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23 червня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 19-20, 
вдень 27-30 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.11, захід - 21.28. 

24 червня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура пові-
тря вночі 21-22, вдень 29-32 градуси тепла. Схід сонця - 5.11 
захід - 21.28. Повний місяць.

25 червня - хмарно з проясненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 21-22, вдень 28-33 градуси тепла. Схід 
сонця - 5.11, захід - 21.29. 

26 червня - хмарно з проясненням, дощ, можлива гроза, 
температура повітря вночі 20-21, вдень 23-24 градуси те-
пла. Схід сонця - 5.12, захід - 21.28. 

27 червня - хмарно з проясненням, місцями дощ, темпе-
ратура повітря вночі 18-19, вдень 23-25 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.12, захід - 21.28. 

28 червня - хмарно з проясненням, можливий дощ, тем-
пература повітря вночі 17-18, вдень 23-24 градуси тепла. 
Схід сонця - 5.13, захід - 21.28. 

29 червня - хмарно з проясненням, можливий дощ, тем-
пература повітря вночі 17-18, вдень 22-23 градуси тепла. 
Схід сонця - 5.13, захід - 21.28.

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

5
стор.

Чим вищі тарифи 
платять українці, 

тим більші зарплати 
й премії у тих, хто їх 

встановлює  8 стор.4 стор.

У ТЕРНополі МолоДЬ 
відроджує народні традиції

Як у день сонячного сонцестояння 
відзначили автентичне свято Купайла

Погода в Тернополі й області

У понеділок 21 червня – найдовший у році день. У минулому наші предки 
вважали його справжнім початком літа та святкували по-особливому. Саме у 
день літнього сонцестояння слов’яни відзначали свято  Купала або Купайла. 

Після хрещення Русі — прив’язали подію до Різдва Івана Предтечі. 

Цьогоріч цей день співпав із Зеленими святами. Молодь Тернополя  зібралася на березі озера, 
щоб відродити народні традиції. Заквітчані у вінках із зелені родинно та дружно водили кола,  ку-
палися, стрибали через вогнище, співали пісень, котили вогняне колесо. Організували свято разом 
з місцевими рідновірами та театром пісні "Оберіг" Тернопільського міського територіального цен-
тру обслуговування населення.

Маргаритки 
для Маргарити

Дорогі читачі!
Наступний номер «Нашого ДНя» вийде 

7 липня. Наш невеликий колектив 
іде на тижневі літні канікули. 

Сонечка Вам, тепла! Скоро зустрінемось! 

«БаБусина хаТа»: 
свіТлий доТик 

диТинсТва
про сторічну оселю
 на Тернопільщині зняли 
фільм та отримали перемогу

Де всі своЇ або 
Як Тернопіль 

фестивалив із 
відомими 
письменниками, 

режисерами і гуртами
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- Медичний працівник – це складна 
професія, бо ви відповідальні за люд-
ські життя. Цей рік пандемії показав, 
що медицина - це та галузь яку потріб-
но розвивати. Ми сьогодні відкрива-
ємо амбулаторію у селі Ласківці, яка 
надасть 10 робочих місць та зможе об-
слуговувати майже 4 тисячі населен-
ня Теребовлянської міської ОТГ. Ми 
докладемо всіх сил, щоб зробити мак-
симально доступними надання пер-
винної медичної допомоги на місцях, 
щоб людям не доводилося їхати за де-
сятки кілометрів. Наближається День 
медичного працівника, і я щиро вітаю 
вас з професійним свято, бажаю вам 
наснаги, міцного здоров’я, благопо-
луччя і добра вам та вашим родинам. 
Хай ваша нелегка праця приносить ра-
дість, - сказав Володимир Труш.

Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини обслуговуватиме 
жителів сіл Ласківці, Вербівці, Могиль-
ниця, Романівка, а це 3835 осіб, та на-
дасть 10 робочих місць. Встановлено 
сучасне обладнання для лікування й 
діагностики різних захворювань. 

За кошти державного бюджету було 
передано новий автомобіль Renaut 
Daster. Також амбулаторія забезпечена 
медикаментами для надання невід-
кладної медичної допомоги пацієнтам, 
засобами індивідуального захисту та 
антисептиками в повному об’ємі.

