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2 червня - хмарно, без опадів, 
температура повітря вночі 9-10, 
вдень 8-16 градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.12, захід - 21.19. 

3 червня - хмарно, без опадів, 
температура повітря вночі 11-13, 
вдень 13-16 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.11 захід - 21.20. 

4 червня - хмарно з проясненням, 
без опадів, температура повітря 

вночі 11-14, вдень 14-18 граду-
сів тепла. Схід сонця - 5.11, захід 
- 21.20. 

5 червня - хмарно з проясненням, 
без опадів, температура повітря 
вночі 10-12, вдень 17-19 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.10, захід - 21.21. 

6 червня - хмарно з проясненням, 
без опадів, температура повітря 
вночі 10-12, вдень 15-16 градусів 

тепла. Схід сон-
ця - 5.10, захід - 
21.22. 

7 червня - 
хмарно з прояс-
ненням, можли-

вий дощ, температура повітря вночі 
11-12, вдень 16-19 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.09, захід - 21.23. 

8 червня - хмарно з прояснен-
ням, можливий дощ, температура 
повітря вночі 11-12, вдень 16-19 
градусів тепла. Схід сонця - 5.09, за-
хід - 21.24.

Погода в Тернополі й області
За даними Лабораторії 

рентгенівської астрономії 
Сонця ФІАН, сильна магнітна 
буря прогнозується тільки 
одна - 16 червня. Однак рівень 
її буде високий - до G1, а це оз-

начає, що погіршення самопочуття можливе напе-
редодні, 15 червня, і триватиме до 17 червня.

Невеликі геомагнітні коливання можливі та-
кож 2 і 3 червня, а також 8-9 червня. Однак ці штор-
ми відчують тільки метеочутливі люди.

Магнітні бурі в червні

Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

 10-11 стор.

У центрі будуть проводити щеплення 
жителів області, які записалися до 
листа очікування вакцинації проти 

COVID-19 в додатку чи через сайт «Дія».

Облаштують центр вакцинації на базі комунально-
го підприємства Тернопільської міської ради «Центр 
дозвілля і молодіжних ініціатив імені Довженка» на 
вул. Злуки, 45. Працюватиме він у вихідні, буде залуче-
но 8 мобільних бригад.

«Шановні жителі Тернопільської області, хто за-
реєструвався на вакцинацію у додатку «Дія» або має 
бажання ще зареєструватися, приходьте суботу та в 
неділю у комплекс «Довженка». Таким чином ми змо-
жемо вакцинувати більшість людей та сприятимемо 
тому, що восени захворюваність не зростатиме. Відтак 
цей імунний прошарок людей з антитілами буде зав-
дяки вакцинації, а не тим, хто перехворів», - каже на-
чальниця департаменту охорони здоров'я ОДА Ольга 
Ярмоленко.

Вакцинація у центрі відбуватиметься із дотриман-
ням усіх санітарних та протиепідемічних вимог. Імуні-
зуватимуть вакциною CoronaVac

Додамо, що на Тернопільщині триває кампанія з 
вакцинації від COVID-19. Всього в області імунізували 
34 946 осіб.

На вихідних у  
Тернополі розгорнуть 

тимчасовий 
центр вакцинації

1 червня – Міжнародний день захисту 
дітей. Але цей день – не про морозиво, 
солодощі та мильні бульбашки. Тобто 

не тільки про них. Багато дітей живуть із 
ранами в серці, а є й такі, що зазнають болю 
фізичного. 

Через збройний конфлікт на сході України права 
сотень тисяч дітей уже понад 7 років продовжують по-
рушуватися щодня. Чимало хлопчиків і дівчаток страж-
дають поза зоною бойових дій, проте в епіцентрі байду-
жості світу дорослих. 

1 червня – це нагода згадати, що в усьому світі 
мільйони дітей живуть у бідності й потерпають від на-

силля. І - стати на їх захист. Зазирнути в очі дітей, які 
дивляться на нас, дорослих. І щомиті робити цей світ 
трішки світлішим. 

Ми зібрали щасливі фотомиті дітей з різних куточ-
ків Тернопілля. Усміхнені й красиві, у вишиванках - На-
таля Сорока та Іванна Кравцова із села Максимівка на 
Збаражчині. А також на світлинах - маленькі жителі 
Чортківської громади під час святкування Дня захисту 
дітей і вихованці чортківського дитсадка «Золота риб-
ка». Нехай світ сяє такими радісними усмішками.

Хай у кожНого буДЕ 
щасливе дитинство

4 стор. 6 стор.

Чому зникають друковані ЗМІ 
на Тернопільщині, або Навіщо 

нам ваші грамоти...

6 червня – День журналіста
Щоб отримати прощення 

Магазини «кишать» 
фальсифікатом, 

але українці платять 
за продукти, як 
європейці
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У травні автомобільний 
парк екстреної медичної 
допомоги Тернопільщини 

значно оновився. 13 
спеціалізованих, нових машин  
швидкої допомоги, ключі від 
яких працівникам обласного 
Центру ЕМД урочисто вручили 
голова Тернопільської ОДА 
Володимир Труш та голова 
Тернопільської облради Михайло 
Головко, поїхали у різні райони й 
віддалені куточки нашого краю. 

Нагадаємо, що п’ять автомобілів 
швидкої «CITROEN JUMPER» типу «С»,  
обладнаних апаратами штучної венти-
ляції легень, було передано Тернопіль-
ській, Теребовлянській, Кременецькій, 
Чортківській та Бережанській станціям 
Е(Ш)МД - для надання медичної допо-
моги та транспортування на далекі від-
стані важкохворих пацієнтів. Інших вісім 
спеціалізованих авто «CITROEN JUMPER»  
типу «В» - тернопільським підстанціям 
№ 2 й №3, Зборівській, Збаразькій, Бор-
щівській та Шумській підстанціям ЕМД, 
а також пунктам постійного базування 
бригад Е(Ш)МД  у м. Хоростків та смт Бе-
резовиця.  

 Керівник Центру ЕМД Тернопіль-
щини Михайло Джус з робочим візитом 
відвідав Зборівську підстанцію ЕМД та 
зустрівся з головою територіальної гро-
мади Русланом Максимівим. Також із 
працівниками підстанції обговорив на-
гальні проблеми, що стосуються функ-
ціонування місцевої служби екстреної 

медичної допомоги.  Очільник Центру 
подякував Руслану Максиміву за ви-
ділення нових приміщень для праців-
ників екстреної медичної допомоги та 
гаражів для машин швидкої. Рішення 
про надання приміщень в користуван-
ня службі ЕМД було прийняте на сесії 
Зборівської територіальної громади. 
Наразі є домовленість, що передача при-

міщень документально буде завершена 
до кінця червня. Окрім того, на зустрічі 
двох керівників обговорювалось про-
ведення поточного ремонту виділених 
приміщень. У свою чергу  голова тери-
торіальної громади висловив вдячність 
за новий автомобіль швидкої допо-
моги для  Зборівської підстанції ЕМД 
та запевнив у подальшій співпраці та 

підтримці місцевого структурного під-
розділу служби екстреної меддопомоги.                                                                                                                                     
    Після цього Михайло Джус побував на 
Борщівщині, де провів низку зустрічей.  
Передусім зустрівся із колективом  Бор-
щівської  підстанції екстреної медичної 
допомоги, обговоривши з працівниками 
різні  проблемні питання. Зокрема, йш-
лося про роботу пунктів ЕМД у Більче-Зо-
лотому, Вигоді,  Скала- Подільській та 
Мельнице- Подільській. Щодо останніх 
двох пунктів, то обговорили їхнє забез-
печення машинами швидкої допомоги, 
оскільки наявні уже потребують заміни. 

Також Михайло Джус зустрівся із го-
ловою територіальної громади Борщова 
Ігорем Чопиком. Порушив на зустрічі пи-
тання ремонту доріг, особливо у відда-
лених населених пунктах, бо саме їхній 
стан впливає на швидкість доїзду до хво-
рих. Йшлося також про реконструкцію 
гаражів для машин швидкої допомоги 
у Борщові та фінансову складову  про-
блемних питань функціонування служ-
би. У свою чергу голова територіальної 
громади подякував за новий спеціалі-
зований автомобіль швидкої медичної 
допомоги «CITROEN JUMPER»  типу «В», 
придбаний для Борщівської підстанції 
ЕМД. Окрім цього, відбулася зустріч із го-
ловним лікарем Борщівської райлікарні 
Віктором Гладким, для вирішення про-
блеми із госпіталізацією й внутрішнім 
перевезенням хворих та співпрацю між 
службою швидкої допомоги і лікарня-
ним закладом.  

Підготувала 
Ірина КОВАльчиК.

У святковій атмосфері днями 
зібралися викладачі, родини 
військовослужбовців, гості, 

випускники минулих семестрів 
класичного університету 
Тернополя. 

З вітальним словом звернулася до при-
сутніх проректор з науково-педагогічної 
роботи (міжнародна діяльність) Оксана 
Десятнюк. Вона, зокрема, сказала: «Ми не 
кажемо вам - прощавайте, а лише - зумійте 
реалізувати себе. Будьте впевненими, що 
ми поряд й готові завжди прийти вам на 
допомогу».

У заході взяли участь: начальник Тер-
нопільського зонального відділу Військо-
вої служби правопорядку, полковник Іван 
Бугай, голова ГО «Тернопільська міська 
організація ветеранів АТО» Дмитро Гайтко, 
спеціалісти відділу Міністерства у справах 

ветеранів у Тернопільській області Ірина 
Скасків, Христина Феціца, виконавчий ди-
ректор ГО «Освітні та соціальні інновації» 
Володимир Угрин та голова Саранчуцької 
ОТГ Володимир Петровський.

Під час церемонії були вручені подяки 
від ректора Західноукраїнського націо-
нального університету Андрія Крисовато-
го кращим слухачам проєкту та грошові 
винагороди на відкриття власної справи 
від громадської організації «Освітні та со-
ціальні інновації».

Родзинкою стало душевне та щемке пі-
сенне привітання від студентів ЗУНУ. Мо-
лодь також привітала учасників проєкту 
із завершенням навчання та побажала не 
боятися робити крок назустріч новому.

Проєкт «Норвегія-Україна» фінансу-
ється Міністерством закордонних справ 
Норвегії, головним координатором якого 
є Міжнародний Фонд Соціальної Адаптації.

При складанні цьогорічного рейтингу "Топ-200 Україна" 
експерти враховували сучасні тенденції розвитку вищої 
освіти в Україні та світі, яка зазнає глибинних змін від 

впливу пандемії COVID-19.   Західноукраїнський національний 
університет ввійшов у ТОП-20 найкращих закладів вищої освіти.

ЗУНУ – це лідер, який  проводить активну роботу в усіх напрямках освітньої 
та культурної діяльності, активно впроваджує новітні технології у навчальний 
процес і тісно взаємодіє з міжнародними партнерами в наданні освітніх послуг. Це 
підтвердження того, що класичний університет Тернополя нестримно рухається 
лише уперед.

- Цієї миті науковці, колектив Тер-
нопільського національного технічного 
університету ім. Івана Пулюя, жителі Гри-
майлова чекали більше трьох років, - по-
відомив український вчений, провідний 
науковий співробітник Інституту фізики 
НАН України Василь Шендеровський. - 
Міжнародна астрономічна спілка (IAU) 
назвала малу планету ім'ям Івана Пулюя 
(226858) Ivanpuluj = 2004 TY 13, про що по-
відомлено в Bulletin WGSBN робочої групи 
з питань номенклатури небесних тіл. 

Так реалізували  один із пунктів захо-
дів із вшанування 175-річчя від дня на-
родження славетного українського вче-
ного Івана Пулюя. 

- Ми (автори ідеї - Василь Шендеров-
ський та Петро Ясній) добре усвідомлює-
мо, що це стало можливим завдяки актив-
ній підтримці цього задуму академіком 

НАНУ Ярославом Яцківим та директором 
Народної обсерваторії у Андрушівці Юрієм 
Іващенком, - підкреслив Шендеровський. 

 Нагадаємо, Іван Пулюй народився 2 
лютого 1845 року  в містечку Гримайлів 
на Тернопольщині, помер 31 січня 1918 
року в Празі. Український фізик і електро-
технік, винахідник, публіцист, перекладач 
Біблії українською мовою, громадський 
діяч. Один з першовідкривачів радіоак-
тивного випромінювання. Професор і 
ректор Німецької вищої технічної школи 
в Празі, державний радник з електротех-
ніки Королівства Богемія і Маркграфства 
Моравія. Дійсний член Наукового това-
риства імені Шевченка, почесний член Ві-
денського електротехнічного товариства. 

Тож тепер у Всесвіті буде планета і на-
шого видатного земляка. 

Ірина КОВАльчиК.

Нові машини швидкої отримали Зборів та Борщів

Слухачі проєкту 
«Норвегія-Україна» ЗУНУ 

отримали дипломи

Класичний університет 
Тернополя - у ТОП-20 серед 

закладів вищої освіти України

У Всесвіті буде планета нашого 
видатного земляка

Міжнародний астрономічний союз назвав малу планету 
ім'ям відомого вченого з Тернопільщини Івана Пулюя
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Передліття... Тепле яскраве 
сонце... Збараж... Замок… 
Бастіони з широкими 

мурами, міст через рів та 
широке подвір'я перед палацом. 
Захищаючи від нападників 
своїх мешканців, замок у лічені 
хвилини міг перетворитись 
на неприступну фортецю. І 
знову під стінами Збаразького 
замку лицарі біля гармат з 
палаючими факелами чекають 
наказу. Невже облога? Але 
на дворі ХХІ століття?… У 
такий спосіб учасники клубу 
історичної реконструкції 
«Збаразький гарнізон» 
символічними пострілами 
з гармат зустріли учасників 
круглого столу, присвяченого 
питанням збереження об`єктів 
історико-культурної спадщини 
Тернопільщини. Хлібом-сіллю 
привітали гостей працівники 
Національного заповідника 
«Замки Тернопілля».

Туроператорів з різних областей 
України, депутатів, посадовців у Зба-
разькому замку зустрічали барабанщи-
ці-мажоретки "Леді - soul" та народний 
аматорський ансамбль "Збираж" Центру 
культури і дозвілля Збаразької міської 
ради. Під народні мелодії гості куштува-
ли смаколики і напої виробників з Терно-
пільщини. Адже однією з цілей Всеукра-
їнського проєкту "Мандруй Україною", 
започаткованим Державним агентством 
розвитку туризму України, є пошук неза-
бутніх смаків різних куточків країни та 
яскравих емоцій. 

Гостям презентували нові цікаві ту-
ристичні маршрути, ділились успіхами 
нещодавно створених ТІЦів (туристич-
них-інформаційних центрів), які допома-
гають мандрівникам обрати найкраще 
туристичне меню. Круглий стіл об'єднав 
фахівців і у пошуку відповіді на питання 
- коли туризм зможе поповнювати бю-
джет України, зокрема Тернопільщини, 
і які перешкоди на шляху до успіху у ту-
ристичній галузі.

Голова Тернопільської ОДА Володи-
мир Труш зазначив, що пандемія корона-
вірусу змінила формат відпочинку і саме 
це стало поштовхом відкрити нові лока-
ції. Зокрема, на Тернопільщині.

- В області 34 замки, безліч унікаль-
них релігійних та природних об’єктів, 
які можуть стати надзвичайно цікавими 
для туристів як з України, так і з-за кор-
дону. Минулого року закрилися зовнішні 
кордони й ми зрозуміли, що український 
турист почав мандрувати Україною. Ми 
часто запитуємо інших, в яких країнах 
люди побували? Але варто запитати, що 
ти бачив в Україні? Виявляється, у нас 
так багато пам’яток, що ми можемо пи-
шатися цим і влаштовувати надзвичайні 
атракції для туристів, щоб вони збагачу-
валися новими знаннями та відомостями 
про власну країну, - зазначив Володимир 
Труш.

Ще одним фактором залучення ту-
ристів є оновлені дороги. У нашому краї 

це відремонтована траса М-19 "Домано-
ве –Ковель – Чернівці –Тереблече" та тра-
са Н-12 «Івано-Франківськ – Бучач – Тер-
нопіль», де роботи ще тривають.

У Тернопільській області на держав-
ному обліку перебуває 6726 об’єктів 
культурної спадщини. Звичайно, біль-
шість з них потребують коштів на ре-
монт, реставрацію і порятунок. Кроком 
для відновлення туристичної привабли-
вості регіонів стала програма «Велика 
реставрація». Вже цього року проведуть 
відновлювальні роботи на 22 об’єктах 
культурної та історичної спадщини. Два 
з них розташовані на Тернопільщині. Це 

Збаразький замок, де проведуть капі-
тальний ремонт та реставрацію перехід-
ного мосту та ескарпових стін до замку. 
Інший об'єкт - Чортківський замок. Тут 
ліквідують аварійний стан даху пам'ят-
ки архітектури національного значення 
XVII ст.

- Ми працюємо у тісній комунікації, і 
багато ідей, які зараз втілюються, реалі-
зуються за участі представників усіх рів-
нів влади. Я дуже задоволена форумом, 
це хороший майданчик для обміну дум-
ками та пропозиціями, - додає заступни-
ця міністра культури та інформаційної 
політики Лариса Петасюк.

Голова Держтурагентства Мар'яна 
Олеськів підкреслила, що для промоції 
туристичного бренду не обов’язково 
потрібно багато коштів. Головне ідея та 
бажання.

- Потрібна потужна маркетингова 
стратегія; розуміння, як запакувати все 
те, чим багата Тернопільщина, у клас-
ний продукт. Адже люди прагнуть трьох 
речей: хліба, видовищ і викласти це в 
Інстаграм, – додала народна депутат-
ка родом з Чорткова Євгенія Кравчук, 
– Приємно, що всі учасники заходу за-
значили: вперше за роки незалежності 

культура і туризм нарешті потрапили у 
фокус уваги. Зокрема, і народних депута-
тів. У цьому сенсі мені зовсім не соромно 
бути «лобісткою» Тернопільщини. Хочу, 
щоб кожен депутат став туристичним 
лобістом своєї області, адже у кожній з 
них є чудові куточки.

Учасники круглого столу протягом 
трьох днів знайомились з туристичною 
Тернопільщиною. Побували у Чорткові, 
Заліщиках, Кременці, відвідали урочище 
Червоне, Джуринський водоспад, руїни 
Чорвоногородського замку, тощо. Про 
враження розказують у своїх дописах на 
соціальних сторінках.

Після відвідин Збаразького замку 
зловила себе на думці, що мене просто 
переповнюють емоції від історичної ве-
личі цієї будівлі, від крафтових смако-
ликів місцевих умільців, неочікуваних 
зустрічей та яскравих моментів. Терно-
пільщина – надзвичайно мальовничий і 
багатий край. Тут вміють надихати, ди-
вувати, захоплювати і любити своїх гос-
тей. Літо – чудова пора, аби відкривати 
для себе Україну. Тому вперед! 

Олена МУДРА. 

Історичні фортеці, природні дива 
та унікальні крафтові продукти 

презентували гостям з усієї країни
У Збаражі відбувся туристичний форум 

«Мандруй Україною. Тернопілля»

На фото: подружжя Іванна бейдель та 
андрій Свірський – власники фермерського 

господарства «Дідо Джозеф», 
яке виготовляє продукцію з равликів.
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Та попри згадані вище 
корінні причини 
занепаду місцевої преси 

найголовнішою, на думку 
досвідчених редакторів, 
залишається байдужість, 
невизначеність владних структур 
різного рівня щодо державної 
антикризової підтримки медіа. 
як справедливо зазначається у 
резолюції нещодавно проведеної 
Всеукраїнської наради 
редакторів газет, інтернет - то 
дуже добре, але у кризових 
для країни умовах потреба 
суспільства у перевіреній 
інформації щоразу зростає. 
А її джерело – професійна 
журналістика й видання, 
яким довіряють наші читачі. 
Тому збереження й розвиток 
патріотичних друкованих 
медіа – необхідний крок у 
боротьбі як з внутрішнього, так і 
зовнішнього походження фейків, 
маніпуляціями та ворожою 
пропагандою в умовах війни з 
Росією. 

Саме тому ще торік Тернопільська 
обласна організація разом з НСЖУ за-
пропонувала Президенту, парламенту 
та уряду програму підтримки і розвит-
ку друкованих видань, напрацьовану 
спільно з журналістськими колектива-
ми. Проте українська влада так і не реа-
лізувала її в життя – на відміну від інших 
країн, які в умовах пандемії вжили кон-
кретних заходів для збереження газет, 
робочих місць журналістів. Зокрема, у 
країнах Балтики оголосили «податкові 
канікули» для друкованих ЗМІ до кінця 
карантинного періоду, передбачили для 
редакцій пільгові банківські кредити, 
закупівлю й надання безоплатно га-
зетного паперу на пів року, встановили 
тарифи на оформлення передплати та 
доставку газет у розмірі до 30 відсотків 
собівартості виготовлення одного при-
мірника видання.

На цю тему впродовж кількох остан-
ніх років мені як голові ТОО та члену 
президії НСЖУ неодноразово доводи-
лося розмовляти у Києві з відповідаль-
ними чиновниками гуманітарної сфери. 
Як правило, переважна більшість з них 
погоджуються, що сьогодні в площині 
фінансової підтримки ЗМІ, навіть після 
їх реформування, має бути зафіксована 
чітка реальна позиція щодо захисту і 
розвитку друкованих видань як безпо-
середньо зі столиці, так і з кабінетів міс-
цевих чиновників, для яких преса має 
бути й надалі посередником масових 

контактів із жителями краю. Подекуди 
так і є. Наприклад, у наших сусідів в Іва-
но-Франківській області ось уже декіль-
ка років діє «Програма розвитку місце-
вого самоврядування» обласної ради. 
Нею, зокрема, передбачено у підпрогра-
мі «Висвітлення роботи обласної ради 
та органів місцевого самоврядування в 
засобах масової інформації» укладення 
договорів про співпрацю між облрадою 
та ЗМІ, проведення прес-конференцій з 
питань історії, світової та вітчизняної 
практики організації, розвитку місцево-
го самоврядування, забезпечення глас-
ного висвітлення роботи облради, ОТГ 
на базі місцевих реформованих ЗМІ, на-
дання фінансової підтримки редакціям 
та оплата виконаних замовлень відпо-
відно до укладених угод. 

Подібна співпраця налагоджена й у 
Львівській області. На ці заходи щоріч-
но депутати згаданих облрад виділяють 
ЗМІ далеко за мільйон гривень. А на Тер-
нопільщині? Принаймні впродовж ос-
танніх років ТОО НСЖУ, яка намагаєть-
ся бути бодай інформцентром для нині 
уже крайових територіальних газет та 
для тих медіа, котрі уже закрилися, про 
це нічого невідомо.

Звичайно, є й інші шляхи, окрім чи-
тацької передплати, щодо виживання 
газет. Редакторам кажуть – шукайте 
контакти з новоутвореними ОТГ, місце-
вим бізнесом і т. д. Так, подібні домовле-
ності також варті уваги. Однак не все на 
цьому полі нині так просто. Складається 
враження, що головам територіальних 
громад взагалі не потрібна поруч преса, 
бо вони чомусь не долюблюють гласно-
сті своєї діяльності... А може, фантастич-
но жадібні до грошей, бо інакше як розу-
міти надвисокі оклади і «роздуті» штати 
в структурах деяких ОТГ?..

Не потрібні газети і бізнесу, так 
званим тутешнім олігархам. Податки 
переважно платять мінімальні, більш-
менш достойні зарплати лише тим ква-
ліфікованим спеціалістам, котрі б могли 
наважитися поїхати за вищою платнею 
до Польщі або Чехії. Їхній нібито поваж-
ний аргумент у дискусійних розмовах, 
мовляв, ми «створюємо робочі місця». 
Проте, як на мене, у тих словах перева-
жає практичний цинізм їхньої життєвої 
меркантильності. Бо хто вони сьогодні – 
власники землі і техніки – без отих тру-
дових рабів? Як зауважив днями один 
з провідних редакторів краю, лише не-
наситна грошова вигода нині керує ро-
зумом багатіїв, мільйонерів, так званих 
і героїв України у пориві нових заоща-
джень і прихованого вивезення капіта-
лів до західниих банків.

 І з ним важко не погодитися. Бу-

квально торік напередодні святого Ми-
колая, телефоную знайомому земель-
ному латифундисту. Прошу допомогти 
закупити цукеркові подарунки для най-
менших – школярів – читачів газети. Від-
повідає, мовляв, шукай когось іншого, 
бо в нього пішло багато затрат на остан-
ні вибори... Розмірковую, а до кого маю 
звертатися, якщо він забрав для обро-
бітку майже всю землю району і прибут-
ки у власну кишеню... Не бояться вони 
вже ні влади, ні людей, ні Бога... Того ку-
пив, іншого – залякав... А про допомогу 
пресі, на сторінках якої упродовж деся-
тиліть були видрукувані сотні матеріа-
лів про нього – земельного магната, – за-
раз і слухати не хоче. І що скорочення в 
редакціях від Зборова до Заліщиків три-
вають, і що люди хворіють і в Бучачі, і в 
Монастириську з Підгайцями. То хіба це 
щирі патріоти держави? Хоч іноді були 
винні і журналісти, коли часто лукави-
ли перед державою заради можливого 
фінансового утримання газет: не крити-
кували місцеву владу, підприємців там, 
де вони того заслужили… Подекуди і на 
розмову, поточні інтерв’ю з актуальних 
питань важко потрапити до чиновників 
з владних кабінетів різних щаблів. Лише 
напередодні Дня журналіста окремі з 
них щороку намагаються «вшанувати» 
відомих журналістів грамотами чи ди-
пломами, але навіщо нам оті свого роду 
знущальні відзнаки, якщо немає щирого 
партнерства?

Шановні колеги –журналісти краю! 
Буквально нещодавно – наприкінці 

травня – голови Тернопільської, Львів-
ської, Волинської та Рівненської облас-
них організацій Національної спілки 
журналістів України Василь Тракало, 
Ярослав Климович, Михайло Савчак та 
Дмитро Тарасюк відправили чергове 
Звернення до Верховної Ради з приво-
ду недопущення підвищення поштових 
тарифів до кінця поточного року, щодо 
дотацій, а також закликали парламент 
країни у найкоротший час розробити і 
прийняти Закон України «Про рефор-
му АТ «Укрпошта», який би передбачав 
із першого січня 2022 року її демоно-
полізацію. Пропонуємо надати повну 
самостійність та юридичний статус об-
ласним дирекціям Укрпошти, підпоряд-
кувавши їх місцевим громадам. Кошти 
від передплати регіональних газет по-
винні залишатися на місцях. 

Лише за такої ситуації поштарі дба-
тимуть про відродження тиражів дру-
кованих засобів масової інформації 
та своєчасну доставку і пенсій, а тому 
в ланцюгу - ЗМІ – читачі – останні як 
громадяни були б найважливішою ка-
тегорією держави. А влада високими 

пенсіями та зарплатами сприяла спро-
можності краян передплатити місцеве 
видання або таким чином дотувати пре-
су, здешевлюючи передплату. 

І нарешті - найприємніше! 
Минув ще один професійний рік. 6 

червня – День журналіста! Маю за ве-
лику честь від себе особисто і від членів 
правління ТОО НСЖУ щиро, з надією у 
наше майбутнє привітати усіх журналіс-
тів тернопільського краю з нашим свя-
том!!! Особлива подяка творчим колек-
тивам друкованих медіа, які впродовж 
тридцятиліття нашої Незалежності 
своїм талантом утверджували в кожно-
му номері газет нелегке становлення 
української державності!!! На передньо-
му рубежі розбудови національного 
суспільства щодня були і є журналісти 
обласних газет «Вільне життя» (голов-
ний редактор Петро Федоришин), «Сво-
бода» (Віктор Уніят), «Наш ДЕНЬ» (Зіна 
Кушнірук), «Сільський господар» (Бог-
дан Новосядлий), «Нова Тернопільська 
газета» (Микола Мартинчук), відтепер 
крайові видання – «Новини Шумщини» 
(Алла Омельчук), Кременецький «Діа-
лог» (Вікторія Іваницька), «Гомін волі» з 
Підволочиська (Ярослав Сиривко), «На-
родне слово» (Збараж, Оксана Моргун), 
«Голос Лановеччини» (Наталія Гамера), 
«Зборівська дзвіниця» (Оксана Семе-
нина), «Вільне слово» (Козова, Степан 
Шкарабан), «Бережанське віче» (Тетяна 
Будар), «Земля Підгаєцька» (Оксана Кре-
гель), «Вісті Придністров’я» (Монасти-
риська, Іванна Космовська), «Вісник 
Надзбруччя» (Гусятин, Леонід Дубас), 
«Галицький вісник» (Борщів, Петро Дов-
гошия), «Воля» (Теребовля, Анатолій 
Ткач), «Колос» (Заліщики, Оксана Дя-
ків), «Голос народу» (Чортків, Любомир 
Габрузький), «Нова доба» (Бучач, Василь 
Тракало).

Окрема низькоуклінна подяка жур-
налістам обласних редакцій радіо і теле-
бачення, а також інтернет-видань!

 Хай наше публічне слово і надалі 
залишається гострою зброєю у розбу-
дові Української держави!

Василь ТРАКАЛО, 
голова Тернопільської 

обласної організації 
Національної спілки журналіс-

тів України, член президії НСЖУ, 
заслужений журналіст України.

Чому зникають друковані ЗМІ на Тернопільщині, 
або Навіщо нам ваші грамоти...

