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16 червня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 13-15, вдень 
22-24 градуси тепла. Схід сон-
ця - 5.10, захід - 21.27. 

17 червня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 12-
15, вдень 25-26 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.10 захід - 21.27. 

18 червня - ясно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 14-16, вдень 25-27 градусів 

тепла. Схід сонця - 5.10, захід 
- 21.27. 

19 червня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 14-16, вдень 
25-26 градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.10, захід - 21.28. 

20 червня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 14-17, вдень 
23-25 градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.10, захід - 21.28. 

21 червня 
- хмарно з проясненням, місця-
ми можливий дощ, температу-
ра повітря вночі 16-17, вдень 
25-26 градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.10, захід - 21.28. 

22 червня - хмарно з про-
ясненням, місцями можливий 
дощ, температура повітря вно-
чі 16-19, вдень 25-27 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.11, захід 
- 21.28.

Погода в Тернополі й області

Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

 10-11 стор.

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

Професійне свято медики відзначають в третю неділю червня. 
Цьогоріч Цей день виПадає на 20 червня. 

Сьогодні медики - ще й на передовій боротьби з COVID-19. Тестують, 
діагностують, лікують... Щодня ризикують власним здоров’ям та життям. 
І поки триватиме пандемія коронавірусу, лікарі будуть у групі ризику. Та, 

незважаючи на небезпеку, кожен професійно виконує свою роботу. І за це їм 
велика шана та вдячність.      

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: 
Любов Костюк - завідувачка клініко-діагностичної лабораторії, Леся Гнатюк, Надія Андрощук, 

Віра Голишева, Світлана Сидорук, Валентина Красюк, Наталя Казмірук, Тетяна Кривончак, 
Стефанія Дудар - працівники лабораторії КНП «Лановецька міська лікарня».

13
стор.

Голубка

У Тернополі працює Центр 
масової вакцинації від COVID-19

Пройти імунізацію вакциною CoronaVac/
Sinovac Biotech жителі громади та області 
зможуть в Центрі дозвілля та молодіжних 

ініціатив імені Довженка, що на просп. Злуки, 45 
можуть у суботу і неділю з 9:00 до 16:00 год.

Для того, щоб отримати першу дозу вакцини від коронаві-
русу у Центрі масової вакцинації, необхідно попередньо запи-
сатися на вакцинацію через додаток «Дія» чи контакт-центр 
МОЗ, або звернутись до свого сімейного лікаря. Для підтвер-
дження особи прийти на вакцинацію потрібно з паспортом 
або ідентифікаційним кодом.

Тернополяни, котрі отримали першу дозу вакцини 
CoronaVac/Sinovac Biotech у центрі масової вакцинації, другу 
дозу отримають у тому ж центрі. Для проведення другого ще-
плення громадяни будуть запрошені телефонним дзвінком. 
Друга доза вакцини CoronaVac/Sinovac Biotech повинна бути 
введена через 28 днів.

У липні українцям підвищать 
пенсію: кому і на скільки

У наступному місяці близько мільйона 
українців отримають проіндексовані пенсії, 
повідомила міністр соціальної політики 

Марина Лазебна. Кому саме варто розраховувати 
на підвищення виплати і на скільки?

Як відомо, з 1 липня в Україні планово збільшується показ-
ник прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян із 
1769 до 1854 грн., тобто на 85 грн. Тому буде проведено пере-
рахунок виплат для певних категорій пенсіонерів. У резуль-
таті «мінімалка» зросте на 85 грн. і складе 1854 грн. Відпо-
відно ті, чия пенсія нараховувалася від зарплати, яка уп’ятеро 
перевищує середню, отримають надбавку 850 грн. Крім того, 
в липні проіндексують пенсії тим українцям, яким вона була 
призначена в 2018˗2020 роках, оскільки в попередні періоди 
їх пенсія не індексувалася.

Також зростуть надбавки особам з інвалідністю внаслідок 
війни, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та пенсії 
за особливі заслуги. Заплановані урядом перерахунки виплат 
проводяться автоматично.

Зі свяТоМ, ДоРогі МЕДики!
У НЕДілю - ДЕНЬ МЕДичНого пРаЦівНика

ПодайТе 
мільйонеру-
депутату на 
оренду хати

втрата нюху і смаку 
при COVID-19: 

чому відбувається 
і чи можна відновити? 9 стор.4 стор.

У тернопільському художньому музеї презентували 
картини талановитої художниці з Козови

НЕйМовіРНий свіТ НіНи РибіЦЬкої
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«Хочу висловити підтримку і подяку 
турецькій стороні за те, що  напрями 
розвитку наших країн збігаються. 

Туреччина активно підтримує Україну. Сьогодні в 
Тернопільській області працює два підприємства 
з турецькими інвестиціями. А також компанія 
Onur Group взяла участь у президентському 
проєкті «Велике будівництво», у рамках якого 
здійснюється будівництво дороги міжнародного 
значення. Автошлях стане найбільшим в Україні, 
який отримає назву Дорога єдності», - зазначив 
голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.

Як додав очільник області, Тернопільщина активно роз-
виває напрямок туризму. Адже область багата на історичні 
пам'ятки - замки, печери, історичні поховання.

«Тернопілля має чим зацікавити туристів. Впевнений, 
що для жителів Чанаккале було б цікаво відвідати наш 
край. Також провінція Чанаккале має чим зацікавити укра-
їнського туриста. Надіємось на нашу подальшу співпрацю», 
- додав Володимир Труш.

Відтак, у рамках зустрічі, голова Тернопільської ОДА 
презентував потенціал Тернопільської області. Сторони 
підтвердили свої прагнення щодо подальшого розвитку 
взаємовигідного співробітництва, поліпшення добробуту 
українського і турецького народів, зміцнення стабільнос-
ті та підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо 
співробітництва у торговельній, науково-технічній і куль-

турній сферах між Тернопільською обласною державною 
адміністрацією (Україна) та Адміністрацією провінції Ча-
наккале (Турецька Республіка).

Також  очільник  області зустрівся із представниками 
університету "18 березня" провінції Чанаккале. Під час 
офіційного візиту до Туреччини було підписано чотири-
сторонню угоду про співпрацю між Тернопільською об-
лдержадміністрацією, Торгово-просмисловою палатою 
Чанаккале, Торговою біржою Чанаккале та Асоціацією під-
приємців Чанаккале (ÇASIAD).

голова Тернопільської оДа підписав Меморандум 
з губернатором провінції чанаккале

Випускник Західноукраїнського 
національного університету Володимир 
Карпінський працює у команді 

Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg, 
Grünheide, Germany. Зараз він втілює 
у життя новий проєкт, трудиться на 
заводі, який вироблятиме акумулятори, 
акумуляторні батареї та силові установки 
для використання в автомобілях Tesla, 
а також збиратиме модель Tesla Model Y. 
Очікується, що завод розпочне роботу на 
повну потужність цьогоріч у липні.

Володимир Карпінський у 2003-ому вступив до уні-
верситету на  факультет комп’ютерних інформаційних 
технологій. Амбітний юнак, сповнений мріями, плана-
ми та сподіваннями, будував свою професійну кар’єру, 
докладаючи максимум зусиль і старань.

У 2008 році закінчив з відзнакою виш за спеціаль-
ністю «комп’ютерні системи та мережі» й вступив до 
аспірантури. Здобув ступінь кандидата технічних наук 
і почав працювати у Польщі та Великобританії.

Минуло п’ятнадцять років копіткої праці й зараз 
він - частина колективу компанії всесвітньо відомого 
винахідника та інженера Ілона Маска, засновника ком-
паній SpaceX, PayPal, Neuralink і The Boring Company, го-
ловного дизайнера (Chief Product Architect), генераль-
ного директора і голови ради директорів Tesla Inc.

Нещодавно Володимир мав можливість особисто 

зустрітися з генеральним директором Tesla Ілоном 
Маском під час його робочого візиту до Грюнгайде 
(Берлін-Бранденбург).

Колишній випускник класичного університету 
Тернополя переконаний, що запорукою його успіху є 
правильний вибір спеціальності, набуті знання під час 
навчання у виші та наполегливість.

Факультет комп’ютерних інформаційних техноло-
гій виховує лідерів та фахівців. Приклад Володимира 
Карпінського є мотивацією для усіх студентів.

Майбутнє за ІТ-технологіями, а знання та винахід-
ливість завжди будуть актуальними.

Мережева 
академія 

Cisco при ЗУНУ 
отримала 
відзнаку

Бурхливий розквіт 
інформаційних технологій 
та швидка цифровізація 

суспільства потребує 
грунтовної підготовки фахівців 
із комп’ютерних мереж та 
телекомунікаційних технологій.

Мережева академія Cisco при Західноу-
країнському національному університеті 
отримала нагороду у номінації «Dedication 
and Growth» за результатами 2020/2021 
навчального року. Це - відзнака за активне 
викладання та за значне зростання кілько-
сті студентів, які вивчають курси мережевої 
академії Cisco.

«Наша молодь вдосконалюється і роз-
виває у собі навички нового покоління, за-
требувані компаніями в умовах цифрової 
економіки, створює та обслуговує локальні 
і глобальні мережі, а саме - забезпечує їх ін-
формаційний захист», - йдеться у повідом-
ленні класичного університету Тернополя.

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш під час офіційної 
поїздки до Туреччини зустрівся з губернатором провінції Чанаккале Ілхамі Акташем.

Так, для земель-
них ділянок, які 
використову-

ються дачними та 
садовими коопе-
ративами, але не 
оформлені офіційно, 
хочуть ввести міні-
мальне податкове 
зобов’язання. Про це 
повідомляє ТСН.

Розмір податку залежатиме від грошової оцінки і 
буде розраховуватися за формулою - з урахуванням 
коефіцієнту індексації. Ділянки, які не матимуть гро-
шової оцінки, будуть оподатковуватися за єдиною 
державною ставкою.

Крім того, у разі нецільового використання зе-
мельних ділянок документ скасовує пільги зі сплати 
за землю і земельні ділянки, надані установам науки, 
які утримуються за рахунок коштів державного або 
місцевих бюджетів.

Пропозиція уряду внесена як зміни до Податково-
го кодексу. Вона набирає чинності від 1 липня 2021 
року.

У 2019 році близько 3,2 
мільйонів українців 
працювали за кордоном. 

Торік, незважаючи на карантин 
і пандемію, кількість трудових 
мігрантів знизилася незначно. 

Оскільки міграційні процеси стають 
все більш активними, виникає цікаве 
питання - чи можуть українці, які трива-
лий час працювали за кордоном, отри-
мувати там пенсії.

Україна має договори з більш 20 
країнами, в яких українці, працюючи, 

можуть претендувати на пенсії. Голов-
на умова отримання виплат - необхідно 
працювати офіційно і сплачувати вне-
ски, пише «Слово і Діло».

Перший вид договору діє за тери-
торіальним принципом. Він укладений 
з Росією, Білоруссю, Вірменією, Казах-
станом, Киргизстаном, Таджикистаном, 
Туркменістаном, Молдовою, Грузією, 
Узбекистаном, Азербайджаном, Монго-
лією, Угорщиною та Румунією. Його суть 
в тому, що пенсію виплачує держава, на 
території якої проживає одержувач. Ро-
бота за кордоном зараховується як стра-

ховий стаж в Україні.
Другий вид договору про пенсій-

не забезпечення діє за пропорційним 
принципом. Україна уклала його з Іспа-
нією, Литвою, Латвією, Естонією, Болга-
рією, Словаччиною, Чехією, Польщею та 
Португалією.

У цьому випадку розрахунок пенсії 
трохи складніший: кожна країна при-
значає і виплачує пенсію тільки за стаж, 
який людина отримала на її території. 
Якщо пенсіонер проживає в Україні, 
інша держава пересилає йому свою ча-
стину виплат в Україні, і навпаки - Укра-

їна може переказувати виплати в іншу 
країну.

Щоб оформити таку пенсію, по-
трібно: звернутися до Пенсійного фон-
ду за місцем реєстрації в Україні або до 
відповідного органу за кордоном; підго-
тувати та подати пакет документів, які 
потрібні в конкретній країні (в Україні 
- паспорт, копія закордонного паспорта, 
ідентифікаційний код, довідка з місця 
роботи, іноземний номер соцстрахуван-
ня); для підтвердження іноземного ста-
жу направити спеціальний формуляр в 
Україну або іншу країну.

випускник ЗУНУ - в команді ілона Маска 

пенсії за кордоном: як українці можуть отримати виплати в інших країнах

На землю хочуть 
ввести новий податок

Кабінет міністрів пропонує ввести 
новий податок на землю. 
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З села Загір’я Зборівського 
району далеко було їхати 
у лікарню на масаж, а 

батько потребував щоденних 
масажів. Адже був хворий на 
бронхіт. «А спробую сама, - 
вирішила Оксана, - я ж бачила, 
як це робить лікарка». Спина 
батька була першою, яку 
масажувала тоді ще школярка 
Оксана Петришин, дівчина була 
здивована тим, що масаж, який 
вона робила татусеві, допоміг 
йому одужати. Пройшли роки, 
дівчина виросла, здобула 
професію масажиста. Сьогодні 
Оксана Петришин - власниця 
салонів масажу в Тернополі, де 
разом зі своєю командою щодня 
допомагає багатьом людям стати 
здоровішими.

Завдяки бажанню зробити масаж 
популярним серед українців Оксана Пе-
тришин береться за рекорди у цій сфері. 
Разом з партнерами, друзями організу-
вала події, занесені у Національний ре-
єстр рекордів України. 

Так, у 2017 році Оксана Петришин 
влаштувала найтриваліший безперерв-
ний сеанс масажу. Жінка упродовж 18-ти 
годин і 26 хвилин робила людям масаж 
спини. 

У 2018 році вона поповнила всеу-
країнський реєстр рекордів новим до-
сягненням - «Найбільша кількість маса-
жистів, які роблять масаж одній людині 
(15 масажистів)». 2019 рік - «Масаж на 
найвищій вершині України – Говерлі», 
2020-ий - «Королівський вогняний ма-
саж» (за участі 100 масажистів, 100 мо-
делей).

Також з командою взяла участь у 
встановленні досягнення, яке увійшло 
до Національної книги реєстру рекор-
дів України та у Книгу рекордів Гіннеса 
- «Наймасовіший масаж на одній локації 
(752 масажисти України)». 

Оксана Петришин мріє про відкрит-
тя філій по всій України. У Тернополі 
вона недавно відкрила новий салон від 
своєї студії масажу «Body Line» у центрі 
міста на вулиці Руській. 

- Пані Оксано, у ваших студіях 
люди отримують не тільки хороший 
результат від масажу, а й позитивні 
емоції, турботу і затишок. Що дає вам 
наснагу і сили?

- Я вірю, знаю, що мені допомагає 
Бог, а я вже через свої руки, через руки 
моїх масажистів, моєї доньки Марії Пе-
тришин-Бачинської допомагаю іншим. 
З відкриттям салону в центрі міста ми 
зможемо охопити більшу кількість лю-
дей, яким зручно буде саме там відвіда-
ти сеанс масажу. Наші клієнти завжди 
мають можливість спробувати щось 
нове для себе. На Руській ми запрова-
дили нові технології з догляду за тілом 
і обличчям – апаратні масажі, а ось на 
Тарнавського до нашого списку масаж-
них послуг додали лікувальну методи-
ку - хіджаму. Ми єдині у Тернополі з нею 
працюємо.

- Розкажіть детальніше про цей 
вид лікування. Адже на вигляд він до-
сить екстремальний.

- На перший погляд так і є, але ефект 
просто неймовірний. Я все завжди про-
бую на собі й відразу відчула, що стала 
більш активною, ніби з’явились нові 
сили. Цей масаж відомий на Сході з дав-
ніх-давен, ще Гіппократ, лікар з Давньої 
Греції, згадував про кровопускання, що 
оздоровлюють. Хіджама – це також кро-
вопускання через дрібні отвори за допо-
могою скляних банок. У наш час це ак-
туально, бо люди мало рухаються, а такі 
ранки спонукають організм запускати 
механізми оновлення. При цьому до 

місць, де «заховалась» хвороба, з кров’ю 
доставляються речовини, які, фактично, 
«ремонтують» хворий орган. Хіджаму 
роблять також на обличчя - це омолод-
жує шкіру обличчя, шиї і зони декольте. 
Приємно, що люди відчувають ефект, і 
зараз запис на цю процедуру відбуваєть-
ся на місяць вперед. 

- Ви пропонуєте і новинку - апарат-
ний масаж. Що це таке і чому додали 
його у послуги вашого салону?

- Апаратний масаж відрізняється від 
ручного. Ми використовуємо спеціальні 
технічні засоби. Апаратні техніки краще 
опрацьовують тканини, більш інтенсив-
ні, стимулюють вироблення еластину 
і колагену. Апаратний масаж ми нала-
штовуємо індивідуально під кожного 
клієнта, і за один сеанс опрацьовується 
більше різних ділянок. Зазвичай у на-
ших салонах ми поєднуємо апаратний і 
ручний масаж.

- Першим вашим клієнтом був 
батько, а далі як вела доля до профе-
сії? 

- Я ніколи не думала, що, пробуючи 
допомогти одужати хворому на бронхіт 
татові, знайду те, чим буду займатись 
все життя. Потім доля через проблему 
зі спиною у чоловіка звела нас з бабцею 
зі Збаража. У чоловіка був нестерпний 
біль. Він потягнув спину на будівництві, 
бабуся розробляла йому спину, а я диви-
лась за рухами, спробувала вдома – і зно-

ву успіх! Це був час прийняття рішення 
– я вступила у медучилище, потім були 
спеціалізовані курси, участь у семінарах. 
Секрет успіху масажиста у постійному 
навчанні, і я не збираюся спинятись. Не-
давно отримала диплом магістратури 
вищого навчального медичного універ-
ситету Нью-Джерсі, мені присвоєно ква-
ліфікацію фізіотерапевт-реабілітолог. У 
червні знову відправляю команду 

масажистів нашого салону «Body 
Line» на міжнародний масажний турнір 
у Харків. 

- Що спонукало вас до встановлен-
ня рекордів і що плануєте далі, чим 
дивуватиме тернополян і Україну?

- Рекорди дуже люблю, бо це мотивує 
до розвитку, популяризує масаж, люди 
дізнаються, що це корисно, дивуються 
досягненням. Те, що наші події є у Наці-
ональному реєстрі рекордів України і в 
Книзі рекордів Гіннеса – це, насправді, 
не тільки моя заслуга, а й великої ко-
манди масажистів Тернополя і Терно-
пільщини. Маю мрію на всіх – зробити 
Тернопіль центром розвитку масажних 
практик. Щоби до нас приїжджали фа-
хівці з усього світу ділитися досвідом, а 
студенти - вчитися. Масаж - це унікальна 
майстерність, яка передається від люди-
ни до людини. Нам потрібно не втрати-
ти ці давні знання, як з допомогою рук 
зцілювати, зміцнювати, реабілітувати 
тіло людини через дотик.

Олена МУДРА.

ВіЗиТкА 
Оксана Петришин - масажист вищої категорії, топ-май-

стер і засновниця салонів «Body Line», власної школи масажу.
Має 25 років масажної практики, співпрацює зі спеціаліс-

тами у сферах дієтології, нутріціології, біохакінгу, а також з 
фітнес-центрами Тернополя. 

У її салонах працюють з більш ніж 25 техніками масажу, а 
також пропонують SPA-процедури для всього тіла. Масаж об-
личчя, антицелюлітний комплекс, дитячий комплекс, спор-
тивний комплекс, лікувально-оздоровчий масаж, реабіліта-
ційний масаж, орто-міопластичний масаж, техніка Юмейхо, 
масаж Гуа Ша, релаксуючий масаж, аромамасаж, лімфодре-
наж, сегментарний масаж, нейроседативний масаж, класич-
ний, спортивний масаж, тейпування – це далеко не весь спи-
сок послуг салонів Оксани Петришин.  

Школа масажу «Body Line» - в списку 10 найкращих масаж-
них шкіл України. Також на її базі відбувається навчання за 
напрямками «Профі-масажист», «Естет-масажист», «Дитя-
чий масажист». «Масажі для вагітних та під час лактації». 

Адреси салонів «Body Line» у Тернополі:
 вул. генерала Мирона Тарнавського, 23, 

тел.: +38 067 493 91 04; 
вул. Руська, 16, а, 

тел.: +38 098 990 06 00. 

Оксана ПЕТРИШИН: «Маю мрію на всіх – зробити 
Тернопіль центром розвитку масажних практик»

Тернопільська майстриня з масажу й ініціаторка вражаючих 
рекордів України в цій сфері поділилася своєю історією успіху. 

Ми поговорили з нею про цілющий вплив масажу й нові методики, 
які допомагають почуватися здоровими і молодими.
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Причиною економічної 
кризи українці переважно 
називають корупцію. Так 

вважають 42,9%, опитаних 
Київським міжнародним 
інститутом соціології. А 54,4% 
респондентів заявили, що за 
останні два роки фінансове 
становище їхньої родини 
погіршилося. 

Серед економічних труднощів, з 
якими зіткнулися сім’ї опитаних, 91,5% 
вказали на підвищення тарифів; 90,6% 
- на зростання цін на основні харчові 
продукти. Зниження зарплат або пенсій 
назвали 35,4% респондентів, а повну або 
часткову втрату місця роботи - 31,9%.

До слова, 33,8% українців поясню-
ють кризу некомпетентністю влади. А 
також війну на Сході країни та пандемію 
коронавірусу.

І поки одні українці виживають, інші 
шукають роботу за кордоном (а таких, 
на жаль, чимало), депутати-мільйонери 
за кошти платників податків орендують 
в столиці житло. Чомусь у нас так пове-
лося: тільки народ повинен під час криз 
затягувати пояси.  

Отже, наразі 147 нардепів орендують 
житло за бюджетні кошти, з них 81 депу-

тат має на своїх рахунках понад мільйон 
гривень. Про це повідомила громадська 
організація «Комітет виборців України», 
проаналізувавши декларації народних 
обранців, які отримують бюджетну ком-
пенсацію для оренди житла або винай-
му готельного номера. Найбільше серед 
таких орендарів-мільйонерів - пред-
ставники президентської фракції «Слу-
га народу» - аж 67 осіб. 

Серед найбагатших депутатів, 
які отримують бюджетні кошти на 

оренду житла:
Олег Воронько - «Слуга народу» - за-

декларував 129 млн. грн.; Сергій Магера 
- позафракційний, - 25,5 млн. грн.; Остап 
Шипайшло - «Слуга народу» - 22,5 млн.; 
Олександр Трухін - «Слуга народу» - 20,9 
млн.; Анатолій Урбанський - «За майбут-
нє»- 19,8 млн.; Олександр Пономарьов - 
«ОПЗЖ» - 19,3 млн.; Олег Мейдич - «Бать-
ківщина» - 14 млн.; Валерій Лунченко 
- «Довіра» - 12,8 млн.; Степан Черняв-
ський - «Слуга Народу» - 11,5 млн.; Павло 
Павліш - «Слуга народу» - 10,8 млн. грн. 

Абсолютна більшість депутатів, які 
мають такі кошти, могли б оплачува-
ти винайм житла самостійно. Зарплата 
нардепа дозволяє оплачувати оренду 
квартири в Києві без допомоги коштів 
платників податків.

У середньому щомісячно депутати 
отримують з бюджету 20 тисяч гривень 
для винайму житла. В травні, приміром, 
нардепам держава виплатила близько 
трьох мільйонів гривень компенсації за 
житло.

У КВУ зазначають: законодавчі нор-
ми щодо компенсації депутатам коштів 
на винайм житла є пережитком минуло-
го, від якого варто відмовитися. 

А тим часом, в Міноборони не ви-
стачає грошей для виплати військовим. 
Нещодавно у ЗМІ була опублікована до-
повідь керівника Генштабу ЗСУ, в якому 
йшлося про додаткові виплати для вій-
ськовослужбовців. «Хочу доповісти, що 
в Збройних силах склалася критична си-
туація щодо виплати додаткових видів 
грошового забезпечення. Це викликало 
напругу у військових колективах і сім’ях 
військовослужбовців», - сказано в доку-
менті.

І ще. Поки країни ЄС підтримують 
економіку та допомагають бізнесу, в 
Україні підвищили податки. Як зазна-
чає видання «Neweurope», зараз євро-
пейські країни підтримують свою по-
стковідну економіку завдяки масовим 
інфраструктурним проєктам і допомозі 
місцевим підприємствам. Україна ж у 
цей час вирішила скористатися перева-
гами високого попиту на свій експорт на 

світових ринках і підвищувати податки 
для вітчизняних виробників. «Влада ще 
більше розізлила населення тим, що не 
надали допомогти ні великому, ні серед-
ньому бізнесу під час пандемії. Ці безвід-
повідальні кроки вже привернули увагу. 
Деякі політики в Європі почали озвучу-
вати свою думку… що вони бояться еко-
номічного краху України…», - йдеться у 
статті. 

Видання наголошує: подальша 
складна економічна ситуація в країні є 
токсичною. Мовляв, токсичне середови-
ще корумпованих чиновників і непрозо-
ра фіскальна система призведе до виве-
дення капіталу з країни 
і втрати десятків тисяч 
робочих місць. 

Та куди вже далі?!
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Заяви Пенсійного фонду України щодо 
примусового переведення виплати 
пенсій на банківські картки викликала 

значний резонанс. Не всі літні люди мають 
досвід користування картками. А більшість 
із них, йдеться про сільських мешканців, не 
мають доступу до банкоматів, аби зняти з 
картки готівку. 

30 квітня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив: 
примусового переведення на картки не буде. Отриман-
ня пенсій та соцвиплат має бути комфортним для пен-
сіонерів, а отримання пенсій на картку є правом, але 
не зобов’язанням  пенсіонера, йдеться у заяві прем’єра. 

Ця заява відобразилася у змінах до постанови № 
277 через місяць - відповідна постанова (№ 546 від 26 
травня 2021 року) була оприлюднена на сайті Кабміну 
2 червня. Крапку в історії про примусове переведення 
пенсіонерів на банківське обслуговування поставлено 
- до 2023 року доставкою пенсій буде займатися Укр-
пошта. «Пенсіонер сам має обирати, де і в який спосіб 
йому зручно отримувати пенсію… І ніхто не має права 
змусити його робити вибір не на свою користь», - про-
коментував зміни гендиректор Укрпошти Ігор Смілян-
ський. 

чому відмінили обов’язкове 
переведення пенсії на картки?

МінСоц та ПФУ неодноразово наголошували на не-
обхідності переведення пенсійних та соціальних ви-
плат у безготівкову форму. Підтримує таке рішення і 
Укрпошта, але за умови - перехід має відбуватися по-
ступово й так, щоб питання отримання коштів не пере-
кладалося на пенсіонерів. Зараз Укрпошта доставляє 
пенсії для понад 3,5 млн. пенсіонерів додому. Вартість 
доставки не перекладається на пенсіонерів - цю послу-
гу оплачує держава. Але з переведенням виплат на бан-
ківські картки, пенсіонерам самим слід подбати про те, 
де і як зняти гроші. Завдання не з легких, бо з понад 27 
тисяч населених пунктів в Україні банкомати є лише 
у 4,3% міст. А значна кількість пенсіонерів проживає 

у сільській місцевості, де банківської інфраструктури 
немає взагалі. Якщо виплату пенсій перевести на карт-
ку, ці люди не будуть мати, де зняти гроші. 