Обладнанням амбулаторія повні-
стю забезпечена згідно з взірцевим 
табелем матеріально-технічного осна-
щення, зокрема є електрокардіограф, 
пульсоксиметр, отоофтальмоскоп,  
пікфлуометр, ваги для дорослих та ді-
тей, доступна телемедицина.

Загальна вартість проєкту - понад 
8 млн. грн., 10% з яких – частка співфі-
нансування громади.

У Тернопільській міській територіальній громаді триває 
прийом заявок на участь у проєкті з підтримки малого та 
середнього підприємництва, мета якого - допомогти жителям 

громади одержати нові знання, необхідні для адаптації бізнесу до 
нової реальності в умовах пандемії через COVID-19.

До участі у проєкті запрошують команди з 2-х учасників, які представляють 
різні напрямки малого та середнього підприємництва (сімейне чи фермерське 
господарство, крафтове виробництво та інші) та працюють на території Терно-
пільської громади.

Для участі необхідно заповнити анкету за посиланням https://cutt.ly/Mn9M3Vf  
та пройти конкурсний відбір.

Прийом заявок триває до 30 червня (17:00).
Оголошення переможців відбудеться 2 липня на сторінці громадської органі-

зації «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» та сайті. За результатами 
конкурсу буде відібрано 15 команд (2 учасники у кожній), які візьмуть участь в 
тренінгах та працюватимуть над розвитком свого бізнесу

Переможці отримають можливість: покращити знання з антикризового ме-
неджменту; навчитися застосовувати онлайн-сервіси для продажу своєї продук-
ції; напрацювати бізнес-план; створити власний онлайн-магазин; протаргету-
вати свою продукцію за кошти проєкту; отримати часткове фінансування свого 
бізнес-плану, якщо він увійде у ТОП-5.

Випускник фахового коледжу 
економіки, права та 
інформаційних технологій 

класичного університету Тернополя 
Михайло Гаврилюк у напруженій 
боротьбі здобув бронзову медаль у 
метанні молота. 

Отриманою нагородою юнак показав, 
що готовий бути частинкою національної 
збірної команди України на Олімпійських 
іграх, які відбудуться в серпні в Токіо (Япо-
нія).

8-9 липня в Талліні (Естонія) Михай-
ло Гаврилюк візьме участь у молодіжному 
Чемпіонаті Європи з легкої атлетики.

У Тернополі котельні та 
паливні КП “Тернопіль-
міськтеплокомуненерго”  

зупинили на ремонт з 20 трав-
ня. У комунальному підприєм-
стві повідомляють,  роблять усе 
можливе, щоб уже незабаром 
відновити надавання послуги із 
гарячого водопостачання. 

Попередньо сформований графік 
зупинки котелень, який передбачав 
послідовну зупинку впродовж літа, 
переглянули, оскільки уряд припинив 
регулювання цін на газ для комуналь-
них підприємств «Теплокомуненерго» 
від 20 травня 2021 року. Це означає, 
що підприємство повинне оплачувати 
за місячний об'єм газу для надавання 
послуги напередодні, а не після отри-
мання проплат від споживачів, як було 
раніше. Тернопільські тепловики не 

мали змогу це робити, тому припини-
ли подачу гарячої води. Цей час вирі-
шили використати для проведення 
ремонтних та балансувальних робіт  у 
час вимушеної зупинки.  

З розумінням важкої фінансової, 
економічної і епідеміологічної ситу-
ації в країні адміністрація КП “Терно-
пільміськтеплокомуненерго”  зверну-
лася до  споживачів із проханням  про 
повну та вчасну сплату за спожиті по-
слуги підприємства, а також про спла-
ту заборгованості минулих періодів. 
При накопиченні значної суми боргу 
тернополяни можуть скористатися 
договором реструктуризації  та випла-
ти його частинами. Дізнатися про свій 
стан нарахувань та заборгованості ви 
можете за номерами  050-710-1578, 
095-710-1578, 066-340-1579.

На Тернопільщині відкрили нову амбулаторію
У селі Ласківці Теребовлянської міської ОТГ розпочала роботу амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини. Голова обласної державної адміністрації 
Володимир Труш взяв участь у відкритті закладу.