 Замість того, аби сьогодні після прийнятого кілька років тому Закону україни 
«Про реформування державних і комунальних ЗМІ» працівники газет – особливо 

регіональних – мали б вести мову про розвиток преси, змушені, на жаль, 
наголошувати на її елементарному виживанні. Чергова економічна криза 
в державі, пандемія Covid-19, втрата доходів від реклами, незадовільна 

організація передплати і доставки поштою місцевих видань, високі податки 
- вкрай негативно позначилися на фінансовому підгрунті редакцій. Лише 

упродовж останнього року 85 відсотків видань в україні втратили рекламодавців, 
кожна третя газета скоротила кількість номерів або обсяг випусків, кожна 

двадцята редакція призупинила вихід, ще стільки ж закрилися зовсім. Скажімо, 
і на теренах Тернопільщини цьогоріч уже не оголошували чергової передплати 
тижневики гусятинщини і бережанщини. Решта видань поки що зберігаються 
завдяки виключно малочисельним журналістським колективам, які щоразу 

скорочують штати і знижують до мінімальної заробітну плату.
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Як було раніше?
З прадавніх часів в Україні сім’я, її 

репутація цінувалися іноді більше, ніж 
наявність майна. Історично взаємини 
в українській родині будувалися на ви-
знанні рівноправності та поваги чолові-
ка й жінки. Наприклад, в опері «Запоро-
жець за Дунаєм» в колоритній «розмові» 
Одарки й Карася відчутно рівність, при-
ємні жарти та палке кохання. Українська 
жінка була берегинею роду, виховувала-
ся в почутті власної гідності та моралі. 
Як правило, українки не терпіли невір-
ності чоловіка, мали право на майно (так 
звану материзну) і дбали про чистоту та 
затишок власного дому. Дітей виховува-
ли в праці, повазі та любові до батьків і 
родини. Чоловіки, через визвольні війни, 
козакування, чумакування часто надава-
ли жінкам право глави сім’ї. 

У період більшовизму стосунки у сім’ї 
та ставлення до жінки зазнали змін. Те-
перішні погляди на сім’ю та її устрій теж 
набувають особливих барв.

Чому втрачається 
цінність родини? 

Сучасні батьки та діти потребують в 
стосунках певного керунку, в якому обом, 
а то і трьом поколінням було б гармоній-
но у своїй сім’ї. Ми багато знаємо, багато 
читаємо про розвиток дитини, про вплив 
батьків на своїх чад. Та іноді не розуміє-
мо, чому так важко буває порозумітися з 
власними дітьми.

Колись Василь Сухомлинський на-
писав: «Працюємо разом з дітьми – ось 
і все виховання». Що сталося такого, що 
сучасна сім’я часто переживає чвари, 
непорозуміння, конфлікти? Іноді в ро-
динах передають конфлікт з покоління 
в покоління. І здавалося, двоюрідні чи 
троюрідні родичі мали б бути близьки-
ми, а вони навіть не знають одне одного. 
Втрачається цінність родинності. Немає 
зв’язку зі старшим поколінням. В Украї-
ні перестали жити з родиною. Розмились 
та втратились межі генеалогії свого роду. 
Іноді діти можуть не знати імен бабусь чи 
дідусів, не говорячи вже про прародичів. 

Працюємо над 
стосунками 

Спробуємо визначити кілька правил, 
які допоможуть створювати сприятливу 
атмосферу в родинах. 

Спілкування в сім’ї. Через надмірне 
перевантаження сучасного інформацій-
ного простору люди забувають про важ-
ливість комунікативної функції у власній 
родині. Ми можемо забути зателефо-
нувати батькам, не завжди цікавимося 
справами дітей у школі. Тим самим пода-
ємо приклад для наслідування. А треба 
пам’ятати, що українцям був властивий 
культ Роду та домашнього вогнища. Це 
відображалося в народних прислів’ях 
та приказках: «Без сім’ї – нема щастя на 
землі»

Ділитись емоціями. Саме емоційний 
розвиток дитини в сім’ї дає можливість 
побачити весь діапазон відчуттів від 
співчуття, любові, турботи до жорсто-
кості чи байдужості. Виокремимо три 
чинники, що впливають на розвиток ди-
тини: інтелектуальний розвиток в сім’ї, 
емоційний вплив значущих дорослих на 
дитину та духовні настанови. Від народ-
ження дитина (без допомоги дорослих) 
не вміє розділяти емоції на «хороші» і 
«погані». Спочатку вони проявляються 
без оцінки, без внутрішньої цензури. А 
з часом дорослий знайомить дитину з 
проявами емоцій, якими володіє сам. Для 
того, щоб дозволити виражати емоції, 
дорослі повинні дозволити це собі. Діти 
бачать, як тато і мама вирішують супе-

речки, як вони говорять про своїх бать-
ків, як ставляться до тітки чи дядька, і 
дитина вчиться робити так само. Якщо 
дитина ображається, то варто запитати 
«що сталося?» замість відомого усім нам 
«йой! та що ти так злишся?» Тому часто 
буває так, що підлітки не діляться у сім’ї 
своїми переживаннями, тривогами чи 
невдачами. Бо усвідомлюють реакцію на 
їх емоційний стан.

Вміти вибачитись та пробачити. 
Дорослі часто вважають себе безгріш-
ними перед дітьми, мотивуючи тим, що 
вони старші й краще знають, що слід 
робити. І нічого, що ти прийшов з робо-
ти і просто зірвався на дитині, згодом 
зрозумівши, що вона не винна. Але ви-
бачитись перед дитиною - це важливий 
приклад, акт відповідальності. І батьки 
повинні розуміти, що цим вони вчать 
дитину вміти виправляти помилки, не-
сти відповідальність за вчинки та спра-
ви, які робимо. Під час вибачення інша 
людина почувається краще, а це дає нам 
ключик до розуміння благополуччя. 

В яких випадках потрібне вибачення? 
Коли ви кричали, піднімали голос. 

Коли пообіцяли і не виконали. Коли вони 
чекали, а ви забули. Коли через неперед-
бачувані обставини не провели з ними 
достатньо часу. Коли образили ненав-
мисно. 

Важливо розуміти, що дитина відчу-
ває. Слід називати їй емоцію: «ти обра-
жаєшся через те, що я крикнула на тебе». 
Обов’язково визнавати за нею право та-

ких почуттів: «це справді неприємно, я 
теж ображаюся, коли на мене кричать». 
Зуміти сказати: «мені шкода та сумно, що 
так сталося. Просто я дуже розсердилася 
через це... і не стрималася».

Звичайно, батькам потрібно розу-
міти, що з дітьми потрібно поводитись 
відповідно до віку. Вміння вибачатись та 
пробачати допоможе створити довірливі 
стосунки в родині. 

Створювати сімейні правила і 
дотримуватися їх. Родинні звичаї не-
даремно перейшли нам від предків. 
Пригадаймо передріздвяний чи передве-
ликодний настрій в сім’ї: розподіл ролей, 
можливість знайти себе, відчути при-
належність до команди дає можливість 
розкрити свій талант. Тобі довіряють 
готувати страву чи просять допомоги в 
прибиранні - і ти відчуваєш приналеж-
ність до цієї сім’ї, до цих правил і ціннос-
тей. Сімейні традиції допомагають до-
рослим відчути зв’язок з іншими людьми 
та світом.

Кожна сім’я може встановлювати свої 
правила, які їй сподобаються і приймуть-
ся усіма членами родини. Наприклад, 
святкування родинних свят і днів наро-
джень. Влаштовуйте спільні прийоми 
їжі. Готуйте разом у певні дні. Попри хобі 
кожного члена родини, заведіть сімейне 
хобі. Це буде об’єднувати ваші інтереси. 
Влаштуйте годину без ґаджетів. Знай-
діть час для спілкування з бабусями та 
дідусями. Не несіть роботу до дому. Ніко-
ли не обговорюйте свою сім’ю, бо вона – 
найкраща! 

Довіряйте у сімейних стосунках влас-
ній інтуїції. Не слухайте порад, якщо 
вони вам емоційно не відгукуються. Шу-
кайте те, що підійде саме для вашої сім’ї. 
Створюйте власні правила, особисті тра-
диції, індивідуальний підхід. Робіть усе, 
щоб ваша родина була щасливою!

Інна МОНАчИН, 
кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри психології 
Тернопільського національного 

технічного університету.

Мамо, обійми! Як побудувати 
гармонійні стосунки батьків і дітей  

одвічна тема, яка хвилює кожне покоління - це стосунки між батьками та 
дітьми. Чому одні сім’ї можуть виховати щирих, доброзичливих дітей, 

а іншим це не вдається? Як створити сприятливу атмосферу і налагодити 
стосунки між рідними? Розповідає тернопільська психологиня Інна МоНаЧИН.

- Розвиток багатого емоцій-
ного світу дитини важко уяви-
ти без іграшок. Саме вони доз-
воляють дитині виразити свої 
відчуття, досліджувати навко-
лишній світ, вчать спілкува-
тися і пізнавати себе. Іграшка 
приходить до дитини змалку. 
Зустріч з нею є цілою подією у 
житті маленької людини. Вона 
є засобом для виховання та 
розвитку дитини, - розповідає 
науковий співробітник Терно-
пільського обласного краєз-
навчого музею Оксана Гулик.  

На виставці «Казковий 
світ дитинства» можна поба-
чити іграшки кін. 20 - поч. 21 
століть народних майстрів із 
Тернопільщини (с. Голгоча Бе-
режанського р-ну, смт. Вишні-
вець Збаразького р-ну), Львів-
щини (м. Яворів) та Волині (м. 
Ковель). Привертають увагу 
експонати, виготовлені з при-
родних матеріалів, як і давні 
іграшки. Наприклад - з глини. 

- Серед іграшок з глини 
найбільш поширеними були 
свищики (свистунці, свистала, 

свистілки) , - розповідає Окса-
на Гулик. - Найчастіше зустрі-
чаємо свищиків-птахів: пів-
ники, курочки, гусочки, сови, 
голуби. Є і скульптурки різних 
тварин: баранців, бичків, ца-
пків, коників, свинок, собачок, 
білочок, леви, а також вершни-
ків на коні, «баринь», «кумів», 
«панночок». 

На виставці представлені й 
дерев’яні іграшки: тріскавка, 
фуркало, стукалка, літунець, 
Іванець-киванець, деркачі, 
свищики, торохтушки тощо. 

Вони орнаментовані фарбою 
та випалом. 

Також на виставці можна 
побачити ляльки-мотанки, 
дитячі книжечки, комплект 
листівок «Українські народні 

казки» і навіть ляльки Терно-
пільського академічного об-
ласного театру актора і ляльки 
- Буратіно, П’єро, Мальвіну і Ко-
тигорошка.

Ірина КОВАЛЬчИК.

СвІТ ДИТИНСТва: МуЗЕй ЗаПРошує На вИСТавку ІгРашок
З нагоди Міжнародного дня захисту дітей 

у краєзнавчому музеї Тернополя відкрили казкову експозицію
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чимало людей стикається з 
необхідністю підтвердження 
трудового стажу. як потрібно 

діяти? Пенсійний фонд надає 
відповідні рекомендації. 

Якщо в трудовій книжці відсутні запи-
си про періоди роботи до 01.01.2004 року 
або є виправлення чи неточні записи - тру-
довий стаж можна підтвердити наступни-
ми документами: довідками з посилання-
ми на відповідні накази про прийняття на 
роботу та звільнення з роботи; особовими 
рахунками і відомостями про нарахування 
заробітної плати (довідками зазначеного 
зразка за Порядком подання та оформлен-
ня документів та копіями архівних доку-
ментів); посвідченнями, характеристика-
ми, письмовими трудовими договорами і 
угодами з відмітками про їх виконання та 
іншими документами, які містять відомо-
сті про періоди роботи.

Якщо такі документи відсутні, прийма-
ються членські квитки профспілок. При 
цьому періоди роботи підтверджуються 
лише за той час, за який є відмітки про 
сплату членських внесків.

Для підтвердження стажу необхідно 
звернутись: на підприємство (або до пра-
вонаступника), де особа працювала; якщо 
підприємство припинило діяльність, то до 
архівної установи у тій місцевості, де лю-
дина працювала; до органів Пенсійного 
фонду, за умови надання інформації про 
місця знаходження підприємства/устано-
ви, до якої необхідно направити запит та 
копій документів особи, яка потребує до-
помоги.

Період навчання у вищих навчальних, 
професійних навчально-виховних закла-
дах, навчальних закладах підвищення 
кваліфікації та перепідготовки кадрів, в 
аспірантурі, докторантурі та клінічній 
ординатурі підтверджується: диплома-

ми; посвідченнями; свідоцтвами; довід-
ками та іншими документами, що видані 
на підставі архівних даних і містять відо-
мості про періоди навчання та відомості 
про тривалість навчання за умови, що в 
документах є дані про закінчення повно-
го навчального періоду або окремих його 
етапів.

Період військової служби підтверджу-
ється: військовими квитками; довідками, 
виданими військовими комісаріатами, 
військовими частинами і установами сис-
теми Міноборони, Держкордону, Головно-
го правління командуючого Нацгвардією, 
Управління охорони вищих посадових 
осіб України, органів управління інших 
військових формувань, що утворюються 
Верховною Радою, СБУ, Служби зовнішньої 
розвідки; довідками архівних і військо-
во-лікувальних установ.

Військова служба у складі діючої армії, 
в період бойових дій, в тому числі під час 
виконання інтернаціонального обов’язку, 
зараховується до трудового стажу на під-
ставі довідок військових комісаріатів, які 
видаються в порядку, що визначається Мі-
ноборони.

6 Наш День Актуально

Про те, що м’ясо та 
молочка нерідко бувають 
фальсифікованими, 

експерти говорять роками. 
Щось змінилося? Абсолютно ні. 
Незважаючи, що в Україні існує 
чимало контролюючих органів. 

Лише за три місяці цього року з обі-
гу вилучили 8600 кілограмів фальси-
фікованих молочних продуктів, м’яса 
та м’ясопродуктів, риби. Небезпечні 
продукти, які не відповідають вимогам 
і стандартам якості, знайшли навіть у 
шкільних їдальнях. Але це тільки те, що 
знайшли... 

Глава Державної служби України з 
питань безпеки харчових продуктів і за-
хисту споживачів Владислава Магалець-
ка на своїй сторінці у Facebook заявила: 
«Фальсифікат у нашій країні зараз - це 
проблема номер один. Зокрема, це на-
слідок пандемії, яка вдарила по кише-
нях українців і активізувала ділків». 

За її словами, серед продуктів, які 
фальсифікують найчастіше, - жири та 
олії, риба та продукти з неї, м’ясо та 
м’ясопродукти тощо. «Пам’ятайте про 
це, коли раптом захочете купити деше-
ву імпортну оливкову олію чи хамон у 
місці, де постійно «зламаний» касовий 

апарат», - радить покупцям чиновниця.
Вона пропонує встановити адекват-

ні санкції за порушення та залучити спо-
живачів до контролю якості продуктів. 

І ціни... Адекватними їх назвати не 
можна. І, взагалі, ціноутворення по-у-
країнськи - це щось... 

Світові ціни на харчі ростуть - до цьо-
го «приклалася» пандемія коронавірусу, 
але в Україні вони злітають спекуля-
тивно швидко. Так, наприклад, вартість 
молока, олії та м’яса в Україні вища, 
ніж у країнах Євросоюзу. Водночас, їхні 
зарплати та пенсії не можна порівняти з 
українськими. 

Експерти цінову вакханалію пояс-
нюють високими податками та слабкою 
підтримкою аграріїв.

«Торгові мережі підвищили ціну на 
соняшникову олію швидко. Зараз укра-
їнська олія в польському супермаркеті 
коштує на 10 відсотків дешевше. Але 
щоб українську олію доправити в Поль-
щу, її треба розмитнити, сплатити по-
датки, зробити торговельну націнку. 
Нам терміново треба збалансувати ці-
ноутворення. Антимонопольний комі-
тет має працювати на повну. Для того, 
щоб запобігати різкому зростанню цін 
на сільськогосподарську групу това-
рів, насамперед масло, олію, необхідно 

знижувати ставку ПДВ», - зазначив у ін-
терв’ю LB.ua міністр аграрної політики 
Роман Лещенко. На його переконання, 
ПДВ на всю групу сільгосптоварів треба 
знизити до 14%. Це дасть змогу стабілі-
зувати інфляцію. Ідея гарна, але не ві-
риться, що вона запрацює. Бо, навпаки, 
ПДВ можуть ще підвищити. 

Тож експерти зазначають: в Україні 
літр пастеризованого молока коштує 
25-30 гривень. У польських, угорських 
і португальських супермаркетах - від 
18 до 25,3 гривень в еквіваленті. Через 
те з Польщі, Угорщини, Нідерландів ос-
таннім часом в Україну імпортується 
велика кількість молочних продуктів. 
«Супермаркети почали «підтягувати» 
вартість дешевих імпортних товарів до 
наших дорожчих», - наголосила заступ-
ниця голови правління асоціації «Укр-
молпром» Зінаїда Карпенко.

На згадану проблему вказує і голова 
Економічного дискусійного клубу Олег 
Пендзін: «У нас аграрна країна і вели-
кий експорт. І експортер, наприклад, той 
же виробник соняшникової олії, продає 
його за однаковою ціною як в Україні, 
так і за кордоном. Але зверху на цю ціну 
держава накладає ПДВ. І якщо до варто-
сті в ЄС додається 5 відсотків, то у нас 
20. І ми маємо ситуацію, коли в Іспанії 

соняшникову олію продають дешевше, 
ніж в Україні. В ЄС існує потужна систе-
ма підтримки агросектора. Там виділя-
ють дотацію на гектар землі, на голову 
великої рогатої худоби, на конкретні 
види діяльності, на сховища. Ця дотація 
об’єктивно знижує кінцеву ціну для спо-
живача».

До слова, овочі в країнах ЄС також де-
шевші за українські - на 5-10%.

Чи зменшаться ціни на продук-
ти харчування в Україні? Можливо, на 
якусь долю. Можливо, залежно від сезо-
ну. А поки експерти кажуть, що є ризики 
зростання ціни соняшникової олії та ку-
курудзи. А це тягне за собою зростання 
вартості м’яса. 

І якби ж то укра-
їнський покупець був 
упевнений, що європей-
ські ціни означають від-
повідну якість…

Магазини «кишать» фальсифікатом, 
але українці платять за продукти, як європейці

Що ховається за обгортками? За що дорого платять українці? 
На жаль, не завжди за якісні продукти харчування. 

ольга ЧоРНа.

Як підтвердити трудовий стаж

Нові зміни дозволять 
перепризначати пільги без 
повторного подання заяви 

та декларації
З 1 травня всі 100% українців, 
які отримують субсидію, будуть 
отримувати її живими грошима, 
також вводяться нові правила щодо 
тих, кому субсидії призначатись не 
будуть.

Постанова Кабінету Міністрів дозволить призначити субсидію на наступ-
ний період для понад 2,5 млн домогосподарств автоматично, без особистого 
звернення. І тільки 15 % домогосподарств необхідно буде оновити докумен-
ти для її отримання (близько 460 тис. домогосподарств).

Зокрема, повинні подати нові заяви і декларації родини, які в опалюваль-
ний період 2020/21 років отримували житлові субсидії у грошовій безготів-
ковій формі. Адже з травня субсидії виплачуються лише готівкою. Про це 
повідомив Олег Воронка, заступник директора департаменту соцзахисту 
Тернопільської ОДА. 

Нові зміни також торкнуться питання наявності декількох об’єктів житла, 
зокрема: якщо у власності є кілька (більше двох) квартир, то субсидія при-
значена не буде; якщо є квартира в місті та будинок у селі, то це не завадить 
отримати допомогу. Так само, якщо є ще одне житло на правах спільної суміс-
ної, або спільної часткової власності з іншими людьми, а також ті, що знахо-
дяться в сільській місцевості, то субсидія буде.

Збільшено розмір депозиту, який впливає на те, чи буде отримана субсидія. 
Претендувати на субсидію можна, маючи на депозиті до 100 тисяч гривень.

Таким чином, з 1 травня поточного року всі, хто буде отримувати субси-
дію, будуть отримувати її в готівкових коштах. Заяви можна буде подавати 
протягом наступних 5 місяців. Зробити це можна в тому числі онлайн, пош-
тою або через відповідальних осіб територіальних громад або працівників 
ЦНАП.

Також, як додає Олег Воронка, субсидія не буде призначатися при наявно-
сті заборгованості за житлово-комунальні послуги. Тому, домогосподарства, 
які планують отримати субсидію, повинні погасити заборгованість або укла-
сти договір про реструктуризацію цієї заборгованості.

уряд вніс корективи у 
правила отримання субсидій
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у Туреччині дедалі більше 
української мови

У Туреччині побільшало послуг укра-
їнською мовою. «Українська доступна в 
багатьох популярних музеях Туреччини. 
Насамперед, у форматі аудіогідів. Також 
ми активно просуваємо сторінку сайту 
GoTurkey, де є корисна інформація для ту-
ристів. Сайт доступний дев’ятьма мовами, 
зокрема українською. У нашу країну при-
їжджає дедалі більше українців, і ми нама-
гаємося зробити їх щасливими», - розповів 
«РБК-Україна» міністр культури й туризму 
Туреччини Мехмет Нурі Ерсой. А консул 
України в Туреччині Емір Рустамов зазна-
чив: «Однозначно можу стверджувати, що 
кількість локацій у Туреччині, де присутня 
українська мова, постійно зростає. Також у 
Туреччині все більше готелів, де українська 
мова вже доступніша. Майже в усіх якісних 
готелях у пакеті телеканалів є україномов-
ні. Тому в цьому контексті ситуація дедалі 
покращується».
єС спрощує умови отримання 

«блакитної карти»
В Євросоюзі стурбовані нестачею ви-

сококваліфікованих кадрів. Тому знову 
переглянуть умови допуску іноземців на 
свій ринок праці. Як повідомляє DW, пред-
ставники Європарламенту та Ради ЄС уже 
досягли компромісу щодо зміни правил 
отримання іноземцями «блакитної карти». 
Нову директиву тепер повинні офіційно 
затвердити, після чого у держав ЄС буде 2 
роки на імплементацію її норм до націо-
нального законодавства. Blue Card - це доз-
віл на проживання та роботу в одній із 25 
держав - членів ЄС (не беруть участь в угоді 
Данія та Ірландія) для висококваліфікова-
них громадян третіх країн. Дозвіл діє тіль-
ки в тій країні, яка його видала. Зокрема, 
спрощення торкнеться самозайнятих осіб 
- держави ЄС отримають можливість вида-
вати і їм Blue Card. Зараз вони передбачені 
лише для найманих працівників. Також 
члени сім’ї власника Blue Card можуть пода-
ти прохання про возз’єднання. Планується 
дати необмежений доступ до ринку праці 
другому подружжю власника карти. 
вооЗ рекомендує заборонити 

багато працювати
Щорічно від роботи понад норму та 

її наслідків умирають сотні тисяч лю-
дей. У Всесвітній організації охорони здо-
ров’я підрахували: тільки у 2016 році від 
інсультів та інфарктів, пов’язаних з напру-
женим робочим графіком, у світі померли 
745 тисяч осіб. Найбільш тривожна ситуа-
ція відзначена у Південно-Східній Азії (де 
найбільшою країною є Індія) і Китаї, пише 
Бі-Бі-Сі. Зібрані дані виявили, що якщо лю-
дина працює 55 годин на тиждень або біль-
ше, ризик інсульту підвищується на 35%, а 
інфаркту - на 17%, порівняно з нормальним 
робочим тижнем, що складається із 35-40 
годин. При цьому кількість людей, яким 
доводиться працювати більше звичайного 
40-годинного тижня, зростає і зараз ста-
новить приблизно 9% населення планети. 
Експерти ВООЗ кажуть: в умовах пандемії 
ті, хто не втратив роботу, стали працюва-
ти ще більше. Це пов’язано з тим, що люди 
перейшли на роботу з дому, де можна заси-
дітися за комп’ютером довше звичайного, а 
піти при цьому нікуди. Доповідь організації 
також вказує, що тривалі робочі години 
стають причиною третини всіх захворю-
вань, пов’язаних з умовами праці. 

у швеції мер проміняла 
політику на водіння 

сміттєвоза
Енн-Софі Херманссон була мером мі-

ста Гетерборг у Швеції, але проміняла 
політику на водіння сміттєвоза. Вона зі-
знається, що перехід на менш престижну 
роботу зробив її щасливішою. Вона обійма-
ла посаду з 2016 по 2018 рік. Брала участь 
у наступних виборах, але програла опонен-
там. Проте це її не надто засмутило - жінка 
зрозуміла, що дуже втомилася від політики 
й вирішила залишити цю сферу та карди-
нально змінити своє життя, пише «Politico». 
Колишня чиновниця каже, що посада мера 
була дуже неспокійною та нервовою. Зви-
чайно, її теперішня професія також має свої 
нюанси, але це рутинна й передбачувана 
робота без нудних засідань і безлічі теле-
фонних дзвінків.

у Сша співробітникам 
McDonald’s безкоштовно 

дають iPhone
Ресторан MacDonald’s, розташований 

у штаті Іллінойс, придумав спосіб сти-
мулювати своїх співробітників продов-
жувати працювати в компанії. Після ше-
сти місяців роботи в закладі вони можуть 
претендувати на безкоштовний iPhone. 
Про це пишуть іноЗМІ. Але є певні умови: 
працівники повинні відповідати критеріям 
працевлаштування. Якщо ж співробітник 
вирішив звільнитися менше, ніж через пів 
року, - угода зривається і розраховувати на 
безкоштовний iPhone вже немає сенсу. Така 
акція - один із способів найняти працівни-
ків у період пандемії - в багатьох компаніях 
через Covid-19 виникли з цим проблеми.

Що купив - мусиш з’їсти: 
у китаї новий закон 

У Китаї запустили акцію «чиста та-
рілка», до якої вже долучилися мільйони 
людей. У соцмережах вони діляться фото-
графіями та відео з порожніми тарілками, 
демонструючи, що вся їжа була спожита. 
Таким чином жителі почали виконувати 
новий закон. Парламент Китаю схвалив до-
кумент про боротьбу з марнотратним ви-
користанням продуктів харчування. Якщо 
раніше уряд Піднебесної переймався пи-
танням, як нагодувати таку величезну кіль-
кість населення, то тепер довелося почати 
боротьбу з марнотратним використанням 
продуктів. Влада заявила, що «явище мар-
нотратства стосовно продовольства жахає 
та засмучує», і розпорядилась пропагувати 
помірність в їжі. Так, закон. зокрема заборо-
няє пропаганду «марнотратного викори-
стання продуктів харчування, включаючи 
переїдання». Щорічно в Китаї близько 35 
млн. тонн продовольства стають відходами 
ще до того, як потрапити до споживачів. А 
після цього викидають ще мільйони тонн 
їжі на сміття. 

бережіть бджіл: 
вони очищають повітря

У Данії вчені виявили раніше невідо-
му здатність бджіл до очищення повітря. 
Комахи нагромаджують на своєму тілі кри-
хітні частинки мікропластику. Про це йдеть-
ся в журналі «National Geographic». «Бджоли 
утримують мікропластик, який збирають 
навмисно або зустрічають на своєму шля-
ху. Частинки вони збирають на волоски, 
які стають електростатичними в польоті, 
таким чином, вони збирають все більше і 
більше мікропластику з повітря», - йдеть-
ся в релізі дослідників. Зокрема, йдеться 
про 13 різновидів синтетичного полімеру. 
Раніше вчені використовували бджіл як 
індикатор забруднення повітря важкими 
металами, пестицидами та радіоактивни-
ми викидами. Також вчені 
з Франції та Австралії зро-
били висновок, що бджо-
ли здатні вирішувати про-
сті математичні завдання.

94% українців вважають 
комунальні тарифи 

завищеними
З 1 січня цього року в Україні вчерго-

ве зросли майже всі комунальні тарифи 
для населення. Особливо чутливим для 
населення це підвищення тарифів стало в 
умовах першої «коронавірусної» зими. Як 
свідчать результати опитування компанії 
Research & Branding Group, переважна біль-
шість українців - 94% - вважають завище-
ними чинні тарифи на електроенергію, газ 
та опалення. Характерно, що така оцінка 
діючих тарифів практично немає соціаль-
но-демографічних відмінностей. В опалю-
вальному сезоні, що завершився, своєчасно 
і в повному обсязі компослуги оплачували 
42% українців, а ще 37% - повністю, але із 
затримкою. Більш відповідальними плат-
никами (вчасно і в повному обсязі) є сільські 
жителі і мешканці Західного регіону. А най-
менш відповідальні - 50-річні українці, жите-
лі обласних центрів, а також Півдня та Сходу.
За 30 років - мінус 10 мільйонів 

населення україни 
Державна служба статистики оно-

вила звіт про зміни у населенні України 
за період 1990-2019 років. Тож середня 
тривалість життя в Україні у 2019 році ста-
новила 72,01 року. При цьому традиційно у 
чоловіків вона дещо менша, ніж у жінок. У 
чоловіків - 66,92 роки. В жінок - 76,98 років. 
За даними відомства, за 30 Україна втрати-
ла майже 10 мільйонів людей. У 1990 році 
було 51 мільйон 556 тисяч мешканців, а в 
2020-у - тільки 41 мільйон 733 тисячі.

