтобетонних та
грунтощебеневих сумішей та емульсійної установки GIEB-50/2 для виробництва бітумних емульсій, які використовуються при будівництві та ремонті
автодоріг, на території Колодненської
сільської ради, Тернопільському р–н
(Збаразькому р-ну), Тернопільської обл,
відноситься до другої категорії видів
планованої діяльності та об’єктів, які
можуть мати значний вплив на довкілля
та підлягають оцінці впливу на довкілля (згідно п. 4 - зберігання та переробка
вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних
родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу); поверхневе
та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі
500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше та п.11 - споруди
для виробництва штучних мінеральних
волокон, виробництво екструдованого
пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону ч. 3 статті 3 Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля»; 2059VIII від 23 травня 2017 року).

10. Наявність підстав для
здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля
(в тому числі наявність
значного негативного транскордонного впливу на довкілля та
перелік держав, довкілля яких
може зазнати негативного транскордонного впливу
(зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг
досліджень та рівень деталізації
інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з ОВД у відповідності зі ст.6 Закону України “Про оцінку
впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23
травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу
на довкілля та можливості для
участі в ній громадськості
Планована суб'єктом господарювання
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 довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб'єктом
господарювання звіту з оцінки впливу
на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту
з оцінки впливу на довкілля, будь-якої
додаткової інформації, яку надає суб'єкт
господарювання, а також інформації,
отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійс-
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нення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання
уповноваженим органом мотивованого
висновку з оцінки впливу на довкілля,
що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу
на довкілля у рішенні про провадження
планованої діяльності, зазначеного у
пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи
з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження
планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання
рішення про провадження планованої
діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля
передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого
суб'єктом господарювання звіту з оцінки
впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до
звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь
у громадських слуханнях. Детальніше
про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде
повідомлено в оголошенні про початок
громадського обговорення.

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля. Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності,
зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення,
збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості
до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Будівництво автозаправочного комплексу
та АГЗП, Тернопільська область, Тернопільський район, с.Великі Гаї.
Загальна площа земельної ділянки під будівництво АЗК становить 0,9260 га, ділянка знаходиться в орендному користуванні ТОВ «ПЛОМІНЬ» ЛТД, згідно Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності
на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотеки,
Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна
№ 245335568, виданий 22.02.2021р. Кадастровий
номер: 6125281700:01:001:3386. Цільове призначення земельної ділянки – (11.02) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості.
Передбачається будівництво АЗК в комплексі
з АГЗП та автомийкою самообслуговування. АЗК
запроектований середньої потужності на 250 заправок на добу нафтопродуктами та 100 заправок
на добу СВГ пропан-бутан. Зберігання бензину і
дизельного палива передбачено у двох підземних двостінних металевих резервуарах об’ємом
50+55 м3, які поділені на секції, в т.ч. 5 м3– резервна секція для аварійного зливу нафтопродуктів. Зберігання СВГ передбачено в одному підземному резервуарі об’ємом 19,9 м3. Автомийка
самообслуговування запроектована на 6 постів,
та призначена для обслуговування легкових автомобілів.
В будівлі АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів передбачається влаштування торгового залу - магазину з продажу супутніх товарів промислової та продовольчої груп
в розфасованій упаковці та міні-кафе – для швидкого харчування відвідувачів.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)
2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Пломінь» ЛТД. Код ЄДРПОУ 14047057
Юридична і поштова адреса: 47722, Тернопільська область, Тернопільський район, село Великі Гаї, вулиця Об’їзна, будинок 33
Контактний номер телефону: 067 440 9387.

(повне найменування юридичної особи, код
згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний
код або серія та номер паспорта (для фізичних
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідному контролюючому
органу і мають відмітку у паспорті), місце знаходження юридичної особи або місце провадження
діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер
телефону)
3. Уповноважений орган, який
забезпечує проведення громадського
обговорення
Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації за
адресою: 46000 м. Тернопіль вул. Шашкевича, 3
E-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua
Тел. +38 (0352) 22-00-20. Контактна особа
Груніна Світлана Олександрівна.
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна
особа)

4. Процедура прийняття рішення про
провадження планованої діяльності
та орган, який розглядатиме результати
оцінки впливу на довкілля
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно- будівельною
інспекцією України, яка знаходиться за адресою:
01133, м.Київ, бульвар Лесі Українки, 26. Телефон
(044) 291-69-04. (вид рішення про провадження
планованої діяльності, орган, уповноважений
його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок
громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля, включаючи
інформацію про час і місце усіх
запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше
35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві
оголошення) та надання громадськості доступу

№20 (407) / 26 травня - 1 червня 2021 р.
Тимчасово, на період дії та в межах
території карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України з метою
запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби
(COVID-19), спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, до повного його скасування
та протягом 30 днів з дня скасування
карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати,
що припадають на цей період, про що
зазначається в оголошенні про початок
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на
веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15
цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження і пропозиції,
вкажіть унікальний реєстраційний номер
справи про оцінку впливу на довкілля
планованої діяльності у Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (зазначений
на першій сторінці цього повідомлення).
Це значно спростить процес реєстрації та
розгляду Ваших зауважень та 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 робочих днів з дня їх отримання). Особи, що
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надають зауваження і пропозиції, своїм
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний
врахувати повністю, врахувати частково
або обґрунтовано відхилити зауваження
і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля. Детальна
інформація про це включається до звіту
з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження
планованої діяльності
Згідно чинного законодавства України рішенням про провадження даної
планованої діяльності буде: висновок з
ОВД, на підставі якого підприємством
будуть отримані документи дозвільного
характеру згідно вимог екологічного законодавства України
Висновок з ОВД надається Управлінням екології та природних ресурсів
Тернопільської обласної державної адміністрації

15. Усі зауваження і пропозиції
громадськості до планованої
діяльності, обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Управління екології та природних
ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації, що знаходиться
за адресою: 46008 м. Тернопіль, вул.
Шашкевича, 3; email: eco_ter@eco.te.gov.
ua, Відділ оцінки впливу на довкілля, контактна особа: Груніна Світлана
Олександрівна, тел. (0352) 22-00-20.

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру,
не зазначається суб’єктом господарювання)
№ 20212267454
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку
з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які
зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності
їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі
в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів
України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
(СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, до повного його скасування та протягом 30
днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати,
що припадають на цей період.
Громадські слухання (перші) відбудуться:
Громадськість має право подавати будь-які
зауваження або пропозиції, які стосуються планової діяльності на поштову або електронну адресу уповноваженого територіального органу.
Письмові зауваження та пропозиції (у тому числі
в електронному вигляді) щодо даної планованої діяльності громадськість може надавати до
Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації за
адресою: 46000 м. Тернопіль вул. Шашкевича, 3,
е-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua, протягом всього терміну громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності.
Громадські слухання (другі) відбудуться:
Не заплановані.
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний
орган або уповноважений
територіальний орган, що забезпечує
доступ до звіту з оцінки впливу на
довкілля та іншої доступної інформації
щодо планованої діяльності
Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації за
адресою: 46000 м. Тернопіль вул. Шашкевича, 3
E-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua
Тел. +38 (0352) 22-00-20. Контактна особа
Груніна Світлана Олександрівна. (зазначити
найменування органу, місцезнаходження, номер
телефону та контактну особу)
7. Уповноважений центральний орган

або уповноважений територіальний
орган, до якого надаються зауваження і
пропозиції, та строки надання
зауважень і пропозицій
Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації за
адресою: 46000 м. Тернопіль вул. Шашкевича, 3
E-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua
Тел. +38 (0352) 22-00-20. Контактна особа
Груніна Світлана Олександрівна. (зазначити
найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення,
зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація
щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності на 199 аркушах. (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що
стосується планованої діяльності)
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
додаткової інформації (відмінне
від приміщення, зазначеного у
пункті 6 цього оголошення),
а також час, з якого громадськість
може ознайомитися з ними
Великогаївська сільська об’єднана територіальна громада
за адресою: 47722, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Великі Гаї, вул. Галицька, 47; 0352
490098, 0352-490298, 0352-490398
Дата: з 01.06.2021 р.
Управління екології та природних ресурсів
Тернопільської обласної державної адміністрації
за адресою: 46000 м. Тернопіль вул. Шашкевича, 3. Тел. +38 (0352) 22-00-20.
Дата: з 01.06.2021 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Пломінь» ЛТД
Представник ТОВ «Пломінь» ЛТД за довіреністю Балко С.Й. за адресою: 46027, м.Тернопіль,
бульвар Просвіти, 6б. Контактний номер телефону: 0503775396, 0674409387.
Дата: з 01.06.2021 р.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами, контактна
особа).
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31 травня

Понеділок
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Д/с «Свiт дикої природи».
06.30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
06.50 М/ф «Про порося, яке вмiло
грати в шашки».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 05.10
Новини.
07.05, 09.35 Т/с «Гордiсть».
08.05 Невiдомi Карпати.
08.30 Геолокацiя: Волинь.
09.05 Телепродаж.
11.30, 17.20 Роздивись.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя.
15.10, 21.45, 00.40, 05.45 Спорт.
15.20, 02.15 UA:Фольк. Спогади.
16.35 Концерт. Наталiя Валевська.
17.30 Д/с «Дикi тварини».
18.50 ЧЄ-2021 з футболу серед
молодi U21. 1/4 фiналу.
Iспанiя - Хорватiя.
21.55 ЧЄ-2021 з футболу серед
молодi U21. 1/4 фiналу.
Португалiя - Iталiя.
00.50 Перша шпальта.
01.20 Д/ф «Хто створив Змiєвi
вали?»
03.10 Концерт. Сергiй Асафатов.
03.45 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
04.10 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 04.30 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.35 «Життя вiдомих
людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН».
20.43 «Проспорт».
20.45, 21.45 Т/с «Свати».
22.50, 03.20 Т/с «Байки Мiтяя».
00.30 Х/ф «Подiлись щастям
своїм».
01.45 Х/ф «Блондинка в ефiрi».

Iíòåð

04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.05, 18.00, 19.00, 04.00 «Стосується кожного».
12.25 Х/ф «Ягуар».
14.30 Х/ф «Iбiца».
16.05 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи
час».
23.50 Т/с «Що робить твоя дружина?».
01.50 Х/ф «Розмах крил».

03.15 «Подробицi» - «Час».

ICTV

04.40 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00, 11.05 Громадянська оборона.
06.40 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.10, 19.25 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.10 Анти-зомбi.
12.00, 01.50 Секретний фронт.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Петля часу».
15.35, 16.15 Х/ф «Вiйна за планету
мавп».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.10, 21.20 Х/ф «Злочинець».
22.45 Свобода слова.
00.00 Х/ф «Снайпер 5: Спадщина».
02.45 Я зняв!

ÑÒÁ

05.20 Т/с «Коли ми вдома».
07.05 Т/с «Комiсар Рекс».
10.50 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.50, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Детектор брехнi.
20.15, 22.45 Т/с «Невiрна».
23.00 Т/с «Лiнiя свiтла».