Підприємці можуть 
отримати допомогу

Заявки можна подати до 30 червня

ТерНоПоляН закликаюТь 
сплатити борги за гарячу воду

У котельнях міста зараз ремонтні роботи, 
але про дату їх запуску ще не відомо

Студент класичного університету Тернополя 
візьме участь в олімпійських іграх

 
Нещодавно в Луцьку проходив Чемпіонат України з легкої атлетики. У зв’язку зі спекотними погодними умовами на 

території Тернопільської області у вівторок, 22 
червня, о 15:00 запровадили температурний режим. 

Про це інформують у патрульній поліції Тернопільської 
області. 

Якщо температура повітря вдень сягає вище 28°C, рух вантажного 
транспорту, вага якого становить більше 24 тонн, буде тимчасово об-
межено на дорогах області. Щоб перечекати спеку, є спеціально відве-
дені місця вздовж доріг. 

Окрім того, патрульні спільно з працівниками Укртрансбезпеки пе-
ревірятимуть вантажні транспортні засоби на автомобільних дорогах 
загального користування в період підвищення температури повітря 
понад 28°C.  

Варто додати, під впливом такої температури дорожнє покриття 
нагрівається до критичних показників, внаслідок чого конструкція 
дорожнього одягу під впливом динамічного навантаження різко втра-
чає опорну здатність. Рухаючись такою дорогою, великоваговий тран-
спорт лишає на ньому свій слід – глибокі колії, через які утворюються 
тріщини, а згодом і вибоїни.

На Тернопільщині обмежують 
рух багатотонного транспорту
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29 березня 2019 року 
Святіший Отець 
Франциск Папа 

Римський у Базиліці Святого 
Петра своїм благословенням 
здійснив віднову почитання копії 
чудотворної ікони Розп’ятого 
Спасителя і корони тернового 
вінця, привезеної із Зарваниці. 
У такий спосіб було відновлено 
святість ікони, відомої багатьма 
дивами, яка повернулася з Риму 
до собору Зарваницької Божої 
Матері.

 З благословення архиєпископа і ми-
трополита Тернопільсько–Зборівської 
архиєпархії Василія Семенюка, для добра 
вірних і відновлення культу почитання 
ікони Розп’ятого Спасителя, ікона нині 
подорожує парафіями архиєпархії. 

Цими днями урочисто зустріли копію 
чудотворного образу парафіяни церкви 
Стрітення Господнього села Плотича 
Козлівського деканату. Під мелодійний 
перелив церковних передзвонів сільська 
дітвора у вишиванках пелюстками кві-
тів  стелила шлях іконі до храму, який в 
сяйві своєї краси, приймав святиню і на-
повнювався вірянами. Настоятель храму 
протопресвітер отець Богдан Зінченко та 
священники сусідніх парафій о. Володи-
мир П’єцух і о. Олег Довбенко відслужили 
молебень до Христа Чоловіколюбця, ви-
голосили повчальні промови. 

Отець Богдан розповів присутнім 
цікаву історію про ікону Розп’ятого Спа-
сителя, яка має початок з 1728 року. 
Того року мешканець Зарваниці Стефан 
Доган, їдучи із сусіднього села Дарахова 
додому, побачив у полі чорного кольору 
«шуфляду». Коли її оглянув, то всередині 
побачив на шовку намальований образ 
Розіп’ятого Ісуса Христа і забрав з собою. 
Все село приходило дивитися на образ. 
Навіть хотіли купити, але господар відпо-
вів, що Бог не продається та невдовзі зна-

хідку віддав до місцевого храму. У церкві 
мешканці Зарваниці стали свідками того, 
як по іконі стали спливати прозорі кра-
плі. Водночас при образі стали відбува-
тися різні дива та зцілення хворих. Про 
ікону Розп’ятого Спасителя, багатою ди-
вами, рознісся поголос далеко за межі За-
рваниці. Спеціальна комісія направлена 
до села митрополитом, в своїх докумен-
тах підтвердила правдивість чуда ікони. 
1742 року київський унійний митропо-
лит та львівський архиєпископ Атанасій 
Шептицький з благословення Папи Рим-
ського Бенедикта XIV ікону коронував 
та визнав чудотворною. Присутність цієї 
ікони та її популярність сприяла засну-
ванню окремого Зарваницького декана-
ту в 1756 році, а також перенесенню єпи-
скопського суду з Бережан до Зарваниці. 