Відсутність доступу до терміналів і банкоматів ста-
ла основною причиною відтермінування переходу на 
банківські картки. Фактично, Укрпошта - єдина компа-
нія, яка на сьогодні може забезпечити пенсіонерам в 
селах доступ до готівки. 

Що робити пенсіонерам, 
які хочуть повернутися на 

обслуговування до Укрпошти?
Поки вирішувалася доля пенсійних виплат, пенсій-

ні фонди заагітували деяких пенсіонерів відкрити бан-
ківські рахунки для отримання пенсії. Якщо це незруч-
но, нова постанова дозволяє пенсіонеру повернутися 
на обслуговування до Укрпошти. Подати заяву до ПФУ 
можна особисто або відправити документи поштою. 

Законних підстав відмовити в отриманні соцви-
плати чи пенсії через пошту або змусити переходити 
на обслуговування в банк ні в Пенсійного фонду, ні в 
управлінь соцзахисту немає. Такі дії працівників мож-
на кваліфікувати як зловживання службовим станови-
щем, що за чинним ККУ карається позбавленням волі 
на термін до трьох років. 

Якщо працівники ПФУ чи УСЗ під час консультації 
змушують відкривати рахунок в банку - це маніпуля-
ція. Діє гаряча лінія Укрпошти, куди пенсіонери мо-
жуть звертатися у разі, якщо їм відмовили у переве-
денні отримання пенсії через Укрпошту. 

Залишити заявку можна за телефоном:  
+38 (044) 354-52-73 або надіслати електронним  
листом на адресу: pv@ukrposhta.ua

подайте мільйонеру-депутату на оренду хати
Скільки економічних криз випало на долю українців! І ніяк неможливо з тієї ситуації 

вибратися. Фактично, кожна влада бореться з кризою. Та економічні негаразди живучі.    

пРиМУсового пЕРЕвЕДЕННя 
На каРТки НЕ бУДЕ: Укрпошта 

виплачуватиме пенсії та соцдопомоги

безкоштовний проїзд 
в громадському 
транспорті для 

пенсіонерів 
скасовується, але…

У Кабміні продовжують рухатися до 
реалізації ідеї монетизації пільг в 
Україні. Уряд схвалив законопроєкт 

щодо заміни пільг з оплати проїзду в 
транспорті грошовою компенсацією. Про 
це йшлося під час онлайн-трансляції 
засідання Кабміну. Законопроєкт розробили в 
Міністерстві соціальної політики за окремим 
дорученням глави уряду Дениса Шмигаля, 
передає «Главком».

Документ стосується скасування безкоштовного 
проїзду для пенсіонерів, людей з інвалідністю та інших 
категорій пільговиків. Даний вид соціальних пільг ви-
рішено монетизувати. 

Замість можливості проїхати безкоштовно в гро-
мадському транспорті пільговикам будуть виплачувати 
певну суму грошей, які вони повинні будуть витрачати 
на проїзд. Що стосується суми, то її будуть встановлю-
вати місцеві влади, виходячи із можливостей бюджету 
громади. У Кабміні вважають, що монетизація пільг 
буде сприяти адресності їх надання.

Україна йде шляхом монетизації будь-яких видів со-
ціальної допомоги від держави населенню. Якщо Вер-
ховна Рада прийме цей законопроєкт, то пільговики 
всіх категорій змушені будуть платити гроші за проїзд 
в громадському транспорті. 

Варто зазначити, у згаданому законопроєкті також 
затверджений порядок монетизації пільг на оплату ко-
мунальних послуг.

Пільговикам будуть виплачувати 
певну суму грошей, які вони повинні 

будуть витрачати на проїзд.
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Минулого року, 
у зв’язку з 
пандемією 

коронавірусу, 
організатори скасували 
проведення фестивалю 
та перенесли спершу 
на травень 2021, а 
згодом відтермінували 
ще на місяць до 
стабілізації ситуації 
із захворюваннями на 
COVID-19. 

Хедлайнерами 8-го фести-
валю «Ї» стануть музичні гурти 
Vivienne Mort, Kalush та Лінія 
Маннергейма. Завітають і ві-
домі сучасні літератори: Юрій 
Андрухович, брати Капранови, 
Юрій Іздрик, Андрій Любка, 
Тарас Прохасько, Галина Крук, 
Мар’яна Савка, Дара Корній, 
Дмитро Лазуткін, Марк Лівін, 
Олександр Ірванець та ще по-
над 25 інших відомих письмен-
ників. 

У перший день, 16 червня, 
буде можливість послухати 
авторів з Тернопільщини та 
побувати на презентаціях їхніх 
книжок. На локації «Na пошті» 
відбуватимуться поетичні ма-
рафони і слеми. 

17 червня за підтримки 
комунального підприємства 
«Тернопільська кінокомі-
сія» у «Палаці Кіно» будуть 
перегляди фільмів «Чорний 
ворон», «Наш Василь» і «Од-
нокласники». Також запроше-
ний Станіслав Сукненко, який 
представить власну книгу і од-
нойменний фільм «З України 
до Голлівуду».

18 червня відбудуться ви-
ступи та презентації книг 
письменників всеукраїнсько-
го рівня: Дари Корній, Братів 
Капранових, Марка Лівіна та 
інших. Також гостею стане 
польська письменниця Юсти-
на Соболевська. Письменниця 
входить до переліку найви-

датніших письменників 20-го 
століття Польщі, а народилася 
вона у Тернополі.

19 червня завдяки підтрим-
ці Генерального консульства 
республіки Польща у Луцьку 
приїдуть  польські письмен-
ники Зємовіт Щерик і Конрад 
Янчура. Також буде представ-
лена вистава «За межі дощу» 
від юнацької театральної сту-
дії «Третій Дзвінок». 

«Особливість фестивалю 
полягає у поєднанні різних 
жанрів мистецтва. Тому це 
«Мистецький фестиваль «Ї». 
Так, ми можемо говорити про 
те, що література відіграє в 
програмі ключову роль, най-
більше подій, саме пов’язаних 

з літературою, але ми завжди 
намагаємося робити так, аби 
ці жанри поєднувалися між 
собою. Нарівні з літературою 
представлені і музика, і живо-
пис, художні виставки, і кіно, 
і театр», - говорить директор 
фестивалю Юрій Матевощук.

Вхід по квитках діє лише на 
локацію драматичного театру. 
Їх вартість - 200 – 350 грн. На 
усі інші локації : бібліотеки, 
«Na пошті», ляльковий театр, 
«Палац Кіно» – вхід вільний. 

Організатори фестивалю 
«Ї» прагнуть  зробити мисте-
цтво доступним для кожного. 
Вхід для пенсіонерів, учасни-
ків бойових дій, людей з 1 та 
2 групою інвалідності (з су-

проводжуючим за потреби) та 
дітей до 7 років у супроводі 
батьків – безкоштовний. Для 
отримання квитка потрібно 
показати на місці відповідне 
посвідчення для підтверджен-
ня особи. 

Фестиваль відбудеться з 
дотриманням усіх карантин-
них норм. Масковий режим, 
відповідна розсадка глядачів. 
Традиційно буде випущено 
антологію з творами всіх учас-
ників,  в тому числі учасників 
молодіжної сцени. Детальну 
програму 8-го «Мистецького 
фестивалю «Ї» можна знайти 
на офіційній сторінці фестива-
лю у Facebook.

Катерина МАГУЛА.

Всім своїм бути! Тернопіль запрошує на 8-ий 
«Мистецький фестиваль «Ї»

16-20 червня Тернопіль перетвориться 
на справжню літературну столицю України. 

У місто завітають відомі письменники, музиканти 
та митці зі всієї України та зарубіжжя. 

nday.te.ua

Пандемія ковіду і карантин 
додали труднощів усім. 
Та особливо окремим 

сферам діяльності, які й без того 
мають щоденний набір проблем, 
що потребують вирішення. 
Організаторам благодійних 
проєктів тепер складніше 
достукатися до людей, якщо 
йдеться не про питання, пов'язані 
з коронавірусом.

Незважаючи на це, благодійники шу-
кають різні шляхи, щоб підтримати тих, 
хто цього надзвичайно потребує. Від 
того, що почалася пандемія, людей з важ-
кими захворюваннями не стало менше, 
їм так само потрібна допомога.

Засновник благодійного проєкту 
«Людина Року - Меценат Року» терно-
полянин Сергій Бачинський розповідає, 

що робити добрі справи допомагають 
партнерські стосунки з меценатами та 
представниками різних бізнес-структур, 
які вдалося налагодити раніше. Десять 
років він з однодумцями опікується он-
кохворими дітьми, організовує різні за-
ходи для збору коштів. За його ініціативи 
та підтримки небайдужих людей навіть у 
важкі часи допомогу отримують родини, 
які мужньо борються з важкою недугою.

У минулому році організаторам про-
єкту вдалося зібрати 80 000 гривень на 
лікування та реабілітацію онкохворих 
діток родин: Кардаш (Лановеччина), Вав-
рачук (Підволочиський район), Лемега 
(Теребовлянський район), Твердохліб 
(Шумський район).

У рамках проєкту «Людина Року - Ме-
ценат Року» в січні відбулася благодійна 
програма «Зірка мецената», під час якої 
нагородили та відзначили меценатів і 
медиків Тернопільської обласної дитячої 
лікарні, працівників Товариства Черво-
ного Хреста. 

Учасники події скерували звернення 
до Тернопільського земляцтва в Києві 
про надання допомоги сім’ям із Терно-
пільщини, діти яких лікуються в столич-
них медичних закладах, зокрема, в дитя-
чій спеціалізованій лікарі ОХМАТДИТ.

В Україні, за даними Національного 
канцер-реєстру, щороку діагностують 
1000 нових випадків онкології у дітей. 
Наразі в державі у 6 500 хлопчиків і ді-
вчаток виявлено онкологічні недуги. 

Сьогодні рак - це не вирок, і часто вдаєть-
ся подолати хворобу, проте, такі діти по-
требують великих коштів для лікування. 

Сергій Бачинський, відомий як органі-
затор та керівник різних культурно-мис-
тецьких проєктів, знає про це з власного 
досвіду. Поштовхом до благодійної діяль-
ності стали проблеми, які виникли у його 
родині.

- Коли у нас народився важкохворий 
син, лише за перший рік свого життя він 
переніс чотири операції, пролежавши в 
реанімації загалом одинадцять місяців. 
Я знаю, що таке боротися за здоров’я ди-
тини. І розумію тих батьків, яким озвучу-
ють невтішний діагноз і необхідну суму 
на лікування. Тож від початку задуму 
цього благодійного проєкту допомога є   
адресною – конкретній дитині для ліку-
вання чи реабілітації, - розповідає Сергій 
Бачинський. 

Через пандемію сьогодні зросла кіль-
кість людей, які потребують підтримки, 
адже найбільш вразливі малозабезпече-
ні сім’ї. Організатори благодійного про-
єкту «Людина Року - Меценат Року» спо-
діваються, що навіть у часи фінансових 
труднощів, які переживають підприємці 
та бізнес в Україні, залишиться простір 
для добрих справ. 

Долучитися до підтримки доброчин-
них ініціатив може кожен із нас. Творити 
добро разом легше, ніж поодинці! 

Катерина МАГУЛА.

Добрі справи у важкі часи коронавірусу В українських 
університетах 
подорожчало 

навчання

Державні виші 
підняли річну 
вартість за 

контрактом на 10%. 

Так, навчання в Київсько-
му національному універси-
теті імені Шевченка - найдо-
рожче. Ціни коливаються від 
31 до майже 58 тисяч гри-
вень.

У Харківському націо-
нальному юридичному уні-
верситеті за контракт треба 
сплатити від 30 тисяч. Нав-
чання у Львівському націо-
нальному університеті обій-
деться мінімум у 23 тисячі 
гривень, передає ТСН.

Як повідомлялося, у під-
порядкуванні Міносвіти пе-
ребуває понад 130 вищих 
навчальних закладів, зокре-
ма класичні університети, 
академії, інститути, кон-
серваторії. У середньому за 
кошти державного бюджету 
навчається 50% випускни-
ків шкіл.
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А напору йому не бракує 
до сих пір: вдався від 
природи міцним та 

дужим і сільське присадибне 
господарство тренувало силу. 
«які там тренажери, - жартує 
Андрій Павлович, - до сих пір, 
вже шостий десяток розмінявши, 
тренуюся то косою, то лопатою, то 
тачкою з гноєм…». 

Коли на Всеукраїнській спартакіаді 
серед потерпілих на виробництві «Сила 
духу» в Одесі побачив свого суперника 
в першості з армспорту - зрозумів, що 
він тренований по-справжньому, атлет. 
Але бажання виграти додало сил. Тоді 
й здобув для команди з Тернопільщини 
першість. 

«А відтоді зі спортсменом із Запо-
ріжжя подружився, досі зідзвонюємось з 
Романом, спілкуємося як давні друзі. Вза-
галі, ці змагання не просто здружують. 
Вони додають впевненості людям, які по-
терпіли від нещасного випадку й зневі-
рилися, - каже Андрій Мельничук. - При-
наймні, після своїх перемог і в області, і 
на всеукраїнських змаганнях серед лю-
дей з інвалідністю у мене наче виросли 
крила. Шість років їздив з командою від 
Тернопільщини на спартакіаду, яку орга-
нізовував Фонд соціального страхування. 
І хоча на останніх змаганнях трохи роз-
слабився, вирішив, що перемоги даються 
просто, без зусиль, проте всі ті спогади, 
враження, численні друзі - це велике над-
бання, справжній життєвий капітал».

Двадцять років тому, працюючи в 
ПАП «Перемога» трактористом, Андрій 
Мельничук проводив невеличкий ре-
монт агрегату. Вдарив по ресорі молот-
ком - і… стальний осколок пробив око. 
Осколок витягли, але зір врятувати не 
вдалося. Відтоді світ чоловік почав бачи-
ти одним оком, але не однобоко. 

Після травми рідні, друзі, колеги до-
помагали, хто чим міг. Спочатку свою 
біду навіть почав топити в оковитій, але 
потрохи виходив з того стану. Може, й 
музика, яка жила в душі, допомогла. 

Коли згадував про своє колишнє захо-
плення, аж знітився: «Ви не розповідайте 
про те минуле моє хобі з грою в ансамблі. 
Люди вже, певно, забули та і я вже забув, 
коли грав. Якось за життєвими клопота-
ми все те відійшло на другий план… До-
бре, що в сина Павла обізвались ті струни 
- знається на музичному мистецтві кра-
ще за мене, вчився в Кременці на вчителя 
музики. Горджуся своїми дітьми. Донька 
Олеся теж здобула освіту, має економіч-
ний фах. Уже п’ятеро внуків подарували 
діти - то найбільша моя  втіха і набуток».

Окрім армспорту, в якому довгий час 
Андрію Мельничуку на спартакіаді «Сила 
духу» не було рівних, він пробував себе 
у настільному тенісі, яким колись в армії 
захоплювався. Загалом, на таких змаган-
нях спортсмени-аматори пробували свої 
сили в шахах і шашках, настільному тені-
сі, армспорті, гирьовому спорті, бомбес-
кеті та дартсі. 

- Сама система соціального страху-
вання, запроваджена в Україні, сприяє 
попередженню нещасних випадків і зни-
жує ризики їх наслідків, - розповів про 
чималий досвід роботи з потерпілими 
на виробництві начальник управління 

виконавчої дирекції Фонду соціального 
страхування України в Тернопільській 
області Федір Бортняк. - Насамперед, 
якщо травмі не вдалося запобігти, в пер-
шу чергу забезпечується максимальна 
і ефективна реабілітація для того, аби 
повернути якнайшвидше потерпілого до 
суспільної діяльності. Над цими питан-
нями працюють структури виконавчої 
дирекції Фонду в області, докладаючи 
зусиль для того, аби людина не стала 

інвалідом на все життя, оздоровилась, 
змогла хоча частково відновити свою 
працездатність.

Для потерпілого, як і для роботи 
Фонду, надзвичайно важлива наявність у 
справі особи з інвалідністю, яка серйозно 
травмувалася на виробництві, належної 
індивідуальної програми реабілітації. Це 
не лише фінансування Фондом віднов-
ного, санаторно-курортного лікування. 
Це й відповідні виплати на протезуван-

ня, інвалідні візки, реконструктивну хі-
рургію, медикаменти та чимало інших 
послуг. 

Важливим кроком у поверненні трав-
мованої людини в суспільство стало 
проведення спартакіади «Сила духу», 
яка започаткована Фондом соціального 
страхування України й відбувалася сім 
років поспіль. У 2020-у році свято спор-
ту для цієї категорії людей не відбулося 
- через пандемію. 

Спортивне дійство здружило, зма-
гання допомогли людям з інвалідні-
стю повірити у власні сили. До речі, на 
кількох Всеукраїнських спартакіадах 
спортсмени-аматори з Тернопільщини 
виборювали призові загальнокомандні 
місця і чимало нагород здобули в осо-
бистих першостях. Це, як сказав Андрій 
Мельничук, окрилювало їх, допомагало 
розкритися, окріпнути після життєвих 
бур, побачити перспективи та власну 
реалізацію. Маємо надію, що підступна 
коронавірусна загроза мине і ми знову 
разом із потерпілими на виробництві, їх 
сім’ями зможемо відновити цю чудову 
традицію спартакіади.

…Турбота про тих, кому складніше 
житии, - це не лише йдеться про соціаль-
ні гарантії, які Фонд соціального страху-
вання України в Тернопільській області 
багато років надає потерпілим на вироб-
ництві. Це - і про людяність, яка зустріча-
ється на шляху, і допомога, яка витягує з 
важких ситуацій. Це й про те, як важли-
во не втратити віру в людей і попри всі 
негаразди знаходити в собі бажання йти 
вперед. І віднаходити музику душі…

Зоряна ЗАМКОВА.

спартакіада «сила духу» - не просто змагання для 
травмованих людей, це - повернення віри в себе

Ми часто ховаємо свій настрій в музиці. Часто ховаємо за безшабашністю свої клопоти й тривоги. І в звичайного тракториста 
внутрішні відчуття можуть жити в стані музики. Напевне, тому Андрій Мельничук із села Матвіївці, що на Шумщині, ще 
з юних літ освоїв гру на різних інструментах. Грав у сільському ансамблі на всьому, що було: на гітарі, ударних, клавішних, 
духових інструментах. І співав. Сміється: а що тут вміти, головне - знати принцип гри. І не перестаратися з напором… 
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англійську витісняють 
як «робочу мову» Єс 

Уряд Еммануеля Макрона розробляє 
плани заміни англійської на французь-
ку як «робочої мови» ЄС, коли Фран-
ція головуватиме в Раді ЄС у 2022 році. 
Франція планує використати перше прези-
дентство після Brexit, щоб просунути рідну 
мову як lingua franca Брюсселя. Про це пише 
«Independent». «Навіть, якщо визнаємо, що 
англійська - робоча мова, і її широко практи-
кують, база для самовираження французь-
кою залишається повністю актуальною в 
установах ЄС. Маємо зробити так, щоб фран-
цузька по-справжньому повернула позиції, 
а також смак і гордість багатомовності», 
- сказав високий французький дипломат. 
І зазначив, що всі засідання Ради ЄС на ви-
сокому рівні будуть французькою замість 
англійської протягом шести місяців голову-
вання Парижа. Міністри уряду Макрона ви-
словили велику зацікавленість у просуванні 
французької над «ерзац-англійською», яку 
використовують в ЄС. Особливо тепер, коли 
Велика Британія вийшла з блоку.

автобусний квиток 
за 20 присідань: 

нова ініціатива у Румунії 
У румунському місті Клуж-Напока 

створили «спортомат». Прилад розмісти-
ли на автобусній зупинці. З його допомо-
гою люди зможуть отримувати автобусні 
квитки як винагороду за фізичну актив-
ність, пише «Укрінформ». У подібний спосіб 
влада міста заохочує жителів більше руха-
тися. Чимало людей вже встигли випробу-
вати новинку. Спеціальний автомат рахує 
не гроші, а присідання. Так, щоб отримати 
один автобусний квиток, потрібно зроби-
ти 20 присідань. Встигнути це треба за 2 
хвилини. Таким чином кожна людина може 
економити 50 євроцентів (близько 16,5 
грн.). Обмежень щодо кількості квитків, які 
може отримати одна людина, немає. 

Робота в чехії: 
кому заплатять 90 тисяч

Чехія відкрила тисячі вакансій для 
українських заробітчан. Найбільший 
попит на електриків, зварювальників та 
водіїв. Зварювальник у Чехії може зароби-
ти 80-90 тисяч гривень, повідомляє work.
ua. У кандидата на посаду має бути віза 
або паспорт ЄС, досвід роботи зварюваль-
ником від 3-х років, досвід роботи від двох 
років напівавтоматичним зварюванням, 
сертифікат або диплом зварювальника. Вік 
працівника - від 22 до 60 років. Електрикам 
пропонують 75-85 тисяч зарплатні за мі-
сяць. 73 тисячі заробітної плати на місяць 
може заробити водій категорії СЕ. У різних 
країнах світу працюють близько 5 мільйо-
нів українців. 50-60% із них - нелегально, 
повідомляє Всеукраїнська асоціація компа-
ній з міжнародного працевлаштування.

Російські селяни просять 
Меркель збудувати їм дорогу

Жителі села Верхній Карбуш Омської 
області Сибірського федерального окру-
гу Росії записали звернення до німець-
кої канцлерки Анґели Меркель. Селяни 
просять німецьку владу допомогти їм побу-
дувати асфальтовану дорогу. Про це пише 
«Rzeczpospolita». Селяни стверджують: ба-
гато років зверталися з цим проханням до 
російської влади різних рівнів, і навіть до 
влади в Москві, але ніхто не чує ці прохання. 
Депутатка сільради Ірина Дроздова каже, 
що їхнє село збудоване наприкінці XIX сто-
ліття російськими німцями. «На жаль, наша 
влада нас не чує. Тому просимо вас про до-
помогу. Коли сюди приїжджають наші зем-
ляки, які виїхали в Німеччину, то з жалем 
дивляться на нашу ситуацію, яка не покра-
щується, а лише гіршає», - каже Дроздова. 
Жителі нарікають, що село часто буває 
відрізаним від цивілізації в погану погоду. 

Люди написали листа Меркель, і все село 
зібрало гроші на послуги кур’єрської ком-
панії, яка має доправити листа до Берліна.

в іспанії туристів просять 
їхати не на море, а в село

Щоб добре відпочити, не обов’язково 
їхати на море. Підійде й сільська місцевість. 
Так вважає прем’єр Іспанії, який закликав 
іноземних туристів врятувати місцеві села, 
передає «Закон і Бізнес». Річ у тім, що 42% іс-
панських сіл схильні до ризику депопуляції, 
при тому, що в середньому в Євросоюзі цей 
показник ледь сягає 10%. За оцінками уряду 
Іспанії, в багатьох селах щільність населен-
ня становить менше 12 осіб на квадратний 
кілометр. Уряд для розвитку «вимираючих 
сіл» також планує покращити доступ до ін-
тернету, розвивати транспортні маршрути. 
Крім того, молодим підприємцям та малому 
бізнесу запропонують гранти для роботи в 
селах. І як один з варіантів - замість тради-
ційної поїздки на море залучити іноземців 
до відпочинку в сільській місцевості.
китайські вчені знайшли нові 

коронавіруси в кажанів
Китайські вчені зібрали 24 нові гено-

ми коронавірусу з різних видів кажанів, 
у тому числі чотири коронавіруси - по-
дібні до SARS-CoV-2, який викликає хво-
робу COVID-19. Про це повідомляє CNN. Ре-
зультати досліджень у провінції Юньнань 
на південному заході Китаю показують, що 
коронавіруси від кажанів можуть поширю-
ватися серед людей. Учений Вейфен Ши з 
Університету Шаньдуна та його колеги зі-
брали зразки у невеликих лісових кажанів 
у період з травня 2019 року по листопад 
2020 року. Один із нових коронавірусів ге-
нетично дуже схожий на вірус SARS-CoV-2. 
Це говорить про те, що тісно пов’язані з ни-
нішньою пандемією віруси продовжують 
циркулювати в популяціях кажанів.

після пандемії коронавірусу 
людству загрожує 

масштабне ожиріння
Німецькі вчені дослідили, що люд-

ству після пандемії коронавірусу загро-
жує масштабне ожиріння. Адже під час 
карантину багато людей почали більше 
їсти і менше часу приділяти фізичній актив-
ності. Науковці з Технічного університету 
Мюнхена провели дослідження, на основі 
якого стверджують, що за період пандемії 
коронавірусу у вазі додали не менш як двоє 
з п’яти осіб. Хоча трохи більше половини 
населення навіть змогло скинути декіль-
ка кілограмів, передає ТСН. Погладшання 
найбільше виявилось у людей 30-44 років 
(48%) і серед тих, хто раніше мав проблем 
з вагою (53%). У середньому респонденти 
погладшали на 5,6 кг, а в тих, хто і до ка-
рантину мав надмірну вагу, цей показник 
виявився 7,2 кг. Під час опитування з’ясува-
лось, що понад 30% людей їли частіше «від 
нудьги». Як зазначає ТСН, згідно з дослі-
дженням, кожен другий українець набрав 
зайву вагу під час локдауну.  
У турецькій ювелірній крамниці 

білченя «працює» охоронцем 
У турецькому ювелірному магазині є 

дуже незвичний співробітник - маленьке 
білченя на ім’я Мемокан. Про це повідом-
ляє «St. Louis Post-Dispatch». Власник юве-
лірки Мехмет Юксель у березні цього року 
врятував маленького гризуна, коли той 
залишився без матері. У тваринки була зла-
мана лапка, тож їй було б важко жити самій. 
Тоді Мехмет вирішив залишити Мемокана у 
себе, доки білченя повністю одужає. Відте-
пер тваринка в денний час «працює» у його 
ювелірному магазині та стежить, щоб ніхто з 
чужих не підходив до каси, а ввечері разом із 
Юкселем їде додому. Коли 
білченя остаточно одужає 
- повернеться до своєї до-
мівки у звичне природне 
середовище. 

президент може 
розпустити Раду

Питанням номер один є судова ре-
форма, заявив голова фракції «Слуга на-
роду» у Верховній Раді Давид Арахамія. 
Загалом, проблем кілька: війна, панде-
мія, бідність. Стан справ у судах став при-
чиною поганого інвестиційного клімату в 
країні. А відсутність справедливості - в топ 
запитах українців. Про це для «Gazeta.ua» 
розповів політолог Микола Давидюк. За 
його словами, якщо депутати не проголо-
сують за антиолігархічний закон, то прези-
дент може їх розпустити. Такі «привіти» він 
уже передавав фракції. Йдеться про те, що 
на осінь українці можуть піти на вибори.

