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9 червня - хмарно з 
проясненням, місцями 
можливі опади, темпе-
ратура повітря вночі 13-
14, вдень 20-24 градуси 
тепла. Схід сонця - 5.11, 
захід - 21.23. 

10 червня - хмарно 
з проясненням, місцями 
дощ, температура пові-
тря вночі 12-14, вдень 

21-22 градуси тепла. 
Схід сонця - 5.11 захід - 
21.23. Новий місяць.

11 червня - хмарно, 
можливий дощ, темпе-
ратура повітря вночі 13-
15, вдень 21-22 градуси 
тепла. Схід сонця - 5.10, 
захід - 21.24. 

12 червня - хмарно 
з проясненням, невели-

кий дощ, темпе-
ратура повітря 
вночі 12-14, вдень 22-23 
градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.10, захід - 21.25. 

13 червня - хмарно, 
дощ, температура пові-
тря вночі 12-16, вдень 
20-21 градус тепла. Схід 
сонця - 5.10, захід - 21.25. 

14 червня - хмарно 

з проясненням, 
можливий дощ, 
т е м п е р а т у р а 
повітря вночі 

11-14, вдень 18-21 гра-
дус тепла. Схід сонця - 
5.10, захід - 21.26. 

15 червня - хмарно 
з проясненням, місцями 
можливий дощ, темпе-
ратура повітря вночі 11-
14, вдень 21-23 градуси 
тепла. Схід сонця - 5.10, 
захід - 21.26.

Погода в Тернополі й області

Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

 10-11 стор.4 стор.

Вивчення історії може бути цікавим, якщо про минуле України і встановлення 
її державності, формування культури і традицій дізнаватися, досліджуючи 
ремесла наших пращурів та долі людей, які їх плекають, відроджують та 
розвивають. Завдяки проєкту «Горна державності. Громадянська освіта 
через історію ремесел» школярі нашої області дослідили розвиток 
гончарства на Тернопільщині. На презентації їх напрацювань побував і 
«Наш ДЕНЬ».

ВасилЬ БаРДачЕВсЬкий 
зберігає давні гончарні 

традиції і творить 
історію рідного краю

На Тернопільщині школярі дослідили розвиток ремесел 
у селі Товсте на Гусятинщині і навчалися працювати 

з глиною у місцевого майстра

3
стор.

Мотивація до щастя
Чи варто зараз 
підвищувати 
«мінімалку» 
в Україні

Упевнені, ми ще довго будемо разом з вами!

слово до читачів

Триває передплата 
«Нашого ДНЯ» 

на наступне півріччя

Минулої неділі було наше свято – День жур-
наліста. Ми отримали відзнаки, нагороди, 
подяки від владних інституцій, різних 

державних та приватних структур, з якими співп-
рацюємо. Та найціннішими, найдорожчими були 
теплі, щирі слова вітань від вас, дорогі наші чи-
тачі. Ми отримали їх дуже багато! Хтось надіслав 
листи на редакційну пошту, інші телефонували, 
надсилали вітання через соціальні мережі. Ми 
зібрали усі ваші побажання, як дорогоцінний 
подарунок, як яскраві сонячні квіти, як барвисте 
літо, що дає надію і віру у те, що ми – потрібні! 

Потрібні вам, дорогі читачі, із своїм правдивим словом, роз-
маїттям цікавих тем, корисних інформацій, розповідями про 
важливі події, неординарних людей краю. І це – надихає твори-
ти і далі.

Правда, отримали до Дня журналіста ми ще один сюрприз: 
вкотре подорожчав друк газети. Нас запевнили, що зросли ціни 
на папір, поліграфічні матеріали. Можливо, і так. Боляче і дивно 
інше, те, що українська влада не реалізувала в життя програму 
підтримки і розвитку друкованих видань, яку президенту, парла-
менту та уряду запропонувала НСЖУ і яка напрацьована спільно 
з журналістськими колективами України. На відміну від інших 
країн, які в умовах пандемії вжили конкретних заходів для збере-
ження газет, особливо регіональних. Наприклад, країни Балтики 
оголосили «податкові канікули» для друкованих ЗМІ до кінця ка-
рантинного періоду, передбачили для редакцій пільгові банків-
ські кредити, закупівлю й надання безоплатно газетного паперу 
на пів року. А ще встановили тарифи на оформлення передплати 
та доставку газет в райони у розмірі до 30 відсотків собівартості 
виготовлення одного примірника видання. Подібні заходи для 
захисту друкованого слова запровадили і в Польщі.

В Україні досі ж немає заводу з виробництва газетного папе-
ру. Комусь вже дуже вигідно, аби закупляли його за кордоном, 
куди вагонами відправляють вирубані карпатські ліси. А ще 
друковані видання додушують драконівські послуги Укрпо-
шти. Ледь не половину коштів від передплати забирає саме 
Укрпошта, нині монополіст на ринку розповсюдження ЗМІ. 
Звісно, листоношам та звичайним працівникам Укрпошти від 
того перепадають крихти, зате зарплати у керівників в Києві 
сягають мільйонних цифр. 

У такій непростій нині ситуації живе і йде до вас, шановні чи-
тачі, і «Наш ДЕНЬ». Чи легко нам? Скажемо чесно – ні. Але поки 
є ви, наші читачі, значить, газеті бути. Розуміємо, багатьом із 
вас сьогодні теж дуже складно вижити. При невисоких зарпла-
тах, мізерних пенсіях. Але ми ось уже вісім років – разом з вами! 
Коли 12 червня 2013 року ми створили з нуля незалежну газе-
ту, немало було таких, що пророкували нам максимум «проісну-
вати пів року». 

Але ваша підтримка, наша праця, впертість і глибока віра, 
безмірна Господня любов і ласка щотижня творять диво – уко-
тре народжується новий «Наш ДЕНЬ». Добра і правдива газета 
– для людей і про людей.

Упевнені, ми ще довго-довго будемо разом з вами, дорогі 
читачі! Для цього просто треба  передплатити «Наш ДЕНЬ» на 
наступне півріччя. Зробити це можна у будь-якому поштовому 
відділенні або у листонош, а також безпосередньо у редакції. 
Телефонуйте, пишіть, заходьте! Нехай теплим і сонячним буде 
ваше літо з «Нашим ДНЕМ»!

З любов’ю – Зіна КУШНІРУК, 
головний редактор газети «Наш ДЕНЬ».

Валентина Якимчук: 
«Скільки болю 

терпіли раніше жінки 
під час пологів. 

Зараз такого нема» 5 стор.
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На вихідних 
у Тернополі 
працював 

тимчасовий центр 
вакцинації для людей, 
які зареєструвалися на 
імунізацію у додатку 
«Дія». Попередньо 
було розраховано, що 
за два дні прийде 700 
людей, та до центру 
звернулося 752 людини, 
що засвідчує високу 
свідомість жителів краю.

- Це перший масовий пункт 
вакцинації у Тернополі та об-
ласті. У цій акції, згідно з по-
становою МОЗу, взяли участь 
міста-мільйонники Одеса та 
Київ. Хоча Тернопіль не є мі-

стом-мільйонником, але є за-
пит людей на масову вакци-
націю. Ми відкрили цей пункт 
разом з Тернопільською місь-
кою радою. Всі охочі, що заре-
єструвалися в додатку «Дія», 
мали можливість прийти й 
провакцинуватися, - зазначив 
голова Тернопільської ОДА Во-
лодимир Труш. - Кожному заре-
єстрованому було відправлено 
смс-повідомлення, на котру 
годину і в який день прийти, 
щоб не створювалося скупчен-
ня людей. Також ми спостеріга-
ли те, що активно приходили 
люди, які не зареєструвалися у 
додатку «Дія». Для них у пунк-
ті працювали волонтери, які 
допомагали з реєстрацією. Всі, 
хто прийшов, отримали свою 

дозу вакцини, окрім людей, які 
мають протипоказання. 

Протягом робочого тижня 
робота центру буде продовжу-
ватися для вакцинації людей 
окремих цільових груп. На ви-
хідних тимчасовий пункт про-
довжить щеплювати людей, 
які реєструвалися у додатку 
«Дія».

- 5-6 червня у Тернополі 
був розгорнутий тимчасовий 
центр вакцинації. Ми прогно-
зували, що зможемо щеплю-
вати 350 людей у день - це ті 
люди, які були зареєстровані 
у додатку «Дія». Та вдалося 
досягнули того, що в перший 
день змогли вакцинувати 372 
людини, а у другий - 380. На 
вихідних ми знову плануємо 

щеплювати людей, які заре-
єстровані у «Дії», вакциною 
CoronaVac, - зазначила дирек-
торка департаменту охорони 
здоров’я Тернопільської ОДА 
Ольга Ярмоленко.

8 червня Тернопільщина от-
римала 19 тис. доз вакцини 

AstraZeneca для ревакцинації 
людей, що одержали першу 
дозу цієї вакцини 12 тижнів 
тому.

Нагадаємо, що станом на 8 
червня в області вакцинова-
но 40049 жителів краю, з них 
3212 - другою дозою.

У Західноукраїнському 
національному університеті, 
у навчально-науковому 

інституті міжнародних відносин ім. 
Б. Д. Гаврилишина, для студентів 
спеціальності «Готельно-ресторанна 
справа», «Міжнародні відносини» та 
«Міжнародний туризм», у тренінговій 
лабораторії провели презентацію 
навчальної моделі дипломатичного 
прийому. Гостей запросили письмово, 
бланк запрошень надрукували, а від 
руки вписали прізвище особи, її посаду, 
зазначили вид, день, годину та місце 
проведення.  

Юнаки та дівчата разом із викладачами 
дізналися усі тонкощі та секрети етикету, опа-
нували різноманітні форми норм поведінки, 
спілкувалися й  обмінювалися думками, демон-
струючи при цьому хороші манери.

Проект координували  кафедра міжнарод-
них відносин і дипломатії (керівник курсу «Ди-
пломатичний протокол та етикет» –  професор 
Наталія Кравчук) та кафедра міжнародного ту-
ризму і готельного бізнесу (завідувач кафедри 
– доцент Оксана Гугул і співкоординатор проєк-
ту, керівник курсу «Організація готельно-ресто-
ранної справи» – доцент Марина Нагара).

- Такі заходи примножують силу, енергію і 
додають впевненості нашій молоді, адже цікаві, 

практико-орієнтовані підходи сприяють фор-
муванню культурної еліти, - розповіла Ірина 
Іващук, директор ННІМВ ім. Б.Д. Гаврилиши-
на. - Сьогодні я уважно спостерігала за нашими 
студентами. Ви усі були зібрані та серйозні, і  
знаєте, мені здалося, що ви так ввійшли у роль, 
що, можливо, сьогоднішній день - це маленький 
старт до великого майбутнього, який розпочав-
ся із віри у себе!

Перша офіційна зустріч голови обласної 
державної адміністрації Володимира Труша 
та Генерального консула Чеської Республіки 

у Львові пана Павела Пешека відбулася 7 червня. 
Під час зустрічі обговорили можливості активізації 
співпраці між Тернопільщиною та Чеською 
Республікою.

- Я щиро радий нашому знайомству, яке, сподіваюся, переро-
сте в плідну співпрацю. На жаль, поширення пандемії COVID-19 
докорінно змінило наші плани, адже ми змушені були перенести 
заплановані міжнародні заходи, але максимально старатимемося 
реалізувати їх у 2021 році. Економічне співробітництво з Чесь-
кою Республікою є одним із пріоритетів, в області працює 2 під-
приємства з чеським капіталом: приватне акціонерне товариство 
«Добра вода» в Тернопільському районі, що здійснює виробни-
цтво мінеральної та столової води, а також підприємство у сфері 
будівництва у Тернополі. Але ми прагнемо розширення економіч-
ної співпраці та збільшення кількості двосторонніх проектів. Наш 
край має унікальну туристичну складову, хороші землі, трудові 
ресурси, багату культуру та спільні історичні пам’ятки з Чеською 
Республікою, ми відкриті для міжнародної співпраці, - зазначив 
Володимир Труш.

Генеральний консул Чеської Республіки у Львові пан Павел Пе-
шек наголосив, що до Тернопільщини в нього особливе ставлення, 
адже тут є поховання чехословацьких легіонерів, що загинули під 
Зборовом у Першій світовій війні.

- Ми зацікавлені у розширенні співпраці у сфері економіки, 
культури. Так, наші підприємці готові ділитися досвідом та прово-
дити семінари. Також ми можемо запропонувати обмін досвідом 
для працівників медичних закладів на Тернопільщині, - зазначив 
Генеральний консул Чеської Республіки у Львові пан Павел Пешек.

Під час зустрічі обговорили можливість підписання Меморан-
думу про співпрацю між Тернопільщиною та одним з регіонів Чехії.

У  тимчасовий центр масової вакцинації звернулися 752 людини
Кількість жителів Тернопільщини, що імунізувалися 
під час цієї акції,  перевищила прогнози організаторів 

Тернопільські студенти навчилися 
влаштовувати дипломатичний прийом

Тернопільщину відвідав 
Генеральний консул чеської 

Республіки у львові
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«Для чого їздити шукати, 
якщо живу у місці, де 
природою закладено 

багатство глин»
Отож, вирушаємо у Товсте – 

мальовниче село над річкою Гни-
лою в самому серці мальовничого 
гірського пасма Медоборів на те-
риторії Гримайлівської ОТГ Чорт-
ківського району. Здавна воно сла-
вилося своїм глиняним посудом 
на Поділлі. Саме у Товстому сфор-
мувався один із відомих осередків 
виробництва народної кераміки. 

Сприяли цьому багаті поклади 
сірої, білої та червоної глини, яку 
використовували для створення 
виробів. А у 19 столітті місцевий 
поміщик Володислав Федорович 
навіть відкрив тут гончарну шко-
лу. Але з часом майстрів помен-
шало – одні емігрували у пошу-
ках кращої долі, зокрема багато 
виїхали в Америку, більші міста. 
Особливо вплинула на рукотворів 
колективізація, яка перетворила 
гончарів на колгоспне селянство. 
Інші змінювали промисел, адже із 
розвитком фабрик набував біль-
шої популярності посуд з інших 
матеріалів. 

Часи минали і врешті у Товсто-
му не залишилося жодного гонча-
ря. Однак Василь Бардачевський 
вирішив відродити це мистецтво. 
Закінчив відділ художньої кера-
міки Косівського технікуму на-
родно-художніх промислів і почав 
працювати з глиною. Рідне село не 
зміг покинути. Зізнається, де б не 
був, куди б не приїхав, перша дум-
ка виникає про глину. Де її можна 
накопати, які у неї властивості і чи 
може з неї гончарити. 

- То для чого їздити шукати, 
якщо живу у місці, де природою 
закладено багатство глин різних 
за властивостями та кольорами, - 
каже майстер. - Залишається лиш 
творити!

Презентація дослідження про 
розвиток гончарства у Товстому 
відбувалася у місцевому будинку 
культури. На заході зібралися жи-
телі села, школярі та молодь. Учні 
Товстенської загальноосвітньої 
школи І -ІІІ ступенів розповіли про 
історію рідного села у віршах. А ко-
манда «Медобори» - школярі з Тер-
нопільщини Марта Джигринюк, 
Аліна Каськів, Софія Кривенко та 
Аліна Липка поділилася інфор-
мацією, яку вдалося зібрати про 
розвиток гончарного мистецтва 

у Товстому, його звичаї та обряди. 
Також дівчата продемонстрували 
власні глиняні вироби, створені 
під керівництвом Василя Барда-
чевського, та розписані у його сти-
лістиці.

квіткові візерунки 
та унікальний декор 
теракотового посуду

Василю Бардачевському – 71 
рік, він є членом Національної 
спілки майстрів народного мис-
тецтва України. Гончар вміє пра-
цювати у різних техніках і має 
особливий впізнаваний стиль, є 
учасником багатьох обласних та 
всеукраїнських виставок і ярма-
рок.

Він випалює як поливану, так і 
чорнодимлену кераміку. Творить 
майстер у столітній хаті, яку спе-
ціально придбав, аби облаштува-
ти там майстерню. У невеликій 
кімнатці погляд одразу захоплює 
гончарний круг, а зі стін і полиць 
на відвідувачів дивляться життє-
во правдиві і фантастичні, веселі 
й зажурливі загадкові фігурки, 
декоративні тарелі та вази, сонце-
сяйні баранці-куманці та свистун-
ці.

- У Василя Бардачевського не-
має абсолютно однакових виробів 
– кожен з них унікальний, зі своїм 
неповторним орнаментом. Він 
трішки відійшов від традиційного 

розпису кераміки в Товстому – на 
його глечиках і тарілках немає ні 
птахів, ні тварин, ні риб, які харак-
терні були для майстрів цього ре-
гіону. Зате на них вимальовує рос-
линно-квіткові узори, - розповідає 
учасниця проекту Аліна Каськів. 
- Пан Василь винайшов свій стиль 
декорування теракотового посуду. 
Розписує його білим ангобом по 
червоному черепку або наводить 
смуги різних відтінків глини, а 
на них видряпує орнаменти. При 
цьому дно декоративної миски 
чи тарілки заповнює квітковими 
узорами або виводить «дерево 
життя», доповнюючи його легким 
візерунком з прямих і хвилястих 
ліній та крапочок. 

Гончарі потребують 
підтримки

Василь Бардачевський зазна-
чає, гончарство зараз потребує 
особливої підтримки. 

- Щоб зберегти це ремесло, по-
трібно, щоб у його розвитку були 
зацікавлені державні структури, 
адже у них більші фінансові мож-
ливості. Вони можуть це ремесло 
підтримати й розвинути. Органі-
зація навчання для аматорів, сту-
дії гончарства у будинках культу-
ри – це все допоможе у розвитку 
гончарства, - каже майстер. - Коли 
був Гусятинський район, я вів 
студію художньої кераміки. Тепер 
вона ліквідована. Можливо, це 

все через пандемію коронавірусу, 
почекаємо, коли вона мине, і поди-
вимось що буде тоді. Сподіваюся, 
заняття відновлять.

Василь Бардачевський закли-
кає гончарів працювати і не поли-
шати своє захоплення. 

- Це єдиний спосіб, щоб цей вид 
народного мистецтва розвивався і 
не занепадав, - додав майстер. 

Вивчати історію можна 
не лише з підручників, а в 

майстерні гончарів
Проєкт «Горна державності. 

Громадянська освіта через істо-
рію ремесел» започаткували та 
реалізовують громадська органі-
зація «Не святі горшки ліплять» у 
партнерстві з регіональним благо-
дійним фондом «Резонанс» та Чер-
воноградським місцевим центром 
з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги за підтримки 
Українського культурного фонду. 
Мета проєкту – довести, що ви-
вчення історії може бути цікавим 
і корисним для молоді і місцевих 
громад.

- Участь у проєкті взяли коман-
ди з п'яти регіонів: Львівщини, Бу-
ковини, Харківщини, Полтавщини 
та Тернопільщини, - розповідає 
Уляна Джигринюк, голова ГО «Не 
святі горшки ліплять». - 3 вибором 
гончаря та місцевості команда не 
вагалась, адже Василь Бардачев-

ський працює з місцевою глиною 
та є носієм гончарних традицій 
Тернопілля. Цей проєкт про те, 
що вивчати історію і навчатися 
громадянства можна не лише на 
уроках і не лише за підручниками, 
що історія ремесел є джерелом 
знань про те, як розвивалося сус-
пільство, формувались цінності 
свободи творчості та цехової солі-
дарності. 

Виступ школярів з Товстого 
підготувала бібліотекарка Ірина 
Гречух, віршований сценарій свя-
та написала Світлана Назарик. За 
словами пані Ірини, всі натхнен-
но готувалися до цього виступу, 
дітям було цікаво почути стільки 
цінної інформації і розповісти про 
рідне село. 

Захід відвідала дружина Васи-
ля Бардачевського. Пані Оксана зі-
знається, їй дуже сподобалося, що 
наші маленькі діти зорганізували-
ся і так цікаво розповіли історію 
Товстого. 

- Було дуже приємно спілку-
ватися з дівчатками, що приїхали 
з Тернополя і вчилися кераміки, 
- каже жінка. – Взагалі, сам захід 
цікавий для розвитку села. Мож-
ливо, про Товсте тепер буде знати 
більше людей. 

Уляна Джигринюк перекона-
на, цей проєкт є важливим перш 
за все для розвитку та підтримки 
народних ремесел, які занепада-
ють. Багато куточків України ма-
ють цінні для української історії й 
культури особливості гончарства, 
про які знає мало людей. 

- Завдяки цій ініціативі ми от-
римали можливість у різних ку-
точках України дослідити розви-
ток народних ремесел, про які досі 
було відомо небагато інформації, 
розповісти про них українцям, 
дати можливість дітям долучити-
ся до цього процесу. Зокрема, не 
лише вивчати історію, а й спілку-
ватися з майстрами і власноруч 
спробувати творити. Я перекона-
на, цей проєкт – величезний вклад 
у розвиток громадянської освіти 
молодого покоління. 

Катерина МАГУЛА.

Уляна Джигринюк: «Василь Бардачевський зберігає 
давні гончарні традиції і творить історію рідного краю»

На Тернопільщині школярі дослідили розвиток ремесел у селі Товсте 
на Гусятинщині і навчалися працювати з глиною у місцевого майстра
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У цьогорічному травні 60% українців 
назвали нинішню економічну ситуацію 
в країні поганою. І лише 5% опитаних 

вважають її доброю. Такі дані соціологічної 
служби Центру Разумкова. 

Добробут своєї родини 36% оцінюють як вельми 
поганий, 48% ˗ як не поганий і не добрий, 14% ˗ як 
добрий. Опитані українці не вірять у швидкі зміни в 
економіці. Чимало людей вважають, що за три місяці 
економічне становище країни погіршиться, відповід-
но, зміниться й на гірше рівень добробуту їхніх родин.

Як відомо, багато українців працюють на мінімал-
ку. Влада обіцяє зарплату підвищити. Але експерти ка-
жуть: робити цього поки не слід. 

Мінімальна платня реально працює як мінімальний 
обсяг оплати праці за місяць, який мають сплачувати 
роботодавці. Але підвищувати її далі поки що не варто, 
особливо, як це було торік, - аж на 30%. Бо це призве-
де до інфляційного тиску та до звільнень частини пра-
цівників, оскільки держава починає вимагати платити 
більше, ніж роботодавці можуть. 

Що робитиме частина звільнених працівників? Шу-
катимуть змогу податися на закордонні заробітки. І 
хоча політики постійно нарікають, мовляв, шкода, що 
Україна втрачає робочі руки, з іншого боку - валюта, 
яку заробітчани надсилають додому, сприяє бізнесу 
загалом і нашої «політеліти» в тому числі. Заробітчани 
- реальні інвестори у вітчизняну економіку. 

Для прикладу: чи зводили б у Тернополі стільки 
новобудов, якби не гроші заробітчан? Чи росли би по-

всюдно генделики? Чи відкрилося би стільки рестора-
нів та кафе? Пересічний тернополянин, який працює 
навіть на середню зарплату, не зможе купити квартиру 
ні в новобудові, ні вже «поношену»…

А тим часом в Україні хочуть по-новому розрахову-
вати прожитковий мінімум.   

До слова, у Світового банку існує показник - $2 на 
день. Це - межа крайньої бідності. Поняття «прожитко-
вий мінімум» у світовій економічній науці й практиці 
немає. В Україні він використовується для політичних 
спекуляцій, розповів Gazeta.ua директор Центру еконо-
мічної стратегії Гліб Вишлінський. 

Середню зарплату Держстат рахує на підставі зві-
тів підприємств. Прожитковий мінімум пропонують 
прив’язати до неї. Але проблема в тому, що безпосе-
редньо показник прожиткового мінімуму не потрібен 
і не має жодного значення, зазначив експерт. Багато 
показників в Україні прив’язані до мінімальної зарпла-
ти або неоподаткованого мінімуму доходів громадян. 

Неоподаткований мінімум колись встановили на рівні 
17 гривень. Таким він є й досі. 

Так ось, прожитковий мінімум мають намір прив’я-
зати до 40% середньої зарплати. За відповідний зако-
нопроєкт уже проголосували нардепи. Документ змінює 
визначення прожиткового мінімуму. Встановлюється, 
що це прийнятний рівень витрат, який дає змогу підтри-
мувати достатній рівень життя людини в суспільстві.

До 2025 року Кабміну доручають створити орган 
виконавчої влади, який досліджуватиме витрати до-
могосподарств. Прожитковий мінімум рахуватимуть 
за фактичними витратами. Йдеться про те, що прово-
дитимуть опитування домогосподарств про витрати 
на харчі, непродуктові товари, послуги, догляд за діть-
ми. А також - щодо відсоткового розміру заощаджень у 
структурі витрат домогосподарств.   

Зараз прожитковий мінімум на працездатну особу 
- 2270 гривень на місяць. Із 1 липня він зросте до 2379 
гривень, а з 1 грудня - до 2481.

На сьогодні прожитковий мінімум у 1,9-2,2 раза 
менший від реального, наголосила голова комітету ВР 
з питань соціальної політики та захисту прав ветера-
нів, нардеп Галина Третьякова. 

Слід згадати ще один законопроєкт, який зареє-
стрували у Раді депутати. Він стосується підвищення 
пенсійного віку для українців. Документ пропонує з 
1 січня 2023 року підвищувати вік виходу на пенсію - 
щороку на один місяць. Тож до 2035-го на заслужений 
відпочинок українці виходитимуть у 61 рік, а не в 60, 
як нині. Водночас автори документа пропонують ско-
ротити пенсійний вік жінкам із дітьми. За кожну ди-
тину його зменшуватимуть на пів року. 
Та загалом це має бути не більше, ніж на 
три роки. Сподіваються, що це допомо-
же стимулювати народжуваність у краї-
ні. Експериментатори... 

чи варто зараз підвищувати «мінімалку» в Україні
Уже тривалий час українці стверджують: економічна ситуація 

в країні погана. Саме тому чимало наших співвітчизників 
обирають роботу за кордоном. Навіть Covid-19 не зупиняє...   

Ольга чОРНа.

А коли затримка податкового платежу перевищить тридцять 
днів, то штраф зросте вдвічі, передає ТСН.

Слід зауважити, що податок на нерухомість мають сплатити власники квартир із 
площею понад 60 квадратних метрів, а приватних будинків - площею понад 120 «ква-
дратів». Платити потрібно лише за понаднормову площу помешкання. Розмір подат-
ку залежить від регіону.

Народні депутати планують 
збільшити розмір фінансової 
допомоги при народженні 

дитини. Урядовий законопроєкт №5585 
передбачає збільшення виплат до 50 
тисяч. Проте до Верховної Ради внесли 
альтернативний законопроєкт №5585-1. 
Він пропонує виплачувати батькам суму 
залежно від кількості дітей у сім’ї: при 
народженні першої дитини - 50 тисяч 
гривень; другої дитини - 100 тисяч; третьої 
і кожної наступної дитини - 150 тисяч.

Допомогу при народженні дитини планують ви-
плачувати одноразово у фіксованій сумі та рівними 
частинами впродовж 36 місяців.

Одноразова сума виплати при народженні ди-
тини складає: при народженні першої дитини - 15 
тисяч гривень; другої дитини - 30 тисяч; третьої та 

кожної наступної дитини - 45 тисяч. Решта суми ви-
плачується протягом наступних 36 місяців рівними 
частинами у порядку, встановленому Кабміном.

Нардепи переконані, що збільшення розміру 
такої допомоги дозволить подолати негативну 
тенденцію зменшення населення держави. Кошти 
планують виплачувати за рахунок детінізації ринку 
алкоголю в Україні.

Так, у травні 73% опитаних висловили 
негативне ставлення до роботи вдома. 
«За» - висловилися лише 14%. Бо серед 

них більшість вийшли на дистанційну роботу 
зі збереженням заробітної плати. Тому і 
підтримують ідею роботи віддалено. Ще 12% не 
визначилися.

Зазначається, що найчастіше до дистанційної роботи по-
зитивно ставляться ті, хто, під час пандемії коронавірусу пе-
рейшов на «дистанційку» з повним збереженням заробітної 
плати (29,5%), хоча більшість з-поміж них (56%) не хочуть 
працювати дистанційно.

Середньомісячна номіналь-
на заробітна плата штатного 
працівника підприємств, уста-

нов та організацій (із кількістю най-
маних працівників 10 і більше осіб) у 
Тернополі за 2020 рік становила 9517 
гривень. Її розмір перевищив серед-
ньомісячну номінальну зарплату в об-
ласті (9384 грн) на 1,4% та збільшився, 
порівняно з 2019 роком, на 10,0%. Про 

це повідомляє Головне управління ста-
тистики у Тернопільській області.