Завдяки цьому, наприкінці XVIII сто-
ліття Зарваниця була дуже популярною 
серед населення краю, яке звідусіль її 
відвідувало. У місцевій церкві Пресвятої 
Трійці на чільному місці постійно стояв 
невеликий вівтар з чудотворним образом 
Розп’ятого Христа. На ньому була терно-
ва корона з діамантами, золоті та срібні 
ланцюжки, золоті монети, що виблиску-
вали в сяйві срібних дзеркал гданського 
оздоблення. Про впливовий ореол образу 
свідчать ці дорогоцінні дари, які надава-
ли фундатори храму, українські та поль-
ські шляхтичі, міщани та селяни з Гали-
чини, Поділля, Покуття, Волині, Молдови. 

 Майже 200 років образ постійно збе-
рігався у парафіяльній церкві Пресвятої 
Трійці. Під кінець Другої світової війни 
1944 року ікону, аби вона не була зни-
щена безбожниками, які наближалися 
фронтом, таємно було вивезено із Зарва-

ниці до Львова, мабуть, в митрополичі 
палати, де вона безслідно зникла в воєн-
ній розрусі.  Бо скоро не стало Митропо-
лита Андрея Шептицького, були заареш-
товані єпископи та розігнані монахи. 
Багатолітні пошуки старовинної ікони 
нічого не дали.

Враховуючи те, що оригінал чудо-
творної ікони Розп’ятого Спасителя, на-
певно, втрачений назавжди, то для від-
новлення  її культу почитання, Владика 
Василій Семенюк ініціював і благословив 
створення її копії, яка була виконана іко-
нописцем Володимиром Свідерським на 
початку 2019 року. А вже у березні копію 
ікони коронували і освятили у Ватикані 
та повернули до Зарваниці.

Тож нині чудотворна ікона Розп’ято-
го Спасителя прямує по селах до наших 
сердець, щоб ми разом були з нашим Го-
сподом, аби не залишав нас сиротами, а 
завжди охороняв і надавав свою опіку. 
Такими словами закінчив свою розповідь 
отець Богдан, чим заворожив вірян, що в 
тиші щиро молилися та прикладалися до 
святині, і перед нею просили Божої по-
мочі для свої земних справ та прощення 
за необдумані кроки й допущені гріхи. 
Упродовж трьох днів у храмі перед іко-
ною відбувалися Служби Божі, Молебень, 
Акафіст, Вервичка, проводилися духовні 
розважання, що залишили добрий слід 
в серцях парафіян, сприяли утверджен-
ню їх християнських чеснот, збагачення 
їхнього духовного і тілесного милосердя. 

З особливим духовним піднесенням 
відбулася зустріч з іконою Розп’ятого 
Спасителя колективу ФГ «Вікторія–92» 
та його керівника Олександра Пеляка. 
Спільна молитва за мир на Сході України, 

за припинення пандемії коронавірусу, 
оздоровлення хворих і за медичних пра-
цівників, об’єднувала присутніх у храмі.  
Також в молитвах лунали прохання до 
Господа за погожі жнива і щедрі врожаї 
в господарстві та добробут в родинах. За  
Божу поміч у починанні добрих справ і їх 
успішне завершення. Кожному члену ко-
лективу господарства «Вікторія–92» свя-
щенник вручив пам’ятні образки, уділив 
миропомазання і благословення на будні 
їхнього життя. 

Після молебеня отець Богдан подя-
кував керівництву ФГ «Вікторія–92» за 
значну жертовну благочинність в прове-
денні художнього розпису церкви, а нині 
реставрації її  фасаду, що є неоцінимим 
вкладом і допомогою господарства пло-
тичанській церковній громаді. 

 Олександр Пеляк побажав пароху 
отцю Богдану щедрих врожаїв  на духов-
ній ниві, наголосивши, що духовний хліб 
завжди необхідний людям, як і насущ-
ний, про що необхідно дбати. Бо хліб на 
столі й святість у душі в одвічній люд-
ській пошані.

Іван ДУФЕНЮК.  