У києві запрацювало 
посольство ірландії

Уперше в історії двосторонніх відно-
син у столиці України почало роботу по-
сольство Ірландії. Раніше посол Ірландії в 
Празі був послом в Україні за сумісництвом. 
Заступник міністра закордонних справ 
України Василь Боднар прийняв копії вір-
чих грамот від посла Ірландії з резиденці-
єю в Україні Тереси Ґілі. Про це повідомили 
у пресслужбі МЗС України. «Призначення 
пані посла Ірландії в Україні з резиденці-
єю в Києві сприятиме пожвавленню полі-
тичних контактів, нарощуванню обсягів 
торгівлі, зміцненню взаємодії між нашими 
громадянами», - сказав Василь Боднар. І до-
дав, що Україна сподівається на швидкі по-
зитивні зрушення у спрощенні процедури 
отримання ірландських віз для громадян 
України.

втрата родючості: 6 млн. га 
земель законсервують 

Понад 6 мільйонів гектарів сільсько-
господарських земель в Україні потребу-
ють консервації. 2/3 території розташо-
вані в зоні ризикованого землеробства. 
Найгіршим для нього є Південь країни, 
пише Фінанси.ua. «Відбуватиметься кон-
сервація землі на основі аналізу ґрунтів, су-
путникового моніторингу. Вся інформація 
відображатиметься в нашому геопорталі 
відкритих даних», - сказав міністр аграрної 
політики та продовольства Роман Лещен-
ко. Критичними протягом останніх років 
для України є липень і серпень. Торік у де-
яких областях впродовж чотирьох місяців 
узагалі не було опадів.

чи хочуть українці 
бачити Зеленського 

президентом вдруге?
Більшість українців не хочуть, щоб 

Зеленський балотувався на другий тер-
мін. Понад 50% респондентів не підтриму-
ють таку ідею, свідчать результати опиту-
вання Київського міжнародного інституту 
соціології, пише «Українська правда». 37% 
респондентів підтримують балотування на 
другий термін, не підтримують - 54,5%.

середня пенсія українців 
могла б скласти 6 тисяч, але...

Українські пенсіонери опинилися у 
скрутному матеріальному становищі че-
рез низку причин. Про це - результати до-
слідження Центру соціально-економічних 
досліджень CASE Україна «Чому бідують 
українські пенсіонери?», пише «Фінанси.
ua». Серед цих причин дослідники, зокрема 
називають такі: пограбування вкладників 
Ощадбанку СРСР радянською номенкла-
турою; «короткозорі» рішення всіх керів-

ників України у незапровадженні накопи-
чувальної пенсійної системи; деградація 
української економіки та вкрай несприят-
лива демографічна ситуація в країні. За під-
рахунками, запровадження обов’язкових 
накопичувальних пенсій, економічних ре-
форм та збереження демографії 1990 року 
дозволили б забезпечити середню пенсію 
на рівні 5971 грн/міс., замість існуючої у 
3500 грн/міс.

оТг не зможуть 
продавати землю 

Після запуску ринку об’єднані тери-
торіальні громади не матимуть права 
продавати землю. Зможуть лише здавати 
в оренду. «Земля повернута громадам. Вони 
є суб’єктами, які встановлюють контроль, 
зокрема в питанні земельних податків. Гро-
мади сьогодні стають суб’єктом, які мають 
відповідальність за комунальну землю. 
Громади можуть лише здавати землю в 
оренду через електронні аукціони», - роз-
повів міністр аграрної політики та продо-
вольства Роман Лещенко в ефірі програми 
«Свобода слова Савіка Шустера». Ринок 
землі в Україні запрацює 1 липня. Українці 
зможуть купувати й продавати сільсько-
господарську землю.

З часу створення 
гривні надрукували 
21 мільярд банкнот 

Лише за 4 місяці цього року в Україні 
надрукували й викарбували грошей на 
загальну суму у 33 мільярди 811 мільйо-
нів 200 тисяч гривень. Про це повідомили 
в пресслужбі Нацбанку. Українська гривня 
була створена в 1996 році - 25 років тому. За 
цей час було виготовлено 21,9 млрд. штук 
банкнот на загальну суму 1,294 трлн. грн. 
Водночас було викарбувано розмінних і 
оборотних монет в кількості 14,2 млрд. 
штук на загальну суму 5,3 млрд. грн.

Тарифи на тепло 
затверджуватиме місцева 

влада, а не держава
Нацкомісія, що здійснює держрегу-

лювання у сферах енергетики та житло-
компослуг (НКРЕКП), розробила проєкт 
постанови про передачу повноважень 
щодо затвердження тарифів на рівень 
місцевих органів влади. Про це повідо-
мила член НКРЕКП Ольга Бабій. «НКРЕКП 
схвалила зміни в ліцензійні умови на ви-
робництво і постачання тепла. Встанов-
лення тарифів на теплову енергію та гаря-
че водопостачання передано на місцевий 
рівень», - заявила вона. За словами Бабій, 
«це зробили тому, що коли в НКРЕКП на-
магалися самостійно встановити тарифи, 
часто органи місцевого самоврядування не 
погоджували цю процедуру, і були міста, які 
в момент прийняття тарифів не дозволяли 
це зробити через громадський опір на міс-
цях».

Набули чинності електронні 
трудові книжки

10 червня в Україні вступив у силу 
закон про «Е-трудові». Пенсійний фонд 
протягом наступних 5 років повинен вклю-
чити до електронного реєстру дані про тру-
дову діяльність громадян. Облік трудової 
діяльності людини буде доступний в елек-
тронній формі. Це дозволить українцям не 
оформляти і не заповнювати паперові тру-
дові книжки, передає «Мета». У ПФУ пояс-
нили: при наявності повної інформації про 
всі періоди трудової діяльності людини, 
під час досягнення пенсійного віку їй буде 
автоматично призначатися пенсія. Для на-
рахування виплати не буде необхідності 
у зверненні до держоргану. У період, поки 
відбуватиметься перехід на Е-трудові, бу-
дуть застосовуватися як паперові трудові 
книжки, так і електронні. Після внесення 
відомостей про трудову діяльність праців-
ника, роботодавець зобов’язаний поверну-
ти йому оригінал паперової трудової книж-
ки під розпис. Також на вимогу працівника 
роботодавець повинен вносити до паперо-
вої трудової книжки записи.

Україна Світ

ольга чоРНа.
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Невдовзі у вищих навчальних закладах 
стартуватиме вступна кампанія. Чим 
вона відрізняється від попередніх та 

про те, які її новації, ми вирішили дізнатися 
у відповідального секретаря відокремленого 
структурного підрозділу «Гусятинський 
фаховий  коледж Тернопільського 
національного технічного університету імені 
Івана Пулюя» Марії Іванівни ПАЛАГУТИ.  

- Маріє Іванівно, скажіть насамперед, за якими 
саме спеціальностями навчаються ваші студенти.                                   
- Коледж здійснює підготовку за семи спеціальнос-
тями: «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 
«Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Інженерія 
програмного забезпечення», «Галузеве машинобуду-
вання», «Харчові технології», «Автомобільний тран-
спорт». Однак, плануємо  відкрити нову спеціальність: 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеха-
ніка». 

- Коли починаєте приймати документи від вступ-
ників? 

- Для вступників на основі БСО (9 класів) прийом 
документів почнеться з 29 червня до 13 липня 2021 
року. А вступні іспити - з 14 до 21 липня (комп’ютерне 
тестування з української мови та математики). До по-
чатку іспитів з 1 липня можна пройти підготовчі кур-
си. Конкурсний бал складатиметься з середнього балу 
документа про освіту та вступного комп’ютерного тес-
тування з української мови та математики.

Хотіла б додати, що Правилами прийому цього року 
передбачено додатковий прийом документів для здо-
буття фахової передвищої освіти виключно за кошти 
фізичних або юридичних осіб до 31 серпня 2021 року.

Для вступників на основі ПЗСО (11 класів) докумен-

ти прийматимуться з 14 липня до 2 серпня. Потріб-
но лише два сертифікати: обов’язковий з української 
мови та другий на вибір вступника, згідно правил 
прийому до ГФК ТНТУ, наприклад: за спеціальністю 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Інже-
нерія програмного забезпечення» другим може бути 
сертифікат з математики, або іноземної мови, або Істо-
рії України; за спеціальністю «Облік і оподаткування», 
«Автомобільний транспорт», «Галузеве машинобуду-
вання» другим може бути сертифікат з математики, 
або фізики, або Історії України; за спеціальністю «Ме-
неджмент» другим може бути сертифікат з математи-
ки, або географії, або Історії України; за спеціальністю 
«Харчові технології» другим може бути сертифікат з 
математики, або біології, або хімії.

Якщо ж вступник ЗНО не складав, то може скласти 
вступні іспити у коледжі і оцінити свої шанси ще до по-
дачі документів. 

Така можливість надається з 1 до 13 липня 2021 року 
(на місця державного замовлення), а вже потім можна 
подавати документи до коледжу. Списки осіб, рекомен-
дованих до зарахування, будуть оприлюднені 5 серпня.

Для вступників на основі ОКР «кваліфікований робіт-
ник» заяви та документи прийматимуться з 14 липня 
до 2 серпня.

Фахові вступні випробування проводитимуться 3 
серпня під час вступу на основі освітньо-кваліфікацій-
ного рівня кваліфікованого робітника, у разі подання 
результатів зовнішнього незалежного оцінювання, 
бал вступника за відповідне вступне випробування 
підвищується на 25%.

Конкурсний бал складатиметься із суми балів за 
вступне випробування з української мови чи сертифі-
ката ЗНО і фахового іспиту.

- А як щодо контрактників?

- Передбачено додаткове приймання документів для 
здобуття фахової передвищої освіти за контрактною 
формою (у разі, коли з поважних причин вступники 
не змогли вчасно подати документи). Крім того, ро-
ботодавці зможуть тепер направляти до коледжу на 
контрактне навчання групи своїх співробітників про-
тягом усього навчального року.

- Чи є у вас заочна форма навчання?
- Звичайно. Заяви і документи вступники на заоч-

ну форму навчання можуть подавати з 14 липня до 2 
серпня, з 6 до 28 вересня, з 4 до 27 жовтня, з 1 до 25 
листопада. Приймаємо на навчання і осіб, старше 45 
років за ваучерами від центрів зайнятості.

Також у нас діє паралельна форма навчання, тобто 
коли студенти вчаться за основною спеціальністю, а 
паралельно здобувають інший фах і при закінченні 
коледжу мають 2-3 дипломи фахового молодшого ба-
калавра.

Марія МАЙДАНЮК.                           

Запрошуємо на навчання 
Новації вступної кампанії 
у Гусятинському коледжі

Нещодавно у Києві 
проводили триденний 
конкурс-захист 

науково-дослідницьких 
проєктів учнів-членів Малої 
академії наук України.

У його  фінальному етапі Терно-
пільщину представляло 38 юних 
дослідників. Серед них – студентка 
ІІ курсу Гусятинського фахового ко-
леджу ТНТУ ім. І. Пулюя -  Христина 
Саска. Її дослідницька робота у сек-
ції «Етнологія» на тему «Народний 
досвід лікування опікових травм 
шкіри (на прикладі цілительської 
практики Жиромської І. М. із с. Го-
рішня Вигнанка Чортківського ра-
йону Тернопільської області)» (нау-
ковий керівник – к.і.н. Мацко Н. С.) 
зайняла призове  третє місце серед 
19 наукових проєктів. 

Завдяки  довготривалій та на-
полегливій праці юна дослідни-
ця  Христина Саска здолала першу 
сходинку до національної і світової 
науки, вписавши свою історію успіху не лише в літопис малої академії наук України, а й рідної 
Гусятинщини.

Тож  нових творчих злетів, натхнення та ентузіазму до нових звершень!
Марія МАЙДАНЮК.

Школярка з Тернопільщини - одна 
з кращих юних науковців України
Христина Саска зайняла призове місце у Всеукраїнському 

конкурсі Малої академії наук. Дівчина досліджувала 
народний досвід лікування опіків. 

Тетяна Трач з Борщова 
рік навчатиметься у США
Дівчина стала 

фіналісткою 
конкурсу 

Програми обміну 
майбутніх лідерів 
(FLEX).

Учениця Борщів-
ської загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ сту-
пенів №2 Тетяна Трач 
протягом наступного 
навчального року хо-
дитиме у школу в аме-
риканському штаті 
Мічиган і мешкатиме 
в тамтешній родині.

Учениця 10-го класу Борщівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №2 Тетяна Трач стала фіналісткою кон-
курсу Програми обміну майбутніх лідерів (FLEX). У конкурсі 
брало участь 5129 учнів із різних шкіл України і тільки 215 
вийшли у фінал. Документи на участь у програмі дівчина 
подала у жовтні. Серед вимог до учасників конкурсу були 
високий рівень знання англійської мови та лідерські якості.

Конкурсний відбір проходив у три етапи. Це - онлайн-зу-
стрічі, написання есе, співбесіди з співробітниками про-
грами FLEX, проходження тестів, заповнення аплікаційної 
форми, написання листа приймаючій американській сім’ї. 
Документи третього туру надсилали до Вашингтону для 
розгляду незалежною комісією. Варто зазначити, що тести 
учениця склала на відмінно (рівень С2). У травні визначили 
фіналістів, враховуючи рекомендації Офісу Американських 
Рад у Вашингтоні.

«Наш ДеНь» щиро вітає Тетяну Трач та її вчи-
тельку англійської мови Лілію Петрівну Гнатів. 
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Спостереження виявили також, що у 
випадку COVID-19 втрата нюху дещо 
інша, зазначає завідувач кафедри 

первинної медико-санітарної допомоги та 
загальної практики-сімейної медицини 
Тернопільського національного медичного 
університету імені І.я. Горбачевського, 
в.о. президента ГО «Асоціація сімейної 
медицини Тернопільщини», член правління 
УАСМ, професор, доктор медичних наук Лілія 
БАБІНЕЦЬ. По-перше, аносмія, викликана 
коронавірусом, може наступити раптово, 
а, по-друге, нежить, який здебільшого 
провокує втрату нюху при інших вірусних 
інфекціях, часто відсутній. 

Проте є і обнадійливе спостереження: аносмія ха-
рактерна для легкого перебігу COVID-19, до того ж, 
нюх повертається після одужання. Чому ж він зникає 
і, головне, чи можна відновити і як - Лілія БАБІНЕЦЬ 
розповіла докладно «Нашому ДНЮ». 

при яких патологічних станах 
буває втрата нюху?

Аносмія може бути повною або частковою, коли 
людина не відчуває запаху окремих речовин. Перша 
виникає при вірусних захворюваннях через ураження 
нервових шляхів, риніт та інші проблеми з ЛОР-орга-
нами, а також в разі уражень головного мозку. 

Серед інших причин втрати нюху - пухлини го-
ловного мозку, інфекції ротової порожнини, параліч 
лицьового нерва, стоматологічні втручання, зокрема, 
протезування зубів, тютюнопаління, дегенеративні 
неврологічні захворювання (хвороба Паркінсона та 
хвороба Альцгеймера, вікова деменція), старечий вік, 
ендокринні порушення, дефіцит деяких вітамінів гру-
пи В, захворювання печінки, мігрень.

Іноді на здатність відчувати запахи може впли-
вати і прийом ліків (антибіотиків, антидепресантів, 
протисудомних, антигістамінних та антигіпертензив-
них препаратів, серцевих та протизапальних засобів, 
цитостатиків).

До речі, при COVID-19 та інших різних захворюван-
нях можуть з’являтися інші, менш «розтиражовані», 
проблеми з нюхом, наприклад, підвищена або, навпа-
ки, знижена чутливість до запахів, відчуття неприєм-
ного запаху, який, окрім пацієнта, ніхто не зауважує. 

Не лише нюх, а й смак: 
що робить коронавірус   

При гострих респіраторних вірусних захворюван-
нях нюх поступово втрачається через закладеність 

носа, яку спричиняє нежить. Іноді після грипу нюх 
може відновлюватися протягом місяців і навіть  року.

При COVID-19 картина протилежна: нюх пропадає 
раптово (навіть без усякої закладеності та нежитю) і 
несподівано може  відновитися в повному обсязі че-
рез 1-2 тижні. Дані комп’ютерної томографії синусів 
носа пацієнтів зі скаргами на втрату нюху довели, що 
ділянки дихальної системи, відповідальні за сприй-
няття запаху, блокуються слизом, тоді як інші зони 
носа продовжують функціонувати в звичайному ре-
жимі (носове дихання у хворих не порушується). 

На початку пандемії вчені пов’язували аносмію зі 
знищенням  волокон нюхового нерва, що відповідає 
за сигнали в мозок. Але з’ясувалося, що нейрони цьо-
го нерва не мають рецепторів, необхідних вірусу для 
проникнення в них, зате вони є в оточуючих ці во-
локна допоміжних клітинах, що підтримують роботу 
нюхового нерва. Припускають, що коронавірус вражає 
саме ці допоміжні клітини. 

Але механізм втрати нюху при  COVID-19 до кін-
ця чітко не встановлений, як і механізм втрати сма-
ку. Рецептори смаку відповідають всього-на-всього 
лише за базові характеристики, а «формує» смак саме 
відчуття запахів. Отже, цілком зрозуміло, що коли 
людина втрачає нюх, то і смак вона не відчуває. Вста-
новлено, що навіть якщо рецептори смаку збережені, 
втрата чутливості нюхових рецепторів призводить до 
зниження відчуття смаку. 

Існує також припущення, що збудник COVID-19 по-
шкоджує кору зон головного мозку, що відповідають 
за відповідні відчуття, однак чітких підтверджень ця 
теорія поки не знайшла.  

чому не в усіх нюх відновлюється одразу?
Ізраїльські вчені запевняють, що нюх повернеться 

до всіх, хто одужав, коли відновиться структура ней-
ронів. У 90% колишніх пацієнтів здатність відчувати 
запахи повертається протягом 2-4 тижнів після поя-
ви цього симптому. Однак приблизно 10% пацієнтів 
скаржаться на тривалішу відсутність нюху, а в деяких 
нюх не відновлюється і через 3 місяці.

гімнастика - як відновити рецептори 
Нюх – дуже суб’єктивна категорія, отже і методи-

ка відновлення не претендує на наукову доказовість. 
Проте вона абсолютно безпечна, перевірена часом і 
цілком має право на існування та застосування. Ме-
тодика полягає в тому, що потрібно по черзі вдихати 
4 ефірні олії: евкаліпту, гвоздики, лимону та троянди. 
Однак, ця процедура протипоказана пацієнтам, які 
мають в анамнезі алергічні захворювання. Вдихати 
олії потрібно почергово по 15 секунд кожну з 10-се-
кундними перервами між ними двічі протягом дня.

За даними Британського медичного журналу, таке 
«тренування нюху» може бути дієвим для його від-
новлення і його можна застосовувати протягом трьох 
місяців. Допомогти можуть також методики рефлек-
сотерапії – класична акупунктура, акупресура, бага-
тоголчаста різнометалічна поверхнева аплікація, бі-
опунктура та інші методи, що потребують звернення 
до спеціаліста.

Проте непоганою стратегією є й просте вичікуван-
ня: як показує клінічний досвід щодо процесу одужан-
ня при коронавірусній інфекції, нюх і смак мають по-
вернутися самостійно. 

а якщо нюх не повертається?
Довготривала втрата нюху може бути симптомом 

серйозніших за COVID-19 недуг. Вчені припускають, 
що вона може бути пов'язана з розвитком хвороб, які 
супроводжуються дегенерацією нервової тканини, та 
когнітивними порушеннями у похилому віці. Отже, 
потрібно радитись зі своїм сімейним лікарем, а за по-
треб і з вузькими спеціалістами – неврологами, отола-
рингологами, нейрохірургами, стоматологами тощо.

як має діяти лікар
Існує основний алгоритм дій лікаря загальної 

практики-сімейної медицини, до якого звернувся па-
цієнт з порушенням нюху.

❶ Потрібно провести ретельний збір анамнезу. 
З’ясувати час, протягом якого нюхова функція пору-
шена або втрачена. З’ясувати можливу першопричи-
ну і  чи траплялися раніше такі порушення. Проана-
лізувати дані сімейного анамнезу щодо захворювань 
порожнини носа і приносових синусів. Встановити, 
які методи застосовували для лікування. Дізнатися, 
чи були тяжкі травми голови або захворювання, що 
пов’язані із порушенням мозкового кровообігу. Чи 
були раніше перенесені нейроінфекційні захворюван-
ня. Проаналізувати онкологічний анамнез хворого. 

❷ Провести огляд ЛОР-органів з метою виявлен-
ня гострої чи загострення хронічної патології, а також 
діагностики можливих онкологічних процесів порож-
нини носа або наявності сторонніх тіл у ній: отоско-
пія, передня і задня риноскопія, огляд ротоглотки і 
непряма ларингоскопія. При потребі використати ен-
доскопічні техніки дослідження. 

❸ Виконати проби на виявлення порогів сприй-
мання запахів згідно із загальноприйнятою методи-
кою. 

❹ При потребі застосувати спеціальні методики, 
серед яких:
• рентгенівське обстеження порожнини носа і при-

носових синусів у прямій проекції або у прямій 
і боковій за умови введення в обстежувану по-
рожнину рентгеноконтрастної речовини, коли  є 
підозра на порушення функції нюхового аналіза-
тора, що пов’язана із гострими чи загостренням 
хронічних захворювань ЛОР-органів; 

• УЗД приносових пазух;  
• електроенцефалографічне дослідження і дослі-

дження судин головного мозку слід призначати 
пацієнтам, що мають в анамнезі перенесені чи 
хронічні захворювання нервової системи; 

• комп’ютерну томографію кісток черепа (напри-
клад, при наявності в анамнезі травм голови або 
при підозрі на деструкції кісток черепа онколо-
гічного генезу, які можуть бути причиною втрати 
функції нюхового аналізатора); 

• ядерну магніторезонансну томографію, яку най-
більш доцільно призначати хворим з перенесе-
ними гострими порушеннями мозкового кровоо-
бігу, важкими нейроінфекціями або септичними 
станами (менінгіти, енцефаліти, абсцеси голов-
ного мозку тощо), а також пацієнтам із підозрою 
на онкологічні захворювання з локалізацією пер-
винного вогнища у структурах головного мозку 
або метастазів у ділянках головного мозку, що 
відповідають за функції нюхового аналізатора. 

Чітке виконання сімейним лікарем даного алго-
ритму дій дасть змогу правильно оцінити клінічну 
картину хвороби, тяжкість захворювання і визначи-
тися з тактикою лікування хворого. 

втрата нюху і смаку при COVID-19: 
чому відбувається і чи можна відновити?

Ще у липні минулого року гарвардська медична школа 
зазначила, що більшість хворих на COVID-19 так чи інакше 
переживають втрату нюху або аносмію. аналіз медичних 

джерел показав, що пацієнти з новою коронавірусною 
інфекцією у 27 разів частіше втрачають нюх, ніж ті, хто 

хворіє на інші вірусні недуги.
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Коли їхати з Личківців на 
Гусятин, зліва від дороги 
можна побачити затишний 

із синьою покрівлею будинок. 
Це - дитячий садок «Калинка». 
Кажуть, у ньому живе справжня 
казка. Щоб пересвідчитись у 
цьому, вирішила побувати там.

Переступивши поріг, зрозуміла: для 
гармонійного та комфортного пере-
бування малюків у дитсадку справді 
створені всі умови. Тут гарно й цікаво. 
Яскравий дизайн стін із казковими пер-
сонажами. Сучасне обладнання. Чимало 
розвиваючих і дидактичних матеріалів, 
що дає змогу кожній дитині знайти собі 
заняття до вподоби. Підведено інтернет. 
Чудова кухня. 

Як розповіла директорка закладу 
Антоніна Кравець (на фото вгорі зліва), 
дитсадок розрахований на сорок дітей, 
проте відвідують його близько тридця-
ти. Зараз функціонує дві вікові групи. 
Старша - «Бджілка» (вихователька Іван-
на Мигаль), куди ходять 16 хлопчиків і 
дівчаток. І молодша - «Сонечко» (вихова-
телька Наталія Прядка) - у ній 14 дітей. 

Вихованці почуваються тут, наче 
вдома. Незважаючи, що відбувся випуск, 
більшість продовжують відвідувати 
садок. Помічниці виховательок Марія 
Ільчишин та Марія Шморон хвалять своїх 

маленьких підопічних, бо вони слухняні 
й намагаються у всьому допомагати. Діти 
комунікабельні, відкриті, щирі у спілку-
ванні. Люблять гратися. Гарно танцю-
ють. Із задоволенням разом з музичною 
керівницею Надією Швидак заспівали 
пісеньку про коника-стрибунця. А під 
час обіду є чудовими помічниками куха-
ря Наталії Бучинської, роздаючи смачні 
страви...

Антоніна Миронівна очолює Личко-
вецький дитсадок із 2018 року. Береже 
те, що застала, і поступово щось змінює, 
поліпшує. Ще задовго до її приходу на 

посаду, у 2009-2010 роках, за керівни-
цтва завідувачки дитсадком Світлани 
Любої, за допомогою проєкту «Місцевий 
розвиток,  орієнтований на громаду», 
капітально відремонтували фасад при-
міщення, дах і водночас перекрили його, 
замінили дерев’яні вікна на металоплас-
тикові. Тоді ж було започатковано співп-
рацю зі спонсорами. 

Пані Антоніна сьогодні продовжує 
цю добру справу. Завдяки директору  
CФНВГ «Коваль» Ігорю Ковалю для дит-
садка придбали ноутбук, принтер, розро-
били дизайн квітника. 

Чимало допоміг і колишній сільський 
голова Степан Дуда. На виділені ним 
кошти закупили нові килимові покрит-
тя на підлогу, столики, іграшки. Варто 
зазначити, що всім цим разом з іншими 
дітками користується і його внук Степан-
ко. Також пан Степан оплатив роботу міс-
цевого художника Володимира Семака, 
який створив прекрасний інтер’єр.

А місцевий підприємець Ігор Бучин-
ський подарував електричну духовку, яка 
служить для випічки різних смаколиків 
малюкам. 

«Є надія на подальшу співпрацю з 
небайдужими людьми», - каже Антоніна 
Кравець. 

Ще «Калинка» має гарненький дитя-
чий майданчик. До речі, одна з карусе-
лей, гірка та дві пісочниці теж придбані 
у 2019 році за сприяння підприємця Ми-
хайла Савчука. 

У «Калинці» чисто, охайно, милують 
око квіти. Лунають дзвінкі дитячі голоси. 
Усміхається літо. Як захотілось поверну-
тися в дитинство!..

Марія  МАЙДАНЮК.

Він сидів у фойє готелю. 
Стильно одягнений. У 
темних окулярах. «Нічна 

фея», побачивши «здобич», 
присіла поруч. 

- Сумуєш, красунчику? Тут непога-
ний бар. 

- Він вас не бачить. Крім того, я його 
дружина. 

Жриця кохання невдоволено гляну-
ла на молоду гарну жінку. 

…Літній вечір приємною прохоло-
дою обіймав Настині плечі. Назар не 
міг не закохатися в її вроду. І у вели-
чезні сині очі, в яких було щось магіч-
не від неба... 