Українці отримають квитанції 
з податком на нерухомість

Якщо платіж буде затриманий на тридцять днів, буде 
нараховано штраф у розмірі 10% від суми у квитанції. 

Хто отримає 150 тисяч: пропонують 
збільшити розмір «дитячих виплат»

При народженні третьої і кожної наступної дитини 
батьки можуть отримати 150 тисяч гривень.

Яку зарплату отримували 
тернополяни

«ДисТаНційка»: 
більшість людей не 

хочуть працювати вдома 
Українці проти дистанційної роботи. Про 

це свідчать дані соціологічного опитування 
Центру Разумкова. А 4% громадян під час 

пандемії взагалі втратили роботу.
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Розмову із медичним 
директором Тернопільського 
обласного клінічного 

перинатального центру «Мати і 
дитина» Валентиною Якимчук 
ми розпочали із приємної 
новини: з 1 червня у їхньому 
закладі відновили партнерські 
пологи. Вони були тимчасово 
призупинені з огляду на ситуацію 
із захворюванням на коронавірус. 
Про це, а також інші важливі 
аспекти у роботі перинатального 
центру – у сьогоднішньому 
інтерв’ю. 

- Валентино Дмитрівно, отож, відте-
пер рідні чи близькі люди можуть бути 
поруч із жінкою, яка народжує немов-
ля?

- Так, і це дуже добре. Присутність рід-
ної людини під час пологів, її підтримка 
дуже важливі. Це позитивно впливає на 
жінку і новонароджене немовля. Та й 
коли у перші хвилини життя тато при-
гортає до грудей своє тільки-но народ-
жене дитя, це дуже зворушливо. Думаю, 
ця мить привносить гармонію та більшу 
відповідальність у подружні стосунки. І 
любов, у якій мають народжуватися і ро-
сти діти. 

- У вашому закладі щороку з’явля-
ється на світ 2,5 тисяч немовлят. 

- Наш перинатальний центр «Мати і 
дитина» - єдиний в області заклад охоро-
ни здоров’я третинного рівня з надання 
високоспеціалізованої медичної допо-

моги вагітним, роділлям, породіллям та 
новонародженим з груп високого аку-
шерського та перинатального ризику, 
передчасних пологів, що потребують ви-
сокої інтенсивності лікування з викорис-
танням сучасних технологій. До нас, на-
самперед, скеровують вагітних пацієнток 
з різною патологією, зокрема, захворю-
ваннями серцево-судинної, ендокринної 
систем, легень, нирок, неврологічними, 
іншими порушеннями, також тих, хто має 
ускладнений перебіг вагітності. 

- 85 відсотків передчасних пологів 
в області концентруються у вашому 
центрі. 

- Практично всі передчасні пологи 
мають відбуватися в перинатальному 
центрі. Тому що в нас є дитячі анестезі-
ологи, відділення інтенсивної терапії 
новонароджених оснащені необхідним 
обладнанням, якого немає в районах. Тут 
створені всі умови для надання допомо-
ги, дихальної підтримки, лікування та 
виходжування недоношених немовлят. 

Ви - лікарня «Доброзичлива до дити-
ни»…

- Ми були першими в області та одними 
з перших в Україні, хто приєднався до цієї  
програми з ініціативи ВООЗ та ЮНІСЕФ. З 
2003 року цей статус підтверджуємо по-
стійно донині. 

- Ви в цьому пологовому будинку 
працюєте з 1984 року. Маєте з чим по-
рівняти: колись і тепер…

- Я прийшла сюди одразу після закін-
чення медичного вишу. Спочатку пра-

цювала лікарем-ординатором, потім 
– завідуючою відділенням, пізніше – за-
ступником головного лікаря. Зараз - ме-
дичний директор. Все змінилося на кра-
ще. Зверну увагу лише на один аспект. 
Скільки болю терпіли раніше жінки під 
час пологів. Зараз такого нема. Облас-
ний перинатальний центр є безпереч-
ним лідером у застосуванні регіонарних 
(місцевих) методів знеболення пологів і 
кесаревих розтинів серед акушерських 
стаціонарів Тернопілля. У нас є навче-
ні фахівці, анестезіологи, які володіють 
цією методикою.

З цього питання ми співпрацюємо з 
американськими колегами. Тож майже 
всі пологи проводимо під епідураль-
ною анестезією, і кесареві розтини - під 
спінальною анестезією, без загального 
наркозу. Це позитивно впливає на емо-
ційний, психологічний, фізичний стан 
жінки. Під час кесаревого розтину вона, 
наприклад, може розмовляти, одразу чує 
плач своєї дитинки, ми їй кладемо на гру-
ди немовля. З перших хвилин життя ма-
ляти мама з ним контактує.

- Ви проводите спеціальні навчання 
з медичними працівниками. Як вони 
відбуваються?

- Ми проводимо так звані ургентні 
дзвінки, щоб швидко відпрацювати ал-
горитм дій, щоб кожен знав, що він має 
робити при невідкладних термінальних 
станах. Використовуємо роботу коман-
дою, коли працює ціла бригада, а не одна 
людина. В цю команду входять лікарі: 
анестезіолог, акушер-гінеколог, неонато-
лог, дитячий анестезіолог. Також акушер-

ки, молодші медичні працівники. Відпо-
відно, у кожного є розроблений план, як 
вони мають діяти при тій чи іншій пато-
логії. 

- Недавно ви виходили немовля, яке 
при народженні важило 780 грамів.

- Ми виходжували діток з вагою і 510 
грамів, і 630, і 750. Раніше терміну на-
роджується приблизно кожне десяте не-
мовля. Органи та системи такої дитинки 
не готові до існування поза організмом 
матері. Аби такі дітки вижили і росли 
здоровими, потрібен оптимальний тем-
пературний режим і догляд, спеціальне 
обладнання, професіоналізм медиків. 
Усе, що замінить матір на цьому життєво-
му етапі. У відділенні інтенсивної терапії 
вони перебувають до того часу, поки змо-
жуть самостійно дихати, обходитися без 
додаткової подачі кисню, починають на-
бирати вагу. Після цього раніше ми пере-
водили їх в обласну дитячу лікарню для 
подальшого лікування.  Але минулого 
року відкрили у себе відділення другого  
етапу виходжування недоношених ново-
народжених діток. І ось цю дівчинку, яка 
з’явилася на світ з вагою 780 грамів, наші 
медики виходили і виписали додому уже 
з набраною вагою до 2 кілограм. 

У цих відділеннях отримують допомо-
гу дітки з вродженими вадами, з різними 
відхиленнями в здоров’ї, які були діагнос-
товані ще у перинатальному періоді. Адже 
у нас проводиться скринінг при вагітності 
й багато патологій виявляють ще до поло-
гів. Минулого року таких немовлят наро-
дилося більше двох сотень. 80 відсотків з 
них - це якраз передчасно народжені діти. 
І, як я уже казала, їм надають всі види 
тривалої респіраторної підтримки – від 
штучної вентиляції легень до неінвазив-
ної вентиляції в різних режимах.  Кожна 
дитина підведена до монітора, де цілодо-
бово, щохвилини, медики відстежують її 
життєзабезпечуючі показники. 

- Що б ви побажали нашим читачам, 
а особливо – майбутнім мамам?

 - Щоб у них, у їхніх родинах народжу-
валися гарні, здорові діти. Звертайтеся в 
обласний перинатальний центр, у нас є 
всі для цього умови. Облаштовані індиві-
дуальні пологові зали для партнерських 
пологів.  Умови перебування роділь, поро-
діль наближені до домашніх, відповідають 
сучасним європейським стандартам. Усі 
палати для жінок у післяпологовому відді-
ленні оснащені санвузлами, можна прийня-
ти душ. В індивідуальних палатах є також 
телевізор, холодиль-
ник. А найголовніше 
– це професіоналізм 
наших спеціалістів.
Фото Івана ПШОНЯКА.

Валентина Якимчук: «Скільки 
болю терпіли раніше жінки під 
час пологів. Зараз такого нема»

Зіна кУШНіРУк

У відділенні спільного перебування матері та дитини: медичний 
директор Валентина Якимчук, завідувачка відділення ірина Грабчак 

та молоді лікарі (черговий обхід)
Щасливі матусі!

Валентина ЯкиМчУк

Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної 
терапії Микола Муляр з анестезисткою Марією Гошар старша анестезистка людмила Дацків
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Протягом 60 років творчої 
діяльності тернопільський 
фотограф і журналіст Василь 

Бурма зробив тисячі світлин. Свій 
ювілейний вернісаж присвятив 
людям та рідному місту. На виставці 
зі світлин на глядачів дивляться 
різні обличчя - від президентів 
до жебраків, чоловіки та жінки, 
молоді та старші, кожний портрет – 
окрема історія. 

Відвідувачі впізнають знайомих та уваж-
но придивляються до незнайомців. Части-
на експозиції - «Краяни і гості».

- Це портрети людей, яких знав, знаю і 
пам’ятаю, - каже Василь Бурма. – Я журна-
ліст, фотокор, тому салонних знімків я не 
маю. Завжди шукаю образ, без позування, 
тоді прочитується настрій. Особливо лю-
блю знімати малих і старих, бо вони безпо-
середні. Люблю правдивих людей.    

Поряд пейзажі рідного міста Тернополя, 
які сприймаються, як портрети «файно-
го». Тернопільський став, вулички і світло 
– сонячне, від ліхтарів, ніжно-сніжне, радіс-
но-весняне – об’єднані назвою «Вогні Фай-
ного міста». 

- Журналістика зробила з мене фотогра-
фа, – розповідає Василь Бурма. – Доводилось 
у газеті  підписувати чужі знімки, і мене це 
дратувало, тому взяв камеру до рук і непога-
но в мене виходило фотографувати вже тоді. 

Василь Бурма фіксує історію, створюючи 
неповторний архів Тернопільщини, напов-
нений емоціями. Фотографував спочатку 
на плівку, сьогодні працює з цифровою ка-
мерою. У минулому залишилась фотостудія 
у редакції, де проявлялись фотоплівки та 
друкувались світлини, як чорно-білі, так і 
кольорові. Усі негативи Василь Бурма збе-
ріг і передав у краєзнавчий музей.

- Тепер все простіше – вставив флешку і 
всі фото на екрані є, але магії народження 
на очах світлини немає, - додає фотограф. 

Унікальний чоловік ще і тим, що до цієї 
пори 58 років активно працює в обласній 
газеті «Вільне життя». Завжди у пошуках 
вдалого ракурсу - 85-річного фотографа 

рідко бачать без фотокамери у руках. 
У ловлі кадрів він неперевершений і часто 
ризиковий.  

- Коли будували комбайновий завод, 
захотів зробити його панораму з димаря і 
поліз догори, а дві металеві скоби саме ру-
хались – залізти вдалось, знімки зробив, а 
як злізти вниз? І вітер такий сильний, хо-
лодний, взяв мене страх висоти, але якось 
переборов його і почав спускатись, - згадує 
фотограф.

Під час фотополювання, коли задивився 
на захід сонця на причалі, чоловік пірнув у 
Тернопільський став.

- Один крок вперед і - шубовсть у 
воду, просто в одязі. Під водою була одна 
думка – де моя камера, - розказує пан Ва-
силь. - Випірнув на поверхню, а чоловік 

на березі сміється – такого ще не бачив, як 
людина, падаючи у воду, камеру викидає на 
берег. 

«Вся історія міста є у ваших роботах» – 
підсумував міський голова Тернополя Сер-
гій Надал.  «Світлоносець» – назвав Василя 
Бурму поет Олег Герман. «Ще треба пошу-
кати в Україні такого журналіста і фотоху-
дожника, як Бурма» – додав директор Тер-
нопільського художнього музею Ігор Дуда. 

- На весіллях і корпоративах безбідно жив 
би, а він бере намет і їде в Сидорів і ночує 
там, бо знає, що на світанку Сидорівський 
замок нагадує корабель, -  каже про Василя 
Бурму колега по творчому цеху Галина Са-
довська, заслужена журналістка України.

Василь Бурма не тільки фотограф, а ще 
і знавець Тернопільщини і з любов’ю пи-

сав і пише про тваринний світ, природні 
та архітектурні дива краю. Він є і автором 
книжок і путівників: «Берегами Серету», 
«Тернопільське озеро», «Дороги, путівці, 
стежини», «Привиди старих замків (Терно-
пільщина)». 

Багато тернополян прийшли привітати 
Василя Бурму з ювілеєм. Його нагородили 
«Почесною відзнакою міського голови», 
подарували  годинник від Тернопільської 
обласної ради, студенти Тернопільського 
мистецького фахового коледжу імені Соло-
мії Крушельницької вітали грою на банду-
рі та піснями, молоді журналісти, з якими 
працює пан Василь, підготували віршовані 
вітання та потішили метра фотографії ма-
ленькими імпрезами. 

Тернопіль шанує талант фотографа і 
журналіста Василя Бурми – він заслужений 
журналіст України, член Національної спіл-
ки журналістів України і Національної спіл-
ки фотохудожників України, лауреат Терно-
пільської обласної премії імені Володимира 
Здоровеги та має іменний пам’ятний знак 
на Алеї зірок у Тернополі. 

- Будні для мене були празником. У мене 
в шафах сотні сорочок і стільки ж крава-
ток. Я одягаю їх і приходжу у редакцію, а 
мене питають: «А чого це ти вирядився?». 
А я кажу: «На роботу – як на свято». Як би 
не було важко, я завжди йшов на роботу 
окрилений. Коли любиш свою професію, то 
і біда – не біда, і будень – як свято, і все вда-
ється, - каже Василь Бурма. 

Головний подарунок місту зробив таки 
митець - це тисячі світлин, миті життя, збе-
режені для людей об’єктивом талановитого 
фотографа, частину з яких можна побачити 
на вернісажі у Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї до 20 червня.

Олена МУДРА.

«ЛюбЛю правдивих Людей» 
У краєзнавчому музеї відкрили 

вернісаж-фотовиставку Василя Бурми 
«Вогні Файного міста. Краяни і гості»

nday.te.ua
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В Україні понад один 
мільйон людей 
хворіють на онколо-

гічні недуги. Як свідчить 
статистика, третина з них 
дізналися про свій діа-
гноз лише на третій або 
четвертій стадії. Одним 
із лідерів серед онколо-
гічних захворювань як 
в Україні, так і в Європі, 
є рак легень, трахеї або 
бронхів. Щороку на 
Тернопільщині його діа-
гностують у 600 людей. 
Варто додати, ця недуга 
не лише найпоширеніша, 
а й практично не прояв-
ляється ані зовнішньо, ні 
больовими відчуттями. 
Саме тому часто її виявля-
ють дуже пізно. 

На базі Тернопільського облас-
ного клінічного онкологічного 
диспансеру працює одне із най-
сучасніших в Західній Україні 
торакальних відділень. Саме тут 
роблять унікальні торакоспопічні 
операції, які дозволяють через не-
великі розрізи видаляти пухлини, 
відбирати на аналіз тканини, міні-
мально травмуючи хворого. 

Про сучасні технології, які ряту-
ють життя, «тривожні дзвіночки» 
онконедуг та профілактику їх ви-
никнення ми розпитали у Назарія 
Чорного – провідного торакаль-
ного онкохірурга Тернопільщини, 
лікаря торакального відділення 
Тернопільського обласного клініч-
ного онкологічного диспансеру.

- Назарію Богдановичу, роз-
кажіть чим, власне, займається 
торакальна онкологія. Йдеться 
лише про легені чи не тільки? 

- З латинської «торакс»- грудна 
клітка. Тому торакальна онкологія 
займається діагностикою та ліку-
ванням органів грудної порожни-
ни. Йдеться про такі онкологічні 
недуги, як рак стравоходу, рак 
легень, трахеї, бронхів, пухлини 
середостіння - тімому, неходжкін-
ську лімфому, нейробластому. Діа-
гностувати такі недуги непросто. 
Тому що ми не можемо з легкістю 
взяти матеріал на дослідження, 
адже доступ в грудну клітку вже 
є травматичний. Щоб отримати 

матеріал, потрібно нанести певну 
травму пацієнту. 

- Як же доводиться діяти в та-
кому випадку?

- На Тернопільщині лише в онко-
диспансері ми проводимо трансто-
ракальну біопсію під відеоконтр-
олем комп’ютерної томографії. 
Ми, чи не єдині у Західній Україні, 
робимо таку процедуру. Уявіть, ще 
донедавна потрібно було вико-
нувати повноцінну операцію, аби 
зробити біопсію пухлини легень. 
Людина змушена була два тиж-
ні лежати в лікарні, отримувала 
значну травму - і це лише для діа-
гностики. Зараз ми можемо роби-
ти це з допомогою мінімального 
розрізу. Маємо торакоскопічну 
стійку, бронхоскоп, відеоброн-
хоскоп, аби детально можна було 
обстежити органи дихання. Може-
мо зробити фото, аби підтвердити 
людині, що є проблема. От недав-
но у мене на прийомі був пацієнт, 
якого я прооперував два місяці 
тому – у нього була пухлина ниж-
ньої частини стравоходу. Ми йому 
провели унікальну операцію, яку 
ще не робили на Тернопільщині і 
мало де роблять в Україні – лише 
у Вінниці, Києві та Феофанії. Вида-
лили йому пухлину з допомогою 
трьох розрізів. Щоб вийняти пух-
лину, один з розрізів розширили 
лише до трьох сантиметрів.

 Сьогодні ми використовуємо 
торакоскопію при раку легень, 
видаляємо вражені частини цьо-
го органу. Ще кілька років тому, 
аби виконати таку операцію, ми 
змушені були робити розріз від 
грудини до хребта з розширенням, 
а інколи зламуванням ребер. Щоб 
відновитися після такого опера-
тивного втручання, потрібен був 
щонайменше тиждень. А от больо-
ві відчуття у людини залишаться 
ще надовго – цей рубець буде да-
вати про себе знати. Після тора-
коскопії, яка передбачає 2-3-сан-
тиметрових розрізи, я пацієнтів на 
3-4 день відпускаю додому. Якщо 
операція вранці, то ввечері люди-
на вже може встати з ліжка. Цей 
метод менш травматичний, лю-
дина потребує менше знеболюю-
чих після операції. Завдяки йому 
ми можемо оперувати літніх лю-
дей. Адже ще донедавна від таких 
операцій відмовлялися, оскільки 

пацієнти у поважному віці просто 
не могли перенести таке складне 
оперативне втручання – нанесе-
на травма могла спровокувати 
смерть. Найстарший пацієнт, яко-
го я прооперував методом тора-
коскопії, має 82 роки. 

- Статистика говорить, що 
третину онкологічних недуг 
виявляють на 3-4 стадії. Які 
симптоми мають насторожити 
людину, що допоможе якнайш-
видше виявити онкологічну 
недугу?

- Насамперед, у людини з’яв-
ляється паранеопластичний 
синдром. Вона скаржиться на 
втомлюваність, біль у ногах та 
важкість, які турбують не лише 
після напруженого дня, а й в ста-
ні спокою або вранці, затерпання 
кінчиків пальців, незрозуміле 
схуднення. Також має насторожи-
ти свербіж шкіри, підвищена піт-
ливість або температура тіла, яка 
тримається тривалий час. Зви-
чайно, це може бути і при інших 
хворобах. Але маючи такі симпто-
ми, варто піти до лікаря. 

- А щодо онкологічних захво-
рювань органів грудної порож-
нини? Які «тривожні дзвіноч-
ки» є у них? 

- Небезпека цієї групи онко-
недуг у тому, що вони тривалий 
час ніяк не проявляються. Тому 
їх нерідко діагностують на пізніх 
стадіях. До прикладу, пухлина в 
легенях може виростати до 10 
сантиметрів, не даючи жодним 
чином про себе знати. Я вважаю, 
що дуже неправильно було відмі-
няти профогляди. Переконаний, 
кожна людина раз у рік повинна 
робити рентгенографію грудної 
клітки. Знаєте, чим нам допоміг 
коронавірус? На перший погляд, 
це звучить абсурдно, але насправ-
ді саме завдяки тому, що багато 

людей робили комп’ютерну то-
мографію – одні за направленням 
лікарів, інші для перестороги, ми 
почали виявляти рак легень на 
першій стадії. Я ще не пам’ятаю 
такого року, щоб до мене прийшли 
п’ять пацієнтів з цією недугою на 
першій стадії. Зазвичай, так рано 
«спіймати» її не вдавалося. Це був 
максимум один пацієнт у рік, а 
сьогодні це число значно більше. 
Таку маленьку пухлину можна на-
багато легше вилікувати. 

Люди ж часто не обстежуються 
і втрачають дорогоцінний стан, 
коли хвороба лише починається 
і можна її легко зупинити. Коли 
пухлина розташована в центрі 
грудної клітки, то вона швидше 
дасть про себе знати – з’явиться 
задишка, кашель. Якщо ж розта-
шована периферично, тоді її від-
чути важко, адже легенева тка-
нина не дає больових відчуттів і 
відповідно людина не розуміє, що 
з нею щось не те. Також аналізи 
крові, зазвичай, нічого не пока-
жуть. Хіба вже на глибокій стадії 
розвитку хвороби. 

Хочу закликати людей «прислу-
хатися» до свого здоров’я і стану 
організму. От, до прикладу, все 
було добре, а тут почали боліти 
ноги, йдіть до лікаря. Він обов’яз-
ково призначить вам обстежен-
ня, зокрема рентгенографію. Так 
само, якщо ви почали худнути, але 
вживаєте таку ж кількість їжі, це 
теж причина пройти обстеження. 
Або ж коли ви відчуваєте незро-
зумілий клубок у стравоході, не 
можете вживати їжу звичними 
шматками, відчуваєте, що десь 
вона блокується, відчуття нудоти 
чи рвота після їжі, обов’язково вар-
то звернутися до сімейного лікаря. 

- Які фактори провокують ви-
никнення онкологічних захво-
рювань органів грудної порож-
нини? 

- Рак стравоходу може вини-
кати через регулярне вживання 
гострої їжі, неякісних продук-
тів харчування, алкоголю.Якщо 
йдеться про рак легень, то дуже 
часто його провокує робота на 
шкідливому виробництві – у шах-
тах, на виробництві пам’ятників 
чи інших виробів з каменю. Якщо 
люди ріжуть граніт чи мармур і 
не захищають обличчя респірато-
ром чи маскою. Цей радіоактив-
ний пил осідає в легенях і прово-
кує онкологічні недуги. Звичайно, 
що у зоні ризику курці. Однак 
неодноразово ця недуга турбує 
людей, які не палять. Кілька ро-
ків тому у мене практично в один 
час були дві пацієнтки віком 30 
років із раком легень на 4 стадії. 
В обох по двоє діток, щасливе сі-
мейне життя, жодних соціальних 
проблем, відсутні шкідливі звич-
ки. Тривалий час вони не робили 
рентген легень, адже не бачили у 
цьому потреби. На роботі цього не 
вимагали, здоров’я не насторожу-
вало. Насправді, це дуже страшно. 

- Пандемія коронавірусу змі-
нила наше життя. Багато людей 
досі боряться із ускладнення-
ми здоров’я після цієї недуги. 
Як захворювання на коронаві-
рус впливає на онкологічних 
хворих?

- Серед моїх пацієнтів є багато 
таких, які, до прикладу, подолали 
рак 20 років тому, але після ко-
ронавірусу хвороба повернулася 
або з’явилася інша важка недуга. 
Сильне пригнічення імунітету 
після COVID-19 провокує віднов-
лення онкологічних недуг. Мож-
ливо, це співпадіння, адже масш-
табні наукові дослідження ми не 
проводили, але такі випадки у 
моїй практиці непоодинокі. 

- Що можете сказати людям, 
які дізналися, що у них онко-
логічна недуга?

- З власної практики знаю, що 
у таких випадках пацієнти впа-
дають у відчай, часто бояться 
розпочинати лікування або від-
мовляються, вважаючи, що їм 
вже нічого не допоможе. Хочу 
запевнити всіх, сьогодні онко-
логія – це не вирок. Головне діа-
гностувати і розпочати лікуван-
ня. Пацієнти із 4 стадією раку 
легень успішно проліковують-
ся і повертаються до звичного 
життя і роботи. Від хвороби не 
втечеш, тому краще звернути-
ся до лікаря і подолати її разом.  
І вкотре хочу закликати усіх - бе-
режіть своє здоров’я, «прислу-
хайтеся» до свого організму і 
неодмінно про-
ходьте регуляр-
ні обстеження! 

Назарій чОРНий: «пухлина в легенях може виростати до 
10 сантиметрів,  не даючи жодним чином про себе знати»

Тернопільський онколог розповів про сучасні 
технології, які дозволяють долати рак навіть після 

80-ти, та чому регулярна рентгенографія рятує життя

Юля 
ТОМчиШиН.

лікарі торакального відділення Тернопільського 
обласного клінічного онкологічного диспансеру
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через пандемію 
понад 100 млн. працівників 

опинилися в злиднях
Пандемія Covid-19 призвела до того, 

що понад 100 мільйонів працівників 
опинилися в злиднях. Про це йдеться в 
доповіді ООН, повідомляє AFP. Наслідки 
цих злиднів пояснюються тим, що ро-
бочі години різко скоротилися, а доступ 
до якісної роботи зник. Криза на ринку 
праці, викликана пандемією, далека до 
завершення, попереджає Міжнародна ор-
ганізація праці (МОП) ООН. Очікується, що 
рівень зайнятості повернеться на допан-
демічний рівень не раніше 2023 року. А в 
кінці цього року на планеті буде не виста-
чати 75 мільйонів робочих місць. У 2022-у 
очікується, що глобальне безробіття скла-
де 205 млн. осіб - набагато більше, ніж 187 
мільйонів - у 2019-у. 

Польща спростить 
працевлаштування 

для українців
У Польщі анонсували спрощення 

працевлаштування для українців. «Ми 
хочемо, щоб іноземці могли легко при-
їжджати в Польщу, починали тут пра-
цювати, особливо в професіях, де нам не 
вистачає робочої сили. Щотижня я чую 
від підприємців, що в них мало робочих 
рук, щоб працювати не тільки в таких 
галузях, як торгівля й будівельні послу-
ги, але й в інших сферах, наприклад, ІТ», 
- сказала заступниця міністра розвитку, 
праці й технологій Польщі Івона Міхалек, 
пише dziennik. Національний план рекон-
струкції сприятиме працевлаштуванню 
іноземців. Це має заповнити дефіцит на 
польському ринку праці. Планують поси-
лити роль бюро праці в процесі видавання 
дозволів на роботу іноземцям, скоротити 
час отримання дозволу та зменшити фор-
мальності. Роботодавці вельми схвально 
оцінюють працівників з України й Білору-
сі, наголосила Міхалек.

скільки платять 
українцям у Німеччині 

Побільшало вакансій для українців 
за кордоном. Найвищі зарплати пропо-
нують у Німеччині. Медсестрам з України 
платять 97-180 тисяч гривень на місяць. 
До медсестер чи медбратів головні вимо-
ги - знання німецької мови та досвід робо-
ти від двох років. Працювати доведеться 
35 годин на тиждень. За роботу у вихідні 
та нічні зміни передбачена окрема плата. 
110-115 тисяч гривень зарплатні пропо-
нують електромонтажникам з досвідом 
роботи від п’яти років, пише work.ua. 70-
140 тисяч гривень на місяць може заро-
бити зварювальник. При цьому є вимога, 
щоб українські документи про цю квалі-
фікацію мали європейський сертифікат. 
Його можна отримати в Харкові.

ООН планує подолати 
сНіД до 2030 року

В ООН сподіваються до 2030 року 
подолати вірус імунодефіциту людини 
(ВІЛ), який спричиняє синдром набу-
того імунодефіциту - СНІД, пише «Радіо 
Свобода». За словами директорки-розпо-
рядниці програми UNAIDS Вінні Б’яньїми, 
її агентство просить уряди країн зосере-
дитися на нерівностях, які не дають лю-
дям можливості доступу до необхідних 
послуг. «Якщо вони зможуть перекрити 
ці прогалини щодо конкретних груп най-
більшого ризику, ми зможемо покласти 
СНІДові край до 2030 року», - прокомен-
тувала вона. Б’яньїма закликала країни 
боротися проти СНІДу так само, як і про-
ти Covid-19. Спільна програма ООН щодо 
ВІЛ/СНІД повідомляла, що торік у світі 
жили з ВІЛ 37,6 мільйонів людей. І лише 
приблизно дві третини з них отримували 
лікування.