у ПлоТичі молилися до чудоТворної 
ікони розП’яТого сПасиТеля
Святиня із Зарваниці, яку освятили і коронували

у Ватикані, мандрує селами Тернопільщини
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Тож про тарифи, 
точніше про тих, 
хто їх встановлює. 

Виходить, чим вищу 
платню за компослуги 
встановлює Національна 
комісія, що здійснює 
державне регулювання 
у сферах енергетики 
та комунальних 
послуг (НКРЕКП), тим 
вищу зарплату хоче 
отримувати. 

Із липня НКРЕКП знову під-
вищує собі зарплату на 47%, 
порівняно з аналогічним пе-
ріодом 2020 року. Відповідний 
проєкт постанови оприлюдне-
ний на сайті комісії. Зарплат-
ний фонд на третій квартал 
2021 року склав 138 мільйонів 
гривень, в аналогічному періоді 
минулого року було 93 мільйо-
ни. Для цього НКРЕКП на третій 
квартал вирішила підвищити 
ставку плати на своє утриман-
ня на 21%. Ставку на регулю-
вання зобов’язані платити всі 
постачальники газу, електрое-
нергії та житлово-комунальних 
послуг до спеціального фонду 

держбюджету. Ці кошти з бю-
джету спрямовуються на утри-
мання комісії. Загальні витрати 
бюджету на утримання комісії 
в третьому кварталі збільшать-
ся майже на половину - до 178 
мільйонів.

Слід нагадати, на 2021 рік 
члени НКРЕКП вирішили під-
вищити собі зарплату у 1,5 
раза, збільшивши бюджетне 
фінансування до 700 мільйонів 
гривень на рік. У 2020 році їх 
зарплата зросла вдвічі - в серед-
ньому до 2,1 мільйона.

Крім зростання зарплат, 
НКРЕКП практикує преміюван-
ня членів комісії з 50% посадо-
вого окладу кожні три місяці. 
Остання премія в розмірі 1,25 
мільйонів була затверджена в 
кінці квітня.

«Відзначилися» й нардепи, 
збільшивши витрати на суди 
на 600 мільйонів гривень за 
рахунок паралімпійців. Рада 
ухвалила законопроєкт, який 
передбачає збільшення витрат 
на діяльність судів на згадану 
суму за рахунок зменшення 
витрат на участь національних 
збірних команд в Паралімпій-
ських і Дефлімпійських іграх. За 

документ проголосували дуже 
дружно - аж 301 депутат при 
необхідному мінімумі у 226 го-
лосів.

Як відомо, вітчизняний по-
літикум полюбляє скаржити-
ся на нестачу грошей. І це при 
тому, що ряд політиків часто 
«світяться» на всеукраїнських 
та регіональних телеканалах. 
А це задоволення не з дешевих. 

Так ось, партії та їхні регі-
ональні осередки отримали 
фінансування у сумі 2 млрд. 69 
млн. гривень у 2020 році. Лево-
ва частка надходжень - приват-
ні внески, зібрані напередодні 
та під час місцевих виборів. Такі 
висновки зробив Рух ЧЕСНО, 
проаналізувавши фінзвітність, 
оприлюднену Мінцифрою та 
Державною податковою служ-
бою. Походження більшості ко-
штів досі невідоме.

133 партії вказали бодай 
якийсь дохід. За надходження-
ми лідирують парламентські 
партії - найвищі місця у рейтин-
гу їм забезпечує держфінансу-
вання. Так, торік п’ять цих пар-
тій отримали з держбюджету 
213 мільйонів на статутну ді-
яльність і 467,3 мільйони ком-

пенсації витрат на ведення пе-
редвиборчої кампанії (вибори 
до ВР 2019 року). Тож із понад 
2 мільярдів надходжень, 680 
мільйонів - державні кошти. Ще 
1,4 мільярда - внески.

Лідером за фінансуванням 
у 2020-у стала «Слуга народу». 
Сукупні доходи (про)прези-
дентської партії перевищують 
445 млн. грн., із яких 185 млн. - 
бюджетні кошти (70 млн. держ-
фінансування і майже 115 млн. 
компенсації за виборчу кампа-
нію).

Друга позиція у «Європей-
ської солідарності» - дохід ми-
нулоріч склав 262 млн. грн., із 
яких 122 млн. - внески. 