у києві знайшли квартиру, де 
«проживає» понад 1000 людей

У Києві виявили квартиру, у якій про-
писано понад 1000 осіб. Загальна площа 
помешкання лише 30 кв м, повідомляє ТСН. 
У мерії кажуть, що таких квартир-«мураш-
ників» у столиці близько 100. У цих оселях 
реєструють нелегальних мігрантів, кримі-
налітет і людей, які бажають отримувати 
соціальні, медичні й транспортні пільги. 
Вартість реєстрації коливається від 3 до 4 
тисяч гривень на рік. Київська влада планує 
зупинити такий бізнес, проте законодав-
чих обмежень щодо кількості реєстрацій на 
площу житла немає.

Дитячих таборів вистачає 
лише на 12% школярів

В Україні у держреєстрі є 734 заклади 
для оздоровлення та відпочинку дітей, 
передає УНН. Щороку їх кількість зменшу-
ється. Так, за даними місцевих органів вико-
навчої влади, у 2016 році функціонував 521 
заклад, у 2017-у - 507, у 2018-у - 453, у 2019-
у - 404. Через окупацію Криму та частини 
Донбасу, а також через проведення ООС 
недоступно 200 таких закладів. У 2016 році 
оздоровленням та відпочинком за кошти 
держбюджету забезпечили 14971 дитину, 
у 2017-у - 20033, у 2018-у - 23007, у 2019-у 
- 22700 дітей. Торік через COVID-19 оздоров-
лення та відпочинок дітей були практично 
неможливі. А тим часом протягом останніх 
років зберігається тенденція до погіршення 
стану здоров’я дітей. Національна академія 
медичних наук констатує: 80% випускників 
шкіл мають хронічні захворювання. Так, у 
2019 році було зареєстровано 163886 дітей 
з інвалідністю, у 2018-у - 161594, у 2016-у 
- 156099, що становить близько 2% усього 
дитячого населення країни. 

Паспорти-книжечки хочуть 
вивести з обігу

Комітет з питань правової політики 
рекомендує Верховній Раді прийняти за 
основу законопроект №3986 про заміну 
паспортів. Паспорт громадянина України у 
формі книжечки хочуть вивести з обігу, по-
відомляє інформаційне управління Апарату 
ВР. Голова Державної міграційної служби 
Максим Соколюк заявив про необхідність 

прийняття закону, оскільки закінчують-
ся бланки паспортів у формі книжечки 
та через підробку паперових документів. 
«Ми вже видали понад 6 млн. пластикових 
ID-карток. Останню партію паспортів у фор-
мі книжечок було виготовлено в 2013-2014 
роках. Зараз вони закінчуються, тому про-
сто скоро не буде чого видавати», - пояснив 
він. За його словами, в 2019-2020 роках від-
крито майже 17 тисяч справ про підробку 
паперових паспортів. «Ті книжечки, які є у 
людей, будуть діяти. Це передбачено в зако-
нопроєкті. Скасована ж буде тільки видача 
нових. Тим, кому виповниться 25 і 45 років, 
будуть отримувати нові ID-картки», - пові-
домив Соколюк.

Наша столиця - вперше у топі 
найкращих міст світу

Київ уперше увійшов до сотні найкра-
щих міст у світі, посівши 87-е місце в рей-
тингу. Про це свідчить рейтинг Best Cities 
від компанії Resonance, передає Еспресо.TV. 
А найкращими містами визнані Лондон, 
Нью-Йорк і Париж. Порівняно з минулим 
роком, Київ піднявся на 52 позиції. «Архі-
тектурно наділений, доброзичливий і кре-
ативний. Київ - європейська столиця, яка 
зростає», - йдеться в описі.

Половина дитячих іграшок 
на вітчизняному ринку - 

небезпечні
На ринку України продається близько 

50% дитячих іграшок сумнівної якості 
- нерідко цей товар заборонений у Євро-
союзі. Про це розповіла виконавча дирек-
торка ГС «Українська асоціація індустрії 
іграшок» Наталія Іваненко, пише ukrinform.
ua. Часто іграшки мають хімічний тип ризи-
ку, але батьки про це нічого не знають. «Вся 
декларація про іграшку має бути україн-
ською мовою», - підкреслила експерт. Якщо 
іграшка імпортного виробництва, вона не 
може коштувати 21 гривню. Можна пере-
вірити походження іграшки за QR-кодом. 
Якщо це м’яка іграшка, на ній не повинно 
бути написано, що це сувенір. Експерт по-
радила особливо обережно ставитися до 
купівлі іграшок через інтернет.

в україні навчаються понад 
76 тисяч іноземних студентів

У Міносвіти розповіли, що в україн-
ських вишах навчаються 76,5 тисяч іно-
земних студентів. Цікаво, що половина з 
них отримує освіту на медичних спеціаль-
ностях, передає «Радіо Свобода». За похо-
дженням та кількістю студентів-іноземців, 
які навчаються в українських університе-
тах, лідирують такі країни: Індія - 18095 сту-
дентів, Марокко - 8832, Туркменістан - 5322, 
-Азербайджан - 4628, Нігерія - 4227, Китай 
- 4055, Туреччина - 3999, Єгипет - 3048, Ізра-
їль - 2107, Узбекистан - 1585. Раніше у Міно-
світи вказували: серед причин, чому іноземці 
обирають навчання в Україні, вони назива-
ють якість освіти, її вартість, визнання укра-
їнського диплому на батьківщині тощо.

Різко зросла кількість 
самогубств серед дітей

Від початку 2021 року в Україні за-
фіксовано 126 випадків самогубств дітей 
і підлітків. За весь 2020 рік зареєстровано 
123 самогубства. Як написала уповноваже-
на Верховної Ради з прав людини Людмила 
Денісова в Telegram, причини й обставини 
спроб самогубств є різними: сварки з бать-
ками, доведення дітей до самогубства че-
рез соцмережі, булінг, нерозділене кохання, 
розлучення батьків тощо. Вона закликала 
центральні органи виконавчої влади - Мін-
соцлітики, Міносвіти, Міністерство охорони 
здоров’я, органи Нацполіції об’єднати зу-
силля щодо заходів, спрямованих на запобі-
гання трагічних випадків.

Україна Світ

ольга ЧоРНа.
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Поліцейські 
з’ясовують, 
чи приватний 

підприємець порушив 
законодавство при 
оброблені земельних 
угідь  на території 
Шумської міської громади 
Кременецького району. 

- Почали надходити повідом-
лення від жителів одного із сіл 
про те, що сільськогосподарсь-

ка фірма обробляє орендова-
ні поля поблизу їх населеного 
пункту шкідливими речовина-
ми. Люди скаржилися на погане 
самопочуття та загибель бджіл, 
- розповіли у поліції Тернопіль-
ської області.  

Виїхавши на місце події, 
правоохоронці вилучили сіль-
госптехніку, за допомогою якої 
обприскували поле, де росте 
ріпак. Її помістили на арешт-
майданчик для з’ясування усіх 

обставин події. 
- Наразі призначено експер-

тизи для встановлення пору-
шень зі сторони  агропідприєм-
ства. Відомості за даним фактом 
внесено до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за стат-
тею 247 Кримінального кодексу 
України - порушення законодав-
ства про захист рослин. Санкція 
статті передбачає штраф або об-
меження волі на строк до двох 
років, - повідомили у поліції. 

Кривава подія сталася 
29 травня близько 2-ї 
години ночі в одному 

з приватних помешкань в 
селі Білокриниця. До поліції 
звернулися односельці 
потерпілих. 

На місце виїхала слідчо-оператив-
на група. Як з’ясували правоохорон-
ці, до спальні батьків увірвався їхній 
22-річний син і ножами став завдава-
ти ударів.

- На момент приїзду поліцейських 
53-річного чоловіка та його 50-річну 
дружину якраз госпіталізувала бри-
гада екстреної медичної допомоги. 
Стан потерпілих був украй важкий, 
- розповіли у поліції Тернопільської 
області. - 22-річного зловмисника за-
тримали на місці злочину. Вилучили і 
знаряддя злочину – два кухонні ножі. 

Нападникові оголосили про підоз-
ру за ч.3 ст.15, ч.2 ст.115 Криміналь-
ного кодексу України – замах на вбив-
ство двох осіб. За скоєне йому може 
загрожувати довічне позбавлення 
волі. 

В області поліцейські розпочали оперативно-
профілактичну операцію «МАК-2021». Вона 
триватиме з 1 червня по 23 вересня. Зокрема, 

правоохоронці обстежуватимуть присадибні 
ділянки і шукатимуть нелегальні посіви 
снодійного маку та конопель. 

- За посів або вирощування снодійного маку чи конопель 
передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність. 
Посіви маку на території нашої держави дозволені лише спеці-
алізованим підприємствам, які отримали ліцензії на здійснення 
відповідних видів діяльності, - розповіли у поліції Тернопіль-
ської області. 

Згідно зі статтею 106-2 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, незаконний посів снодійного маку до 100 рос-
лин чи конопель до 10 рослин – тягнуть за собою штраф від 18 
до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Якщо ж 
кількість таких рослин більша, то особі, яка їх вирощувала, за-
грожує кримінальна відповідальність.

Так, згідно зі статтею 310 ККУ за незаконний посів від 100 
до 500 рослин маку і від 10 до 50 конопель передбачена відпо-
відальність у вигляді штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців, або обме-
ження волі на строк до 3 років.

А за незаконний посів 500 і більше рослин маку або понад 50 
конопель передбачено від 3 до 7 років позбавлення волі.

У ніч з 29 на 30 травня в Тернополі 
на проспекті Злуки у результаті 
бійки біля нічного клубу помер 

25-річний місцевий житель. Очевидці 
сутички викликали швидку та поліцію.

- За попередньою інформацією, між відвідува-
чами клубу та перехожими виник словесний кон-
флікт, який переріс у бійку, - розповіли у поліції 
Тернопільської області. - За словами очевидців, 
невідомий кілька разів вдарив іншого чоловіка, 
який проходив біля закладу відпочинку. Потерпі-

лий впав, втративши свідомість. Лікарі бригади 
екстреної меддопомоги, які прибули на виклик, 
констатували його смерть. Правоохоронці розпо-
чали провадження за статтею 115 (умисне вбив-
ство) Кримінального кодексу України.

За кілька годин правоохоронці встановили 
особу підозрюваного. Це - житель Тернопільсько-
го району, 1994 року народження. У скоєному він 
зізнався. Чоловіка затримали. 

Остаточну причину смерті тернополянина 
встановить судово-медична експертиза. Триває 
слідство.

- До співробітників Креме-
нецького районного відділу 
поліції надійшло повідомлення 
від медиків про те, що до них із 
проникаючим ножовим пора-
ненням стегна та травматич-
них шоком доставлено 55-річну 

жительку одного із сіл району. 
Виявилося, що до заподіян-
ня травми жінці причетний її 
55-річний чоловік, - розповіли 
у поліції Тернопільської області. 

За попередніми даними, на-
передодні підозрюваний вжи-

вав спиртні напої. Через це між 
подружжям виникла суперечка.

- Під час сварки чоловік 
схопив кухонний ніж і вдарив 
дружину в стегно, - розповіли у 
поліції деталі події. - Після вчи-
неного він сам намагався нада-

ти допомогу жінці та зупинити 
кровотечу, наклавши джгут. Та-
кож повідомив про подію сусі-
дам, які викликали медиків.

Жінку доправили до лікар-
ні, де її прооперували. Триває 
досудове розслідування, розпо-
чате за частиною 1 статті 122 
(умисне середньої тяжкості ті-
лесне ушкодження) Криміналь-
ного кодексу України. Чолові-
кові за вчинене загрожує до 3 
років позбавлення волі. 

Гусятинські поліцейські 
розпочали кримінальне 
провадження щодо 

злісного неплатника аліментів. 
32-річний житель міста 
Хоростків чортківського 
району майже рік не 
здійснював відповідних виплат. 
Сума боргу склала понад 40 000 
гривень. 

- До дільничного офіцера звернулася 
місцева жителька зі скаргою на те, що 
батько двох її неповнолітніх дітей зліс-
но ухиляється від сплати аліментів на 
них. Під час перевірки виконавча служ-

ба повідомила поліцейським, що 32-річ-
ний житель Хоросткова майже рік не 
сплачує призначених судом аліментів на 

утримання двох неповнолітніх дітей. На 
спроби поліцейських з’ясувати причину 
злісного невиконання обов’язків щодо 
утримання дітей пояснив, що офіційно 
не має роботи. Проте у правоохоронців є 
інформація, що все-таки доходи у чоло-
віка є, - повідомили у поліції Тернопіль-
ської області. 

Правоохоронці розпочали кримі-
нальне провадження за частиною 1 
статті 164 (ухилення від сплати алімен-
тів на утримання дітей) Кримінально-
го кодексу. Якщо буде доведено злісне 
ухилення від сплати коштів, чоловікові 
може загрожувати обмеження волі до 2 
років.

вбивство біля нічого клубу 
Оперативники затримали підозрюваного 

Загибель бджіл та погане самопочуття
Мешканці Шумщини скаржаться на обробку полів забороненими препаратами

Не моЖНа НаВіть 
На пиріЖки

За мак чи коноплі на городі жителям 
Тернопільщини загрожує штраф або тюрма

Арешт від 3 до 6 місяців або 
обмеження чи позбавлення 
волі до 5 років загрожує 

двом жителям Микулинецької 
територіальної громади, що 
на Теребовлянщині. чоловіки 
викрали будівельний матеріал, 
який призначався для ремонту 
проїжджої частини їхнього 
населеного пункту.

- Заява про крадіжку надійшла від 
працівників дорожньої служби. Вони 
заявили, що в ніч з 25 на 26 травня не-
відомі особи шляхом вільного доступу 
таємно викрали 38 тактильних плит та 
10 бордюрів, - розповіли у поліції Терно-
пільської області. - Під час обходу дворів 
усе знайшлося на одному з приватних 
господарств. Господар разом з сусідом, 
1994 та 1996 років народження, плану-

вали використати крадене під час ре-
монту власної прибудинкової території. 

Будматеріали правоохоронці вилу-
чили. За скоєне чоловіки відповідати-

муть перед законом відповідно до ча-
стини 2 статті 185 (крадіжка, вчинена 
повторно або за попередньою змовою 
групою осіб) Кримінального кодексу 
України. 

вкрали плити й бордюри, щоб 
поремонтувати собі подвір’я 

На кременеччині 
син накинувся з 

ножами на батьків

ПоРаНИв ДРужИНу, 
а ПоТІМ вЗЯвСЯ її РЯТуваТИ 

За НеСплатУ алімеНтіВ - обмеЖеННя Волі
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Більше руху

У боротьбі з діабетом і інсулінорезистентністю 
фізична активність відіграє не меншу роль, 
ніж спеціальна дієта. Розповідаємо, які види 

тренувань можуть допомогти знизити рівень 
цукру в крові, поліпшити сон і зняти стрес.

Ці вправи підходять практично всім, в тому числі людям 
без особливої фізичної підготовки. А діабетикам вони про-
сто необхідні. Експерти назвали найкращі види фізичної ак-
тивності, які допоможуть боротися з діабетом.

ходьба
Це - найпростіший, але досить ефективний вид фізичної 

активності. Швидка прогулянка тривалістю від 30 хвилин до 
години 3 або 4 рази на тиждень допомагає знизити рівень 
цукру в крові і артеріальний тиск, додати енергії, поліпшити 
сон і зняти стрес.

Танці
Любите танцювати? Чудово! Просто рухайтеся під улю-

блену музику протягом 25 хвилин 3 рази на тиждень - так ви 
допоможете серцю і легеням, нормалізуєте цукор і спалите 
калорії. Для цього навіть не потрібен партнер.

Плавання
Плавання - ідеальний вид аеробного навантаження. Воно 

дозволяє одночасно опрацьовувати м'язи верхньої і нижньої 
частин тіла, не навантажуючи при цьому суглоби. Плавання 
також корисне для серця, ефективно знижує рівень холесте-
рину і, зрозуміло, допомагає спалити зайві калорії.

Велосипед
Велосипед - чудовий помічник у боротьбі з діабетом. 

Незалежно від того, використовуєте ви велотренажер або 
катаєтеся по околицях, 30 хвилин на день 3-5 разів на тиж-
день допомагають підвищити частоту серцевих скорочень, 
знизити цукор в крові і схуднути, не пошкодивши при цьому 
коліна й інші суглоби.

Підйом і спуск по сходах
Це - простий і здоровий спосіб спалити калорії і змусити 

серце і легені працювати ефективніше, особливо якщо у вас 
діабет 2-го типу. Підйом і спуск по сходах протягом 3 хвилин 
приблизно через годину або дві після їжі допомагає знизити 
цукор в крові.

Силовий тренінг
Навіть легкі силові навантаження допомагають нормалі-

зувати рівень цукру в крові, зміцнити м'язи і кістки. Для цьо-
го не обов'язково ходити в спортзал - ви можете виконувати 
силові вправи вдома. Підйом пляшок з водою, віджимання, 
присідання, випади чудово впораються із завданням.

Садівництво
Якщо ідея традиційних вправ не для вас - не пережи-

вайте. Робота в саду вважається як аеробним, так і силовим 
тренуванням. Цей вид фізичної активності прискорює кро-
вообіг, зміцнює м'язи і кістки та ефективно знижує рівень 
стресу.

Йога
Заняття йогою зроблять вас сильнішими і гнучкішими, 

допоможуть утримувати рівновагу і наростити м'язи. Йогіч-
ні рухи, пози і зосередження на диханні сприяють зниженню 
стресу і нормалізації рівня цукру в крові.

Фізична активність 
допомагає знизити рівень 
цукру в крові при діабеті

Полунична дієта - 
одна з найшвидших 
і найефективніших. 

До того ж - одна з 
найсмачніших і найбільш 
приємних. Розповідаємо, 
у чому її плюси і мінуси, і 
наводимо меню на три дні.

Сезон полуниці розпочався, і 
для тих, хто хоче привести тіло в 
норму до відпустки і скинути па-
ру-трійку кілограмів, полунична 
дієта - чудовий варіант. У ній ба-
гато вітамінів, води і клітковини, 
тому худнути можна без шкоди 
для здоров’я. Експерти рекомен-
дують скористатися триденною 
дієтою, обов’язково дотримую-
чись при цьому питного режиму 
- 1,5−2 л води на день.

Суть полуничної дієти
Завдяки вітаміну С і клітко-

вині полуниця допомагає виве-
сти з організму токсини і шлаки. 
Ефект схуднення досягається 
саме за рахунок детоксикації. Не-
зважаючи на те, що полуниця є 

однією з найбільш солодких ягід, 
вміст цукру в ній мінімальний, 
саме тому полунична дієта ефек-
тивна і корисна.

Перший день на полуничній 
дієті найважчий - необхідно з'їс-
ти 1,7 кг полуниць, розділених на 
п’ять частин. Обов’язково пийте 
багато води, неміцного чаю або 
фруктового соку хорошої якості. 
На другий день можна додавати 
молочні продукти на сніданок, обід 
і вечерю - це збільшить споживан-
ня білка. І, нарешті, на третій день 
включіть вуглеводи, які підготу-
ють ваше тіло до повернення до 
нормального харчування.

Плюси і мінуси 
Полунична дієта триває всьо-

го 3 дні і при цьому допомагає ви-
вести токсини з організму і дуже 
швидко скинути кілограми. Це - 
переваги. Однак є й недоліки: че-
рез брак калорій, жирів і білків в 
раціоні не можна дотримуватися 
монодієти більше тижня. Знову 
ж таки, через нестачу енергетич-

них речовин ви можете відчу-
вати слабкість і млявість. Тому 
дієтологи радять дотримуватися 
ягідного раціону у вихідні або в 
період відпустки. А повторювати 
курс не раніше ніж через 2 місяці.

Меню на три дні
● 1-й день
Сніданок: 350 г полуниць. По-

лудень: 150 г полуниць. Обід: 500 
г полуниць. Перекус: 250 г полу-
ниць. Вечеря: 450 г полуниць.

● 2-й день
Сніданок: 150 г полуниць, 

сир. Полуденок: полуничний 
смузі. Обід: 150 г полуниць, сир. 
Перекус: полуничний смузі. Ве-
черя: 150 г полуниць з сиром 
маскарпоне (або іншим на ваш 
смак).

● 3-й день
Сніданок: вівсянка, 150 г по-

луниць, молоко. Полуденок: по-
луниця, скибочка цільнозерно-
вого хліба. Обід: паста, полуниця, 
сир. Перекус: полуничний смузі. 
Вечеря: полуниця, сир.

Полунична дієта
Як схуднути на 2 кг за три 
дні без шкоди для здоров’я

Люди в усьому світі пили чай протягом тисячо-
літь, і не дарма. Численні дослідження показали, що 
різні чаї можуть зміцнити імунну систему, допомогти 
боротися із запаленнями і, навіть, запобігти раку та 
хворобам серця. Тож, ставте чайник і вибирайте на-
пій, який вам найбільше підходить.

Зелений чай
Зелений чай походить із Китаю та Японії і вважа-

ється одним з найпопулярніших видів чаю. Він дуже 
багатий на флавоноїди, які можуть допомогти зміц-
нити здоров’я серця за рахунок зниження рівня пога-
ного холестерину і згортання крові. Цей вид чаю може 
допомогти знизити кров’яний тиск, рівень тригліце-
ридів і загальний холестерин, профілактично вплива-
ти на рак печінки, грудей, простати і колоректальний 
рак. Також напій має протизапальну дію, завдяки чому 
ваша шкіра залишається чистою і сяючою.

В останні роки зросла популярність матчі - різно-
виду зеленого чаю. Матча - це дуже тонкий високоя-
кісний порошок зеленого чаю, виготовлений із ціліс-
ного листя чайних кущів, вирощених у тіні. Оскільки 
це єдина форма чаю, листя якої потрапляє в організм, 
матча містить навіть більше антиоксидантів, ніж зви-
чайний зелений чай. Фактично, деякі вчені припус-
кають, що одна чашка матчі еквівалентна 10 чашкам 
звичайного зеленого чаю.

Чорний чай
Чорний чай роблять із листя рослини Camellia 

sinensis, тієї ж рослини, яка використовується для 
приготування зеленого чаю. Однак листя сушать і фер-
ментують, що надає темніший колір і більш насичений 
смак. На відміну від багатьох інших сортів, чорний чай 
містить кофеїн, тому важливо контролювати його спо-
живання. Коли ви випиваєте чашку чорного чаю, ви 
отримуєте користь від флавоноїдів, які борються із за-
паленням і підтримують здорову імунну функцію.

Однак вам не обов’язково просто пити чорний чай, 
щоб отримати користь з його властивостей. Його мож-
на розпарити, охолодити, а потім намазувати на порізи, 
подряпини і синці, щоб зняти запалення. Ванна з чор-
ним чаєм також може зменшити запалення на шкірі.

Білий чай
Білий чай, відомий своїм тонким смаком, теж от-

римують із рослини Camellia sinensis, що росте в Китаї 
та Індіі. Однак це найменш оброблений сорт чаю. До-
слідження показують, що це - найефективніший чай 

у боротьбі з різними формами раку, завдяки висо-

кому рівню антиоксидантів. Він може бути корисним 
для зубів, оскільки є потужним джерелом фторидів, 
катехінів і дубильних речовин, які можуть зміцнити 
зуби, боротися з зубним нальотом і зробити їх менш 
сприйнятливими до кислот і цукру. Цей сорт також 
містить найменшу кількість кофеїну, що робить його 
гарним вибором для любителів чаю, які хочуть уник-
нути або обмежити споживання кофеїну.

Трав’яний чай
Трав’яні чаї можуть бути найрізноманітнішими за 

складом, кожен з яких має унікальну користь. Такі чаї 
часто не містять кофеїну, тому відомі своїми заспокій-
ливими властивостями.

Найпопулярніші трав’яні чаї: 
● Ромашковий чай - допомагає зменшити мен-

струальний біль і м’язові спазми, покращує сон і роз-
слабляє, знижує стрес.

● Ройбуш - покращує кров’яний тиск і кровообіг, 
підвищує рівень хорошого холестерину і знижує рі-
вень поганого, покращує стан волосся і шкіри, а та-
кож допомагає при алергії.

● М’ята перцева - містить ментол, який може за-
спокоїти розлад шлунку і лікувати запори, синдром 
подразненого кишечника і заколисування. Цей сорт 
чаю також полегшує головний біль і мігрені.

● Імбир - допомагає боротися з ранковим незду-
жанням, може використовуватися для лікування хро-
нічного нетравлення шлунка і допомагає полегшити 
біль в суглобах, викликаний остеоартритом.

● Гібіскус - знижує артеріальний тиск і рівень 
жиру, покращує загальний стан печінки, може позба-
вити від тяги до нездорових солодощів і може запо-
бігти утворенню каменів у нирках.

Чай улун
Улун - це традиційний китайський сорт чаю, який 

виготовляють з тієї ж рослини, що використовується 
для приготування зеленого і чорного чаїв. Різниця в 
тому, як чай обробляється: зелений чай не окислю-
ється, чорний може сильно окислюватися, а улун пе-
ребуває десь між ними. Це часткове окислення відпо-
відає за колір і характерний смак чаю улун.

Чай улун відрізняється вмістом l-теаніна, аміно-
кислоти, яка знижує тривожність і підвищує пиль-
ність і увагу. Вчені виявили, що l-теанін може запобі-
гати когнітивним захворюванням, таким як хвороби 
Паркінсона і Альцгеймера. Чай улун також багатий 
на поліфеноли, які знижують запалення, запобігають 
поширенню раку і знижують ризик діабету 2 типу.

Для серця, імунітету та навіть зубів
Який чай дійсно корисний для здоров’я
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Чоловік дуже 
втішився 
абсолютно новим, 

унікальним телефоном, 
у якому був записаний 
лише один контакт до 
Господа Ісуса… Минали 
роки, телефон швидко 
наповнився безліччю 
програм. Часто вони не мали ніякої користі, 
але такі програми мали друзі, і чоловік не 
хотів відрізнятись від них. Заставка також була 
змінена, замість вигляду чудового Едемського 
саду, там тепер красувалась новенька машина, 
яка навіть ще не зійшла з конвеєра, і великими 
буквами було написано: “Ти - ціль мого життя!” 

Спливав час. Чоловік користувався телефоном, робив 
фото, знімав відео, вів свої канали, блоги, мав безліч під-
писників у соцмережах… Часто, шукаючи номер когось 
знайомого, зупинявся на імені Господа – і на його обличчі 
з’являлась усмішка: “ У мене є номер до самого Бога…” Та він 
щоразу шукав не цей номер. 

Були в житті щасливі хвилини, і чоловік телефонував 
комусь, щоб поділитись своєю радістю. Коли випадали пе-
реживання, на цей випадок також був товариш, який міг 
його вислухати і щось порадити. Коли хотілось з кимось 
просто поговорити, він заходив на свою сторінку й починав 
писати блог або вмикав камеру і записував відео… 

Одного разу випала чоловікові нагода укласти вигід-
ну угоду. Коли вже готувався підписати контракт, раптом 
задзвонив телефон. Чоловік неохоче потягнувся до нього: 
телефонував Господь. Згадавши про важливість своєї спра-
ви, скинув дзвінок. Тільки взяв документ, як телефон знову 
задзвонив - чоловік нервово знову скинув виклик і потяг-
нувся ставити підпис. А телефон далі дзвонив. Чоловік на-
тиснув автовідповідь: “Я зараз зайнятий, перетелефоную 
пізніше”, – і вивів свій підпис на аркуші. Договір укладено, 

стан ейфорії захопив усіх учасників, почалось святкування… 
Зранку телефон знову задзвонив. Чоловік неохоче по-

тягнувся до нього: телефонував бухгалтер і повідомив, що 
їх компанія збанкрутувала й переходить у власність ком-
паньйонів, з якими вчора він уклав “вигідну” угоду. У доку-
менті був один пункт, який чоловік упустив, оскільки був 
засліплений сумою, що була прописана великим шрифтом. 
Нещасний подумав: “Я не дочитав, бо мене відволікали!” 

Він ще мав надію, що зможе виправити ситуацію. Кинув 
телефон у кишеню і поспіхом вибіг з будинку, сів у авто та 
рушив. Дорогою він тримав телефон і нервово на нього ди-
вився, звинувачуючи вчорашній дзвінок у всіх своїх сьогод-
нішніх негараздах. На дорозі крутий поворот - і вмить авто 
злетіло в кювет… Чоловік розплющив очі, він відчував, як по 
чолі стікає тепла кров. Поворухнутись не міг, усе тіло боліло. 

Майнула думка: “Так у мене ж є номер Бога”. Потягнувся до 
телефона, але він був розбитий ущент…

Телефон – це наша душа, чиста, унікальна, вона має 
від початку єдиний і правильний контакт зі своїм Твор-
цем. Часто ми нашу душу наповнюємо різним непотребом, 
гріхами. Наш Найдорожчий Контакт поступово витісняють 
інші люди, часто недоброзичливі, які зводять із правильної 
дороги, ошукують нас. А ми згадуємо про Бога тільки тоді, 
коли потрібно за щось дорікнути, чи коли біда.  Та ж Він нам 
дав Своє Слово, щоб ми не потрапили в пастки. Він постійно 
кличе нас на розмову: “Прийдіть до Мене всі втомлені та об-
тяжені…” Та, на жаль, ми, засліплені вигодами цього світу, не 
розуміємо, що вартість цього всього - втрачений контакт з 
Отцем та розбита душа.

(Історії для натхнення). 