світ чекає нова 
фінансова криза

Через зміни клімату на планеті 
виникли ризики світової фінансової 
кризи. «Кліматична криза розвивається 
повільно, але вона потенційно катастро-
фічна. Є багато країн, у яких кліматична 
катастрофа є крахом фінансової систе-
ми», - сказав директор департаменту гро-
шово-кредитних систем і ринків капіта-
лу МВФ Тобіас Адріан у коментарі «CNN 
Business». В останні роки економіки Ба-
гамських островів, Філіппін та інших країн 
були зруйновані ураганами й тайфунами. 
Керівні органи мають більше працювати 
над тим, як регулювати фінансові уста-
нови таким чином, щоб зробити систему 
сприятливішою для клімату. Центральні 
банки мають оцінити, як додати клімат у 
грошово-кредитну політику й купівлю ак-
тивів, підсумував Адріан.

Молодим французам дадуть 
гроші на кіно і музеї

У 2022 році у Франції запрацює про-
грама Culture Pass, завдяки якій 18-річ-
ні французи отримають 300 євро, аби 
долучитися до культури. Протягом двох 
років молоді люди зможуть витратити ці 
гроші на квитки до музеїв, кінотеатрів, 
художніх вистав. Також заохочується і 
власна творчість: наприклад, заняття 
танцями, покупка книг або музичних ін-
струментів. Останні два роки ця програ-
ма працювала в тестовому режимі. 73% 
її учасників у звітах повідомили, що вони 
відкрили для себе різні культурні заходи, 
а 21% уперше в житті відвідали музеї, 
пише «Европульс». Також з наступного 
року відновить роботу програма Євросо-
юзу DiscoverEU. В її рамках 18-річні гро-
мадяни ЄС можуть виграти безкоштовну 
поїздку по Європі.

ціни на продукти 
ростуть найшвидшими 

за 10 років темпами
У травні ціни на харчі у світі зросли 

на 39,7%. Це найбільше місячне зростан-
ня цін із жовтня 2010 року. Індекс цін на 
продукти ООН відстежує світові ціни на 
низку харчових продуктів, зокрема зерно-
ві, олійні культури, молочні продукти, м’я-
со й цукор, пише ВВС. За останнє 10-річчя 
вони різко виросли.

Перебої на ринку й у постачаннях че-
рез Covid-обмеження на пересування при-
звели до дефіциту на місцевому рівні й 
підвищення цін. На тлі цього виникають 
побоювання щодо серйознішої інфляції 
та того, як загалом вищі ціни на продукти 
вплинуть на відновлення світової еконо-
міки в реаліях пандемії.

Єс може збільшитися за 
рахунок Західних Балкан

Очільник Європарламенту Давид 
Сассолі висловився за розширення 
Євросоюзу за рахунок країн, що нале-
жать до регіону Західних Балкан. Про 
це повідомляє DW. Сассолі передбачає, 
що включення держав, розташованих на 
Західних Балканах, до складу ЄС може ста-
ти вкрай вигідним як для самого регіону, 
так і для Європи загалом. Як зазначають 
у Funke Mediengruppe, політик вважає, що 
це «сприятиме стабільності, процвітанню 
та миру на континенті». До Західних Бал-
кан належать Сербія і Чорногорія, з якими 
Брюссель вже веде відповідні переговори, 
а також Албанія і Північна Македонія, ко-
трі офіційно вважаються кандидатами на 
вступ до ЄС. Крім того, до 
складу регіону входять 
Боснія і Герцеговина, а 
також Косово, що розгля-
даються як потенційні 
кандидати.

У Раді побили антирекорд

21 нардеп не проголосував у травні 
жодного разу, повідомив Комітет ви-
борців України. Серед них - Юрій Бой-
ко, Сергій Льовочкін, Ренат Кузьмін, Фе-
дір Христенко, Сергій Ларін, Ілля Кива з 
«ОПЗЖ», Антон Яценко з «Батьківщини». 
Були офіційно відсутні й тому не голосу-
вали Вадим Рабінович, Віктор Медведчук, 
Тарас Козак із «ОПЗЖ», Олександр Абдул-
лін, Костянтин Бондарєв, Сергій Соболєв 
із «Батьківщини», Юлія Гришина, Олек-
сандр Куницький, Євгеній Шевченко від 
«Слуги народу». Участь в 100% голосувань 
узяли тільки 10 нардепів. Порівняно з по-
передніми місяцями, у травні кількість де-
путатів, які не голосували, подвоїлася. Це 
- антирекорд за останній час. «Окремі пар-
ламентарії безвідповідально ставляться до 
депутатських обов’язків, систематично іг-
норуючи голосування», - сказав голова КВУ 
Олексій Кошель. У Раді працює 421 нардеп. 

Примусове переведення 
пенсій на банківські 

картки скасували
Примусового переведення пенсій і 

соцдопомоги на картки з 1 вересня не 
буде. Пенсії, субсидії та соцдопомогу до-
правлятимуть Укрпоштою щонайменше 
до 1 січня 2023 року. Про це пише «Gazeta.
ua». Кабмін скасував обов’язкове переве-
дення виплат на карткові рахунки через 
неготовність банківської інфраструктури. 
Банкомати наявні лише в 4% міст України 
й 13 мільйонів українців не мають можли-
вості користуватися банківськими послу-
гами. Укрпошта покриває 100% населених 
пунктів і може надати фінансові послуги 
всім українцям. Можливість виплати ма-
теріальної допомоги на поховання близь-
ких також найближчим часом повернуть 
на «Укрпошту» і це торкнеться майже 700 
тисяч осіб.

Депутати повернули 
ув’язнення за брехню 

в деклараціях
Рада схвалила в другому читанні 

законопроєкт президента Володимира 
Зеленського про відновлення кримі-
нальної відповідальності у вигляді поз-
бавлення волі за брехню у деклараціях. 
Закон вносить зміни до статті 366-2 КК. 
Для депутатів, держслужбовців і пред-
ставників органів місцевого самовряду-
вання передбачили обмеження волі на 
строк до 2 років і штраф від 3000 до 4000 
неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян, якщо вони не внесли в декларації 
відомості про активи і нерухомість на суму 
від 500 до 2000 прожиткових мінімумів 
для працездатних осіб. Якщо ж вартість 
незадекларованого буде понад вказану 
суму, то за це загрожує 2 роки в’язниці або 
штраф від 4000 до 5000 неоподатковува-
них мінімумів. Крім того, особа, яка вчини-
ла кримінальні правопорушення за згада-
ними статтями, не зможе бути звільнена 
від кримінальної відповідальності, навіть, 
якщо вона покаялася, сприяла розкриттю 
злочину і повністю відшкодувала завдані 
нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Продавати ліки дітям таки 
можуть заборонити

Рада підтримала в першому читанні 
проєкт закону, що забороняє продавати 
ліки дітям до 14 років. Необхідність но-
вого закону пояснюють потребою змен-
шити неконтрольоване вживання медпре-
паратів та частими випадками отруєння 

дітей ліками. «Лікарські засоби, які аптеки 
мають відпускати лише за рецептом ліка-
ря, спокійно продають без нього. А інколи 
навіть самі фармацевти можуть порадити 
лікарський засіб та закрити очі на відсут-
ність відповідного рецепта в покупця та 
його вік», - йдеться в пояснювальній за-
писці. За новим законом, якщо працівник 
аптеки сумніватиметься у віці покупця, 
має попросити документи. 

Можуть ввести ПДВ 
на продаж новобудов

Кабмін вніс до парламенту законо-
проєкт, яким пропонується оподаткову-
вати ПДВ вартість операції з продажу 
новозбудованих квартир або будинків. 
Ініціатор - прем’єр-міністр Денис Шмигаль, 
пише Фінанси.ua. У частині податку на до-
дану вартість пропонують розширити базу 
оподаткування за рахунок оподаткування 
операцій з постачання всього ринку жит-
ла (об’єктів житлового фонду), крім житла, 
що будується за бюджетні кошти. Також 
документ пропонує запровадити оподат-
кування податком на доходи фізичних осіб 
- ПДФО за ставкою 18% доходів, отриманих 
від продажу протягом звітного податково-
го року третього та наступних об’єктів не-
рухомості. Майже всі його положення зако-
нопроєкту вступають в силу уже з 1 липня.
У частині лікарень відновлять 

планові госпіталізації
Лікарні, не призначені під прийом 

Covid-хворих у першій хвилі, віднов-
лять надання планової допомоги іншим 
хворим. Це стало можливим завдяки ста-
білізації епідемічної ситуації, повідомив 
міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. 
«Ми визначили перелік лікарень, у які гос-
піталізуватимуть пацієнтів з коронавіру-
сною хворобою. Всі інші заклади повинні 
відновити надання планової допомоги», 
- сказав він. Меддопомогу з лікування ко-
ронавірусом надаватимуть 257 лікарень. 
У разі закриття відділення, яке приймало 
хворих на Covid-19, пацієнтів мають долі-
кувати або перевести до іншої лікарні для 
завершення лікування.

Військовим планують 
підвищити пенсії

Міністерство соціальної політики, 
Міноборони та МВС розробляють рішен-
ня для підвищення пенсій військовим. 
Про це повідомила глава Мінсоцполітики 
Марина Лазебна. «У нас є чотири варіанти, 
як зробити перерахунок пенсій військо-
вослужбовцям. Вони дорогі - від 40 до 60 
мільярдів гривень, і нам потрібно буде до-
мовлятися, щоб знайти ресурс», - заявила 
вона. Півмільйона пенсіонерів-військовос-
лужбовців чекають на справедливі пенсії. 
«Якби не скасували індексацію у 2017 році, 
військові вже отримували би на 30% біль-
ше», - заявила міністр.  

Борги зa комунaлку - 
мaйже 80 мільярдів

Упродовж року в Укрaїні борги зa ко-
мунaлку виросли нa кількa мільярдів 
гривень. Через це постaчaльники компо-
слуг подaють до суду і зaбирaють у жите-
лів нaшої крaїни мaшини, меблі тa речі, 
продaючи їх потім нa aукціонaх.

Тaкож зaборговaність може збільши-
тися внaслідок пені тa штрaфів, передaє 
«Оглядач». Укрaїнці зaборгувaли зa ко-
мунaлку 79,1 млрд. грн. Нaйбільші бор-
ги - зa гaз. Якщо зaгaльну зaборговaність 
поділити нa кількість всіх сімей у крaїні, 
то вийде, ніби кожнa з них виннa близько 
5,3 тис. грн. Борги зростaють, a прогрaму 
субсидій урізають. У середньому в багато-
поверхівці нaкопичує борги кожнa десятa 
квaртирa. У деяких із них сумa зaборговa-
ності вже перевaлилa зa 100 тисяч. Зa рік 
борги збільшилися: зa гaз - 30,2 млрд. грн. 
(було 27,3 млрд. грн.); зa опaлення і гaря-
чу воду - 28,7 млрд. грн. (було 22,3 млрд. 
грн.); зa воду - 6,1 млрд. грн. (було 5 млрд. 
грн.); зa електроенергію - 7,8 млрд. грн. 
(5,4 млрд. грн.).

Україна Світ

Ольга чОРНа.
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Господар

Мабуть, всі 
господарі хочуть 
вирощувати 

здорові огірки і 
насолоджуватися пізнім 
урожаєм. Існують певні 
правила, яких необхідно 
дотримуватися при 
догляді огірків, і тоді ви смакуватимете домашні 
огірочки до осені. Головне: робити все правильно 
і вчасно.

Покращуємо кореневу систему
Чим краще розвинена коренева система огірків, тим біль-

ше шансів отримати хороший врожай. Можна допомогти 
рослині сформувати додатково придаткове коріння, притис-
нувши стебло до землі та присипавши його вологим ґрунтом. 
Також варто обірвати листки до 5 справжнього, щоб коріння 
розвивалося краще. 

Огірки люблять воду
У спекотні дні огіркам потрібен дуже частий полив - зде-

більшого, щоденно або через день потрібно поливати те-
плою водою. При зниженні температури повітря, в похмурі 
дні полив або обмежують або тимчасово припиняють. Поли-
вати огірки найкраще ввечері.

Пасинкуємо
Пасинки - це зайві пагони, які забирають сили у рослини, 

в результаті чого вона не дає плодів. Пасинкування огірків 
збільшує врожай огірків у 2-3 рази, завдяки своєчасному ви-
даленню нижніх бічних пагонів. Досвідчені городники ствер-
джують, що достатньо видалити пасинки в пазухах перших 
5-8 листків і зав'язі в пазухах перших 2-4 листків. Видаляти 
пасинки треба гострим ножем або ножицями, намагаючись не 
пошкодити основне стебло, листки, квітки і зав'язі. Зрізи мож-
на обробити «зеленкою», щоб у ранки не потрапила інфекція.

Правильно мульчуємо
Мульчування дозволяє розмножуватися ґрунтовим мі-

кроорганізмам, дощовим черв'якам, зберігає вологість, ро-
бить ґрунт більш повітряним. У результаті корінню добре 
дихається, що сприятливо позначається на розвитку росли-
ни. Для мульчування огірків підійдуть матеріали: гній, прілі 
тирса, солома, торф. Не рекомендується мульчувати огірки 
свіжоскошеною травою, оскільки великий ризик ураження 
різними гнилями. Треба стежити, щоб шар мульчі не сти-
кався зі стеблами, особливо на ранніх стадіях зростання - це 
може пошкодити їх і навіть призвести до хвороб.

Не перетримуємо огірки
Не чекайте, поки плоди наберуть максимальну вагу. Очі-

кувана вигода від збору більш великих плодів може оберну-
тися зниженням врожаю. Якраз навпаки: чим частіше зби-
раємо огірки, тим вищою буде врожайність.

Рихлення ґрунту і підгодівля
Якщо ґрунт ущільнюється і на ньому утворюється кірка, 

рослині бракує ґрунтового повітря. Вона починає відстава-
ти в рості, зав'язі обсипаються. Цього допускати не можна. 
У момент плодоносіння огірки самі покажуть чи потребують 
вони додаткового внесення мікроелементів, чи ні. А ось по-
піл і органіка - зелені добрива або настій прілого сіна завжди 
будуть до речі. Кожні 2 тижні можна підгодовувати огірки 
розведеним молоком, це прискорить їх зростання. Молоко 
розбавляють водою у співвідношенні 1:2.

Правильно підбираємо сусідів
Огірки найкраще себе почувають по сусідству з квасолею 

і горохом, кольрабі, качанною і цвітною капустою, селерою і 
салатом, з кукурудзою, якщо вона зростає з північної сторони.

Багато дачників вирощують помідори. 
Кожному хочеться, щоб томати виросли 
великими, соковитими і солодкими. 

Однак для цього потрібно добре постаратися. 
Однією з найголовніших підгодівель, щоб 
домогтися відмінного врожаю, може стати 
розчин бору. 

Як підгодувати помідори бором
ДЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНО: 2 грами борної кислоти, 50 

мл гліцерину, 25 мл нашатирного спирту. Спочатку по-
трібно розчинити бор в невеликій кількості гарячої води. 
Потім розчин вилити у відро з п'ятьма літрами води і до-
дати інші інгредієнти. Однак потрібно стежити за тим, 
щоб не додати зайвих грамів речовин, інакше можна 
нашкодити томатам.

Цією сумішшю потрібно обприскувати кущі. Вважа-
ється, що цей спосіб добрива ефективніший від поливу, адже рослина отримує більшу кількість 
речовини. Підживлювати рослини потрібно на самому початку цвітіння. Якщо робити це до, або 
після - ефекту вже не буде.

Використовувати цю підгодівлю також можна для багатьох інших культур. Порадують хоро-
шим урожаєм огірки, перці, суниця, а також плодові дерева, у першу чергу - яблуні.

❶ любить пухкі грядки
Для вирощування цибулі підходять 

тільки родючі легкі і середні суг-
линки. Цибуля любить тепло і 
сонце. Важливо не допускати 
утворення ґрунтової кірки. 
Нерідко городники поміча-
ють її тільки товсту і суху, 
коли шкоди врожаю вже 
завдано. Оптимальний ва-
ріант - рихлити грядки після 
кожного дощу або поливу. Це 
дозволяє зберегти вологу, а також 
забезпечити коріння і корисні ґрунтові 
мікроорганізми необхідним їм киснем. Запобіг-
ти утворенню ґрунтової кірки допоможе муль-
чування поверхні ґрунту навесні низинним 
торфом шаром 1,5-2 см, а влітку - свіжоскоше-
ною газонною травою. Повертати на те саме 
місце цибулю потрібно не раніше, ніж на третій 
рік. 

❷ Проріджуйте рослини
Ця операція дуже важлива, якщо цибулю на 

ріпку вирощують з насіння. У цьому випадку рос-
лини обов'язково потрібно прорідити, коли у них 
сформується по 3-4 листки, аби досягти інтерва-
лу між ними в 4-5 см. А ось підгортати цибулю не 
треба - це уповільнює визрівання цибулин.

❸ Підживляємо і 
оберігаємо від грибків

Якщо наростання пера йде повільно, ци-
булю можна підживити: на 10 л води 1 склян-
ка коров'яку або пташиного посліду, 1 столову 
ложку мінеральних добрив. Через 2 тижні під-
годівлю можна повторити. Втретє підживлю-
ють, коли цибулини стануть розміром в горіх. 

Коли перо цибулі досягне висоти 15 см можна 
провести профілактичну обробку проти гриб-

кових захворювань: в 10 л води розво-
дять 1 чайну ложку мідного купоро-

су і 1 столову ложку рідкого мила. 
Розчином обприскують листя 
(0,5 л на 1 кв.м).

❹ Не пригинайте 
листя

Іноді городники пригинають листя 
цибулі, вважаючи, що це прискорить до-

зрівання врожаю. Однак цей прийом не тільки 
неефективний, але й дуже шкідливий! Меха-
нізм розвитку рослини ріпчастої цибулі такий: 
до пори, до часу нове листя наростає всередині 
помилкового стебла. Коли цикл формування 
листя завершується, то порожнина всередині 
помилкового стебла залишається незаповне-
ною, після чого рослини вилягають природним 
чином. Якщо ж насильно пригинати ще зроста-
ючу цибулю до землі, то листочок всередині 
помилкового стебла зламається. Для рослин 
це дуже шкідливо - нерідко після цього вони 
загнивають. Тому не пригинайте цибулю, а до-
чекайтеся, коли вона поляже сама. Якщо це від-
бувається не одночасно, краще прибрати стоячі 
рослини пізніше - більшість із них дозрівають.

❺ Морква дуже корисна
Рекомендується висаджувати цибулю поряд 

з морквою. Таке сусідство відлякує цибульну 
муху. У свою чергу цибуля відлякує морквяну 
муху, що є дуже зручним. Категорично реко-
мендується виключити з добрив свіжий гній 
і хлористий калій. Вони сильно зменшують 
врожайність цибулі. Важливо, щоб у ґрунті був 
присутній фосфор.

секрети багатого 
врожаю огірків: 

міцне коріння, 
пасинкування та полив

Помідорам допоможе
 БОРНа кислОТа

п'ять  порад для 
гарного ВРОжаЮ циБУлі

цибулю вирощують практично на кожному городі. 
Однак не завжди ця культура щедро родить. 

Наші поради допоможуть вам отримати гарний врожай.
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СТРУНИ СЕРЦЯ

Хлопець підвівся на ноги, 
ще раз оглянувся навколо і 
повільно рушив із парку. Уже 

вдруге на цьому місці він чекає 
дівчину з красивим ім’ям Соломія. І 
вдруге безрезультатно. Бог любить 
трійцю, кажуть. Телефон Соломії не 
відповідав. Дивно усе це. Чого вона 
йому голову морочить? Ніякої логіки. 
Говорить одне, а насправді…

Денис познайомився із Соломією в соцме-
режі. В якомусь колективному діалозі дівчина 
втрутилася в обговорення арт-виставки. За-
йшов до неї на сторінку, розговорилися. Спо-
добалася. Його взагалі приваблюють розумні 
дівчата. Як жартують друзі, «якщо дівчина, 
крім букваря, нічого не читала, то у неї нуль 
шансів сподобатися нашому Денчику». Соло-
мія пише надзвичайні вірші. Її думки глибокі 
й слова проникливі. Не помітив, як просидів 
за читанням дівочих творів далеко за північ. 
Було відчуття, що це саме та, яку він шукав, 
про яку мріяв. Її ніжний голос підкорив серце 
остаточно. Вони розмовляли крізь ніч, багато 
спілкувалися в мережі. Сказати, що Соломія 
дуже подобалася Денису, це не сказати нічого. 
У свої двадцять три він не закохувався ще так. 
Єдине, що засмучувало, дівчина знаходила 
купу відмовок і причин, щоб не зустрічатися 

з ним. Уже й перестав запитувати чому. Пообі-
цяла, то буде.

Минуло чотири місяці. А їх зустріч так і не 
відбулася. Денис уже почав ображатися на 
незрозумілі витівки Солі. Навіщо вона себе 
так поводить?

Телефон нарешті озвався.
- Що на цей раз? – хотілося наговорити їй 

багато чого. – Я чекав тебе більше години! 
Солю, скажи, я тобі зовсім не потрібний?

 - Дуже потрібний! Не ображайся, я була там, 
просто не наважилася під’їхати.

- Під’їхати? На лімузині? Ти насміхаєшся?
 - Не дотепно, Денисе, – Соломія на якусь 

мить замовкла, шукаючи потрібні слова. – Я 
не хочу тебе втрачати, зрозумій!

 - Нічого не розумію! Не хочу тебе втрачати, 
але так круто відшиваю! Придумай щось ро-
зумніше!

 - Денисе, не вимикайся, будь ласка! Увесь 
цей час я не знала, як тобі сказати, бо ти став 
для мене дуже дорогою людиною. Без тебе я 
не уявляю свого життя далі. Але розумію, те, 
що я скажу, може назавжди нас розділити…

 - Та кажи уже, – Денис відверто сердився. – 
Навіть не уявляю, хто там ховається за тими 
фото красуні в мережі! Чого ти боїшся? Ти що 
монстр якийсь, щоб мене налякати?

 - Не монстр, Дене… інвалід я, візочник…
Хлопець аж присів від несподіванки. Закрив 

рукою обличчя і закусив губу, щоб не вилая-
тися. Як же так? Що за несправедливість така 
несусвітня?

 - Чому ти мені не сказала відразу? – запитав 
тихо.

 - А це щось би змінило у нашому спілкуван-
ні? Хоча…що я кажу? Звісно, ти б не захотів 
ніяких стосунків з такою дівчиною… Розумію, 
вибач, що обманула…

 - Та до чого тут це! Солю, я ж люблю тебе! 
І нам треба зустрітися, просто зараз! Кажи, 
куди їхати, я буду!

Двері відчинила бабуся. Всміхнулася мило і 
запропонувала зайти.

 - Я вас впізнала. Соломійка показувала мені 
вашу світлину. Проходьте, вона вас чекає, Де-
нисе.

Коли побачив свою дівчинку, таку тендіт-
ну й таку беззахисну, із усмішкою у тисячу 
разів сонячнішу, ніж на усіх фото, захотілося 
обійняти її і заплакати. Так, як давно-давно в 
дитинстві, коли жахливо боліло розбите колі-
но. І хто дурний видумав, що чоловіки не пла-
чуть? Він не стримував сльози.

Якийсь час обійнялися й сиділи мовчки. Ба-
буся тихенько занесла чай і тацю з печивом.

 - Соломійко, пригощай гостя. Я не буду вам 
заважати, гадаю, вам треба поспілкуватися, – і 
так само непомітно вийшла з кімнати.

 - Ти уже не сердишся?
 - Квітів шкода, – намагався віджартувати-

ся. – Хіба ж на тебе можна злитися? Ти ж моя. 
Правда?

 - Твоя…я тебе дуже люблю, Дениску, але 
хочу, щоб ти знав – тебе це ні до чого не зо-
бов’язує. Ти молодий і дуже вродливий. Я не 
хочу, щоб ти своє життя пов’язав із вічним тя-
гарем, бо тоді ти зненавидиш усе.

 - Солю! – Денис пройшовся по кімнаті. – А 
давай чай пити! Я голодний, як вовк.

На поличці з книгами зі світлини на нього 
дивилися зовсім молоді чоловік, жінка і ма-
ленька дівчинка.

 - То мої батьки і я, якщо впізнав. Я їх такими 
і пам’ятаю. Ми потрапили в жахливу аварію, 
коли мені було дев’ять. Батьки загинули, а я…

не знаю, що було б краще…
 - Не кажи так!
 - Уже змирилася із своїм існуванням, бабу-

ся дуже підтримує. Життя було таким рівним 
і передбачуваним, поки не познайомилася з 
тобою, поки не побачила тебе там, в парку. Не 
знаю, як далі бути…

 - Солю, не жени мене від себе… одній тобі 
буде у мільйон разів важче, дозволь бути по-
руч. Через рік я закінчу навчання і поїдемо 
до мого старшого брата. Він живе в Америці, 
він успішний бізнесмен. Я зроблю усе, щоб ти 
була щаслива! Бабусю, полетите з нами в Дал-
лас?

Бабуся витерла очі кутиком фартуха і пере-
хрестила їх.

 - Куди мені уже летіти? Дав би Бог, щоб до-
жити до весни. Раніше я дуже хвилювалася, 
як залишу Солю у цьому жорстокому світі, але 
зараз спокійна. Дай вам Боже, діти, дай вам, 
Боже!

Минуло п’ять років. Біля старої п’ятиповер-
хівки зупинилося таксі, з якого вийшов висо-
кий молодий чоловік. Відчинив задні двері й 
подав руку симпатичній брюнетці, а за нею 
слідом вибігло мале дівчатко на вигляд років 
три. Пара забрала багаж й зупинилася посеред 
двору. Жінка зняла темні окуляри, відкинула 
голову назад і підставила витончене обличчя 
під поцілунки весняного сонечка. Дівчатко гой-
далося на каруселі, ніби усе життя прожило в 
цьому дворі.

 - Як же я скучила! – жінка вдихнула на повні 
груди ще не прогрітого повітря. – Донечко, ході-
мо, бабуся уже зачекалася.

 - Єс, мамі….
 Бабуся, певно, стомилася в очікуванні, ледве 

переставляючи ноги, вийшла таки назустріч.
 - Греммі! Я скучав!!! – малесенька правнуч-

ка обхопила стареньку за шию і защебетала, 
плутаючи англійські й українські слова.

 - Ох! – тільки й вимовити могла, сіла під 
під’їздом, а сльози градом.

Соломія й Денис також обійняли бабусю.
 - Скільки ж ми не бачилися, доню? – бабуся 

вдивлялася в обличчя Солі. – Ти погарнішала, 
стала схожа на свою маму…

 - Дякую, ба! Ходімо уже! Амелі, доню, бери 
татка за руку…

 - Думала й не доживу до цього дня, коли 
зустрінемося. Коли Денис прилетів і сказав, 
що ще кілька операцій і уже зовсім скоро ти 
станеш на ноги, я так молилася. Віриш, казала 
навіть, що згодна ніколи більше тебе не поба-
чити, аби лиш ти ходила. А тепер розумію, що 
варто було дожити, щоб полюбуватися твоєю 
поставою стрункою…

 - То, бабуню, ваша молитва й Денисове ко-
хання поставили мене на ноги. А ще я зрозумі-
ла, що у світі є лише одна причина, через яку 
можна здатися – це смерть. А поки живемо у 
кожного з нас є безліч можливостей, щоб до-
сягти того, чого хочеш…

Бо ж дійсно поки ми живі, все можливо. Для 
того і потрібні перешкоди, помилки, щоб їх 
долати і вчитися на них, а значить жити. Ко-
жен з нас сильніший насправді, ніж думає, 
тому потрібно подолати труднощі. Піддатися 
зневірі й скласти руки означає зрадити себе, 
а зрадити себе – найостанніша справа. Роди-
на та справжні друзі – ось джерело натхнен-
ня, вони завжди за нашою спиною, як анге-
ли-охоронці, тому іноді треба забути про себе 
і подумати про них – це і є реальна мотивація. 
Мотивація до щастя.

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

На життєвих перехрестях

Привітні усмішки, 
білі халати… 

В аптеці і ліки, 
і добрі поради…

Чи то з рецептом, 
чи голова заболить, 

У «Подорожник» 
кожен спішить… 

Вірші з конверта

Україно, краю мій, колосиста нива!
Яка ти люба нам! Яка красива!
Дзвени колосся піснею дзвінкою,
Годуй народ хлібами, калачами
І напувай джерельною 

чистою водою,
Україно мила, ми 

завжди будемо з тобою!
Відроджуйся, душа твоя співає,
Колосся в полі пісню повторяє,
А ворог хай не тішиться, не зазіхає,
Йому тут нічого робити – 

в нашім краї.
Йому не вдасться наш дух зламати,
Ми рідну землю, Україну нашу,
Стіною станем дружно захищати.
Відродиться та оживе 

у мирі Україна,
Цвістиме, немов в лузі калина,
Одягнена в стрічки, 

мов молода дівчина!