Íîâèé êàíàë

05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/ф.
06.50 М/с «Том i Джерi Шоу».
07.30 Орел i решка.
09.50 Х/ф «Перший месник: Друга
вiйна».
12.25 Х/ф «Перший месник. Протистояння».
15.15 Т/с «Надприродне».
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Аферисти в мережах.
21.00 Х/ф «Вовки».
22.40 Х/ф «Поїздочка 2: Смерть
попереду».
00.40 Improv Live Show.
01.30 Вар`яти.
02.40 Служба розшуку дiтей.
02.45 Зона ночi.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00,
03.30 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.10 Мiсiя: краса.
11.15 Усюди люди.
12.20, 04.20 Реальна мiстика.
14.25, 15.30 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Обман», 1 i 2 с.
23.10 Т/с «Обман», 3 i 4 с.
01.10 Т/с «Таємниця Марiї», 1 с.

2 червня

Середа
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Енеїда.
06.30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
06.50 М/ф «Козлик та його горе».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.40, 02.15,
05.10 Новини.
07.05, 09.35 Т/с «Гордiсть».
08.05 Невiдомi Карпати.
08.30 Геолокацiя: Волинь.
09.05 Телепродаж.
11.30 Роздивись.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.45, 00.15, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.25, 22.00 Т/с «Загадковий Доктор Блейк».
17.30 #ВУкраїнi.
18.55 Д/с «Суперчуття. Особливий
загiн».
19.55, 00.30 Д/с «Свiт дикої природи».
23.05 #@)?$0 з Майклом Щуром.
01.30 Суспiльна студiя. Головне.
02.50 Д/с «Тваринна зброя».
03.45 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
04.10 Д/ф «Висота 307.5».

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 04.35 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.35 «Життя вiдомих
людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН».
20.43 «Проспорт».
20.45, 21.45 Т/с «Свати».
22.50 Т/с «Байки Мiтяя».
00.30, 01.45 Х/ф «Подiлись щастям
своїм».
02.40 Х/ф «Щоденник Сiмона
Петлюри».

Iíòåð

05.00 «Телемагазин».
05.30, 22.05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Любов трапляється».
14.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.50 «Стосується
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.50 Т/с «Що робить твоя дружина?».
01.50 Х/ф «Хазяїн тайги».

03.05 «Подробицi» - «Час».
04.35 М/ф.

ICTV

04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дiтей.
04.20 Факти.
04.45, 13.25, 16.15 Т/с «Таємнi
дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.10, 19.25 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.05 Т/с «Смертельна зброя».
11.50, 13.15, 21.25 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
17.00 Х/ф «Снайпер 3».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.20, 02.20 Секретний фронт.
22.40 Т/с «Менталiст».
00.40 Т/с «Контакт».
03.05 Я зняв!

ÑÒÁ

05.25 Т/с «Коли ми вдома».
07.10 Т/с «Комiсар Рекс».
10.40 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.50, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Невiрна».
23.00 Т/с «Лiнiя свiтла».

Íîâèé êàíàë

05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi Шоу».
07.30 Орел i решка.
10.05, 15.15 Т/с «Надприродне».
11.50 Х/ф «Вовки».
13.30 У кого бiльше? (12+).
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Аферисти в мережах.
21.05 Х/ф «Сутiнки. Сага. Новий
мiсяць».
23.45 Х/ф «Тепло наших тiл».
01.40 Improv Live Show.
02.25 Служба розшуку дiтей.
02.30 Зона ночi.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.10 Мiсiя: краса.
11.15 Усюди люди.
12.20 Реальна мiстика.
14.25, 15.30 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Обман», 9 i 10 с.
23.10 Т/с «Обман».
01.20 Т/с «Таємниця Марiї», 5 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Таємниця Марiї».
05.00 Гучна справа.

01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Таємниця Марiї», 2 с.

Enter-фільм

05.50 Х/ф «Як стати щасливим».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.40 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Свiтова кухня по-українськи».
10.25, 02.05, 02.45 «Зорянi долi».
10.40 «Моя правда».
11.30 Х/ф «Чорна долина».
13.10 Х/ф «Арсен Люпен».
15.35 Х/ф «Застава в горах».
17.20 Х/ф «Тривожна недiля».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.55 Т/с «Розслiдування Френкi
Дрейк».
01.55 «Двоколiснi хронiки».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 Т/с «Опер за викликом 5».
09.50 Х/ф «Iдентифiкацiя Борна».
12.05 Х/ф «Перевага Борна».
14.10 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
19.25, 03.10 «Грошi».
20.25 Т/с «Брати по кровi».
22.30, 00.35 Т/с «CSI: Мiсце
злочину».
00.05 «Дубинiзми».
02.25 Т/с «Ласко».
04.10 «Вiдеобiмба 2».
05.05 «102 Полiцiя».
05.45 Телемагазини.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 08.00, 05.30 Топ-матч.
06.10, 23.40 Iталiя - Сан-Марiно.
Контрольна гра.
08.10 Селтiк - Барселона. 1/8
фiналу (2007/08). Лiга чемпiонiв УЄФА.
10.00, 22.20 Yellow.
10.10 Швейцарiя - США. Контрольна гра.
12.00 Зоря - МЮ (2016/17). Лiга
Європи УЄФА.
13.50 Швецiя - Фiнляндiя. Контрольна гра.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00, 22.50 Журнал Лiги Європи.
16.55 Реал - Наполi. 1/8 фiналу
(2016/17). Лiга чемпiонiв
УЄФА.
18.45 Огляд сезону. Чемпiонат
Iталiї.
19.40 Фiнали Лiги чемпiонiв (20072012).
20.10 Ман Сiтi - Челсi. Фiнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
Профiлактика.
05.00 Фiнали Лiги чемпiонiв (19992005).
05.45 Програма передач.

Enter-фільм
05.30 Х/ф «Чорна долина».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00 Моя правда.
10.00 «Свiтова кухня по-українськи».
11.00, 02.45 «Зорянi долi».
11.30 «Моя правда».
12.20 Х/ф «Пророк Мойсей:
Вождь-визволитель».
15.40 Х/ф «Добре сидимо!»
17.00 Х/ф «Дежа вю».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.50 Т/с «Розслiдування Френкi
Дрейк».
02.00 «Двоколiснi хронiки».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.50 «ДжеДАI».
06.25 Т/с «Бiблiотекарi».
08.15 Х/ф «Майор Пейн».
10.05 Х/ф «Велика стiна».
12.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за викликом 2».
20.20 Т/с «Брати по кровi».
22.30, 00.10 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
01.55 Т/с «Ласко».
02.35 «Грошi».
03.35 «Вiдеобiмба 2».
04.15 «102 Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00 Швецiя - Фiнляндiя. Контрольна гра.
07.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 ПСЖ - Байєр. 1/8 фiналу
(2013/14). Лiга чемпiонiв
УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 01.30 Сiвба. Македонiя - Словенiя. Контрольна гра.
12.05 Ворскла - Стандарт (2011/12).
Лiга Європи УЄФА.
13.55 Швейцарiя - США. Контрольна гра.
16.00, 03.20 Огляд iгрового дня.
Контрольна гра.
17.00 Хорватiя - Вiрменiя. Контрольна гра.
18.50 Live. Боснiя i Герцеговина Чорногорiя. Контрольна гра.
19.45, 21.25 Yellow.
20.55 «Auto гол!»
21.35 Live. Нiдерланди - Шотландiя.
Контрольна гра.
23.40 Нiмеччина - Данiя. Контрольна гра.
04.00 Бiлорусь - Азербайджан.
Контрольна гра.
05.45 Програма передач.

Програма ТБ

nday.te.ua

1 червня

Вівторок
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Енеїда.
06.30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
06.50 М/ф «Як Петрик П`яточкiн
слоникiв рахував».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.40, 02.15,
05.10 Новини.
07.05 Т/с «Гордiсть».
08.05 Невiдомi Карпати.
08.30 Геолокацiя: Волинь.
09.35 ЧЄ-2021 з футболу серед
молодi U21. 1/4 фiналу.
Нiдерланди - Францiя.
11.25 Роздивись.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя.
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 05.45
Спорт.
15.30 ЧЄ-2021 з футболу серед
молодi U21. 1/4 фiналу.
Данiя - Нiмеччина.
17.20 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с «Боротьба за виживання».
19.30 Д/с «Дикi тварини».
19.55, 00.30 Д/с «Свiт дикої
природи».
22.00 Т/с «Загадковий Доктор
Блейк».
23.05 #ВУкраїнi.
01.30, 03.05 Суспiльна студiя.
Головне.
03.00 Погода.
04.10 Д/ф «Перехрестя Балу».

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 04.30 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.35 «Життя вiдомих
людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН».
20.43 «Проспорт».
20.45, 21.45 Т/с «Свати».
22.50, 03.25 Т/с «Байки Мiтяя».
00.25 Х/ф «Подiлись щастям
своїм».
01.40 Х/ф «Вiд сiм`ї не втечеш».

Iíòåð

05.00 «Телемагазин».
05.30, 22.05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Любов з перешкодами».
14.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.55 «Стосується
кожного».

20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи
час».
23.50 Т/с «Що робить твоя дружина?».
01.50 Х/ф «Страх висоти».
03.10 «Подробицi» - «Час».

ICTV

04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Факти.
04.45, 13.20, 16.15 Т/с «Таємнi
дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.10, 19.25 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.05 Т/с «Смертельна зброя».
11.45, 13.15, 21.25 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
17.00 Х/ф «Снайпер 2».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20, 02.30 Громадянська оборона.
22.40 Т/с «Менталiст».
00.45 Т/с «Контакт».
03.15 Я зняв!

ÑÒÁ

05.20 Т/с «Коли ми вдома».
07.05 Т/с «Комiсар Рекс».
10.45 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.50, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Таємницi ДНК.
20.15, 22.45 Т/с «Невiрна».
23.00 Т/с «Лiнiя свiтла».

Íîâèé êàíàë

05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi Шоу».
07.30 Орел i решка.
09.30, 15.15 Т/с «Надприродне».
11.15 Х/ф «Вiйна Богiв».
13.20 У кого бiльше? (12+).
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Де логiка? (12+).
20.00, 01.30 Improv Live Show.
21.00 Х/ф «Сутiнки».
23.30 Х/ф «Академiя вампiрiв».
02.15 Зона ночi.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00,
03.30 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.10 Мiсiя: краса.
11.15 Усюди люди.
12.20, 04.20 Реальна мiстика.
14.25, 15.30 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Обман», 5 i 6 с.
23.10 Т/с «Обман», 7 i 8 с.
01.10 Т/с «Таємниця Марiї», 3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Таємниця Марiї», 4 с.

Четвер
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Енеїда.
06.30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
06.50 М/ф «Як козаки кулiш
варили».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 02.15,
05.10 Новини.
07.05, 09.35 Т/с «Гордiсть».
08.05, 01.15 Земля, наближена
до неба.
08.30 Геолокацiя: Волинь.
09.05 Телепродаж.
11.30 Роздивись.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя.
15.10, 21.45, 00.35, 02.50, 05.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.25 Т/с «Загадковий Доктор
Блейк».
17.30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
18.50, 21.55 ЧЄ-2021 з футболу серед молодi U21. 1/2 фiналу.
00.45 Д/с «Свiт дикої природи».
01.30, 03.05 Суспiльна студiя.
Головне.
03.00, 04.05, 05.55 Погода.
04.10 Д/ф «Одесити на Донбасi».