Сьогоднішня  гостя 
нашої сторінки - Галина 
Михайлівна Савуляк  із  

села  Кривеньке  Чортківського 
району.  Однак  цю  надзвичайну 
жінку більше знають на  
Гусятинщині, бо народилась 
тут і понад  двадцять п'ять 
років працює  завідувачкою 
гуртожитку Гусятинського  
коледжу ТНТУ імені Івана Пулюя. 

Пані  Галина - знана майстриня-ви-
шивальниця. Більше сорока років за 
допомогою голки і нитки та полотна  

творить неймовірні дива. У її творчому 
доробку   майже  сто п'ятдесят вишитих 
робіт: рушники, подушки, серветки, ска-
тертини,  картини, образи, молитви, чо-
ловічі сорочки, жіночі блузки, сукні, спід-
ниці. Однак це не єдине захоплення, яке 
перейшло у справжнє хобі. Ще з дитин-
ства  Галина любила солодощі. Мама ча-
сто возилася з тістом, балуючи їх із стар-
шим  братом смачною випічкою. Згодом 
кулінарія тісно увійшла в її життя. Зараз 
пані Галина  старається для  своєї  сім’ї та  
тішить друзів і знайомих  непереверше-
ними  солодкими смаколиками. Випікає  
торти, різні кекси та пряники.

Крім вишиття та кулінарії,  пані Га-
лина з дитинства  закохана у квіти. А їх 
біля хати чимало, близько п'ятдесяти 
різновидів. Здається, потрапив у квіт-
ковий рай З ранньої весни тут розцві-
тають чотири види примул, шість видів 
гіацинтів та  п'яти кольорами крокуси, 
сім видів нарцисів і тюльпани у п'ят-
надцять барв. Ваблять око низькорослі 
і високорослі півники, трьох сортів ро-
машки, різновидні лілії, мальви, дельфі-
ніуми, сон-трава, хоста, венгела, мускарі 
та багато інших цікавих рослин… 

Як говорить господиня, неможли-
во  усіх перерахувати. Лише троянд тут  

тридцять п'ять кольорів, не говорячи 
про кількість самих кущів... Одні квіти  
купляла, другі обмінювала на інші, з 
роками вийшла ціла плантація. Жінка  
з великим задоволенням  доглядає за 
квітами, хоча це займає достатньо часу. 
Працює у квітнику  після роботи, в субо-
ту. А коли приходить неділя, йде туди , 
аби помилуватися. Щоб подивитись на 
таку красу, до пані Галини нерідко при-
їжджають знайомі, які повертаються 
додому не з порожніми руками. 

Марія МАЙДАНЮК.
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Нині має приїхати син 
Денис зі своїм сімейством. 
Уже два роки, як не були 

у неї. Тетяна так скучила за 
онуками Вікусею Глібом! Уявляє, 
як підросли вони. Вона розуміє 
сина:  в начальники вибився, 
тому й не приїжджає через 
зайнятість. Нічого, аби йому 
було добре, а вона все витримає. 

Боже милостивий, як важко було 
Тетяні одній ростити сина. Мабуть, з 
дівчатками легше, донька більше до 
матері горнеться. А в хлопчаків збит-
ками кожна жилка пульсує. Там побив-
ся, тут – посварився, тут чужі полуниці 
обібрав, сусідського кота сховав… І так 
– без кінця краю. 

Іноді в час розпуки сідала Тетяна 
біля портрета покійного чоловіка і зі 
слізьми на очах вихлюпувала йому свої 
жалі. Вибачалася, що це, мабуть, вона 
винна в тому, що Господь так рано за-
брав його з білого світу, залишивши 
одну з дитиною. Ох, як не хочеться їй 
думати про це, але спомини, мов реп’я-
хи, обліпили голову і не дають спокійно 
жити…

З Настею вони дружили ще з дитин-
ства. Матері навіть одягали їх однаково, 
тому дехто думав, що вони сестрички. 
Тетянка пишалася своєю подругою, 
ніколи їй не заздрила. Ні тоді, коли 
світлина Насті не сходила зі шкільної 
дошки пошани, ні тоді, коли вона отри-
мала золоту медаль. Але коли у Настю 
закохався Павло, хлопець її мрії, Тетя-
на гадала, що збожеволіє від заздрості. 
В той день, як хлопець послав до Насті 
старостів, Тетяна усі ніч проплакала. 
Вигадала сотню причин, аби не прийти 
на їх весілля. 

Мабуть, недарма кажуть, у заздро-
сті колючі очі. Через півроку Тетяна 
теж вийшла заміж, але заспокоїтись 
не могла, бо так і не розлюбила Павла. 
Віддаючись любощам чоловіка Семена, 
уявляла, що це не він, а Павло із нею. 
Народила йому сина Дениса. 

У Насті ж народилася дівчинка, ви-

лита мама. Відразу було видно: красу-
нею буде, як Настя. О, як це бісило Те-
тяну! Її мозок розумів, що дівчинка ні в 
чому не винна, а серце тримала злість 
на цю дитину, якій згодом стала учи-
телькою української мови та літера-
тури. І знову заздрість вужем стискала 
учительку, бо у її сина були проблеми з 
навчанням, а Настина Оленка була від-
мінницею. 

Чи то заздрість зробила свою чорну 
справу, чи така вже доля була записана 
Насті на небесах, - вона рано овдовіла. 
Одного дощового дня, коли небо роз-
різали блискавиці, Павло потрапив у 
страшну аварію, з якої  ніхто не повер-
тається живим. Усе село оплакувало 
Павла. І лиш Тетяна злорадно втішала-
ся: не попався мені – хай і їй не буде. 

Час летів, як під подихом вітру. 
Якось Тетяна угледіла на дошці пошани 
світлину Оленки. Щось ніби обірвалося 
у ній, запекло і заболіло: усе повторю-
ється! Роками світлина Насті тут була, а 
нині – її доньки! Вона ж сином не може 
похвалитися. Як їй дошкулити цьому 
дівчиську? Від людей чула, що Оленка 
дуже сумує за татом, майже щодня піс-
ля школи вступає на цвинтар. І враз у 
Тетяни визріла ідея: ранити це дівча, 
нагадати, що батька вже не повернеш, 
побачити сльози Оленки. 

Одного разу Тетяна дала учням 
завдання – написати твір про свого 
тата. «А ти, Оленко, і ти, Максимку, за-
лишіть клас. В коридорі прибиральни-
ця дасть вам іншу роботу, адже у вас 
немає тата», - мовила єхидним тоном. 
Максимко поблід, якийсь час постояв 
біля парти, все ще сумніваючись, чи 
правильно зрозумів учительку. Але Те-
тяна повторила свої слова, і він понуро 
вийшов з класу. Слід за ним у сльозах 
вибігла Оленка.

Прибиральниця, яка, очевидно, була 
в курсі того, що затіяла вчителька, дала 
їм завдання: позамітати коридор на 
двох поверхах і попідливати вазони. 
«Урок довгий, встигнете», - мовила. 

Оленці здавалося, що вазони вона 
поливала не водою, а своїми гіркими 
слізьми. Принижена, розчавлена, вона 
прийшла додому. Про все розповіла ма-
тері. Настю немов окропом облили: яке 
право мала Тетяна чинити так із діть-
ми? Насміятися, довести до сліз?

Уже зранку вона була в кабінеті ди-
ректора школи і про все йому розповіла. 
Більше того, написала письмову скар-
гу на Тетяну, бо виявилось, що твір на 
таку тему взагалі не входив у навчаль-
ну програму. Учительці винесли сувору 
догану. Однак Тетяна не вибачилася: ні 
перед дітьми, ні перед їхніми мамами. 
«Ти хоч уявляєш, Таню, який гарний 
твір написала б моя Оленка? Бо для неї 
тато – ангел, що оберігає її з небес. Для 
неї він – живий, розумієш? Як до живо-
го, вона пише татові вірші», - кричала 
Настя Тетяні просто в обличчя. 

Настя перестала вітатися з колиш-
ньою подругою, затаївши у душі неви-
мовну образу на неї. Вже й рік минув, 
як вони обминають одна одну. І ось за-

телефонувала сусідка й приголомшила 
Настю страшною новиною: Тетянин чо-
ловік Семен впав на будові з риштуван-
ня. На тілі жодного синяка, але перелом 
хребта із задіянням спинного мозку ви-
явився несумісний з життям.

За одну ніч Тетяна посивіла. Пригор-
тала на похороні Дениска й шепотіла: 
«Це я, я винна, що тато помер...»

«Мабуть, з горя не тямить, що каже», 
- перешіптувалися люди. І тільки Настя, 
яка  прийшла попрощатися з покійни-
ком, розуміла її. Але слів співчуття чо-
мусь не змогла Тетяні сказати.

Після смерті Семена здоров’я Тетяни 
різко похитнулось. Перенесла інфаркт, 
до того ж виявили у неї діабет. Їй офор-
мили групу інвалідності.

Минав рік за роком. Оленка, як і її 
мама, закінчила школу із золотою ме-
даллю. Вступила також в економічний 
виш, який у свій час закінчила Настя. 
Вийшла заміж за гарного хлопця, який 
став для Насті сином. Двох онуків, як 
двох сонечок, подарували вони Насті. 
З приходом зятя Михайла ніби заново 
розцвіло їхнє обійстя. Хто не йде – ми-
лується сучасним оновленням, гарною 
альтанкою, розкішним квітником, де 
охоче трудиться Настя. Залучає до пра-
ці онучат. І хоч, як і Тетяна, вона більше 
не вийшла заміж, самотньою себе не по-
чуває, бо огорнута турботою і любов’ю 
рідних людей, яким теж щодня, щомиті 
віддає тепло свого серця.

Вибився в люди і збитошник Денис. 
Одружився, створив сім’ю і виїхав да-
леко від дому. Сум закрався у кожному 
кутику Тетяниної оселі. Ніби порож-
ньою стала душа. Серце крається, коли 
бачить, як щаслива Настя йде з онуками 
до церкви. Тяжко Тетяні без неї. Чи їй 
розуму бракнуло колись, що познуща-
лася з її дитини? Чого вона домоглася 
тим? Сама вибудувала стіну відчуження 
між ними, яку уже багато літ не може 
розвалити. Гордість не дозволяє? Але 
кому потрібна така гордість, яка розлу-
чає близьких людей? Настя ж, по суті, 
сестрою їй була…

Якось на сповіді Тетяна про все роз-
повіла священнику. Той, уважно вислу-
хавши її, мовив: «Якщо є покаяння – має 
бути і прощення». Та чомусь за ним ніяк 
не наважиться Тетяна піти до Насті. Ось 
і нині весь день чекала на своїх, стільки 
улюблених страв їм наготувала, а вони 
знову не приїхали.

За роздумами почула дзвінок від 
Дениса. Син знову посилався на роботу, 
на зайнятість. Чемно вибачався. Тетяна 
згідливо кивала головою, обважнілою 
худою рукою витирала сльози, а серце 
розривалося на шматки. У ньому були 
стільки розпуки й болю, що не в силі 
одній знести це. І Тетяна, взявши в руки 
кошик зі смакотою, пішла до Насті. Щоб 
отримати прощення, назавжди припи-
нити між ними війну…

Марія МАЛІЦЬКА.  

Невигадана історія

Ольга ЧОРНА

* * * * *
Старе піаніно.
Ноти.
Квіти.
Він для неї хотів зіграти
Всі мелодії світу...  
Її коси
Сиві, мов вечір.
Лягли роки
На худесенькі плечі.  
В його очах
Сумують тумани, 
А вона його кличе 
«серденько кохане».
Він хотів їй зіграти
Всі мелодії світу.
Клавіші зойкнули, 
Руки не ті вже...
Вона обняла його,
Мов тепле літо... 
Були овації, слава 
І повні зали,
«Браво, Маестро!» -
Йому гукали. 
А він грав для неї, 
Музику Всесвіту, 
Сонця, любові
Для коханої жінки, 
Для однієї...

* * * * *
...Ти ідеш по Парижі у легкім вбранні,
У балетках - неначе танцюєш...
Пахнуть сміхом і кавою вулиці й вулички...
А за містом зібралось на дощ...
Над «ейфелем» райдугу 

на мольберті небес малюєш...
...Поспішаєш на край землі, 
Де сонце полощеться в водах безкрайніх, 
Де в легендах живуть міражі-кораблі, 
Де океани у Вічність впадають... 
...Ступаєш в гарячі піски, 
Що століття й міста застелили.
Загадково мовчать піраміди, 
Пливуть Нілом віки,
Ніч в пустелі срібне місячне сяйво розлила... 
...Поверхи-хмародери деруться у вись, 
Мов стоїш на вершині світу.
Заглядають у вікна чубаті хмарки, 
Стукає в шиби верхолаз-вітер...
...Мандруєш у мріях, бо закриті дороги й світи,
Час зітхає - вернутись не може...
...Приміряєш балетки, сукенку, 
І настрій тобі до лиця.
Капелюшок купити спішиш... 
...Тебе обіцяє діждатись Париж... 

* * * * *
В її очах сумувало 
загублене літо.
Ластився кіт біля ніг.
Світ присів відпочити 
край її стільчика.
Обійняла поглядом небо -
скотилась сльоза.
Витерла кінчиком хустини:
стільки рідних душ 
провела у Вічність...
Сперлась на стару вишню, 
глянула на дорогу,
якою приходять спогади. 
Змовила молитву.
Подякувала Богу 
за прожитий день.
Зітхнула. 
Поволеньки подалася до хати.
З календаря життя 
Злетів ще один листок
мами, бабусі, вдови,
втомленого ангела,
в якого знову заболіли крила
на зміну погоди...  

гніздечко
Сімейне

  Захоплення

Притча про телефон

Квітковий рай Галини Савуляк

Щоб отримати прощення 
Пані Тетяна вкотре зібралася до колишньої 

подруги Насті. Поклала в кошик смаковитих, зі свого 
саду яблук, коробку цукерок, свіжої сметанки у 

слоїчку, вдягнула вишивану блузку, але далі воріт не 
дійшла. Щось ніяк не пускає її до Насті. 

Ти, мабуть, забув, а я 
пам’ятаю… Той великий 
букет ледь розквітлих 

конвалій, який ти подарував 
мені одного світанку. На 
порцелянових чашечках 
бриніли крапельки роси. А 
на твоєму обличчі блукала 
задоволена усмішка. 

Ти зумів мене здивувати, хоча для 

цього, напевно, довелося обірвати 
половину садка у сусідки – одино-
кої тітки Клави, яка захоплювалася 
цими тендітними квітами. Пізніше 
ти зізнався, що так воно і сталося, але 
Клава, дізнавшись, навіщо ти зірвав її 
конвалії, простила тебе. 

Ти хотів завоювати моє кохання. 
Але для цього не потрібно було роби-
ти нічого особливого. Я і так любила 
тебе до безтями. Це було справжнє по-
чуття, велике і єдине, яке посилають 
раз на усе життя небеса. Але я не мог-

ла бути з тобою. Бо у мене уже була 
сім’я – так розпорядилася доля чи 
випадок. Ти втікав від мене, а може, 
від себе, не знаю. Та хіба це можливо, 
якщо душа і радіє, і болить тобою? 
Навіть коли ти далеко, за океаном. 

Просто про це ніхто 
не знає. Хіба конвалії, 
які знову розквіта-
ють у травні... 

Інна К. 
м.  Тернопіль.

Розквітають у травні 
Конвалії

Етюд

Номер до Бога  
Одного разу Господь Ісус Христос подарував чоловікові телефон і сказав: “Якщо будеш 

мати радість, зателефонуй Мені, щоб і Я потішився з тобою. Коли будеш мати 
смуток, не соромся, звертайся, Я розділю твій смуток з тобою, дам тобі пораду, 

потішу тебе. А просто захочеш поговорити – набери Мій номер і поговори зі Мною…” 
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Збірна України 
несподівано зіграла 
внічию з Бахрейном 

у першому контрольному 
матчі перед Євро-2020.

 * * * * *
У новому рейтингу наці-

ональних команд ФІФА наша 
збірна залишилася на 24-у 
місці. Із суперників українців 
по груповому раунду Євро-
2020 найвище перебувають 
Нідерланди, які йдуть 16-ми, 
Австрія посідає 23-й рядок, 
Північна Македонія - 62-й. 

Із суперників нашої наці-
ональної команди у кваліфі-
кації чемпіонату світу-2022 
найкраща Франція, яка йде 
другою. Фінляндія - 54-а, Бос-
нія і Герцеговина - 55-а, Казах-
стан - 124-й.

Очолює рейтинг ФІФА 
Бельгія. 

У рамках підготовки до 

Євро-2020 на нашу національ-
ну команду чекають ще два 
товариські матчі - з Північною 
Ірландією, 3 червня у Дніпрі та 
з Кіпром, 7 червня у Харкові.

Євро-2020 відбуватиметь-
ся з 12 червня до 12 липня. 
Збірна України на груповому 
етапі гратиме в Амстердамі та 
Бухаресті, суперниками нашої 
національної команди ста-
нуть Нідерланди, Австрія та 
Північна Македонія.

* * * * *
Збірна України завоювала 

ще дві нагороди на чемпіо-
наті Європи зі стрільби у хор-
ватському Осієку. У стрільбі з 
довільного пістолета на дис-

танції 50 метрів золото здобув 
Олег Омельчук, а бронзу - Ві-
ктор Банькін.

Загалом збірна України ви-
грала три медалі на доросло-
му Євро зі стрільби. Історичну 
медаль для України здобули 
Олена Костевич, Поліна Колес-
нікова та Юлія Коростильова.

* * * * *
Збірна України по самбо 

здобула 14 нагород на Чемпі-
онаті Європи, що проходив в 
Лімасолі (Кіпр). Так, золотими 
призерами турніру стали Ма-
рія Буйек (спортивне самбо, 
до 50 кг), Христина Бондар 
(спортивне самбо, до 54 кг), 
Ярослав Давидчук (спортив-

не самбо, до 98 кг), Владислав 
Руднєв (бойове самбо, до 79 
кг), Петро Давиденко (бойове 
самбо, до 88 кг), Анатолій Во-
лошинов (бойове самбо, до 98 
кг). Срібло у свою скарбничку 
поклали Галина Ковальська 
(спортивне самбо, до 80 кг), 
Олександр Воропаєв (бойове 
самбо, до 64 кг), Размик Тоно-
ян (бойове самбо, понад 98 кг).

Бронзові нагороди в акти-
ві Юлія Гребеножко (спортив-
не самбо, до 65 кг), Катерина 
Москальова (спортивне самбо, 
до 72 кг), Анастасія Комович 
(спортивне самбо, 80 кг), Дми-
тро Євдошенко (спортивне 
самбо, до 64 кг), Роман Труш 
(спортивне самбо, до 71 кг).

СПоРТаРЕНа

30 травня відбулося одинадцять поєдинків четвер-
того туру трьох ліг чемпіонату Тернопільської 
області 2021 року. Пропонуємо їх результати:

ВИЩА ЛІГА
«Медобори» (Зелене) – ФК «Нараїв» – 2:0 (0:0)
ФК «Тернопіль-ТНПУ» – «Зоря» (Хоростків) – 2:1 (1:1)
 «Поділля» (Васильківці) – «Рідна Борщівщина» (Борщів) – 
1:3 (1:1)

ПЕРША ЛІГА
«Нива» (Городниця) – ФК «Вишнівець» – 4:5 (0:3)
 «Колос» (Бучач) – «Віго-Острів» (Острів) – 2:1 (0:0)
ФК «Мельниця» (Мельниця-Подільська) – «Вікнини» (Ві-
кно) – 2:1 (1:0)
 «Нива» (Підгайці) – ФК «Трибухівці» – 0:2 (0:1)

ДРУГА ЛІГА
«Збруч» (Гусятинська ТГ) – ФК «Скалат» – 2:1 (1:0)
«ПрофАгро» (Кременець) – «Колос» (Зборів) – 0:1 (0:1)
«Поділля» (В. Березовиця) – «Олімпія» (Клювинці) – 2:2 (1:2) 
«Нічлава» (Копичинці) – ФК «Скала-Подільська ТГ» – 4:0 (3:0)

* * * * *
29 травня, копичинецька «Надія» (U-17) провела 

матч-відповідь за право грати у фіналі чотирьох Дитячо-ю-
нацької футбольної ліги України (перша ліга) проти «Руху» 
з Вінників (Львівська область).

У першій грі «Надія» святкувала виїзну перемогу 1:0. У 
суботу наші юнаки зіграли ще впевненіше. Рахунок 3:0 на 
їх користь і, як результат, - путівка у фінальну частину, де 
візьмуть участь чотири найкращі команди України.

Наші за 
кордоном

* * * * *
Українського півзахисника "Аталан-

ти" Руслана Малиновського визнали 
найкращим футболістом чемпіонату 
Італії у травні. У цьому місяці він про-
вів за "Аталанту" 5 матчів, у яких за-
бив 4 м'ячі і віддав 4 асисти. Українець 
допоміг клубу з Бергамо забезпечити 
собі місце в Лізі чемпіонів, а також зі-
грав у фіналі Кубка Італії, де забив гол, 
але його команда програла "Ювентусу" 
(1:2).

Загалом, у цьому сезоні 28-річний 
Руслан зіграв за "Аталанту" в усіх турні-
рах 42 матчі, забив 10 голів та віддав 12 
результативних передач. 

* * * * *
Український голкіпер Олександр 

Рибка залишає латвійську "Лієпаю". 
Контракт закінчується 1 липня, сторони 
вирішили не продовжувати співпрацю.

"Це був незабутній рік! Новий досвід 
і новий трофей! Я познайомився з від-
мінними людьми та з хорошими футбо-
лістами ! Цей етап моєї кар'єри й мого 
життя завжди залишиться в моєму сер-
ці, це були незабутні емоції!", - написав 
Рибка у соціальних мережах.

* * * * *
Українець Сергій Ребров пішов у від-

ставку з посади головного тренера "Фе-
ренцвароша".

Президент угорського клубу Габор 
Кубатов зізнався, що Ребров подав у 
відставку ще 10 лютого, але погодився 
закінчити сезон.

Сергій Ребров працював у "Ферен-
цвароші" з 2018 року. У нинішньому се-
зоні клуб під керівництвом колишнього 
тренера "Динамо" втретє поспіль став 
чемпіоном Угорщини та після 25-річної 
перерви вийшов до групового раунду 
Ліги чемпіонів. 

Розгромна 
поразка «Ниви»

26 травня футбольний 
клуб "Нива" Тернопіль 
у 28 турі чемпіонату 

Першої ліги у виїзному матчі з 
"Миколаєвом" зазнав розгромної 
поразки з рахунком 0:4. Відтак, 
набравши 27 очок після 28 
ігор тернопільська команда 
залишилася на 13 місці турнірної 
таблиці. Ще нижчі показники 
мають «Прикарпаття», «Кремінь» 
та «Кристал». Наступну гру 
«Нива» проведе вдома 5 червня. 
Вона прийматиме «Агробізнес» з 
Волочиська. Гра розпочнеться о 
17 год. 30 хв.

Тим часом, у 28 турі Першої ліги одесь-
кий "Чорноморець" здолав харківський 
"Металіст 1925" з мінімальним рахунком 
1:0. Перемога допомогла "Чорноморцю" 
вийти в УПЛ за два тури до завершення 
сезону. Одесити випереджають "Агробіз-
нес", який йде четвертим, на 8 балів.

У наступному сезоні в УПЛ зіграють 
три найкращих команди Першої ліги. 
"Верес" і "Чорноморець" вже гарантували 
собі перші два місця. За вакантне третє 
ще змагаються "Металіст 1925", "Агробіз-
нес", "Миколаїв", "Волинь" та "Альянс".

ТЕРНоПІЛЬСЬкИй ФуТбоЛ

Збірна команда України зі 
спортивної гімнастики 
взяла участь в етапі Кубка 

світу, що проходив 27-30 травня 
у Болгарії. У перший день фіналів 
українська команда здобула дві зо-
лоті нагороди - 17-річна тернопо-
лянка Анастасія Бачинська стала 
чемпіонкою у вправах на колоді, 
випередивши француженку Марін 
Боя та британку Ондін Ачампон, а 
Ілля Ковтун - виграв у вправах на 
коні.

 «Золото» - уже друга нагорода в 
кар’єрі Анастасії Бачинської на Куб-
ках світового виклику зі спортивної 
гімнастики - у 2019 році тернопо-
лянка здобула «срібло» у вправах 
на колоді в Парижі.

У Болгарії наша спортсменка 
виступила у фіналі на брусах і посі-
ла п’яте місце. До речі, срібну наго-
роду на цьому снаряді взяла інша 
українка - Діана Варинська.

Сімнадцятирічна тернополянка 
почала займатися спортивною гім-
настикою у комунальному закладі 
міської ради комплексній дитя-
чо-юнацькій спортивній школі № 2, 
її перший тренер - Тетяна Геращен-
ко.

На літніх юнацьких Олімпій-
ських іграх 2018 у Буенос-Айресі, 
Аргентина, в кваліфікації посіла 
перше місце та відібралася до усіх 
чотирьох фіналів в окремих видах. 
У фіналі багатоборства посіла третє 
місце, в опорному стрибку - четвер-

те, на різновисоких брусах та колоді 
- шосте, а у вільних вправах здобула 
другу за турнір бронзову нагороду.

Анастасія дебютувала на зма-
ганнях дорослого рівня на етапі 
Кубку світу в Баку, Азербайджан, де 
змогла кваліфікуватися до фіналів 
на різновисоких брусах та колоді і 
посісти відповідно сьоме та четвер-
те місця. 

У квітні на чемпіонаті Європи в 
багатоборстві вона посіла п'яте міс-
це, що сталося вперше з 2007 року, 
коли у десятку в багатоборстві на 
чемпіонаті Європи потрапила укра-
їнська гімнастка.

А згодом у талановитої грації 
були найпрестижніші змагання 
світового та європейського рівня, 
були нагороди різних ґатунків і 
просто вдалі виступи – один за од-
ним складніші. Тому й віриться, що 
найгучніші перемоги нашої земляч-
ки ще попереду. 

* * * * *
Визначилися переможці двох найпрестижніших 

європейських футбольних турнірів
У вирішальному матчі Ліги чемпіонів «Манче-

стер Сіті» програв «Челсі».
Обидві команди розпочали поєдинок активно. 

Після кількох створених напівмоментів темп гри 
знизився. А на 42-й хвилині матчу «Челсі» вийшов 
вперед завдяки голу Гаверца.

У другому таймі матчу «Манчестер Сіті» старався 
зрівняти рахунок та перевести гру в овертайм. Але 
не вдалося. Підопічні Тухеля втримали переможний 
рахунок. Олександр Зінченко вийшов у стартовому 
складі та провів увесь матч за містян. Український 
гравець «Манчестер Сіті» отримав оцінку 7.0 і став 
найкориснішим у своїй команді.

* * * * *
У фіналі Ліги Європи англійський "Манчестер 

Юнайтед" програв іспанському "Вільярреалу".
На 29-й хвилині півзахисник "Вільярреалу" Да-

ніель Парехо виконав вдалу подачу зі штрафного 
удару. Іспанець відправив м'яч до воріт МЮ, де Хе-
рард Морено виграв боротьбу і завдав потужного 
завершального удару. 1:0 - "Вільярреал" вийшов 
вперед. "Манчестер Юнайтед" зумів зрівняти раху-
нок лише всередині другого тайму. Едінсон Кавані 
точно пробив по воротах "Вільярреалу" після пере-
дачі Скотта Мактомінея - 1:1.

Команди не зуміли визначити переможця зу-
стрічі в основний час і їм довелось грати овертайм. 
Проте, навіть 120 хвилин було мало, щоб забити 
третій гол у матчі.

Все вирішилося у серії післяматчевих пеналь-
ті. Одинадцятиметрові забили всі польові гравці з 
кожної команди. Потім черга дійшла до воротарів. 
Херонімо Рульї реалізував свій шанс, після чого від-
бив удар голкіпера МЮ Давида Де Хеа. Загалом МЮ 
та "Вільярреал" завдали по 11 ударів та забили 21 
гол - це рекорд єврокубків. 