* * * * *
Поле! Широке українське поле!
Край нього ростуть стрункі тополі,
І перешіптуються тихо, мило
Про Україну, про її долю. 
Про щедру ниву в колосистім полі. 
Про золотисті промені, 

що послані з небес,
Про ту країну незвіданих чудес.
Та про калину, що в гаю, 
Де соловейко заводить пісеньку свою. 
Яка пробуджує в серцях надію,
Що все ж закінчиться свавілля,
Щезнуть непорозуміння та війна,
І миру дочекається наша рідна земля.
Заколосяться золоті простори,
Манитимуть людей Шацькі озера
 І мальовничі Карпатські гори. 
Сіятиме яскрава зірка майбуття,
В Україні покращиться життя. 
А тих злодіїв у законі,
 Що довели до крайності народ,
В грошах не мають міри, ні кордонів,
Скарає врешті справедливий суд.
Народ відчує волю і свободу,
Люди уже встають з колін поволі,
Про це шепочуться тополі в полі
Про Україну, про її долю… 

Іван ПАНЧУК.
с. Котюжини 

Кременецького району.

гніздечко
Сімейне

Місто охороняють 
каштани, вони 
стали міцною 

щільною оборонною 
стіною. Схожі на 
богатирів, на солдатів, на 
воїнів. Такі кремезні, такі 
могутні, за їхніми плечима 
зовсім безпечно. Все місто 
обгороджене каштанами, 
наче фортеця мурами.

 Свій перший каштан я по-
бачила в далеких днях далекого 
дитинства. Так давно то було, що 
часом думається, а чи таки було, 

а чи наснилось? Він був один у 
селі, біля брами баби Судачки, 
такий великий і високий, як Ва-
вилонська вежа, принаймні мені 
тоді так думалось. Мама зривала 
цвіт, щоби зробити настоянку для 
лікування варикозу. А я стояла і 
диву дивувалась - гігантському 
дереву, яке було для мене на той 
час екзотикою. В лісі каштанів не 
було, а може, й були, але нам забо-
роняли далеко заходити в ліс, бо 
мара може покликати, або блуд 
вчепиться і будуть водити аж до 
самої ночі. Я боялась тої мари і 
блуду, тому тільки скраю зривала 

горіхи ліщини і збирала козарики, 
сироїжки, лисички... 

Я ще хотіла піти до того 
каштана, але мамі вже не треба 
було цвіту, а сама я іти не хотіла. 
Пішла би, але гуси сусідські так 
шипіли і бігли за мною, що я не 
дійшла до каштана, а втекла чим-
дуж додому. До мами. Той каштан 
був вищий за всі будинки, за всі 
дерева, він був як справжній ве-
лет! Квітучий дужий велетень.

…Вчора ішла ранковим мі-
стом, яке було майже безлюдним. 
Лиш каштани, дощ і кілька пере-
хожих. Я дивилась на ті красиві 

дерева і згадала свій, вперше по-
бачений єдиний каштан у селі. І... 
навіялась мамина пісня, вечірня 
казка, навіялось те, чого в мене не 
забере, не відніме ніхто - мій зати-
шок, моє босоноге дитинство, мій 
пралісок, мамині квіти і тихі сни 
тихої пори.

Неля ДРИБОТІЙ.

Вона втомилася від 
щоденних суєт, 
чоловікової зради, 

байдужості сина. Тому, коли 
лікар озвучив діагноз, не 
заплакала. Лише серце 
спершу завмерло, а потім 
так загупало, що його почув 
увесь світ. 

- Онкологію лікують. Вам потріб-
но... 

Коли вийшла з поліклініки, врапт 
усе довкола набуло інших барв, зву-
ків, змісту… Дотепер вона квапила 
час - аби швидше до вечора. А зараз 
хотілося, щоб день тривав безкінеч-
но. Зупинилася біля вітрини. Яка 
гарна сукня на манекені! Улюблено-
го небесно-голубого кольору. А фа-
сон! Давно не купувала обновок. І в 
перукарню ходила зрідка. Й не знає, 
як відчиняються двері до спа салону. 
І… 

Колись хлопці скручували в’язи за 
Любою, чубилися за неї. Не дівчина 
- картинка, казали про її вроду. Про-
рокували щасливу долю. 

Вона вибрала нареченого з міста, 
з яким навчалася в інституті. Орест 
не був красенем, але вмів зачарову-
вати дівчат. Його стосунки з черго-
вою «коханою» тривали не більше 
місяця. До Люби - першої красуні на 
їхньому курсі - клинці підбивати не 
поспішав. Боявся отримати відмову. 
Якось під час студентської вечір-
ки побився з товаришем об заклад, 

що спокусить вродливицю. Вона не 
знає, чому повелася на його зали-
цяння. Отримавши «приз», Орест 
здаватися не мав наміру. Перед за-
кінченням навчання повів Любу під 
вінець. 

Його батьки віддали молодятам 
двокімнатну квартиру, що дісталася 
у спадок. Орест завжди нагадував, 
хто господар в оселі. Коли ж Люба 
просила що-небудь допомогти, зло-
стився: 

- Досить, що житло задарма отри-
мала, ще й наймита хочеш?

Чоловік уперше зрадив, коли на-
родився син. Йому набридли дитячі 
плачі, запах ліків, каші та молока. 
Дратували колискові, які співала 
Люба. Він не приховував своїх зу-
стрічей з іншими жінками. Навіть 
хизувався, немов насолоджуючись 
болем і терпінням дружини. А Люба 
не могла його залишити. Поверта-
тися додому? Там троє молодших 
братів. Хата невелика. І що люди ска-
жуть? 

Вона заховала свою вроду за жаля-
ми й смутками. Збирала розкішне 
волосся у звичайний хвіст. Гарну по-
ставу нівечила безформним одягом. 

Якось Орест узяв її улюблене фото 
й сказав дванадцятирічному синові: 

- Бачиш, якою гарною була наша 
мама. А тепер… Не одружуйся на кра-
сунях, щоб не розчаровуватися. 

Син кинув на Любу погляд з поміт-

ним відтінком зневаги. 
- Навіщо ти це робиш? - запитала в 

чоловіка. 
- Даю синові уроки естетичного ви-

ховання, - зіронізував. 
…Люба стояла перед вітриною. 

Дивилася на своє відображення. 
Дожилася, виглядає на всі... Зайшла 
крамниці. 

- Я хотіла би приміряти сукню, що 
на манекені. 

Молода продавщиця зморщила 
носика, окинувши Любу нецікавим 
поглядом. 

Одягнула сукню. Розпустила волос-
ся. Із дзеркала дивилася не та жінка, 
що переступила поріг крамниці, а 
інша, - загадкова, з припорошеною 
смутком і розгубленістю вродою. 
Продавщиця округлила від здиву-
вання очі. Люба усміхнулася. 

Із модної крамниці винесла сукню 
й бажання знову стати достойною 
своєї вроди. Додому не поспішала. 
Чоловік на роботі. Потім подасть-
ся до чергової «голубки». Син у 
школі. А після уроків сидітиме біля 
комп’ютера. Подумала: чи не зайти у 
взуттєвий магазин? І в перукарню. Й 
купити щось із косметики… 

Вдома одягнула обновку, стала 
на підбори. Підфарбувала очі, губи. 
Кіт Гаррі з цікавістю зирив на свою 
господиню. Навіть забув, що миска 
порожня… 

Орест не міг втямити, що сподви-

гло дружину на такі раптові зміни. 
- З якого дива тратиш гроші? - до-

питувався. - Син - випускник через 
два роки. На навчання треба збира-
ти. До кого чепуришся? 

- Я почала жити, - відповіла, і приш-
пелила Ореста суворим поглядом до 
підлоги. 

Любине перевтілення не залиши-
ло байдужими й сусідок-пліткарок. 

- Доскакався Орко. Набридли Любі 
його походеньки. Така гарна жінка, а 
життя з вар’ятом капарає. Певно, зна-
йшла собі когось. Давно пора. І малий 
матір за покоївку має... 

Люба вирішила мовчати про свою 
недугу, доки стачить сили. Взяла хво-
робу чи то у подруги, чи в спільниці. 
А та штовхала її в обійми життя, на 
якусь мить забувши про свою безком-
промісність. Чоловік навіснів, думаю-
чи, що в Люби завівся залицяльник. 
Її перевтілення збило з пантелику й 
колегів на роботі. А шеф намагався 
запросити на каву. Лише синові нове 
материне амплуа було байдуже. 

- О, наша мама джинси собі купи-
ла. Ну-ну, і хто ж цей щасливчик, що 
оцінюватиме обновку? - не вгавав 
Орест. - Я вже забув, які на смак варе-
ники. А вона все чепуриться. Певно, 
сину, будеш мати іншого тата. 

- А я забула, яке на смак життя! 
Люба перестала носити годинника 

- здавалося, що стрілки підганяють 
час. У її гардеробі з’являлися нові 

речі. У тілі - біль і втома. А в душі - 
страшне німе ридання

Лікар не впізнавав своєї пацієнт-
ки. Здивовано дивився на вродливу 
жінку, якій залишилося жити… А 
вона усміхалася до нього, як недавно 
до молодої продавщиці у модному 
магазині. 

- Дуже добре, що виконуєте мої ре-
комендації. От і результат. 

- Я просто жила, - перебила лікаря 
Люба. - Просто… була жінкою… Шко-
да, що мало. Шкода, що пізно… 

…Їй приснилося дитинство: село, 
літнє надвечір’я, лелече гніздо на 
дереві, що росло на їхньому подвір’ї, 
журавель та журавка. Якась невиди-
ма сила підняла маленьку Любу від 
землі й вона разом з птахами злеті-
ла в небо. Їй легко і не лячно. Тіль-
ки чомусь, спотикаючись об сльози, 
біжить дорогою 
мама й гукає, 
аби Люба повер-
нулась… 

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: колектив аптеки «Подорожник» у м.Ланівці. 
Наталія Найсик - завідувачка (у центрі). Зліва - направо: Тетяна Бондар, Маріанна Романюк, 

Лариса Шпирук - фармацевти; Оксана Качала - фасувальниця медичних виробів.

Півонії
Півонії рожеві, як фламінго, 

Стоять в городі на одній нозі.
Ліна КОСТЕНКО.

Під плотом, до сонця прямо,
Розсілись кущі, як газдині.
Червоно-гарячі, як рана,
І білі - дівоча невинність...

Рожеві - такі світанні!
А цвіт - аж засліплює очі!
Як птахи - чужі і незнані
Злетіти з городу хочуть...

Наструнені, наче скрипки,
Рукою маестро травня.
Вимочує їх до нитки
Дощик із самого рання.

* * * * *
Ще дощ цей - молодий.
Він ще не пахне літом.
Він ллється на сади
І світиться між цвіту.

Веселий, як пустун,
Сміється прямо в очі...
Цей дощ, немов чаклун, -
Зачарувати хоче!

Залишуся сама
З лицем, тобі відкритим,
І буде щось весна 
Про мене говорити...

Цей дощ ще молодий.
Нічого він не відає...
Розгублені сади
Його колишуть вітами...

Ганна КОСТІВ-ГУСКА.

* * * * *
Сповиті в долю, радості і болі,
Не раз без дозволу ідуть у світ.
Емоцій шквал приносять із собою,
Окрилюють чи приземлять політ

Душі тремкої в дійсності чи мріях,
Де барви домальовують чуття.
І стигнуть сльози в серці чи на віях, -
Обставин тло дописує життя,

Сплітаючи в єдино чорне й біле,
Дозуючи в незримих терезах.
Тріпочуть душі, наче захмелілі,
Шукають вихід на земних стежках.

Вібрує Всесвіт – ми його краплини,
Двигун одвічний, в майбуття посил.
Любов й аналіз – якості людини.
Живімо з ними. Дай нам, Боже, сил. 

Марія ГУМЕНЮК.

Про Україну,
про її долю…

Мотивація до щастя
Денис глянув на годинник. Стрілка поволі наближалася до 

дванадцяти. «Добре, зачекаю ще цих кілька хвилин, бо й так 
черговий раз витратив годину незрозуміло на що!» – намагався сам 
себе заспокоїти. На лавці поруч так само зневірено опустили голови 

й квіти. Чому вона не прийшла знову?

Сокровенне «Я просто була жінкою...»

Ольга 
ЧОРНА

Мікросюжети Мій перший каштан і мамині квіти
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* * * * *
У матчі за Суперкубок 

УЄФА-2021 зіграють англій-
ський «Челсі» та іспанський 
«Вільярреал». «Челсі» бити-
меться за трофей на правах 
переможця Ліги чемпіонів, 
а «Вільярреал» - як тріумфа-
тор Ліги Європи.

Матч за Суперкубок 
УЄФА відбудеться 11 серпня 
на стадіоні «Віндзор Парк» 
в Белфасті. Ця арена може 
вмістити 18 тисяч 500 гля-
дачів.

Минулого року волода-
рем трофею стала «Баварія», 
яка обіграла «Севілью» (2:1).

Це буде 46-й розіграш 
Суперкубка Європи в істо-
рії. «Челсі» буде боротися за 
цей трофей уп’яте і може ви-
грати його вдруге. Вперше 
«сині» виграли цей титул в 
1998 році. Для «Вільярреа-
ла» це буде дебютний матч 
за Суперкубок.

* * * * *
Британський важкова-

говик Даніель Дюбуа нока-
утував румуна Богдана Діну 
в другому раунді та здобув 
вакантний титул тимчасо-
вого чемпіона світу WBA у 
надважкій вазі.

Повноцінним чемпіо-
ном світу WBA (Всесвітньої 
боксерської асоціації) є ін-
ший британець - Ентоні 
Джошуа, який також володіє 
титулами WBO (Всесвітньої 
боксерської організації) та 
IBF (міжнародної боксер-
ської федерації).  Чемпіо-
ном світу WBC (Всесвітньої 
боксерської ради) є амери-
канець Деонтей Вайлдер. 

* * * * *
Керівництво Української 

асоціації футболу затвер-
дило план-календар УПЛ 
2021/22. Новий сезон Укра-
їнської Прем'єр-ліги стартує 

25 липня (резервний день 
- 20 липня). У чемпіонаті 
візьмуть участь 16 клубів, а 
не 14, як було раніше. Всього 
буде зіграно 30 турів.

Останній матч 2021 року 
запланований на 11 грудня, 
а завершення чемпіонату - 
на 21 травня 2022 року. 

* * * * *

Під час чемпіонату Євро-
пи в Познані веслувальники 
збірної України завоювали 
дві медалі.

Вперше чемпіонкою ста-
ла Людмила Лузан, а Віталій 
Вергелес та Андрій  Рибачок 
завоювали бронзові медалі.

* * * * *
Український тренер Сер-

гій Ребров очолив футболь-
ний клуб  «Аль-Айн» з Об'єд-
наних Арабських Еміратів. 
Річний оклад колишнього 
тренера «Ференцвароша» 
складе близько 4 млн. євро. 
Ребров працював з клубом з 
Будапешта з серпня 2018 року, 
вигравши три чемпіонства 
поспіль. У сезоні-2017/2018 
український фахівець керу-
вав клубом «Аль-Ахлі» з Са-
удівської Аравії, з яким став 
віце-чемпіоном країни.

* * * * *
Збірна Канади здобула 

перемогу над Фінляндією у 
фіналі Чемпіонату світу з хо-
кею в Латвії.

Поєдинок завершився з 
рахунком 3:2. А збірна США 
здобула розгромну перемо-
гу з рахунком 6:1 над коман-
дою Німеччини у матчі за 
третє місце. 

сПОРТаРЕНа

* * * * *

Відбулося десять поєдинків п’ятого туру трьох ліг 
чемпіонату Тернопільської області 2021 року.  
Результати зіграних матчів:

ВиЩА ЛІГА
«Зоря» (Хоростків) – «Поділля» (Васильківці) – 0:3 (0:2).
«Нива» (Теребовля) – «Збруч-Агробізнес» (Підволо-
чиськ) – 1:1 (0:0).
«Рідна Борщівщина» (Борщів) – «Кристал-U-19» 
(Чортків) – 3:0 (1:0).
«Медобори» (Зелене) – «Агрон-ОТГ» (В. Гаї) – 2:0 (2:1).

ПЕРША ЛІГА
ФК «Вишнівець» – «Колос» (Бучач) –1:2 (0:1)
«Віго-Острів» (Острів) – ФК «Мельниця» (Мельни-
ця-Подільська) – 1:3 (1:1)
ФК «Трибухівці» – «Нива» (Городниця) – 4:0 (1:0)

ДРУГА ЛІГА
ФК «Скалат» – «ПрофАгро» (Кременець) – 1:1 (1:1).
«Колос» (Зборів) – «Поділля» (В. Березовиця) – 1:1 (1:0).
ФК «Скала-Подільська ТГ» – «Збруч» (Гусятинська ТГ) – 
1:3 (0:1).
 «Олімпія» (Клювинці) – «Нічлава» (Копичинці) – 5:5 (2:1).

* * * * *

5 червня матчами першого туру розпочався вете-
ранський чемпіон Тернопільської області 2021 
року. У цих змаганнях, як і минулого сезону, візь-

муть участь шість команд.
Проходитиме ветеранський чемпіонат у два кола, 

кожна з команд зіграє по п’ять матчів на своєму полі 
і на виїзді.

Результати зіграних поєдинків першого туру:
«Агрон-Агропродсервіс-Ветеран 40+» (Настасів) – 
«Нічлава» (Копичинці) – 6:4 (3:2).
«Ветеран» (Березовицька громада) – «Ветеран» (Зба-
раж) – 2:0 (1:0).
 «Віго» (Чортків) – ФК «Гаї Шевченківські» – 1:0 (0:0).

ТЕРНОПілЬсЬкий ФУТБОлНовини спортивного Тернопілля

Олена Підгрушна вийшла заміж. 
Про це відома спортсменка по-
відомила 5 червня.

«Щоб досягати успіху, потрібно вчи-
тися, розвиватися, змінюватися. Інколи 
досить маленьких змін, а інколи варто 
зважитись і на кардинальні зміни. Я по-
стійно займаюсь самовдосконаленням, 
та і в моєму житті настав час кардинальних змін!», - зазначила вона 
у себе на сторінці в соціальних мережах.

При цьому біатлоністка змінила прізвище. «У сезоні 2021/2022 
у протоколах буде не Pidhrushna, а Bilosiuk. І зараз ми працюємо над 
тим, щоб Білосюк була швидшою за Підгрушну», - написала Олена.

* * * * *

У цьому році в Тернополі на просп. Злуки, 3А (колишній ста-
діон «Текстерно») продовжиться будівництво сучасного 
мультиспортивного комплексу «Палац Спорту» з трибуна-

ми на 3000 глядацьких місць та паркінгом.
Зведення такого багатофункціонального об’єкту спортивної 

інфраструктури стало можливим після отримання результатів 
конкурсу Міністерства молоді та спорту України, згідно з яким Тер-
нопіль отримав 91,5 млн. грн. субвенції з державного бюджету на 
це будівництво. 

У 2020 році за кошти з бюджету Тернопільської громади на бу-
дівельному майданчику вдалося провести земляні роботи за зве-
сти фундамент.

"Палац Спорту" матиме зaли для ігрових видів спорту: волейбо-
лу, футзaлу, бaскетболу, гaндболу та бадмінтону. В його  головному 
залі 3000 глядачів одночасно зможуть спостерігати за змагання-
ми всеукраїнського та міжнародного рівнів. Також, у приміщенні 
комплексу буде знаходитися школа греко-римської боротьби.

* * * * *

Тернопільські легкоатлети  успішно виступили на Всеукра-
їнському фіналі 16 літньої Універсіади України з легкої 
атлетики. Студент факультету фізичного виховання Тер-

нопільського педагогічного університету Андрій Солтан у напру-
женій боротьбі виборов друге місце з бігу на 10000 метрів з резуль-
татом 31.46.01.

Збірна України: 
до Євро готові

До заявки на Євро-2020 не 
ввійшли Андрій Лунін 
("Реал", Іспанія), Олександр 

Сирота, Богдан Лєднєв (обидва 
— "Динамо"), Артем Бондаренко 
("Маріуполь") та Богдан 
Михайличенко ("Андерлехт").

Заявка збірної України на Євро-2020 
виглядає так:

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), 
Андрій П'ятов, Анатолій Трубін (обидва - 
"Шахтар").

Захисники: Едуард Соболь ("Брюгге", 
Бельгія), Ілля Забарний, Віталій Мико-
ленко, Олександр Караваєв, Олександр 
Тимчик, Денис Попов (усі - "Динамо"), Сер-
гій Кривцов, Микола Матвієнко (обидва - 
"Шахтар").

Півзахисники: Георгій Судаков, Тарас 
Степаненко, Марлос (усі - "Шахтар"), Сер-
гій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор 
Циганков (усі - "Динамо"), Андрій Ярмо-
ленко ("Вест Гем", Англія), Руслан Мали-
новський ("Аталанта", Італія), Євген Ма-
каренко ("Кортрейк", Бельгія), Олександр 
Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Роман 
Безус ("Гент", Бельгія), Олександр Зубков 
("Ференцварош", Угорщина).

Нападники: Роман Яремчук ("Гент", 
Бельгія), Артем Бєсєдін ("Динамо"), Артем 
Довбик ("Дніпро-1").

Євро-2020 відбуватиметься з 11 черв-
ня до 11 липня. Турнір було перенесено на 
2021 рік через пандемію коронавірусу.

Збірна України на груповому етапі 
гратиме в Амстердамі та Бухаресті, су-
перниками нашої національної команди 
стануть Нідерланди, Австрія та Північна 
Македонія.

Тим часом, наші футболісти презен-
тували нову форму, в якій виступлять на 
чемпіонаті Європи. На футболках є написи 
"Слава Україні!" та "Героям слава!". Також 
на формі зображено контур кордонів нашої 
держави з Кримом. Не дивно, що саме цей 
факт викликав резонансну критику в Ро-
сії. Однак, «Футболка національної збірної 
України (і всіх інших команд) на Євро-2020 
затверджена УЄФА відповідно до застосов-
них правил щодо екіпіровки», - повідомила 
прес-служба УЄФА, яка й організовує чем-
піонат.

До речі, наша команда на Євро буде 
однією з наймолодших.  Середній вік пі-
допічних Андрія Шевченка складає 26,4 
роки і це четвертий показник серед усіх 
команд-учасниць. Найстаршою буде Шве-
ція, у якої середній вік футболістів 29,2. 
А наймолодшою стала збірна Туреччини. 
Серед наймолодших гравців і двоє україн-
ців. Ілля Забарний і Георгій Судаков зігра-
ють на Євро-2020 у віці 18 років 288 днів.

Головний тренер збірної 
України Андрій Шевченко 

назвав імена 26 футболістів, 
які зіграють на чемпіонаті 

Європи з футболу

Матчі передостаннього туру 
чемпіонату України серед 
команд Першої ліги відбу-

лися у суботу 5 червня.
Тернопільська «Нива» вдома при-

ймала «Агробізнес» з Волочиська, 
який боровся за вихід у Прем’єр-лігу.

На 8-й хвилині зустрічі захисник гос-
тей Іван Когут зрізав м’яч у власні воро-
та. Цей гол і вирішив долю поєдинку.

До кінця зустрічі команда із Воло-
чиська мала вдосталь часу та нагод, 
щоб зрівняти рахунок, але Фортуна 
була на боці господарів.

1:0 – перемога, яка стовідсоткового 
гарантує тернополянам збереження 
прописки у Першій лізі. У заключно-
му турі тернопільська «Нива» гратиме 
проти відвертого аутсайдера – херсон-
ського «Кристала». В залежності від 
результату цього поєдинку тернопіль-
ська команда посяде у турнірній та-
блиці не нижче 14 і не вище 11 місця.

А от після цієї поразки «Агробіз-
нес» остаточно втратив шанси на ви-
хід у Прем’єр-лігу.

Останнім клубом, який вийшов до 
вищого дивізіону став харківський 

«Металіст-1925»,який гарантував собі 
місце в УПЛ після перемоги над «Крем-
нем» у передостанньому, 29 турі. Хар-
ків'яни набрали 56 очок та стали 
недосяжними для «Миколаєва» (52 
пункти) та «Агробізнесу» (51). 

Раніше місце у Прем'єр-лізі собі га-
рантували «Верес» з Рівного, який має 65 
очок та одеський «Чорноморець» (58). 

«Нива» зупинила «агробізнес»
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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, 

Умови конкурсу
Конкурс на перевезення пасажирів на автобусному маршруті за-

гального користування проводяться відповідно до Закону України «Про 
автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу з переве-
зення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008р. 
№1081 (зі змінами), Правил надання послуг пасажирського автомобіль-
ного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 
від 18.02.1997 №176 (зі змінами).

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про автомобільний транспорт» 
у конкурсі на визначення автомобільного перевізника на автобусному 

маршруті загального користування можуть брати участь автомобіль-
ні перевізники, які мають ліцензію на той вид послуг, що виносять на 
конкурс, на законних підставах використовують у достатній кількості 
сертифіковані автобуси відповідного класу, відповідають вимогам, ви-
кладеним у статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт». 
Згідно з підпунктом 4 п.12 Порядку проведення конкурсу з перевезення 
пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008р. 
№1081 (зі змінами) достатня кількість транспортних засобів визнача-
ється як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та 
кількість резервних транспортних засобів, яка становить 10 відсотків 
необхідної кількості автобусів для виконання перевезень.

Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажи-
рів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах, згідно Порядку 
визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використан-
ня за видами сполучень та режимів руху, затвердженого наказом Мін-
трансзв'язку України від 12 квітня 2007р. №285, на маршрутах про-
тяжністю до 150 км допускається використання автобусів категорій 
М2 (повна маса до 5 т) та М3 (повна маса більше 5 т). Клас автобусів: 
на приміських маршрутах І, ІІ, ІІІ. 

Для участі в конкурсі на приміських автобусних маршрутах пере-
візники зобов’язані подати на кожен об’єкт конкурсу, в якості конкур-
сної пропозиції щонайменше один транспортний засіб, пристосова-
ний для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення, а у разі відсутності такого інформацію про відсутність та 
інвестиційний проект-зобов’язання; забезпечувати роботу на об’єкті 
конкурсу, який включає приміські автобусні маршрути загального 
користування, транспортними засобами, пристосованими для пере-
везення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 
в кількості до 50 відсотків; здійснювати пільгові перевезення пасажи-
рів згідно з чинним законодавством;

Дотримання трудового законодавства України, забезпечення на-
лежних умов праці. 

Документи для участі у конкурсі приймаються у закритому кон-
верті з позначкою №1 та конверті з позначкою №2, який містить доку-
менти з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу надає документи 
перевізник-претендент.

Документи на конкурс приймаються до 22 червня 2021 року 
включно з 9 год. до 17 год. за адресою м. Тернопіль, вул. Галиць-
ка, 38, Філія «Тернопільський ДОНКК» Українського державного 
підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних ав-
тотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс».

Увага! З питань щодо номерів рейсів та розкладів руху автобусів 
на маршруті, бланків документів для участі в конкурсі, а також за до-
відками звертайтесь телефонами: 52-15-79, 52-45-90, за адресою: 
м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, щоденно в робочі дні з 9 год.  до 
17 год. Філія «Тернопільський ДОНКК» Українського державного під-
приємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотран-
спортних засобів «Укрінтеравтосервіс» (Робочий орган конкурсного 
комітету) та 43-58-74, за адресою: м. Тернопіль, майдан Перемоги, 
1, щоденно в робочі дні з 8 год. до 17 год.  Відділ інфраструктури, 
житлово-комунального господарства та екології Тернопільської ра-
йонної державної адміністрації.

Конкурс відбудеться 15 липня 2021 року о 10 год. 00 хв. в примі-
щенні Тернопільської районної державної адміністрації, каб. 310.

Плата за один внутрішньорайонний приміський автобусний 
маршрут, який виставляється на конкурс складає – 3000 грн.

Реквізити для перерахування коштів 
філія «Тернопільський ДОНКК» УДП «Укрінтеравтосервіс»: 

код 38758169 в ТВБВ АТ «Ощадбанк» МФО 338545 
р/р UA243385450000026003300625017.

Конкурсний комітет з перевезення пасажирів 
на автобусних маршрутах загального користування, 

що не виходять за межі Тернопільського району.

   
 

До уваги власників автотранспорту 
Тернопільська районна державна адміністрація (Організатор перевезень) оголошує 

конкурс на право здійснювати перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних 
маршрутах загального користування в звичайному режимі руху. 