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 04.40 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.35 «Життя вiдомих
людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН».
20.33 «Проспорт».
20.35 «Чистоnews».
20.40 Т/с «Свати».
21.45 «Право на владу».
00.45 Х/ф «Останнiй з могiкан».
02.55 Х/ф «Вiд сiм`ї не втечеш».

Iíòåð

05.00 «Телемагазин».
05.30, 22.05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Мiй собака Iдiот».
14.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.55 «Стосується
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи
час».
23.50 Т/с «Що робить твоя дру-

3 червня
жина?».
01.50 Х/ф «П`ять хвилин страху».
03.10 «Подробицi» - «Час».
04.40 М/ф.

ICTV

04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Факти.
04.40, 13.25, 16.15 Т/с «Таємнi
дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.10, 19.25 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.05 Т/с «Смертельна зброя».
11.50, 13.15, 21.25 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
17.00 Х/ф «Снайпер 4: Перезавантаження».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.20, 02.25 Анти-зомбi.
22.45 Т/с «Менталiст».
00.40 Т/с «Контакт».
03.10 Я зняв!

ÑÒÁ

05.15 Т/с «Коли ми вдома».
07.00 Т/с «Комiсар Рекс».
10.30 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.45, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Невiрна».
23.00 Т/с «Лiнiя свiтла».

Íîâèé êàíàë
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/ф.
06.25 М/с «Том i Джерi Шоу».
07.30 Орел i решка.
09.50, 15.15 Т/с «Надприродне».
11.40 Х/ф «Академiя вампiрiв».
13.30 У кого бiльше? (12+).
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Аферисти в мережах.
21.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. Затемнення».
23.30 Х/ф «П`ятдесят вiдтiнкiв
сiрого».
02.00 Improv Live Show.
02.45 Служба розшуку дiтей.
02.50 Зона ночi.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.10 Мiсiя: краса.
11.15 Усюди люди.
12.20, 03.45 Реальна мiстика.
14.25, 15.30 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».

Enter-фільм
05.50 Х/ф «Мiж високих хлiбiв».
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
11.30 «Свiтова кухня по-українськи».
12.50 «Зорянi долi».
13.25 «Моя правда».
14.15 Х/ф «Пророк Єремiя: Викривач царiв».
15.55 Х/ф «Бiля тихої пристанi...»
17.15 Х/ф «Товариш генерал».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.55 Т/с «Розслiдування Френкi
Дрейк».
02.15 «Двоколiснi хронiки».
03.00 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.40 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.50 «ДжеДАI».
06.30 Т/с «Бiблiотекарi».
08.20 Х/ф «Ямакасi».
10.10 Х/ф «13-й район: Ультиматум».
12.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за викликом 2».
20.25 Т/с «Брати по кровi».
22.30, 00.05 Т/с «CSI: Мiсце
злочину».
01.50 Т/с «Ласко».
02.35 «Грошi».
03.35 «Вiдеобiмба 2».
04.15 «102 Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 08.00, 21.50, 01.30, 03.35,
05.40 Топ-матч.
06.10 Швейцарiя - США. Контрольна гра.
08.10 Вердер - Iнтер (2008/09).
Лiга чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 20.55 Журнал Лiги Європи.
11.15, 01.45 Мальта - Пiвнiчна
Iрландiя. Контрольна гра.
13.00 Фiнали Лiги чемпiонiв (20112004).
13.30 Ман Сiтi - Челсi. Фiнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
16.00 «Auto гол!»
16.30 МЮ - Севiлья. 1/8 фiналу
(2017/18). Лiга чемпiонiв
УЄФА.
18.20 Журнал. УЄФА Євро-2020.
18.50 Live. Хорватiя - Вiрменiя.
Контрольна гра.
19.45 Yellow.
22.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
22.50 Огляд сезону. Чемпiонат
Iталiї.
23.40 Сiвба. Македонiя - Словенiя.
Контрольна гра.
03.50 Iталiя - Сан-Марiно. Контрольна гра.
05.45 Програма передач.
20.50 Футбол. Контрольна гра.
Україна - Пiвнiчна Iрландiя.
23.10 По слiдах.
23.50 Т/с «Опiкун», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Опiкун».

Enter-фільм

05.55 Х/ф «З житiя Остапа Вишнi».
07.10, 09.00, 02.25 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 11.55 «Моя правда».
10.30 «Свiтова кухня по-українськи».
11.35, 02.55 «Зорянi долi».
12.45 Х/ф «Цар Соломон. Мудрий
з мудрих».
16.00 Х/ф «Мiж високих хлiбiв».
17.30 Х/ф «Загiн особливого
призначення».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.00 Т/с «Розслiдування Френкi
Дрейк».
02.10 «Двоколiснi хронiки».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.50 «ДжеДАI».
06.30 Т/с «Бiблiотекарi 2».
08.20 Х/ф «Екстремали».
10.10 Х/ф «Детоксикацiя».
12.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за викликом 2».
20.25 Т/с «Брати по кровi».
22.30, 00.05 Т/с «CSI: Мiсце
злочину».
01.50 Т/с «Ласко».
02.35 «Грошi».
03.35 «Вiдеобiмба 2».
04.15 «102 Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00 Ман Сiтi - Челсi. Фiнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
08.10 Рома - Баварiя (2010/11).
Лiга чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 21.45 Футбол News.
10.20, 02.00 Англiя - Австрiя. Контрольна гра.
12.05 Металiст - Ньюкасл (2012/13).
Лiга Європи УЄФА.
13.55 Боснiя i Герцеговина - Чорногорiя. Контрольна гра.
16.00 Огляд iгрового дня. Контрольна гра.
17.25 Нiмеччина - Данiя. Контрольна гра.
19.15 Журнал. УЄФА Євро-2020.
19.45, 01.45, 03.50 Топ-матч.
20.00, 22.55 «Головна команда».
20.50 Live. Україна - Пiвнiчна Iрландiя. Контрольна гра.
23.55 Нiдерланди - Шотландiя.
Контрольна гра.
04.00 Андорра - Iрландiя. Контрольна гра.

Програма ТБ

4 червня

П’ятниця
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Енеїда.
06.30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
06.50 М/ф «Неслухняна мама».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.40, 02.15,
05.10 Новини.
07.05, 09.35 Т/с «Гордiсть».
08.05 Земля, наближена до неба.
08.30 Геолокацiя: Волинь.
09.05 Телепродаж.
11.30 Роздивись.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя.
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 05.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.25, 22.00 Т/с «Загадковий
Доктор Блейк».
17.30, 00.30 Перша шпальта.
18.55 Д/с «Суперчуття. Особливий
загiн».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
23.05, 04.40 Схеми. Корупцiя в
деталях.
00.25, 03.00 Погода.
01.00, 04.10 #ВУкраїнi.
01.30, 03.05 Суспiльна студiя.
Головне.

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 04.45 «ТСН».
09.25, 10.20, 06.20 «Життя вiдомих
людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН».
20.13 «Проспорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Одруження наослiп 7».
22.25 «#Гуднайтклаб».
23.05 Х/ф «Халк».
01.40 Х/ф «Останнiй з могiкан».
03.25 Х/ф «Жах Амiтiвiлля».
05.30 «Свiтське життя».

Iíòåð

05.00 «Телемагазин».
05.30, 23.00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Пробач, хочу з тобою
одружитися».
14.35, 00.45 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «007: Квант Милосердя».

02.30 «Чекай на мене. Україна».
03.35 «Орел i решка. Чудеса
свiту 2».

ICTV

04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25, 00.55 Факти.
04.50, 13.35 Т/с «Таємнi дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.10 Т/с «Смертельна зброя».
11.55, 13.15 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.35, 16.15 Секретний фронт.
16.55 Х/ф «Снайпер 7: Iдеальне
вбивство».
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Дизель-шоу.
22.50 «На трьох 10».
23.55 «На трьох».
01.20 Х/ф «Снайпер 5: Спадщина».
03.05 Я зняв!

ÑÒÁ

05.20 Т/с «Тiнь кохання».
09.00 Холостяк.
13.00, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
20.15, 22.45 Т/с «Продається
будинок iз собакою».
00.55 Х/ф «Iдеальний чоловiк».

Íîâèé êàíàë

05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi Шоу».
07.30 Орел i решка.
09.30 Хто проти блондинок? (12+).
13.00 Аферисти в мережах.
16.00 Де логiка? (12+).
17.00 Х/ф «Я, Франкенштейн».
19.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. Свiтанок: частина 1».
21.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. Свiтанок: частина 2».
23.00 Х/ф «П`ятдесят вiдтiнкiв
темряви».
01.40 Improv Live Show.
02.30 Служба розшуку дiтей.
02.35 Зона ночi.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.50 Т/с «Виноград».
14.40 Т/с «Хiба можна мрiяти про
бiльше», 1 i 2 с.
15.30 Т/с «Хiба можна мрiяти про
бiльше».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с «Секрет Майя», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.

6 червня

Неділя
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 04.00 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.30,
03.35, 05.35 Новини.
07.15 М/ф «Як козаки кулiш
варили».
07.25 М/ф «Як козаки у хокей
грали».
07.40 М/ф «Як козаки олiмпiйцями
стали».
08.15 Погода.
08.20 Д/с «Боротьба за виживання».
09.00 Божественна Лiтургiя Православної Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української
Греко-Католицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-Католицької Церкви в
Українi.
13.30 Незвiдана Україна.
14.35 Телепродаж.
15.05 Країна пiсень.
16.10 Концерт. Анатолiй Гнатюк.
17.00 Х/ф «Мiй найкращий роман».
18.50 Д/с «Хижаки пiдводного
свiту».
19.50 Пишемо iсторiю. Лiто-осiнь
1939.
20.05 Пишемо iсторiю. Правда та
мiфи про Другу Свiтову.
20.20 Пишемо iсторiю. Операцiя
Вiсла.
20.45 Пишемо iсторiю. Україна пiд
час Другої Свiтової вiйни.
21.30 Дорога до Токiо.
21.50 ЧЄ-2021 з футболу серед
молодi U21. Фiнал.
00.00 #@)?$0 з Майклом Щуром.
00.55 Х/ф «Вавилон ХХ».
02.30 Д/ф «Клiтка для двох».
04.55 Невiдомi Карпати.

Êàíàë “1+1”

07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.45, 10.55 «Мандруй Україною з
Дмитром Комаровим».
12.05, 03.45 «Свiт навиворiт».
18.15 «Українськi сенсацiї».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 Х/ф «Поїздка до Америки».
23.20 Х/ф «Помiнятися мiсцями».
01.50 Х/ф «Навколо свiту за 80
днiв».

Iíòåð

06.05 Х/ф «Белль i Себастьян».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 «Iнше
життя».
13.30 «Речдок. Випереджаючи
час».
18.00 Х/ф «007: Квант Мило-

nday.te.ua

сердя».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi».
23.55 Х/ф «Гусарська балада».
01.50 «Речдок».