Настя вкотре глянула на годинник. 
Чоловік запізнюється. Сьогодні чет-
верта річниця їхнього весілля. Назар 
запросив її у ресторан у парку, що над 

мініатюрним озерцем - тиху місцинку 
посеред гамірного міста. Настя усміх-
нулася. Він не знає, який подарунок 
вона приготувала. Назар дуже хоче 
стати батьком. Мріє, щоб народилася 
доня. Настя подарує чоловікові гарну 
звістку. 

Почало темніти. Назара не було. На-
сті на серці ставало дедалі тривожні-
ше. 

Свекруха зателефонувала близько 
опівночі. Повідомила, що Назар у лі-
карні. Його авто потрапило в аварію. 

Лікар співчутливо дивився на На-
стю. 

- Ваш чоловік втратив зір. Повністю. 
- Він ніколи?.. 
В її очах потемніло. Лікар кинувся 

приводити молоду жінку до тями. 
Опам’яталася в палаті. Поруч сиділа 
мати. 

- Що трапилося? - прошепотіла. 
- Ми не знали, що ти була вагітна. 
- Була? Чому була?! 
Як боляче, як тяжко було подумки 

прощатися з ненародженою донеч-
кою… 

Настя так і не сказала чоловікові, 
що втратила дитину. Не хотіла засму-
чувати. Сама «провела» душу, яка не 
встигла спізнати земне життя, в ін-
ший світ, до ангелів. Наодинці сумує. 
І мовчить… 

Назар першим після лікарні затіяв 
розмову, якої боялася Настя. 

- Ти не повинна бути моїм поводи-
рем. Я згідний на розлучення. В моїх 
очах порожнеча. І в серці.  

- Я не залишу тебе. 
- Моя кохана дівчинко, життя з ін-

валідом - мука. Просто, ти не знаєш 
цього. І я… я більше ніколи не зможу 

бачити тебе, твоєї усмішки. Це мука 
для мене. 

Дві тоненькі цівки сліз смутком 
пливли по Настиному обличчі. 

- Не плач, дівчинко. 
- Ти… ти бачиш?.. 
Родичі, друзі, знайомі співчували 

Насті й радили добре подумати, чи 
варто жити з незрячим. 

- Мені б твою красу, - сказала Валя, 
одна з подруг, - я би олігарха споку-
сила б. А ти хочеш бути живою білою 
тростинкою для чоловіка-інваліда. 
Заради чого йдеш на такі жертви? Га-
даєш, хтось це оцінить? 

- Я кохаю Назара. 
- Ой, чи надовго вистачить твого 

кохання і терпіння?! Як із таким на 
люди вийти? Яка користь від каліки? 

Подібних розмов Настя вислухала 
багато. «Він бачить більше, ніж ви», 
- подумки відповідала настирливим 
порадникам. 

…Щось підганяло Настю додому. Хо-
тіла забігти після роботи в перукар-
ню. Але на серці такий неспокій… 

Назар тримав жменю таблеток. 
- Не смій! - вигукнула. 
Чоловік здригнувся. Пігулки виси-

палися і розкотилися долівкою. 
- Ніколи, чуєш, більше ніколи, не 

роби цього! - кричала крізь сльози. 
Назар просив пробачення. Цілував 

Настині руки. Його незрячі очі плака-
ли.

 - Я знаю, що тобі важко, дівчинко. 
Ти гідна іншого життя. Я щодня ду-
маю про це і ненавиджу себе. 

- Дозволь, я вирішу, що мені треба, - 
мовила твердо і вперто. 

…Назар з Настею повільно йшли ву-
лицею. 

- Яка гарна пара! - перемовлялися 
між собою дві літні жінки. - А, кажуть, 
тепер не вміють кохати… 

Перехожі не раз задивлялися на 
вродливу русявку і її симпатичного 
супутника. Дивувалися, що вона від-
криває перед ним двері авто, магази-
ну чи кав’ярні.

 - До чого життя дійшло, - почула 
якось. - Вже жінки перед чоловіками 
двері відчиняють. 

- Догоджають, аби не втік. Такий 
може… 

Назарів світ мав свої тони і відтінки. 
Чоловік «бачив», якого кольору на-

стрій дружини, сміх, сум... 
- Дівчинко, твій погляд зараз має 

голубий замріяний колір. Такий, як 
небо, на яке ти дивишся. 

Настя здригнулася від чоловікових 
слів. Як він «бачить», що вона сто-
їть біля вікна й дивиться на небо? А 
якось повернулася з роботи добряче 
знервована. Назар сказав: 

- Твій настрій обпікає гарячим чер-
воним кольором. Що трапилося, ді-
вчинко? 

- Як ти… бачиш? - запитувала здиво-
вано. 

- Це у зрячих кохання, почуття та 
відчуття - сліпі. А незрячі бачать ду-
шею. Кохана дівчинко, моя душа ба-
чить тебе… 

…Вони гуляли набережною непода-
лік їхнього готелю. Море пахло літом. 
Чи то літо пахло морем. Вітер бавив-

ся довгим Настиним волоссям. Назар 
ніжно відгортав пасма з обличчя дру-
жини. 

- Можна, я напишу ваші портрети? 
- запитало рудоволосе дівча. - Це зов-
сім недорого. 

- Якщо моя дружина згідна, то мож-
на. 

Настя кивнула головою. 
- Але мій чоловік не може зняти оку-

ляри. Він… 
- Я розумію, - мовила юна художни-

ця. - Пані, ви така гарна і щастя ваше... 
воно не таке, як в інших. У ньому є 
відтінки, яких насправді не існує… 

- Як ви знаєте? - запитала Настя. 
- Ми, художники, бачимо душею, - 

філософськи відповіла 
кумедна рудоволоска. 
І почала накидати 
перші штрихи…
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Ольга ЧОРНА

гніздечко
Сімейне

Сокровенне

– Капосна погода, – подумала Віра і 
посміхнулася, згадавши покійну бабусю 
Ліду, для якої «капосним» було все; і здо-
ров’я, і погода і навіть сусіди. Березневі 
дні, наче думки, тепліються надією про 
добро, наче про неминучий прихід вес-
ни – ясної, квітучої, бентежної, такої дов-
гожданої.

Віра рано залишилася сиротою. Без 
мудрої поради, без родинного тепла, без 
фінансової підтримки. Її життя було схо-
жим до кульки зіжмаканої газети, яку 
хтось зневажливо жбурнув у куток жит-
тя. Якось, наче й не встигла озирнутися, 
а вже заміж вискочила та двійко дітей 
народила. Чоловік пиячив, діти хворі-
ли, грошей на життя не вистачало. Вона 
жила монотонно, все робила, як зараз 
кажуть «на автоматі». Нині ж прямувала 
в нікуди, наче тінь, нічого не помічаючи.

– Поспішаю. Спиняюсь. Тікаю.
Знов сповільнюю кроки важкі.
У містах, де нікого не знаю,
На мостах, що як верби, хиткі, -
майнули в голові рядки. Єдине, що 

в неї було чистим і сокровенним, наче 
найдорогоцінніший діамант, схований в 
самому серці – це вірші. Віра їм могла ви-
лити весь біль, їм сповідалася, ними роз-
ганяла сумні думки. Вони неначе забира-
ли її із сірою буденності, вічних клопотів 
та тривог і переносили в інший далекий і 
незнаний світ.

В серці днище-попелище,
В голові вітрище свище.
Завдала на плечі вечір,
Годі втечі, молодеча.
Віра повернулася із поетичних сте-

жин до реальності і поспішила додому з 

повними сумками продуктів. Справ було 
доволі: і їсти зварити, і випрати, і забрати 
дітей з дитячого садка. А в серці тривога, 
щоденні сварки, затуманені алкоголем 
чоловікові очі, розчарування, холод… Піс-
ля щоденних сварок чоловік поспішав до 
друзів, додому приходив пізно вночі п’я-
ний. Усі домашні клопоти лягали на тен-
дітні Вірині плечі. Похмурі дні, схожі, як 
брати-близнюки, змінювали один одного 
і не було світла в цьому нескінченному 
темному тунелі.

Перед під’їздом жінка глянула на чо-
боти, густо заліплені болотом і повер-
нула до кучугури снігу, щоб їх витерти. 
Глянула і обімліла. На сірій кірці лежала 
мертва пташка. Це була маленька голуб-
ка. Її синє з білою каймою око дивилося 
на Віру, наче живе. Вона нахилилася над 
пташкою і сльози потоком покотилися 
з очей. Відчула безпомічність, втому та 
безсилля і усвідомила безглуздість свого 
існування. 

– То мені недобрий знак, – майнула 
думка. – Якщо нічого не зміню в своєму 
житті, то пропаду, так само, як вона. 

–Поховати б, – подумала, але швидко 
попрямувала геть – ноги самі понесли. 

Не плачте, очі, не тужіть,
Не виплачете всього болю.
Коли могила у душі,
Не рвіться, слізоньки, на волю...
З тієї хвилини Віру щось почало му-

чити. Не спала ночами, все думала, пе-
редумувала, шукала сенс життя та свого 
існування. Її роздуми були дуже супере-
чливими і врешті-решт ні до чого, крім 
чергової поезії не приводили.

Життя – хитка драбина,
По щаблях переставляю і роки, і думи,
І з кожним кроком наближаю крах,
Чіпляюсь за повітря, зрію сумом…
Якось Віра проходила біля каплич-

ки, що знаходилась неподалік дитсадка, 
куди ходили її діти, і там побачила стару 
жінку. Та тихо молилася, в її руках горіла 
свічка. Віра непомітно зупинилася поза-
ду старенької і завмерла. Вітер гойдав 
жовте полум’я, розхитував його в різні 
боки, але свічка не гасла. Вірі здалося це 
справжнім дивом. Їй навіть спало на дум-
ку загадати бажання, як раптом бабуся 
повернулася до неї.

–На, дитино, свічку, потримай в руках. 
Помолися до матінки Божої, вона, страж-

денна, всім помагає і тебе не обмине.
– Я не вмію, – ніяковіючи зізналася 

Віра. Вона розглядала цю маленьку сиву 
жінку і вона їй нагадала ту голубку, якої 
вона не поховала. 

– А ти серця свого слухай, воно тобі 
підкаже, – сказала бабуся. 

– Чого просити, – подумала Віра, адже 
їй треба так багато усього. 

– Любові проси, – наче почула її ста-
ренька. Вона погасила свічку, взяла Віру 
за руку і повела до лавочки, що стояла 
неподалік, біля зеленого живоплоту. По-
садила, приголубила, наче дитину. Про-
говорили мабуть з годину, але Віра зде-
більшого слухала. Про життя, про світ, 
про Бога...

– І тільки віра має справжній сенс,
Вона здолає смерть, і на вершину
Великої премудрості людину,
Неначе Божу іскру, понесе.
А в чому щастя пізнають земні?
Тепер я знаю – тільки у любові
І молитовнім златоустім слові,
Карбованим у серці день при дні, - 
написала Віра вдома. І стало так лег-

ко. Наче камінь важкий з душі звалився. 
Чоловіка з роботи зустріла усміхненою, 
навіть окриленою, обняла, поцілувала. 
Не дорікала, не сварилася. Він помітив 
зміни в дружині і на цей раз не пішов до 
друзів. Вечеряли усі разом, з дітьми, сво-
єю маленькою родиною. На столі горіла 
свічка, повний місяць зазирав у шибку 
синього вікна.

З темноти бездоріжжя 
я стала на стежку до Бога
І відчула, збагнувши 
щедроти його неземні,
Що Господь захисник мій, 
і я не злякаюсь нікого,
І нічого лихого не вдіє людина мені.
Коли свічка горить, 
то її не виносять із хати,
Коли віра у серці, 
її не схитнути гріхам.
Моє світло – Ісус, 
моя радість й надія крилата,
І любов, що будує 
в душі золотий Божий храм!
Вкладаючи дітей спати, Віра пере-

хрестила їх, так, як навчила бабуся. Малі 
на диво швидко заснули. Вона сіла на ди-
вані біля чоловіка, який дивився телеві-
зор і притулилася до його плеча.

– Знаєш, Романе, дивний нині день, ти 

не вважаєш? – зазирнула чоловікові в очі. 
– Вже пізно, – сказав той, але Віра від-

чула, що він з нею погоджується, а в голо-
ві крутилося «не пізно, ніколи не пізно». 
Вона тепер знала, як жити. Шукала для 
себе символи-знаки, слова, рими, напов-
нювала серце любов’ю, тією магічно-ці-
лющою енергією, що будує, дарує щастя, 
відгонить все чорне і лихе.

Давайте, будем жити так, 
Щоб захотілось повторити,
І буде з неба віщий знак,
Кого до смерті нам любити.
Не будем думати про те,
Що мало днів було святкових,
Тоді безсмертник розцвіте 
У наших душах веселкових.
Тоді відчинять небеса
До сонця нам свої дверцята.
І на коліна кожен сам
Перед Всевишнім зможе встати...
У Віри тепер появився покровитель 

– найсильніший, найулюбленіший, най-
милосердніший в світі, ласкавий батько, 
всемогутній Отець – Господь Бог, і з ним 
їй нічого не страшне.

Хто вміє співати – співайте,
Танцюйте і Бога хваліть.
Про щастя легенди складайте
І кожної миті живіть.
У птахів крилатості вчіться,
Любуйтеся чистим струмком.
Босоніж росою пройдіться
Весняним розквітлим садком.
У пристраснім шалі кохайте,
Смішні «есемески» пишіть,
Лишень закувати не дайте
У смуток своєї душі…
Віра йшла гамірливим містом, а в її 

серці цвіла любов. Прямувала легко і 
впевнено вперед і твердо вірила в те, що 
вона потрібна у цьому світі, що не випад-
кова на цій землі, а ще улюблена дитина 
небесного отця. Квітувало літо – зелене, 
розкішне, запашне. Раптом в пишному 
гіллі щось промайнуло. Це була маленька 
сива голубка. Вона співала найпрекрасні-
шу у світі пісню, яка ста-
ла гімном життя – пісню 
всемогутньої, непере-
можної Любові…

«Моя душа бачить тебе…»

КазКа живе у «Калинці»
 Усі ми родом з дитинства. А воно для багатьох починається з дитсадочка. 

Малюки тут проводять весело час, через ігри пізнають світ, 
отримують перші життєві навички, розвивають свої здібності, 

знаходять перших друзів і… навіть перше кохання.

НОВЕЛКА

ГолубкаСонце засліплювало очі, вітер вривався під 
легку курточку, наче шукав прихистку, 

а сніг великими білими ведмедями лежав 
поміж брудних болотяних галявин.

Раїса ОБШАРСЬКА
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* * * * *

Визначено місця проведення фіналів Ліги 
чемпіонів та Ліги Тернопільщини сезо-
ну-2020/21.

Честь провести фінал Ліги Тернопільщини до-
ручено місту Збараж. У суботу, 3 липня, на міс-
цевому стадіоні "Колос" трофей розіграють ФК 
"Вишнівець" (Вишнівецька громада, Кременець-
кий район) та ФК "Івачів" (Білецька громада, 
Тернопільський район).

А наступного дня, у неділю, 4 липня, у Вишнів-
ці на стадіоні спорткомплексу "Вишнівець" від-
будеться фінал Ліги чемпіонів Тернопільщини, в 
якому зустрінуться ФК "Плотича" (Білецька гро-
мада, Тернопільський район) та "Колос-Бровар" 
(Сидорів, Чортківський район).

* * * * *

13 червня відбулися всі п’ять матчів 
шостого туру у вищій лізі чемпіона-
ту Тернопільської області;

 «Медобори» (Зелене) – ФК «Тернопіль-ТНПУ» 
– 1:3 (0:1);

 «Поділля» (Васильківці) – ФК «Нараїв» – 2:0 
(2:0);

 «Кристал-U-19» (Чортків) – «Зоря» (Хорост-
ків) – 1:4 (1:0);

 «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – «Рідна 
Борщівщина» (Борщів) – 1:1 (0:1)

 «Агрон-ОТГ» (В. Гаї) – «Нива» (Теребовля) – 
1:2 (1:1).

* * * * *

Відбулися три матчі шостого туру у пер-
шій лізі чемпіонату Тернопільської об-
ласті: 

«Нива» (Городниця) – «Колос» (Бучач) – 1:2 
(1:1);

ФК «Мельниця» (Мельниця-Подільська) – ФК 
«Вишнівець» – 0:2 (0:1) ;

«Нива» (Підгайці) – «Віго-Острів» (Острів) – 
2:2 (0:1).

* * * * *

Відбулися чотири матчі шостого туру у 
другій лізі чемпіонату Тернопільської 
області: 

«Збруч» (Гусятинська ТГ) – «ПрофАгро» (Кре-
менець) – 1:1 (1:1);

 «Поділля» (В. Березовиця) – ФК «Скалат» – 3:0 
(0:0);

 «Нічлава» (Копичинці) – «Колос» (Зборів) – 
1:0 (1:0);

ФК «Скала-Подільська ТГ» – «Олімпія» (Клю-
винці) – 1:8 (1:5).

* * * * *

Здобувши перемогу у місті Славута над 
збірною Хмельницької області – 4:0, тер-
нопільські дівчата зуміли стати кращими 

в своїй групі попереднього етапу чемпіонату 
України серед дівчат (U-16) і з першого місця 
вийшли у плей-оф.

Нагадаємо, у дебютному поєдинку чемпіона-
ту України тернопільські дівчата у домашньому 
матчі, який відбувся на стадіоні села Озерна, зі-
грали внічию з суперницями з Костополя – 2:2. 
А в другому на виїзді перемогли житомирське 
«Полісся» (2:0). З сімома очками збірна Терно-
пільської області стала переможцем своєї групи.

* * * * *

12 червня відбулися матчі другого 
туру ветеранського чемпіонату Тер-
нопільської області 2021 року:

 «Ветеран» (Збараж) – «Нічлава» (Копичинці) 
– 3:5 (1:4);

 «Агрон-Агропродсервіс-Ветеран 40+» (Наста-
сів) – «Ветеран» (Чортків) – 11:2 (5:0).

ТЕРНопілЬсЬкий ФУТбол

Українці в першій 
половині гри опинилися 
під масованим тиском 

господарів,  а головним героєм 
стартових 45 хвилин став 
голкіпер Георгій Бущан, який 
здійснив кілька неймовірних 
сейвів. Завдяки йому команди 
пішли на перерву за рахунку 
0:0. 

Нідерланди досягли свого та по-
вели у рахунку на 52-й хвилині. Укра-
їнці не змогли швидко оговтатися від 
невдачі та за 7 хвилин пропустили 
вдруге. 

Відрадно, що збірна України не 
склала зброю та зуміла на 75-й хви-
лині скоротити відставання у рахун-
ку. Андрій Ярмоленко вразив ворота 
ефектним обвідним ударом з-за меж 
штрафного майданчика. 

Гол надихнув команду Андрія Шев-
ченка. На 79-й хвилині після подачі 
Руслана Малиновського зі штрафного, 
Роман Яремчук головою переправив 
м'яч у сітку та відновив рівновагу. 

Проте, нічийний рахунок тримав-

ся недовго. На 85-й хвилині після ще 
однієї помили на лівому фланзі укра-
їнської оборони Нідерланди  вийшли 
вперед. Цього разу остаточно - 2:3.

У 2 турі, 17 червня у Бухаресті, 
збірна України зустрінеться з Північ-
ною Македонією, яка йде на остан-
ньому місці у нашій групі після про-
грашу збірній Австрії 1:3.

А напередодні українські вболі-
вальники  мали можливість вдосталь 
насолодитися ганебною поразкою 
збірної Росії у  Санкт-Петербурзі від 
збірної Бельгії.

У цьому матчі гості вийшли впе-
ред вже на 10-й хвилині, коли відзна-
чився Ромелу Лукаку. На 34-й хвилині 
перевагу бельгійців збільшив Тома 
Меньє. Остаточний рахунок на 88-й 
хвилині встановив Лукаку, який зро-
бив дубль. 

Бельгія перемогла Росію 3:0, на-
брала 3 очка та захопила лідерство у 
групі B. Також 3 пункти має Фінлян-
дія, яка несподівано здолала у Копен-
гагені Данію - 1:0. Росія не здобула 
жодного балу та займає останнє місце 
в турнірній таблиці. 

ЄвРо-2020: поРаЗка поРаЗЦі - НЕ РівНя
Збірна України поступилася Нідерландам у матчі 1-о туру групового 

раунду чемпіонату Європи, який відбувався в Амстердамі. 

Нову форму на Євро-2020 збірна України 
представила 6 червня. На ній містився 
обрис карти України  з Кримом, та написи 

"Слава Україні!" і "Героям слава!".

Це викликало бурхливу реакцію в Росії. Зокрема, реч-
ниця російського МЗС Марія Захарова написала, що "укра-
їнська футбольна команда на своїй формі приєднала тери-
торію України до Криму". За її словами, новою уніформою 
Україна створює "ілюзію неможливого", а гасло "Слава Укра-
їні! - Героям слава!" назвала "нацистським кличем".

Зранку 7 червня російське видання "Спорт-Експрес" опри-
люднило відповідь УЄФА на свій запит щодо нової форми збір-
ної України. З тієї відповіді слідувало, що оновлений варіант 
екіпірування уже затверджений і не порушує жодних правил.

Проте, за кілька днів позиція УЄФА змінилася: 10 червня 
там розповіли, що додатково вивчили ситуацію і зобов'яза-
ли Україну прибрати з нової форми гасло "Героям слава!".

При цьому фразу "Слава Україні!" і зображення карти 
України, включно з Кримом, УЄФА дозволили залишити.

Пояснили, що сам по собі слоган "Слава Україні!" може 
розглядатися як неполітичний, а отже жодних правил він не 
порушує. Натомість, "Героям слава!" треба прибрати, оскіль-

ки в поєднанні з першим він має очевидний політичний та 
мілітаристський підтекст.

За два дні до першого матчу команди Шевченка на Чем-
піонаті Європи очільник Української асоціації футболу Ан-
дрій Павелко розповів про завершення перемовин з УЄФА 
з цього питання і назвав результат переговорів "компромі-
сом".  Хоча з його ж пояснення слідує, що напис "Героям сла-
ва!" доведеться заклеїти - поверх нього з'явиться ще одне 
зображення карти України.

"На період проведення матчів турніру гасло "Героям 
Слава!" буде розміщене за мапою, у центрі обрисів кордонів 
єдиної України, і вірю, що воно стане справжнім оберегом 
для наших хлопців", - написав Павелко.

Насправді очевидно, що, вносячи корективи у нею ж 
затверджену кількома днями раніше форму українських 
футболістів, Європейська асоціація просто учергове «ляг-
ла» під Москву. І це не так вже й дивно, адже грошовитим 
спонсором Євро-2020 виступає російський «Газпром». А, як 
мовиться, хто платить, той і музику замовляє. 

На професійному ринзі

За інформацією «Чемпіона», про-
моутери Ентоні Джошуа та Олек-
сандра Усика Едді Гірн і Олександр 
Красюк досягли угоди щодо умов про-
ведення бою. Контракт буде підписа-
ний найближчими днями. Боксерське 
шоу відбудеться у Лондоні на фут-
больному стадіоні 18 або 25 вересня.  
На кону бою будуть стояти відразу 
три чемпіонських титули - WBA, IBF, 
WBO і це шанс всього життя для Олек-

сандра Усика.   
Останнім українцем, який володів 

чемпіонськими поясами в хевівейті, 
був Володимир Кличко. Українець 
майже 10 років домінував у надважко-
му дивізіоні і уступив три своїх чемпі-
онські пояси британцю Тайсону Ф’юрі 
в листопаді 2015 року.   

* * * * *
У суботу, 12 червня, в Києві відбу-

лося шоу боксу під егідою В1 Boxing 
Promotions.

У головній події Олег Малинов-
ський (28-0) переміг уродженця На-
мібії Натаніеля Какололо (11-2-1). Бій 
пройшов всі 10 раундів. Суперник з 
Намібії чинив гідний опір українцю та 
неабияк його побив. В результаті Олег 
Малиновський переміг за очками, рі-
шенням більшості суддів: 97-93, 95-
95, 97-93. Це його 28-а перемога, і Олег 
завоював пояс WBO Intercontinental у 
напівлегкій вазі.

Відомий український боксер Вла-
дислав Сіренко провів бій з францу-
зом Невфелем Уатою.

У другому раунді боксер з Франції 
двічі побував у нокдауні. У четверто-
му раунді українець влучно пробив по 
корпусу суперника - третій нокдаун. 
Француз піднявся, але суддя не дозво-
лив йому продовжувати бій. До речі, 
Уата відомий тим, що є двоюрідним 
братом форварда мадридського «Реа-
ла» і збірної Франції Каріма Бензема.

31-річний український боксер су-
перважкої ваги Ігор Шевадзуцький (8-
0, 8 КО) також здобув свою чергову пе-
ремогу на професійному ринзі. На цей 
раз його жертвою став грузинський 
боксер Паат Адуашвілі (10-31-3, 5 КО). 
Українець домінував з перших секунд 
і вже у другому раунді відправив су-
перника в нокаут. Адуашвілі вдалося 
піднятися до завершення рахунку, але 
рефері зупинив бій.

УЄФа вкоТРЕ лягла піД кРЕМлЬ, або чому  гасло  «героям 
слава!» на футболках збірної України доведеться заховати

бокс
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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 

Понад сотню яскравих та 
неординарних полотен 
Ніни Рибіцької можна 

побачити на виставці "Світ 
навколо тебе". Це роботи у різних 
техніках малювання, серед 
яких графіка, акварелі, олійний 
живопис, мала скульптура. На 
святкове відкриття першої в її 
житті персональної виставки до 
козівської мисткині та вчительки 
завітали її друзі, колеги, учні, 
однокласники, рідні. 

Нина Рибіцька любила малювати з 
дитинства. Хоч виросла у сім’ї педаго-
гів, які навчали фізики і математики, 
але художній хист був у мами і бабусі. 
Ще у дитсадку малюнки маленької Ніни 
завжди брали на виставки. А в школі 
вона часто створювала портрети дру-
зів. Помітивши здібності доньки, мама 
запропонувала їй  навчатися у Бучаць-
кій художній школі. Сьогодні пані Ніна 
щиро вдячна батькам за віру у її дитяче 
захоплення.

- Я добре пам’ятаю, як зібрала свої 
малюнки, - розповідає жінка. - Приїхала 
з Козови у Бучач, а це неблизька дорога, 
знайшла художню школу і мене взяли 
на навчання. Через чотири роки вступи-

ла до Львівського училища декоратив-
но-прикладного мистецтва імені Івана 
Труша. Це була велика школа, де мені 
заклали мої основні знання і вміння. 

На початку свого творчого шляху 
Ніна Рибіцька багато експериментува-
ла – пробувала себе у різних напрямках. 
Врешті відчула – найбільше щастя їй 
приносить робота з дітьми – розкри-
вати їхні таланти, прививати любов до 
мистецтва, крок за кроком вчити майс-
терності. І робить це вже понад 30 років. 
Жінка спершу працювала у Бережан-
ській художній школі, а сьогодні викла-
дає у Козівській школі мистецтв. ЇЇ учні 
неодноразово займали призові місця 

на конкурсах обласного і міжнародного 
рівня, часто, як їх наставниця, обирали 
мистецьку стежку. 