 
Перелік об'єктів конкурсу: 

 
Час відправл. з 

пунктів № 
п/п 

№№ рейсів 
номер м-ту Назва маршруту 

Протяж 
м-ту 
(км) почат. кінцев. 

к-сть 
обор. 
рейс. 

мін. 
к-сть 
авт. 

Періодич-
ність 

виконання 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 6-7 Збараж – Чеснівський 
Раковець 28(24) 6-20 18-10 3 2 щоденно 

2. 7-4 Серетець – Зборів  39 7-50 18-20 2 2 щоденно 
3. 12-13 

 
12-17 

Підволочиськ-Скалат ч/з 
Хмелиську 

Підволочиськ-Скалат ч/з 
Іванівку 

26 
 

29 

7-00 
 

5-45 

18-00 
 

18-30 

4 
 

2 

3 щоденно 

4. 14-5 Глещава – Теребовля 16 7-25 16-00 3 2 щоденно 

5. 15-1 
15-2 

Тернопіль – Байківці 
Тернопіль – Шляхтинці  

14(8) 
13(7) 

6-10 
7-00 

20-50 
19-35 

12 
8 2 Почергово 

через день 

6. 15-4 Тернопіль – Ангелівка 
(Романівка) 21(15) 6-30 19-40 6 2 щоденно 

7. 15-22/2 Тернопіль  -Острів - 2 11 7-10 22-10 11 2 щоденно 

8. 15-23/3 Буцнів (Серединки) – 
Тернопіль 12,5 7-00 21-15 10 2 щоденно 

9. 15-37 Тернопіль – Дубівці через 
Ігровицю 28 5-30 18-15 4 2 щоденно 

10. 15-38 Тернопіль - Смиківці 10 7-00 20-00 10 2 щоденно 
 

Умови конкурсу 
Конкурс на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування 

проводяться відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 
користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008р. 
№1081 (зі змінами), Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 №176 (зі змінами). 

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про автомобільний транспорт» у конкурсі на 
визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування 
можуть брати участь автомобільні перевізники, які мають ліцензію на той вид послуг, що 
виносять на конкурс, на законних підставах використовують у достатній кількості 
сертифіковані автобуси відповідного класу, відповідають вимогам, викладеним у статті 34 
Закону України «Про автомобільний транспорт». Згідно з підпунктом 4 п.12 Порядку 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 
користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008р. 
№1081 (зі змінами) 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. 

До уваги власників автотранспорту
Тернопільська районна державна адміністрація (Організатор перевезень) 

оголошує конкурс на право здійснювати перевезення пасажирів на внутрішньорайонних а
втобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху.

Перелік об'єктів конкурсу:

Надзвичайні новини

- Військовослужбовець 
вимагав неправомірну ви-
году від місцевого меш-
канця. За цю суму він 
обіцяв допомогти з ухи-
ленням від проходження 
військової служби та ви-
знанням чоловіка непридатним для неї. 5 червня 
фігуранта затримали під час одержання обумов-
леної суми «винагороди». Гроші вилучили, - роз-
повіли у поліції Тернопільської області. 

Військовослужбовцю повідомили про підоз-
ру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. 
Наразі триває досудове розслідування. У поліції 

зазначили, що за прийняття одержання неправо-
мірної вигоди військовослужбовцю може загро-
жувати покарання до 10 років позбавлення волі. 

Непритомну дівчинку 
застали з пакетом на голові
На Тернопільщині матір звинувачують у замаху на вбивство дитини

- 5 червня на лінію 102 надійшло повідомлення від тернопо-
лянки про те, що її сусідка, ймовірно, душить своїх дітей. На місце 
події відразу виїхала слідчо-оперативна група та бригада екстре-
ної медичної допомоги, - розповіли у поліції Тернопільської об-
ласті.

За словами правоохоронців, коли вони зайшли до квартири, то 
побачили непритомну чотирирічну дівчинку із пакетом на голові. 
Дитину медики реанімували і госпіталізували до лікарні. Життю 
малечі нічого не загрожує.

Її п'ятирічного братика забрала бабуся. Матір дітей доправили 
у спеціалізований медзаклад. 

Тернополянці інкримінують ст.15 (замах на злочин) та ст. 115 
(умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває досу-
дове розслідування. 

Тернополянка натрапила на афериста 
та віддала йому чималу суму Від 6 до 10 років 

позбавлення волі 
загрожує трьом жителям 

Тернополя.  
Чоловіки в обласному центрі ор-

ганізували бізнес з продажу наркоти-
ків методом «закладок». Приховану 
рекламу «закладчики»  розміщують 
на будівлях містких споруд. З охочими 
купити наркотик спілкуються в інтер-
неті. Вони не зустрічаються з клієнтом 
– їм досить розставити «закладки» 
(сховати наркотик у різних місцях; на-
приклад, у клумбі під під'їздом) і що-
разу скидати покупцю фото з місцем 
розташування дурману після того, як 
на інтернет-гаманець надійдуть гроші.

Організатор банди, яку викрили в 
Тернополі, - місцевий житель 1995 року 
народження, раніше судимий. Чоловіка 
неодноразово притягували до відпові-
дальності за незаконне зберігання нар-

котиків та хуліганство. Ще у 2020 році 
він влаштувався кур'єром на два сайти 
і почав заробляти тим, що розвозив 
та закладав в обумовлених місцях на 
території міста наркотичну сировину. 
Після того, як справа почала приноси-
ти сталі прибутки, він взяв у спільники 
двох молодих людей, кажуть у поліції. 

- В асортименті тернополян був 
весь спектр наркотиків - солі, мари-
хуана, амфетамін, ЛСД, гашиш. Кожен 
відповідав за свою ділянку роботи: 
організатор разом з одним зі спільни-
ків замовляв та закладав згортки із 
сировиною, інший - забезпечував тех-
нічний супровід - обробляв фотографії 
та коректував геолокації з товаром. У 
день тернополяни ховали близько сот-
ні закладок і отримували за кожну від 
55 до 75 гривень, - розповіли у поліції. 

Під час обшуків у підозрюваних ви-
лучили банківські картки, записники, 

сотню готових для продажі закладок 
та близько 100 грамів ще не фасованих 
наркотиків. У помешканні одного із за-
кладчиків виявили невеличку лабора-
торію з вирощування коноплі, облаш-
товану сучасною технікою.

У скоєному тернополяни зізналися. 
Вирішується питання про оголошення 
їм підозри згідно зі ст. 307 (незаконне 
виробництво, виготовлення, придбан-
ня, зберігання, перевезення, переси-
лання чи збут наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх аналогів) 
Кримінального кодексу України. 

1 500 доларів за визнання непридатним 
для військової служби

На Тернопільщині затримали заступника комісара районного військкомату

Хотіла знайти роботу, 
а втратила 52 тисячі гривень

 

- Потерпіла знайшла в 
інтернеті оголошення про 
працевлаштування та за-
телефонувала «роботодав-
цю». Невідомий пообіцяв 
великий заробіток онлайн, 
однак для цього необхідно 
було надіслати гроші для 
оформлення документів, 
що вона й зробила. Афе-
рист збагатився за її ра-
хунок на 52 000 гривень. 
Через декілька днів жінка  
зрозуміла, що її ошукали. 
Зловмисник не відповідав 
на телефонні дзвінки, а 
згодом взагалі вимкнув те-
лефон, - розповіли у поліції 

Тернопільської області.
Правоохоронці відкри-

ли кримінальне прова-
дження за фактом шахрай-
ства. Причетних до афери 
розшукують. 

Правоохоронці наголо-
шують: шахрайство з пра-
цевлаштуванням зазвичай 
розпочинається з пропози-
ції отримання великої за-
робітної плати в іноземній 
валюті. При цьому начеб-
то не потрібні ні освіта, ні 
досвід роботи. Натомість 
пропонують роботу вдома. 
Все закінчується тим, що 
немає ні грошей, ні роботи.

Викрили трьох «закладчиків» наркотиків
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.03 Енеїда.
06.30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
06.50 М/ф «Коза-Дереза».
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, 17.20 Роздивись.
08.30 Геолокацiя: Волинь.
11.35 Край пригод.
11.50 Заархiвоване.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.25, 00.30, 02.40, 05.45 Спорт.
15.20 Країна пiсень.
16.00 Концерт. Дмитро та Назарiй 

Яремчуки.
17.30, 19.55 Д/с «Дикi тварини».
18.55 Д/с «Тваринна зброя».
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
00.35, 01.25, 04.05, 05.55 Погода.
00.40 Д/с «Свiт дикої природи».
01.10, 03.55 Земля, наближена до неба.
01.30, 02.50 Суспiльна студiя. Головне.
04.10 Д/ф «Вибiр».

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, 05.35 «Життя вiдомих 

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

лана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45, 21.50 Т/с «Свати».
22.55, 02.30 Т/с «Мiж нами, дiвчатами».

Iíòер
03.35 Х/ф «Невловимi месники».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.05, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
12.25 Х/ф «Пiд одним дахом».
14.15 Х/ф «Гiрськi лижi».
16.05 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.50 Т/с «Що робить твоя дружина?».
01.50 Х/ф «Бiле сонце пустелi».
03.10 «Подробицi» - «Час».

ICTV
04.35 Скарб нацiї.
04.45 Еврика!
04.50 Служба розшуку дiтей.
04.55 Громадянська оборона.
06.30 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.10, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.

10.10 Х/ф «Антураж».
12.25, 13.15, 00.00 Х/ф «На одного 

менше».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.25, 16.15 Х/ф «Безодня».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.10, 21.30 Х/ф «Захоплення пiдземки 

123».
22.50 Свобода слова.
02.10 Секретний фронт.
02.55 Я зняв!
ÑТБ
05.25, 05.45 Т/с «Коли ми вдома».
06.45 Т/с «Комiсар Рекс».
10.30 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.55, 18.05 Т/с «Слiд».
20.15, 22.50 Т/с «Мiй чоловiк, моя 

жiнка».
00.05 Т/с «У рiчки два береги».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30 Орел i решка.
09.30 Х/ф «Нова Людина-павук».
12.20 Х/ф «Нова Людина-павук: Висока 

напруга».
15.15 Т/с «Надприродне».
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Аферисти в мережах.
21.00 Х/ф «Злам часу».
23.10 Х/ф «Темне дзеркало».
01.20 Improv Live Show.
02.20 Служба розшуку дiтей.
02.25 Зона ночi.

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. 

Полiтика. 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 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.35 Мiсiя: краса.
12.40, 04.40 Агенти справедливостi.
14.40, 15.30 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.35 Європейський дайджест.
21.50 Футбол. ЧЄ. Iспанiя - Швецiя.
00.00 Гучна справа.
01.00 Т/с «Найкращий чоловiк», 1 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Найкращий чоловiк», 2 с.
03.10 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50, 21.50 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
11.50 «Орел i решка. Iвлєєва vs Бєд-

няков».
12.40 Х/ф «Простачка».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
18.10 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
20.00 «Орел i решка. На краю свiту».
23.30 Х/ф «Сховище».
01.10 Т/с «Доктор Хто».
03.35 «Нiчне життя».
ÍТÍ
05.30 Х/ф «Навiки - 19».
08.50 Х/ф «Випадковий свiдок».
09.25 Х/ф «Екiпаж машини бойової».
10.45, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
12.30, 16.30, 19.00, 01.45 «Свiдок».
13.00 Х/ф «Спека».
15.05 «Легенди карного розшуку».
17.00, 02.15 «Випадковий свiдок».
17.50 «Таємницi свiту».
18.20 «Свiдок. Агенти».
23.00 Х/ф «Слiпий».
00.50 «Легенди бандитської Одеси».
03.05 «Речовий доказ».
04.05 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.15 Х/ф «Попелюшка».
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 Рятiвники.
02.30 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 кра-
їни» 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. Ганаполь-

ським.
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.
10.15, 01.40 Речовий доказ.
11.25 Iсторiя українських земель.
12.15 Вiйна всерединi нас.
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, 04.55 Свiт дикої природи.
22.40 Нiл.
23.35 Апокалiпсис. Перша свiтова вiйна.
00.40 Божевiльний свiт.
02.45 Страх у твоєму домi.
03.30 Мiсця сили.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Жiнки жартують серйозно».
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
07.40, 08.40, 09.30 М/ф.
08.00, 11.35 «Моя правда».
09.50, 02.05 «Двоколiснi хронiки».
10.35 «Спогади».
12.25 Х/ф «Золотий гусак».
13.40 Х/ф «Поводир».
16.00 Х/ф «За два кроки вiд «Раю».
17.30 Х/ф «Беремо все на себе».
19.00, 00.20 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
02.20, 03.00 «Зорянi долi».
03.10 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50 «ДжеДАI».
06.20 Т/с «Карпатський рейнджер».
10.00 Х/ф «Фантастична четвiрка».
12.05 Х/ф «Фантастична четвiрка 2: 

Вторгнення Срiбного Серфера».
13.55 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».

19.25, 03.15 «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».
04.15 «Вiдеобiмба 2».
05.05 «102 Полiцiя».

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

ки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Качинi iсторiї».
09.30 М/с «Сiмпсони».
12.50 Т/с «Сишиш-шоу».
14.25 Т/с «СуперКопи».
16.30 Т/с «Швидка».
19.10 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
22.40 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.30 Веслування на байдарках i каное. 

Кубок свiту. Прага.
01.30, 23.35 Автоперегони. World 

Endurance. Портiмау.
02.30, 06.00, 10.30 Тенiс. «Ролан Гар-

рос». Чоловiки. Фiнал.
04.00 Велоспорт. «Тур Бельгiї». Чо-

ловiки. Етап 1.
05.00, 08.00 Велоспорт. «Тур Словенiї». 

Чоловiки. Етап 1.
09.30 Олiмпiйськi iгри. «Зал слави». 

Барселона-1992.
12.00, 14.00 Тенiс. АТР 500. Галле. 

Коло 1.
16.00, 18.00, 20.00 Тенiс. АТР 500. 

Лондон. Коло 1.
21.00 Велоспорт. «Тур Словенiї». Огляд.
22.00 Вiтрильний спорт. Volvo Ocean 

Race.
22.35, 23.05 Стрiльба з лука. ЧЄ. Ан-

талья.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Yellow.
06.10 Англiя - Хорватiя. УЄФА Євро-

2020.
08.00, 01.15, 03.15, 05.20 Топ-матч.
08.10, 03.30 Австрiя - Пiвн. Македонiя. 

УЄФА Євро-2020.
10.00, 11.00, 15.00, 18.20, 19.45, 21.20, 

22.45 Футбол News.
10.10 «Hightlight Show».
11.10 Д/с «Класика Євро». Iталiя - 

Югославiя (1968).
11.40 Нiдерланди - Україна. УЄФА 

Євро-2020.
13.30 Д/с «Класика Євро». Швецiя - 

Англiя (1992).
14.00, 15.05, 17.55, 18.25, 20.55, 21.25 

«Euro Non Stop».
15.50 Live. Шотландiя - Чехiя. УЄФА 

Євро-2020.
18.50 Live. Польща - Словаччина. УЄФА 

Євро-2020.
21.50 Live. Iспанiя - Швецiя. УЄФА 

Євро-2020.
23.55 «Великий футбол».
01.25 Шотландiя - Чехiя. УЄФА Євро-

2020.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.03 Невiдомi Карпати.
06.30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
06.50 М/ф «Козлик та вiслюк».
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 Роздивись.
08.30 Геолокацiя: Волинь.
09.05 Телепродаж.
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 Країна пiсень.
16.25, 00.30 Т/с «Загадковий Доктор 

Блейк».
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с «Тваринна зброя».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
22.00 Д/с «Суперчуття».
23.00 Нашi грошi.
01.30, 03.05 Суспiльна студiя. Головне.
04.05 Погода.
04.10 Д/ф «Одесити на Донбасi».

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, 05.35 «Життя вiдомих 

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

лана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45, 21.50 Т/с «Свати».
22.55, 01.50 Т/с «Мiж нами, дiвчатами».

Iíòер
03.55, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
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 Х/ф «Позбав мене вiд сумнiвiв».
14.30, 15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.50 Т/с «Що робить твоя дружина?».
01.50 Х/ф «Самотня жiнка бажає по-

знайомитися».
03.10 «Подробицi» - «Час».

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Факти.
04.40, 13.40 Т/с «Таємнi дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.

09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.

10.05, 02.10 Т/с «Смертельна зброя».
11.55, 13.15, 21.30 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф «Вiкiнги проти прибульцiв».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20, 02.50 Громадянська оборона.
22.35 Т/с «Заклятi друзi».
01.05 Т/с «Менталiст».
03.35 Я зняв!

ÑТБ
05.15, 05.35 Т/с «Коли ми вдома».
06.35 Т/с «Комiсар Рекс».
10.20 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.55, 18.05 Т/с «Слiд».
20.15, 22.50 Т/с «Мiй чоловiк, моя 

жiнка».
00.05 Т/с «У рiчки два береги».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30 Орел i решка.
09.50 Т/с «Грiмм».
10.45 Х/ф «Трон. Спадщина».
13.20, 19.00 Аферисти в мережах.
15.15 Т/с «Надприродне».
17.05 Хто зверху? (12+).
20.50 Х/ф «Алiса в Країнi чудес».
23.10 Х/ф «Гретель i Гензель».
00.50 Improv Live Show.
02.00 Зона ночi.

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/с «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.
10.35 Мiсiя: краса.
12.40, 04.40 Агенти справедливостi.
14.40, 15.30 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.35 Європейський дайджест.
21.50 Футбол. ЧЄ. Францiя - Нiмеччина.
00.00 Гучна справа.
01.00 Т/с «Найкращий чоловiк», 3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Найкращий чоловiк», 4 с.
03.10 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50, 21.50 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
11.40, 18.10 «Орел i решка. Перезаван-

таження».
13.30 «Орел i решка. Iвлєєва vs Бєд-

няков».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
20.00 «Орел i решка. На краю свiту».
23.35 Т/с «Грань».
02.45 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.20 «Таємницi свiту».
06.55 «Свiдок. Агенти».
07.50, 17.00, 02.50 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.20 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «Ранкове шосе».
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.40 «Легенди карного розшуку».
17.50 «Будьте здоровi».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «Застава в горах».
01.25 «Легенди бандитської Одеси».
02.55 «Речовий доказ».
03.55 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.15 Х/ф «Румпельштiльцхен».
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 Рятiвники.
02.30 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 Мiстична Україна.
07.00 Бандитський Київ.
08.35 Правда життя.
09.45, 01.40 Речовий доказ.
10.55 Iсторiя українських земель.
12.15 Вiйна всерединi нас.
13.10, 18.50 Суперчуття.
14.10 Друга свiтова вiйна: свiдчення 

вiйни.
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, 05.00 Свiт дикої природи.
22.40 Нiл.
23.40 Апокалiпсис. Перша свiтова вiйна.
00.40 Бойовi кораблi.
02.45 Страх у твоєму домi.
03.30 Брама часу.

Enter-фіëьм
06.05 Х/ф «Небезгрiшний».
07.10, 09.00, 02.20 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 11.15 «Моя правда».
09.30, 02.05 «Двоколiснi хронiки».
10.15 «Спогади».
12.05 Х/ф «Смертельна помилка».
13.55 Х/ф «Брюнет вечiрньої пори».
15.35 Х/ф «Жiнки жартують серйозно».
17.05 Х/ф «Повернення немає».
19.00, 00.20 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
02.50 «Зорянi долi».
03.10 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Х/ф «В iм`я короля».
08.20 Х/ф «В iм`я короля 2».
10.15 Х/ф «В iм`я короля 3».
12.00 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
18.50, 19.25 «ДжеДАI».
20.25 Т/с «Брати по кровi».
22.35, 00.10 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.00 Т/с «Ласко».
03.30 «Грошi».

03.55 «Вiдеобiмба 2».
04.15 «102 Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».

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

ки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Качинi iсторiї».
09.25 М/с «Сiмпсони».
12.50 Т/с «Сишиш-шоу».
14.20 Т/с «СуперКопи».
16.30 Т/с «Швидка».
19.10 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
22.40 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.30 Велоспорт. «Тур Словенiї». Огляд.
01.30 Велоспорт. Огляд.
02.30 Снукер. UK Championship. 1/2 

фiналу. Н. Робертсон - Чжоу 
Юелун.

04.00 Велоспорт. «Тур Бельгiї». Чо-
ловiки. Етап 4.

05.00, 08.00 Велоспорт. «Тур Бельгiї». 
Чоловiки. Етап 1.

06.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Жiнки. 
Фiнал.

09.30 Олiмпiйськi iгри. «Зал слави». 
Атланта-1996.

10.30 Вiтрильний спорт. Volvo Ocean 
Race.

11.00, 12.00, 14.00 Тенiс. АТР 500. 
Галле. Коло 1.

16.00, 18.00, 20.00 Тенiс. АТР 500. Лон-
дон. Коло 1.

21.00 Велоспорт. The Cycling Show.
21.30 Кiнний спорт. Кубок нацiй. Ла-

Боль. Конкур.
22.30 Автоперегони. World Endurance. 

Портiмау.
23.30 Мотоперегони. «All Access».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 01.15, 03.15, 05.20 Топ-

матч.
06.10 Шотландiя - Чехiя. УЄФА Євро-

2020.
08.10, 03.30 Нiдерланди - Україна. 

УЄФА Євро-2020.
10.00, 11.00, 15.00, 18.00, 19.45, 21.20, 

22.45 Футбол News.
10.10 «Hightlight Show».
11.10 Д/с «Класика Євро». Францiя - 

Англiя (2004).
11.40 Д/с «Класика Євро». Iспанiя - 

Швецiя. УЄФА Євро-2020.
13.30 ФРН - Бельгiя (1980).
14.00, 15.05, 17.00, 18.05, 20.55, 21.25 

«Euro Non Stop».
15.30 Журнал. УЄФА Євро-2020.
15.55 Д/с «Офiцiйна iсторiя УЄФА 

Євро», 1 с.
16.50 Yellow.
18.50 Live. Угорщина - Португалiя. 

УЄФА Євро-2020.
21.50 Live. Францiя - Нiмеччина. УЄФА 

Євро-2020.
23.55 «Великий футбол».
01.25 Угорщина - Португалiя. УЄФА 

Євро-2020.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

14 червня

15 червня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.03 Невiдомi Карпати.
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 Роздивись.
08.30 Я вдома.
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 Країна пiсень.
16.25, 00.30 Т/с «Загадковий Доктор 

Блейк».
17.30 Нашi грошi.
18.55 Д/с «Тваринна зброя».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
22.00 Д/с «Суперчуття».
23.00 #@)?$0 з Майклом Щуром.
01.30, 03.05 Суспiльна студiя. Головне.
04.05 Погода.
04.10 Д/ф «Перехрестя Балу».

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, 05.35 «Життя вiдомих 

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

лана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45, 21.50 Т/с «Свати».
22.55, 01.50 Т/с «Мiж нами, дiвчатами».

Iíòер
03.55, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.00 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00, 11.00 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Зведенi сестри».
14.35, 15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.50 Т/с «Що робить твоя дружина?».
01.45 Х/ф «Закоханий за власним 

бажанням».
03.10 «Подробицi» - «Час».

ICTV
04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дiтей.
04.20 Факти.
04.40, 12.15, 13.15 Т/с «Таємнi дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.

08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10, 02.10 Т/с «Смертельна зброя».
11.05, 21.30 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.15, 16.15 Х/ф «Янгол-охоронець».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20, 02.50 Секретний фронт.
22.55 Т/с «Заклятi друзi».
01.05 Т/с «Менталiст».
03.35 Я зняв!

ÑТБ
05.15, 05.50 Т/с «Коли ми вдома».
06.50 Т/с «Комiсар Рекс».
10.35 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.55, 18.05 Т/с «Слiд».
20.15, 22.50 Т/с «Мiй чоловiк, моя 

жiнка».
00.05 Т/с «У рiчки два береги».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30 Орел i решка.
09.20 Т/с «Грiмм».
11.10 Х/ф «Аксель».
13.10, 19.00 Аферисти в мережах.
15.15 Т/с «Надприродне».
17.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Алiса в Задзеркаллi».
23.20 Х/ф «Казка казок».
02.00 Improv Live Show.
02.50 Служба розшуку дiтей.
02.55 Зона ночi.

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 тан-

ковi 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/с «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.
10.35 Мiсiя: краса.
12.40, 04.40 Агенти справедливостi.
14.40, 15.30 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.35 Європейський дайджест.
21.50 Футбол. ЧЄ. Iталiя - Швейцарiя.
00.00 Гучна справа.
01.00 Т/с «Найкращий чоловiк», 5 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Найкращий чоловiк», 6 с.
03.10 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50, 21.50 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
11.40, 18.10 «Орел i решка. Перезаван-

таження».
13.30 «Орел i решка. Iвлєєва vs Бєд-

няков».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
20.00 «Орел i решка. На краю свiту».
23.35 Т/с «Грань».
02.40 «Нiчне життя».
ÍТÍ
06.15 «Будьте здоровi».
07.50, 17.00, 03.15 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.45 «Свiдок».
09.00 Х/ф «Пам`ятай iм`я своє».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.45 «Легенди карного розшуку».
17.50 «Вартiсть життя».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «Безсмертний гарнiзон».
01.20 «Легенди бандитської Одеси».
02.15, 03.20 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi байки».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.15 Х/ф «Кiт у чоботях».
10.15 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».
23.15 Т/с «Нове життя Василини Пав-

лiвни».
00.15 Країна У 2.0.
00.45 Країна У 2.1.
01.15 Рятiвники.
02.30 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. Чер-

негою.

МÅГА
06.00 Мiстична Україна.
07.00 Бандитська Одеса.
08.40, 03.30 Правда життя.
09.45, 01.40 Речовий доказ.
10.55 Iсторiя українських земель.
12.20 Вiйна всерединi нас.
13.15 Суперчуття.
14.15 Друга свiтова вiйна: свiдчення 

вiйни.
15.10, 19.50 Секретнi територiї.
16.05, 20.50 Крiзь простiр i час з Морга-

ном Фрiменом.
16.55, 21.45 Створення бренду.
17.50, 05.10 Свiт дикої природи.
18.50 Сiяя: з нами у дику природу.
22.40 Нiл.
23.40 Апокалiпсис. Перша свiтова вiйна.
00.40 Бойовi кораблi.
02.45 Страх у твоєму домi.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «За два кроки вiд «Раю».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00 Моя правда.
09.55, 02.00 «Двоколiснi хронiки».
10.25 «Спогади».
11.25 «Моя правда».
12.15 Х/ф «Слiд Сокола».
14.25 Х/ф «Без панiки, майор Кардош!»
15.55 Х/ф «Ключi вiд неба».
17.15 Х/ф «Буднi карного розшуку».
19.00, 00.20 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50 «ДжеДАI».
06.20 Х/ф «Втрачений скарб».
08.10 Х/ф «Детектив Ейс Вентура».
10.00 Х/ф «Детектив Ейс Вентура 2: 

Коли природа кличе».
11.50, 19.25 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
20.25 Т/с «Брати по кровi».

22.35, 00.45 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.20 Т/с «Ласко».
03.05 «Грошi».
03.30 «Вiдеобiмба 2».
04.15 «102 Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».

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

ки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Качинi iсторiї».
09.25 М/с «Сiмпсони».
12.50 Т/с «Сишиш-шоу».
14.20 Т/с «СуперКопи».
16.40 Т/с «Швидка».
19.15 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
22.40 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.00 Автоперегони. Формула E. Огляд.
01.00 Велоспорт. «Тур Словенiї». Огляд.
02.00 Велоспорт. «Тур Бельгiї». Етап 1.
02.30 Снукер. UK Championship. Фiнал. 

Трамп - Н. Робертсон.
04.00 Велоспорт. «Крiтерiум Дофiне». 

Чоловiки. Етап 7.
05.00 Велоспорт. «Крiтерiум Дофiне». 

Чоловiки. Етап 8.
06.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Жiнки. 

Пари. Фiнал.
08.00 Велоспорт. Adriatica Ionica Race. 

Етап 1.
09.30 Олiмпiйськi iгри. «Зал слави». 

Сiдней-2000.
10.30, 12.00 Тенiс. АТР 500. Галле. 

Коло 1.
14.00 Тенiс. АТР 500. Галле. Коло 2.
16.00, 18.00, 20.30 Тенiс. АТР 500. Лон-

дон. Коло 2.
20.00 Тенiс. «АТР: за кадром».
22.00 Велоспорт. «Крiтерiум Дофiне». 