ICTV

05.15 Скарб нацiї.
05.25 Еврика!
05.30 Факти.
05.55 Не дай себе ошукати.
07.45 Бiльше нiж правда.
08.35, 11.20 Громадянська оборона.
09.30 Анти-зомбi.
10.25 Секретний фронт.
12.10, 13.00 Х/ф «Професiонал».
12.45 Факти. День.
14.40 Х/ф «Смертельнi перегони».
16.40 Х/ф «Злочинець».
18.45 Факти тижня.
20.35 Х/ф «Роман з каменем».
22.45 Х/ф «Богемна рапсодiя».
01.25 Х/ф «Одного разу... у
Голiвудi».
04.00 Я зняв!

ÑÒÁ

05.20 Невiдома версiя. Вiрнi друзi.
05.50 Невiдома версiя. За двома
зайцями.
06.30 Х/ф «Три плюс два».
08.15 Х/ф «Максим Перепелиця».
10.00 МастерШеф. Професiонали.
13.15 Хата на тата.
15.10 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
23.10 Таємницi ДНК.

Наш День

02.15 Т/с «Секрет Майя».
04.00 Реальна мiстика.

Enter-фільм

06.00 Х/ф «Добре сидимо!»
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 11.05 «Моя правда».
09.30 «Свiтова кухня по-українськи».
10.30, 02.45 «Зорянi долi».
11.55 Х/ф «Святе сiмейство».
15.40 Х/ф «Дежа вю».
17.30 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд
переслiдування».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.00 Х/ф «Смуга перешкод».
00.30 Х/ф «Свiтла особа».
02.00 «Двоколiснi хронiки».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.50 «ДжеДАI».
06.10 Х/ф «Таємниця майя».
08.05 Х/ф «Ледi-яструб».
10.25 Х/ф «Бандитки».
12.15 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Ультиматум Борна».
21.45 Х/ф «Спадок Борна».
00.10 Х/ф «Наслiдки».
02.15 «Грошi».
03.15 «Вiдеобiмба 2».
03.50 «Цiлком таємно-2017».
04.15 «102 Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00, 20.10, 01.30, 03.35,
05.40 Топ-матч.
06.10 Боснiя i Герцеговина - Чорногорiя. Контрольна гра.
08.10 Ман Сiтi - Реал (2012/13).
Лiга чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Бельгiя - Грецiя. Контрольна гра.
12.05 Динамо (К) - Рапiд (2013/14).
Лiга Європи УЄФА.
13.55 Нiмеччина - Данiя. Контрольна гра.
16.00, 18.40 «Головна команда».
16.50 Україна - Пiвнiчна Iрландiя.
Контрольна гра.
19.40 Журнал Лiги чемпiонiв.
20.20 Live. Iспанiя - Португалiя.
Контрольна гра.
21.15 Yellow.
22.50 Огляд iгрового дня. Контрольна гра.
23.40 Англiя - Австрiя. Контрольна гра.
01.45 Хорватiя - Вiрменiя. Контрольна гра.
03.50 Фiнляндiя - Естонiя. Контрольна гра.
05.45 Програма передач.
01.45
02.15
03.00
03.50

Телемагазин.
Т/с «Жiнки в любовi».
Гучна справа.
Iсторiя одного злочину.

Enter-фільм

06.00 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд
переслiдування».
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.50 «Двоколiснi хронiки».
10.10 «Свiтова кухня по-українськи».
11.10 «Невiдома версiя».
12.00 Х/ф «Примара замку Моррiсвiль».
13.40 Х/ф «Секретний фарватер».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.00 Х/ф «Було у батька три
сини».
01.30, 02.40 «Зорянi долi».
03.00 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00, 09.00 «ДжеДАI».
10.20, 01.00 «Загублений свiт».
13.20 Т/с «Бiблiотекарi 2».
16.55 Х/ф «Заручниця 3».
19.00 Х/ф «Повiтряний маршал».
21.00 Х/ф «Джейсон Борн».
23.15 Х/ф «Слiдопит».
02.00 «Вiдеобiмба 2».
04.10 «Найкраще».
04.15 «102 Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

Íîâèé êàíàë

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 01.40 Вар`яти.
06.25 Таємний агент.
07.35, 09.15 Kids` Time.
07.40 М/ф «Том i Джерi».
09.20 Х/ф «Сутiнки. Сага. Новий
мiсяць».
11.50 Х/ф «Сутiнки. Сага. Затемнення».
14.10 Х/ф «Сутiнки. Сага. Свiтанок: частина 1».
16.20 Х/ф «Сутiнки. Сага. Свiтанок: частина 2».
18.20 Х/ф «Людина-павук 2».
21.00 Х/ф «Людина-павук 3: Ворог
у вiддзеркаленнi».
23.50 Improv Live Show.

06.00, 08.00, 15.35, 05.35 Топ-матч.
06.10 Iзраїль - Чорногорiя. Контрольна гра.
08.10 Челсi - ПСЖ. 1/8 фiналу
(2015/16). Лiга чемпiонiв
УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 20.25 Журнал Лiги чемпiонiв.
11.15 Україна - Пiвнiчна Iрландiя.
Контрольна гра.
13.05, 23.40 Огляд iгрового дня.
Контрольна гра.
13.45, 01.00 Iспанiя - Португалiя.
Контрольна гра.
16.00 «Auto гол!»
16.30 Швецiя - Вiрменiя. Контрольна гра.
18.20 Live. Австрiя - Словаччина.
Контрольна гра.
19.15, 21.20 Yellow.
21.35 Live. Бельгiя - Хорватiя.
Контрольна гра.
02.50 Журнал Лiги Європи.
03.45 Нiдерланди - Грузiя. Контрольна гра.
05.45 Програма передач.

Êàíàë «Óêðà¿íà»
05.50
06.50
09.20
17.00

Сьогоднi.
Реальна мiстика.
Т/с «Повернення».
Т/с «Сукня з маргариток»,
1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21.00 Т/с «Сукня з маргариток».
23.00 Т/с «Жiнки в любовi», 1-3 с.

№20 (407) / 26 травня - 1 червня 2021 р.

Субота

5 червня

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 04.00 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.45,
03.35, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Як козак щастя
шукав».
07.20 М/ф «Як козаки на весiллi
гуляли».
07.40 М/ф «Як козаки наречених
виручали».
08.05 Д/с «Дикуни. Дикi забави в
зоопарку Сан-Дiєго».
08.30, 14.30, 20.20 Д/с «Боротьба
за виживання».
09.05 Телепродаж.
09.35 Вiзуальний код.
10.10 #ВУкраїнi.
10.40 Х/ф «Свята сiм`я», 1 i 2 с.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.05 Концерт. Нiна Матвiєнко та
Дмитро Андрiєць.
17.05 Мiста та мiстечка.
17.20, 19.55, 05.05 Д/с «Дикi
тварини».
18.00 Х/ф «Вавилон ХХ».
21.25 Пишемо iсторiю. Лiто-осiнь
1939.
21.50 Пишемо iсторiю. Правда та
мiфи про Другу Свiтову.
22.05 Пишемо iсторiю. Операцiя
Вiсла.
22.20 Пишемо iсторiю. Україна пiд
час Другої Свiтової вiйни.
22.30 Д/с «Таємницi iсторiї. Портрети». Агата Крiстi - непокiрна королева злочину.
01.10 Х/ф «Ярослав Мудрий»,
1 i 2 с.
04.55 Невiдомi Карпати.
05.30 Погода.

Êàíàë “1+1”

07.00, 06.05 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00, 18.30 «Свiт навиворiт».
13.55, 15.00, 16.05, 17.10 Т/с
«Свати».
19.30, 05.25 «ТСН».
20.10 «Чистоnews».
20.15 «Вечiрнiй квартал».
22.15 «Жiночий квартал».
23.20, 00.20 «Свiтське життя».
01.20 Х/ф «Подiлись щастям
своїм».

Iíòåð

05.15 «Телемагазин».
05.45 М/ф.
06.45 «Слово Предстоятеля».
06.50 Х/ф «Як прогуляти школу з
користю».
09.00 «Готуємо разом. Домашня
кухня».
10.00 «Корисна програма».

11.00 «Позаочi».
12.00 Х/ф «Гусарська балада».
14.00 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi».
16.00 Т/с «Не жiноча робота».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.10 Т/с «Не було б щастя», 1-4 с.
02.15 «Подробицi» - «Час».
02.45 Х/ф «Пригоди Електронiка».

ICTV

04.30 Скарб нацiї.
04.35 Еврика!
04.45 Факти.
05.10 Не дай себе ошукати.
05.55 Громадянська оборона.
06.50 Анти-зомбi.
07.45 Х/ф «Снайпер 2».
09.30 Х/ф «Снайпер 3».
11.05, 13.00 Х/ф «Снайпер 4:
Перезавантаження».
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с «Пес».
16.30 Х/ф «Професiонал».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Смертельнi перегони».
21.05 Х/ф «Смертельнi перегони 3».
23.05 Х/ф «Смертельнi перегони 2».
01.00 Т/с «Таємнi дверi».
02.45 Я зняв!

ÑÒÁ

05.25, 10.50 Т/с «Невiрна».
07.55 Неймовiрна правда про зiрок.
17.00 Хата на тата.
19.00 МастерШеф. Професiонали.
22.35 СуперМама.

Íîâèé êàíàë

06.00 Вар`яти.
08.15, 09.55 Kids` Time.
08.20 М/ф «Лови хвилю 2: Волноманiя».
10.00 Орел i решка. Земляни.
11.00 Орел i решка. Чудеса свiту.
12.00 Орел i решка.
14.00 Х/ф «Сутiнки».
16.25 Х/ф «Веном».
18.15 Х/ф «Першому гравцю приготуватися».
21.00 Х/ф «Людина-павук».
23.35 Х/ф «Арахнофобiя».
01.40 Improv Live Show.
02.30 Зона ночi.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.25, 03.30 Реальна мiстика.
08.30 Т/с «Жiночi таємницi», 1-6 с.
15.20 Т/с «Жiночi таємницi»,
7-10 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Жiночi таємницi».
23.45 Т/с «Виноград», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Виноград».