Золота тернопільська грація За Суперкубок 
уєФа поборються…
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16. 20-74 Чортків-Сокиринці 

52 
44 
52 
44 
52 
44 

5-00 
13-00 
17-00 

 

7-00 
14-45 
18-35 

 

3 2 

щоденно 
щоденно 
щоденно 
щоденно 

5 
5 

17. 20-24 Тернопіль-Хоптянка 
ч/з Скалат 

37 
43 
43 

7-10 
14-20 
18-50 

8-10 
16-35 
19-57 

3 2 
щоденно 
щоденно 

5,6 

18. 20-89 Скалат-Тернопіль-1 35 7-00 
13-10 

8-20 
17-30 2 2 щоденно 

19. 20-77 Підгайці-Бережани 
ч/з Літятин 27 8-10 9-10 1 2 щоденно 

20. 20-78 Підгайці-Бережани 
ч/з Літятин 27 6-30 11-40 1 2 щоденно 

21. 20-79 Бережани-Козова 
ч/з Ценів 33 9-10 

12-00 
10-00 
13-30 2 2 щоденно 

22. 20-11 Тернопіль-Гніздичне 
ч/Збараж 41 

4-45 
14-00 
17-35 

6-10 
15-20 
19-00 

3 2 1,2,3,5,6,7 

23. 20-30 Остальці - Сущин - 
Тернопіль 

45 
32 
44 
36 
45 
37 

8-00 
11-10 

 
16-20 

 

6-25 
9-10 

 
12-40 

 
17-55 

4 2 щоденно 
 

24. 20-83 Чортків-Тудорів 22 8-05 
12-40 

8-45 
13-20 2 2 щоденно 

25. 20-87 Чортків-Шипивці 35 
6-30 

12-45 
15-10 

7-45 
13-55 
16-25 

3 2 щоденно 
 

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 
9-55 

12-00 2 2 1,2,3,4,5,7 

28. 20-70 Кременець-В.Загайці 
39 
39 
21 

5-30 
14-00 
10-50 

6-45 
15-10 
11-35 

3  
2 

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

5 

29. 20-71/1 Кременець-Ланівці 
ч/з Катеринівку 46 

6-25 
15-10 
6-25 

8-10 
17-00 
12-10 

3  
2 

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

7 

30. 20-73 Ланівці-Вишнівець 28 6-00 
10-00 

7-00 
10-30 2 2 щоденно 

31. 15/16, 
17/18 Кременець - Тернопіль 75 8-15 

14-30 
12-20 
17-30 2 2 щоденно 

32. 887/888, 
889/890 

Очеретне(Збараж)-
Тернопіль 68 7-25 

15-00 
12-15 
18-10 2 2 щоденно 

33. 937/938, 
939/940 Ланівці-Тернопіль 65 6-50 

14-00 
9-50 

16-20 2 2 щоденно 

34.
759/760, 
761/762, 
763/764 

Тернопіль-Устечко 60 
5-20 

10-00 
15-20 

7-00 
12-45 
17-25 

3 2 щоденно 

35. 801/802 Кременець-Бережани 
ч/з Почаїв, Зборів 122 7-10 14-15 1 2 5,6 

36. 20-97 Підволочиськ - Мала Лука 31 
5-40 
10-55 
15-55 

6-45 
12-05 
17-05 

3 2 Щоденно 

37. 20-32 Тернопіль-Теребовля ч/з 
Різдв'яни 48 

6-30 
12-15 
13-40 

7-50 
18-00 
17-10 

3 2 Щоденно 

38. 20-18 Тернопіль-Лозівка ч/з 
Богданівку, Терпилівку 

43; 49; 
46 

6-00 
11-00 
15-45 

6-00 
11-00 
15-45 

3 2 Щоденно 

39. 20-20 Тернопіль-Жеребки ч/з 
Р.Село 32 

6-25 
8-25 
10-30 
13-55 
18-10 

7-25 
9-25 
11-35 
15-00 
19-10 

5 2 2,3,4,5,6,7 

40. 20-51 Тернопіль-З.Слобода-
Козова ч/з Ішків 50 

6-25 
11-55 
16-05 

7-50 
13-25 
17-35 

3 2 Щоденно 
 

41. 20-1 Тернопіль – Ст. Збараж 26 

8-05 
10-40 
12-10 
14-00 
15-40 
17-50 

9-10 
11-25 
13-05 
14-55 
16-50 
18-55 

6 2 Щоденно 
 

42. 20-105 Чортків-Буданів 32 6-45 
17-40 

8-00 
18-50 2 2 Щоденно 

 

43. 585/586 
Бучач – Тернопіль-
Монастириська ч/з 

Підгайці 
117 7-10 13-33 1 2 1,2,3,4,5,7 

44. 20-98 Чортків -Товстеньке 27 

6-20 
8-40 
11-20 
14-00 
16-00 

7-20 
9-40 
12-20 
15-00 
17-00 

5 2 1,2,3,4,5,6 

20-84 Раковець - Тернопіль 50/24 
6-50 
13-42 
6-25 

12-00 
15-25 
17-00 

2 2 Щоденно 
 

45.

20-6 Тернопіль-Опрілівці ч/з 
Збараж 37 

6-40 
12-40 
16-20 

7-45 
13-50 
17-40 

3 2 Щоденно 
 

46. 9/10,11/12 Кременець - Тернопіль 75 8-45 
14-05 

12-00 
17-00 2 2 1,2,3,4,5,6 

47. 315/316 
Сков'ятин – Тернопіль ч/з 

Борщів 
 

125 5-30 11-40 1 2 Щоденно 

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 9-10 
14-45 

10-40 
16-50 2 2 Щоденно 

51. 985/986, 
987,988 Теребовля-Почаїв 130,95, 

70 
5-45 
12-40 

10-05 
14-05 2 2 Щоденно 

52. 20-14/1 Тернопіль - М.Березовиця 46,50,24
6-35 

12-25 
5-50 

16-50 
14-05 
18-20 

3 2 Щоденно 

53. 20-29 Тернопіль-Ілавче ч/з 
Сороцьке 35 

 
9-20 

15-00 
17-50 

7-00 
10-20 
16-05 

 

4 2 Щоденно 

54.
871/872, 
873/874, 
995/996 

Тернопіль-Поручин ч/з 
Бережани 71 

5-50 
12-35 
16-45 

7-30 
14-40 
18-50 

3 2 Щоденно 

 
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, 

Господар

Тюльпани - одна з 
головних окрас 
весняного саду. 

Однак зараз вони 
вже відквітли, тому 
виникає питання, 
що робити далі, щоб 
рослини залишалися 
здоровими й сильними 
довгі роки.

Потрібно видаляти зів’ялі квітконоси, щоб рослина не 
витрачала сили на дозрівання насіння. У цьому випадку важ-
ливо потурбуватися про цибулину, - якщо вона одержить не-
обхідну кількість живильних речовин і достатньо дозріє, то 
в наступному році дасть велике й пишне цвітіння.

Видаляйте квітку тюльпана перед повним опаданням 
пелюсток. Залежно від сорту тюльпана, зазвичай це відбу-
вається на 5-8 день після розпускання. Обрізайте тільки 
голівки квітів, але не листки й стебла. Якщо їх видалити, то 
цибулина погано дозріє.

Після того, як бутони відцвітуть, рослина потребує по-
силеного поливу протягом наступних 2 тижнів. У цей період 
відбуваються інтенсивні процеси накопичення живильних 
речовин, тому рекомендується підживити рослини фосфор-
но-калійним добривом. Підгодівлі, що містять хлор або азот 
на цьому етапі використовувати не можна.

Листя тюльпанів після повного пожовтіння варто зір-
вати руками. Це відбувається через 5-6 тижнів після закін-
чення цвітіння. Якщо листок погано відривається - значить 
цибулина ще не повністю дозріла, дочекайтеся, коли його 
можна буде легко вирвати з землі.

Якщо зробити це передчасно, цибулина зупиниться в 
розвитку й це негативно вплине на якість цвітіння в наступ-
ному році. Щоб не втратити місце розташування цибулини, 
залишіть стебло як позначку. Якщо висадити тюльпани, чер-
гуючи з іншими квітучими рослинами типу ірисів, сухі лист-
ки й стебла не зіпсують зовнішній вигляд клумб.

Твердження про те, що тюльпани не мають потреби в 
щорічному викопуванні, досить поширене, але невірне. Бо 
цибулина згодом опускається глибше в ґрунт, відстань до 
поверхні поступово збільшується до 1,5 багнета лопати. Від-
повідно, рослині потрібно більше сил і живильних речовин 
для нормального проростання. Крім того, цибулини одного 
гнізда не мають можливості нормально розростатися, тіс-
нять одна другу.

Уже через 4-5 років знаходження на одному місці гібрид-
ний тюльпан втрачає достоїнства й характеристики сорту, 
його бутони стають дрібними й слабкими. Існує великий ри-
зик того, що згодом рослина загине.

Викопування цибулин обов’язково потрібне для сор-
тових тюльпанів. Якщо ж у вас звичайні тюльпани, то для 
того, щоб одержати більші й здоровіші квітки без щорічно-
го пересадження, посадіть їх на сітку - звичайну сітку з під 
картоплі. Або купіть спеціальні горщики для цибулинних з 
дірочками. Це буде перешкоджати заглибленню цибулини в 
ґрунт. Оскільки ці горщики досить дорогі, ви легко можете 
зробити їхній аналог зі звичайного пластикового кошика.

Викопувати рослини потрібно наприкінці червня або 
небагато пізніше, коли листки повністю пожовкли, а стебло 
обм’якло. Готова до викопування цибулина має бурі плями 
на лусці і добре сформовану кореневу систему.

Викопуючи цибулини, дотримуйтеся рекомендацій: ви-
копуйте в гарну погоду, щоб мати можливість відразу про-
сушити цибулини на сонці; вводьте лопату якнайглибше в 
ґрунт, щоб не травмувати коріння; цибулини промийте в 
розчині марганцівки (5%).

Отримані цибулини потримайте під сонцем або лампою 
до просихання лусочок. Зберігайте їх в спеціально призна-
ченому приміщенні у ємності з вентильованим дном, не до-
пускаючи перепадів температури й збільшення вологості, 
- це призведе до розтріскування лусочок і появі гнилизни. 

Щоб процес цвітіння 
винограду був 
максимально 

плідним, потрібно 
підготувати рослини. 
Насамперед, потрібно 
сформувати кущі, 
регулярно поливати, 
проріджувати і підживляти 
квіти. 

З метою забезпечення повно-
цінного розвитку й росту лози пе-
ред цвітінням винограду потрібно 
звернути особливу увагу на наступ-
ні моменти:

Підв’язка. Її потребують молоді 
пагони, у яких після появи навес-
ні, з’являється потреба у каркасі. 
Прив’язані молоді пагони згодом 
потребують спостереження за про-
цесом розвитку зелені.

Впорядкованість й розміщення. 
Максимально зручне розміщен-

ня лози посприяє більш легкому її 
укриванню на зиму, збору врожаю, 
контролю загального стану куща. 
Також важливо правильно обробити 
позакореневу систему рослини, роз-
рахувати оптимальну кількість сон-
ця, яка повинна надходити до грон.

Прищипування. Такий прийом 
проводиться перед появою квітів. 
Від прищипування залежить забез-
печення плодів живленням. Одним 
з фатальних промахів недосвідче-
них садівників є рання прищіпка 
винограду, у результаті чого енер-
гія, що має бути спрямована на 
ріст пагонів, витрачається на утво-
рення зайвих пасинків. При цьому 
плодоносні й квіткові частини не 
отримують живлення у належній 

кількості.
Перед цвітінням варто піджи-

вити виноград. З народних рецеп-
тів для позакореневих підживлень 
винограду популярністю користу-
ється трав'яний настій з додаван-
ням попелу. Для його приготування 
потрібно бочку до половини напов-
нити скошеною травою, залити до 
верху водою і залишити бродити 
10-14 днів. Для обприскування у 
відро води додайте літр збродже-
ного настою і 0,5 літра золи.

Перше обприскування прово-
дять до появи квіткових бутонів 
(на початку травня), друге - після 
цвітіння (на початку червня). Про-
водять обробку у вечірні або ранко-
ві години, коли немає агресивних 
сонячних променів. Щоб продов-
жити дію розчину, кожен день кущі 
винограду зрошують чистою во-
дою. Висохлий розчин при цьому 
знову набуває рідкої форми та до-
бре засвоюється рослиною.

Сучасні препарати для 
захисту рослин 
не завжди 

виявляються під рукою 
в потрібний момент. Та 
й урожай, що дозріває, 
не можна обробляти 
хімічними засобами. 
Виручать підручні 
матеріали.

господарське мило
Розчин застосовують проти попелиць на овоче-

вих культурах (200-300 г на 10 л теплої води).
Тютюновий пил

Практично універсальний засіб боротьби зі шкідни-
ками. Пилом обсипають квіткові культури сімейства 
капустяних, а також гвоздики, жоржини, гладіолуси, 
дельфініуми, іриси, півонії для захисту від хресто-
цвітніх блошок, сисних комах (30-50 г на 10 м2).

Настої та відвари тютюнового пилу врятують 
смородину, аґрус, вишню, черешню, сливу, чорноплід-
ну горобину від листогризучих гусениць, попелиць, 
п'ядака, пилильщика. Для настою беруть 1 кг пилу на 
10 л теплої води, настоюють добу, перед застосуван-
ням проціджують і розводять водою 1:3, додають 40 г 
мила на 10 л розчину. Обприскують плодові за 15 днів 
до збору врожаю.

йод
Розчин йоду (5-10 крапель на 10 л води) сприяє 

кращому росту полуниць й захищає їх від хвороб. Об-
прискують рослини раз у сезон до цвітіння.

Зеленка
Якщо під час перевезення ушкодилася шкірка 

гарбуза, обробіть "рани" зеленкою - тоді плоди мож-
на буде довго зберігати. Те ж саме роблять з бульбами 
жоржин після зачищення ушкоджених гниллю діля-
нок під час зберігання.

Марганцівка
Допоможе в боротьбі з сірою гниллю суниці (2 ч. 

л. на 10 л води), борошнистою росою на ягідних ку-
щах (темно-рожевий розчин), дротянкою (пролити 
перед посадкою рослин ґрунт розчином - 2 г на 10 л 
води). При підготовці картоплі на насіння в міцному 
розчині миють тільки-но викопані бульби.

крейда
Розчин крейди (1 ст. л. на відро води) застосову-

ють для попередження обпадання зав'язей у вишні й 
сливи, що ростуть на кислих ґрунтах. Через недолік 

вапна у рослин не формується кісточка, 
тому зав'язь і обпадає. Два-три рази 

з інтервалом 10-12 днів потрібно 
рясно поливати розчином ґрунт 
під деревами.

Порошок гірчиці
Обпилений порошком ґрунт 

стане перешкодою для слимаків. У 
першій половині літа настоєм обпри-

скують ягідні кущі проти агрусової вогне-
вки і пилильщиків (100 г на 10 л води, настоювати 

2 дні, процідити, розбавити навпіл водою й додати 
40 г мила на кожні 10 л). Такий же настій захистить 
плодові дерева від гусениць яблуневої плодожерки і 
листогризучих гусениць (обробити дерева через 15-
20 днів після цвітіння), допоможе капусті і корене-
плодам позбутися попелиць, клопів, трипсів.

Мелений чорний
 і червоний перець

У деяких випадках меленим перцем, чорним і 
червоним, можна замінити тютюн. Розсипте перець 
у міжряддя після поливу, перед розпушуванням, і він 
віджахне капустяних мух і блошок від редису.

Цукор
Розчин цукру (1 ч. л. на 1 л води) приверне бджіл 

до бджолозапильних гібридів. Рослини потрібно об-
прискати.

Сіль
Розчин кухонної солі захистить полуничні ділян-

ки від мурах. Висипана на свіжий пень і корінь пач-
ка солі заглушить ріст тільки-но зрубаного дерева і 
куща. Той же метод не дозволить розростися хрону: 
викопавши непотрібні кущі, насипте на корені, що 
залишилися, трохи солі і хрін загине.

кефір
Убереже чорну смородину від борошнистої роси. 

Кущі зв'язують і обробляють сумішшю кефіру й води 
(1:1).

Яєчна шкарлупа
Захистить овочеві культури від палі. Шкаралупу 

вносять у ґрунт у вигляді розтертого порошку, зміша-
ного з рослинною олією, перед посівом.

Яблучний оцет
Попелиця його просто не переносить. Крім того, 

оцет гарний і проти грибкових хвороб. Розчиніть 1 ст. 
л. в 1 л води й обприскуйте рослини (у похмуру по-
году).

Тюльпани відцвіли: 
що робити далі?

Чому варто викопувати цибулини і 
як зберегти їх до наступного сезону

потрібНо: СоНце, Вода і тУрбота
Як потурбуватися про виноград перед цвітінням

Йод, ЗелеНка, креЙда 
допоможуть вашому городу
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.03 Енеїда.
06.30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
06.50 М/ф «Братик Кролик та братик 

Лис».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.05, 02.15, 05.20 Новини.
07.05, 09.35 Т/с «Гордiсть».
08.05, 01.15, 03.50 Земля, наближена 

до неба.
08.30 Геолокацiя: Волинь.
09.05 Телепродаж.
11.30, 17.20 Роздивись.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.25, 00.30, 02.40, 05.45 Спорт.
15.20 Країна пiсень.
15.50 Концерт Романа Скорпiона.
17.30 Д/с «Дикi тварини».
18.55 Д/с «Хижаки пiдводного свiту».
19.55, 00.40 Д/с «Свiт дикої природи».
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
00.35, 05.55 Погода.
01.30, 02.50 Суспiльна студiя. Головне.
04.05 Д/ф «Гiдра».

Êаíаë “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, 04.25 «ТСН».
09.25, 10.20, 03.45, 05.30 «Життя вiдо-

мих людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксо-

лана».
20.43 «Проспорт».
20.45, 21.50 Т/с «Свати».
22.50 Х/ф «Мiж нами, дiвчатами».
02.25 Х/ф «Жах Амiтiвiлля».

Iíòер
04.00 Х/ф «Я люблю».
04.05, 10.05, 18.00, 19.00 «Стосується 

кожного».
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».
12.25 Х/ф «Весiльна вечiрка».
14.15 Х/ф «Нянька за викликом».
16.05 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.55 Т/с «Що робить твоя дружина?».
01.55 Х/ф «Йдучи - йди».
03.20 «Подробицi» - «Час».

ICTV
04.35 Скарб нацiї.
04.45 Еврика!
04.50 Служба розшуку дiтей.
04.55 Громадянська оборона.
06.40 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.

09.10, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.

10.00 Х/ф «Снайпер 7: Iдеальне вбив-
ство».

11.50, 13.15 Х/ф «Смертельнi пере-
гони 3».

12.45, 15.45 Факти. День.
14.35, 16.25, 00.00 Х/ф «Убий їх усiх».
16.50 Х/ф «У пошуках пригод».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.05, 21.25 Х/ф «Вулкан».
22.20 Свобода слова.
01.50 Секретний фронт.
02.35 Я зняв!
ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
07.15 Т/с «Комiсар Рекс».
10.50 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.45, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
16.00, 18.05 Т/с «Слiд».
20.15, 22.45 Т/с «Обiйми брехнi».
23.00 Т/с «Обраниця».
00.55 Т/с «Мертвий, живий, небезпеч-

ний».

Íоâий êаíаë
03.00, 02.40 Зона ночi.
05.00 Абзац!
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.10 Орел i решка.
10.10 Х/ф «Людина-павук».
12.50 Х/ф «Людина-павук 2».
15.15 Т/с «Надприродне».
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Аферисти в мережах.
21.00 Х/ф «Голоднi iгри».
23.55 Х/ф «Здичавiла».
01.50 Improv Live Show.
02.35 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час 
новин.

06.25 На власнi очi.
07.10, 20.55 Актуально: Економiка. По-

лiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Бойовий вiдлiк».
08.10 Д/с «Свiт завтрашнього дня 

сьогоднi».
09.30 Машина часу.
10.10, 18.10, 00.10 Д/с «Найбiльшi 

танковi битви».
11.10 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
12.50 Вечiрнiй преЗЕдент.
13.10 Д/с «Бойовi машини».
14.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки».
15.30, 16.30 Час «Ч».
17.10, 02.10 Д/с «Таємнича свiтова 

вiйна».
19.30 «5 копiйок».
20.30 Вечiр з Янiною Соколовою.

21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 «Кондратюк у понедiлок».
23.00 Д/с «Апокалiпсис: Перша свiтова 

вiйна».
01.15, 05.10 Д/с «Злочини в тилу вiйни».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 03.30 Сьо-

годнi.
09.00 Зоряний шлях.
10.35 Мiсiя: краса.
12.40 Агенти справедливостi.
14.40, 15.30 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Подвiйне вiддзеркалення», 

1 i 2 с.
23.00 Футбол. Контрольна гра. Украї-

на - Кiпр.
01.00 Т/с «Жiночi таємницi», 1 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Жiночi таємницi», 2 с.
04.20 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
09.35 «Орел i решка. Навколо свiту».
11.25 «Орел i решка. Морський сезон».
13.10 Х/ф «Джунглi кличуть! В пошуках 

Марсупiламi».
15.00 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
18.40 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
20.30 «Орел i решка. Iвлєєва vs Бєд-

няков».
00.25 Х/ф «Голем».
02.15 Т/с «Три сестри».
03.50 «Нiчне життя».
ÍТÍ
04.45, 05.00 «Top Shop».
05.15, 08.30, 17.00, 02.45 «Випадковий 

свiдок».
05.40 Х/ф «Мене звуть Арлекiно».
09.05 Х/ф «Очiкування полковника 

Шалигiна».
10.45, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
12.30, 16.30, 19.00, 02.15 «Свiдок».
13.00 Х/ф «Зворотний бiк мiста».
14.50 «Легенди карного розшуку».
17.50 «Таємницi свiту».
18.20 «Свiдок. Агенти».
23.10 Х/ф «Мотель».
01.15 «Легенди бандитської Одеси».
03.00 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.15 Х/ф «Нове вбрання короля».
10.15, 00.45 Країна У 2.1.
10.45, 00.15 Країна У 2.0.
11.15, 16.15 4 весiлля.
13.15, 18.15 Панянка-селянка.
15.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
19.15, 20.15, 21.45 Одного разу пiд 

Полтавою.

19.45, 21.15 Танька i Володька.
22.15 Т/с «Кухня».
23.15 Т/с «Королi палат».
01.15 Iгри приколiв.
02.15 Рятiвники.
03.15 Щоденники Темного.
04.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.45 «Репортер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк 
та М. Шамановим.

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини краї-
ни» з К. Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, С. Вардою, М. Стецюк 
та А. Мiщенко.

13.10, 14.15 «Великий день» з А. 
Сайчуком, Ю. Шпачинською i Д. 
Щасливою.

15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. Калнишем та 

О. Курбановою.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.
23.00 «Перша передача» з О. Федченко.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.40 Правда життя.
10.25, 01.35 Речовий доказ.
11.35 Україна: забута iсторiя.
12.30 Теорiя Змови.
13.25, 18.55 Боротьба за виживання.
14.25 Повiтрянi воїни.
15.15, 19.55 Гучна справа.
16.10, 20.50 Крiзь простiр i час з Мор-

ганом Фрiменом.
17.00, 21.45 Створення бренду.
17.55 Дива природи.
19.25 Суперчуття.
22.40 Магiя океанiв.
23.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
00.35 Божевiльний свiт.
02.40 Страх у твоєму домi.
03.25 Таємницi кримiнального свiту.
04.30 Дикi тварини.
05.20 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «Здається квартира з ди-

тиною».
07.10, 09.00, 02.25 «Телемагазин».
07.40, 08.40, 09.30 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
09.45 «Свiтова кухня по-українськи».
10.20 «Спогади».
11.20 «Моя правда».
12.10 Х/ф «Пригоди канонiра Доласа».
16.30 Х/ф «Чекаю i сподiваюся».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.55 Т/с «Панi пiд вуаллю».
02.05 «Двоколiснi хронiки».
02.15, 02.55 «Зорянi долi».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50 «ДжеДАI».
06.30 Т/с «Карпатський рейнджер».
10.10 Х/ф «Ультиматум Борна».
12.20 Х/ф «Спадок Борна».
15.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Грошi».
20.25 Т/с «Брати по кровi».
22.35, 00.40 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
00.10 «Дубинiзми».
02.30 Т/с «Ласко».
03.15 «Грошi 2020».
04.15 «Вiдеобiмба 2».
05.05 «102. Полiцiя».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.10 Телемагазин.
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
08.00 М/ф «Качинi iсторiї».
09.15 М/с «Сiмпсони».
12.45 Т/с «Сишиш-шоу».
14.30 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.15 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
22.50 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
01.20, 10.00 Вiтрильний спорт. Volvo 

Ocean Race. Огляд.
01.50, 04.00, 07.00, 09.35 Велоспорт. 

«Крiтерiум Дофiне». Етап 8.
02.30, 05.30, 08.00, 10.35, 11.55, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 21.55 Тенiс. 
«Ролан Гаррос». Коло 4.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 17.50 Топ-матч.
06.10 Данiя - Боснiя i Герцеговина. Кон-

трольна гра.
08.10 Баварiя - Арсенал. 1/8 фiналу 

(2013/14). Лiга чемпiонiв УЄФА.
10.00, 18.05 Yellow.
10.10 Сент-Етьєн - МЮ. 1/16 фiналу 

(2016/17). Лiга Європи УЄФА.
12.00 Австрiя - Словаччина. Контрольна 

гра.
13.50 Реал - Ювентус. 1/2 фiналу 

(2014/15). Лiга чемпiонiв УЄФА.
15.40, 19.45, 22.30 Футбол News.
16.00 Нiдерланди - Грузiя. Контрольна 

гра.
18.15, 20.55 «Студiя Live».
18.50 Live. Україна - Кiпр. Контрольна 

гра.
21.40 Live. Андорра - Гiбралтар. Кон-

трольна гра.
23.40, 04.55 Огляд iгрового дня. Кон-

трольна гра.
00.20 Лiверпуль - Наполi (2010/11). Лiга 

Європи УЄФА.
02.10 Журнал Лiги чемпiонiв.
03.05 Iспанiя - Португалiя. Контрольна 

гра.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.03 Енеїда.
06.30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
06.50 М/ф «Ходить гарбуз по городу».
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.
16.25, 22.00 Т/с «Загадковий Доктор 

Блейк».
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с «Суперчуття. Особливий 

загiн».
19.55, 00.30 Д/с «Свiт дикої природи».
23.05 #ВУкраїнi.
01.30, 03.05 Суспiльна студiя. Головне.
04.05 Погода.
04.10 Д/ф «Висота 307.5».

Êаíаë “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, 03.20, 05.35 «Життя вiдо-

мих людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксо-

лана».
20.43 «Проспорт».
20.45, 21.45 Т/с «Свати».
22.50 Х/ф «Мiж нами, дiвчатами».
01.35 Х/ф «Вiд сiм`ї не втечєш».

Iíòер
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».
10.00, 11.00 «Корисна програма».
12.25 Т/с «Зроблено в Iталiї».
14.35, 15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 04.05 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.55 Т/с «Що робить твоя дружина?».
01.55 Х/ф «Формула кохання».
03.20 «Подробицi» - «Час».

ICTV
04.20 Скарб нацiї.
04.30 Еврика!
04.35 Факти.
04.55, 13.20, 16.10 Т/с «Таємнi дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.

10.00 Т/с «Смертельна зброя».
11.50, 13.15, 21.25 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
17.00 Х/ф «Пiдривник».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20, 02.25 Громадянська оборона.
22.45 Т/с «Менталiст».
00.45 Т/с «Контакт».
04.00 Я зняв!

ÑТБ
05.15, 05.50 Т/с «Коли ми вдома».
07.35 Т/с «Комiсар Рекс».
11.05 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.45, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
16.00, 18.05 Т/с «Слiд».
20.15, 22.45 Т/с «Обiйми брехнi».
23.00 Т/с «Обраниця».
01.05 Т/с «Мертвий, живий, небез-

печний».

Íоâий êаíаë
03.00, 02.40 Зона ночi.
04.45 Абзац!
05.55, 07.40 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.45 Орел i решка.
09.50, 15.15 Т/с «Надприродне».
10.50 Х/ф «Людина-павук 3: Ворог у 

вiддзеркаленнi».
13.30 Аферисти в мережах.
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Де логiка? (12+).
20.00, 01.55 Improv Live Show.
21.00 Х/ф «Голоднi iгри: I спалахне 

полум`я».
00.00 Х/ф «Хатина в лiсi».

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час 
новин.

06.25 Вечiр з Янiною Соколовою.
07.10, 20.55 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
08.10 Д/с «Свiт завтрашнього дня 

сьогоднi».
09.30 Машина часу.
10.10, 18.10, 00.10 Д/с «Найбiльшi 

танковi битви».
11.10 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
12.40 Д/с «Iсторiя навколо нас».
14.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки».
15.30, 16.10 Час «Ч».
17.10, 02.10 Д/с «Таємнича свiтова 

вiйна».
19.30 «Дiйовi особи».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 Т/c «Загадки Мердока».
23.00 Д/с «Апокалiпсис: Перша свiтова 

вiйна».
01.15, 05.10 Д/с «Злочини в тилу вiйни».
03.10 Обережно, дiти!

04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00, 03.40 

Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.35 Мiсiя: краса.
12.40 Агенти справедливостi.
14.40, 15.30 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Подвiйне вiддзеркалення», 

3 i 4 с.
23.10 Т/с «Жiночi таємницi», 3 i 4 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Жiночi таємницi», 5 i 6 с.

04.30 Реальна мiстика.Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
09.30 «Орел i решка. Навколо свiту».
11.15, 18.40 «Орел i решка. Перезаван-

таження».
13.10, 20.30 «Орел i решка. Iвлєєва vs 

Бєдняков».
15.00 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
23.25 Т/с «Грань».
02.35 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.20 «Таємницi свiту».
06.55 «Свiдок. Агенти».
07.50, 17.00, 02.25 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 01.50 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «Найостаннiший день».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.45 «Легенди карного розшуку».
17.50 «Будьте здоровi».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «Розслiдування».
00.55 «Легенди бандитської Одеси».
03.05 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя».
05.00 «Top Shop».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.15 Х/ф «Пастушка».
10.15, 23.15 Т/с «Королi палат».
11.15, 16.15 4 весiлля.
13.15, 18.15 Панянка-селянка.
15.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
19.15, 20.15, 21.45 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.45, 21.15 Танька i Володька.
22.15 Т/с «Кухня».
00.15 Країна У 2.0.
00.45 Країна У 2.1.
01.15 Iгри приколiв.
02.15 Рятiвники.
03.15 Щоденники Темного.
04.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.45 «Репортер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк 
та М. Шамановим.