Етап 8.
22.45 Велоспорт. The Cycling Show.
23.15 Мотоперегони. «24 години Ле-Ма-

на».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 01.15, 03.15, 05.20 Топ-матч.
06.10 Польща - Словаччина. УЄФА 

Євро-2020.
08.00 Yellow.
08.10, 03.30 Iспанiя - Швецiя. УЄФА 

Євро-2020.
10.00, 11.00, 15.00, 18.20, 19.45, 21.20, 

22.45 Футбол News.
10.10 «Hightlight Show».
11.10 Д/с «Класика Євро». Нiдерланди 

- Францiя (2008).
11.40, 01.25 Францiя - Нiмеччина. УЄФА 

Євро-2020.
13.30 Д/с «Класика Євро». Данiя - Бель-

гiя (1984).
14.00, 15.05, 17.55, 18.25, 20.55, 21.25 

«Euro Non Stop».
15.50 Live. Фiнляндiя - Росiя. УЄФА 

Євро-2020.
18.50 Live. Туреччина - Уельс. УЄФА 

Євро-2020.
21.50 Live. Iталiя - Швейцарiя. УЄФА 

Євро-2020.
23.55 «Великий футбол».

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.03 Невiдомi Карпати.
06.30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
06.50 М/ф «Некмiтливий горобець».
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 Роздивись.
08.30 Я вдома.
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 Країна пiсень.
16.25, 00.30 Т/с «Загадковий Доктор 

Блейк».
17.30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
18.55 Д/с «Тваринна зброя».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
22.00 Д/с «Суперчуття».
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
01.30, 03.05 Суспiльна студiя. Головне.
04.05 Погода.
04.10 Д/ф «Вiйна на нульовому кiло-

метрi».

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 «ПроCпорт».
20.35 «Чистоnews».
20.40 Т/с «Свати».
21.45 «Право на владу».
00.45 Х/ф «Людина, яка бiжить».
02.45 Х/ф «Карти, грошi, два стволи».

Iíòер
03.55, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
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 Х/ф «Пенелопа».
14.30, 15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.50 Х/ф «Чiзкейк».
01.35 Х/ф «Мiський романс».
03.10 «Подробицi» - «Час».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Факти.
04.45, 14.00, 16.15 Т/с «Таємнi дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.

08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10, 02.00 Т/с «Смертельна зброя».
12.00, 13.15, 21.30 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
16.30 Х/ф «Куленепробивний».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20, 02.45 Анти-зомбi.
22.50 Т/с «Заклятi друзi».
00.55 Т/с «Менталiст».
03.30 Я зняв!

ÑТБ
05.20, 05.50 Т/с «Коли ми вдома».
06.50 Т/с «Комiсар Рекс».
10.30 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
16.00, 18.05 Т/с «Слiд».
20.15, 22.50 Т/с «Мiй чоловiк, моя 

жiнка».
00.05 Т/с «У рiчки два береги».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30 Орел i решка.
09.50 Т/с «Грiмм».
10.50 Х/ф «Злам часу».
13.00, 19.00 Аферисти в мережах.
15.15 Т/с «Надприродне».
17.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Джек - вбивця велетнiв».
23.20 Х/ф «Таємниця Рагнарока».
01.20 Improv Live Show.
02.20 Служба розшуку дiтей.
02.25 Зона ночi.

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/с «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.
10.30 Мiсiя: краса.
12.30, 15.30 Агенти справедливостi.
15.50 Футбол. ЧЄ. Україна - Пiвнiчна 

Македонiя.
18.00 Гучна справа. Чому плаче епатаж-

ний бабiй?
20.10 «Говорить Україна».
21.35 Європейський дайджест.
21.50 Футбол. ЧЄ. Нiдерланди - Австрiя.
00.00 По слiдах.
00.30 Т/с «Найкращий чоловiк», 7 с.
02.15 Т/с «Найкращий чоловiк».
03.00 Реальна мiстика.

Ê1
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50, 21.50 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
11.40, 18.10 «Орел i решка. Перезаван-

таження».
13.30 «Орел i решка. Iвлєєва vs Бєд-

няков».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
20.00 «Орел i решка. На краю свiту».
23.35 Т/с «Грань».
02.50 «Нiчне життя».
ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.20 «Вартiсть життя».
07.50, 17.00, 03.00 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.30 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «Безсмертний гарнiзон».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.45 «Легенди карного розшуку».
17.50 «Правда життя».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «В останню чергу».
01.10 «Легенди бандитської Одеси».
02.05, 03.20 «Речовий доказ».
03.50 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.15 Х/ф «Спляча красуня».
10.15, 23.15 Т/с «Нове життя Василини 

Павлiвни».
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 Рятiвники.
02.30 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.
08.40 Правда життя.
09.40, 01.40 Речовий доказ.
10.50 Iсторiя українських земель.
12.15 Вiйна всерединi нас.
13.10 Сiяя: з нами у дику природу.
14.10 Друга свiтова вiйна: свiдчення 

вiйни.
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 Свiт дикої природи.
18.50 Нiл.
22.40 Прихованi королiвства.
23.40 Апокалiпсис. Перша свiтова вiйна.
00.40 Бойовi кораблi.
02.45 Страх у твоєму домi.
03.30 Бандитська Одеса.
05.10 Особливий загiн.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Беремо все на себе».
07.10, 09.00, 02.20 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 11.10 «Моя правда».
09.40, 02.05 «Двоколiснi хронiки».
10.10 «Спогади».
12.00 Х/ф «Северiно».
13.30 Х/ф «Кiнгсайз».
15.35 Т/с «Циган».
19.00, 00.20 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
02.50 «Зорянi долi».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50 «ДжеДАI».
06.45 Х/ф «Легенда про маску».
08.40 Х/ф «Важка мiшень».
10.40 Х/ф «Джек-стрибунець».
12.45 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25, 02.30 «Грошi».
20.30 Т/с «Брати по кровi».

22.45, 00.20 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.55 «Вiдеобiмба 2».
04.15 «102 Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».

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

ки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Качинi iсторiї».
09.25 М/с «Сiмпсони».
12.50 Т/с «Сишиш-шоу».
14.15 Т/с «СуперКопи».
16.40 Т/с «Швидка».
19.10 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
22.40 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.30 Автоперегони. Формула E. Огляд.
01.30 Гольф. PGA-тур. Огляд.
02.00 Велоспорт. «Крiтерiум Дофiне». 

Етап 8.
02.30 Снукер. «Мастерс», 1/2 фiналу. 

Бiнем - Янь Бiнтао.
04.00, 12.00 Велоспорт. Огляд.
06.00, 12.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». 

Чоловiки. Пари. Фiнал.
08.00, 10.30 Велоспорт. Adriatica Ionica 

Race. Етап 2.
09.30 Олiмпiйськi iгри. «Зал слави». 

Афiни-2004.
14.00 Велоспорт. Чемпiонат Францiї. 

Жiнки. Перегони на час.
15.45, 22.30 Велоспорт. Чемпiонат Фран-

цiї. Чоловiки. Перегони на час.
18.45 Тенiс. H2H: Штеффi Граф - Серена 

Вiльямс.
19.15 Тенiс. «Ролан Гаррос». Жiнки. 

Фiнал.
21.00 Велоспорт. Adriatica Ionica Race. 

Етап 3.
23.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Жiнки. 

Пари. Фiнал.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Yellow.
06.10 Фiнляндiя - Росiя. УЄФА Євро-

2020.
08.00, 01.15, 03.15, 05.20 Топ-матч.
08.10 Угорщина - Португалiя. УЄФА 

Євро-2020.
10.00, 11.00, 15.00, 18.20, 19.45, 21.20, 

22.45 Футбол News.
10.10 «Hightlight Show».
11.10 Д/с «Класика Євро». Францiя - 

Бельгiя (1984).
11.40, 01.25 Iталiя - Швейцарiя. УЄФА 

Євро-2020.
13.30 Д/с «Класика Євро». Iспанiя - 

Данiя (1984).
14.00, 15.05, 17.55, 18.25, 20.55, 21.25 

«Euro Non Stop».
15.50 Live. Україна - Пiвн. Македонiя. 

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

Євро-2020.
21.50 Live. Нiдерланди - Австрiя. УЄФА 

Євро-2020.
23.55 «Великий футбол».
03.30 Францiя - Нiмеччина. УЄФА 

Євро-2020.
05.45 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

16 червня

17 червня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.03 Невiдомi Карпати.
06.30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
06.50 М/ф «Вiйна яблук та гусенi».
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 Роздивись.
08.30 Я вдома.
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 Країна пiсень.
16.25, 00.30 Т/с «Загадковий Доктор 

Блейк».
17.30 Перша шпальта.
18.55 Д/с «Тваринна зброя».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
20.20 Д/с «Боротьба за виживання».
22.00 Д/с «Суперчуття».
23.00 #ВУкраїнi.
01.30 Суспiльна студiя. Головне.
03.05 «Зворотнiй вiдлiк».
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, 04.25 «ТСН».
09.25, 10.20, 06.00 «Життя вiдомих 

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

лана».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Одруження наослiп 7».
22.20 Х/ф «Правдива брехня».
01.15 Х/ф «Вовк з Уолл-Стрiт».
05.10 «Свiтське життя».

Iíòер
03.55, 18.00 «Стосується кожного».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 23.50 «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 Х/ф «Мiськi дiвчатка».
14.10, 15.30, 01.30 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «007: Спектр».
03.05 «Чекай на мене. Україна».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Служба розшуку дiтей.
04.35, 01.05 Факти.
04.55 Т/с «Таємнi дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10, 20.10 Дизель-шоу.
11.45, 13.15, 00.05 «На трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30, 16.15 Т/с «Перший хлопець на 

селi».
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 «На трьох 10».
01.30 Т/с «Смертельна зброя».
03.10 Я зняв!
ÑТБ
05.15 Т/с «Рецепт кохання».
09.05 Т/с «Вiдпустка у сосновому лiсi».
13.05, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
20.15, 22.50 Т/с «Життя прекрасне».
01.50 Х/ф «Перукарка i чудовисько».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30 Орел i решка.
10.00 Т/с «Грiмм».
10.50 Хто проти блондинок? (12+).
12.50 Аферисти в мережах.
14.50 Х/ф «Людина-павук: Повернення 

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

будинку».
20.00 Х/ф «Земля тролiв».
22.00 Х/ф «Земля тролiв: У пошуках 

золотого замку».
00.00 Х/ф «Вальхалла: Рагнарок».
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 Невигаданi iсторiї.
07.10, 08.10, 20.55 Актуально: Економiка. 

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/с «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 «Рiк собаки».
14.40 Т/с «Переклад не потрiбен», 1 

i 2 с.
15.25, 00.00 Гра #1.
15.30 Т/с «Переклад не потрiбен».
20.10 «Говорить Україна».
21.35 Європейський дайджест.
21.50 Футбол. ЧЄ. Англiя - Шотландiя.
00.05 Гучна справа.
01.05 Т/с «Рiк собаки», 1 с.
04.50 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50, 22.00 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
11.40 «Орел i решка. Перезаванта-

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

няков».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
17.40 Х/ф «Бандити».
20.00 «Орел i решка. На краю свiту».
00.00 Х/ф «Воно».
01.45 Т/с «Три сестри».
02.35 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00, 07.50, 14.45, 17.00, 02.45 «Випад-

ковий свiдок».
06.20 «Правда життя».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.15 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «В останню чергу».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
21.30 «Мир i вiйна».
23.30 Х/ф «Повернення немає».
01.25 «Легенди бандитської Одеси».
03.25 «Речовий доказ».
03.55 «Правда життя. Професiйнi бай-

ки».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.15 Х/ф «Король Дроздобород».
10.15, 23.15 Т/с «Нове життя Василини 

Павлiвни».
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 Рятiвники.
02.30 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. Ганапольським.
22.00 «Мiнiстерство правди».
22.30 «Запорєбрик News» з О. Курба-

новою.

МÅГА
06.00 Мiстична Україна.
07.00 Бандитська Одеса.
08.30 Правда життя.
09.30, 01.40 Речовий доказ.
10.40 Iсторiя українських земель.
12.15 Вiйна всерединi нас.
13.10 Сiяя: з нами у дику природу.
14.10 Друга свiтова вiйна: свiдчення 

вiйни.
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, 05.30 Особливий загiн.
18.50 Нiл.
22.40 Прихованi королiвства.
23.40 Апокалiпсис. Перша свiтова вiйна.
00.40 Бойовi кораблi.
02.45 Страх у твоєму домi.
03.30 Прихована реальнiсть.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Ключi вiд неба».
07.10, 09.00, 02.25 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 11.40 «Моя правда».
09.55, 02.10 «Двоколiснi хронiки».
10.40 «Спогади».
12.30 Х/ф «Текумзе».
14.30 Х/ф «Гангстери i фiлантропи».
16.00 Т/с «Циган».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.40 Х/ф «Небезпечний поворот».
02.55 «Зорянi долi».
03.15 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.15 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50 «ДжеДАI».
06.10 Х/ф «Бронежилет».
08.00 Х/ф «Великий переполох у Ма-

лому Китаї».
10.00 Х/ф «Iкар».
11.50 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Пекло».
21.25 Х/ф «Марсiанин».
00.20 Х/ф «Поворот з Тахо».
02.10 «Грошi».

03.10 «Вiдеобiмба 2».
03.50 «Цiлком таємно-2017».
04.15 «102 Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».

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

ки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Качинi iсторiї».
09.25 М/с «Сiмпсони».
12.50 Т/с «Сишиш-шоу».
14.25 Т/с «СуперКопи».
16.50 Т/с «Швидка».
19.10 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
22.40 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Чоловiки. 

Пари. Фiнал.
01.00, 05.00 Велоспорт. Чемпiонат Фран-

цiї. Чоловiки. Перегони на час.
02.30 Снукер. «Мастерс». Фiнал. Хiггiнс 

- Янь Бiнтао.
04.00 Велоспорт. Чемпiонат Францiї. 

Жiнки. Перегони на час.
06.00 Тенiс. Тележурнал Building the 

legend.
07.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Огляд.
08.00 Велоспорт. Adriatica Ionica Race. 

Етап 3.
09.30 Олiмпiйськi iгри. «Зал слави». 

Пекiн-2008.
10.30 Тенiс. АТР 500. Галле. Коло 2.
12.00, 14.00 Тенiс. АТР 500. Галле. 1/4 

фiналу.
16.00, 18.00, 20.00 Тенiс. АТР 500. Лон-

дон. 1/4 фiналу.
21.00 Автоперегони. World Endurance. 

Портiмау.
22.30, 23.00, 23.30 Олiмпiйськi iгри. 

«Всупереч усьому».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 01.15, 03.15, 05.20 Топ-

матч.
06.10 Нiдерланди - Австрiя. УЄФА 

Євро-2020.
08.10 Туреччина - Уельс. УЄФА Євро-

2020.
10.00, 11.00, 15.00, 18.20, 19.45, 21.20, 

22.45 Футбол News.
10.10 «Hightlight Show».
11.10 Д/с «Класика Євро». Францiя - 

Португалiя (1984).
11.40 Україна - Пiвн. Македонiя. УЄФА 

Євро-2020.
13.30 Д/с «Класика Євро». Нiдерланди 

- Англiя (1988).
14.00, 15.05, 17.55, 18.25, 20.55, 21.25 

«Euro Non Stop».
15.50 Live. Швецiя - Словаччина. УЄФА 

Євро-2020.
18.50 Live. Хорватiя - Чехiя. УЄФА 

Євро-2020.
21.50 Live. Англiя - Шотландiя. УЄФА 

Євро-2020.
23.55 «Великий футбол».
01.25 Швецiя - Словаччина. УЄФА 

Євро-2020.
03.30 Данiя - Бельгiя. УЄФА Євро-2020.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.03, 04.00 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.55, 03.35, 

05.35 Новини.
07.10 М/ф «Братик Кролик та братик 

Лис».
07.20 М/ф «Казка про жадiбнiсть».
07.30 М/ф «Як козаки сiль купували».
07.40 М/ф «Як козаки олiмпiйцями 

стали».
08.05 Д/с «Дикуни. Дикi забави в зоо-

парку Сан-Дiєго».
08.30 Д/с «Боротьба за виживання».
09.35 Вiзуальний код.
10.15, 01.50 #ВУкраїнi.
10.40 Д/с «Найбiльшi мiграцiї в при-

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

шляху в Дамаск», 2 с.
13.35 Концерт. Iво Бобул.
14.40 UA:Фольк. Спогади.
15.40 Х/ф «Рiчард Левове Серце: 

Повстання».
17.40 Т/с «Римська iмперiя».
19.15 Х/ф «Бiлий птах з чорною оз-

накою».
21.25 Пишемо iсторiю. Храми на Руїнах.
21.50 Пишемо iсторiю. Українська гре-

ко-католицька церква.
22.05 Пишемо iсторiю. Андрей Шеп-

тицький.
22.20 Пишемо iсторiю. Вiдродження 

православ`я.
22.30 Д/с «Таємницi iсторiї. Портрети».
01.20, 05.05 Д/с «Дикi тварини».
02.20 Д/ф «З України до Голiвуду».
04.55 Невiдомi Карпати.
05.30 Погода.

Êаíаë “1+1”
07.00, 04.35, 06.00 «Життя вiдомих 

людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00, 18.30 «Свiт навиворiт».
14.00, 15.05, 16.10, 17.10 Т/с «Свати».
19.30, 05.20 «ТСН».
20.10 «Чистоnews».
20.15 «Вечiрнiй квартал».
22.10 «Жiночий квартал».
23.20, 00.20 «Свiтське життя».
01.20 Х/ф «Генеральська невiстка».

Iíòер
04.10, 05.25 «Орел i решка. Морський 

сезон».
04.55 «Телемагазин».
06.20 М/ф.
07.15 «Слово Предстоятеля».
07.25 Х/ф «Жарти Тото».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.00 Х/ф «Пригоди Шерлока Холмса 

i доктора Ватсона».
14.55 Х/ф «Пригоди Шерлока Холмса 

i доктора Ватсона. Собака Бас-

кервiлiв».
17.55, 20.30 Х/ф «Пригоди Шерлока 

Холмса i доктора Ватсона. Двад-
цяте столiття починається».

20.00 «Подробицi».
21.30 «Мiсце зустрiчi. Бенефiс».
23.05 Т/с «Хресна».
02.30 Х/ф «Iгри дорослих дiвчаток».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.55 Не дай себе ошукати.
05.35 Анти-зомбi.
05.40 Громадянська оборона.
07.35 Х/ф «Куленепробивний».
09.40 Х/ф «Захоплення пiдземки 123».
11.45, 13.00 Т/с «Нюхач».
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Останнiй рубiж».
21.10 Х/ф «Викрадена 2».
23.00 Х/ф «Рембо 5: Остання кров».
00.55 Т/с «Таємнi дверi».
02.45 Я зняв!

ÑТБ
05.15, 05.35 Т/с «Коли ми вдома».
06.25, 10.55 Т/с «Папаньки».
07.55 Неймовiрна правда про зiрок.
17.00 СуперМама.
21.00 МастерШеф. Celebrity.
23.15 Звана вечеря.

Íоâий êаíаë
06.00 Вар`яти.
07.55, 09.55 Kids` Time.
08.00 М/ф «Смурфики».
10.00 Орел i решка. Земляни.
11.00 Орел i решка. Чудеса свiту.
12.00 Орел i решка.
14.00 М/ф «Iсторiя iграшок 4».
16.00 Х/ф «Мерi Поппiнс повертається».
18.50 Х/ф «Попелюшка».
21.00 Х/ф «Красуня i чудовисько».
23.40 Х/ф «Страшнi iсторiї для розпо-

вiдi у темрявi».
01.50 Improv Live Show.
02.40 Зона ночi.

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 зло-

чинiв».
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, 04.50 Реальна мiстика.
11.00, 15.20, 21.00 Т/с «Балерина».
20.00 Головна тема.
21.35 Європейський дайджест.
21.50 Футбол. ЧЄ. Iспанiя - Польща.
00.00 Гучна справа.
01.00, 02.15 Т/с «Готель Купiдон».

Ê1
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.40 «Ух ти show».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50 Х/ф «Танцюй звiдси!».
11.40 Х/ф «Бандити».
14.00 «Орел i решка. Дива свiту».
00.00 Х/ф «Будинок проклятих».
02.00 Т/с «Три сестри».
03.40 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.55 Х/ф «Зворотного шляху немає».
09.55 Х/ф «Особливо важливе завдан-

ня».
12.40 «Випадковий свiдок. Навколо 

свiту».
13.50 Т/с «Смерть у раю».
18.05 «Переломнi 80-тi».
19.00, 02.25 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Королева бензоколонки».
21.05 Х/ф «Його собаче дiло».
22.55 Х/ф «Авраам: Хранитель вiри».
02.55 «Випадковий свiдок».
03.55 «Святi й праведники ХХ столiття».
05.00 «Top Shop».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.55 Х/ф «Холодне серце».
12.30 Х/ф «Попелюшка».
13.40 М/ф «Замбезiя».
15.15 М/ф «У пошуках Дорi».
17.00 Х/ф «Алоха».
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного разу 

пiд Полтавою.
19.30, 20.30, 21.30 Танька i Володька.
22.30 Х/ф «Дiвчина моїх жахiв».
00.30 Панянка-селянка.
02.35 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. Бiрзулом.
10.40 «Перша передача» з О. Федченко.
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. Рольником 

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, 08.15, 02.00 Мiстична Україна.
07.10 Випадковий свiдок.
09.05, 12.15 У пошуках iстини.
10.10 Речовий доказ.
11.20, 00.00 Секретнi територiї.
14.05 Друга свiтова вiйна: свiдчення 

вiйни.
15.00 Пiдземна Одiссея: стародавнi 

мiста Iталiї.
18.00, 01.00 Сiяя: з нами у дику природу.
19.00 Нiл.
20.00 Прихованi королiвства.
21.00 Пекiн: серце Китайської iмперiї.
02.50 Таємницi дефiциту.
05.15 Полювання на НЛО.
05.55 Академiк Корольов.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Буднi карного розшуку».
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
07.40, 08.55 М/ф.
07.50 «Свiтова кухня по-українськи».
09.30 «Невiдома версiя».
10.20 Х/ф «Пастка для кiшок».
12.00 Х/ф «Веронiка».
13.35 Х/ф «Веронiка повертається».
15.05 Т/с «Вiчний поклик».
19.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.20 Х/ф «Сiм няньок».
23.40 Х/ф «Увага, черепаха!»
01.10 «Двоколiснi хронiки».
02.40 «Зорянi долi».
03.00 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00, 08.00 «ДжеДАI».
09.30 «Загублений свiт».
12.30 Т/с «Бiблiотекарi 3».
14.20 Х/ф «Фантастична четвiрка».
16.20 Х/ф «Фантастична четвiрка 2: 

Вторгнення Срiбного Серфера».
18.10 Х/ф «Випадковий шпигун».
20.00 Х/ф «Шанхайський полудень».
22.05 Х/ф «Мiф».
00.40 Х/ф «Брама воїнiв».
02.30 «Вiдеобiмба 2».
03.15 «Цiлком таємно-2017».
04.55 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
07.20, 00.40 Мамареготала. Найкраще.
08.20 М/ф «Аладдiн».
09.45 М/ф «Чорний плащ».
11.20 Т/с «Друзi».
14.10 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.30 Т/с «Касл».
23.00 Т/с «Назустрiч пiтьмi».

ªâроñïорò
00.00 Олiмпiйськi iгри. «Speed Boarders».
00.30 Футбол. Д/ф «Люблячи Мара-

дону».
02.00, 02.30 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiй-

ський форпост».
03.00 Олiмпiйськi iгри. «Footsteps».
04.00, 04.30, 05.00 Олiмпiйськi iгри. 

«Живi легенди».
05.30 Велоспорт. «Тур де Франс - 2019». 

Етап 19.
06.00 Мотоперегони. «24 години Ле-Ма-

на».
08.00 Велоспорт. Чемпiонат Францiї. 

Жiнки. Перегони на час.
09.30 Олiмпiйськi iгри. «Зал слави». 

Лондон-2012.
10.30 Тенiс. WTA 500. Берлiн. 1/4 

фiналу.
12.00 Тенiс. WTA 500. Берлiн. 1/2 

фiналу.
14.00 Тенiс. АТР 500. Лондон. 1/4 

фiналу.
15.00, 17.00, 19.00 Тенiс. АТР 500. Лон-

дон. 1/2 фiналу.
20.00 Автоперегони. World Endurance. 

Портiмау.
21.30 Мотоперегони. «All Access».
22.00 Автоперегони. Формула E.
23.00 Автоперегони. Формула E. Мекси-

ка. Квалiфiкацiя.
23.30 Автоперегони. Формула E. Мекси-

ка. Перегони 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 01.15, 03.15, 05.20 Топ-матч.
06.10 Швецiя - Словаччина. УЄФА 

Євро-2020.
08.10 Україна - Пiвн. Македонiя. УЄФА 

Євро-2020.
10.00, 11.00, 15.00, 18.20, 19.45, 21.20, 

22.45 Футбол News.
10.10 «Hightlight Show».
11.10 Д/с «Класика Євро». Францiя - 

Iспанiя (1984).
11.40, 01.25 Англiя - Шотландiя. УЄФА 

Євро-2020.
13.30 Д/с «Класика Євро». Португалiя - 

Грецiя (2004).
14.00, 15.05, 17.55, 18.25, 20.55, 21.25 

«Euro Non Stop».
15.50 Live. Угорщина - Францiя. УЄФА 

Євро-2020.
18.50 Live. Португалiя - Нiмеччина. УЄФА 

Євро-2020.
21.50 Live. Iспанiя - Польща. УЄФА 

Євро-2020.
23.55 «Великий футбол».
03.30 Iталiя - Швейцарiя. УЄФА Євро-

2020.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

18 червня

19 червня
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UA:Перший
06.03, 04.00 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 01.25, 03.35, 

05.35 Новини.
07.10 М/ф «Козлик та його горе».
07.20 М/ф «Повертайся, Капiтошко».
07.30 М/ф «Як козаки кулiш варили».
07.40 М/ф «Як козаки наречених ви-

ручали».
08.10, 05.30 Погода.
08.15 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, 15.10 Концерт. Пiснi про кохання.
16.25 Д/ф «Бовсунiвськi бабусi».
17.40 Т/с «Римська iмперiя».
19.10 Д/с «Свiт дикої природи».
19.35 Пишемо iсторiю. Автори української 

iсторiї.
19.50 Пишемо iсторiю. Вiдродження 

православ`я.
20.05 Пишемо iсторiю. Українська гре-

ко-католицька церква.
20.20 Пишемо iсторiю. Андрей Шеп-

тицький.
20.45 Пишемо iсторiю. Храми на Руїнах.
21.30 Дорога до Токiо.
22.00 Тi, що змiнили свiт. Микола Гоголь.
22.30 Тi, що змiнили свiт. Серж Лифарь.
23.05 #@)?$0 з Майклом Щуром.
23.35 Х/ф «Рiчард Левове Серце: Пов-

стання».
01.50 Земля, наближена до неба.
02.00 #ВУкраїнi.
02.30 Д/ф «Вибiр».
04.55 Невiдомi Карпати.
05.05 Роздивись.

Êаíаë “1+1”
07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.45 «Мандруй Україною з Дмитром 

Комаровим».
10.55, 02.20 «Свiт навиворiт».
18.15 «Українськi сенсацiї».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 Х/ф «Кiнгсмен: Таємна служба».
23.40 Х/ф «Ножi наголо».

Iíòер
04.30 Х/ф «Зайчик».
05.55 М/ф.
06.25 Х/ф «Ейб».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00, 11.50 «Iнше життя».

12.50 «Речдок. Випереджаючи час».
17.10 Х/ф «007: Спектр».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «Пригоди Шерлока Холмса 

i доктора Ватсона. Собака Бас-
кервiлiв».

ICTV
04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.15 Факти.
04.40 Не дай себе ошукати.
06.15 Бiльше нiж правда.
07.05 Анти-зомбi.
08.05 Секретний фронт.
09.05 Громадянська оборона.
10.00 Х/ф «Янгол-охоронець».
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Рембо 5: Остання кров».
14.55 Х/ф «Викрадена 2».
16.45 Х/ф «Останнiй рубiж».
18.45 Факти тижня.
20.35 Х/ф «Нiчний втiкач».
23.05 Х/ф «Законослухняний грома-

дянин».
01.20 Т/с «Таємнi дверi».
ÑТБ
05.15 Т/с «Папаньки».
12.50 МастерШеф. Celebrity.
15.00 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
00.05 Я соромлюсь свого тiла.
Íоâий êаíаë
06.00 Таємний агент.
06.50 М/ф «Том i Джерi: Чарiвний пер-

стень».
07.55, 09.55 Kids` Time.
08.00 М/ф «Iсторiя iграшок 4».
10.00 Х/ф «Алiса в Країнi чудес».
12.10 Х/ф «Алiса в Задзеркаллi».
14.40 Х/ф «Попелюшка».
16.50 Х/ф «Джек - вбивця велетнiв».
19.00 Х/ф «Бiлоснiжка: Помста гномiв».
21.00 Х/ф «Червона Шапочка».
23.10, 00.05 Improv Live Show.