- Твори Ніни Рибіцької вражають і 
захоплюють своєю красою, тендітністю 
і ніжністю,  - зазначила Ольга Ваврик, за-
ступник директора Тернопільського об-
ласного художнього музею. - Кожне по-
лотно художниці – то палке освідчення 
в любові до рідної Козівщини, її чарівної 
природи, роздуми над сенсом буття, 
плинністю часу. Особисто мене вража-
ють її живописні полотна. Леонардо да 
Вінчі казав, що поезія – це живопис, який 
ми чуємо, а живопис – це поезія, яку ми 
бачимо.  У творах Ніни Рибіцької є ча-

сточка поезії і дуже багато філософських 
роздумів над плином життя, над сенсом 
буття. Кожен її твір ще й має поетичну 
назву, яка схожа на цитату з вірша і теж 
доповнює концепцію картини. 

Свої полотна Ніна часто дарує, тому 
її твори можна зустріти у багатьох при-
ватних колекціях, розлетілись вони по 
цілому світу. Художниця зізнається, у 
своїх роботах  зображує довколишній 
світ, те, що їй подобається, те, що  хви-
лює. Сподівається, можливо, завдяки її 
картинам люди зможуть побачити і за-
мислитися над тим, чого не помічають у 
щоденній метушні. «Мистецтво – це моє 
життя», - переконує Ніна Рибіцька. Без 
творчості вона себе не уявляє. 

Під час відкриття виставки звучало 
багато теплих слів і про саму художни-
цю, і про її роботи. Зокрема, підтримати 
землячку приїхали багато гостей із Ко-
зови. 

- Я щаслива, що так багато людей 
прийшли розділити зі мною радість і 
побачити мої картини, - зізнається Ніна 
Рибіцька. – Для мене сьогодні справжнє 
свято. 

Виставка «Світ навколо тебе» діяти-
ме у художньому музеї до 23 червня.

Катерина МАГУЛА, 
фото авторки. 

НЕйМовіРНий свіТ НіНи РибіЦЬкої
У тернопільському художньому музеї презентували 

картини талановитої художниці з Козови

Єдиний в Україні музей 
всесвітньо відомого 
українського художника, 
лауреата Національної 

премії України імені Т. Г. Шев-
ченка та члена наукової ради 
Міжнародної академії сучасно-
го мистецтва в Римі розташо-
ваний у школі села Москалівка 
Лановецької громади. Минуло-
го року про наміри створити му-
зей митця заявили також у місті 
Ланівці. А днями Президент 
Володимир Зеленський підпи-
сав указ про створення музей-
но-культурного центру сучас-
ного мистецтва українського 
художника Івана Марчука.

У повідомленні пресслужби 
голови держави зазначено, що 
представники творчої спіль-

ноти звернулися з ініціативою 
створити у Києві музейно-куль-
турний центр сучасного мис-
тецтва, де будуть представлені 
роботи художника.

Концепцію закладу і план 
заходів з його створення роз-

роблять за місяць уряд та 
представники творчої спіль-
ноти. Згідно з указом, Кабінет 
міністрів має передбачити у 
2021-2022 роках кошти на ре-
конструкцію будівель для ство-
рення центру сучасного мис-

тецтва Івана Марчука. Також 
розглядають можливість залу-
чення коштів благодійників.

Реконструкцію будівель, у 
яких планують облаштувати 
заклад, повинне забезпечити 
Державне управління спра-

вами, а надалі передати їх до 
сфери управління Міністерства 
культури та інформаційної по-
літики.

Тим часом шанувальники 
творчості знаменитого земляка 
у Лановецькій громаді прове-
ли мотопробіг "Дорога до дому 
Івана Марчука". Також відбуло-
ся відкриття пам'ятного знаку 
"Дорога до дому Івана Марчу-
ка", автором якого є скульптор 
Олександр Франків.

Учасники мотопробігу по-
їхали до обійстя батьків ху-
дожника Івана Марчука, яке 
розташоване у селі Москалів-
ка. Окрім того, відвідали музей 
народного художника України, 
лауреата Національної премії 
України імені Тараса Шевченка 
Івана Степановича Марчука у 
Москалівці.

Катерина МАГУЛА.

в івана Марчука таки буде музей у києві
А до рідної Москалівки встановили вказівник
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За останній період на Тернопільщині 
часто реєструють нещасні випадки, 
жертвами яких стають діти: дорожньо-

транспортні пригоди, утоплення, замахи 
на самогубство. Аналізуючи причини, які 
призводять до непоправного, правоохоронці 
часто знаходять корінь проблеми саме у 
ставленні батьків до власних дітей.

Зі слів начальника відділу ювенальної превенції по-
ліції Тернопільщини Петра Тиховича, поведінка бать-
ків нерідко стає причиною трагічних вчинків дітей.

- 14 червня до чергової частини відділення полі-
ції № 1 міста Борщів Чортківського районного відділу 
поліції звернулася жителька одного з сіл про те, що 
її 13-річна донька вчинила спробу  самогубства -  ку-
хонним  ножем  порізала  собі  ліву руку, - розповідає 
Петро Тихович. – На перший погляд, причина вчинку 
дитини незрозуміла, адже родина благополучна, в 
зацікавлених службах на обліку не перебуває. Проте 
з’ясувалася важлива деталь: дівчинка зважилася на 
непоправне в той час, коли сварилися батьки: тато не-
цензурно висловлювався в адресу матері, погрожував 
їй фізичною розправою. Дитина намагалася заспоко-

їти його, але на її прохання ніхто не зважав. Аби при-
вернути до себе увагу, школярка взяла кухонний ніж 
та порізала зап’ястя руки.   

Жахлива ДТП, що сталася поблизу одного з міст 
Тернопільського району, і яка забрала життя 13-річ-
ного хлопця, – приклад, коли батьки не думають про 
безпеку своїх дітей.

- Школяреві, котрий загинув, напередодні мото-
цикл на день народження подарував батько, - розпо-
відає  Петро Тихович. – Дитина ще не досягла віку, аби 
керувати транспортним засобом, навиків не мала.

Поведінка дітей нерідко стає віддзеркаленням 
способу життя дорослих. Жителя Кременецького ра-
йону із важкими травмами голови госпіталізували 
після того, як він кулаками намагався «виховувати» 
власну 17-річну доньку.   

- Слідчо-оперативна група, що виїжджала на місце 
події, з’ясувала, дівчина завдала батькові тілесні уш-
кодження у відповідь  на його фізичне насилля щодо 
неї, - каже Петро Тихович. – Батько, до слова, раніше 
судимий, з матір’ю дівчини не проживає. Дану подію  
внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
за статтею 124 (умисне заподіяння тяжких тілесних 
ушкоджень) Кримінального кодексу.

Організатор незаконного 
бізнесу - раніше судимий 
за збут наркотиків мешка-

нець Кременеччини, 1994 року 
народження. Психотропні речо-
вини амфетамін PVP та псилоци-
бінові гриби, а також марихуану 
через месенджер реалізовували 
в Тернополі та області . Чоловік 
створив Telegram-канал з прода-
жу наркотиків. Товар замовляв 
через інтернет і розповсюджував 
його методом закладок в облас-
ному центрі та найближчих селах. 
В спільники взяв товариша.

За день чоловіки встигали 
розкласти близько 20-ти закла-
док і заробляли майже 3 тисячі 
гривень за добу. Гроші клієнти за 
товар кидали на електронні га-
манці. Оперативники встановили, 
що підозрювані з метою пошуку 
клієнтів, розмальовували фасади 
будинків.

Впродовж кількох місяців опе-
ративники управління боротьби 
з наркозлочинністю в Тернопіль-
ській області документували да-
них осіб.

Як тільки доказова база була 
зібрана, підозрюваних затрима-
ли згідно зі ст.208 Кримінального 

процесуального кодексу України. 
Під процесуальним керівництвом 
Тернопільської окружної про-
куратури слідчі спільно з кіноло-
гами та працівниками патрульної 
поліції встановили місцезнахо-
дження підозрюваних та провели 
у них санкціоновані обшуки.

«Серед вилученого - банків-
ські картки, 6 мобільних теле-
фонів та «чорнова» бухгалтерія. 
Крім цього, ми вилучили авто-
мобіль марки BMW», - розповів 
начальник управління боротьби 
з наркозлочинністю в Тернопіль-
ській області ДБН НПУ Михайло 

Димида.
Вирішується питання про ого-

лошення затриманим підозри 
відповідно до статті 307 (неза-
конне виробництво, виготовлен-
ня, придбання, зберігання, пе-
ревезення, пересилання чи збут 
наркотичних засобів, психотроп-
них речовин або їх аналогів) Кри-
мінального кодексу України та 
обрання запобіжного заходу. Три-
ває слідство. Працівники поліції 
встановлюють шляхи надходжен-
ня наркотиків до Тернополя та 
клієнтів підозрюваних.

чортківчанин облаштував 
на подвір’ї міні-ферму з 

вирощування коноплі
Проохоронці виявили у чоловіка 

вогнепальну зброю на понад кілограм 
наркотичного зілля

На ферму з вирощування коноплі 
під час санкціонованого обшуку в 
місцевого жителя виявили працівники 

Чортківського районного відділу поліції.

За словами начальника райвідділу поліції Анатолія 
Мельника, до них надійшла оперативна інформація про 
те, що житель міста в приватному будинку може збері-
гати вогнепальну зброю. Правоохоронці під процесуаль-
ним керівництвом Чортківської окружної прокуратури 
провели обшуки у помешканні підозрюваного.

У ході перевірок оперативники виявили предмет, 
схожий на вогнепальну зброю, а в господарському при-
міщенні, біля будинку, облаштовану міні-ферму. Там чо-
ловік вирощував коноплю.

В автомобілі підозрюваного знайшли 30 поліетилено-
вих пакетів різного розміру та 5 паперових згортків із ре-
човиною, схожою на коноплю, а також таблетки та шпри-
ци з невідомою рідиною. В гаражі чортківчанин заховав 
майже колограм порошкоподібної зеленої речовини. 

Вилучене правоохоронці направили на експертизу в 
науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 
і лише після заключень фахівців, жителю Чорткова пра-
цівники поліції зможуть оголосити підозру. 

Хочете меблі – заплатіть 9 тисяч
Шахрай із сайту оголошень зник 
разом із передоплатою за товар

Покупки в інтернеті закінчилися для жительки Терно-
пільщини втратою готівки. Правоохоронці Чортків-
ського районного відділу поліції проводять розшу-

кові заходи, аби встановили осіб, причетних до заволодіння 
коштами місцевої мешканки.

Жінка потрапила на таку шахрайську схему: на сайті ого-
лошень заявниця знайшла публікацію про продаж меблів. 
Ціна була помірною, тож жінка зателефонувала за вказаним 
номером та погодилася переказати передоплату в розмірі 
майже 9000 гривень. Вже наступного дня, коли вона нама-
галася зв’язатися з продавцем, то зрозуміла, що її ошукали. 
Мобільний телефон афериста був вимкнений. 

Відомості про подію працівники поліції внесли в Єдиний 
реєстр досудових розслідувань відповідно до ст. 190 (шах-
райство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці закликають людей, здійснюючи покупки 
в інтернеті, бути обачними: перевіряти відгуки про товар і 
продавця, звертайте увагу на виключно позитивні відгуки, 
написані ніби за шаблоном з невеликим проміжком часу. Та-
кож не переказуйте гроші, переходячи за невідомими поси-
ланнями, за можливості користуйтеся післяплатою.

13-річний юнак потрапив у ДТп на 
подарованому мотоциклі, а дівчинка 

перерізала вени після сварки в родині
Правоохоронці закликають батьків відповідальніше 

ставитися до дітей та їхньої безпеки 

У Тернополі спіймали наркоторговців, які 
продавали марихуану через Telegram-канал

Нещасний випадок трапився в ніч з 10 
на 11 червня. Про зникнення двох 
хлопців поблизу села Устечко пра-

цівникам поліції вранці повідомили родичі. 
На місце події виїхали працівники слід-

чо-оперативної групи. Як з’ясувалося, до 
16-річного місцевого мешканця приїхав 
у гості товариш з сусіднього села Летяче. 
Юнаки вночі подалися човном рибалити і 
додому не повернулися, повідомили в об-
ласному управлінні поліції. 

До пошуків зниклих Ігоря Сюсяйла із 
Устечка та Петра Харука  із села Летяче 
Чортківського району залучали правоохо-
ронців відділення поліції №4 міста Залі-
щики, військовослужбовців Нацгвардії, 
працівників КОРДу, роту поліції особливого 
призначення та рятувальників. Вони разом 
з кінологами обходили обидва береги ріки, 
однак знайшли лише залишені на березі 
особисті речі неповнолітніх та за 5 кіломе-
трів перевернутий човен.

Дно річки в радіусі декількох кіломе-
трів прочісували працівники відділення 
водолазно-рятувальної служби ГУ ДСНС 
в Тернопільській області. Погодні умови 
значно ускладнили пошуки. 13 червня 
нижче по течії вдалося виявити тіло одно-
го з хлопців, а вже вранці, 14 червня, водо-
лази витягнули з води іншого загиблого. 
Його знайшли неподалік закинутого ри-
бальського спорядження.

Відомості про подію слідчі внесли до 

єдиного реєстру досудового розслідуван-
ня злочинів згідно зі статтею 115( умисне 
вбивство з поміткою  - нещасний випадок) 
Кримінального кодексу України. Остаточну 
причину смерті неповнолітніх встановлять 
експерти.

Трагедія на Дністрі: під час рибалки потонуло двоє підлітків
Три доби рятувальники та правоохоронці розшукували хлопців
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ЗаХіДНоУкРаїНсЬкий 
НаЦіоНалЬНий УНівЕРсиТЕТ 

IV рівня акредитації відповідно до закону України 
«Про вищу освіту» оголошує конкурс на заміщення 

вакантної посади 

ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ОБЛІКУ 
І ОПОДАТКУВАННя.

Вимоги до кандидатур на посади: науковий сту-
пінькандидата/докторанаук.

Термін подання документів – один місяць з дня опу-
блікування оголошення. 

Перелік документів, які подаються на ім’я ректо-
ра університету: заява про участь у конкурсі; особовий 
листок з обліку кадрів; автобіографія; засвідчені в уста-
новленому порядку копії документів про вищу освіту, на-
укові ступені і вчені звання; список наукових та навчаль-
но-методичних праць і винаходів.

Додаткова інформація щодо основних функціональ-
них обов'язків, розміру та умов оплати праці надається 
кадровою службою. (Працівники ЗУНУ для участі у кон-
курсі подають заяву на ім'я ректора, оновлений список 
наукових та навчально-методичних праць).

Документи надсилати за адресою: ЗУНУ, вул. Львів-
ська, 11, м. Тернопіль, 46020. Детальніше з умовами кон-
курсу можна ознайомитись у вченого секретаря ЗУНУ за 
тел. (0352) 47-50-62.Умови конкурсу

Конкурс на перевезення пасажирів на автобусному марш-
руті загального користування проводяться відповідно до 
Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусно-
му маршруті загального користування, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008р. №1081 
(зі змінами), Правил надання послуг пасажирського автомо-
більного транспорту, затверджених постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 18.02.1997 №176 (зі змінами).

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про автомобільний 
транспорт» у конкурсі на визначення автомобільного пере-
візника на автобусному маршруті загального користування 
можуть брати участь автомобільні перевізники, які мають 
ліцензію на той вид послуг, що виносять на конкурс, на закон-
них підставах використовують у достатній кількості серти-
фіковані 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 Кабіне-
ту Міністрів України від 3 грудня 2008р. №1081 (зі змінами) 
достатня кількість транспортних засобів визначається як кіль-
кість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кіль-
кість резервних транспортних засобів, яка становить 10 відсо-
тків необхідної кількості автобусів для виконання перевезень.

Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень 
пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах, 
згідно Порядку визначення класу комфортності автобусів, 
сфери їхнього використання за видами сполучень та режимів 
руху, затвердженого наказом Мінтрансзв'язку України від 12 
квітня 2007р. №285, на маршрутах протяжністю до 150 км до-
пускається використання автобусів категорій М2 (повна маса 
до 5 т) та М3 (повна маса більше 5 т). Клас автобусів: на при-
міських маршрутах І, ІІ, ІІІ. 

Для участі в конкурсі на приміських автобусних маршру-
тах перевізники зобов’язані подати на кожен об’єкт конкурсу, 
в якості конкурсної пропозиції щонайменше один транспорт-
ний засіб, пристосований для перевезення осіб з інвалідністю 
та інших маломобільних груп населення, а у разі відсутності 
такого інформацію про відсутність та інвестиційний про-
ект-зобов’язання; забезпечувати роботу на об’єкті конкурсу, 

який включає приміські автобусні маршрути загального ко-
ристування, транспортними засобами, пристосованими для 
перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення, в кількості до 50 відсотків; здійснювати пільгові 
перевезення пасажирів згідно з чинним законодавством;

Дотримання трудового законодавства України, забезпе-
чення належних умов праці. 

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

Документи на конкурс приймаються до 29 червня 2021 
року включно з 9 год. до 17 год. за адресою м. Тернопіль, вул. 
Галицька, 38, Філія «Тернопільський ДОНКК» Українського 
державного підприємства по обслуговуванню іноземних та 
вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс».

Увага! З питань щодо номерів рейсів та розкладів руху ав-
тобусів на маршруті, бланків документів для участі в конкур-
сі, а також за довідками 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 підприємства по обслуговуванню 
іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрін-
теравтосервіс» (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, жит-
лово-комунального господарства та екології Тернопільської 
районної державної адміністрації.

Конкурс відбудеться 22 липня 2021 року о 10 год. 00 хв. в 
приміщенні 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

ЗаХіДНоУкРаїНсЬкий 
НаЦіоНалЬНий УНівЕРсиТЕТ

IV рівня акредитації відповідно до закону України 
«Про вищу освіту» оголошує конкурс на заміщення 

вакантної посади 

- ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ ЦИВІЛЬНОГО 
  ПРАВА І ПРОЦЕСУ;
- ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ     
  КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ;
- ДОЦЕНТА КАФЕДРИ КОМП’ЮТЕРНОї 
   ІНЖЕНЕРІї.

Вимоги до кандидатур на посади: науковий ступінь.
Термін подання документів – один місяць з дня опу-

блікування оголошення. 
Перелік документів, які подаються на ім’я ректо-

ра університету: заява про участь у конкурсі; особовий 
листок з обліку кадрів; автобіографія; засвідчені в уста-
новленому порядку копії документів про вищу освіту, на-
укові ступені і вчені звання; список наукових та навчаль-
но-методичних праць і винаходів.

Додаткова інформація щодо основних функціональ-
них обов'язків, розміру та умов оплати праці надається 
кадровою службою. (Працівники ЗУНУ для участі у кон-
курсі подають заяву на ім'я ректора, оновлений список 
наукових та навчально-методичних праць).

Документи надсилати за адресою: ЗУНУ, вул. Львів-
ська, 11, м. Тернопіль, 46020. Детальніше з умовами кон-
курсу можна ознайомитись у вченого секретаря ЗУНУ за 
тел. (0352) 47-50-62.

Товариство з обмеженою 
відповідальністю “пролісок” продає 

нежитлове Приміщення магазин, 
загальною площею 626,4 кв.м., яке знаходиться 
за адресою м. Тернопіль, проспект С. Бандери, буд. 47. 

Ціна продажу становить 5 400 000 грн. 
Заяви подаються за адресою 
м. Тернопіль, майдан Волі, 4.

• 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

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:

   
 

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. № 15-15/2 Тернопіль – Баворів 
(Застав’є) 23 7-50 19-20 7 2 почергово 

2. № 15-32/2 Горішній Івачів (Чистилів) 
– Тернопіль 

18 6-30 19-20 8 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. 

Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на 
внутрішньорайонних автобусних маршрутах, згідно Порядку визначення класу комфортності 
автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимів руху, затвердженого 
наказом Мінтрансзв'язку України від 12 квітня 2007р. №285, на маршрутах протяжністю 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 перевізники зобов’язані 
подати на кожен об’єкт конкурсу, в якості конкурсної пропозиції щонайменше один 
транспортний засіб, пристосований 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 перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

Умови у договорах 
на постачання газу, 
які запропонувала 

газопостачальна 
компанія «Нафтогаз 
Трейдинг» виробникам 
тепла, поглиблять 
галузеву кризу в 
теплокомуненерго та 
поставлять під загрозу 
опалювальний сезон 
2021/2022 років. 

«Ринок природного газу в 
Україні функціонує в абсолютно 
неринкових умовах, головним 
гравцем в яких є НАК «Нафтогаз 
України» та її дочірні компанії. 
За попередніми прогнозами, за 

таких умов постачання газу кін-
цевий тариф на опалення в опа-
лювальному сезоні може зрости 
на 15-40% залежно від міста», 
- йдеться у пресрелізі Міжгалу-
зевої асоціації «Укртеплокому-
ненерго», пише Фінанси.ua..

Всупереч домовленостям з 
президентом та урядом, у но-
вих договорах на закупівлю 
газу «Нафтогаз Трейдинг» за-
стосовує щодо підприємств ТКЕ 
неринкові вимоги, зокрема: ви-
магає авансові платежі за газ; 
квотування обсягів споживан-
ня; непомірно високі штрафні 
санкції; розірвання власного 
газового контракту за умови 
укладання договору постачання 
з іншою газопостачальною ком-

панією тощо.
В «Укртеплокомуненерго» 

зазначають, що найбільша дис-
кримінаційна вимога та прояв 
свідомого тиску на ТКЕ - щомі-
сячні авансові платежі за газ.

Згідно із законодавством, 
населення, як основний спожи-
вач послуг централізованого 

теплопостачання (опалення та 
гаряча вода), розраховується за 
спожиті послуги на умовах піс-
ляплати. Зараз борг населення 
за тепло й гарячу воду пере-
вищує 25,5 млрд. грн. Низька 
платіжна дисципліна клієнтів 
та відсутність у правовому полі 
дієвих механізмів боротьби з 

боржниками унеможливлюють 
авансування закупівель газу в 
НАК «Нафтогаз Трейдинг». За 
порушення термінів оплати, пе-
редбачених договором, до під-
приємств ТКЕ застосовувати-
муться суворі штрафні санкції 
- 10% від загального місячного 
обсягу постачання.

«Нафтогаз Трейдинг» укла-
дає договори лише на своїх 
власних умовах квотування 
обсягів газу, які є нижчими від 
необхідних на 10-15%. Це ви-
користовується як інструмент 
примусу до закупівлі недостат-
ніх обсягів газу за завищеною 
майже на 50% ціною, що є озна-
кою порушення антимонополь-
ного законодавства.

опалення для українців може ще подорожчати...
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 08.05 Роздивись.
06.30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
06.50 М/ф «Повертайся, Капiто-

шко».
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».
08.30 Я вдома.
11.30 Край пригод.
11.50 Заархiвоване.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 05.45 

Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Концерт. Iво Бобул.
17.30 Нашi грошi.
18.50, 00.30 Т/с «Загадковий Док-

тор Блейк».
19.55 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
22.00 Д/с «Дикi тварини».
23.00 #@)?$0 з Майклом Щуром.
01.30, 03.05 Суспiльна студiя. Го-

ловне.
04.05 Погода.
04.10 Д/ф «Клiтка для двох».

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

з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 04.35 «ТСН».
09.25, 10.20, 03.15, 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 Т/с «Анка з Молдаванки».
01.35 Х/ф «К-9: Собача робота».

Iíòер
05.35, 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 Iнте-

ром».
10.00 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Французький поцiлу-

нок».
14.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.00 «Стосується 

кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.50 Т/с «Третього не дано».
01.40 Х/ф «Женя, Женечка i «Ка-

тюша».
04.25 М/ф.

ICTV
03.55 Скарб нацiї.
04.05 Еврика!

04.10 Служба розшуку дiтей.
04.15 Факти.
04.35, 14.05 Т/с «Таємнi дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 Т/с «Смертельна зброя».
11.05, 13.15, 21.30 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.05, 16.15 Х/ф «Код да Вiнчi».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20, 03.15 Секретний фронт.
22.50 Т/с «Заклятi друзi».

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.35 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 «Як довго я на тебе 

чекала».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.55 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
08.00 Орел i решка.
10.00 Т/с «Грiмм».
11.00 Х/ф «Земля тролiв».
13.05, 19.00, 20.00 Аферисти в 

мережах.
15.15 Т/с «Надприродне».
17.00 Хто зверху? (12+).
21.05 Х/ф «Погана компанiя».
23.35 Х/ф «Конвоїри».
01.40 Improv Live Show.
02.25 Служба розшуку дiтей.
02.30 Зона ночi.
05.00 Абзац!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.40 Т/с «Каблучка з рубiном».
12.40 Агенти справедливостi.
14.40, 15.30 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.35 Європейський дайджест.
21.50 Футбол. ЧЄ. Португалiя - 

Францiя.
00.00 Гучна справа.
01.00, 02.15 Т/с «Балерина».
03.20 Реальна мiстика.

ÍТÍ
06.20 «Будьте здоровi».
07.50, 14.50, 17.00, 03.10 «Випадко-

вий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.40 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «За вiтриною унiвер-

магу».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
17.50 «Вартiсть життя».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «Люди в океанi».

01.00 Х/ф «Трест, який лопнув», 1 с.
02.10, 03.30 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
05.00 «Top Shop».

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф «Сероманец».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.20 «Телемагазин».
08.00 Моя правда.
10.30 «Спогади».
11.30, 02.50 «Зорянi долi».
11.55 «Моя правда».
12.45 Х/ф «Вождь Бiле Перо».
14.40 Х/ф «Язичницька мадонна».
16.10 Х/ф «Якщо є вiтрила».
17.30 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд 

переслiдування».
19.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.20 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
01.40 «Академiя смiху».

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50 «ДжеДАI».
06.45 Х/ф «Бенджамiн Фальк i 

Примарний Кинджал».
08.45 Х/ф «У пошуках скарбiв 

нiбелунгiв».
11.10 Х/ф «Галактика Юрського 

перiоду».
12.50, 19.25 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
20.30 Т/с «Брати по кровi 2».
22.15, 00.05 Т/с «CSI: Мiсце зло-

чину».
01.55 «Грошi».
02.55 «Вiдеобiмба 2».
04.00 «102 Полiцiя».
04.40 «Зловмисники».
05.30 Телемагазини.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 15.45, 01.15, 03.15, 

05.20 Топ-матч.
06.10 Фiнляндiя - Бельгiя. УЄФА 

Євро-2020.
08.10 Україна - Австрiя. 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, 13.30, 15.15 Огляд iгрового 

дня. УЄФА Євро-2020.
11.40 Чехiя - Англiя. УЄФА Євро-

2020.
14.00, 17.00, 18.10, 20.55, 21.25 

«Euro Non Stop».
15.55 Д/с «Офiцiйна iсторiя УЄФА 

Євро», 10 с.
16.50 Yellow.
18.50 Live. Словаччина - Iспанiя. 