Програма місцевих телеканалів
TV-4
Понеділок, 31 травня
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Провінційні вісті.
08.00, 21.00 Єдина країна
08.30 Завтра-сьогодні
09.00, 17.00 Древо
09.55, 22.35 Добрі традиції
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування Мердока»
11.15 Слід
11.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Межа правди
17.30 Про нас
19.30 Наші вітання
20.00 На контролі
21.30 Сільський календар
22.40, 03.50 Х.ф.«Жорстокий струмок» +16
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф. «Життя на виворіт»

Вівторок, 1 червня
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Провінційні вісті.
07.35 Сільський календар
08.00 На контролі
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування Мердока»
11.15 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.00, 21.20 Добрі традиції
12.05, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
17.00 Древо
17.30 Смачна мандрівка
19.30 Наші вітання
20.00 Відкрита зона
20.30 Євромакс
21.00 Спогади
21.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
22.35, 04.00 Х.ф.«Історія Марти Стюарт»
01.00 Х.ф.«Крижаний смерч» +16

Середа, 2 червня
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Провінційні вісті.
07.35 Відкрита зона
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Древо
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування Мердока»
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30, 21.00 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Український гастротур
21.30 Смачна мандрівка
22.40 Х.ф.«Нікчемний» +16
01.00, 04.00 Х.ф. «Ангел для Мей»

Четвер, 3 червня
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Провінційні вісті.
07.35 Український гастротур
08.30 Погляд експерта
08.45, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування Мердока»
11.15, 21.35 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
11.30, 21.00 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
15.45, 19.55 Добрі традиції
17.30 Євромакс
19.30 Наші вітання
20.00 Бла Бла таксі
20.30 Завтра-сьогодні
22.35, 04.00 Х.ф.«Алекс і Емма» +16
01.00 Х.ф.«Уікенд у Берні» +16

П’ятниця, 4 червня
06.00, 09.30, 13.00, 16.30 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Провінційні вісті.
07.35 Бла Бла таксі
08.00 Завтра-сьогодні
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування Мердока»
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30, 20.40 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
19.30 Наші вітання

20.10 Сільський календар
21.10 Українські традиції
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна
22.35, 04.00 Х.ф.«Братерство друїдів» +16
01.00 Х.ф.«Уікенд у Берні -2» +16

Субота, 5 червня

06.00, 09.30, 15.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35, 10.30 Про нас
08.00, 19.00 Єдина країна
08.30, 02.30 Завтра-сьогодні
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
12.00 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
12.30, 00.30 Х.ф. «Милий друг» +12
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Те, що любиш
17.00, 03.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання
19.30 У фокусі Європа
20.10 Погляд експерта
20.20 ТНМК & Схід Side - Jazzy
22.10, 04.00 Х.ф. «Моя вечірка» +16
00.10 Вікно в Америку

Неділя, 6 червня
06.00, 12.30 Кіндер клуб
07.00, 09.15 За спорт
07.15 Українські традиції
07.40 Х.ф.«Алекс і Емма» +16
09.30 Єдина країна
10.00 Пряма трансляція Божественної Святої
Літургії з Архикатедрального Собору
УГКЦ м.Тернополя
11.40 Те, що любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Український гастротур
15.30 Shift. Життя в цифрі
16.00 Бла Бла таксі
16.25 Добрі традиції
16.30 Євромакс
17.00 Вікно в Америку
17.20 Погляд експерта
17.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00 Провінційні вісті. Тиждень
20.00 Огляд світових подій
20.30 Про нас
21.00 Єдина країна
21.40 Добрі традиції
21.45, 04.15 Х.ф.«План «Б» +16
23.30 Бла Бла таксі

UA:Тернопіль
Понеділок, 31 травня
6.00 М/ф «Літачок Ліп «
6.10 Додолики
6.25 Веселі саморобки
6.30 Ранок на Суспільному
7.00 Новини
7.05 Ранок на Суспільному.
8.00 “Новини”
8.05 Ранок на Суспільному.
9.00 “Новини”
9.15 Крутий заміс
9.50 Енеїда
10.15 Телепродаж на комерційній основі
10.30 Т/с «Віра»
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ
12.40 Д/ц «Супер - чуття»
13.05 Д/п»Світ майбутнього.Планета Земля
2050»
13.30 Лайфхак українською
13.40 Ок, я тобі поясню
13.45 Веселі саморобки
14.00 Уроки тітоньки Сови.
14.05 М/ф «Кривенька Качечка»
14.15 М/ф «Як Козаки Сіль Купували»
14.25 М/ф «Капітошко»
14.30 Піщана казка
14.40 М/ф «Як Козаки На Весіллі Гуляли»
15.00 Новини
15.05 Суспільна студія
16.00 Новини
16.05 Суспільна студія
17.00 Новини
17.15 Суспільна студія
18.10 Країна пісень
18.40 Загадки чернівецьких атлантів
18.45 Небезпечна зона
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 Шерифи для нових громад
20.00 Цикл «Наші тридцять»
20.25 Задача з зірочкою
20.40 Новини
21.00 Т/с «Гордість»
21.50 Шерифи для нових громад
22.05 Сьогодні.Головне
23.00 Т/с «Віра»
0.30 Д/ф «Будинок «Слово»

Вівторок , 1 червня
6.00 М/ф «Кривенька Качечка»
6.10 Додолики
6.25 Веселі саморобки
6.30 Ранок на Суспільному
7.00 Новини
7.05 Ранок на Суспільному.
8.00 “Новини”
8.05 Ранок на Суспільному.
9.00 “Новини”
9.15 Сьогодні.Головне

Enter-фільм
06.00 Х/ф «Загiн особливого
призначення».
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.50 «Двоколiснi хронiки».
10.10 «Свiтова кухня по-українськи».
11.10 «Невiдома версiя».
12.00 Х/ф «Перстень княгинi
Анни».
13.25 Х/ф «Золотi дукати примари».
15.05 Х/ф «Дороги назад немає».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.50 Х/ф «Альошкине кохання».
00.25 Х/ф «Приходьте завтра».
02.40 «Зорянi долi».
03.00 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 «Шаленi перегони».
07.00, 08.00 «ДжеДАI».
09.25 «Загублений свiт».
13.25 Х/ф «Найкращi серед найкращих».
15.20 Х/ф «Найкращi серед найкращих 2».
17.20 Х/ф «Найкращi серед найкращих 3».
19.10 Х/ф «Найкращi серед найкращих 4».
21.00 Х/ф «П`ятий елемент».
23.20 Х/ф «Грiм у тропiках».
01.35 Т/с «Ласко».
02.20 «Вiдеобiмба 2».
03.15 «Цiлком таємно-2017».
04.55 «Зловмисники».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Бельгiя - Грецiя. Контрольна гра.
08.10 Мiлан - МЮ. 1/8 фiналу
(2009/10). Лiга чемпiонiв
УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 «Auto гол!»
10.50, 00.20 Iталiя - Чехiя. Контрольна гра.
12.40 Шахтар - Гент (2016/17). Лiга
Європи УЄФА.
14.30, 23.40 Огляд iгрового дня.
Контрольна гра.
16.00 Огляд сезону. Чемпiонат
Iталiї.
16.55 Iспанiя - Португалiя. Контрольна гра.
18.45 Журнал Лiги Європи.
19.40 Україна - Пiвнiчна Iрландiя.
Контрольна гра.
21.35 Live. Швецiя - Вiрменiя.
Контрольна гра.
02.10 Нiмеччина - Данiя. Контрольна гра.
04.00 Уельс - Албанiя. Контрольна гра.
05.45 Програма передач.

9.50 Енеїда
10.15 Буковинські загадки
10.30 Т/с «Віра»
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ
12.40 Д/ц «Супер - чуття»
13.05 Д/п»Світ майбутнього.Планета Земля 2050»
13.30 Лайфхак українською
13.40 Ок, я тобі поясню
13.45 Веселі саморобки
13.50 Уроки тітоньки Сови.
14.05 Англійська абетка всесвіт першосвіт»
14.15 М/ф «Дуже Давня Казка»
14.25 М/ф « Справа Доручається Детективу
Тедді»
14.30 Піщана казка
14.40 М/ф «Бегемот та Сонце»
14.50 М/ф «День, Коли Щастить»
15.00 Новини
15.05 Суспільна студія
16.00 Новини
16.05 Суспільна студія
17.00 Новини
17.15 Суспільна студія
18.10 Візуальни код
18.40 ЗаАрхівоване
18.45 Край пригод
19.00 Сьогодні.Головне
19.55 Шерифи для нових громад
20.05 ВУКРАЇНІ
20.40 Новини
21.00 Т/с «Гордість»
21.50 Шерифи для нових
22.05 Сьогодні.Головне
23.00 Т/с «Віра»
0.30 Т/с «Імперія»

Середа, 2 червня
6.00 М/ф « Найсправжнісінька Пригода «
6.10 Додолики
6.25 Веселі саморобки
6.30 Ранок на Суспільному
7.00 Новини
7.05 Ранок на Суспільному.
8.00 “Новини”
8.05 Ранок на Суспільному.
9.00 “Новини”
9.15 Сьогодні.Головне
9.50 Країна пісень
10.15 Буковинські загадки
10.30 Т/с «Віра»
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ
12.40 Д/ц «Супер - чуття»
13.05 Д/п»Світ майбутнього.Планета Земля 2050»
13.30 Лайфхак українською
13.40 Кіношкола вдома
13.45 Веселі саморобки
13.50 Уроки тітоньки Сови.
14.05 Англійська абетка всесвіт першосвіт»
14.15 М/ф «Про Кішку, Яка Упала З Неба «
14.25 М/ф «Літачок Ліп «
14.30 Піщана казка
14.40 М/ф « Червона Жаба»
1450 М/ф «Коп І Штик - Завзяті Кроти»
15.00 Новини
15.05 Суспільна студія
16.00 Новини
16.05 Суспільна студія
17.00 Новини
17.15 Суспільна студія
18.10 Візуальни код
18.40 Загадки чернівецьких атлантів
18.45 Недалечко
19.00 Сьогодні.Головне
19.55 StopFakeNews
20.10 Схеми. Корупція в деталях
20.40 Новини
21.00 Т/с «Гордість»
21.50 Шерифи для нових
22.05 Сьогодні.Головне
23.00 Т/с «Віра»

Четвер, 3 червня
6.00 М/ф « Рукавичка «
6.10 Додолики
6.25 Веселі саморобки
6.30 Ранок на Суспільному
7.00 Новини
7.05 Ранок на Суспільному.
8.00 “Новини”
8.05 Ранок на Суспільному
9.00 “Новини”
9.15 Сьогодні. Головне
9.50 Енеїда
10.15 Буковинські загадки
10.30 Т/с «Віра»
12.10 Артефакти
12.40 Д/ц «Супер - чуття»
13.05 Д/п»Світ майбутнього.Планета Земля 2050»
13.30 Лайфхак українською
13.45 Веселі саморобки
13.50 Уроки тітоньки Сови.
14.05 Англійська абетка всесвіт першосвіт»
14.15 М/ф «Котигорошко»
14.25 М/ф «Чарівні Окуляри «
14.30 Піщана казка
14.40 М/ф «Історія Про Дівчинку, Яка Наступила
на Хліб»
14.50 М/ф «Дострибни До Хмаринки»
15.00 Новини
15.05 Суспільна студія
16.00 Новини
16.05 Суспільна студія
17.00 Новини
17.15 Суспільна студія
18.10 Візуальни код
18.40 Буковинські загадки
18.45 Street Схід
19.00 Сьогодні.Головне
19.55 Задача з зірочкою
20.10 Крим .Реалії
20.40 Новини
21.00 Т/с «Гордість»
21.50 Люди Є
22.05 Сьогодні.Головне
23.00 Т/с «Віра»
0.30 Т/с «Імперія»

П’ятниця, 4 червня
6.00 М/ф «Що На Що Схоже «
6.10 Додолики
6.25 Веселі саморобки
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6.30 Ранок на Суспільному
7.00 Новини
7.05 Ранок на Суспільному.
8.00 “Новини”
8.05 Ранок на Суспільному
9.00 “Новини”
9.15 Сьогодні. Головне
9.50 Обличчя
10.15 Буковинські загадки
10.30 Т/с «Віра»
12.10 Артефакти
12.40 Д/ц «Супер - чуття»
13.05 Д/п»Світ майбутнього.Планета Земля 2050»
13.30 Лайфхак українською
13.40 Кіношкола вдома
13.45 Веселі саморобки
13.55 Уроки тітоньки Сови.
14.05 Марійчин Першосвіт
14.15 М/ф «Козлик Та Ослик»
14.25 М/ф «Як Петрик П’яточкін Слоників
Рахував «
14.30 Піщана казка
14.40 М/ф «Як Козаки у Футбол Грали»
15.00 Новини
15.05 Суспільна студія
16.00 Новини
16.05 Суспільна студія
17.00 Новини
17.15 Суспільна студія
18.10 Візуальни код
18.40 Загадки чернівецьких атлантів
18.45 «Історія кримських татар»
19.00 Сьогодні.Головне
19.55 Шерифи для нових громад
20.00 Брехня від політиків.Перевірка
20.15 Крутий заміс
20.40 Новини
21.00 Т/с «Гордість»
21.50 Люди Є
22.05 Сьогодні.Головне
23.00 Т/с «Віра»
0.30 Д/ф «Бальний король»