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини краї-
ни» з К. Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, С. Вардою, М. Стецюк 
та А. Мiщенко.

13.10, 14.10 «Великий день» з А. 
Сайчуком, Ю. Шпачинською i Д. 
Щасливою.

15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. Калнишем та 

О. Курбановою.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.
23.00 «Вiйна за незалежнiсть».

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.10 Правда життя.
09.20, 01.35 Речовий доказ.
10.30 Україна: забута iсторiя.
11.15 Теорiя Змови.
12.10 Леонiд Биков. Зустрiчна смуга.
13.05 Боротьба за виживання.
13.35, 18.50 Суперчуття.
14.05 Повiтрянi воїни.
15.05, 19.50 Секретнi територiї.
16.05, 20.50 Крiзь простiр i час з Мор-

ганом Фрiменом.
16.55, 21.45 Створення бренду.
17.50 Дива природи.
22.40 Магiя океанiв.
23.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
00.35 Божевiльний свiт.
02.40 Страх у твоєму домi.
03.25 Прихована реальнiсть.
04.45 Дикi тварини.
05.10 Свiт дикої природи.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Сплячий лев».
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя. За двома за-

йцями».
10.20 «Свiтова кухня по-українськи».
11.20 «Спогади».
12.20 «Моя правда».
13.10 Х/ф «Перстень княгинi Анни».
14.35 Х/ф «Примара замку Моррiсвiль».
16.10 Х/ф «До Чорного моря».
17.30 Х/ф «Де 042?»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.55 Т/с «Панi пiд вуаллю».
01.55 Двоколiснi хронiки.
02.40 «Зорянi долi».
03.00 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50 «ДжеДАI».
06.20 Т/с «Бiблiотекарi 2».
08.10 Х/ф «Найкращi серед найкра-

щих».
10.10 Х/ф «Найкращi серед найкра-

щих 2».
12.10 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за викликом 2».

20.15 Т/с «Брати по кровi».
22.25, 00.05 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
01.55 Т/с «Ласко».
02.40 «Грошi 2020».
03.40 «Вiдеобiмба 2».
04.15 «102. Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.10 Телемагазин.
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
08.00 М/ф «Качинi iсторiї».
09.15 М/с «Сiмпсони».
12.45 Т/с «Сишиш-шоу».
14.40 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.10 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
22.45 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
01.15 Серфiнг. «Дорога в Токiо».
02.45, 05.30, 08.00, 11.10, 12.00 Тенiс. 

«Ролан Гаррос». Коло 4.
04.00 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя». 

Етап 21.
07.00, 09.30 Велоспорт. «Джiро 

д`Iталiя». Огляд.
10.30 Велоспорт. The Cycling Show.
12.55, 18.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». 

Жiнки. 1/4 фiналу.
15.00, 20.00, 21.55 Тенiс. «Ролан Гар-

рос». Чоловiки. 1/4 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Нiдерланди - Грузiя. Контрольна 

гра.
08.10 Челсi - Iнтер. 1/8 фiналу 

(2009/10). Лiга чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Мiлан - Арсенал. 1/8 фiналу 

(2017/18). Лiга Європи УЄФА.
12.05 Бельгiя - Хорватiя. Контрольна 

гра.
13.50 Бенфiка - Боруссiя (Д). 1/8 фiналу 

(2016/17). Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.00, 18.25 «Студiя Live».
16.35 Україна - Кiпр. Контрольна гра.
19.10 Нiмеччина - Латвiя. Контрольна 

гра.
20.55, 02.25, 05.00 Огляд iгрового дня. 

Контрольна гра.
21.25 Yellow.
21.35 Live. Iспанiя - Литва. Контрольна 

гра.
23.40 Журнал Лiги чемпiонiв.
00.35 Базель - Челсi. 1/2 фiналу 

(2012/13). Лiга Європи УЄФА.
03.10 Чорногорiя - Iзраїль. Контрольна 

гра.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

7 червня

8 червня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.03 Енеїда.
06.30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
06.50 М/ф «Iсторiя про дiвчинку, яка 

наступила на хлiб».
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 Край пригод.
11.45 Заархiвоване.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк.
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, 03.05 Суспiльна студiя. Головне.
04.05 Погода.
04.10 Д/ф «Три Iвани».

Êаíаë “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, 03.35, 05.35 «Життя вiдо-

мих людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксо-

лана».
20.43 «Проспорт».
20.45, 21.50 Т/с «Свати».
22.55 Х/ф «Мiж нами, дiвчатами».
01.40 Х/ф «Навколо свiту за 80 днiв».

Iíòер
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, 11.00 «Корисна програма».
12.25 Т/с «Зроблено в Iталiї».
14.35, 15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 04.10 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.55 Т/с «Що робить твоя дружина?».
01.55 Х/ф «Осiннiй марафон».
03.25 «Подробицi» - «Час».

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Факти.
04.45, 13.30 Т/с «Таємнi дверi».

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

Стогнiєм.
10.05 Т/с «Смертельна зброя».
11.55, 13.15, 21.25 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.40, 16.10 Громадянська оборона.
16.40 Х/ф «Без компромiсiв».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20, 02.30 Секретний фронт.
22.45 Т/с «Менталiст».
00.50 Т/с «Контакт».
03.15 Я зняв!

ÑТБ
05.30 Т/с «Коли ми вдома».
07.15 Т/с «Комiсар Рекс».
10.50 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.50, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
16.05, 18.05 Т/с «Слiд».
20.15, 22.45 Т/с «Обiйми брехнi».
23.00 Т/с «40+, або Геометрiя почуттiв».
01.05 Т/с «Мертвий, живий, небезпеч-

ний».

Íоâий êаíаë
03.00, 02.20 Зона ночi.
05.00 Абзац!
05.55, 07.45 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.50 Орел i решка.
09.50, 15.15 Т/с «Надприродне».
11.45 Х/ф «Дiти шпигунiв».
13.20, 19.00 Аферисти в мережах.
17.05 Хто зверху? (12+).
21.05 Х/ф «Голоднi iгри: Сойка-перес-

мiшниця. Частина 1».
23.40 Х/ф «Лихоманка».
01.30 Improv Live Show.
02.15 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час 
новин.

06.25 Невигаданi iсторiї.
07.10, 20.55 Актуально: Економiка. По-

лiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
08.10 Д/с «Свiт завтрашнього дня 

сьогоднi».
09.30 Машина часу.
10.10, 18.10, 00.10 Д/с «Найбiльшi 

танковi битви».
11.10 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
12.40 Д/с «Iсторiя навколо нас».
14.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки».
15.30, 16.10 Час «Ч».
17.10, 02.10 Д/с «Таємнича свiтова 

вiйна».
19.30 «Велика полiтика».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.

22.00 Т/c «Загадки Мердока».
23.00 Д/с «Апокалiпсис: Перша свiтова 

вiйна».
01.15, 05.10 Д/с «Злочини в тилу вiйни».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00, 03.40 

Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.35 Мiсiя: краса.
12.40 Агенти справедливостi.
14.40, 15.30 Iсторiя одного злочину.
15.25 Європейський дайджест.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Подвiйне вiддзеркалення», 

5 i 6 с.
23.10 Т/с «Жiночi таємницi», 7 i 8 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Жiночi таємницi», 9 i 10 с.

04.30 Реальна мiстика.Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
09.30 «Орел i решка. Навколо свiту».
11.15, 18.40 «Орел i решка. Перезаван-

таження».
13.10, 20.30 «Орел i решка. Iвлєєва vs 

Бєдняков».
15.00 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
23.25 Т/с «Грань».
02.35 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.20 «Будьте здоровi».
07.50, 17.00, 03.00 «Випадковий свi-

док».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.30 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «Товариш генерал».
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.45 «Легенди карного розшуку».
17.50 «Вартiсть життя».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «Акселератка».
01.10 «Легенди бандитської Одеси».
02.00, 03.10 «Речовий доказ».
04.05 «Правда життя».
05.00 «Top Shop».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.15 Х/ф «Дiвчинка з сiрниками».
10.15, 23.15 Т/с «Королi палат».
11.15, 16.15 4 весiлля.
13.15, 18.15 Панянка-селянка.
15.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
19.15, 20.15, 21.45 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.45, 21.15 Танька i Володька.
22.15 Т/с «Кухня».
00.15 Країна У 2.0.
00.45 Країна У 2.1.
01.15 Iгри приколiв.
02.15 Рятiвники.
03.15 Щоденники Темного.
04.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Репортер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк 
та М. Шамановим.

09.10, 10.10, 12.10, 13.10 «Новини краї-
ни» з К. Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, С. Вардою, М. Стецюк 
та А. Мiщенко.

11.10 «Новини країни» з К. Ашiон, П. 
Рольником, О. Близнюком, Д. Ща-
сливою, М. Стецюк та А. Мiщенко.

14.10 «Великий день» з А. Сайчуком, 
Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.

15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 Година з А. Сайчуком.
19.00 «Велика середа» з М. Ганополь-

ським та С. Орловською.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.
23.00 «Новини вiд Христини» з Х. 

Чернегою.

МÅГА
06.00 Мiстична Україна.
07.00 Бандитська Одеса.
08.55 Правда життя.
10.05, 01.35 Речовий доказ.
11.15 Україна: забута iсторiя.
12.10 Теорiя Змови.
13.10, 18.50 Суперчуття.
14.10 Повiтрянi воїни.
15.00, 19.50 Секретнi територiї.
16.00, 20.50 Крiзь простiр i час з Мор-

ганом Фрiменом.
16.55, 21.45 Створення бренду.
17.50 Дива природи.
22.40 Ганг.
23.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
00.35 Божевiльний свiт.
02.40 Страх у твоєму домi.
03.25 Прокляття Че Гевари.
04.05 Майор «Вихор».
04.45 Свiт дикої природи.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «До Чорного моря».
07.00, 07.40, 08.50, 09.25 М/ф.
07.10, 09.00, 02.05 «Телемагазин».
08.00, 11.05 Моя правда.
09.30 Свiтова кухня по-українськи.
10.05 Спогади.
11.55 Х/ф «Апачi».
13.35 Х/ф «Король Дроздовик».
15.20 Х/ф «Застава в горах».
17.10 Х/ф «Блакитна стрел»а.
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.50 Т/с «Панi пiд вуаллю».
01.50 «Двоколiснi хронiки».
02.35 «Зорянi долi».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50 «ДжеДАI».
06.30 Т/с «Бiблiотекарi 2».
08.20 Х/ф «Найкращi серед найкра-

щих 3».
10.10 Х/ф «Найкращi серед найкра-

щих 4».
12.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за викликом 3».
20.20 Т/с «Брати по кровi».
22.35, 00.10 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.00 «Грошi 2020».
03.00 «Вiдеобiмба 2».
04.15 «102. Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.10 Телемагазин.
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
08.00 М/ф «Качинi iсторiї».
09.15 М/с «Сiмпсони».
12.45 Т/с «Сишиш-шоу».
14.40 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.10 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
22.45 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
01.00, 09.30 Автоперегони. Туринг. Нюр-

бургрiнг. Огляд.
01.30 Скелелазiння. «Дорога в Токiо».
02.30, 08.00, 14.00, 19.30, 20.55 Тенiс. 

«Ролан Гаррос». Чоловiки. 1/4 
фiналу.

04.00 Спортивна гiмнастика. Надя Кома-
нечi vs. Сiмона Байлз.

04.30 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя». 
Огляд.

05.30, 11.30, 11.55, 17.30 Тенiс. «Ролан 
Гаррос». Жiнки. 1/4 фiналу.

07.00 Снукер. ЧC. Фiнал. Селбi - Мерфi.
10.00 Велоспорт. The Cycling Show.
10.30 Кiнний спорт. Кубок нацiй. 

Санкт-Галлен. Конкур.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 01.40, 03.45 Топ-матч.
06.10 Бельгiя - Хорватiя. Контрольна гра.
08.10 Валенсiя - ПСЖ. 1/8 фiналу 

(2012/13). Лiга чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Україна - Кiпр. Контрольна гра.
12.05 Польща - Iсландiя. Контрольна гра.
13.50 Арсенал - Лiверпуль. 1/4 фiналу 

(2007/08). Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.00 Огляд iгрового дня. Контрольна 

гра.
16.55 Iспанiя - Литва. Контрольна гра.
18.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
19.40 Францiя - Болгарiя. Контрольна 

гра.
21.35 Live. Португалiя - Iзраїль. Кон-

трольна гра.
23.40 Yellow.
23.50 Рома - Фiорентiна. 1/8 фiналу 

(2014/15). Лiга Європи УЄФА.
01.55 Нiмеччина - Латвiя. Контрольна 

гра.
03.55 Австрiя - Словаччина. Контрольна 

гра.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.03 Енеїда.
06.30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
06.50 М/ф «Чарiвнi окуляри».
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.40, 02.15, 05.10 Новини.
07.05 Т/с «Гордiсть».
08.05 Земля, наближена до неба.
08.25 Геолокацiя: Волинь.
09.00 Божественна Лiтургiя Православ-

ної Церкви України.
11.25 Телепродаж.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.25 Т/с «Загадковий Доктор Блейк», 

10 с.
17.30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
18.55 Д/с «Суперчуття. Особливий 

загiн».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
22.00 Т/с «Загадковий Доктор Блейк».
23.05 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.30 Д/с «Свiт дикої природи».
01.30, 03.05 Суспiльна студiя. Головне.
04.05 Погода.
04.10 Д/ф «Норильське повстання».

Êаíаë “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. Роксо-

лана».
20.33 «Проспорт».
20.35 «Чистоnews».
20.40 Т/с «Свати».
21.45 «Право на владу».
00.45 Х/ф «Помiнятися мiсцями».
03.00 Х/ф «Останнiй з могiкан».

Iíòер
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, 11.00 «Корисна програма».
12.25 Т/с «Зроблено в Iталiї».
14.35, 15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 04.10 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.55 Т/с «Що робить твоя дружина?».
01.55 Х/ф «Мiмiно».
03.25 «Подробицi» - «Час».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Факти.

04.45, 13.30, 16.15 Т/с «Таємнi дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 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.
15.30 Секретний фронт.
16.55 Х/ф «Вулкан».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20, 02.25 Анти-зомбi.
22.45 Т/с «Менталiст».
00.45 Т/с «Контакт».
03.10 Я зняв!

ÑТБ
05.25 Т/с «Коли ми вдома».
07.10 Т/с «Комiсар Рекс».
10.50 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.45, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
16.00, 18.05 Т/с «Слiд».
20.15, 22.45 Т/с «Обiйми брехнi».
23.00 Т/с «40+, або Геометрiя по-

чуттiв».
01.10 Т/с «Мертвий, живий, небез-

печний».

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
05.00 Абзац!
05.55, 07.45 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.50 Орел i решка.
09.55, 15.15 Т/с «Надприродне».
11.50 Х/ф «Дiти шпигунiв 3: Кiнець 

гри».
13.10, 19.00 Аферисти в мережах.
16.50 Хто зверху? (12+).
21.05 Х/ф «Голоднi iгри: Сойка-перес-

мiшниця. Частина 2».
23.55 Х/ф «Будинок воскових фiгур».
02.10 Improv Live Show.
02.55 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час 
новин.

06.25 Стоп-реванш.
07.10, 20.55 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
08.10 Д/с «Свiт завтрашнього дня 

сьогоднi».
09.30 Машина часу.
10.10, 18.10, 00.10 Д/с «Найбiльшi 

танковi битви».
11.10 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
12.40 Д/с «Iсторiя навколо нас».
14.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
17.10, 02.10 Д/с «Таємнича свiтова 

вiйна».

19.30 «Прямим текстом».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 Т/c «Загадки Мердока».
23.00 Д/с «Апокалiпсис: Перша свiтова 

вiйна».
01.15, 05.10 Д/с «Злочини в тилу вiйни».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00, 02.30 

Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.35 Мiсiя: краса.
12.40 Агенти справедливостi.
14.40, 15.30 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Подвiйне вiддзеркалення».
23.10 По слiдах.
23.50 Т/с «Жiночi таємницi», 11 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Жiночi таємницi».
03.20 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Орел i решка. Шопiнг».
09.30 «Орел i решка. Навколо свiту».
11.15, 18.40 «Орел i решка. Перезаван-

таження».
13.10, 20.30 «Орел i решка. Iвлєєва vs 

Бєдняков».
15.00 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
23.25 Т/с «Грань».
02.35 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.20 «Вартiсть життя».
07.50, 17.00, 03.10 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.40 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «Акселератка».
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.45 «Легенди карного розшуку».
17.50, 04.15 «Правда життя».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «Чорний принц».
01.15 «Легенди бандитської Одеси».
02.10, 03.45 «Речовий доказ».
05.00 «Top Shop».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.15 Х/ф «Хоробрий кравчик».
10.15, 23.15 Т/с «Королi палат».
11.15, 16.15 4 весiлля.
13.15, 18.15 Панянка-селянка.
15.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
19.15, 20.15, 21.45 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.45, 21.15 Танька i Володька.
22.15 Т/с «Кухня».
00.15 Країна У 2.0.
00.45 Країна У 2.1.
01.15 Iгри приколiв.
02.15 Рятiвники.
03.15 Щоденники Темного.
04.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.45 «Репортер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк 
та М. Шамановим.

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини краї-
ни» з К. Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, С. Вардою, М. Стецюк 
та А. Мiщенко.

13.10, 14.10 «Великий день» з А. 
Сайчуком, Ю. Шпачинською i Д. 
Щасливою.

15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. Калнишем та 

О. Курбановою.
21.30 «Watchdogs».
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.

МÅГА
06.00 Мiстична Україна.
07.00 Бандитський Київ.
09.00 Правда життя.
10.10, 01.35 Речовий доказ.
11.20 Україна: забута iсторiя.
12.15 Теорiя Змови.
13.10, 18.50 Суперчуття.
14.10 Повiтрянi воїни.
15.05, 19.50 Секретнi територiї.
16.05, 20.50 Крiзь простiр i час з Мор-

ганом Фрiменом.
16.55, 21.45 Створення бренду.
17.50 Дикi тварини.
22.40 Ганг.
23.30 Апокалiпсис: Нескiнченна вiйна.
00.35 Божевiльний свiт.
02.40 Страх у твоєму домi.
03.25 Iсторiя українських земель.
04.45 Свiт дикої природи.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Де 042?»
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Моя правда».
09.45 Свiтова кухня по-українськи.
10.50 Спогади.
11.50 Моя правда.
12.40 Х/ф «Чингачгук - Великий Змiй».
14.20 Х/ф «Король Дроздобород».
15.40 Х/ф «Старий знайомий».
17.10 Х/ф «Iнспектор карного роз-

шуку».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.00 Т/с «Панi пiд вуаллю».
02.00 Двоколiснi хронiки.
02.45 «Зорянi долi».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50 «ДжеДАI».
06.20 Х/ф «Гелiос».
08.40 Х/ф «Легенда про перлини Нага».
10.45 Х/ф «Джейсон Борн».

13.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за викликом 3».
20.20 Т/с «Брати по кровi».
22.30, 00.05 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
01.55 «Грошi 2020».
02.55 «Вiдеобiмба 2».
04.15 «102. Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.10 Телемагазин.
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
08.00 М/ф «Качинi iсторiї».
09.15 М/с «Сiмпсони».
12.45 Т/с «Сишиш-шоу».
14.40 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.10 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
22.45 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.00, 15.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». 

Жiнки. 1/4 фiналу.
01.00 Автоперегони. Туринг. Нюрбур-

грiнг. Перегони 1.
01.45 Автоперегони. Туринг. Нюрбур-

грiнг. Перегони 2.
02.30, 06.00, 07.30, 11.00 Тенiс. «Ролан 

Гаррос». Чоловiки. 1/4 фiналу.
04.00, 08.30 Велоспорт. «Тур Словенiї». 

Етап 1.
05.00, 09.30 Велоспорт. «Тур Бельгiї». 

Етап 1.
10.30 Гольф. PGA-тур. Огляд.
11.55 Тенiс. «Ролан Гаррос». Чоловiки. 

Пари. Пiвфiнал.
14.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Мiкст. 

Фiнал.
15.30, 18.00, 20.30, 22.00 Тенiс. «Ролан 

Гаррос». Жiнки. Пiвфiнал.
22.50 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Надя Команечi.
23.00 Шахи. «Прожектор спорту».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 17.50 Топ-матч.
06.10 Польща - Iсландiя. Контрольна гра.
08.10 Мiлан - Реал (2010/11). Лiга чем-

пiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Лiверпуль - Боруссiя (Д). 1/4 фiна-

лу (2015/16). Лiга Європи УЄФА.
12.05 Португалiя - Iзраїль. Контрольна 

гра.
13.50 Тоттенхем - Ювентус. 1/8 фiналу 

(2017/18). Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.00 Нiмеччина - Латвiя. Контрольна 

гра.
18.00 Бельгiя - Хорватiя. Контрольна 

гра.
19.50, 00.40, 03.25 Огляд iгрового дня. 

Контрольна гра.
21.00 «Euro Non Stop».
22.50 Україна - Кiпр. Контрольна гра.
01.35 Естонiя - Латвiя. Контрольна гра.
03.55 Уельс - Албанiя. Контрольна гра.
05.45 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

9 червня

10 червня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.03 Енеїда.
06.30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
06.50 М/ф «Бегемот та сонце».
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.
11.35 Край пригод.
11.50 Заархiвоване.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.25, 22.00 Т/с «Загадковий Доктор 

Блейк».
17.30, 00.35 Перша шпальта.
18.55 Д/с «Суперчуття. Особливий 

загiн».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
23.05 Д/с «Боротьба за виживання».
00.30, 04.05 Погода.
01.00, 04.10 #ВУкраїнi.
01.30, 03.05 Суспiльна студiя. Головне.
04.40 Схеми. Корупцiя в деталях.

Êаíаë “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, 06.15 «Життя вiдомих 

людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксо-

лана».
20.13 «Проспорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Одруження наослiп 7».
22.20 «#Гуднайтклаб».
23.00 Х/ф «Поїздка до Америки».
01.20 Х/ф «Соломон Кейн».
03.10 Х/ф «Полтергейст».
05.25 «Свiтське життя».

Iíòер
04.55 «Телемагазин».
05.25, 23.40 «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, 11.00 «Корисна програма».
12.25 Т/с «Зроблено в Iталiї» Заключ.
14.40, 15.30, 01.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «007: Координати «Скайфо-

лл».
03.00 «Чекай на мене. Україна».
04.10 «Україна вражає».
04.30 «Орел i решка. Чудеса свiту».

ICTV
04.05 Скарб нацiї.

04.10 Я зняв!
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 00.55 Факти.
04.50, 14.30 Т/с «Таємнi дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10, 20.05 Дизель-шоу.
11.55, 23.55 «На трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15 Т/с «Пес».
15.35, 16.10 Х/ф «Богемна рапсодiя».
18.45 Факти. Вечiр.
22.55 «На трьох 10».
01.35 Х/ф «Одного разу... у Голiвудi».

ÑТБ
04.55 Т/с «Два полюси любовi».
09.05 Т/с «Продається будинок iз 

собакою».
12.55, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
20.15, 22.45 Т/с «Вiдпустка у сосно-

вому лiсi».
01.05 Х/ф «Сили природи».

Íоâий êаíаë
03.00, 02.30 Зона ночi.
05.00 Абзац!
05.55, 07.10 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.15 Орел i решка.
09.20 Т/с «Надприродне».
11.10 Хто проти блондинок? (12+).
13.05 Аферисти в мережах.
15.05 Де логiка? (12+).
16.10 Х/ф «Першому гравцю приготу-

ватися».
19.00 Х/ф «Трон. Спадщина».
21.40 Х/ф «Я номер чотири».
23.45 Х/ф «П`ятниця, 13-е».
01.40 Improv Live Show.
02.25 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час 
новин.

06.25 Невигаданi iсторiї.
07.10, 08.10, 20.55 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
08.15 Форшмак.
08.45 Натхнення.
09.30 Машина часу.
10.10, 18.10, 00.10 Д/с «Найбiльшi 

танковi битви».
11.10 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
12.40 Д/с «Iсторiя навколо нас».
14.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки».
15.30, 16.10 Час «Ч».
17.10, 02.10 Д/с «Таємнича свiтова 

вiйна».
19.20 «Полiтклуб з Вiталiєм Портнiко-

вим».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 Т/c «Загадки Мердока».
23.00 Д/с «Апокалiпсис: Перша свiтова 

вiйна».
01.15, 05.10 Д/с «Злочини в тилу вiйни».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.50, 02.15 Т/с «Слiдуючи за серцем».
14.40 Т/с «Сукня з маргариток», 1 i 2 с.
15.30 Т/с «Сукня з маргариток».
20.10 «Говорить Україна».
21.20 Європейський дайджест.
21.35 Футбол. ЧЄ. Церемонiя вiдкриття.
21.50 Футбол. ЧЄ. Туреччина - Iталiя.
00.00 Гучна справа.
01.00 Т/с «Слiдуючи за серцем», 1 с.
01.45 Телемагазин.
04.50 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
09.30, 12.10 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
11.15 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
13.10, 20.30 «Орел i решка. Iвлєєва vs 

Бєдняков».
15.00 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
18.40 Х/ф «В обiймах брехнi».
00.10 Х/ф «Трикутник».
02.00 Т/с «Три сестри».
02.50 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.20, 03.45 «Правда життя».
07.50, 14.45, 17.00, 03.05 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.35 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «Чорний принц».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
21.30 «Мир чи вiйна».
23.30 Х/ф «Дике кохання».
01.50 «Легенди бандитської Одеси».
03.15 «Речовий доказ».
04.45 «Top Shop».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.15 Х/ф «Столику, накрийся».
10.15, 23.15 Т/с «Королi палат».
11.15, 16.15 4 весiлля.
13.15, 18.15 Панянка-селянка.
15.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
19.15, 20.15, 21.45 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.45, 21.15 Танька i Володька.
22.15 Т/с «Кухня».
00.15 Країна У 2.0.
00.45 Країна У 2.1.

01.15 Iгри приколiв.
02.15 Рятiвники.
03.15 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«Репортер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк 
та М. Шамановим.

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини краї-
ни» з К. Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, С. Вардою, М. Стецюк 
та А. Мiщенко.

13.10, 14.10 «Великий день» з А. 
Сайчуком, Ю. Шпачинською i Д. 
Щасливою.

15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.00 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
18.30 «Влада хохотала» з Ю. Петру-

шевським.
19.00 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
22.00 «Мiнiстерство правди».
22.30 «Запорєбрик News» з О. Кур-

бановою.

МÅГА
06.00 Мiстична Україна.
07.00 Бандитська Одеса.
08.45 Правда життя.
10.20, 01.35 Речовий доказ.
11.30 Україна: забута iсторiя.
12.25 Вiйна всерединi нас.
13.20 Суперчуття.
14.20 Повiтрянi воїни.
15.15, 19.50 Секретнi територiї.
16.10, 20.50 Крiзь простiр i час з Мор-

ганом Фрiменом.
17.00, 21.45 Створення бренду.
17.55 Дикi тварини.
18.25, 04.45 Свiт дикої природи.
18.55 Магiя океанiв.
22.40 Ганг.
23.30 Апокалiпсис: Нескiнченна вiйна.
00.35 Божевiльний свiт.
02.40 Страх у твоєму домi.
03.25 Мiсця сили. Хотин.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Блакитна стрiла».
07.10, 09.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Моя правда».
10.10 Свiтова кухня по-українськи.
11.10 Спогади.
12.10 Моя правда.
13.00 Х/ф «Ульзана».
14.40 Х/ф «Золотий гусак».
15.55 Х/ф «Кримiнальний талант».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.00 Т/с «Нероби».
01.40 Двоколiснi хронiки.
02.10 Телемагазин.
02.40 Зорянi долi.
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50 «ДжеДАI».
06.20 Х/ф «Заручниця 3».
08.30 Х/ф «Повiтряний маршал».
10.35 Х/ф «П`ятий елемент».
13.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 Х/ф «В iм`я короля».
21.55 Х/ф «В iм`я короля 2».
23.50 Х/ф «В iм`я короля 3».
01.35 «Грошi 2020».
02.35 «Вiдеобiмба 2».
03.50 «Цiлком таємно-2017».
04.15 «102. Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.10 Телемагазин.
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
08.00 М/ф «Качинi iсторiї».
09.15 М/с «Сiмпсони».
12.45 Т/с «Сишиш-шоу».
14.40 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.10 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
22.45 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.30, 04.00, 08.30 Велоспорт. «Тур 

Словенiї». Етап 2.
01.30, 05.00, 09.30 Велоспорт. «Тур 

Бельгiї». Етап 2.
02.30, 06.00, 07.30, 10.30 Тенiс. «Ролан 

Гаррос». Жiнки. Пiвфiнал.
11.55 Тенiс. «Ролан Гаррос». Жiнки. 

Пари. 1/2 фiналу.
14.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Чоловiки. 