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

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

Євро-2020.
03.30 Пiвн. Македонiя - Нiдерланди. 

УЄФА Євро-2020.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 17.20 Роздивись.
06.30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
06.50 М/ф «Як Петрик П`яточкiн 

слоникiв рахував».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.40, 02.15, 
05.10 Новини.

07.05, 09.35 Т/с «Гордiсть».
08.05, 11.30 Край пригод.
08.20, 11.50 Заархiвоване.
08.30 Я вдома.
09.05 Телепродаж.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 05.45 

Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.35 Концерт. Наталiя Валевська.
17.30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
18.50, 00.30 Т/с «Загадковий Док-

тор Блейк».
19.55 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
22.00 Д/с «Дикi тварини».
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
01.30, 03.05 Суспiльна студiя. Го-

ловне.
04.05, 05.05 Погода.
04.10 Д/ф «Хто створив Змiєвi 

вали?»

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, 03.40, 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 Т/с «Анка з Молдаванки».
01.45 Х/ф «Навколо свiту за 80 

днiв».

Iíòер
05.35, 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 Iнте-

ром».
10.00 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «100 речей i нiчого 

зайвого».
14.40 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.00 «Стосується 

кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.50 Т/с «Третього не дано».
01.40 Х/ф «Тi, що зiйшли з небес».
04.25 М/ф.
04.55 «Телемагазин».

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Факти.
04.40, 14.05 Т/с «Таємнi дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 Т/с «Смертельна зброя».
11.05, 13.15, 21.30 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.30, 16.15 Х/ф «Янголи i демони».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20, 03.10 Анти-зомбi.
22.50 Т/с «Заклятi друзi».

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.55 Т/с «Комiсар Рекс».
10.35 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 «Як довго я на тебе 

чекала».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.10 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.15 Орел i решка.
09.20 Т/с «Грiмм».
11.00 Х/ф «Земля тролiв: У пошуках 

золотого замку».
13.00, 19.00 Аферисти в мережах.
15.15 Т/с «Надприродне».
17.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Грошi вирiшують все».
22.50 Х/ф «Метро».
01.10 Improv Live Show.
02.10 Служба розшуку дiтей.
02.15 Вар`яти.
03.00 Зона ночi.
05.00 Абзац!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.40 Т/с «Каблучка з рубiном».
12.40 Агенти справедливостi.
14.40, 15.30 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Тiнь минулого», 1 i 2 с.
23.10 По слiдах.
23.50 Т/с «Тiнь минулого».
02.15 Реальна мiстика.

ÍТÍ
06.20 «Вартiсть життя».
07.50, 14.50, 17.00, 03.15 «Випадко-

вий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.45 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Дезертир».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
17.50 «Правда життя».
23.00 «Акцент».

23.30 Х/ф «Таємниця записної 
книжки».

01.00 Х/ф «Трест, який лопнув», 2 с.
02.20, 03.30 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi 

байки».

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Безвiсти зниклий».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.30 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
11.20 Х/ф «Оцеола: Права рука 

вiдплати».
13.20 Х/ф «Земля обiтована».
16.20 Х/ф «Секретний фарватер».
19.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.20 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
01.45 «Академiя смiху».
02.45 «Зорянi долi».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Х/ф «Сонце, що сходить».
08.45 Х/ф «Шанхайський полу-

день».
10.50 Х/ф «Медовий мiсяць у 

Вегасi».
12.45 «Загублений свiт».
17.55, 19.25 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
20.30 Т/с «Брати по кровi 2».
22.10, 00.00 Т/с «CSI: Мiсце зло-

чину».
01.50 «Грошi».
02.50 «Вiдеобiмба 2».
04.00 «102 Полiцiя».
04.40 «Зловмисники».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 02.00 Топ-матч.
06.10 Хорватiя - Шотландiя. УЄФА 

Євро-2020.
08.00, 22.15 Yellow.
08.10 Словаччина - Iспанiя. УЄФА 

Євро-2020.
10.00, 11.00, 15.00, 22.00 Футбол 

News.
10.10 «Hightlight Show».
11.10, 13.30, 20.30 Огляд iгрового 

дня. УЄФА Євро-2020.
11.40 Португалiя - Францiя. УЄФА 

Євро-2020.
14.00, 21.00 «Euro Non Stop».
15.15 Д/с «Класика Євро». Францiя 

- Iспанiя (1984).
15.45 Україна - Австрiя. УЄФА 

Євро-2020.
17.40 Д/ф «Особлива атмосфера».
18.35 Нiмеччина - Угорщина. УЄФА 

Євро-2020.
22.25 Швецiя - Польща. УЄФА 

Євро-2020.
00.10 Данiя - Бельгiя. УЄФА Євро-

2020.
02.10 Туреччина - Уельс. УЄФА 

Євро-2020.
04.00 Угорщина - Португалiя. УЄФА 

Євро-2020.
05.45 Програма передач.
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 01.10, 03.55 Невiдомi Карпати.
06.30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
06.50 М/ф «Капiтошко».
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.05, 

02.15, 05.20 Новини.
07.05 Т/с «Гордiсть».
08.05 Д/с «Дикi дива. Дикi тварини 

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

вання».
09.05 Телепродаж.
09.35 Х/ф «Бiлий птах з чорною 

ознакою».
11.20 Д/с «Свiт дикої природи».
11.45 Х/ф «Рiчард Левове Серце: 

Повстання».
13.45 Дитинчата панди.
14.45, 17.15 Мiста та мiстечка.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.05 Концерт. Арсен Мiрзоян.
17.30 Д/с «Дикi тварини».
17.55 Т/с «Римська iмперiя».
19.30 Тi, що змiнили свiт. Микола 

Гоголь.
19.55 Тi, що змiнили свiт. Серж 

Лифарь.
20.25 Мiфи Другої свiтової.
21.25, 00.30, 02.40, 05.45 Спорт.
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
00.35, 01.25, 04.05, 05.55 Погода.
00.40 Д/с «Суперчуття».
01.30, 02.50 Суспiльна студiя. Го-

ловне.
04.10 Д/ф «Бальний король».

Êаíаë “1+1”
06.30, 04.15, 05.35 «Життя вiдомих 

людей».
09.00 «ТСН-Тиждень».
10.30 «Свiт навиворiт».
12.50, 02.50 Х/ф «Пiнгвiни мiстера 

Поппера».
14.45 Х/ф «К-9: собача робота».
16.50 Х/ф «Кiнгсмен: Таємна служ-

ба».
19.30, 04.50 «ТСН».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 Х/ф «Кiнгсмен: Золоте кiль-

це».
23.10 Т/с «Анка з Молдаванки».

Iíòер
02.45 Х/ф «Сiм днiв до весiлля».
03.00 «Подробицi» - «Час».
03.40, 08.45, 18.00 «Стосується 

кожного».
04.15 М/ф.
04.50, 05.05 «Телемагазин».
05.20, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
06.55 «Речдок».
10.40 Х/ф «Любов без меж».
16.05 «Чекай на мене. Україна».
17.40 Новини.
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.50 Т/с «Янголи вiйни».
01.40 Х/ф «За два кроки вiд «Раю».

ICTV
04.20 Скарб нацiї.
04.30 Еврика!
04.35 Служба розшуку дiтей.
04.40 Громадянська оборона.
05.35 Факти тижня.
07.40 Х/ф «Ной».
10.15, 13.00 Х/ф «Код да Вiнчi».
12.45 Факти. День.
13.35 Х/ф «Янголи i демони».
16.10 Х/ф «Iнферно».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Iлюзiя обману».
21.30 Х/ф «Iлюзiя обману 2».
23.55 Х/ф «Оверлорд».
02.00 Секретний фронт.

ÑТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома».
05.45 Х/ф «Вiн, я i його друзi».
08.00 Т/с «Папаньки».
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 «Як довго я на тебе 

чекала».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.45 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.50 Орел i решка.
10.00 М/ф «Том i Джерi: Втрачений 

дракон».
11.05 Х/ф «Красуня i чудовисько».
13.45 М/ф «Монстри на канiкулах».
15.20 М/ф «Монстри на канiку-

лах 2».
17.05 М/ф «Монстри на канiку-

лах 3».
19.00 Х/ф «Принц Персiї: Пiски 

часу».
21.10 Х/ф «Царство небесне».
00.10 Х/ф «Мама!».
02.35 Служба розшуку дiтей.
02.40 Зона ночi.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 15.00, 21.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Каблучка з рубiном».
12.30 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30 Iсторiя одного злочину.
18.50 Футбол. ЧЄ. Україна - Австрiя.
21.35 Європейський дайджест.
21.50 Футбол. ЧЄ. Фiнляндiя - 

Бельгiя.
00.00 Гучна справа.
01.00, 02.15 Т/с «Балерина».
03.20 Реальна мiстика.

ÍТÍ
04.50, 05.00 «Top Shop».
05.20 Х/ф «Казка про втрачений 

час».
06.45 М/ф «Як козаки...»
09.25 Х/ф «Садко».
11.05 Х/ф «Осляча шкура».
12.40 Х/ф «Чiнгачгук - Великий 

Змiй».

14.25 Х/ф «Тридцять три».
15.55, 03.10 «Випадковий свiдок».
17.50 «Таємницi свiту».
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.00, 02.35 «Свiдок».
19.30 Х/ф «За двома зайцями».
21.00 Х/ф «Охоронець для доньки».
23.10 Х/ф «Вигнанець».
01.05 «Легенди бандитської Одеси».
02.05, 03.45 «Речовий доказ».

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Якщо є вiтрила».
07.10, 09.00, 02.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.50 «Свiтова кухня по-українськи».
09.50 «Двоколiснi хронiки».
10.50 «Моя правда».
11.40 «Невiдома версiя».
12.30 Х/ф «Iнспектор Лаварден».
14.30 Х/ф «Золотi дукати примари».
16.10 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд 

переслiдування».
17.30 Х/ф «Безвiсти зниклий».
19.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.20 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
01.40 «Розкажiть про Україну».
01.50, 02.30 «Зорянi долi».
02.45 Кiноляпи.
03.45 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00 «ДжеДАI».
06.10 Т/с «Карпатський Рейнджер».
09.50 «Загублений свiт».
14.45 Х/ф «Випадковий шпигун».
16.40 Х/ф «Мiф».
19.00 Т/с «Операцiя «Дезертир».
23.15 Х/ф «Пекло».
01.20 Т/с «Ласко».
02.15 «Грошi».
03.15 «Помста природи».
04.00 «102 Полiцiя».
04.40 «Зловмисники».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Yellow.
06.10 Україна - Пiвн. Македонiя. 

УЄФА Євро-2020.
08.00, 01.15, 03.15, 05.20 Топ-матч.
08.10 Iспанiя - Польща. УЄФА 

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

21.40, 22.45 Футбол News.
10.10 «Hightlight Show».
11.10 Д/с «Класика Євро». Францiя 

- Iспанiя (1984).
11.40 Iталiя - Уельс. УЄФА Євро-

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

Нiмеччина (1996).
14.00, 17.00, 18.10, 20.55 «Euro Non 

Stop».
15.15 Угорщина - Францiя. УЄФА 

Євро-2020.
18.50 Live. Пiвн. Македонiя - Нiдер-

ланди. УЄФА Євро-2020.
21.50 Live. Фiнляндiя - Бельгiя. 

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

Євро-2020.
03.30 Швецiя - Словаччина. УЄФА 

Євро-2020.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Невiдомi Карпати.
06.30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
06.50 М/ф «Iвасик-телесик».
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.
11.30 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.
16.30 Концерт. Нiна Матвiєнко та 

Дмитро Андрiєць.
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.50, 00.30 Т/с «Загадковий Док-

тор Блейк».
19.55 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
22.00 Д/с «Дикi тварини».
23.00 Нашi грошi.
01.30, 03.05 Суспiльна студiя. 

Головне.
04.05 Погода.
04.10 Д/ф «Веронськi скарби».

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 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.30 «Життя вiдомих 

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

Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45, 02.20 Х/ф «Зелена миля».
00.25 Т/с «Анка з Молдаванки».

Iíòер
05.35, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00 «Марафон «Перший день 

вiйни».
09.50 Х/ф «Жiнки-агенти».
12.00, 17.40 Новини.
12.25 Х/ф «Дванадцятий».
15.00 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випа-

док».
18.00, 19.00, 03.15 «Стосується 

кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи 

час».
23.50 Т/с «Янголи вiйни».
01.50 Х/ф «Алегро з вогнем».
05.05 «Телемагазин».

ICTV
04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!

04.15 Факти.
04.40 Т/с «Таємнi дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10, 20.20, 03.05 Громадянська 

оборона.
11.00, 13.15, 21.30 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00 Х/ф «С.В.О.Т: В облозi».
16.20 Х/ф «Нiчний втiкач».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
01.00 Т/с «Заклятi друзi».

ÑТБ
06.40 Т/с «Комiсар Рекс».
10.35 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 «Як довго я на 

тебе чекала».

Íоâий êаíаë
06.00 Х/ф «Таємниця Рагнарока».
08.10 Х/ф «Вальхалла: Рагнарек».
10.15 Х/ф «Царство небесне».
13.10 Х/ф «Червона Шапочка».
15.15 Т/с «Надприродне».
16.55 Х/ф «Гонщик».
19.10 Х/ф «Куля в лоб».
21.00 Х/ф «Дежа вю».
23.40 Х/ф «Таємний агент».
01.40 Improv Live Show.
02.25 Зона ночi.
05.00 Абзац!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.40 Т/с «Каблучка з рубiном».
12.40 Агенти справедливостi.
14.40, 15.30 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.35 Європейський дайджест.
21.50 Футбол. ЧЄ. Чехiя - Англiя.
00.00 Гучна справа.
01.00, 02.15 Т/с «Балерина».
01.45 Телемагазин.
03.20 Реальна мiстика.

ÍТÍ
06.20 «Таємницi свiту».
06.55 «Свiдок. Агенти».
07.50, 14.55, 17.00, 03.05 «Випад-

ковий свiдок».
08.25 Х/ф «Доля людини».
10.20 Х/ф «Охоронець для донь-

ки».
12.30, 16.30, 19.00, 02.35 «Свiдок».
13.00 Х/ф «Вигнанець».
17.50 «Будьте здоровi».
19.30 Т/с «CSI: Маямi».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «Єдина дорога».
01.20 Х/ф «Посилка для Свiтлани».

03.30 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
05.00 «Top Shop».

Enter-фіëьм
05.10 Х/ф «Легенда про княгиню 

Ольгу».
07.10, 09.00, 02.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.30, 02.30 «Зорянi долi».
11.00 «Моя правда».
11.50 Х/ф «Генрiх VIII».
15.35 Х/ф «Граф Монте-Крiсто».
19.00 Т/с «Загадковi вбивства 

Агати Крiстi».
22.20 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
01.45 «Академiя смiху».
03.00 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Х/ф «Пекло».
08.05 Х/ф «Марсiанин».
11.00 Х/ф «Ворота пiтьми».
12.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
19.25, 02.50 «Грошi».
20.45 Т/с «Брати по кровi 2».
22.25, 00.15 Т/с «CSI: Мiсце зло-

чину».
02.05 Т/с «Ласко».
03.50 «Вiдеобiмба 2».
04.00 «102 Полiцiя».
04.40 «Зловмисники».
05.30 Телемагазини.

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

Топ-матч.
06.10 Росiя - Данiя. УЄФА Євро-

2020.
08.10 Угорщина - Францiя. УЄФА 

Євро-2020.
10.00, 11.00, 15.00, 21.00, 22.45 

Футбол News.
10.10 «Hightlight Show».
11.10, 13.30 Огляд iгрового дня. 

УЄФА Євро-2020.
11.40 Пiвн. Македонiя - Нiдерланди. 

УЄФА Євро-2020.
14.00, 20.00, 21.10 «Euro Non 

Stop».
15.15 Д/с «Класика Євро». Хорва-

тiя - Англiя (2004).
15.45 Фiнляндiя - Бельгiя. УЄФА 

Євро-2020.
17.40 «Auto гол!»
18.10 Україна - Австрiя. УЄФА 

Євро-2020.
21.50 Live. Хорватiя - Шотландiя. 

УЄФА Євро-2020.
23.55 «Великий футбол».
01.25 Швейцарiя - Туреччина. 

УЄФА Євро-2020.
03.30 Португалiя - Нiмеччина. 

УЄФА Євро-2020.
05.45 Програма передач.
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  TV-4
Поíедіëоê, 21 черâíя

06.00, 09.30, 13.00, 16.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті. Тиждень
08.00, 19.00, 00.30 Єдина країна 
08.30 Завтра-сьогодні
09.00, 17.00 Древо
10.05, 00.10 Цінуй справжнє
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування 

Мердока»
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
17.15 Те, що любиш
17.30 Про нас 
19.30 Наші вітання
20.00, 01.00 Х.ф. «Пощастить у коханні»
21.30 Погляд зблизька
22.00, 04.00 Х.ф. «Розлучення по фран-

цузьки» +16
00.15 Час-Tайм
03.30 у фокусі Європа 
Віâòороê, 22 черâíя

06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00 Завтра-сьогодні
07.35 Погляд зблизька
08.00, 14.10 Машина часу
08.30 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування 

Мердока»
11.15 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.00, 21.20 Цінуй справжнє
12.05, 02.30 Хіт-парад
14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 03.30 

Провінційні вісті
14.30 Відкрита зона
17.10 Древо
17.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.00 Спогади
21.30 Shift. Життя в цифрі 
21.45 ЗУНУ NEWS 
22.35, 04.00 Х.ф.«Сезон бджіл» +16 
Ñереда, 23 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 Провінційні вісті
07.35 Межа правди
08.30 ЗУНУ NEWS 
08.45, 17.00 Древо
08.55, 17.55 Цінуй справжнє
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування 

Мердока»
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30, 21.00 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Те, що любиш 
14.30 Відкрита зона
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Український гастротур
21.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф. «Кращий із чоловіків» +16 

Чеòâер, 24 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 Провінційні вісті
07.35 Мандри країною
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування 

Мердока»
11.15 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
11.30, 21.00 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
13.45 Те, що любиш 
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
15.45, 19.55 Цінуй справжнє
17.30 Євромакс
19.30 Наші вітання
20.00 Бла Бла таксі
20.30 Завтра-сьогодні
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Бонневіль» +16 
01.00 Х.ф.«10 кроків до успіху» +16 

П’яòíиця, 25 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 Провінційні вісті
07.35 Бла Бла таксі
08.00 Завтра-сьогодні
08.30 Смачна мандрівка 
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування 

Мердока»
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Спогади 
12.00, 02.30 Хіт-парад 
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Древо
17.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 ЗУНУ NEWS
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.00 Українські традиції
21.20 Цінуй справжнє
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Теннесі» +16
01.00 Х.ф.«Дев’ять десятих» +16 
Ñóáоòа, 26 черâíя

06.00, 09.30, 15.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35, 10.30 Про нас 
08.00, 19.00 Єдина країна 
08.30, 02.30 Завтра-сьогодні
08.55, 19.55 Цінуй справжнє
09.00 Час-Tайм
11.00 Український гастротур
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф.«Дім шкереберть» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Shift. Життя в цифрі 
17.00, 03.00 Хіт-парад
17.50 ЗУНУ NEWS 
18.00 Наші вітання 
19.30 У фокусі Європа
20.10 Друга ріка – Інша ріка
21.20 Х.ф. «Амурні справи Олександра»
22.45, 04.00 Х.ф. «Ласкаво просимо до 

Коллінвуду» +16
Íедіëя, 27 черâíя

06.00, 12.30 Кіндер клуб
07.00, 09.15 За спорт
07.15 Українські традиції
07.40 Х.ф. «Амурні справи Олександра»
09.30, 21.00 Єдина країна
10.00 Пряма трансляція Божественної Святої 

Літургії з Архикатедрального 
Собору УГКЦ м.Тернопіль 

11.40 Shift. Життя в цифрі
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 Бла Бла таксі
16.25, 21.40 Цінуй справжнє
16.30 Євромакс
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті. Тиждень
20.00 Огляд світових подій
21.45, 04.15 Х.ф.«Тринадцятий поверх» +16 
23.30 Бла Бла таксі

UA:Терíопіëь

Поíедіëоê, 21 черâíя

6.00 Маршрутом змін
6.15, 20.30 ВУКРАЇНІ 
7.00, 8.00 Новини 
7.10 Ранок на Суспільному.Дайджест
7.25 Роздивись 
7.40 Незвідана Україна
8.10 Артефакти
8.40 Буковинські загадки 
9.00 «Урочисте Богослужіння із Луцького
кафедрального Собору Святої Трійці»
12.30Д/ф «Бовсунівські бабусі» 
13.40 Лайфхак українською
13.50 Ок, я тобі поясню 
14.00, 15.20 Піщана казка вип
14.05 Уроки тітоньки Сови. 
14.15 М/ф «Коп І Штик - Завзяті Кроти»
14.25 М/ф « Курка, Яка Несла Всяку 

Всячину»
14.35 М/ф «Лежень «
14.45 М/ф « Черевички»
14.55 М/ф «Жив Собі Чорний Кіт»
15.00 М/ф «Як Козаки Олімпійцями Стали»
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 17.20 Роздивись.
06.30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
06.50 М/ф «Котигорошко».
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, 11.30 Край пригод.
08.20, 11.50 Заархiвоване.
08.30 Я вдома.
09.05 Телепродаж.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 05.45 

Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Концерт. Анатолiй Гнатюк.
17.30 Перша шпальта.
18.50, 00.30 Т/с «Загадковий Док-

тор Блейк».
19.55 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
22.00 Д/с «Дикi тварини».
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, 04.30 «ТСН».
09.25, 10.20, 03.50, 06.05 «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 «Кiнгсмен: Золоте кiль-

це».
01.10 Х/ф «Iнша жiнка».
03.05 «Розсмiши комiка».
05.15 «Свiтське життя».

Iíòер
05.25, 23.30 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
05.30, 04.20 «Орел i решка. Мор-

ський сезон».
06.20 М/ф.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнте-

ром».
10.00 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Вiд сiм`ї не втечеш».
14.35, 01.15 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «007: Золоте око».
02.45 «Чекай на мене. Україна».
03.55 «Україна вражає».
05.00 «Телемагазин».

ICTV
03.50 Скарб нацiї.

04.00 Еврика!
04.15 Служба розшуку дiтей.
04.20, 01.15 Факти.
04.40, 14.40 Т/с «Таємнi дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10, 20.10 Дизель-шоу.
11.40, 13.15, 00.15 «На трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30 Т/с «Пес».
16.10 Х/ф «Iнферно».
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 «На трьох 10».
01.40 Х/ф «Оверлорд».
03.40 Я зняв!

ÑТБ
05.25 Т/с «Один обман на двох».
09.30 Т/с «Життя прекрасне».
14.20, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
20.15, 22.50 Т/с «Коханка у спа-

док».
01.10 Х/ф «Смерть їй личить».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.50 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.55 Орел i решка.
10.05 Т/с «Грiмм».
11.00 Хто проти блондинок? (12+).
13.00 Аферисти в мережах.
15.00 Х/ф «Принц Валiант».
16.50 Х/ф «Принц Персiї: Пiски 

часу».
19.00 Х/ф «Шанхайськi лицарi».
21.15 Х/ф «Шанхайський перевiз-

ник».
23.10 Х/ф «Новi мутанти».
01.00 Improv Live Show.
02.00 Служба розшуку дiтей.
02.05 Зона ночi.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.45 Т/с «Смак щастя».
14.40 Т/с «Сiмейний портрет», 

1 i 2 с.
15.25, 23.10 Гра #1.
15.30 Т/с «Сiмейний портрет».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Вiрна подруга», 1 i 2 с.
23.15 Т/с «Вiрна подруга».
01.15, 02.15 Х/ф «Ромашка, Кактус, 

Маргаритка».
03.30 Реальна мiстика.

ÍТÍ
06.20 «Правда життя».
07.50, 14.45, 17.00, 02.50 «Випадко-

вий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.20 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Опiкун».
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
21.30 «Мир чи вiйна».

23.30 Х/ф «Iподром».
01.10 Х/ф «Трест, який лопнув», 3 с.
02.55 «Речовий доказ».
03.50 «Правда життя. Професiйнi 

байки».

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «Зiрки на крилах».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.00 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.50 Х/ф «Бiлi вовки».
12.50 Х/ф «Граф Монте-Крiсто».
16.00 Х/ф «Секретний фарватер».
19.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.20 Х/ф «Перше побачення».
23.55 Х/ф «Карусель».
01.25 «Академiя смiху».
02.05, 02.45 «Зорянi долi».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50 «ДжеДАI».
06.40 Х/ф «Брама воїнiв».
08.45 Х/ф «Код доступу «Кейпта-

ун».
11.00 Х/ф «Падiння Лондона».
12.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Джек Гантер. В пошуках 

скарбiв Угарiта».
21.20 Х/ф «Джек Гантер. Прокляття 

гробницi Ехнатона».
23.20 Х/ф «Джек Гантер. Небесна 

зiрка».
01.20 «Грошi».
02.35 «Вiдеобiмба 2».
03.35 «Цiлком таємно-2017».
04.00 «102 Полiцiя».
04.40 «Зловмисники».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 00.00 Yellow.
06.10 Францiя - Нiмеччина. УЄФА 

Євро-2020.
08.00, 02.00 Топ-матч.
08.10 Iталiя - Уельс. УЄФА Євро-

2020.
10.00, 11.00, 15.00, 22.00 Футбол 

News.
10.10 «Hightlight Show».
11.10, 13.30, 20.30 Огляд iгрового 

дня. УЄФА Євро-2020.
11.40 Нiмеччина - Угорщина. УЄФА 

Євро-2020.
14.00, 21.00 «Euro Non Stop».
15.15 Д/с «Класика Євро». Англiя 

- Румунiя (2000).
15.45 Швейцарiя - Туреччина. УЄФА 

Євро-2020.
17.40 Д/с «Офiцiйна iсторiя УЄФА 

Євро», 7 с.
18.35 Словаччина - Iспанiя. УЄФА 

Євро-2020.
22.15 Пiвн. Македонiя - Нiдерланди. 

УЄФА Євро-2020.
00.10 Чехiя - Англiя. УЄФА Євро-

2020.
02.10 Iталiя - Швейцарiя. УЄФА 

Євро-2020.
04.00 Хорватiя - Шотландiя. УЄФА 

Євро-2020.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 04.00 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.05, 

03.35, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Як козак щастя шу-

кав».
07.20 М/ф «Як козаки на весiллi 

гуляли».
07.40 М/ф «Як козаки у футбол 

грали».
08.10, 00.30, 03.30, 05.30 Погода.
08.15 Д/с «Дикi тварини».
09.00 Божественна Лiтургiя Право-

славної Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української 

Греко-Католицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята Меса Рим-

сько-Католицької Церкви в 
Українi.

13.30 Незвiдана Україна. Верхо-
вина.