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.
09.20, 02.10 Т/с «Дiвчатка мої».
13.10 Т/с «Стань моєю тiнню».
17.00 Т/с «Сiмейний портрет», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с «Сiмейний портрет».
23.00 Українська пiсня року.
01.40 Телемагазин.
05.10 Агенти справедливостi.

Ê1
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.45 «Орел i решка. Шопiнг».
10.40 М/ф «Астробой».
12.15 Х/ф «Танцюй звiдси!».
14.00 «Орел i решка. Дива свiту».
00.00 Х/ф «Воно».
01.50 Т/с «Три сестри».
ÍТÍ
06.00 Х/ф «Дама з папугою».
07.55 «Слово Предстоятеля».
08.05 «Випадковий свiдок. Навколо свiту».
10.00 Т/с «Смерть у раю».
14.05 Х/ф «Його собаче дiло».
15.55 Х/ф «Королева бензоколонки».
17.25 Х/ф «Дiловi люди».
19.00 Х/ф «Золоте теля».
22.20 Х/ф «За двома зайцями».
23.50 Х/ф «Все можливо».
01.45 «Речовий доказ».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.40 М/ф «Легенди країни Оз: Повер-

нення Доротi».
12.20 М/ф «Замбезiя».
14.00 Х/ф «Мiст у Терабiтiю».
15.45 Х/ф «Фокстер i Макс».
17.30 М/ф «Iсторiя iграшок».
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.30, 20.30, 21.30 Танька i Володька.
22.30 Х/ф «Люблю назавжди».

00.30 Панянка-селянка.
02.40 Щоденники Темного.
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
06.50 Випадковий свiдок.
08.30, 01.30 Мiстична Україна.
09.20, 12.25 У пошуках iстини.
10.15 Речовий доказ.
11.25, 23.30 Секретнi територiї.
14.05 Друга свiтова вiйна: свiдчення вiйни.
15.00 Пекiн: серце Китайської iмперiї.
18.00, 00.30 Сiяя: з нами у дику природу.
19.00 Прихованi королiвства.
21.00 Розгадка таємниць Бiблiї.
Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Матрос Чижик».
07.10, 09.00, 02.20 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.50 «Свiтова кухня по-українськи».
09.50 «Моя правда».
10.40 «Невiдома версiя».
11.30 Х/ф «Заграва».
13.10 Х/ф «Такi красивi люди».
14.50 Т/с «Вiчний поклик».
19.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.20 Х/ф «Загадка Ендхауза».
00.10 Х/ф «Людина нiзвiдки».
01.35 «Двоколiснi хронiки».

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00, 08.00 «ДжеДАI».
08.55, 01.05 «Загублений свiт».
13.55 Х/ф «У пошуках скарбiв нiбе-

лунгiв».
16.15 Х/ф «Сонце, що сходить».
19.00 Х/ф «Код доступу «Кейптаун».
21.15 Х/ф «Падiння Лондона».
23.10 Х/ф «Ворота пiтьми».
02.05 «Вiдеобiмба 2».
03.10 «Найкраще».
03.15 «Цiлком таємно-2017».
04.55 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
07.20, 00.40 Мамареготала. Найкраще.
08.20 М/ф «Аладдiн».
09.45 М/ф «Чорний плащ».
11.30 Т/с «Друзi».
14.20 Т/с «СуперКопи».
16.50 Т/с «Швидка».
19.30 Т/с «Касл».
23.00 Т/с «Назустрiч пiтьмi».

ªâроñïорò
01.00 Ралi. ERC. Польща. День 1.
01.30, 04.00, 08.00, 10.35 Велоспорт. 

Чемпiонат Францiї. Жiнки. Груповi 
перегони.

02.30 Снукер. ЧC. 1/2 фiналу. К. Вiлсон 
- Мерфi.

05.00 Велоспорт. Класика.
06.00 Автоперегони. World Endurance. 

Портiмау.
09.30 Олiмпiйськi iгри. «Зал слави». 

Рiо-2016.
12.30, 13.45, 20.00, 21.00 Грiбний слалом. 

Кубок свiту. Нiмеччина.
14.15 Велоспорт. Чемпiонат Францiї. 

Чоловiки. Перегони на час.
15.15 Велоспорт. Чемпiонат Францiї. 

Чоловiки. Груповi перегони.
18.00 Олiмпiйськi iгри. «Big in Japan».
19.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал.
22.00 Автоперегони. ETCR. Iталiя.
23.00 Автоперегони. Формула E. Мексика. 

Квалiфiкацiя.
23.30 Автоперегони. Формула E. Мексика. 

Перегони 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 01.20, 03.15, 05.20 Топ-матч.
06.10 Данiя - Бельгiя. УЄФА Євро-2020.
08.00, 16.50, 22.25 Yellow.
08.10, 03.30 Угорщина - Францiя. УЄФА 

Євро-2020.
10.00, 11.00, 15.00, 18.00, 19.45, 22.15 

Футбол News.
10.10 «Hightlight Show».
11.10 Д/с «Класика Євро». Нiмеччина - 

Iспанiя (2008).
11.40 Португалiя - Нiмеччина. УЄФА 

Євро-2020.
13.30 Д/с «Класика Євро». Францiя - 

Iталiя (2000).
14.00, 15.05, 17.00, 18.05 «Euro Non Stop».
15.30 Журнал. УЄФА Євро-2020.
15.55 Д/с «Офiцiйна iсторiя УЄФА 

Євро», 2 с.
18.50 Live. Iталiя - Уельс. УЄФА Євро-

2020.
20.55 «Великий футбол».
22.35 Д/ф «Особлива атмосфера».
23.30 Україна - Пiвн. Македонiя. УЄФА 

Євро-2020.
01.25 Швейцарiя - Туреччина. УЄФА 

Євро-2020.
05.45 Програма передач.

Íедіëя 20 червня

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 14 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, 03.30 Про-
вінційні вісті. Тиждень

08.00, 21.00 Єдина країна 
08.30 Завтра-сьогодні
09.00, 17.00 Древо
09.55 Цінуй справжнє
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслі-

дування Мердока» 
11.15 Слід
11.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Межа правди
17.30 Про нас
19.30 Наші вітання
20.00 На контролі
21.30 Сільський календар
22.35 Цінуй справжнє
22.40, 03.50 Х.ф.«Закон сили» 

+16
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф. «Блакитний метелик»

Віâòороê, 15 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, 03.30 Про-
вінційні вісті.

07.35 Сільський календар 
08.00 На контролі
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслі-

дування Мердока» 
11.15 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.00 Цінуй справжнє
12.05 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
17.00 Древо
17.30 Смачна мандрівка
19.30 Наші вітання 
20.00 Відкрита зона
20.30 Євромакс
21.00 Спогади 
21.20 Цінуй справжнє
21.30 Shift. Життя в цифрі
21.45 ЗУНУ NEWS
22.35, 04.00 Х.ф.«У пошуках 

часу» +16 
01.00 Х.ф.«Перший рейд» +16 

Ñереда, 16 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, 03.30 Про-
вінційні вісті.

07.35 Відкрита зона
08.00 Євромакс
08.30 ЗУНУ NEWS
08.40, 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 Shift. Життя в цифрі
11.30, 21.00 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
17.55 Цінуй справжнє
19.30 Наші вітання
20.00 Український гастротур
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Піше: між 

небом і землею» +16
01.00 Х.ф. «Ферма» +16 

Чеòâер, 17 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, 03.30 Про-
вінційні вісті.

07.35 Український гастротур
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслі-

дування Мердока» 
11.15, 21.35 ПроОбраз з Натал-

кою Фіцич
11.30, 21.00 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
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
22.35, 04.00 Х.ф.«10 кроків до 

успіху» +16 
01.00 Х.ф.«Заради кохання»

П’яòíиця, 18 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, 03.30 Про-
вінційні вісті.

07.35 Бла Бла таксі
08.00 Завтра-сьогодні
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслі-

дування Мердока» 
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30, 20.40 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.30 ПроОбраз з Наталкою 

Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 ЗУНУ NEWS
20.10 Сільський календар
21.10 Українські традиції
21.20 Цінуй справжнє
21.30 Єдина країна 

22.35, 04.00 Х.ф.«Дев’ять деся-
тих» +16 

01.00 Х.ф.«В облозі» +16

Ñóáоòа, 19 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 Завтра-сьогодні
08.55, 19.55 Цінуй справжнє
09.00 Час-Tайм
11.00 На контролі
12.00 ПроОбраз з Наталкою 

Фіцич
12.15, 00.30 Х.ф. «Довгі зару-

чини» +16
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Те, що любиш 
17.00, 03.15 Хіт-парад
17.50 ЗУНУ NEWS 
18.00 Наші вітання
19.30 У фокусі Європа
20.10 Х.ф. «Крізь об’єктив» +16 
21.40, 03.55 Х.ф. «Суперник» 

+16
00.10 Вікно в Америку
02.45 Завтра-сьогодні

Íедіëя, 20 черâíя
06.00, 12.30 Кіндер клуб 
07.00, 09.15 За спорт
07.15 Українські традиції
07.40 Х.ф. «Крізь об’єктив» +16 
09.30, 21.00 Єдина країна 
10.00 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії з 
Архикатедрального Со-
бору УГКЦ м.Тернополя 

11.40 Те, що любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Український гастротур
15.30 Shift. Життя в цифрі
16.00 Бла Бла таксі
16.25 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.«Тільки піля 

Вас» 
23.30 Бла Бла таксі
01.00 Х.ф. «Крізь об’єктив» +16 
02.30 Український гастротур
03.00 Хіт-парад 
 

 UA: Терíоïіëь
Поíедіëоê, 14 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, 13.00, 15.00, 

17.00, 20.40, 2.00 Новини 

9.15 Крутий заміс
9.50 Візуальни код
10.15 Буковинські загадки
10.30 Т/с «Віра»
12.10 Я вдома 
12.40 Незвідана Україна. 
12.50 Загадки чернівецьких 

атлантів
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. 
14.10 М/ф «Чудасія «
14.15 М/ф «Івасик-Телесик»
14.25 Додолики 
14.40 М/ф « Черевички»
14.50 М/ф « Як Песик І Кошеня 

Мили Підлогу»
15.05, 17.15 Суспільна студія
18.10 Енеїда
18.40 Загадки чернівецьких 

атлантів
18.45 Небезпечна зона
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 еко люди 
20.00 Цикл «Наші тридцять»
20.25 Шерифи для нових громад 
21.00 Т/с «Гордість»
22.50 Шерифи для нових громад
23.00 Сьогодні.Головне
23.55 Бийся як дівчина 
0.00 Х/ф «Білявка Мерилін
1.25 Загадки чернівецьких ат-

лантів
 

 Віâòороê , 15 черâíя
6.00 М/ф « Маленький Великий 

Пес «
6.10 Веселі саморобки
6.25 Українська абетка пер-

шосвіт
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 20.40, 2.00 Новини
9.15 Сьогодні.Головне
9.50 Візуальни код
10.15 Буковинські загадки 
10.25 Х/ф «Вавилон ХХ»
12.10 Я вдома 
12.40 Незвідана Україна. 
12.50 Загадки чернівецьких 

атлантів
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.
14.10 М/ф «Горщик-Сміхотун»
14.15 М/ф «Казки Про Ма-

шини»
14.25 Додолики
14.40 М/ф «Як Козаки у Футбол 

Грали»
15.05, 17.15 Суспільна студія 
18.10 Енеїда
18.40 ЗаАрхівоване
18.45 Край пригод 
19.00 Сьогодні.Головне
19.55 Шерифи для нових громад
20.00 Маршрутом змін
20.15 ВУКРАЇНІ 
21.00 Т/с «Гордість»
22.50 Шерифи для нових громад
23.00 Сьогодні.Головне
23.55 Бийся як дівчина 
0.00 Х/ф «Іван Миколайчук. 

Посвята» 

 Ñереда, 16 черâíя
 6.00 М/ф «Про Кішку, Яка 

Упала З Неба «
6.10 Веселі саморобки
6.25 Українська абетка пер-

шосвіт
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 20.40, 2.00 Новини
9.15 Сьогодні.Головне
9.50 Візуальни код
10.15 Буковинські загадки
10.30 Т/с «Віра»
12.10 Я вдома 
12.40 Край пригод 
12.50 Загадки чернівецьких 

атлантів
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. 
14.10 М/ф « Свара «
14.15 М/ф « Неслухняна Мама «
14.25 Додолики
14.40 Українська абетка пер-

шосвіт. 
14.50 М/ф «Чарівні Окуляри «
15.05, 17.15 Суспільна студія
18.10 Енеїда
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»
22.50 Небезпечна зона
23.00 Сьогодні.Головне
23.55 Бийся як дівчина 
0.00 Х/ф «Вавилон ХХ»
 

 Чеòâер, 17 черâíя
6.00 М/ф «Літачок Ліп «
6.10 Веселі саморобки
6.25 Українська абетка пер-

шосвіт
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 20.40, 2.00 Новини
9.15 Сьогодні. Головне 
9.50 Візуальни код
10.15 Буковинські загадки
10.30 Т/с «Віра»
12.10 Я вдома 
12.40 Край пригод
12.50 Загадки чернівецьких 

атлантів
13.05 Д/п»Світ майбутнього.

Планета Земля 2050» 
13.30 Лайфхак українською 
13.45 Веселі саморобки 
13.50 Уроки тітоньки Сови. 
14.10 М/ф «Казка Про Жа-

дібність»
14.15 М/ф «Паперовий Змій «
14.25 Додолики
14.40 М/ф «Як Козаки Нарече-

них Виручали»
15.05, 17.15 Суспільна студія
18.10 Відтінки України
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»
22.50 Небезпечна зона
23.00 Сьогодні.Головне
23.55 Бийся як дівчина 
0.00 Т/с «Віра»

 П’яòíиця, 18 черâíя
6.00 М/ф « Курка, Яка Несла 

Всяку Всячину»
6.10 Піщана казка
6.25 Англійська абетка Пер-

шосвіт 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

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 Край пригод
12.50 Загадки чернівецьких 

атлантів
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.
14.10 М/ф « Рукавичка «
14.15 М/ф «Про Порося, Яке 

Вміло Грати В Шашки «
14.25 Додолики
14.40 Українська абетка пер-

шосвіт. 
14.50 М/ф «Як Петрик П’яточкін 

Слоників Рахував «
15.05, 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»
22.35 Люди Є
22.50 Небезпечна зона
23.00 Сьогодні.Головне
23.55 Бийся як дівчина 
0.00 Т/с «Віра»

 Ñóáоòа, 19 черâíя
6.05 Маршрутом змін 
6.15 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
11.15 Д/ф «З України до Гол-

лівуду» 
12.30 Буковинські загадки
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 М/ф «Як Козаки у Футбол 

Грали»
14.40 М/ф «Бегемот та Сонце»
14.50 М/ф «Історія Про Ді-

вчинку, Яка Наступила 
на Хліб»

15.00 М/ф «День, Коли Ща-
стить»

15.10 М/ф « Лисичка З Ка-
чалкою «

15.15 Додолики 
15.30 «Шо? Як? « 
15.50 Буковинські загадки
16.00 Маршрутом змін 
16.15 Задача з зірочкою
16.20 ВУКРАЇНІ
16.50 Х/ф «Вавилон ХХ»
18.30 Крутий заміс 
19.00 Культ особистості 
19.15 Відтінки України
19.45 «Створюй із Суспільним.

Розслідування 
20.05 Ток-шоу «Зворотний від-

лік»
21.50 Маршрутом змін 
22.05 Д/ф «Хто створив Змієві 

Вали?» 
23.00 загадки чернівецьких 

атлантів
23.05 Розсекречена історія.
00.00 Спецпроєкт «Грецька 

операція НКВС» 

 Íедіëя, 20 черâíя 
6.05 Маршрутом змін
6.15, 16.25 ВУКРАЇНІ
6.40 Шерифи для нових громад
7.00, 8.00, 8.55 Новини 
7.15, 8.15 Ранок на Суспільному.

Дайджест 
7.25 Роздивись 
7.40 Недалечко 
8.30 Д/с «Дика прогулянка»
9.05 Буковинські загадки
9.15 Артефакти
9.40 Незвідана Україна
10.00 Енеїда
10.25 Солодка дача, 
10.45 Народна пісня. Концерт 
12.00 Х/ф «Поруч з Ісусом: 

Марія Магдалина» 
13.35 Відтінки України
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобі поясню 
14.20 М/ф «Як Козаки Іноплане-

тян Зустрічали»
14.40 М/ф « Повертайся, Капі-

тошко «
14.50 М/ф « Найсправжнісінька 

Пригода «
14.55 М/ф «Котигорошко»
15.05 М/ф «Кривенька Качечка»
15.15 Піщана казка 
15.20 Додолики
15.30 «Шо? Як? «
15.50 Невідомі Карпати 
16.05 Шерифи для нових громад
16.45 Х/ф « Поруч з Ісусом: 

Йосип з Назарета»
18.30 ВУКРАЇНІ
19.00 Культ особистості 
19.15 Обличчя , 
19.45 «Створюй із Суспільним.

Розслідування 
20.05 Спецпроєкт «Зупини мене, 

якщо зможеш» 
20.55 Цикл «Наші 30
21.25 Х/ф «Білий птах з чорною 

ознакою»
23.00 Бийся як дівчина 
23.05 Розсекречена історія. 
0.00 100 років ізоляції



№22 (409) / 9  червня - 15  червня 2021 р. Наш День18 Смачна сторінкаnday.te.ua

Вона прекрасна сама 
собою, але якщо є настрій 
готувати – ми зібрали 

добірку приголомшливо 
смачних рецептів. Полуничні 
торти, кексики, галети і 
навіть шарлотка, улюблений 
десерт італійців - маттонелла, 
полуничний рахат-лукум і безе, 
що тане в роті, - наші десерти не 
залишать байдужими ні дітей, 
ні дорослих. Отож, обирайте і 
готуймо разом! 

ПРОсТий ПОлУНичНий ПиРіГ 
ПОТРІБНО: 4 чашки нарізаної скибочка-

ми полуниці, 1 чашка борошна, половина 
чайної ложки пекарського порошку, 1 чаш-
ка цукру, 1 збите яйце, 100 г нарізаного 
кубиками вершкового масла.

ПРиГОТУВАННЯ: у тарілці добре пере-
мішайте борошно, пекарський порошок і 
цукор. Додайте яйце і добре перемішайте. 
Форму для запікання змастіть маслом і ви-
кладіть на дно форми нарізану полуницю. 
Зверху вилийте тісто. По верху тіста роз-
поділіть кубики вершкового масла. Запі-
кайте пиріг в духовці 50-60 хв., поки він не 
набуде коричневого відтінку. Перед тим, 
як подавати на стіл, охолодіть.

ПОлУНичНО-сиРНий кЕкс

ПОТРІБНО: пів чашки вершкового мас-
ла, 1 чашка цукру, 100 г вершкового сиру, 
кисломолочного сиру або сирка з ванілі-
ном, 2 яйця, 1 ч. л. ванілі, 2 чашки борошна, 
2 ч. л. пекарського порошку, 0,5 ч. л. пекар-
ського порошку, сіль за смаком, пів чашки 
вершків або жирної сметани, 2 чашки нарі-
заної скибочками полуниці.

ПРиГОТУВАННЯ: за допомогою блен-
дера перемішайте вершкове масло, цукор, 
сир і яйця. Додайте ваніль. В окремій та-
рілці перемішайте борошно, пекарську 
соду, пекарський порошок і сіль. З'єднайте 
рідку і сипучу суміші. Додайте в тісто сме-
тану і злегка перемішайте. У тісто акурат-
но вкладіть шматочки полуниці (не по-
трібно перемішувати). Викладіть тісто на 
змащену форму для запікання і запікайте 
кекс в духовці приблизно годину при тем-
пературі 175 градусів. Коли кекс буде гото-
вий, дайте йому добре охолонути. 

ПОлУНичНі ГалЕТи 
З сиРНОГО ТісТа

ПОТРІБНО: полуниця – 250-300 г, сир – 
100 г, борошно пшеничне – 140 г, молоко 
– 1 склянка, масло вершкове – 120 г, цукор 
– 100 г, розпушувач тіста, ванільний цукор 
– по 1 ч. л., крохмаль кукурудзяний – 1 ст. л.

ПРиГОТУВАННЯ: спершу беремося за 
тісто. Сто грамів масла кімнатної тем-
ператури розітріть зі столовою ложкою 
цукру, посоліть і додайте чайну ложку ва-
нільного цукру. У цю суміш покладіть сир 
і розмішайте до однорідної маси. Додайте 
просіяне борошно і розпушувач. Влийте 

склянку холодного молока і замісіть ті-
сто. Скатайте його в кулю і залиште у хо-
лодильнику на 30 хв. у пакеті. Після цього 
розділіть на 3-4 частини і розкачайте кож-
ну в коржик. Готуємо начинку: оскільки 
полуниця швидко пускає сік, не рекомен-
дуємо робити її заздалегідь. Наріжте ягоди 
на шматочки, змішайте з двома столовими 
ложками цукру і крохмалем. Покладіть по-
луницю в центр коржів і в кожну галету 
додайте по 10-20 г вершкового масла. Розі-
грійте духовку до 180 градусів і випікайте 
25-30 хв. Полуничні галети слід подавати 
холодними, можна присипати цукровою 
пудрою.

ПОлУНичНа ШаРлОТка 
ПОТРІБНО: 200 г полуниці, 1 ст. л. бо-

рошна та цукру, 3 яйця, 50 г вершкового 
масла, олія (щоб змастити форму), 1 ч. л. 
розпушувача. 

ПРиГОТУВАННЯ: яйця збийте з посту-
повим додаванням цукру. У суміш додайте 
вершкове масло. Висипте просіяне борош-
но з розпушувачем. Тісто для шарлотки 
ретельно перемішайте. Змастіть форму 
олією, обсипте її борошном. Акуратно ви-
кладіть тісто. Невеликі ягоди полуниці ви-
класти зверху на тісті. Випікайте шарлот-
ку з полуницею 40 хвилин при 180°.

ПОлУНичНий чиЗкЕйк 
ПОТРІБНО: 500 г полуниці, 3 ст. л. 

будь-якого фруктового сиропу, 2 ст. л. кро-
хмалю, 1 скл. дрібно подрібнених крекерів, 
1,5 скл. цукру, 3 ст. л. вершкового масла, 2 
плавлених сирки, 1/4 чайної ложки солі, 3 
яйця, 1 ч. л. кориці, 400 г сиру маскарпоне 
або жирного сиру.

ПРиГОТУВАННЯ: викласти полуницю 
в один шар на пательню, полити фрукто-
вим сиропом і тушкувати, поки сироп не 
загусне і полуниця не розчинитися повні-
стю, приблизно 30 хв. Відкласти полунич-
не пюре в миску і змішати з картопляним 
крохмалем. Дати охолонути повністю. У 
невеликій мисці розкришити крекери, 
змішати з 3 ст. л. цукру і розтопленим 
вершковим маслом. Викласти суміш у 
форму для запікання рівним шаром. Ви-
пікати близько 3-5 хв. Вийняти форму з 
духовки і дати охолонути. Натерти плав-
лений сир на крупній тертушці, додати 
в нього цукор, що залишився, яйця і сіль. 
Змішати корицю і сир маскарпоне або сир 
з допомогою блендера. Змішати полунич-
не пюре (тільки залишити кілька ложок 
для прикраси), суміш плавленого сиру і 
маскарпонову (сирну) суміш. Викласти 
полунично-сирну суміш поверх шару запе-
чених крекерів і поставити в середньона-
гріту духовку. Запікати орієнтовно 30-40 
хв. Готовий чизкейк охолодити і полити 
кількома ложками полуничного пюре.

ПОлУНичНий ТОРТ БЕЗ ВиПікаННЯ

ПОТРІБНО: свіжа полуниця - 300 г, по-
луничний йогурт - 300 г, печиво - 200 г, 
сир - 250 г, вершкове масло - 100 г, вершки 
жирні - 200 г, молоко - 70 мл, цукор - 120 г, 

желатин - 2 ст. л.
ПРиГОТУВАННЯ: насамперед розчиня-

ємо желатин в дуже теплому молоці і зали-
шаємо охолонути. Полуницю порізати ма-
ленькими шматочками. Печиво перебити 
в крихту і перемішати з топленим маслом, 
викласти на дно рознімної форми у вигля-
ді коржа і відправити в холодильник. Зби-
ваємо сир, цукор і йогурт. У готову суміш 
влити желатин, додати полуницю і помі-
стити в холодильник на 30 хв., щоб желе 
почало гуснути. Вершки збити в пишну 
піну і змішати з холодною полуничною 
сумішшю. Переливаємо отримане желе на 
корж з печива. Залишаємо в холодильни-
ку до повного застигання, приблизно на 
12 годин. Застиглий торт прикрашаємо 
свіжими ягодами полуниці, листям м'яти і 
шоколадним топінгом.

іТалійсЬка МаТТОНЕлла

ПОТРІБНО: 250 г печива, 250 г полуни-
ці або інших ягід, 250 г сиру маскарпоне 
(можна жирний домашній сир, хоча смак 
буде вже інший), 150 мл молока.

ДЛЯ КРЕМУ: 2 яйця, 130 г цукру, цедра 
лимона, 400 мл жирного молока, 30 г бо-
рошна. 

ПРиГОТУВАННЯ: для крему постави-
ти молоко зі скибочками цедри лимона 
на вогонь. Довести до кипіння і відразу 
ж вимкнути. Цедру забрати. Змішати він-
чиком чи міксером в іншій каструлі яйця 
з цукром. Додати борошно, перемішати. 
Влити молоко, добре перемішати і по-
ставити знову на невеликий вогонь. Роз-
мішуючи постійно вінчиком, довести до 
консистенції крему (коли трохи крему за-
лишається на вінчику, а не стікає, як сме-
тана, значить, готовий). Накрити харчо-
вою плівкою і залишити охолоджуватися. 
Змішати остиглий крем з маскарпоне. Пе-
чиво вмочити в молоко і відразу ж діста-
ти. Викласти шари в наступному порядку: 
печиво, крем, ягоди. І так – поки не закін-
чаться всі інгредієнти (зазвичай 3 шари). 
Помістити в холодильник перед подачею 
на кілька годин.

ШОкОлаДНий ТОРТ
 З ПОлУНицЕЮ Та М’ЯТОЮ 

ПОТРІБНО: чорний якісний шоколад 
– 300 г, пшеничне борошно – 2,5 ст. л., 
вершкове масло – 150 г, яйця – 3 шт., ва-
нільний цукор – 1 ч. л., полуниця – 0,5 кг, 
м’ята – 20 г, цукор – 100 г.

ПРиГОТУВАННЯ: просіваємо борошно, 
з’єднуємо з цукром, збиваємо, додаючи по 
одному яйцю. Додаємо в отриману суміш 
розтоплений шоколад (200 г). Рясно зма-
щуємо маслом деко, виливаємо на нього 
шоколадну масу. Випікаємо тісто хвилин 
15. На остиглий корж викладаємо шматоч-
ки полуниці. Робимо глазур з шоколаду, за-
ливаємо нею торт і прикрашаємо листоч-
ками м’яти. 

ПОлУНичНий РаХаТ-лУкУМ 
ПОТРІБНО: полуниця – 200 г, лимон – ½ 

шт., швидкорозчинний желатин – 15 г, пу-

дра цукрова – 100-150 г.
ПРиГОТУВАННЯ: подрібнюємо ягоди 

в блендері, в цій же масі розчиняємо же-
латин, даємо йому час набрякнути. Після 
цього додаємо потрібну кількість цукро-
вої пудри, сік лимона, нагріваємо суміш. 
Варити суміш, поки желатин повністю не 
розчиниться. Остиглу суміш збиваємо мік-
сером пару хвилин, викладаємо у форму і 
кладемо в холодильник на 5 годин. Після 
цього часу нарізаємо желе на маленькі 
квадратики, посипаємо кожен цукровою 
пудрою. 

ПОлУНичНЕ БЕЗЕ

ПОТРІБНО: яєчні білки – 5 шт., полуниця 
– 300 г, цукрова пудра – 300 г, вершки – 300 
мл, бальзамічний оцет – 2 ст. л., ванільний 
цукор – 1 ч. л., кукурудзяний крохмаль – 2 
ч. л., лимонний сік – 1 ст. л.