Субота, 5 червня

6.00 Шерифи для нових громад
6.30 ВУКРАЇНі
7.00 Новини
7.15 Ранок на Суспільному.Дайджест
7.25 Роздивись
7.40 Недалечко
8.00 Новини
8.15 Ранок на Суспільному.Дайджест
8.30 Геолокація: ВОЛИНЬ.
9.00 Новини
9.15 Сьогодні. Головне
9.50 Д/с «Дика прогулянка»
10.15 Енеїда
11.05 Х/ф «Жар-птиця
12.45 Пліч - о-пліч 4сезон
13.05 Гендерні окуляри
13.20 Небезпечна зона
13.35 Я вдома
14.05 Лайфхак українською
14.20 Уроки тітоньки Сови.
14.30 М/ф «Як Козаки Олімпійцями Стали»
14.50 М/ф « Маленький Великий Пес «
15.00 М/ф «Лежень «
15.05 М/ф «Літачок Ліп «
15.20 Додолики
15.30 «Шо? Як? «
15.50 Буковинські загадки
16.00 Маршрутом змін
16.15 ВУКРАЇНІ
16.45 Х/ф «Сквот 32
18.30 Крутий заміс
19.00 Культ особистості
19.15 Відтінки України
19.45 Створюй із Суспільним. Розслідування.
Рівне. Четверта
20.05 Суспільно-політичне ток-шоу «Зворотний відлік»
21.50 Задача з зірочкою
22.00 Вільна енергія Тесли
23.00 Телевистава «Дев’ятисотий не сходить
на берег»

Неділя, 6 червня
6.00 Шерифи для нових громад
6.30 ВУКРАЇНі
7.00 Новини
7.15 Ранок на Суспільному.Дайджест
7.25 Роздивись
7.40 Недалечко
8.00 Новини
8.15 Ранок на Суспільному.Дайджест
8.30 Д/с «Дика прогулянка»
8.55 Новини
9.05 Буковинські загадки
9.15 Артефакти
9.45 Міста і містечка
10.00 Енеїда
10.45 Солодка дача,
11.05 Д/ф «Хто створив Змієві Вали?»
12.00 Документальний фільм «Бовсунівські
бабусі»
13.05 Буковинські загадки
13.10 Шерифи для нових громад
13.20 Роздивись
13.35 Відтінки України
14.05 Лайфхак українською
14.15 Ок, я тобі поясню
14.20 Уроки тітоньки Сови.
14.30 М/ф « Як Козаки У Хокей Грали»
14.50 М/ф « Найсправжнісінька Пригода «
15.00 М/ф « Свара «
15.05 М/ф «День, Коли Щастить»,
15.20 Додолики
15.30 «Шо? Як? «
15.50 Невідомі Карпати
16.05 Шерифи для нових громад
16.15 ВУКРАЇНІ
16.45 Х/ф «Книга Буття. Створення світу «
18.20 Задача з зірочкою
18.30 ВУКРАЇНІ
19.00 Культ особистості
19.15 Обличчя ,
19.45 Створюй із Суспільним.Розслідування.
.Лакмус
20.05 100 років ізоляції
21.00 Цикл «Наші 30
21.30 Задача з зірочкою
21.35 Х/ф «Білявка Мерилін»
23.00 Бийся як дівчина
23.05 Розсекречена історія.
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Смачно і корисно:

Смачна сторінка

12 незвичайних
страв із кабачків

К

абачок –
надзвичайно
корисний
дієтичний овоч з
родини гарбузових.У
ньому міститься багато
мінеральних солей, які
добре впливають на
шлунково-кишковий
тракт, а також
вітаміни С, В1 та В2,
каротин і нікотинова
кислота, що роблять
ці овочі практично
обов’язковими для
вживання людьми з
цукровим діабетом чи
хворобами серця або
крові.
Сезон кабачків якраз розпочався. Зараз їх можна придбати
у будь-якому супермаркеті, магазині чи на ринку.
Сьогодні пропонуємо вам
підбірку кількох надзвичайно
смачних страв, які можна приготувати з кабачків або з їх додаванням. Отож...

Легкий салат із кабачків

Потрібно: кабачок - 2 шт., сир
«Фета» - 100 г, часник - 2 зубчики, стебло селери – половинка,
помідор – половинка, грецький
йогурт - 1 ст. л, зелень, сіль, перець - за смаком.
Приготування: у чашу
блендера кладемо сир, часник,
нарізаний шматочками помідор і селеру, а також подрібнену
зелень, грецький йогурт, сіль і
перець. Все збиваємо до однорідної маси, а вже готову заправку
лишаємо настоятися. Кабачки
промиваємо і нарізаємо тонкими
пластинками, а тоді - соломкою.
Перекладаємо у глибокий салатник і додаємо соус.

Весняні макарони
з кабачком

Потрібно: макарони - 150200 г, кабачок – 1 шт., помідор – 1
шт., часник, сіль, перець і приправи - за смаком.
Приготування: відварюємо
макарони. Доки вони готуються,
розігріваємо велику сковорідку.

Протягом 10 хв. обсмажуємо на
ній нарізані тонкою соломкою
кабачки, помідор і часник. Підсолюємо і перчимо, а тоді – додаємо макарони. Смажимо ще 5
хв. За бажання до такої страви
можна додати сир чи будь-яке
м’ясо – від цього вона стане лише
смачнішою.

Соковиті курячі 
котлети з кабачком

Потрібно: куряче філе – 600700 г, кабачки - 300 г, цибуля – 2
шт. (невеликі), жовтки з яєць – 2
шт., майонез – 2 ст. л., гірчиця –
1 ст. л., борошно (пшеничне або
рисове) – ½ склянки, олія – 4 ст.
л., сіль, перець - за смаком.
Приготування: добре вимитий кабачок натираємо на
тертці в друшляк, солимо і перемішуємо. У такому вигляді
лишаємо його на 5 хв., а потім
- віджимаємо кабачок від зайвого соку і перекладаємо в миску.
Цибулю чистимо і ріжемо невеликими шматочками, кладемо
в чашу блендера і подрібнюємо.
Куряче філе нарізаємо середніми
шматочками і теж подрібнюємо
блендером. Підготоване м'ясо
і цибулю додаємо до кабачків.
Туди ж кладемо курячі жовтки,
сіль, перець, майонез, гірчицю і
все добре змішуємо. Накриваємо
миску харчовою плівкою і прибираємо в холодильник на 30 хв.
Присипаємо борошном дошку.
Ложкою набираємо трохи фаршу
і формуємо котлетки, які викладаємо на дошку. Зверху присипаємо їх борошном. У сковороду
наливаємо олію і добре її розігріваємо. Вкладаємо котлетки та
обсмажуємо з обох сторін до появи рум'яної скоринки.

Кабачкові мафіни

Потрібно: 1 кабачок, 1 склянка борошна, 1 яйце, 130 мл молока, 50 г вершкового масла, 30 г
мигдалю, 7 г розпушувача, 1 ст. л.
цукру, сіль за смаком.
Приготування:
кабачок
натерти на грубій тертці. Мигдальний горіх підсушити і подрібнити. Змішати тертий кабачок, горіхи і просіяне борошно
з розпушувачем і сіллю. Яйце,
молоко, розтоплене вершкове
масло і цукор збити міксером.
З’єднати молочну та кабачкову
масу і перемішати. Викласти тісто в змащені вершковим маслом формочки для випікання і
відправити у розігріту до 180°С
духовку. Кабачкові мафіни будуть готові за 25-30 хв.

Кабачковий торт

Потрібно: кабачки - 4 шт.,
кріп або кінза – пучок, яйця – 3
шт., борошно - 5 ст. л., сіль і перець - за смаком.
Для начинки: помідори - 5
шт., майонез - 5 ст. л., часник – 4
зубчики.
Приготування: добре промиті кабачки треба натерти на
великій тертці. Підсолити і залишити на 15 хв. Тоді кабачкову
масу віджати від соку і перекласти у глибоку миску. Посолити,
поперчити, додати дрібно нарізану зелень і яйця. Добре перемішати, а тоді – додати борошно і
вимішати ще раз. Отриману масу
розділити на 4-5 частин, які смажитимуться по черзі. На невеликій сковороді розігріваємо олію.
Кабачкову масу викладаємо на
сковороду, розрівнюючи лопаткою, аби вийшов один великий
млинець. Обсмажуємо з обох
сторін до рум'яної скоринки. В
окремій мисці мішаємо майонез
і чавлений часник. Отримані
кабачкові млинці викладаємо
на плоску тарілку. Кожен з них
змащуємо столовою ложкою майонезу з часником і викладаємо
зверху тонко нарізані помідори.
Останній млинець також мажемо
соусом із часником і прикрашаємо. Перед подачею на стіл такий
тортик має трохи настоятися у
холодильнику. Для цього вистачить години.

Салат із кабачків
і бринзи

Потрібно: кабачки – 400 г,
солоний сир (бринза або фета) 100 г, рукола чи інша зелень – пучок, насіння соняшника - 1 ст. л.,
олія - 1 ст. л., лимонний сік - 2 ч.
л., сіль, перець - за смаком.
Приготування:
кабачки
порізати тонкими кружечками,
посолити і поперчити, а тоді обсмажити на олії до легкого зарум'янювання. Разом з кабачками
треба злегка обсмажити насіння.
Викласти кабачки на тарілку,
остудити, присипати насінням і
зеленню. Зверху викласти порізану брусочками фету. Поперчити і
полити олією, змішаною з лимонним соком. Салат можна їсти як
теплим, так і охолодженим. Літні
мариновані кабачки

Мариновані кабачки

Потрібно: кабачки - 500 г,
борошно - 1 склянка, цибуля – 1
шт., часник - 2 зубчики, лавровий
лист і зелень - за смаком, яблучний оцет (5-6%) - 1 склянка, вода
- 2,5 склянки, олія.
Приготування:
нарізані

кружальцями кабачки треба обваляти в борошні та обсмажити
на пательні в олії до золотистого
кольору. Викласти готові кабачки на паперовий рушник і дати
стекти олії. Нагріти трохи олії у
великій пательні, додати подрібнений часник і тонко нарізану
цибулю. Тушкувати на повільному вогні, доки цибуля не стане
прозорою. Додати оцет, воду і
лавровий лист, довести до кипіння і готувати протягом кількох
хвилин.
Викласти кабачки у велику ємність, залити теплим маринадом,
посипати нарізаною зеленню і
дати охолонути. Накрити поліетиленовою плівкою і поставити
в холодильник. Вже через 12 годин кабачки можна подавати до
столу. Зберігати страву треба у
холодильнику.