1/4 фiналу.
15.20, 18.50, 21.50 Тенiс. «Ролан Гар-

рос». Чоловiки. Пiвфiнал.
23.00 Велоспорт. «Тур Словенiї». Етап 3.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 19.50, 03.45 Топ-матч.
06.10 Україна - Кiпр. Контрольна гра.
08.10 ПСЖ - Челсi. 1/8 фiналу 

(2015/16). Лiга чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 21.00, 22.45 Футбол News.
10.20 Нiмеччина - Латвiя. Контрольна 

гра.
12.05, 01.55 Iспанiя - Литва. Контроль-

на гра.
13.50 Польща - Iсландiя. Контрольна гра.
16.00 Францiя - Болгарiя. Контрольна 

гра.
17.50 Yellow.
18.00 Португалiя - Iзраїль. Контрольна 

гра.
20.00, 21.05 «Euro Non Stop».
21.35 Live. Туреччина - Iталiя. УЄФА 

Євро-2020.
23.55 «Великий футбол».
01.15 Огляд iгрового дня. Контрольна 

гра.
04.00 Бельгiя - Хорватiя. Контрольна 

гра.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.03, 04.00 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.45, 02.00, 

03.35, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Iвасик-телесик».
07.20 М/ф «Капiтошко».
07.30 М/ф «Повертайся, Капiтошко».
07.40 М/ф «Як козаки у футбол 

грали».
08.05 Д/с «Дикуни. Дикi забави в 

зоопарку Сан-Дiєго».
08.30, 13.25 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
09.05 Телепродаж.
09.35 Вiзуальний код.
10.15 #ВУкраїнi.
10.40 Д/с «Найбiльшi мiграцiї в при-

родi».
11.45 Х/ф «Апостол Павло: Диво на 

шляху в Дамаск», 1 с.
13.55 Мiста та мiстечка. Кременець.
14.15 Концерт. ВIА «Кобза».
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.00 Мiста та мiстечка.
16.10, 05.05 Д/с «Дикi тварини».
16.45 Т/с «Iмперiя».
19.30 Х/ф «Iван Миколайчук. По-

свята».
21.25 Пишемо iсторiю.
22.30 Д/с «Таємницi iсторiї. Пор-

трети».
01.10 Спецпроєкт «Хвиля».
02.25 Земля, наближена до неба.
02.35 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».
04.55 Невiдомi Карпати.
05.30 Погода.

Êаíаë “1+1”
07.00, 06.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00, 18.30 «Свiт навиворiт».
14.00 Т/с «Свати».
19.30, 05.20 «ТСН».
20.10 «Чистоnews».
20.15 «Вечiрнiй квартал».
22.15 «Жiночий квартал».
23.20, 00.20 «Свiтське життя».
01.20 Х/ф «Карти, грошi, два стволи».
03.15 Х/ф «Соломон Кейн».
04.50 «#Гуднайтклаб».

Iíòер
05.15 «Телемагазин».
05.30 М/ф.
05.45 М/ф «Казка про царя Салтана».
06.55 «Слово Предстоятеля».
07.05 Х/ф «Белль i Себастьян: Приго-

ди продовжуються».
09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.00 Х/ф «Кортик».
16.00 Т/с «Не жiноча робота».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».

22.10 «Великий бокс. Владислав Сiрен-
ко - Ньюфел Уатах».

00.10 Х/ф «Три дев`ятки».
02.20 «Подробицi» - «Час».
02.50 Х/ф «Москва - Кассiопея».
04.10 Х/ф «Пiдлiтки у Всесвiтi».

ICTV
04.30 Скарб нацiї.
04.40 Еврика!
04.50 Факти.
05.15 Не дай себе ошукати.
06.55 Х/ф «Без компромiсiв».
09.00 Х/ф «Пiдривник».
10.45 Х/ф «У пошуках пригод».
12.35, 13.00 Т/с «Пес».
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Скарб Амазонки».
21.05 Х/ф «Рятувальники Малiбу».
23.30 Х/ф «Антураж».
01.30 Т/с «Таємнi дверi».
03.00 Я зняв!

ÑТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома».
05.45, 10.50 Т/с «Папаньки».
07.55 Неймовiрна правда про зiрок.
17.05 СуперМама.
21.00 МастерШеф. Celebrity.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.15 Зона ночi.
05.30 Вар`яти.
08.05, 09.55 Kids` Time.
08.10 М/ф «Пташиний вiдлiт».
10.00 Орел i решка. Земляни.
11.00 Орел i решка. Чудеса свiту.
12.00 Орел i решка.
14.10 Х/ф «Я номер чотири».
16.25 Х/ф «Аксель».
18.15 Х/ф «Людина-павук: Повернення 

додому».
21.00 Х/ф «Людина-павук: Далеко вiд 

будинку».
23.35 Х/ф «Хатина в лiсi».
01.30 Improv Live Show.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 
05.00 Час новин.

06.10, 07.10 Д/с «Крила вiйни».
07.50, 08.50, 21.25 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
08.40 Натхнення.
09.10 Автопiлот.
09.30 Майстри ремонту.
10.15 Форшмак.
10.35 Медекспертиза.
11.10 Гончаренко рулить.
11.30 Бла-бла Таксi.
12.15, 15.15 Концерт.
17.10, 23.10 Д/с «Друга свiтова вiйна: 

свiдчення вiйни».
18.20, 00.35 Невигаданi iсторiї.

19.00 Д/с «Майстри вiйни».
20.10, 02.10, 05.10 Рандеву.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35, 03.00 Вiкно до Америки.
22.00 Д/с «Загадки нацистських 

злочинiв».
00.10 Є сенс.
01.10 Д/с «Найбiльшi танковi битви».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.25, 03.30 Реальна мiстика.
09.30, 01.00, 02.15 Х/ф «Фото на 

недобру пам`ять».
11.30 Т/с «Невипадковi зустрiчi», 1-3 с.
15.20 Т/с «Невипадковi зустрiчi».
15.45 Т/с «Сашина справа», 1-3 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Сашина справа».
21.35 Європейський дайджест.
21.50 Футбол. ЧЄ. Бельгiя - Росiя.
00.00 Гучна справа.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
10.50 Х/ф «Котися!».
12.45 Х/ф «В обiймах брехнi».
14.35 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Х/ф «Сховище».
01.45 Т/с «Три сестри».
03.20 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.45 Х/ф «Одеськi канiкули».
07.10 Х/ф «Викликаємо вогонь на 

себе».
12.40 «Випадковий свiдок. Навколо 

свiту».
13.55 Т/с «Смерть у раю».
18.05 «Переломнi 80-тi».
19.00, 02.55 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Небезпечно для життя!»
21.05 Х/ф «Братство по кровi».
23.10 Х/ф «Рейд 2».
02.00 «Таємницi кримiнального свiту».
03.25 «Речовий доказ».
04.20 «Правда життя».
04.45 «Top Shop».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.15 М/ф «Норм: Ключi вiд коро-

лiвства».
12.45 М/ф «Норм та Нестримнi: Велика 

пригода».
14.00 М/ф «Пташинi пригоди».
15.30 М/ф «У пошуках Немо».
17.15 Х/ф «Марлi та я».
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного разу 

пiд Полтавою.
19.30, 20.30, 21.30 Танька i Володька.
23.00 Х/ф «Смерть на похоронi».
01.00 Панянка-селянка.
02.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00 «Щасливе iнтерв`ю».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 «Репортер». Новини.
10.10 «Cоцiальний статус» з В. Бiр-

зулом.
10.40 «Перша передача» з О. Фед-

ченко.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
13.15 «Запорєбрик News» з О. Кур-

бановою.
13.35 «Новини вiд Христини» з Х. 

Чернегою.
14.10, 15.10, 16.10 Д/ф.
17.00 «Не наша Russia» з М. Гаєм та 

I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з П. Рольни-

ком та О. Близнюком.
20.30 «Вiйна за незалежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
21.30 «Влада хохотала».
22.00 «The Week». Мiжнародний огляд 

з Т. Березовцем та П. Залмаєвим.
23.00 «Вата шоу» з А. Полтавою.

МÅГА
06.00, 08.30, 02.00 Мiстична Україна.
07.00 Випадковий свiдок.
09.20 Правда життя.
10.20 Речовий доказ.
11.30, 00.00 Секретнi територiї.
12.30 У пошуках iстини.
14.25 Бойовi кораблi.
15.20, 21.00 Стрiльцi: легенди Дикого 

Заходу.
18.20 Свiт дикої природи.
19.10 Магiя океанiв.
20.05 Ганг.
01.00 Суперчуття.
02.50 Прихована реальнiсть.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Король Дроздовик».
07.10, 09.00, 02.25 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.50 «Двоколiснi хронiки».
09.40 «Моя правда».
10.30 «Невiдома версiя. Екiпаж».
11.20 Х/ф «Небезгрiшний».
12.40 Х/ф «Поводир».
14.50 Т/с «Вiчний поклик».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.50 Т/с «Нероби».
01.35 «Фантастичнi українцi. Про кiно».
02.55 «Зорянi долi».
03.05 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00, 08.00 «ДжеДАI».
08.55 «Загублений свiт».
12.00 Т/с «Бiблiотекарi 2».
15.20 Х/ф «Бронежилет».
17.10 Х/ф «Iкар».
19.00 Х/ф «Детектив Ейс Вентура».
20.50 Х/ф «Детектив Ейс Вентура 2: 

Коли природа кличе».
22.40 Х/ф «Бладрейн».
00.20 Х/ф «Бладрейн 3: Третiй рейх».

01.55 «Вiдеобiмба 2».
03.15 «Цiлком таємно-2017».
04.55 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.10 Телемагазин.
07.15, 13.30, 00.30 Мамареготала. 

Найкраще.
08.15 М/ф «Аладдiн».
09.30 М/ф «Темний плащ».
11.10 Т/с «Друзi».
14.35 Мамареготала.
16.30 Х/ф «Щосили».
18.20 Х/ф «Загiн «Дельта».
20.50 Х/ф «Загiн «Дельта» 2: Ко-

лумбiйський зв`язкiвець».
23.00 «Назустрiч пiтьмi. Тiло».

ªâроñïорò
00.00, 05.00 Велоспорт. «Тур Бельгiї». 

Етап 3.
01.00 Серфiнг. «Дорога в Токiо».
02.30, 06.00, 20.30 Тенiс. «Ролан Гар-

рос». Чоловiки. Пiвфiнал.
04.00 Велоспорт. «Тур Словенiї». 

Етап 3.
07.30 Олiмпiйськi iгри. «Footsteps».
08.30 Футбол. Д/ф «Люблячи Мара-

дону».
10.00, 10.30, 11.00 Олiмпiйськi iгри. 

«Всупереч усьому».
11 .30 Олiмп iйськ i  i гри .  «Speed 

Boarders».
12.00, 12.30 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiй-

ський форпост».
13.00 Грiбний слалом. Кубок свiту. 

Прага.
14.15 Тенiс. «Ролан Гаррос». Жiнки. 

Пiвфiнал.
15.30, 21.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». 

Жiнки. Фiнал.
18.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». Чоловiки. 

Пари. Фiнал.
23.00 Велоспорт. «Тур Словенiї». 

Етап 4.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Туреччина - Iталiя. УЄФА Євро-

2020.
08.00, 03.15, 05.20 Топ-матч.
08.10 Барселона - Баварiя. 1/4 фiналу 

(2008/09). Лiга чемпiонiв УЄФА.
10.00, 11.00, 15.00, 18.20, 19.45, 21.20, 

22.45 Футбол News.
10.10 «Hightlight Show».
11.10 Д/ф «Особлива атмосфера».
12.10 Україна - Кiпр. Контрольна гра.
14.00, 15.05, 17.55, 18.25, 20.55, 21.25 

«Euro Non Stop».
15.50 Live. Уельс - Швейцарiя. УЄФА 

Євро-2020.
18.50 Live. Данiя - Фiнляндiя. УЄФА 

Євро-2020.
21.50 Live. Бельгiя - Росiя. УЄФА 

Євро-2020.
23.55 «Великий футбол».
01.15 Yellow.
01.25 Уельс - Швейцарiя. УЄФА Євро-

2020.
03.30 Данiя - Фiнляндiя. УЄФА Євро-

2020.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

11 червня

12 червня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.03, 04.00 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.10, 02.00, 

03.35, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Котигорошко».
07.20 М/ф «Кривенька качечка».
07.30 М/ф «Як Петрик П`яточкiн слоникiв 

рахував».
07.40 М/ф «Як козаки прибульцiв зу-

стрiчали».
08.15, 01.55 Погода.
08.20 Д/с «Боротьба за виживання».
09.00 Божественна Лiтургiя Православної 

Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української Гре-

ко-Католицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-Като-

лицької Церкви в Українi.
13.30 Незвiдана Україна.
14.35 Телепродаж.
15.05 Країна пiсень.
16.10 Д/с «Дикi тварини».
16.45 Т/с «Iмперiя».
19.35 Пишемо iсторiю.
21.30 Дорога до Токiо.
22.00 Тi, що змiнили свiт.
23.05 #@)?$0 з Майклом Щуром.
23.30 Д/с «Свiт дикої природи».
00.35 Х/ф «Iван Миколайчук. Посвята».
02.25 Земля, наближена до неба.
02.35 #ВУкраїнi.

Êаíаë “1+1”
07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.45, 10.50 «Мандруй Україною з Дми-

тром Комаровим».
12.00, 01.55 «Свiт навиворiт».
18.15 «Українськi сенсацiї».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 Х/ф «Правдива брехня».
23.55 Х/ф «Людина, яка бiжить».

Iíòер
06.15 Х/ф «Белль i Себастьян: Друзi 

навiк».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00, 11.50 «Iнше життя».
12.45 «Речдок. Випереджаючи час».
17.15 Х/ф «007: Координати «Скайфо-

лл».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «Невловимi месники».
23.35 Х/ф «Бiле сонце пустелi».
01.15 «Речдок».
ICTV
05.20 Скарб нацiї.

05.30 Еврика!
05.35 Факти.
06.00 Не дай себе ошукати.
07.50 Бiльше нiж правда.
08.45, 11.30 Громадянська оборона.
09.45 Анти-зомбi.
10.35 Секретний фронт.
12.35, 13.00 Х/ф «Роман з каменем».
12.45 Факти. День.
14.35 Х/ф «Рятувальники Малiбу».
16.45 Х/ф «Скарб Амазонки».
18.45 Факти тижня.
20.30 Х/ф «Вiкiнги проти прибульцiв».
23.00 Х/ф «Безодня».
01.50 Т/с «Таєм нi дверi».
03.25 Я зняв!
ÑТБ
04.45 Т/с «Папаньки».
09.55 МастерШеф. Celebrity.
15.00 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
23.30 Таємницi ДНК.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
05.20 Таємний агент.
05.50, 07.10 Kids` Time.
05.55 М/с «Том i Джерi».
06.05 М/ф «Том i Джерi: Робiн Гуд i 

Миша-Веселун».
07.15 Х/ф «Голоднi iгри».
10.10 Х/ф «Голоднi iгри: I спалахне 

полум`я».
13.10 Х/ф «Голоднi iгри: Сойка-перес-

мiшниця. Частина 1».
15.40 Х/ф «Голоднi iгри: Сойка-перес-

мiшниця. Частина 2».
18.15 Х/ф «Нова Людина-павук».
21.00 Х/ф «Нова Людина-павук 2: Висока 

напруга».
23.55 Improv Live Show.
01.55 Вар’яти.
5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 08.50, 15.00, 17.00, 

20.00, 23.00, 00.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 Час новин.

06.10, 07.10 Д/с «Крила вiйни».
07.50, 21.25 Актуально: Економiка. Полi-

тика. Соцiум.
08.05 Невигаданi iсторiї.
08.25 Vоїн - це я!
08.35 Натхнення.
09.00 Божественна лiтургiя ПЦУ.
11.00 Божественна лiтургiя УГКЦ.
12.15 Х/ф.
15.15 Концерт.
17.10 Д/с «Масштабнi iнженернi по-

милки».
18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня з 

А. Мiрошниченко.
19.00 Д/с «Майстри вiйни».
20.10, 02.15 Машина часу.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.30 Вечiр з Янiною Соколовою.
22.00 Д/с «Загадки нацистських зло-

чинiв».
23.10 Д/с «Друга свiтова вiйна: свiдчення 

вiйни».
00.10 Д/с «Найбiльшi танковi битви».
01.55 Огляд преси.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi.
06.50 Реальна мiстика.
08.15 Т/с «найкращий чоловiк».
15.50 Т/с «Переклад не потрiбен», 1-3 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с «Переклад не потрiбен».
21.35 Європейський дайджест.
21.50 Футбол. ЧЄ. Нiдерланди - Україна.
00.00 Гучна справа.
01.00 Т/с «Сашина справа», 1 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Сашина справа».
04.40 Агенти справедливостi.

Ê1
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
10.30 Х/ф «Простачка».
12.15 Х/ф «Котися!».
14.15 «Орел i решка. Навколо свiту».
23.50 Х/ф «Трикутник».
01.40 Т/с «Три сестри».
02.30 «Нiчне життя».
ÍТÍ
05.45 Х/ф «За два кроки вiд «Раю».
07.20 «Слово Предстоятеля».
07.30 «Випадковий свiдок. Навколо свiту».
09.10 Т/с «Смерть у раю».
13.20 Х/ф «Братство по кровi».
15.20 Х/ф «Небезпечно для життя!»
17.10 Х/ф «Одиночне плавання».
19.00 Х/ф «Холодне лiто 53-го».
21.00 Х/ф «Екiпаж машини бойової».
22.20 Х/ф «Спека».
00.25 Х/ф «Рейд 2».
03.05 «Речовий доказ».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.15 М/ф «Пташинi пригоди».
12.45 Х/ф «Красуня й чудовисько».
14.00 Х/ф «Золотоволоска».
15.45 Х/ф «Марлi та я».
17.15 М/ф «У пошуках Дорi».
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.30, 20.30, 21.30 Танька i Володька.
23.00 Х/ф «Скiльки у тебе?».
01.00 Панянка-селянка.

02.45 Щоденники Темного.
03.30 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.
Прямий
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00 

«Репортер». Новини.

09.15 «Медексперт» з К. Трушик.
10.10 «Про особисте» з Н. Фiцич.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
13.15 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
14.00, 15.30 Концерт.
17.15 «Не наша Russia» з М. Гаєм та I. 

Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з П. Рольником 

та О. Близнюком.
20.00 «Прямий доказ».
20.25 «Вiйна за незалежнiсть».
20.50 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з Т. Березовцем.
22.00 «Влада хохотала» з Ю. Петрушев-

ським.
22.30 «Щасливий день з полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А. Полтавою.
МÅГА
06.00 Випадковий свiдок.
08.45, 02.00, 05.20 Мiстична Україна.
09.35 У пошуках iстини. Отаман Сiрко: 

смерть перевертня.
10.40 Речовий доказ.
11.50, 00.00 Секретнi територiї.
12.50 У пошуках iстини.
13.40 Брама часу.
14.25 Бойовi кораблi.
15.20, 21.00 Стрiльцi: легенди Дикого 

Заходу.
18.20 Свiт дикої природи.
19.10 Ганг.
01.00 Суперчуття.
03.15 Бандитський Київ.
Enter-фіëьм
06.05 Х/ф «Король Дроздобород».
07.10, 09.00, 02.20 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.25 М/ф.
07.50 «Двоколiснi хронiки».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя. Екiпаж».
11.10 Х/ф «Хрестоносцi».
14.10 Т/с «Вiчний поклик».
19.20 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.20 Т/с «Нероби».
02.05, 02.50 «Зорянi долi».

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00, 08.00 «ДжеДАI».
09.20 «Загублений свiт».
12.15 Т/с «Бiблiотекарi 3».
14.05 Х/ф «Джек-стрибунець».
16.10 Х/ф «Великий переполох у Малому 

Китаї».
18.10 Х/ф «Фантастична четвiрка».
20.10 Х/ф «Фантастична четвiрка 2: Втор-

гнення Срiбного Серфера».

22.00 Х/ф «Важка мiшень».
00.00 Х/ф «Хранителi скарбiв».
02.00 «Вiдеобiмба 2».
04.10 «Найкраще».
04.15 «102. Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.
ÍЛО-ТБ
07.15, 14.50, 00.50 Мамареготала. Най-

краще.
08.15 М/ф «Аладдiн».
09.30 М/ф «Темний плащ».
11.10 Т/с «Друзi».
14.00 Д/ф «Особлива атмосфера».
15.55 Мамареготала.
17.40 Х/ф «Кiборг».
19.20 Х/ф «Американський нiндзя».
21.10 Х/ф «Американський нiндзя 2. 

Протиборство».
23.00 «Назустрiч пiтьмi. Плоть i кров».

ªâроñïорò
00.00, 05.00, 09.30 Велоспорт. «Тур Бель-

гiї». Етап 4.
01.00 Снукер. ЧC. Фiнал. Селбi - Мерфi.
02.30, 07.00, 11.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». 

Жiнки. Фiнал.
04.00, 08.30 Велоспорт. «Тур Словенiї». 

Етап 4.
06.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Чоловiки. 

Пари. Фiнал.
10.30, 14.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». Чо-

ловiки. Пiвфiнал.
12.25 Тенiс. «Ролан Гаррос». Жiнки. 

Пари. Фiнал.
15.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». Чоловiки. 

Фiнал.
19.30 Автоперегони. World Endurance. 

Портiмау.
21.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». Огляд.
22.30 Велоспорт. «Тур Бельгiї». Етап 5.
23.30 Грiбний слалом. Кубок свiту. Прага.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 03.35 Бельгiя - Росiя. УЄФА 

Євро-2020.
07.50 Туреччина - Iталiя. УЄФА Євро-2020.
09.50 Yellow.
10.00, 11.00, 15.00, 18.20, 19.45, 22.45 

Футбол News.
10.10 «Hightlight Show».
11.10 Уельс - Швейцарiя. УЄФА Євро-

2020.
13.00 Д/ф «Особлива атмосфера».
14.00, 15.05, 17.55, 18.25, 20.55 «Euro 

Non Stop».
15.50 Live. Англiя - Хорватiя. УЄФА 

Євро-2020.
18.50 Live. Австрiя - Сiвба. Македонiя. 

УЄФА Євро-2020.
21.50 Live. Нiдерланди - Україна. УЄФА 

Євро-2020.
23.55 «Великий футбол».
01.15, 03.20, 05.25 Топ-матч.
01.30 Англiя - Хорватiя. УЄФА Євро-2020.
05.45 Програма передач.

Íедіëя 13 червня

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 7 черâíя
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 Провінційні 
вісті. 

08.00, 21.00 Єдина країна 
08.30 Завтра-сьогодні
09.00, 17.00 Древо
09.55, 22.35 Цінуй справжнє
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслі-

дування Мердока»
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
17.15 Те, що любиш
17.30 Про нас 
19.30 Наші вітання
20.00 На контролі
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Блакитний 

метелик» 
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф.«Жорстокий стру-

мок» +16

Віâòороê, 8 черâíя
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 Провінційні 
вісті.

07.35, 21.30 Погляд зблизька
08.00 На контролі
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслі-

дування Мердока»
11.15 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.00, 21.20 Цінуй справжнє
12.05, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
17.10 Древо
17.30 ПроОбраз з Наталкою 

Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.00 Спогади
21.45 Shift. Життя в цифрі
22.35, 04.00 Х.ф.«Перший рейд» 

+16 
01.00 Х.ф.«Історія Марти Стю-

арт» 

Ñереда, 9 черâíя
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 Провінційні 
вісті.

07.35 Межа правди
08.30, 17.00 Древо

08.55 Цінуй справжнє
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслі-

дування Мердока»
11.15 Погляд експерта
11.30, 21.00 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Те, що любиш 
14.30 Відкрита зона
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30, 20.00 Українські традиції
17.55 Цінуй справжнє
19.30 Наші вітання
21.30 ПроОбраз з Наталкою 

Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф. «Ферма» +16 
01.00 Х.ф.«Нікчемний» +16

Чеòâер, 10 черâíя
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 Провінційні 
вісті.

07.35 Мандри країною
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслі-

дування Мердока»
11.15 ПроОбраз з Наталкою 

Фіцич
11.30, 21.00 Спогади
12.00 Хіт-парад
13.45 Те, що любиш 
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
15.45 Цінуй справжнє
17.30 Євромакс
19.30 Наші вітання
19.55 Цінуй справжнє
20.00 Бла Бла таксі
20.30 Завтра-сьогодні
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Заради ко-

хання» 
01.00 Х.ф.«Алекс і Емма» +16 

П’яòíиця, 11 черâíя
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 Провінційні 
вісті.

07.35 Бла Бла таксі
08.00 Завтра-сьогодні
08.30 Смачна мандрівка 
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслі-

дування Мердока»
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Спогади 
12.00, 02.30 Хіт-парад 
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Древо
17.30 ПроОбраз з Наталкою 

Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 ЗУНУ NEWS
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід

21.00 Українські традиції
21.20 Цінуй справжнє
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«В облозі» +16
01.00 Х.ф.«Братерство друїдів» 

+16 

Ñóáоòа, 12 черâíя
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, 02.20 Завтра-сьогодні
08.55 Цінуй справжнє
09.00 Час-Tайм
11.00 На контролі
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф.«Сара Бернар» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Shift. Життя в цифрі 
17.00 Хіт-парад
17.50 ЗУНУ NEWS 
18.00 Наші вітання 
19.30 У фокусі Європа
19.55 Цінуй справжнє
20.10, 02.50 Концерт пам’яті 

Миколи Мозгового
23.30 Євромакс 
00.10 Вікно в Америку

Íедіëя, 13 черâíя
06.00, 12.30 Кіндер клуб
07.00, 09.15 За спорт
07.15 Українські традиції
07.40 Х.ф.«Будинок для відпо-

чинку» 
09.30, 21.00 Єдина країна
10.00 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії з 
Архикатедрального Со-
бору УГКЦ м.Тернопіль 

11.40 Shift. Життя в цифрі
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00, 23.30 Бла Бла таксі
16.25 Цінуй справжнє
16.30 Євромакс
17.00 Вікно в Америку
17.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні 

вісті. Тиждень
20.00 Огляд світових подій
20.30 Про нас
21.40 Цінуй справжнє
21.45, 04.15 Х.ф.«Кохаючись» 

+16 
01.00 Х.ф.«Будинок для відпо-

чинку» 
02.30 Хіт-парад 
03.00 Євромакс

 UA: Терíоïіëь
Поíедіëоê, 7 черâíя
6.00 М/ф « Лис І Дрізд «
6.10 Піщана казка 
6.25 Українська абетка пер-

шосвіт
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 20.40, 2.00 Новини 
9.15 Крутий заміс
9.50 Солодка дача
10.15 Буковинські загадки
10.30 Т/с «Віра»
12.10 Шукачі пригод 
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 «Козлик Та Ослик»
14.15 М/ф «Ведмедик і той хто 

живе в річці»
14.25 Додолики 
14.40 М/ф «Іванко Та Вороня-

чий Цар»
14.50 М/ф « Лисичка З Ка-

чалкою «
15.05, 16.05,  17.15 Суспільна 

студія
18.10 Візуальни код
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
21.00 Т/с «Гордість»
21.50 Шерифи для нових громад
22.05 Сьогодні.Головне
23.00 Т/с «Віра» 
0.30 Х/ф «Білявка Мерилін» 

Віâòороê , 8 черâíя
6.00 М/ф «Як Петрик П’яточкін 

Слоників Рахував «
6.10 Піщана казка
6.25 Українська абетка пер-

шосвіт
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 20.40, 2.00 Новини
9.15 Сьогодні.Головне
9.50 Енеїда
10.15 Буковинські загадки 
10.30 Т/с «Віра»
12.10 Шукачі пригод 
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 М/ф «Велика подорож»
14.15 М/ф «Казка Про Жа-

дібність»
14.25 Додолики
14.40 М/ф «Як Козаки Інопла-

нетян Зустрічали»
15.05, 16.05, 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 
21.00 Т/с «Гордість» 
21.50 Задача з зірочкою
22.05 Сьогодні.Головне
23.00 Т/с «Віра»
0.30 Д/ф «МАЛЕВИЧ» 

 Ñереда, 9 черâíя
6.00 М/ф « Ниточка Та Коше-

ня «
6.10 Піщана казка
6.25 Українська абетка пер-

шосвіт
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 20.40, 2.00 Новини
9.15 Сьогодні.Головне
9.50 Країна пісень 
10.15 Буковинські загадки
10.30 Т/с «Віра»
12.10 Шукачі пригод 
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 М/ф «Двоє справедливих 

курчат»
14.15 М/ф « Некмітливий Го-

робець «
14.25 Додолики
14.40 М/ф «Круглячок»
14.50 М/ф « Ниточка Та Коше-

ня «
15.05, 16.05, 17.15 Суспільна 

студія
18.10 Країна пісень
18.40 Загадки чернівецьких 

атлантів
18.45 Недалечко 
19.00 Сьогодні.Головне
19.55 StopFakeNews 
20.10 Схеми. Корупція в деталях 
21.00 Т/с «Гордість» 
21.50 Шерифи для нових 
22.05 Сьогодні.Головне
23.00 Т/с «Віра»
0.30 Д/ф «З України до Гол-

лівуду

 Чеòâер, 10 черâíя
6.00 М/ф « Повертайся, Капі-

тошко «
6.10 Піщана казка
6.25 Українська абетка пер-

шосвіт
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 20.40, 2.00 Новини
9.15 Сьогодні. Головне 
9.50 Енеїда
10.15 Буковинські загадки
10.30 Т/с «Віра»
12.10 Я вдома 
12.40 Д/ц «Боротьба за ви-

живання 
13.05 Д/п»Світ майбутнього.