ПРиГОТУВАННЯ: насамперед нагріва-
ємо духовку до 120-150 градусів. Швидко 
збиваємо білки, потім частинами додає-
мо цукрову пудру і крохмаль. Розрізану 
на кілька частин полуницю маринуємо в 
бальзамічному оцті, лимонному соку, по-
сипаємо цукровою пудрою. На папері для 
випічки малюємо кілька кіл однакового 
розміру, заповнюємо їх білковою масою, 
випікаємо годину в духовці, потім ще три-
маємо до остиглої близько 20 хв. На вер-
хівку кожного безе кладемо полуничну 
масу і прикрашаємо невеликою кількістю 
збитих вершків. 

ПОлУНичНа ПаННа-кОТа 

ПОТРІБНО: полуниця – 200 г, желатин – 
1 пакетик, вершки – 200 мл, цукор – 2 ст. л., 
вода – 100 мл.

ПРиГОТУВАННЯ: замочуємо желатин, 
як зазначено на упаковці. Розбавляємо 
вершки водою, змішуємо з цукром, вари-
мо хвилин 15. Подрібнюємо в блендері 
полуницю, залишивши кілька ягід цілими. 
Розливаємо по формах желе, тримаємо ніч 
у холодильнику. Перед подачею полунич-
ним соусом поливаємо, цілими ягодами 
прикрашаємо десерт. 

ПОлУНичНий лиМОНаД 
ПОТРІБНО: 500 г полуниці, 8 ст. л. цукру, 

2  ч. л. цукрової пудри. 8 ст. л. свіжовичав-
леного лимонного соку, пляшка негазова-
ної мінеральної води.

ПРиГОТУВАННЯ: спочатку збити в 
блендері промиту полуницю і 4 ч. л. цукру. 
Потім змішати збите пюре, решту ложки 
цукру, лимонний сік, мінеральну воду. Ще 
раз все перемішати і за бажання додати 
лід. Можна прикрасити цукровою пудрою.

Час полуниці - неймовірні 
десерти та випічка
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1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА 
ГОСПОДАРюВАННЯ

Україна, 47722, Тернопільська обл., 
Тернопільський р-н, село Великі Гаї, вул. 
Медова, 13, оф.1, e-mail: pal-vas@ukr.
net, тел.:  0969464678 (місцезнаходження 
юридичної особи або місце провадження 
діяльності фізичної особи - підприємця 
(поштовий індекс, адреса),контактний но-
мер телефону).

2. ПЛАНОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ, її ХАРАК-
ТЕРиСТиКА, ТЕХНІЧНІ АЛЬТЕРНАТиВи.

Планована діяльність, її характерис-
тика. Планована діяльність полягає у роз-
робці Черниховецького родовища пісків, 
на територіїЗбаразької територіальної 
громади, Тернопільского району, Терно-
пільської області. Площа Чернихівецького 
родовища складає 53,1 га. Кар’єр існуючий 
та відкритий.

Планованою діяльністю передбачається 
розробка корисної копалини відкритим 
способом із внутрішнім відвалоутворен-
ням, система розробки транспортна.

Технічна альтернатива 1
На підприємстві приймається тран-

спортна система розробки із внутрішнім 
розташуванням відвалу розкривних порід. 

Технічна альтернатива 2
На підприємстві приймається тран-

спортна система розробки із зовнішнім 
розташуванням відвалу розкривних порід.

3. МІСЦЕ ПРОВАДжЕННЯ 
ПЛАНОВАНОї ДІЯЛЬНОСТІ, 

ТЕРиТОРІАЛЬНІ АЛЬТЕРНАТиВи. 
Місце провадження планованої діяль-

ності: територіальна альтернатива 1.
Піщаний кар’єр Черниховецького родо-

вища знаходиться на території Збаразької 
територіальної громади, Тернопільського 
району, Тернопільської області.

Район родовища розміщений в межах за-
хідної частини Волино – Подільської висо-
чини. В межах Тернопільської області Во-
лино – Подільська височина понижується 
на південь та південний захід. В середньо-
му абсолютні відмітки рельєфу родовища 
коливаються від 324,0 м до 375,2 м. на сла-
богорбистомуводороздільному просторі 
річок Гніздечна і Гнізна Гнила обмежена з 
півночі і півдня балками (ярами). Гідросіт-
ка району являє собою річки Серет (прито-
ка річки Дністер), Гніздечна і Гнізна Гнила.

Місце провадження планованої діяль-
ності: територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива 2 не роз-
глядалась, оскільки кар’єр територіально 
прив’язаний до ділянки родовища.

4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНиЙ 
ВПЛиВ ПЛАНОВАНОї ДІЯЛЬНОСТІ 
Вплив на соціальне середовище носить 

позитивний аспект. Найбільш важливим 
із соціально-економічних факторів є мож-
ливість поповнення місцевого бюджету 
і поліпшення загальної соціально-еконо-
мічної ситуації в районі, забезпеченні си-
ровиною галузь будівництва, зайнятості 
місцевого населення та працівників.

5. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ 
ХАРАКТЕРиСТиКи, У ТОМУ ЧиСЛІ 

ПАРАМЕТРи ПЛАНОВАНОї ДІЯЛЬНОСТІ 
(ПОТУжНІСТЬ, ДОВжиНА, ПЛОЩА, 

ОБСЯГ ВиРОБНиЦТВА ТОЩО)
Корисна копалина представлена піска-

ми, потужністю від 0,7 (на частково від-
працьованій площі) до 28,7 м, в середньо-
му 14,09 м.В товщі пісків зустрічаються 
прошаркипісковику потужністю до 0,5 м, 
різної міцності, що залягає гіпсометрично 
на різних відмітках.

Балансові запаси пісків місцевого зна-
чення Черниховецького родовища скла-
дають:

Код класу Категорія запасів Запаси піс-
ків, тис. м3 не обводнених обводнених 
разом

111 В 1497, 0 688, 0 2185, 
0 С 2662, 8 1093, 4 3756, 2
 В+С1 4159, 8 1781, 4 5941,2
Забезпеченість підприємства запасами 

складає понад 29 років при річній продук-
тивності кар'єру з видобутку пісків 200,0 
тис. м3.

Видобувні роботи продовжуються в пів-
нічній частині родовища. Видобуток ко-

рисної копалини здійснюватиметься згід-
но з прийнятою системою розробки.

Розробка сухих пісків здійснюватиметь-
ся за допомогою одноківшевого екскава-
тора пошарово, одним або двома уступа-
ми висотою до 6,5 м, а при більшій висоті 
уступу - 2 підуступами, з наступним наван-
таженням в автотранспорт.

Розробка обводнених пісків проводити-
меться за допомогою драглайна. Для про-
сушування піски тимчасово складуються 
на привибійній площадці з подальшим на-
вантаженням пісків в автотранспорт.

На допоміжних роботах при видобутку 
використовується бульдозер.

Відвали розкривних порід знаходяться у 
вiдпрацьованому просторі родовища. Для 
їх складування використовуються пло-
щі вздовж південно-західного та північ-
но-східного борту кар’єру.

На відвалах складуються породи, пред-
ставлені суглинками, глинами, подріб-
неними вапняками розкриву та частина 
пісковику. 

В південно-західній частині кар’єру роз-
ташований відвал площею 2,1 га. Середня 
висота відвалу становить біля 20м. 

В північній частині родовища вздовж 
північно-східного борту кар’єру розташо-
вано 2 відвали площею близько 1га висо-
тою 10 і 15м. та відвал грунтово-рослинно-
го шару (ГРШ) площею біля 0,3га висотою 
5м. 3 метою запобігання ерозії відвал ГРШ 
засівається довголiтнiми травами.

Прийнята система розробки та техноло-
гічна схема ведення гірських робіт дозво-
ляють одночасно з добувними роботами 
виконувати основні роботи по гірничотех-
нічній рекультивації порушених земель.

 
6. ЕКОЛОГІЧНІ ТА ІНШІ 

ОБМЕжЕННЯ ПЛАНОВАНОї 
ДІЯЛЬНОСТІ ЗА АЛЬТЕРНАТиВАМи: 
щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження плано-
ваної діяльності встановлюються згідно 
законодавства України з дотриманням 
нормативів гранично-допустимих рівнів 
екологічного навантаження на природне 
середовище, санітарних нормативів на 
межі СЗЗ, радіаційного контролю, пово-
дження з відходами, тощо:

- розробка родовища в межах розвіданих 
та затверджених і апробованих запасів;

- здійснення постійного контролю тех-
нічного стану механізмів та транспорту 
при розробці родовища;

- додержання параметрів системи гірни-
чих робіт;

- систематичний геолого-маркшейдер-
ський контроль за прийнятою системою 
розробки;

- зберігання відходів та передача їх спеці-
алізованим і вивіз на полігон ТПВ та очисні 
споруди у відповідності санітарно-гігієніч-
них вимог та природоохоронного законо-
давства;

- викиди від стаціонарних джерел повин-
ні здійснюватися за наявності дозволу на 
викиди забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря;

- забір води з підземних водозаборів по-
винен здійснюватися за наявності дозволу 
на спеціальне водокористування;

- скиди забруднюючих речовин повинні 
здійснюватися за наявності дозволу на 
спеціальне водокористування та дотри-
мання ГДС;

- виконання вимог щодо раціонального 
використання природних ресурсів та охо-
рони надр;

- радіологічний контроль видобутої си-
ровини;

- виконання правил протипожежної без-
пеки.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні обраному варіанту планова-

ної діяльності.
щодо територіальної альтернативи 1
- дотримання нормативного розміру 

санітарно-захисної зони з урахуванням 
наявної проектно-дозвільної документації 
щодо СЗЗ;

- санітарно-гігієнічні обмеження – допу-
стимі рівні звуку (дБА)

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розгля-

далась.

7. НЕОБХІДНА ЕКОЛОГО-ІНжЕНЕРНА 
ПІДГОТОВКА І ЗАХиСТ ТЕРиТОРІї 

ЗА АЛЬТЕРНАТиВАМи: 
щодо технічної альтернативи 1
При розробці родовища виконувати-

муться заходи з інженерної підготовки та 
захисту території родовища в межах гір-
ничого відводу від несприятливих природ-
них явищ (зсуви, ерозія схилів, підтоплен-
ня, тощо), викликаних діяльністю кар’єру.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні обраному варіанту планова-

ної діяльності.
щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розгля-

далась.

8. СФЕРА, ДжЕРЕЛА ТА ВиДи 
МОжЛиВОГО ВПЛиВУ НА ДОВКІЛЛЯ: 

щодо технічної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого 

впливу планованої діяльності на довкілля 
розглядатимуться для наступних компо-
нентів:

клімат і мікроклімат – процес розробки 
родовища не є діяльністю, що має значні 
виділення тепла, вологи, газів, що володі-
ють парниковим ефектом і інших речовин, 
викиди яких можуть вплинути на клімат і 
мікроклімат в прилеглій місцевості;

геологічне середовище – вплив на гео-
логічне середовище обмежується площею 
родовища та глибиною розробки корисної 
копалини;

повітряне середовище – викиди за-
бруднюючих речовин під час проведення 
розробки родовища, розвантажуваль-
но-навантажувальних робіт, під час роботи 
двигунів кар’єрної техніки і транспорту та 
їх обслуговування;

водне середовище –- вплив на водні 
ресурси шляхом використання технічної 
води на виробничі потреби при видобутку 
корисної копалини;

ґрунти – утворення відходів та подаль-
ше поводження з ними;

земельні ресурси – в ході видобутку 
сировини заплановане виконання техніч-
ного і біологічного етапів рекультивації. 
Передбачені рішення поводження з відхо-
дами відповідають природоохоронному 
законодавству України, вплив відходів на 
довкілля припустимий;

шумове забруднення – вплив пов’яза-
ний з роботою двигунів кар’єрної техніки і 
транспорту та їх обслуговування;

природно-заповідний фонд – об’єкти 
природно-заповідного фонду, екомережі, 
Смарагдової мережі;

рослинний та тваринний світ – присут-
ність людей та обладнання на технологіч-
них майданчиках;

навколишнє соціальне середовище – 
вплив на місцеву економіку (забезпечення 
потреб місцевої промисловості у сировині 
виробництва будівельної галузі, створен-
ня нових робочих місць для населення, 
відрахування податків до місцевого бю-
джету);

навколишнє техногенне середовище 
– пам’ятки архітектури, історії і культури, 
зони рекреації, культурного ландшафту та 
інші елементи техногенного середовища.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні обраному варіанту планова-

ної діяльності.
щодо територіальної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого 

впливу планованої діяльності на довкіл-
ля:навколишнє техногенне середовище – у 
разі виявлення пам’яток архітектури, істо-
рії і культури, зон рекреації, культурного 
ландшафту та інших елементів техноген-
ного середовища в межах території здійс-
нення планованої діяльності, будуть вико-
нуватись вимоги законодавства України.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розгля-

дається.

9. НАЛЕжНІСТЬ ПЛАНОВАНОї ДІЯЛЬНО-
СТІ ДО ПЕРШОї Чи ДРУГОї КАТЕГОРІї 
ВиДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБ’ЄКТІВ, ЯКІ 
МОжУТЬ МАТи ЗНАЧНиЙ ВПЛиВ НА 
ДОВКІЛЛЯ ТА ПІДЛЯГАюТЬ ОЦІНЦІ 

ВПЛиВУ НА ДОВКІЛЛЯ (ЗАЗНАЧиТи 
ВІДПОВІДНиЙ ПУНКТ І ЧАСТиНУ СТАТ-

ТІ 3 ЗАКОНУ УКРАїНи «ПРО ОЦІНКУ 
ВПЛиВУ НА ДОВКІЛЛЯ») 

Перша категорія видів планованої ді-
яльності та об’єктів, які можуть мати зна-
чний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля, пунктом 15 
частини 2 статті 3 (кар’єри та видобуван-
ня корисних копалин відкритим способом, 
їх перероблення чи зберігання на місці на 
площі понад 25 га); другої категорії видів 
планованої діяльності та об’єктів, які мо-
жуть мати значний вплив на довкілля згід-
но із пунктом 2 частини 3 статті 3 (зміна 
цільового призначення земель сільсько-
господарського призначення (якщо нове 
призначення відноситься хоча б до одного 
виду діяльності, зазначеного у частинах 
другій та третій цієї статті) та зміна ці-
льового призначення особливо цінних зе-
мель;) Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля».

10. НАЯВНІСТЬ ПІДСТАВ ДЛЯ 
ЗДІЙСНЕННЯ ОЦІНКи ТРАНСКОРДОН-
НОГО ВПЛиВУ НА ДОВКІЛЛЯ (В ТОМУ 

ЧиСЛІ НАЯВНІСТЬ ЗНАЧНОГО НЕГАТиВ-
НОГО ТРАНСКОРДОННОГО ВПЛиВУ НА 

ДОВКІЛЛЯ ТА ПЕРЕЛІК ДЕРжАВ, 
ДОВКІЛЛЯ ЯКиХ МОжЕ ЗАЗНАТи ЗНАЧ-
НОГО НЕГАТиВНОГО ТРАНСКОРДОННО-

ГО ВПЛиВУ (ЗАЧЕПЛЕНиХ ДЕРжАВ) 
Підстави для здійснення транскордон-

ного впливу відсутні.

11. ПЛАНОВАНиЙ ОБСЯГ ДОСЛІДжЕНЬ 
ТА РІВЕНЬ ДЕТАЛІЗАЦІї ІНФОРМАЦІї, 
ЩО ПІДЛЯГАЄ ВКЛюЧЕННю ДО ЗВІТУ 

З ОЦІНКи ВПЛиВУ НА ДОВКІЛЛЯ 
Планований обсяг досліджень та рівень 

деталізації інформації, що підлягаєвклю-
ченню до звіту з ОВД у відповідності з 
ст.6 Закону України «Про оцінку впливуна 
довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 
року.

12. ПРОЦЕДУРА ОЦІНКи ВПЛиВУ 
НА ДОВКІЛЛЯ ТА МОжЛиВОСТІ ДЛЯ 

УЧАСТІ В НІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ 
Планована суб’єктом господарювання 

діяльність може мати значний вплив на 
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу 
на довкілля відповідно до Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка 
впливу на довкілля - це процедура, що пе-
редбачає: 

підготовку суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля; 

проведення громадського обговорення 
планованої діяльності; 

аналіз уповноваженим органом звіту 
з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 
додаткової інформації, яку надає суб’єкт 
господарювання, а також інформації, от-
риманої від громадськості під час громад-
ського обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного впли-
ву, іншої інформації;

надання уповноваженим органом моти-
вованого висновку з оцінки впливу на до-
вкілля, що враховує результати аналізу, пе-
редбаченого абзацом п’ятим цього пункту; 

врахування висновку з оцінки впливу на 
довкілля у рішенні про провадження пла-
нованої діяльності, зазначеного у пункті 
14 цього повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля 
уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльно-
сті, визначає допустимість чи обґрунтовує 
недопустимість провадження планованої 
діяльності та визначає екологічні умови її 
провадження. 

Забороняється розпочинати проваджен-
ня планованої діяльності без оцінки впли-
ву на довкілля та отримання рішення про 
провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля 
передбачає право і можливості громад-
ськості для участі у такій процедурі, зо-
крема на стадії обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, а також на стадії роз-
гляду уповноваженим органом поданого 
суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля. 

На стадії громадського обговорення зві-
ту з оцінки впливу на довкілля протягом 
щонайменше 25 робочих днів громад-

ськості надається можливість надавати 
будь-які зауваження і пропозиції до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та планованої 
діяльності, а також взяти участь у громад-
ських слуханнях. Детальніше про процеду-
ру громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля буде повідомлено 
в оголошенні про початок громадського 
обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах тери-
торії карантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України з метою запобігання по-
ширенню на території України гострої рес-
піраторної хвороби (COVID-19), спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного 
його скасування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину, громадські слухан-
ня не проводяться і не призначаються на 
дати, що припадають на цей період, про 
що зазначається в оголошенні про початок 
громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

13. ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ 
ОБСЯГУ ДОСЛІДжЕНЬ ТА РІВНЯ 
ДЕТАЛІЗАЦІї ІНФОРМАЦІї, ЩО 

ПІДЛЯГАЄ ВКЛюЧЕННю ДО ЗВІТУ 
З ОЦІНКи ВПЛиВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

Протягом 20 робочих днів з дня опри-
люднення цього повідомлення на офіцій-
ному веб-сайті уповноваженого органу 
громадськість має право надати уповно-
важеному органу, зазначеному у пункті 15 
цього повідомлення, зауваження і пропо-
зиції до планованої діяльності, обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

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

У разі отримання таких зауважень і про-
позицій громадськості вони будуть розмі-
щені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
на довкілля та передані суб’єкту господа-
рювання (протягом трьох робочих днів з 
дня їх отримання). Особи, що надають за-
уваження і пропозиції, своїм підписом 
засвідчують свою згоду на обробку їх пер-
сональних даних. Суб’єкт господарювання 
під час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати повні-
стю, врахувати частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження і пропозиції гро-
мадськості, надані у процесі громадського 
обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля. Детальна інформація про це включа-
ється до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. РІШЕННЯ ПРО ПРОВАДжЕННЯ 
ПЛАНОВАНОї ДІЯЛЬНОСТІ 

Відповідно до законодавства рішенням 
про провадження даної планованої діяль-
ності буде:

Спеціальний дозвіл на користування 
надрами, (вид рішення відповідно до ча-
стини першої статті 11 Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля”)що ви-
дається Державною службою геології та 
надр України (орган, до повноважень яко-
го належить прийняття такого рішення).

15. УСІ ЗАУВАжЕННЯ І ПРОПОЗиЦІї 
ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПЛАНОВАНОї 

ДІЯЛЬНОСТІ, ОБСЯГУ ДОСЛІДжЕНЬ ТА 
РІВНЯ ДЕТАЛІЗАЦІї ІНФОРМАЦІї, ЩО 
ПІДЛЯГАЄ ВКЛюЧЕННю ДО ЗВІТУ З 

ОЦІНКи ВПЛиВУ НА ДОВКІЛЛЯ, 
НЕОБХІДНО НАДСиЛАТи ДО 

Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, 
03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя 
Липківського, 35, тел./факс. (044) 206-
31-40, (044) 206-31-50, e-mail: OVD@
mepr.gov.ua, контактна особа: Тіщенко-
ва Марина Олегівна, директор Департа-
менту екологічної оцінки та контролю 
(найменування уповноваженого органу, 
поштова адреса, електронна адреса, номер 
телефону та контактна особа).

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцін-

ки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання) 
___________________________________________ 

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцін-

ки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання) 

ПОВіДОМлЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

ТОВАРиСТВО З ОБМЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛЬНІСТю "СЕНДБУД" код ЄДРПОУ 43913653 
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 
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ОВЕН 
Вам знадобиться під-

тримка колег. Особисте 
життя може вийти на пер-
ший план, тож, вiдповiд-
но, зростуть i матерiальнi 
потреби.

ТЕЛЕЦЬ 
Доведеться осмислю-

вати відносини з людьми, 
які ще недавно представ-
лялися вірними і надій-
ними. У подружнiх сто-
сунках настане чергова 
криза.

БЛиЗНюКи 
Ваша активнiсть iнодi 

зашкалює. Працюючи з 
начальством, можете роз-
раховувати на підвищен-
ня на посаді. Налаштуй-
теся на успіх довіреної 
вам справи.

РАК 
У вашому оточеннi 

з’являться новi люди. Ви 
опинитеся в центрi ува-
ги i станете iнiцiатором 
багатьох авантюр, в яких 
вiдiграватимете неаби-
яку роль.

ЛЕВ 
Тиждень сприятли-

вий для початку нових 
справ, вiдбудеться просу-
вання обраним шляхом, 
навіть якщо він виявить-
ся дуже нелегким. Вихiд-
нi придiлiть вiдвiдинам 
батькiв.

ДІВА 
І на роботі, і в коханні 

можливі круті повороти, 
тому проявіть стійкість. 
Ваші чарівність і фантас-
тична завзятість допо-
можуть отримати пiдви-
щення на посадi.

ТЕРЕЗи 
На цьому тижнi ви 

вирiшуватимете складні 
професiйнi проблеми. До-
ведеться відстоювати по-
зиції і долати перешкоди. 
Ближче до вихiдних ви 
отримаєте запрошення 
на вечiрку.

СКОРПІОН 
Новий проєкт по-

ставить нові цілі й нові 
завдання. Підприємці ри-
зикнуть відкрити новий 
напрям у справі й набира-
тимуть новий колектив.

СТРІЛЕЦЬ 
Буде зачеплено вашi 

гордість і самолюбство, 
ви сперечатиметеся про 
практичні речі. Не виклю-
чені бурхливі суперечки з 
приводу спільного майна.

КОЗЕРІГ 
У вас погiршаться сто-

сунки з колегами, зате 
покращиться фiнансове 
становище. Оточивши 
себе комфортом, вдасть-
ся залишатися в рамках 
бюджету.

ВОДОЛІЙ 
Результати не виправ-

дають надії тих, хто вклав 
грошi в ремонт, нерухо-
мість або зробив значну 
покупку. Вашi доходи пе-
ревищуватимуть витра-
ти, радимо передивитися 
бюджет.

РиБи 
Попереду складні фі-

нансовi ситуації. Дехто 
з вас позичатиме кошти 
або, навпаки, вiддавати-
ме борги. Доведеться шу-
кати додаткову роботу.

ГОРОскОП
З 9 по 15 червня

• 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

Вітаємо!
Люблячу дружину, дорогу маму, 

тещу, бабусю
Мирославу андріївну Сеник

з Кременця
з 50-річним ювілеєм!

Нехай життя Ваше квітує
Веселково-іскристим розмаєм,
Бог ласкавий хай щастя дарує
І здоров’я міцне посилає!
Хай приходить до Вас везіння
У яскравій, барвистій обнові,
Зичим радості, миру, цвітіння
А для серця – палкої любові!
Хай майбутня життєва дорога,
По якій іще треба пройти,
Буде завжди під ласкою Бога,
Повна сонця, щедрот, доброти!
Іще побажаємо Вам наостанок:
Нехай буде гарним кожнісінький ранок!

З любов’ю і повагою – 
чоловік Володимир, доньки Анна, 

Олеся, зяті Андрій, Максим, 
внуки Злата, Ангеліна, Єва.

У Тернопільському академічному 
обласному українському 
драматичному театрі ім. Т. Г. 

Шевченка відбулася урочиста подія для 
університетської родини - випуск магістрів 
соціально-гуманітарного факультету 
Західноукраїнського національного 
університету. 

Оплесками гості зустрічали нову генерацію моло-
дої еліти. Вітаючи випускників, ректор Андрій Кри-
соватий зазначив: «Сьогодні ваш день! Ви - молоді, 
мудрі, амбітні та цілеспрямовані юнаки та дівчата. У 
вас різні шляхи, цілі, але усіх об’єднують золоті роки 
навчання у Західноукраїнському національному уні-
верситеті. Соціально-гуманітарний факультет - це 
ваша бентежна юність, студентські мрії, пристрасні 
захоплення, дружба… Знання, які передали вам ви-
кладачі, стали тим фундаментом, на якому кожен із 
вас збудує своє щасливе життя. Ви гідно реалізову-
єте власні здібності, таланти, отриману теоретичну 
та практичну підготовку. Дорогі випускники! Любіть 
і радуйте новими успіхами та досягненнями свою 
країну, місто, рідних, друзів та альма-матер!»

До вітального слова приєднався перший про-
ректор класичного університету Тернополя Микола 
Шинкарик: «Я бажаю вам, аби ваше життя було пози-
тивним та яскравим, сповненим теплими історіями. 
Відкривайте нові горизонти та ніколи не забувайте 
стіни рідної альма-матер, а також тих, завдяки кому 
сьогодні ви отримали знання та цінний досвід! Нехай 
щастить!»

Із духовним благословенням та батьківським на-
путтям до молоді звернувся митрофорний протоіє-
рей Василь Божаківський.

З душевною промовою виступила берегиня соці-
ально-гуманітарного факультету, декан Оксана Го-
мотюк: «У кожної людини є свій шлях, але ні в кого 
він не починається одразу з перемог і великих здо-
бутків. Мої найкращі магістри, ви чудово впорали-
ся із усіма викликами та підкорили усі студентські 
вершини. Ви - перші ластівки, бо перші випускники 
нашого наймолодшого, але дуже амбітного і прогре-
сивного соціально-гуманітарного факультету. Щиро 
бажаю вам бути впевненими у собі, крокувати смі-
ливо життєвими стежинами та бути сильними, адже 
тільки тоді ви досягнете успіху!»

В урочистій церемонії взяли участь начальник 
управління культури Тернопільської ОДА Григо-
рій Шергей, начальник управління культури і мис-
тецтв Тернопільської міської ради Світлана Ко-
зелко, випускниця спеціальності «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа», керівниця СММ-аген-
ції, контент-мейкер Анастасія Аверкова, головний 
спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлен-
ня корупції апарату обласної державної адміністра-
ції Ольга Хвас, завідувачі кафедр та викладачі.

Пісенними композиціями вітали присутніх: Уляна 
Колта, Маріанна Леськів та Наталя Гречин. Святкове 
дійство провели першокурсники соціально-гумані-
тарного факультету Катерина Божаківська та Вадим 
Вовк. Заключні акорди усім присутнім подарував 
український співак, композитор, музикант, телеве-
дучий та продюсер Андрій Підлужний.

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

Вітаємо! 
Люблячого сина, доброго чоловіка, 

батька, брата, дідуся
 Василя Миколайовича Стечишина

з Тернополя
з ювілейним 60-річчям!

Бажаємо щастя, здоров’я, добра, 
Невтомному серцю – тільки тепла. 
Щоб його не краяли ані біль, ані жаль, 
Щоб сповнились тисячі мрій і бажань.
 Наш славний і рідний, найкращий у світі,
 З Тобою нам завжди затишно і світло,
 Ти – гарний господар, дідусь і батько чудовий,
 Даруєш турботу і море любові.
 Спасибі за ласку, за руки умілі, 
Що вмієш підтримати словом і ділом, 
Що в рідному домі надійно і щиро, 
Живи нам на радість у щасті та в мирі.
 Щоб в тиші життєвій і вихорі днів
 Господній промінчик опікою грів!
А Мати Пречиста, Цариця Свята,
Дарує веселі і многії-многії літа!

 
  З повагою і любов'ю - рідні.

На соціально-гуманітарному факультеті 
ЗУНУ - ПЕРШий ВиПУск МаГісТРіВ