Суп із кабачків

Оладки з кабачків
 із сиром

Потрібно: кабачок - 1 шт.,
сир - 1 пачка (200 г), яйце – 2 шт.,
борошно - 3 повні ст. л., сіль - 0,5
ч. л., олія – для смажіння.
Приготування:
кабачок
натираємо на тертці. Якщо він
достатньо молодий і свіжий, то
можна стерти разом зі шкіркою.
Додаємо яйця, сир, сіль і борошно, тоді - гарненько перемішуємо
(до набуття тістом однорідності). На розігріту пательню виливаємо 2-3 ст. л. рафінованої олії,
добре її розігріваємо та починаємо викладати тісто з кабачків.
Смажити оладки треба на середньому вогні протягом 2-3 хв. з
кожного боку.

Фрітата з кабачками

Потрібно: 3 кабачки, 4–5
яєць, 50 мл молока, 1 цибулина, 2
зубчики часнику, 100 г твердого
сиру, 2 ст. л. соняшникової олії,
зелень за смаком, сіль, перець.
Приготування: кабачки нарізати кружечками завтовшки
приблизно 0,4 см. Цибулю і часник дрібно порубати і обсмажити на олії до прозорості. Додати в
сковороду кабачки і тушкувати 7
хв., періодично помішуючи. Яйце
збити з молоком, сіллю і перцем. Сир натерти. Зелень дрібно
порубати. Додати все до яєчної
маси і перемішати. Потім додати
тушковані кабачки. Форму для
випікання змастити олією і викласти отриману суміш. Випікати 30–40 хв. за 180 °С.

Потрібно: кабачки – 1,3 кг,
цибуля – 2 шт. (маленькі), часник
- 2 зубчики, олія – 4 ст. л., вода - 5
склянок, сіль і перець – за смаком.
Приготування: у великій
каструлі нагріваємо олію. Додаємо цибулю і часник та смажимо
їх на слабкому вогні, часто помішуючи - до м'якості. Це займе
близько 7-8 хв. Додаємо нарізані
Бутербродна намазка
маленькими скибочками кабач з кабачків
ки і готуємо далі, часто помішуючи - близько 10 хв. Додати
воду і доводимо все до кипіння.
Варимо, доки кабачки не стануть
дуже м'якими – це ще близько 10
хв. Подрібнюємо наш суп за допомогою блендера чи кухонного
комбайна до стану однорідного
пюре. Тоді заправляємо сіллю
і перцем. Подавати можна як у
Потрібно: кабачок – 2 шт.
гарячому, так і в охолодженому (500 г), сметана - 2 ст. л., часник
вигляді.
- 2 зубчики, бринза - 150 г, кріп пучок, волоські горіхи - 20 г, сіль
Пиріг із кабачків
- за смаком, грінки.
Потрібно: кабачки - 750 г, циПриготування: кабачки ребуля – 1 шт., борошно - 1 склянка, тельно промиваємо та нарізаємо
розпушувач - 1 ч. л., сир - 250 г, маленькими кубиками. Ставимо
яйця – 3 шт., олія – ¼ склянки, сковороду на плиту і наливаєсіль - 1 ч. л., чорний перець – ½ ч. мо в неї небагато олії. Як тільки
л., зелень - за смаком.
вона підігріється, висипаємо каПриготування: кабачок та бачки та обсмажуємо їх на середсир натерти на тертці, дрібно ньому вогні, постійно помішуюнарізати цибулю. Розігріти ду- чи - до повної готовності.
ховку до 175 градусів. Змішати
Знімаємо овочі з вогню, перевсі інгредієнти у великій мисці, кладаємо в миску і даємо повзалишивши 1 ст. л. сиру.
ністю охолонути. Вичавлюємо
Викласти кабачкову суміш у сюди ж часник, додаємо невекруглу форму для випічки, попе- ликий пучок подрібненої зелені
редньо змащену олією. Випікати та сметану. Бринзу натираємо
пиріг 45-50 хв. до золотисто-ко- на великій тертці і кладемо в
ричневого кольору. Зверху поси- миску до решти інгредієнтів, як
пати сиром. Дати пирогу охоло- і подрібнені волоські горіхи. Все
нути протягом 10-15 хв. перед добре перемішуємо, а тоді - збиваємо блендером.
нарізкою.
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ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Державне підприємство «Бережанське лісомисливське господарство»,
код ЄДРПОУ 00993018, інформує про намір провадити плановану
діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта
господарювання.
47501, Тернопільска обл.,
місто Бережани, вул. Замкова, 6
тел. +380354821962, +380354822057
(місцезнаходження юридичної особи або місце
провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),контактний номер телефону).

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Спеціальне використання лісових ресурсів
шляхом проведення суцільних рубок головного
користування та суцільних санітарних рубок. Заготівля деревини здійснюється на підставі спеціального дозволу – лісорубного квитка. Насадження лісу на площі понад 20 гектарів.
Технічна альтернатива 1
Зрізування деревини здійснюється за допомогою бензопил Stihl, Husgvarna, Oleo-Mac, трелювання сортиментами за допомогою колісних
тракторів із захватами з подальшим транспортуванням на склад та зберігання продукції.
Технічна альтернатива 2
Зрізування деревини здійснюється за допомогою бензопил Stihl, Husgvarna, Oleo-Mac, трелювання сортиментами за допомогою гусеничних
тракторів із захватами з подальшим транспортуванням на склад та зберігання продукції.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності:
територіальна альтернатива 1
Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на території лісового фонду Державного підприємство «Бережанське лісомисливське
господарство», яке включає 8 структурних підрозділи – Урманське, Конюхівське, Козівське, Нараївське, Бережанське, Литвинівське, Підгаєцьке,
Завалівське лісництва. Лісові масиви розташовані
в межах Тернопільського та Чортківського адміністративних районах Тернопільської області.
Місце провадження планованої діяльності:
територіальна альтернатива 2
Територіальні альтернативи планованої діяльності не розглядаються оскільки територія підприємства є визначеною, а кожний конкретний
лісогосподарський захід запроектований державними лісовпорядними органами для конкретної
лісової ділянки відповідно до її фактичного стану

4. Соціально-економічний вплив
планованої діяльності
Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є можливість поповнення місцевого бюджету і поліпшення загальної
соціально-економічної ситуації в районах, забезпечення сировиною галузь будівництва та деревообробки, зайнятості місцевого населення та
працівників.

5. Загальні технічні характеристики,
у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина,
площа, обсяг виробництва тощо)
Площа державного підприємства «Бережанське
лісомисливське господарство» складає 29 996,0
га. На основі проекту організації та розвитку лісового господарства підприємства та зведеної
відомості розрахункових лісосік для постійних
лісокористувачів розрахунок спеціального використання лісових ресурсів проведено на 10 років.
Щорічний обсяг рубок головного користування
запроектовано 35,25 тис. м³ на площі 350,0 га, в
тому числі ліси природоохоронного, наукового,
історико культурного призначення - 1,12 тис. м³
на площі 20,0 га, експлуатаційні ліси – 32,40 тис.
м³ на площі 310,0 га, захисні ліси – 0,69 тис. м³ на
площі 10,0 га, рекреаційно-оздоровчі ліси – 1,04
тис. м³ на площі 10,0 га.
Щорічний обсяг суцільних санітарних рубок становить 5,48 тис. м³ на площі
37,7 га, в тому числі експлуатаційні ліси – 3,77
тис. м³ на площі 27,0 га, ліси природоохоронного,
наукового, історико культурного призначення –
0,12 тис. м³, на площі 1,0 га, рекреаційно-оздоровчі ліси – 1,59 тис. м³ на площі 9,7 га.
Насадження лісу на площі понад 20 гектарів, а
саме лісорозведення дуба звичайного, дуба червоного, сосни звичайної та сосни чорної на землях,
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призначених для ведення лісового господарства і
пов’язаних з ним послуг – площа 210,87 га.

6. Екологічні та інші обмеження
планованої діяльності
за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
При складанні карти технологічного процесу
розробки лісосік враховувати вимоги Законів
України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ».
Під час розробки лісосік (лісозаготівля) враховувати вимоги «Правил рубок головного користування» та вимоги до здійснення санітарних
рубок визначені Санітарними правилами в лісах
України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555, щодо
розміщення лісосік, дотримання термінів примикання, допустимих площ хвойних та листяних
порід, подальше заліснення лісосік, видачі спеціального дозволу - лісорубного квитка.
Під час розробки лісосік дотримуватись вимог
«Правил пожежної безпеки в лісах України» затверджені наказом ДКЛГУ від 27.12.2004 № 278
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24
березня 2005 р. з № 328/10608).
Дотримуватись Санітарних правил в лісах України, затверджених Постановою КМ України від 27
липня 1995 р. № 555, щодо збереження біорізноманіття, розробки в першу чергу пошкоджених та
всихаючих насаджень.
Під час розробки дотримуватись «Правил охорони праці для працівників лісового господарства
та лісової промисловості» затверджених наказом
ДКЛГУ від 13.07.2005 119 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 р. за №
1084/11364), щодо безпечного перебування працівників на лісосіках, наявності засобів індивідуального захисту, справних машин та механізмів,
наявності будиночків для обігріву тощо.
щодо технічної альтернативи 2
Екологічні обмеження технічної альтернативи 2
аналогічні альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання санітарно-охоронної зони та рівня
шуму на межі житлової забудови.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна
підготовка і захист території
за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
На кожну лісосіку до початку її розробки складається технологічна карта розробки лісосіки,
додаткового еколого-інженерного захисту не потрібно.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розглядається.

8. Сфера, джерела та види
можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля розглядатимуться
для наступних компонентів:
• повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин під час проведення технологічних операцій на лісосіках, під час роботи
двигунів техніки і транспорту та їх обслуговування;
• водне середовище – на питні потреби працівників буде використовуватись привізна
вода; поверхневі та підземні води при здійсненні планованої діяльності не використовуються;
• ґрунти – пошкодження ґрунтового покриву
під час трелювання та вивезення деревини;
• поводження з відходами – зберігання відходів здійснюється згідно існуючих санітарно-епідеміологічних норм; подальша
утилізація проводиться на основі договорів
із спеціалізованим організаціям;
• шумове забруднення – відбувається вплив,
пов’язаний з роботою двигунів техніки і
транспорту та їх обслуговування;
• біорізноманіття – присутність людей та обладнання на технологічних майданчиках;
• навколишнє соціальне середовище – вплив
на місцеву економіку (забезпечення потреб
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(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними 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)
населення, промисловості, створення нових
робочих місць, відрахування податків до
місцевого бюджету);
• клімат і мікроклімат – процес технологічних операцій на лісосіках не є діяльністю,
що має значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і
інших речовин;
• навколишнє техногенне середовище – планована діяльність не спричиняє порушення
навколишнього техногенного середовища.
У разі виявлення пам’яток архітектури, історії і культури, зон рекреації, культурного
ландшафту та інших елементів техногенного середовища в межах території здійснення планованої діяльності, будуть виконуватись вимоги законодавства України.
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання зон санітарної охорони та рівня
шуму на межі житлової забудови.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розглядається.