13.55 Незвiдана Україна. Iзмаїл.
14.10 Незвiдана Україна. Холод-

ний Яр.
14.30 Телепродаж.
15.05 Країна пiсень.
16.20 Концерт. Хорея Козацька.
17.20, 23.30 Д/с «Свiт дикої при-

роди».
17.50 Т/с «Римська iмперiя».
19.30 Д/ф «Весiльний спадок».
21.30 Дорога до Токiо.
22.00 Тi, що змiнили свiт. Микола 

Амосов.
22.30 Тi, що змiнили свiт. Iван 

Пулюй.
23.00 #@)?$0 з Майклом Щуром.
00.35 Х/ф «Сватання на Гон-

чарiвцi».
02.00 #ВУкраїнi.
02.30 Перша шпальта.
03.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
04.55 Роздивись.

Êаíаë “1+1”
07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.45, 03.30 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiтське життя».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 Х/ф «Шпигунка».
23.20 Х/ф «Упiймай шахрайку, 

якщо зможеш».
01.45 Х/ф «Iнша жiнка».

Iíòер
06.15 Х/ф «Мiй друг дельфiн 

Луна».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше життя».
13.00 «Речдок. Випереджаючи час».
17.30 Х/ф «007: Золоте око».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «В бiй йдуть однi 

«старi».
23.55 Х/ф «Офiцери».
01.50 «Речдок».

ICTV
04.35 Скарб нацiї.
04.45 Еврика!
04.55 Факти.
05.20 Не дай себе ошукати.
07.10 Бiльше нiж правда.
08.00 Анти-зомбi.
09.00 Секретний фронт.
10.00 Громадянська оборона.
11.00, 13.00 Х/ф «Ной».
12.45 Факти. День.
14.00 Х/ф «Iлюзiя обману».
16.10 Х/ф «Iлюзiя обману 2».
18.45 Факти тижня.
20.35 Х/ф «Термiнатор 5: Генеза».
23.10 Х/ф «Термiнатор 3: Повстан-

ня машин».
01.30 Х/ф «Зоряний десант 3: 

Мародер».
03.10 Я зняв!

ÑТБ
05.30 Т/с «Папаньки».
12.50 МастерШеф. Celebrity.
15.00 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
23.55 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
05.55, 01.25 Вар`яти.
06.20 Таємний агент.
07.40, 09.05 Kids` Time.
07.45 М/с «Том i Джерi».
08.05 М/ф «Том i Джерi: Втрачений 

дракон».
09.10 М/ф «Коко».
11.20 М/ф «Монстри на канiкулах».
13.00 М/ф «Монстри на канiку-

лах 2».
14.45 М/ф «Монстри на канiку-

лах 3».
16.40 Х/ф «Анна».
19.00 Х/ф «Агент Єва».
21.00 Х/ф «Падiння Олiмпу».
23.30, 00.25 Improv Live Show.

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi.
06.50, 04.45 Реальна мiстика.
10.30 Т/с «Бабка».
15.00 Т/с «Шукаю тебе», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
21.00 Т/с «Шукаю тебе».
21.35 Європейський дайджест.
21.50 Футбол. ЧЄ. 1/8 фiналу.
00.00 Гучна справа.
01.00, 02.15 Т/с «Жива вода».
01.45 Телемагазин.

ÍТÍ
06.00 Х/ф «Один шанс iз тисячi».
07.30 «Слово Предстоятеля».
07.35 «Випадковий свiдок. Навколо 

свiту».
10.00 Т/с «Смерть у раю».

14.15 Х/ф «Божевiльний спецназ».
16.05 Х/ф «Приходьте завтра».
18.00 Х/ф «Невловимi месники».
19.30 Х/ф «Знову невловимi».
22.00 Х/ф «Сорочинський ярмарок 

на НТН».
23.50 Х/ф «Дiм сонця, що схо-

дить».
01.35 «Речовий доказ».

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «Три гiльзи вiд англiй-

ського карабiна».
07.15, 09.00, 02.20 «Телемагазин».
07.45, 08.55, 09.30 М/ф.
07.55 «Свiтова кухня по-україн-

ськи».
09.35 «Невiдома версiя».
10.25 Х/ф «Фантоццi».
12.25 Х/ф «Сiнг-Сiнг».
14.35 Т/с «Вiчний поклик».
19.00 Т/с «Загадковi вбивства 

Агати Крiстi».
22.20 Х/ф «Старий знайомий».
23.50 Х/ф «Опiкун».
01.20 «Двоколiснi хронiки».
02.50 «Зорянi долi».
03.00 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00, 08.00 «ДжеДАI».
08.55, 01.05 «Загублений свiт».
13.50 Х/ф «Спис долi».
16.10 Х/ф «Володар морiв: На 

краю свiту».
18.55 Х/ф «Тринадцятий воїн».
20.55 Х/ф «Робiн Гуд».
23.00 Х/ф «Секретнi матерiали: 

Хочу вiрити».
02.10 «Вiдеобiмба 2».
02.55 «Цiлком таємно-2017».
04.35 «Найкраще».
04.40 «Зловмисники».
05.30 Телемагазини.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 15.45, 01.15, 03.15, 05.20 

Топ-матч.
06.10 Пiвн. Македонiя - Нiдерланди. 

УЄФА Євро-2020.
08.00, 16.50 Yellow.
08.10 Чехiя - Англiя. 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, 13.30, 15.15 Огляд iгрового 

дня. УЄФА Євро-2020.
11.40, 01.25 Матч 2. 1/8 фiналу. 

УЄФА Євро-2020.
14.00, 17.00, 18.10, 20.55, 21.25 

«Euro Non Stop».
15.55 Д/с «Офiцiйна iсторiя УЄФА 

Євро», 11 с.
18.50 Live. Матч 3. 1/8 фiналу. 

УЄФА Євро-2020.
21.50 Live. Матч 4. 1/8 фiналу. 

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

Євро-2020.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 04.00 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.00, 

03.35, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.20 М/ф «Як козаки кулiш ва-

рили».
07.30 М/ф «Як козаки у хокей 

грали».
07.40 М/ф «Як козаки прибульцiв 

зустрiчали».
08.05, 14.35 Д/с «Дикi дива. Дикi 

тварини в зоопарку Сан-Дi-
єго».

08.30 Д/с «Боротьба за вижи-
вання».

09.05 Телепродаж.
09.35 Вiзуальний код.
10.15, 01.50 #ВУкраїнi.
10.40 Д/с «Найбiльшi мiграцiї в 

природi».
11.45 Х/ф «Книга Буття. Створення 

свiту».
13.35 Таємницi Папи Iвана Павла.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.05 Концерт. ВIА «Кобза».
17.00 Мiста та мiстечка.
17.20 Д/с «Свiт дикої природи».
17.50 Т/с «Римська iмперiя».
19.30 Х/ф «Сватання на Гончарiвцi».
21.25 Пишемо iсторiю. На шляху до 

Незалежностi.
21.50 Пишемо iсторiю. Чий насправдi 

Крим.
22.05 Пишемо iсторiю. Скiфи. Воїни 

степiв.
22.20 Пишемо iсторiю. Україна 

1919 рiк.
22.30 Д/с «Таємницi iсторiї. Портре-

ти». Марiя Стюарт - королева 
Францiї та Шотландiї.

01.25, 05.05 Д/с «Дикi тварини».
02.20 Д/ф «Гiдра».
04.55 Роздивись.
05.30 Погода.

Êаíаë “1+1”
07.00, 03.45, 06.00 «Життя вiдомих 

людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00, 18.30 «Свiт навиворiт».
16.10, 17.20 Т/с «Свати».
19.30, 05.20 «ТСН».
20.10 «Чистоnews».
20.15 «Вечiрнiй квартал».
22.10 «Жiночий квартал».
23.20 «Свiтське життя».
00.20 Х/ф «Темнi уми».
02.10 «Одруження наослiп 7».

Iíòер
06.55 «Слово Предстоятеля».
07.00 Х/ф «Мiй друг мiстер Пер-

сiваль».
09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.00 Х/ф «А зорi тут тихi...»
14.30 Х/ф «Завтра була вiйна».
16.15 Х/ф «Офiцери».
18.10 Х/ф «В бiй йдуть однi «старi».
20.00 «Подробицi».

20.30 «Мiсце зустрiчi. Бенефiс».
22.10 Т/с «Платня за порятунок», 

1-4 с.
02.20 «Подробицi» - «Час».
02.50 Х/ф «Панi з папугою».
04.20 Х/ф «Мiльйон у шлюбнiй 

корзинi».
05.50 М/ф.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Факти.
04.50 М/ф «Зоряний десант: Втор-

гнення».
06.40 Х/ф «Зоряний десант 3: 

Мародер».
08.40 Х/ф «С.В.О.Т: В облозi».
10.25, 13.00 Т/с «Нюхач».
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «План втечi».
21.35 Х/ф «План втечi 2».
23.25 Х/ф «План втечi 3: Дияволь-

ська станцiя».
01.00 Х/ф «Законослухняний гро-

мадянин».
03.00 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.35, 10.55 Т/с «Папаньки».
07.55 Неймовiрна правда про зiрок.
17.05 СуперМама.
21.00 МастерШеф. Celebrity.
23.10 Звана вечеря.

Íоâий êаíаë
05.20 Вар`яти.
07.55, 09.55 Kids` Time.
08.00 М/ф «Смурфики 2».
10.00 Орел i решка. Земляни.
11.10 Орел i решка. Чудеса свiту.
12.10 Орел i решка.
14.20 М/ф «Коко».
16.20 Х/ф «Крiстофер Робiн».
18.35 Х/ф «Ханна. Довершена 

зброя».
21.00 Х/ф «Анна».
23.10 Х/ф «Червоний горобець».
02.10 Improv Live Show.
03.00 Зона ночi.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.25, 05.10 Реальна мiстика.
07.50 Т/с «Дружини на стежцi 

вiйни».
11.45, 15.20, 21.00 Т/с «Iнше життя 

Ганни».
20.00 Головна тема.
21.35 Європейський дайджест.
21.50 Футбол. ЧЄ. 1/8 фiналу.
00.00 Гучна справа.
01.00, 02.15 Т/с «Пробач».
01.45 Телемагазин.

ÍТÍ
05.15 Х/ф «Суто англiйське вбив-

ство».
08.00 Х/ф «Людина в зеленому 

кiмоно».
09.25 Х/ф «Сумка iнкасатора».

11.10 Х/ф «Право на пострiл».
12.45 «Випадковий свiдок. Навколо 

свiту».
14.00 Т/с «Смерть у раю».
18.10 «Переломнi 80-тi».
19.00, 01.45 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Невловимi месники».
21.05 Х/ф «Божевiльний спецназ».
22.55 Х/ф «Дiм сонця, що сходить».
00.45 Х/ф «Таємницi кримiнального 

свiту».
02.15 «Випадковий свiдок».
02.30 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi 

байки».

Enter-фіëьм
06.05 Х/ф «Провiнцiйний анекдот».
06.40, 07.40, 08.55, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.45 «Свiтова кухня по-українськи».
10.05 «Моя правда».
10.55 «Невiдома версiя».
11.45 Х/ф «Мамай».
13.25 Х/ф «Чорна долина».
15.05 Т/с «Вiчний поклик».
19.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.20 Х/ф «Непiдсудний».
23.50 Х/ф «Матрос з «Комети».
01.30 «Двоколiснi хронiки».
02.45 «Зорянi долi».

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00, 08.00 «ДжеДАI».
09.40 «Загублений свiт».
12.45 Х/ф «Робiнзон Крузо».
14.20 Х/ф «Охоронець».
16.30 Х/ф «По слiду».
18.40 Х/ф «3 днi на вбивство».
21.00 Х/ф «Кiнець свiту».
23.20 Х/ф «Секретнi матерiали: 

Боротьба за майбутнє».
01.50 Х/ф «Винна вiйна».
03.10 «Вiдеобiмба 2».
03.50 «Цiлком таємно-2017».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 16.20, 01.15, 03.15, 

05.20 Топ-матч.
06.10 Швейцарiя - Туреччина. УЄФА 

Євро-2020.
08.10 Швецiя - Польща. 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, 13.30, 16.30 Огляд iгрового 

дня. УЄФА Євро-2020.
11.40 Україна - Австрiя. УЄФА 

Євро-2020.
14.00, 17.00, 18.10, 20.55, 21.25 

«Euro Non Stop».
15.15 Yellow.
15.25 Д/с «Офiцiйна iсторiя УЄФА 

Євро», 5 с.

18.50 Live. Матч 1. 1/8 фiналу. 
УЄФА Євро-2020.

21.50 Live. Матч 2. 1/8 фiналу. 
УЄФА Євро-2020.

23.55 «Великий футбол».
01.25 Матч 1. 1/8 фiналу. УЄФА 

Євро-2020.
03.30 Словаччина - Iспанiя. УЄФА 

Євро-2020.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Íедіëя

Ñóáоòа25 червня

27 червня

26 червня

15.40 Незвідана Україна
16.10 Х/ф «Літо в місті» 
17.35 Культ .Особистості
17.50 Театр жінки «Соломія».Романтична 

імпреза «Що таке жінка»
18.45 Небезпечна зона
19.00 Пліч -о-пліч 
19.15 Крутий заміс 
19.40 Маршрутом змін 
19.50 еко люди 
20.00 Цикл «Наші тридцять»
21.00 Т/с «Гордість»
22.40 Шерифи для нових громад

 Віâòороê , 22 черâíя

6.00 М/ф « Некмітливий Горобець «
6.10 М/ф «Капітошко», 
6.25 Веселі саморобки
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.40 

Новини 
9.15 Крутий заміс
9.50 Візуальни код
10.15 Буковинські загадки 
10.25 Т/с «Віра»
12.10 Я вдома 
12.40 Край пригод
12.50 Загадки чернівецьких атлантів
13.05 Д/п»Світ майбутнього.Планета Зем-

ля 2050» 
13.30 Лайфхак українською
13.40 Ок, я тобі поясню 
13.45 Піщана казка, 
14.00 Уроки тітоньки Сови.
14.10 М/ф «Двоє справедливих курчат»
14.15М/ф «Іванко Та Воронячий Цар»
14.25 Додолики
14.40 Українська абетка першосвіт
14.45 Піщана казка 
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»
22.30 Небезпечна зона 
22.50 Шерифи для нових громад

Ñереда, 23 черâíя

6.00 М/ф « Справа Доручається Детек-
тиву Тедді»

6.10 М/ф « Лис І Дрізд «
6.25 Веселі саморобки
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.40 

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 Зем-

ля 2050» 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Кіношкола вдома 
13.45 Уроки тітоньки Сови. 
14.10 М/ф «Ведмедик і той хто живе в річці»
14.15 М/ф «Історія Одного Поросятка»
14.25 Додолики
14.40 Українська абетка першосвіт. 
14.45 М/ф «Козлик Та Його Горе»
15.05, 17.15 Суспільна студія
18.10 Відтінки України
18.40 Загадки чернівецьких атлантів
18.45 Недалечко 
19.00 Сьогодні.Головне
19.55 Шерифи для нових громад
20.00 StopFakeNews 
20.10 Схеми. Корупція в деталях 
21.00 Т/с «Гордість»
22.50 Небезпечна зона

Чеòâер, 24 черâíя
6.00 М/ф « Маленький Великий Пес «
6.10 М/ф «Лежень «
6.25 Веселі саморобки
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.40 

Новини 9.15 Сьогодні. Головне 
9.50 Енеїда
10.15 Буковинські загадки
10.30 Т/с «Віра»
12.10 Я вдома 
12.40 Край пригод
12.50 Загадки чернівецьких атлантів
13.00 Новини
13.05 Д/п»Світ майбутнього.Планета Зем-

ля 2050» 
13.30 Лайфхак українською 
13.45 Уроки тітоньки Сови. 
14.10 ММ/ф « Лис І Дрізд «
14.15 М/ф «Дівчинка і зайці»
14.25 Додолики
14.40 М/ф « Як Козаки У Хокей Грали»
15.05, 17.15 Суспільна студія 
18.10 Енеїда
18.40 Буковинські загадки
18.45 Street Схід 

19.00 Сьогодні.Головне
19.55 Задача з зірочкою
20.00 Шерифи для нових громад
20.10 Крим .Реалії
20.40 Новини
21.00 Т/с «Гордість»
22.50 Небезпечна зона

П’яòíиця, 25 черâíя
6.10 М/ф «Двоє справедливих курчат
6.25 Веселі саморобки
6.30 Ранок на Суспільному
7.00 Новини 
7.05 Ранок на Суспільному.
8.00 “Новини”
8.05 Ранок на Суспільному
9.00 “Новини”
9.15 Сьогодні. Головне 
9.50 Обличчя
10.15 Буковинські загадки
10.30 Т/с «Віра»
12.10 Я вдома 
12.40 Край пригод
12.50 Загадки чернівецьких атлантів
13.00 Новини
13.05 Д/п»Світ майбутнього.Планета Зем-

ля 2050» 
13.30 Лайфхак українською
13.40 Кіношкола вдома 
13.45 Уроки тітоньки Сови.
14.10 М/ф « Свара «
14.15 М/ф «Івасик-Телесик»
14.25 Додолики
14.40 Українська абетка першосвіт
14.45 М/ф « Ниточка Та Кошеня «
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 
20.40 Новини
21.00 Т/с «Гордість»
22.35 Люди Є
22.50 Небезпечна зона

 Ñóáоòа, 26 черâíя
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 Еко-люди
10.30 Енеїда
11.00 Х/ф «Дворецький
13.05 Гендерні окуляри 
13.20 Небезпечна зона 
13.35 Я вдома
14.05 Лайфхак українською
14.20 Уроки тітоньки Сови.
14.30 М/ф «Як Козаки Наречених Виручали»
14.50 М/ф «Велика подорож»
15.00 М/ф « Справа Доручається Детек-

тиву Тедді»
15.10 Піщана казка
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 «Білий птах з чорною ознакою»
18.30 Крутий заміс 
19.00 Культ особистості 
19.15 Відтінки України
19.45 «Створюй із Суспільним.Розслідування 
20.05 Суспільно-політичне ток-шоу «Зворот-

ний відлік»
21.50 Д/ф «Веронські скарби
22.45 Задача з зірочкою

 Íедіëя, 27 черâíя 
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
9.45 Енеїда
10.35 Солодка дача, 
11.00 3-й етап Чемпіонату України з автокро-

су у Чернівцях
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобі поясню 
14.20 Уроки тітоньки Сови.
14.30 М/ф «Як Козаки Сіль Купували»
14.50 М/ф « Подарунок «
15.00 М/ф «Дострибни До Хмаринки»
15.10 М М/ф «Капітошко»
15.15 Додолики
15.30 «Шо? Як? «
15.50 Невідомі Карпати 
16.05 Шерифи для нових громад
16.15 Х/ф «Дворецький» 
18.30 ВУКРАЇНІ
19.00 Культ особистості 
19.15 Обличчя , 
19.45 «Створюй із Суспільним.Розслідування 
20.05 Спецпроєкт «Хвиля»
20.55 Цикл «Наші 30
21.55 Д/ф «Вердикт історії»
23.00 Бийся як дівчина 
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Спробуйте приготувати 
хоча б одну страву з цього 
переліку - і не втримаєтесь 

від наступних! Ми зібрали для 
вас найкращі запіканки, які 
полюблять французи. Вишукано, 
смачно, ароматно, корисно - і 
неймовірно атмосферно. Для 
вечорів, наповнених літом і 
любов’ю. 

РаТаТУй як У МУлЬТФілЬМі

Це класична страва з французького 
регіону Прованс. Представлену версію 
рататуя створив, проте, американський 
легендарний кулінар - Томас Келлер. Саме 
в його ресторані "Французька пральня" 
шукав натхнення режисер відомого муль-
тфільму "Рататуй".

ПОТРІБНО ДЛя ПІПЕРАДИ (СОУСУ): 
2 червоних солодких перці (розрізані 
уздовж навпіл з видаленою серцевиною), 
30 мл оливкової олії, 2 розчавлені зубки 
часнику, ріпчаста цибуля (дрібно поріза-
ні), 350 г дрібно нарізаних помідорів (слід 
ошпарити, щоб легко зняти шкірку, без 
насіння), 1 гілка тим'яну, 1 лавровий лист, 
3 гілки петрушки без листя, сіль до смаку.

ДЛя НАРІЗКИ З ОВОЧІВ: 2 цукіні, 2 ба-
клажани, 5 помідорів - всі овочі середньо-
го розміру й тонко нарізані кружальцями, 
50 мл оливкової олії, 4 зубки часнику, 1 
гілка тим'яну (тільки листочки), сіль до 
смаку.

ПРИГОТУВАННя: спершу приготуємо 
соус. Слід розігріти духовку до 200 °С. Далі 
беремо інгредієнти для піперади. Перець 
потрібно викласти в жаротривкий посуд 
зрізом вниз і поставити в розігріту духов-
ку. Пекти приблизно 10 хв., поки розм'як-
не і шкірка почне чорніти. Перець дістати 
з духовки, накрити фольгою і залишити 
на 10 хв. За цей час шкірка почне відста-
вати від м'якоті. Шкірку зняти, а перець 
не дуже дрібно порізати. У невеликому 
сотейнику розігріти оливкову олію, дода-
ти цибулю і часник й томити до м'якості. 
Додати помідори, томити, помішуючи, 
приблизно 10 хв., поки розм'якнуть, дода-
ти перець і інші інгредієнти для піперади. 
Посолити за смаком і томити до м'якості 
перцю, ще приблизно 10 хв. 

Тим часом духовку розігріти до 140 °С. 
Піпераду зняти з вогню, видалити трави і 
викласти на дно жаротривкої форми (на-
приклад, сковорідка 24 см діаметром). На-
різані овочі викласти у форму на піпераду, 
за принципом доміно, чергуючи баклажа-
ни, цукіні і помідори. 

Оливкову олію і часник помістити в 
чашу блендера і добре збити. Змастити 
отриманою олією поверхню овочів і ще-
дро посолити. Рівномірно розподілити 
листочки тим'яну по поверхні. Прикрити 
жаротривку форму фольгою і поставити 
в розігріту духовку. Пекти 2 години, поки 
овочі повністю не розм'якнуть. Зняти 
фольгу і пекти ще 30 хв., щоб випарува-

лася зайва рідина. Дістати з духовки і по-
давати як гарнір або самостійну страву. 
Рататуй смакує також і холодним.

овочЕвий ТіаН піД сиРНо-
часНиковиМ соУсоМ

Тіан - це назва неглибокого керамічно-
го посуду для запікання родом з Провансу. 
Страви,  приготовлені в ній, прийнято на-
зивати тіанами. Несамовито смачно!

ПОТРІБНО: 1 баклажан, 1 цукіні та 2 
твердих помідори (порізати кружальця-
ми), 2 червоні цибулини ( порізати груби-
ми кружальцями), сіль за смаком, олія для 
обсмажування, борошно для панірування, 
30 г сиру "Грана Падано" або "Пармезан" ( 
дрібно натерти).

ДЛя СОУСУ: 30 г вершкового масла, 30 г 
борошна, 350 мл молока, 5 зубців часнику 
(вичавити), 150 г твердого сиру моцарел-
ла або сулу гуні (крупно натерти).

ПРИГОТУВАННя: духовку розігріти до 
180 °С. Овочі обваляти в борошні, струси-
ти зайве і обсмажити партіями на сково-
рідці з двох боків, на невеликій кількості 
олії. Для соусу в невеликому сотейнику 
змішати масло і борошно, обсмажува-
ти на повільному вогні до золотистості. 
Додати молоко, посолити за смаком, до-
вести до кипіння і гарненько збити всі 
разом вінчиком. Продовжувати варити 
на повільному вогні, час від часу помішу-
ючи, до загустіння соусу. Зняти з вогню. 
Додати в соус часник і сир. Добре перемі-
шати. Овочі добре посолити і викласти, 
чергуючи рядами в керамічний посуд для 
запікання. Рівномірно покрити овочі сир-
но-часниковим соусом і посипати сиром. 
Вставити тіан в розігріту духовку і пекти 
до рум'яної шкірочки, 25-30 хв. Дістати з 
духовки та залишити на 10 хв., щоб спав 
жар, і подавати. 

ЗапікаНка З баклажаНів 
Зі свиНиНою

Можна готувати і з іншими видами м'я-
са - експериментуйте! 

ПОТРІБНО: 2 середнього розміру ба-
клажани (порізати пластинками товщи-
ною приблизно 5 мм), олія для змащуван-
ня, сіль за смаком, 2 яйця, 200 мл вершків 
20%, 100 мл молока, 150 г сиру сулугуні.

ДЛя М'яСА: 400 г свинячого фаршу, 30 
г смальцю (або олії), 1 цибулина (не дуже 
дрібно порізати), 3 зубки часнику (вича-
вити), 1/4 пучка петрушки (дрібно порі-
зати), сіль і чорний мелений перець за 
смаком.

ПРИГОТУВАННя: розігріти духовку до 
180 °С. Пластинки баклажанів викласти 
на змащене оливковою олією деко. По-

солити і змастити поверхню баклажанів 
олією також. Помістити в розігріту духов-
ку хвилин на 15, пекти майже до м'якості 
баклажанів. Тим часом, в сковорідці розі-
гріти смалець, додати цибулю і смажити 
до м'якості. Додати м'ясо, щедро посоли-
ти і смажити, поки м'ясо не змінить колір. 
Додати часник і петрушку, приправити 
чорним меленим перцем. Добре перемі-
шати і зняти з вогню. Вершки, молоко і 
яйця збити разом, майже до однорідності. 
Баклажани дістати з духовки. Викласти 
на дно посуду для запікання, змащеного 
олією. Зверху викласти половину фаршу. 
Посипати 1/4 сиру і знову накрити бакла-
жанами, викласти решту фаршу, посипати 
1/4 сиру і накрити баклажанами. Зверху 
рівномірно викласти решту сиру. Залити 
вершково-яєчною масою і помістити запі-
канку в розігріту до 180 °С духовку. Пекти 
приблизно 20-25 хв. Верх повинен добре 
підрум'янитися, а баклажани стати оста-
точно м'якими. Подавати відразу ж, поки 
сир ще так добре і заманливо тягнеться.

клаФУТТі З поМіДоРаМи 
чЕРРі Та сиРоМ 

Клафутті - це традиційна французька 
солодка випічка. Зазвичай - солодка, але 
спробуйте приготувати цей неймовірно 
смачний солоний варіант. Консистенція 
його дуже ніжна, а смак божественно сир-
ний з вкрапленнями печених помідорів 
та оливок. 

ПОТРІБНО: 400 г помідорів черрі, 70 
г оливок без кісточок (розрізати кожну 
навпіл).

ДЛя ТІСТА: 3 яйця, 120 г борошна, 250 
мл молока, 30 мл оливкової олії, 80 г твер-
дого сиру на кшталт "Пармезану" (дрібно 
натерти), сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННя: духовку розігріти до 
180ᵒС. У глибокій мисці збити до однорід-
ності молоко, яйця, олію та сіль. Додати 
борошно та 60 г сиру й ще раз збити до по-
єднання інгредієнтів. У нічим не змащену 
форму для пирога (найкраще діаметром 
24 см) викласти помідорки черрі, а поміж 
них розкласти половинки оливок. Залити 
помідорки з оливками тістом. Вставити 
клафуті з помідорами черрі до розігрі-
тої духовки і пекти 30-40 хв., в половині 
процесу запікання посипаючи поверхню 
клафуті рештою сиру. Поверхня повинна 
підрум'янитись, а помідори пропектись. 
Дістати спечений клафуті з помідорками 
черрі з духовки, залишити хвилин на 10, 
щоб зійшов жар, і подавати. 