Планета Земля 2050» 
13.30 Лайфхак українською 
13.45 Веселі саморобки 
13.50 Уроки тітоньки Сови. 
14.05 М/ф «Історія Одного 

Поросятка»
14.15 М/ф «Дощику, Дощику, 

Припусти»
14.25 Додолики
14.40 М/ф «Кульбаба - Товсті 

Щоки»
14.50 М/ф « Повертайся, Капі-

тошко «

15.05, 16.05, 17.15 Суспільна 
студія

18.10 Країна пісень
18.40 Буковинські загадки
18.45 Street Схід 
19.00 Сьогодні.Головне
19.55 Задача з зірочкою
20.10 Крим .Реалії
21.00 Т/с «Гордість»
21.50 Люди Є 
22.05 Сьогодні.Головне
23.00 Т/с «Віра» 
0.30 Д/ф «Будинок «Слово» 

 П’яòíиця, 11 черâíя
6.00 М/ф « Лисичка З Качал-

кою «
6.10 Піщана казка
6.25 Українська абетка 6.30, 

7.05, 8.05 Ранок на Сус-
пільному

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 20.40, 2.00 Новини

9.15 Сьогодні. Головне 
9.50 Обличчя
10.15 Буковинські загадки
10.30 Т/с «Віра»
12.10 Я вдома 
12.40 Д/ц «Боротьба за ви-

живання
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 Додолики
14.30 Піщана казка 
14.40 М/ф «Як Козаки у Футбол 

Грали»
15.05, 16.05, 17.15 Суспільна 

студія
18.10 Відтінки України
18.40 Буковинські загадки
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 
21.00 Т/с «Гордість»
21.50 Люди Є 
22.05 Сьогодні.Головне
23.00 Т/с «Віра» 
0.30 Шерифи для нових громад
0.40 Д/ ф «Одесити на Донбасі

 Ñóáоòа, 12 черâíя
6.05 Маршрутом змін 
6.15 , 16.15 ВУКРАЇНІ
6.40 Шерифи для нових громад
7.00, 8.00, 9.00 Новини 
7.15, 8.15 Ранок на Суспільному.

Дайджест 
7.25 Роздивись 
7.40 Недалечко 
8.30 Геолокація: ВОЛИНЬ. 
9.15 Сьогодні. Головне 
9.50 Д/с «Дика прогулянка»
10.15 Енеїда
11.10 Х/ф «Літо в місті» 
12.35 Пліч - о-пліч 
12.50 Шерифи для нових громад
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 Сіль 

Купували», 
14.40 М/ф «Як Козаки Куліш 

Варили»
14.50 М/ф « Червона Жаба»
15.00 М/ф «Коп І Штик - Завзяті 

Кроти»
15.10 Піщана казка 
15.15 Додолики 
15.30 «Шо? Як? « 
15.50 Буковинські загадки
16.00 Маршрутом змін 
16.45 Х/ф «Авраам: охоронець 

віри» 
18.20 Задача з зірочкою
18.30 Крутий заміс 
19.00 Культ особистості 
19.15 Відтінки України
19.45 «Створюй із Суспільним.

Розслідування Червона 
лінія 

20.05 Ток-шоу «Зворотний від-
лік»

21.50 Задача з зірочкою
21.55 Д/ф «Бальний король» 
23.00 Розсекречена історія.
00.00 Спецпроєкт «Хвиля»
0.50 Д/ф «Заміновані вірністю» 

Íедіëя, 13 черâíя 
6.00 Життя післязавтра
7.00, 8.00, 8.55 Новини 
7.15, 8.15 Ранок на Суспільному.
7.25 Роздивись 
7.40 Недалечко 
8.30 Д/с «Дика прогулянка»
9.05 Буковинські загадки
9.15 Артефакти
9.45 Міста і містечка
9.55 Незвідана Україна 
10.11 Солодка дача, 
10.45 Енеїда
11.40 Х/ф «Закохатися у Вер-

монт» 
13.05 Міста і містечка
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 На Ве-

сіллі Гуляли»
14.50 М/ф «Про Кішку, Яка 

Упала З Неба «
15.00 М/ф «Літачок Ліп «
15.10 Піщана казка 
15.15 Додолики
15.30 «Шо? Як? «
15.50 Невідомі Карпати 
16.05 Маршрутом змін 
16.25, 18.30 ВУКРАЇНІ 
16.50 Х/ф «Авраам: охоронець 

віри»
19.00 Культ особистості 
19.15 Обличчя , 
19.45 «Створюй із Суспільним.

Розслідування 
20.05 Помилка 83
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. 
0.00 Ті, що змінили світ 
0.25 Освітні лекції «Форуму 

інклюзивності
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Весна та перший літній 
місяць – найкращий час, 
коли можна вдосталь 

насолодитися розмаїттям страв 
зі шпинату. У багатьох при 
згадуванні шпинату одразу ж 
виникає картинка з мультика 
про моряка Папая. Саме ця 
рослина наділяла головного 
героя суперсилою та допомагала 
подолати всі перешкоди. 
Шпинат містить: калій, кальцій, 
клітковину, фосфор, залізо, 
вітамін С, деякі вітаміни групи 
В, а його калорійність – лише 
17 ккал у 100 г. А найважливіше 
те, що всі свої корисні 
властивості шпинат зберігає у 
будь-якому вигляді – свіжому, 
замороженому, і навіть після 
швидкої термічної обробки.

шПИНаТНИй кРЕМ-СуП 
З СИРоМ

ПОТРІБНО: 150 грам бекону, порізаного 
кубиками, 50 г вершкового масла, 3 серед-
ні цибулини, порізані півкільцями, 1 ст. л. 
цукру, сіль до смаку, 1 ст. л. борошна, 4 зу-
бці часнику, 400 г свіжого листя шпинату 
(можна замінити замороженим шпинатом, 
перед використанням розморозити), 800 
мл води, 250 г напівтвердого сиру (в іде-
алі «Чеддер»), 1.5 ст. л. крохмалю, 200 мл 
вершків 30%, свіжозмелений чорний пе-
рець.

ПРИГОТУВАННя: у 3-літрову каструлю 
викласти бекон і поставити на середній 
вогонь. Добре його підрум'янити і витопи-
ти якомога більше жиру. Викласти бекон 
на тарілку, застелену паперовим рушни-
ком, а в каструлю, де він смажився, додати 
масло, цибулю, цукор та сіль до смаку. Сма-
жити на середньому вогні, часто помішую-
чи, до золотистості цибулі. Додати часник 
та борошно. Обсмажувати, помішуючи, ще 
1 хвилину. Влити воду, довести до кипіння, 
добряче зішкрібаючи з дна всі ароматні 
частинки. Варити приблизно 10 хвилин. 
Цибуля повинна дещо розваритись. Дода-
ти шпинат і перемішати. Влити вершки й 
довести суп до кипіння. У глибокій мисці 
змішати сир з крохмалем, це не дасть сиру 
збитися в одну грудку. Додати до супу й, 
постійно помішуючи, довести до кипіння. 
Збити суп до однорідності за допомогою 
блендера. Подавати гарячим, посипаю-
чи хрустким беконом та приправляючи 
вершками і чорним перцем.

ПИРІг ЗІ шПИНаТоМ І СИРоМ
ПОТРІБНО: борошно пшеничне – 1,5 

склянки, масло вершкове – 100 гр., яйце – 
3 шт., вода – 3 ч. л., шпинат – 400 г, домаш-
ній сир – 200 г, твердий сир – 100 г, сіль, 
перець – за смаком.

ПРИГОТУВАННя: дістаньте масло з хо-
лодильника і дайте йому трохи розтанути, 
щоб не було твердим. Поріжте на кубики 

й викладіть у миску, туди ж висипте бо-
рошно. Ложкою розітріть масло і борошно 
у дрібну крихту. Вмішайте в неї одне яйце, 
3 чайні ложки води і сіль. Вимісіть тісто 
руками, воно має вийти трохи жирним. В 
окремій ємності розімніть домашній сир 
із двома яйцями, додайте тертий твердий 
сир. Шпинат дрібно поріжте і додайте до 
сирної маси. Посоліть, поперчіть і ретель-
но перемішайте. Розкачайте з тіста мли-
нець товщиною 2-3 см, щоб його діаметр 
був більший, ніж форма, в якій будете 
випікати пиріг. Форму вистеліть папером 
для випікання і змастіть маслом. Викла-
діть в неї млинець, щоб краї загнулися по 
стінках. Всередину тіста ложкою викла-
діть сирно-шпинатну суміш. Розподіліть 
рівномірно. Випікайте 45 хвилин при се-
редній температурі. Стежте, щоб начинка 
й тісто пропеклися. 

ФРІТТаТа ЗІ шПИНаТоМ, 
або ЗЕЛЕНИй оМЛЕТ 

ПОТРІБНО: 200 г шпинату, 4 яйця, 4 
пера зеленої цибулі, 1 ст. л. вершкового 
масла, 60 г сиру (фета або звичайний твер-
дий), 50 г зеленого горошку (свіжого або 
замороженого), 2 гілочки кропу, 1 ч. л. цу-
кру, за смаком сіль і перець.

ПРИГОТУВАННя: яйця збийте в мисці 
з сіллю і перцем. Сир натріть на крупній 
тертці. Горошок відваріть протягом трьох 
хвилин в підсоленій і підсолодженій воді. 
Вершкове масло розтопіть на сковороді 
і обсмажте на ньому половину шпинату 
протягом трьох хвилин, постійно помішу-
ючи. Додайте дрібно нарізану зелену ци-
булю, смажте ще хвилину. Після цього до-
дайте горошок і залийте збитими яйцями. 
Посипте сиром і відправте на 10 хвилин в 
розігріту до 180 градусів духовку. При по-
дачі викладіть другу половину листя шпи-
нату і складіть омлет вдвічі.

шПИНаТНІ МЛИНЦІ

ПОТРІБНО: 500 мл молока, 2 яйця, 1 
склянка борошна, 100 г свіжого шпинату, 
1 ч. л. солі, 2 ст. л. олії.

ПРИГОТУВАННя: шпинат вимити та 
обірвати грубіші стебла. У чашу бленде-
ра влити 1 склянку молока, додати сіль, 
яйця та шпинат, збити до однорідності. До 
миски просіяти борошно, додати решту 
молока та збитий шпинат. Ретельно вимі-
шати за допомогою вінчика та пропустити 
тісто через сито (не обов’язково, але так 
вдасться уникнути грудочок в готових 
млинцях). Закрити миску харчовою плів-
кою та залишити при кімнатній темпера-
турі на 15-20 хв. Коли тісто “відпочине”, 
додати олію (можна замінити топленим 
вершковим маслом) та ще раз вимішати. 
На середньому вогні розігріти патель-
ню, за допомогою силіконової щіточки 
змастити поверхню невеликою кількістю 
олії. Рівномірно розподілити порцію тіста 
на пательні, коли млинець по краях почне 
набирати золотистого кольору, підважити 
лопаткою та перевернути на інший бік. Те 

ж саме повторити з рештою тіста. Подава-
ти млинці зі сметаною, домашнім сиром, 
редискою та свіжою зеленню кропу.

СаЛаТ З ТуНЦЕМ І шПИНаТоМ

ПОТРІБНО: 150 г консервованого тунця, 
2 пучки шпинату, 1 огірок, 2–4 помідори, 
3 ст. л. олії, 1 ч. л. діжонської гірчиці, 1 ст. 
л. лимонного соку (чи будь-якого іншого 
цитрусового), сіль. 

ПРИГОТУВАННя: промити шпинат у хо-
лодній воді, обсушити паперовим рушни-
ком. Листочки шпинату покласти в миску 
для салату. Помити огірок, нарізати на то-
ненькі скибочки. Помити помідори, також 
нарізати на тоненькі скибочки. Додати в 
миску зі шпинатом огірок, помідори й по-
дрібнений тунець. Приготувати заправку. 
Перемішати й злегка збити олію з лимон-
ним соком і діжонською гірчицею. Полити 
салат заправкою, посолити за смаком. За-
мість інтенсивного перемішування злегка 
розворушити інгредієнти.

ПИРІжкИ ЗІ шПИНаТоМ І СИРоМ

ПОТРІБНО ДЛя ТІСТА: 250 мл води, 1 ч. 
л. солі, 1 ч. л. цукру, 1 ст. л. олії, 10 г сухих 
дріжджів, 500-600 г борошна.

ДЛя НАчИНКИ: 250 г домашнього сиру, 
жменька вареного шпинату, 1 яйце, сіль, 
перець, цибуля-порей або звичайна біла 
цибуля.

ПРИГОТУВАННя: до теплої води додай-
те олію, сіль і цукор, борошно і дріжджі. 
Замісіть м'яке тісто і дайте йому підрости 
протягом 2 годин. Приготуйте начинку: 
цибулю дрібно поріжте і підсмажте в олії. 
Покладіть разом смажену цибулю, сир, 
яйце, варений шпинат, сіль і перець. Гар-
но все перемішайте. До речі, шпинат ва-
риться впродовж 3-5 хвилин на сильному 
вогні, а час варіння засікається з моменту 
появи пари. Якщо шпинат заморожений, 
то перед варінням потрібно його розморо-
зити. Отож, далі тісто розкачайте (0,5 см 
завтовшки) і повирізайте кружечки. На се-
редину кожного кружечка покладіть 1 ст. 
л. начинки. «Застібніть» в пиріжок і зверху 
легенько ще раз розкачайте або примніть 
руками (обережно, щоб не вилізла начин-
ка). Викладіть пиріжки на деко і дайте їм 
10 хвилин, щоб підрости. Змастіть яйцем і 
випікайте при 180С до золотистого кольо-
ру (приблизно 20-25 хвилин). Готові пи-
ріжки змастіть топленим маслом, викла-
діть один на один і накрийте фольгою або 
харчовою плівкою. Через 5 хвилин можна 
смакувати.

шПИНаТНІ РавІоЛІ З гРИбаМИ
ПОТРІБНО ДЛя ТІСТА: 250 г борошна, 3 

яйця, 100 г шпинату, 1 ч. л. солі з гіркою, 
вода.

ДЛя НАчИНКИ: 250 г глив або печериць, 
велика цибулина, кілька гілочок чебрецю, 
150 г сиру фета.

ПРИГОТУВАННя: вимити гарно шпинат, 
обрізати коріння і стебла, лишити тільки 
листочки. Бланшувати 3-4 хвилини в під-
соленому окропі, витягнути з води, дати 
вистигнути. Збити блендером шпинат і 
три яйця. Відміряти 250 г борошна у мис-
ку і змішати його з сіллю. Висипте борош-
но на робочу поверхню гіркою, зробіть у 
ній колодязь і влийте туди рідину, скільки 
треба. Якщо це складно і рідина витікає, 
вимішайте в мисці. Коли тісто схопиться 
кулькою, тоді притрушуємо поверхню сто-
ла знову борошном і вимішуємо. Місити 
тісто потрібно енергійно хвилин 8-10, від-
чувати його руками – якщо липне, значить 
сипонути ще борошна, але головне не «за-
бити». Готове тісто гладеньке і пружне, 
якщо тицьнути в нього пальцем, воно від-
штовхне зроблену ямку назад. Покладіть у 
пакет/плівку і дайте полежати півгодини.

Для начинки дрібно покраяну цибулину 
пасеруємо на вершковому маслі до про-
зорості, додамо покраяні гриби, чебрець, 
сіль, перець до смаку, смажимо хвилин 10, 
залишаємо вистигати. Половину грибної 
суміші пюруємо блендером у пасту, поло-
вину дрібно краємо, змішуємо з подрібне-
ними, додаємо сир, ретельно перемішуємо.

Ділимо тісто на 4 частини і розкачуємо їх 
у більш-менш однакові за розміром і тов-
щиною листи тіста. Викладаємо начинку 
невеликими кульками. Пензлем змащуємо 
водою тісто навколо начинки, накриваємо 
другим шаром тіста і ретельно притиска-
ємо одне до одного. Розрізаємо, відрізає-
мо зайве, а всі нерівні відрізані краї знов 
розкачуємо, поки не скінчиться тісто. Го-
тові равіолі викладаємо на притрушену 
борошном дошку чи деко. З цієї кількості 
тіста і начинки виходить приблизно 22 
штуки крупних равіолі.

Відварювати у підсоленому окропі до 
готовності. Тому тісто має бути зовсім то-
неньке, щоб равіолі зварилися швидше. 
Подавати з краплинкою оливкової олії, гі-
лочкою чебрецю і дрібкою твердого сиру 
типу пармезан.

СМуЗІ ЗІ шПИНаТоМ Та ІМбИРоМ

ПОТРІБНО: 100 г свіжого шпинату, 2 
пластівці імбиру, 250 мл яблучного соку, ½ 
банана.

ПРИГОТУВАННя: листя шпинату ре-
тельно промити, обірвати грубші стебла. 
Банан нарізати кружечками. Помістити 
всі складники у чашу блендера та збити 
до однорідності. Перелити у склянку та 
насолоджуватися. Поза сезоном свіжий 
шпинат можна замінити мороженим, ко-
трий перед приготуванням потрібно роз-
морозити, додаючи сік, що залишився, до 
коктейлю. Такий вітамінний тонізуючий 
коктейль допоможе прокинутися зранку 
та додасть енергії протягом дня. 

Найкращі страви
зі шпинату -  

додайте життю кольорів і бадьорості
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відповіді

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

ТРиває ПЕРЕДПЛаТа
«Нашого ДНя» на 2021 рік!

1 місяць - 31 грн. 00 коп. 
3 місяці - 90 грн. 00 коп.
6 місяців - 173 грн. 00 коп.

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому 

відділенні або у листонош.

індекс - 68710

Реклама: +38 (068) 364-08-54

• 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

ЗахідноУкраїнський 
національний Університет

IV рівня акредитації відповідно до 
Закону України «Про вищу освіту» 

оголошує конкурс на заміщення ва-
кантних посад:

сТаРШоГо виКЛаДача 
кафедри міжнародного туризму 
і готельного бізнесу (2 ставки).

вимоги до кандидатур на посади: на-
уковий ступінькандидата наук.

Термін подання документів – один мі-
сяць з дня опублікування оголошення. 

Перелік документів, які подаються 
на ім’я ректора університету: заява про 
участь у конкурсі; особовий листок з облі-
ку кадрів; автобіографія; засвідчені в уста-
новленому порядку копії документів про 
вищу освіту, наукові ступені і вчені звання; 
список наукових та навчально-методичних 
праць і винаходів.

Додаткова інформація щодо основних 
функціональних обов'язків, розміру та умов 
оплати праці надається кадровою службою. 
(Працівники ЗУНУ для участі у конкурсі пода-
ють заяву на ім'я ректора, оновлений список 
наукових та навчально-методичних праць).

Документи надсилати за адресою:  
ЗУНУ, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020. 
Детальніше з умовами конкурсу можна озна-
йомитись у вченого секретаря ЗУНУ за тел. 
(0352) 47-50-62.

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.

03. 06. 2021 р. о 12 год. 00 хв. 
за адресою : вул. Тернопіль-
ська, 35 в м. Тернопіль відбу-
деться витяг меж земельної 

ділянки, що відводиться Цим-
балістій М. О. Прохання з’яви-
тися сусідів для узгодження 

меж земельної ділянки.

03.06.2021 р. о 12 год. 00 хв. 
за адресою: вул. Тернопіль-
ська, 33 в м. Тернопіль відбу-
деться витяг меж земельної 
ділянки, що відводиться Тома-
шевській В. Р. Прохання з’яви-
тися сусідів для узгодження 
меж земельної ділянки.

За результатами щорічного 
вибіркового опитування 
домогосподарств 

Тернопільщини, в 2020 році 
шкідливу звичку курити мали 
104,9 тисяч жителів нашого краю 
у віці 12 років і старшому (11,7% 
від загальної кількості населення 
зазначеного віку). 

За останні роки спостерігається змен-
шення таких осіб, зокрема, порівняно з 
2019 роком – на 1,3 відсотки. Про це пові-
домляє Головне управління статистики у 
Тернопільській області.

Щодо кількості курців за регіонами 
України, лідерами були Донецька, Полтав-

ська та Дніпропетровська області, де при-
страсть до куріння мали, відповідно, 22,3%, 
22,0% та 21,5% населення.

Найбільшими прихильниками здорово-
го способу життя були мешканці Сумської, 
Київської та Вінницької областей, серед 
яких курців найменше – 8,5%, 8,7% та 9,9% 
відповідно.

Значна частина курців нашого краю 
(43,8%) палять понад 20 років, у 40,0% – 
стаж куріння від 11 до 20 років, у 16,2% 
– до 10 років. Серед осіб, які палять, 37,9% 
у середньому викурюють за добу від 6 до 
10 цигарок; 24,7% – від 16 до 20 цигарок; 
21,6% – від 11 до 15 цигарок; 12,4% – від 1 
до 5 цигарок; 3,4% – більше 20.

на тернопільщині меншає курців
В області 11,7 відсотків жителів мають цю шкідливу звичку

оГолоШеннЯ
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Овен 
Вам знадобиться підтрим-

ка колег. Особисте життя може 
вийти на перший план, тож, вiд-
повiдно, зростуть i матерiальнi 
потреби.

Телець 
Доведеться осмислювати 

відносини з людьми, які ще не-
давно представлялися вірними 
і надійними. У подружнiх сто-
сунках настане чергова криза.

Близнюки 
Ваша активнiсть iнодi заш-

калює. Працюючи з началь-
ством, можете розраховувати 
на підвищення на посаді. Нала-
штуйтеся на успіх довіреної вам 
справи.

Рак 
У вашому оточеннi з’являть-

ся новi люди. Ви опинитеся в 
центрi уваги i станете iнiцiато-
ром багатьох авантюр, в яких 
вiдiграватимете неабияку роль.

лев 
Тиждень сприятливий для 

початку нових справ, вiдбудеть-
ся просування обраним шляхом, 
навіть якщо він виявиться дуже 
нелегким. Вихiднi придiлiть 
вiдвiдинам батькiв.

Діва 
І на роботі, і в коханні мож-

ливі круті повороти, тому про-
явіть стійкість. Ваші чарівність 
і фантастична завзятість допо-
можуть отримати пiдвищення 
на посадi.

ТеРези 
На цьому тижнi ви вирiшу-

ватимете складні професiйнi 
проблеми. Доведеться відстою-
вати позиції і долати перешко-
ди. Ближче до вихiдних ви от-
римаєте запрошення на вечiрку.

СкОРпіОн 
Новий проєкт поставить 

нові цілі й нові завдання. Під-
приємці ризикнуть відкрити 
новий напрям у справі й наби-
ратимуть новий колектив.

СТРілець 
Буде зачеплено вашi гор-

дість і самолюбство, ви спереча-
тиметеся про практичні речі. Не 
виключені бурхливі суперечки 
з приводу спільного майна.

кОзеРіг 
У вас погiршаться стосунки 

з колегами, зате покращиться 
фiнансове становище. Оточив-
ши себе комфортом, вдасться 
залишатися в рамках бюджету.

вОДОлій 
Результати не виправдають 

надії тих, хто вклав грошi в ре-
монт, нерухомість або зробив 
значну покупку. Вашi доходи 
перевищуватимуть витрати, ра-
димо передивитися бюджет.

РиБи 
Попереду складні фінансовi 

ситуації. Дехто з вас позичати-
ме кошти або, навпаки, вiддава-
тиме борги. Доведеться шукати 
додаткову роботу.

ГОРОСКОП
з 2 по 8 червня

Вітаємо! 
працівників Почаївського 

психоневрологічного будинку-інтернату - 
Кліменчук Олену Анатоліївну, 
Коневську Олену Степанівну, 

Ярмусь Ольгу Миколаївну, 
Гронь Валентину Василівну, 

Гур’єву Валентину Андріївну, 
Сагана Петра Івановича , 

Цеберського Леоніда Миколайовича, 
Кравчук Надію Володимирівну!

Вітаємо! 
Добру і люблячу дружину, ласкаву маму і 

бабусю, гарну і щиру сваху
 Нілу Павлівну Панчук

із с. Котюжини Кременецького району 
з 70-річним ювілеєм!

Зупинить час ніщо не в змозі,
 І шумить ліс, і квітне сад,
На сонячнім Твоїм порозі

З’явилось цілих 70!
Твій ювілей – важлива дата, 
Та про це зараз пам’ятать не слід,
А ліпше щиро побажати 
Здоров’я, щастя і довгих літ!
Щоб життя завжди було у мирі
В колі близької сім’ї,
Нехай пісні, чудові й щирі, 
Тобі в гаю співають солов’ї.
 70 – є зовсім небагато,
Дуже щаслива і гарна пора,
Бажаємо Тобі у родинне свято
Довгих років, радості, добра!
Нехай над Тобою буде блакитне небо,
Не залишать сили на путі,
І живи стільки, скільки буде треба,
Гордо ступай у житті. 
Нехай Тобі сонечко світить, а серце співає,
Нехай печаль до серця дороги не знає.
Нехай щастя буде у Твоєму домі,
І радість нехай буде з Тобою завжди,
Здоров’я міцного і справедливої долі
Нехай Господь Бог дає на довгі роки!

 З любов’ю та найкращими побажаннями - 
чоловік Василь, донька Валентина з чоловіком Григорієм, 

син Василь з дружиною Наталею, 
онуки Тарас, Діана, Діма, Володя, свати. 

Вітаємо! 
Дорогу донечку, 

сестричку, онучку
Олександру 

Василівну Дубову

з с. Великі Вікнини 
Кременецького району

з 15-річчям!
15 років – що й сказати –
Чудова, прекрасна пора,
Тому від серця 

хочем побажати
Здоров’я міцного, 

радості, добра! 
А ще - завжди попутного вітру,
Щоби збулись всі Твої мрії,
Щоб у житті були з Тобою
Любов, і віра, і надія!
Щоб сонечко ясно світило,
Щоб у житті Тобі щастило,
Щоби для Тебе журавлі
Будили весни на Землі!
Перед Тобою стелиться 
В юність світ широкий 
Нехай сміливими й рішучими 
Будуть Твої кроки!
Хай Матір Божа Тебе оберігає,
А Господь із неба ласку посилає!

 З любов’ю – мама, тато, 
сестричка Оля, братик Олексійко, 

бабусі Ганна, Раїса, хресні і вся родина

З повагою, колектив 
Почаївського 

психоневрологічного будинку-
інтернату.

Хай квітне доля 
у роках прекрасних,
Життя приносить 

радість і любов, 
Мир і здоров’я, 

злагоду і щастя.
Многая літа знов і знов! 

Довгими зимовими вечорами 
українські жінки проводили 
за цікавим та звичним для них 

заняттям – вишиванням. Оскільки 
матеріалів бракувало, то старі 
дитячі речі розпорювали і з тих 
ниток вишивали. Часто візерунки 
вигадували самі. вишивали навіть… 
килими. цікаву колекцію таких 
виробів можна побачити у фондах 
національного заповідника «замки 
Тернопілля». 

У розмаїтті українського декоративного 
мистецтва художнє вишивання посідає одне 
з провідних місць. Це улюблений і здавна 
поширений різновид народної творчості.  
Вміння серцем відчувати навколишню кра-
су і відтворювати її в узорах кожна дівчина 
змалечку вчилась у своєї матері, бабусі.

Килими відомі з давніх часів. Напевно, 
їх родоначальниками були звірині шкури, 
які вкривали підлоги в печерах первісних 
людей. Килими приносили в будинок тепло 
і затишок, були показником заможності го-
сподарів будинку. Їх ткали, виготовляли з 
різних матеріалів, різними техніками. І слу-
жили вони багатьом цілям – прикрашали 
стіни, утеплювали підлогу, зігрівали.

вишивка в Україні – це світ краси і 
фантазії, поетичного осмислення навко-
лишньої природи, схвильована розповідь 
про думки і почуття людини. У процесі істо-

ричного та культурного розвитку в Україні 
в кожній місцевості усталились характерні 
орнаментальні мотиви і композиції, колірні 
гами, специфічні техніки виконання. 

По суті, вишитий вручну килим – це та 
ж вишита картина. Відмінність лише в тому, 
що основа повністю заповнюється. Також 
основа і нитки (вовняні, акрилові або бавов-
няні) все-таки повинні бути більш товсті, 
щільні та зносостійкі. Тут використовується 
шов – традиційний хрестик. Особливо ефек-
тно виглядають вишиті килими із зображен-
ням квітів, тварин, птахів. Вишивали їх на 
різних тканинах, найчастіше на мішковині.  

Пригадую, як моя мама (Катерина Мак-
симець) вишивала такий килим. Біля мого 
ліжка на стіні  він прикрашав кімнату не 
один десяток років, сьогодні експонується у 
виставковій залі Національного заповідни-
ка «Замки Тернопілля».

Килим вишитий кольоровими нитками 
(80-і рр. ХХ ст.). Посередині у прямокутно-

му обрамленні на чорному тлі зображено 
різнобарвні квіти з листками і колоски, по 
периметру – на коричневому фоні гірлянду 
з грон винограду та листків і кайму з ліній і 
дрібних стилізованих квіток.  

Протягом довгих років нашого «радян-
ського минулого» килими на підлозі та на 
стіні були незмінним, обов’язковим «трен-
дом» і атрибутом майже кожної кімнати 
хати. Великі та маленькі, з квітами, твари-
нами або орнаментом на будь-який смак.

 У фондах Національного заповідника 
«Замки Тернопілля» налічується 25 виши-
тих килимів, які датуються переважно кін. 
ХХ ст. Надходження килимів: міста Терно-
піль і Збараж, села Шельпаки, Верняки, 
Базаринці, Залужжя, Підгороднє, Великі 
Вікнини, Травневе, Шили. 

Марія вільгій, 
наукова співробітниця 

національного заповідника 
«замки Тернопілля».

Унікальну колекцію вишитих килимів зібрали 
в Національному заповіднику «Замки Тернопілля» 