9. Належність планованої
діяльності до першої чи другої
категорії видів діяльності та об’єктів,
які можуть мати значний вплив на
довкілля та підлягають оцінці впливу
на довкілля (зазначити відповідний
пункт і частину статті 3 Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля»)
Перша категорія видів планованої діяльності та
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та
підлягають оцінці впливу на довкілля, п. 21 ч. 2 ст. 3 (усі
суцільні та поступові рубки головного користування
та суцільні санітарні рубки на площі понад 1 гектар).
10. Наявність підстав для
здійснення оцінки транскордонного
впливу на довкілля (в тому числі
наявність значного негативного
транскордонного впливу на довкілля
та перелік держав, довкілля яких може
зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення транскордонного
впливу відсутні.

11. Планований обсяг досліджень
та рівень деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту
з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23
травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу
на довкілля та можливості
для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання 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 довкілля - це процедура, що передбачає:
• підготовку суб’єктом господарювання звіту з
оцінки впливу на довкілля;
• проведення громадського обговорення планованої діяльності;
• аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення,
під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
• надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля,
що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
• врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього
повідомлення.
• У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу
на довкілля планованої діяльності, визначає
допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та
визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження пла-
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нованої діяльності без оцінки впливу на довкілля
та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі
у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25
робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції
до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів
України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
(COVID-19), спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, до повного його скасування та протягом
30 днів з дня скасування карантину, громадські
слухання не проводяться і не призначаються на
дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення
обсягу досліджень та рівня деталізації
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, зауваження і пропозиції до
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть
реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля 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 робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних.
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано
відхилити зауваження і пропозиції громадськості,
надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження
планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про
провадження планованої діяльності будуть спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів – лісорубні квитки (вид рішення відповідно
до частини першої статті 11 Закону України “Про
оцінку впливу на довкілля”) що видаються Тернопільським обласним управлінням лісового та мисливського господарства (орган, до повноважень
якого належить прийняття такого рішення).
Усі зауваження і пропозиції громадськості до
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно
надсилати до Міністерства захисту довкілля
та природних ресурсів України, Департамент
екологічної оцінки та контролю, 03035, м.
Київ, вул. Митрополита Василя Липківського,
35, тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50,
e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю (найменування уповноваженого органу, поштова адреса,
електронна адреса, номер телефону та контактна
особа).
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Вітаємо!

Дорогу, найкращу, найріднішу Маму,
бабусю, прабабусю

Таїсію Петрівну Коляду

із 80-річним ювілеєм!
У передлітті, коли земля замаєна усіма барвами зелені та квітів, свій День
народження зустрічає наша Мама.
Таке і її серце: тепле, щире, добре,
ласкаве… Багате і щедре на любов – до
дітей, онуків,
маленьких правнучат.
Руки її спрацьовані, але такі лагідні і
ніжні. І така всеосяжна мамина турбота про усіх нас. І вічний неспокій, чи
все у нас гаразд?
У нас все добре, Мамо, поки Ви є на світі. Поки у телефоні звучить Ваш голос. Поки спішите подивитися, чи зацвів сад, чи
родить город. Поки Ви усміхаєтеся, Мамо...
І молитеся за усіх нас. І благословляєте, щоб оберігала нас
Матінка Божа. Тож нехай Господь і Вас береже довго-довго,
Мамо. Міцного здоров'я Вам на многії літа, сонечка, радості,
щасливих ранків і спокійних вечорів, миру, світлого неба!
Мамо, бабусю, ластівко мила,
Вас щиро вітає вся наша родина:
І діти, й онуки, й малі правнучата,
Бо Ваша душа така щедра й багата.
Хай Матінка Божа тримає в опіці,
Хай повниться чаша життєва по вінця
Добром – без кінця і без краю,
Щоб доля цвіла весняним розмаєм!
З повагою і любов’ю – діти, внуки,
правнуки Костик, Іванко, Надійка, Златка, Гліб, Соломійка,
Максимко і вся велика родина.

Відповідального та вмілого керівника, щиру,
чудову людину, начальника Шумського ЦВПЗ
ТДАТ «Укрпошта»

Любов Аполінарівну Стасюк

з Днем народження, який вона зустріла у
цю чудову травневу пору!
Всього, що найкращого в світі буває,
Ми Вам від душі щиро бажаєм.
Найперше спокою і миру в родині,
Щоб радість всміхалась
при кожній хвилині.

«Все буде добре…»

М

и з чоловіком одночасно захворіли на коронавірус і потрапили в
інфекційне відділення Лановецької комунальної районної
лікарні. Звісно, ми дуже хвилювалися. Адже вже добре були
обізнані з непередбачуваною
підступністю вірусу. Важко передати словами той страх, який
супроводжував нас при поступленні в лікарню.
Однак доброзичливість, розуміння і впевненість в тому, що
все буде добре медичного персоналу інфекційного відділення,
зокрема Ольги Іванівни Рижак,
додали сили і мені, і чоловікові у
боротьбі з хворобою.

У відділенні на той час перебувало 35 хворих. Ольга Іванівна
днювала і ночувала біля нас у
прямому розумінні цих слів. «Витягувала» нас і з хвороби, і з депресії. Ми ніколи не чули в голосі
лікарки безнадійності, невпевненості. Завжди спокійна, врівноважена, і лише один Бог знає,
що робилося в її серці і душі. На
запитання: «Що зі мною?», вона
завжди відповідала: «Все буде
добре».
Якось зі мною трапився такий
випадок. Вночі різко піднялася
температура. Медсестричка посеред ночі зателефонувала до
лікарки і Ольга Іванівна, наче
чарівниця, і словами, і ліками

Допомога на відстані.

У подоланні сімейних проблем
і в інших випадках.
Програмую на успіх в бізнесі, в безпеці,
людських заздрощах, поверну кохану
людину. Позбавлення алкогольної
залежності та різних недуг.
Тел. +38 096-186-91-54.
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Вітаємо!

Дорогу маму, бабусю,
прабабусю

26 травня - 1 червня

Феофанію Софронівну
Козиру
з села Котюжини
Вишнівецької ОТГ

з 80-річним ювілеєм!
Бажаємо Вам міцного здоров'я
і сили, щастя, миру, душевного спокою! Спасибі Вам
за недоспані ночі, за невтомну працю, за те, що
завжди нас виглядаєте і переживаєте за кожного,
за Вашу мудрість, тепло рук і материнську любов!
80 років вже пройшло,
Як Богом Вам життя дано.
Дав він силу все здолати,
Ювілей цей святкувати!
Журавлиним ключем відлітають літа,
Сивина посріблила вже скроні,
Тільки в серці у Вашім та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях.
Спасибі за ласку, за ніжну турботу,
За чуйність, гостинність, невтомну роботу.
Господь хай дарує здоров'я і силу,
Спасибі, рідненька, що Ви нас зростили!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти,
Даруєм Вам у цей святковий день!
Хай Ангел Божий поруч з Вами буде,
А Матір Божа береже від зла!
Збирайте нас разом, як зерно до зернини,
Низький Вам уклін від всієї родини!
З любов'ю і повагою - від дітей та онуків.
Бажаєм здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя
на всеньке століття.
Хай сонце сяє і серце співає,
Хай смуток дороги до хати не знає.
Хай Мати Пречиста стоїть на сторожі,
Господь у щоденних ділах допоможе!
Нехай зозуля кує щоліта:
Многая, многая, многая літа!
Хай ангели Божі вас бережуть
Все добре і світле на крилах несуть!
З повагою і вдячністю –
колектив «Нашого ДНЯ.

Вітаємо!

Вдячність

На завершення номера

повернула мені впевненість у
виздоровлення. На ранок температура вже знизилася.
І так поступово, крок за кроком, завдяки правильному лікуванню і людському ставленню
всього медичного персоналу
інфекційного відділення і, насамперед Ольги Іванівни Рижак,
ми одужали. Важко словами передати вдячність цим людям за
збережене життя.
Проте не можу обминути ті
умови, в яких перебувають і хворі, і медичний персонал інфекційного відділення. Думаю, нас
підтримають всі, хто лікувався
тут. Заходиш, наче в підвал. Холодно, темно, сучасністю і комфортністю навіть не «пахне».
Ніби приміщення готували до
знищення. І лише страшне слово «коронавірус» змусило мож-

•
•
•
•
•
•

новладців зупинитися, не знищити до решти.
Хочеться вірити, що керівництво ОТГ прислухається до людей, врахує їх думку і бажання. І
нарешті осучаснить інфекційне
відділення, відремонтує приміщення. Адже кожен може потрапити в лікарню, від хвороб ніхто
не застрахований.
Окремо хочемо висловити і
власну думку, і думку багатьох
людей про Ольгу Іванівну Рижак.
Це - лікар від Бога. Вона гідна
звання «Заслужений лікар України». І не тільки звання, а й доплати за свою самовіддану працю.
Сподіваюся, що керівники, від
яких залежить вирішення цього,
прислухаються до думки людей.

Людмила і Леонід
ЛОЙКИ, вчителі.
м. Ланівці.

Виконуємо повний
комплекс фасадних робіт
Утеплення будинків
Декорування фасадів
Матеріали та риштування
у наявності

тел. +38 098 756 28 74, +38 096 658 68 98

Овен
Сімейне життя має свої
принади, тому цiнуйте тi моменти, якi вам дарує ваша друга половинка. Будьте уважнi,
не випустiть iз рук удачу.
Телець
Найважливішою
складовою вашого успіху стане
здоровий спосіб життя. Геть
шкідливі звички, бiльше займайтеся спортивними вправами.
Близнюки
Випадок допоможе вам
розкрити прихованi таланти,
а все iнше залежить вiд вас.
Тиждень сприятливий для
здійснення планiв.
Рак
Якщо вам захочеться чогось нового, спробуйте подивитися на своє хобi з iншого
боку. Наприкiнцi тижня ви отримаєте важливi новини.
Лев
Нарештi ви закiнчили всi
справи, тож не грiх i вiдпочити.
Можете поїхати на вiдпочинок
або просто влаштуйте вечiрку, на яку запросiть близьких
i друзiв.
Діва
Ви вважаєте, що запорука
успіху в завоюваннi висот, але
не все те золото, що блищить.
Уважно прислухайтеся до порад близьких
Терези
Друзi допоможуть подолати труднощі. Щоб зробити
приємне близьким, подбайте
заздалегiдь про недiльний вiдпочинок.
Скорпіон
Вам запропонують ризикований проєкт, завдяки якому
ви не тільки збагатитеся самі,
а й виведете інших на шлях
процвітання.
Стрілець
Знаючи ваші організаторські здібності, начальство довірить вам відповідальну роботу. Вашої енергії вистачить
не на одне серйозне доручення.
Козеріг
Ваш бiзнес благополучно
розвивається. Друзi пiдтримають вас у всiх справах. Будьте
уважнi з документами, уникайте сумнiвних оборудок.
Водолій
Підприємці займуться реорганізацією своєї справи.
Можливі переїзд у новий офіс,
змiна колективу i навiть робота в іншому напрямі. Прибутки гарантованi.
Риби
Хоч якi б справи ви починали, все приноситиме прибутки. У вас буде відчуття, що ви
граєте в безпрограшну лотерею.