кассЕРолЬ іЗ кабачків 

Кассероль — це каструля, пристосо-
вана для томління в духовці. Сьогодні 
так називають і страви, приготовані під 
кришкою або в духовці. 

ПОТРІБНО: 1 кг кабачків, 2 великі цибу-
лини, 4 плавлених сирка, 3 ст. л. олії, сіль, 
дрібка цукру, лимонний перець, куркума, 
5 яєць, 4 зубки часнику. 

ПРИГОТУВАННя: кабачки або патисо-
ни помити й тонко нарізати. Цибулю нарі-
зати кільцями й спасерувати на сковорід-
ці на олії. Додати підготовлені кабачки. 
Посолити, додати цукор і спеції. Акуратно 
перемішати. До цибульно-кабачкової су-
міші додати шматочки плавленого сиру, 
перемішати й поставити на маленький 
вогонь (можна за бажанням додати зе-
лень). Готувати доти, поки сир повністю 
не розплавиться, постійно перемішуючи. 
Форму, змастити олією. Збити яйця, дода-
ти до них часник (вичавити через прес) і 
з'єднати їх із рештою маси, перемішати й 
викласти у форму. Поставити в розігріту 
духовку та випікати до готовності при 
температурі 180-190С. Час випікання за-
лежатиме від глибини форми, але не мен-
ше 50 хв. Готовий кассероль охолодити й 
нарізати порційними шматками. 

пРосТа ЗапікаНка
 З кабачків і каРТоплі

ПОТРІБНО: 2-3 кабачки середньої ве-
личини, 4-5 картоплин, 100 мл молока, 3 
помідори, 2 ст. л. оливкової олії, 3 курячих 
яйця, 2 зубчики часнику, 30-40 г кропу, 50 
г сиру, сіль, перець, прованські трави за 
смаком. 

ПРИГОТУВАННя: кабачки і картоплю 
наріжте круглими часточками 3-4 мм 
в товщину. Відкладіть овочі в окремий 
посуд, трохи посоліть. Сильно багато не 
соліть, тому що яєчна заливка теж буде 
солоною. Далі аналогічним чином наріж-
те помідори. Змішайте оливкову олію і 
прованські трави. За бажанням, ви може-
те взяти будь-які спеції. Сюди ж додайте 
подрібнений часник і чорний мелений 
перець. Отриману приправу потрібно змі-
шати з часточками овочів. Якщо час доз-
воляє, можна залишити овочі в спеціях на 
20-30 хв. У змащену форму викладіть ком-
бінацію з овочів, чергуючи картоплю з ка-
бачком, по колу. Далі, по центру форми, 
але вже в порядку «картопля — кабачок 
— помідор», викласти овочі, що залиши-
лися. Наступним етапом буде приготу-
вання яєчної суміші. Для цього з’єднайте 
молоко, яйця, кріп, сіль і перець. Тут важ-
ливо все добре розмішати, але блендер 
для цієї мети краще не використовувати 
- вийде омлет. Цією сумішшю ви і повинні 
залити овочі, після чого поставити в розі-
гріту до 180°C духовку. Страва буде готова 
через 30-35 хв. Далі потрібно поверх ово-
чів дрібно натерти сир і знову поставити 
форму в духовку на 10-15 хв. 

Відчуйте аромат Франції - 
справжній рататуй та 

інші неймовірні запіканки
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1. ІНФОРМАЦІя ПРО СУБ’ЄКТА 
ГОСПОДАРЮВАННя

47501, Тернопільска обл., місто Бе-
режани, вул. Замкова, 6

тел. +38 0354 821 962, +38 0354 822 
057. (місцезнаходження юридичної осо-
би або місце провадження діяльності 
фізичної особи - підприємця (поштовий 
індекс, адреса),контактний номер теле-
фону)

2. ПЛАНОВАНА ДІяЛЬНІСТЬ, 
її ХАРАКТЕРИСТИКА, ТЕХНІЧНІ 

АЛЬТЕРНАТИВИ.
Планована діяльність, її характе-

ристика.
Спеціальне використання лісових 

ресурсів шляхом проведення рубок го-
ловного користування та суцільних 
санітарних рубок. Заготівля деревини 
здійснюється на підставі спеціального 
дозволу – лісорубного квитка. Насаджен-
ня лісу на площі понад 20 гектарів.

Технічна альтернатива 1
Проведення поступових рубок го-

ловного користування на площі понад 
один гектар в межах захисних лісів, де 
згідно чинного законодавства можна 
проводити поступові рубки головного 
користування та проведення суцільних 
рубок головного користування на площі 
понад один гектар на решті ділянок.

Зрізування деревини здійснюється 
за допомогою бензопил Stihl, Husgvarna, 
Oleo-Mac, трелювання сортиментами за 
допомогою колісних тракторів із захва-
тами з подальшим транспортуванням на 
склад та зберігання продукції.

Технічна альтернатива 2
Проведення суцільних рубок голов-

ного користування на площі понад один 
гектар у межах ділянок відповідно до ма-
теріалів лісовпорядкування.

Зрізування деревини здійснюється 
за допомогою бензопил Stihl, Husgvarna, 
Oleo-Mac, трелювання сортиментами за 
допомогою колісних тракторів із захва-
тами з подальшим транспортуванням на 
склад та зберігання продукції.

 
3. МІСЦЕ ПРОВАДЖЕННя ПЛАНОВА-
НОї ДІяЛЬНОСТІ, ТЕРИТОРІАЛЬНІ 

АЛЬТЕРНАТИВИ. 
Місце провадження планованої 

діяльності: територіальна альтернати-
ва 1

Спеціальне використання лісових 
ресурсів здійснюється на території  лі-
сового фонду Державного підприємство 
«Бережанське лісомисливське госпо-
дарство», яке включає 8 структурних 
підрозділи – Урманське, Конюхівське, 
Козівське, Нараївське, Бережанське, 
Литвинівське, Підгаєцьке, Завалівське 
лісництва. Лісові масиви розташовані в 
межах Тернопільського та Чортківського 
адміністративних районах Тернопіль-
ської області.

Місце провадження планованої ді-
яльності: територіальна альтернатива 2

Територіальні альтернативи пла-
нованої діяльності не розглядаються 
оскільки територія підприємства є ви-
значеною, а кожний конкретний лісогос-
подарський захід запроектований дер-
жавними лісовпорядними органами для 
конкретної лісової ділянки відповідно 
до її фактичного стану

4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ 
ПЛАНОВАНОї ДІяЛЬНОСТІ 

Вплив на соціальне середовище 
носить позитивний аспект. Найбільш 
важливим із соціально-економічних 
факторів є можливість поповнення міс-
цевого бюджету і поліпшення загальної 
соціально-економічної ситуації в районі, 
забезпечення сировиною галузь будів-
ництва, зайнятості місцевого населення 
та працівників.

5. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПАРАМЕТРИ 

ПЛАНОВАНОї ДІяЛЬНОСТІ (ПОТУЖ-
НІСТЬ, ДОВЖИНА, ПЛОЩА, ОБСяГ 

ВИРОБНИЦТВА ТОЩО) 
Площа державного підприємства 

«Бережанське лісомисливське госпо-

дарство» складає 29 996,0 га. На основі 
проекту організації та розвитку лісового 
господарства підприємства та зведеної 
відомості розрахункових лісосік для 
постійних лісокористувачів розрахунок 
спеціального використання лісових ре-
сурсів проведено на 10 років. 

Щорічний обсяг рубок головного 
користування запроектовано 35,25 тис. 
м³ на площі 350,0 га, в тому числі ліси 
природоохоронного, наукового, істори-
ко культурного призначення - 1,12 тис. 
м³ на площі 20,0  га, експлуатаційні ліси 
– 32,40 тис. м³ на площі 310,0 га, захисні 
ліси – 0,69 тис. м³ на площі 10,0 га, рекре-
аційно-оздоровчі ліси – 1,04 тис. м³ на 
площі 10,0 га.

Щорічний обсяг суцільних санітар-
них рубок становить 5,48 тис. м³ на пло-
щі  37,7 га, в тому числі експлуатаційні 
ліси – 3,77 тис. м³ на площі 27,0 га, ліси 
природоохоронного, наукового, історико 
культурного призначення – 0,12 тис. м³, 
на площі 1,0 га, рекреаційно-оздоровчі 
ліси – 1,59 тис. м³ на площі 9,7 га.

Насадження лісу на площі понад 20 
гектарів, а саме лісорозведення дуба зви-
чайного, дуба червоного, сосни звичай-
ної та сосни чорної на  землях, призначе-
них для ведення лісового господарства і 
пов’язаних з ним послуг – площа 210,87 
га.

6. ЕКОЛОГІЧНІ ТА ІНШІ ОБМЕЖЕННя 
ПЛАНОВАНОї ДІяЛЬНОСТІ 

ЗА АЛЬТЕРНАТИВАМИ: 
щодо технічної альтернативи 1
При складанні карти технологічного 

процесу розробки лісосік враховувати 
вимоги Законів України «Про охорону 
навколишнього природного середови-
ща», «Про рослинний світ».

Під час розробки лісосік (лісоза-
готівля) враховувати вимоги «Правил 
рубок головного користування» та ви-
моги до здійснення санітарних рубок 
визначені Санітарними правилами в лі-
сах України, затвердженими постановою 
Кабінету Міністрів України від 27 липня 
1995 р. № 555, щодо розміщення лісосік, 
дотримання термінів примикання, допу-
стимих площ хвойних та листяних порід, 
подальше заліснення лісосік, видачі спе-
ціального дозволу - лісорубного квитка.

Під час розробки лісосік дотримува-
тись вимог «Правил пожежної безпеки 
в лісах України» затверджені наказом 
ДКЛГУ від 27.12.2004 № 278 (зареєстро-
вано в Міністерстві юстиції України 24 
березня 2005 р. з № 328/10608).

Дотримуватись Санітарних правил 
в лісах України, затверджених Постано-
вою КМ України від 27 липня 1995 р. № 
555, щодо збереження біорізноманіття, 
розробки в першу чергу пошкоджених та 
всихаючих насаджень.

Під час розробки дотримуватись 
«Правил охорони праці для працівників 
лісового господарства та лісової промис-
ловості» затверджених наказом ДКЛГУ 
від 13.07.2005 119 (зареєстровано в Мі-
ністерстві юстиції України 22 вересня 
2005 р. за № 1084/11364), щодо безпеч-
ного перебування працівників на лісосі-
ках, наявності засобів індивідуального 
захисту, справних машин та механізмів, 
наявності будиночків для обігріву тощо.

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні обмеження технічної альтер-
нативи 2 аналогічні альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання санітарно-охоронної зони 
та рівня шуму на межі житлової забудо-
ви.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розгля-
дається.

7. НЕОБХІДНА ЕКОЛОГО-ІНЖЕНЕРНА 
ПІДГОТОВКА І ЗАХИСТ ТЕРИТОРІї 

ЗА АЛЬТЕРНАТИВАМИ
щодо технічної альтернативи 1
На кожну лісосіку до початку її роз-

робки складається технологічна карта 
розробки лісосіки, додаткового еколо-
го-інженерного захисту не потрібно.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розгля-
дається.

8. СФЕРА, ДЖЕРЕЛА ТА ВИДИ МОЖЛИ-
ВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛя 

щодо технічної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого 

впливу планованої діяльності на до-
вкілля розглядатимуться для наступних 
компонентів:
• повітряне середовище – викиди 

забруднюючих речовин під час 
проведення технологічних опе-
рацій на лісосіках, під час роботи 
двигунів техніки і транспорту та їх 
обслуговування;

• водне середовище – на питні 
потреби працівників буде вико-
ристовуватись привізна вода; 
поверхневі та підземні води при 
здійсненні планованої діяльності 
не використовуються;

• ґрунти – пошкодження ґрунтового 
покриву під час трелювання та ви-
везення деревини;

• поводження з відходами –  збері-
гання відходів здійснюється згід-
но існуючих санітарно-епідеміоло-
гічних норм; подальша утилізація 
проводиться на основі договорів із 
спеціалізованим організаціям;

• шумове забруднення – відбуваєть-
ся вплив, пов’язаний з роботою 
двигунів техніки і транспорту та їх 
обслуговування;

• біорізноманіття – присутність лю-
дей та обладнання на технологіч-
них майданчиках; 

• навколишнє соціальне середови-
ще – вплив на місцеву економіку 
(забезпечення потреб населення, 
промисловості, створення нових 
робочих місць, відрахування по-
датків до місцевого бюджету); 

• клімат і мікроклімат – процес тех-
нологічних операцій на лісосіках 
не є діяльністю, що має значні ви-
ділення тепла, вологи, газів, що 
володіють парниковим ефектом і 
інших речовин;

• навколишнє техногенне середови-
ще – планована діяльність не спри-
чиняє порушення навколишнього 
техногенного середовища. У разі 
виявлення пам’яток архітектури, 
історії і культури, зон рекреації, 
культурного ландшафту та інших 
елементів техногенного середови-
ща в межах території здійснення 
планованої діяльності, будуть ви-
конуватись вимоги законодавства 
України.

Аналогічні обраному варіанту пла-
нованої діяльності.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання зон санітарної охорони та 
рівня шуму на межі житлової забудови.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розгля-
дається.

9. НАЛЕЖНІСТЬ ПЛАНОВАНОї ДІяЛЬ-
НОСТІ ДО ПЕРШОї ЧИ ДРУГОї КАТЕГО-

РІї ВИДІВ ДІяЛЬНОСТІ ТА ОБ’ЄКТІВ, 
яКІ МОЖУТЬ МАТИ ЗНАЧНИЙ ВПЛИВ 

НА ДОВКІЛЛя ТА ПІДЛяГАЮТЬ ОЦІНЦІ 
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛя (ЗАЗНАЧИТИ 

ВІДПОВІДНИЙ ПУНКТ І ЧАСТИНУ 
СТАТТІ 3 ЗАКОНУ УКРАїНИ «ПРО ОЦІН-

КУ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛя») 
Перша категорія видів планованої 

діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля, п. 21 ч. 
2 ст. 3 (усі суцільні та поступові рубки 
головного користування та суцільні са-
нітарні рубки на площі понад 1 гектар).

10. НАяВНІСТЬ ПІДСТАВ ДЛя ЗДІЙС-
НЕННя ОЦІНКИ ТРАНСКОРДОННОГО 

ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛя (В ТОМУ ЧИСЛІ 
НАяВНІСТЬ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО 
ТРАНСКОРДОННОГО ВПЛИВУ НА ДО-

ВКІЛЛя ТА ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВ, ДОВКІЛ-
Ля яКИХ МОЖЕ ЗАЗНАТИ ЗНАЧНОГО 
НЕГАТИВНОГО ТРАНСКОРДОННОГО 

ВПЛИВУ (ЗАЧЕПЛЕНИХ ДЕРЖАВ) 
Підстави для здійснення транскор-

донного впливу відсутні.

11. ПЛАНОВАНИЙ ОБСяГ ДОСЛІ-
ДЖЕНЬ ТА РІВЕНЬ ДЕТАЛІЗАЦІї 

ІНФОРМАЦІї, ЩО ПІДЛяГАЄ ВКЛЮ-
ЧЕННЮ ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ 

НА ДОВКІЛЛя 
Планований обсяг досліджень та рі-

вень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з ОВД у відповід-
ності з ст.6 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 
травня 2017 року.

12. ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА 
ДОВКІЛЛя ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛя 

УЧАСТІ В НІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ 
Планована суб’єктом господарюван-

ня діяльність може мати значний вплив 
на довкілля і, отже, підлягає оцінці впли-
ву на довкілля відповідно до Закону 
України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля». Оцінка впливу на довкілля - це про-
цедура, що передбачає: 
• підготовку суб’єктом господарю-

вання звіту з оцінки впливу на 
довкілля; 

• проведення громадського обгово-
рення планованої діяльності; 

• аналіз уповноваженим органом 
звіту з оцінки впливу на довкілля, 
будь-якої додаткової інформації, 
яку надає суб’єкт господарювання, 
а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадсько-
го обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонно-
го впливу, іншої інформації;

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

• врахування висновку з оцінки 
впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльно-
сті, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення. 

• У висновку з оцінки впливу на 
довкілля уповноважений орган, 
виходячи з оцінки впливу на до-
вкілля планованої діяльності, ви-
значає допустимість чи обґрунто-
вує недопустимість провадження 
планованої діяльності та визначає 
екологічні умови її провадження. 

Забороняється розпочинати прова-
дження планованої діяльності без оцін-
ки впливу на довкілля та отримання 
рішення про провадження планованої 
діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкіл-
ля передбачає право і можливості гро-
мадськості для участі у такій процедурі, 
зокрема 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 обговорен-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля 
протягом щонайменше 25 робочих днів 
громадськості надається можливість 
надавати будь-які зауваження і пропози-
ції до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та планованої діяльності, а також взяти 
участь у громадських слуханнях. Де-
тальніше про процедуру громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля буде повідомлено в оголошенні 
про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах 

території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби 
(COVID-19), спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, до повного його скасування 
та протягом 30 днів з дня скасування 
карантину, громадські слухання не про-
водяться і не призначаються на дати, 
що припадають на цей період, про що 
зазначається в оголошенні про початок 
громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля.

13. ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННя 
ОБСяГУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВНя ДЕТА-

ЛІЗАЦІї ІНФОРМАЦІї, ЩО ПІДЛяГАЄ 
ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ 

ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛя 
Протягом 20 робочих днів з дня 

оприлюднення цього повідомлення на 
офіційному веб-сайті уповноваженого 
органу громадськість має право надати 
уповноваженому органу, зазначеному у 
пункті 15 цього повідомлення, зауважен-
ня і пропозиції до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропози-
ції, вкажіть реєстраційний номер справи 
про оцінку впливу на довкілля планова-
ної діяльності в Єдиному реєстрі з оцін-
ки впливу на довкілля (зазначений на 
першій сторінці цього повідомлення). Це 
значно спростить процес реєстрації та 
розгляду Ваших зауважень і пропозицій.  

У разі отримання таких зауважень і 
пропозицій громадськості вони будуть 
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля та передані суб’єкту 
господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їх отримання). Особи, що 
надають зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на об-
робку їх персональних даних. Суб’єкт го-
сподарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково 
або обґрунтовано відхилити зауваження 
і пропозиції громадськості, надані у про-
цесі громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля. Детальна 
інформація про це включається до звіту 
з оцінки впливу на довкілля.

14. РІШЕННя ПРО ПРОВАДЖЕННя 
ПЛАНОВАНОї ДІяЛЬНОСТІ  

Відповідно до законодавства рі-
шенням про провадження планованої 
діяльності будуть спеціальні дозволи на 
використання лісових ресурсів – лісоруб-
ні квитки. (вид рішення відповідно до 
частини першої статті 11 Закону Украї-
ни “Про оцінку впливу на довкілля”) що 
видаються Тернопільським обласним 
управлінням лісового та мисливського 
господарства (орган, до повноважень 
якого належить прийняття такого рі-
шення).

Усі зауваження і пропозиції гро-
мадськості 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 ресур-
сів України, Департамент екологічної 
оцінки та контролю, 03035, м. Київ, 
вул. Митрополита Василя Липків-
ського, 35, тел./факс. (044) 206-31-40, 
(044) 206-31-50, e-mail: OVD@mepr.
gov.ua, контактна особа: Тіщенкова 
Марина Олегівна, директор Департа-
менту екологічної оцінки та контролю 
(найменування уповноваженого органу, 
поштова адреса, електронна адреса, но-
мер телефону та контактна особа).

___________________________________________ 
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки 

впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними засобами ведення 

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

___________________________________________ 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 

довкілля планованої діяльності 
(автоматично генерується програмними засобами ведення 

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

повіДоМлЕННя
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Державне 

підприємство «Бережанське лісомисливське господарство» код ЄДРПОУ 00993018
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 
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Овен
Ви пройдете оновлення самих себе. Знайдуться ті, 

кому захочеться нашкодити. Остерігайтеся неправди-
вих обіцянок.

Телець 
В особистому житті вас чекають величезні зміни. 

Усе перевернеться з ніг на голову. Узагалі тиждень ста-
не справжнім випробуванням.

Близнюки 
Не критикуйте свою половинку, не маючи для цьо-

го серйозних підстав. У вас з’явиться можливість зро-
бити дорогу покупку.

Рак 
Вашiй енергії можна буде позаздрити. Прислухай-

теся до прояву різних симптомів організму, це вбереже 
від багатьох проблем зі здоров’ям.

лев 
Вам випаде можливість помандрувати. Будуть ві-

дрядження та невеликі приватні поїздки. Дехто за-
йметься професійним розвитком.

Діва 
Доля відкриє перед вами нові професійні горизон-

ти. Приймаючи важливі рішення, будьте обачними.
ТеРези

Ваше самопочуття залежатиме від емоційного ста-
ну. Захистіть себе від зайвих переживань і нервових 
перевантажень.

СкОРпіОн 
У вас не буде проблем зi здоров’ям, якщо ви самi 

собi не нашкодите. Контролюйте раціон, займіться 
спортом.

СТРілець 
Не варто впадати в депресію. У професійних і кар’єр-

них починаннях вас супроводжуватиме приголомшли-
вий успіх.

кОзеРіг
Ваше завзяття помiтить керівництво i достойно 

оцiнить його. Власний бізнес буде успішним і  дасть 
пристойний прибуток.

вОДОлій 
Ви заводите нові знайомства з неймовірною легкі-

стю. Але випадок допоможе оцiнити домашній зати-
шок i сiмейне щастя.

РиБи 
Представникiв цього знаку можна назвати миро-

творцями. Саме ви допоможете своїм друзям вийти зi 
скрутного становища.

ГОРОСКОП
з 16 по 22 червня

Вітаю!
Свою любу правнучку

Сашу Трачук
із Збаража

з Днем народження!
Сердечно бажаю в цей день особливий, 
Щоб доля складалась яскраво, щасливо!
 Щоб у мирному небі Тобі сонце всміхалось, 
Щоби всі Твої мрії та плани збувались!
Дитячі роки промайнули,
Прийшла до Тебе юність золота,
Нехай у щасті та здоров’ї
Минають всі Твої літа.
Бери з життя усе найкраще,
Живи в любові й доброті,
Нехай лише троянди квітнуть
У молодім Твоїм житті!
Бажаю, щоб Ти кохала,
Коханою щоб була,
Щоби вірних друзів багато
Доля Тобі дала!
Хай ангели Божі Тебе бережуть,
Щастя і радість на крилах несуть!

З найкращими
 побажаннями - дід Іван 
з Котюжин Кременецького району. 

Вітаємо!
17 червня золоту дату – 
55 років святкує завжди 
молода і красива, добра, 

чуйна, відповідальна і просто 
дивовижна людина 

 Ніна Олександрівна 
Герасименко! 

Нехай це свято принесе у Ваше 
життя найважливіші у світі 
коштовності: здоров’я, сімей-
ний добробут, щастя, любов, 

життєві сили, гармонію, зати-
шок, радість на багато-багато 

років. Будьте щасливі!
З повагою колектив 

ВПП ТД АТ «Укрпошта».

Вітаємо!
Чарівну жінку, справжнього фахівця 

своєї справи
Ніну Олександрівну 

Герасименко
з Днем народження!

 Хай доля дарує Вам довгого віку,
Відпустить здоров’я міцного, 

добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,
Багато в ній буде любові й тепла.
Хай радість приносить 

Вам кожна хвилина,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай Бог посилає Вам спокою і миру
На щедрі, красиві і многії літа!

З повагою і вдячністю за співпрацю 
– колектив «Нашого ДНЯ».

Вітаємо!
Добру, щиру, хорошу людину, нашу вчорашню 

листоношу
Ніну Петрівну Онищук

із с. Котюжини Кременецького району
з Днем народження, 

який вона святкуватиме 18 червня!
Хочемо не тільки привітати її, а й подякувати за 
своєчасну доставку преси, пенсій, листів, посилок, 
грошових переказів, за сумлінну таку важку працю.
Наше село невеличке, але широко розкидане. Але це 
не лякало Ніну, бо чи то сніг, чи болото, чи дощ, вона 
завжди вчасно встигала принести не лише  виписані 
газети, а й необхідні продукти.
Пенсіонери завжди з радістю виглядали її жовті 
"Жигулі" в себе на вулиці. Купка людей розходилась, 
тримаючи в руках своє "очікування", а Ніна, втомле-
на і задоволена від роботи, поверталась додому, де її 
очікують п'ятеро дітей та старенька бабуся, з якою 
вона живе від народження.

То ж нехай усі тривоги йдуть у небуття,
Радістю і вдачею квітне хай життя!
Будь завжди здорова, на добро багата!
Сміхом і добробутом повниться хай хата!
Божа Матір хай Тебе оберігає,
Многії літа ми тобі бажаєм!

З повагою і вдячністю від жителів 
села Котюжини Кременецького району, 
вчителька-пенсіонерка Галина Загазей.

Реклама: 
+38 (068) 364-08-54

Вітаємо!
Мудру, вродливу 

жінку, директорку 
Бучацького ЦВПЗ 

Зеновію 
Василівну 

Остапишин
з Днем 

народження!
Бажаємо миру і спокою, теплого сонця,
 Ласкавої долі, доброго віку,
 Хай стукає радість у кожне віконце, 
Усяких гараздів і щастя – без ліку! 
Хай здоров’я не зрадить завчасно,
 Мир і злагода будуть в сім’ї, 
Хай у серці весна буде ясна 
Навіть в сірі, захмарені дні! 
Нехай Господь в житті допомагає, 
Дарує довголіття й безмір ласк, 
Нехай любов із неба посилає, 
Сьогодні, завтра й повсякчас!

 З повагою – колектив 
«Нашого ДНЯ». 

Дякуємо за співпрацю!

Вітаємо!
Чудову людину, гарну маму, люблячу 

бабусю, листоношу з м. Зборова
Марію Михайлівну Николишин

 з Днем народження!
Бажаємо удачі та любові,
І сонячної повені в  душі.
А ще – безмежний океан здоров’я,
Аби до ста топтати спориші.
Аби до ста весняно-молодою
Кружляти в танці на балу життя,
І вимолити внучці добру долю,
І правнуків повести до вінця.
Хай все приємне й радісне здійсниться,
Сумне ж минає досвітковим сном,
І кожен день хай щедро колоситься
Благополуччям, щастям і добром!
А доля хай наснаги додає
Красиво жити, мріяти, любити,
Щоб Ви зуміли все життя своє
Під Божою опікою прожити!

З повагою – рідні, друзі і «Наш ДЕНЬ».

У ціну газети враховано 
вартість поштових послуг: 

прийом та доставку видання 
до передплатників
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