Також у фінансуванні ліди-
рують «Голос», «Батьківщина» 
та ОПЗЖ. Більшість коштів пар-
тії отримали з держбюджету, а 
внески не перевищують 35%.

У Русі ЧЕСНО зазначають: 
найімовірніше, фінзвітність 
не повна. Дані податкової не 
містять звітів значної частини 
центральних осередків партій. 

ЧЕСНО виявив лише 204 цен-
тральні партійні звіти, а в Укра-
їні зареєстровано близько 370-
380 партій. Частина з них існує 
лише на папері. 

Також у даних відсутні звіти 
частини регіональних партій, 
які отримали мандати у місце-
вих радах.

До слова, парламентські 
партії роблять спробу позба-
вити НАЗК, яке моніторить, 
куди витрачаються партіями 
державні кошти і може призу-
пинити фінансування, функції 
контролю. А раніше депутати 
дозволили партіям не подава-
ти фінансові звіти, прикрива-
ючись пандемією. Українці досі 
не мають можливості дізнатися 
інформацію про надходження 
грошей партіям у рік місцевих 
виборів.

Що фінзвіти 
мають до ковіду, 
крім того, аби 
щось приховати?
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Чим вищі тарифи платять українці, тим більші 
зарплати й премії у тих, хто їх встановлює  

В Україні ні з тарифами, ні з політикою нема пуття. Люди 
нарікають на перше й друге. І не даремно. Тарифи зростають 

безбожно. А політиків держава мусить «підгодовувати».  

Кабмін вирішив 
підвищити вартість 
ввезення в Україну 

деяких категорій товарів. 
якщо зараз максимальна 
ціна безмитного ввезення 
в країну товарів у ручній 
поклажі або супровідному 
багажі для пунктів пропуску 
в аеропортах і морпортах 
становить 1000 євро, то в 
уряді бажають опустити 
«стелю» до 430 євро.

Водночас, якщо сьогодні гранич-
на вартість безмитного ввезення 
товарів через інші пункти пропуску 
становить 500 євро, то в Кабміні за-
пропонували парламенту опустити її 
до 300. В уряді підтримали відповід-
ний законопроєкт, а такі заходи пояс-
нили необхідністю оновити частину 
Угоди про асоціацію з Євросоюзом. 
Про це повідомляє УБР. 

«Це торкнеться будь-яких това-
рів. Якщо вони коштують сьогодні 
до 1000 євро і 500 євро, відповідно, 
то їх не оподатковують. Важливо, що 
йдеться про загальну вартість. Це не 
той випадок, коли ви везете п’ять то-
варів по 1000 євро. Я думаю, що зни-
ження цих лімітів зумовлене якраз 
розвитком комерції з-за кордону», 
- сказав митний юрист Ярослав Ли-
сенко.

За його припущенням, в Кабміні 
просто проаналізували, скільки за 
останній час приходило товарів із-за 

кордону у вигляді посилок. На рішен-
ня, можливо, вплинуло і зростання 
надходження товарів від поштових 
операторів. Останні показують, на-
скільки іноземна продукція набирає 
у нас популярності.

Тим паче, що все більше українців 
закуповуються в тому ж Китаї. Не ка-
жучи вже про магазини, які возять в 
Україну, наприклад, електроніку під 
виглядом фізосіб. Тому влада й вирі-
шила зловити момент для збільшен-
ня надходжень до бюджету.

Сказати, скільки сьогодні мита 
платять українці за такі товари, не-
просто. У кожного товару - своє мито. 
Для цього й існує закон «Про митний 
тариф» та Український класифікатор 
товарів зовнішньоекономічної діяль-
ності (УКТЗЕД) з кодами, за якими і 
визначається вартість ввезення. На-
приклад, 10% або 5% від ціни самого 
товару.

«У деяких випадках розмір мита 
залежить також і від ваги товару. Але 
це, звісно, для перетину кордону на 
автомобілі. Наразі «стеля» - не біль-
ше 500 євро на людину, але при цьому 
товар не повинен важити більше 50 
кг. Для літаків такі ліміти щодо ваги 
не встановлені, оскільки там все одно 
існує доплата», - зазначив Лисенко.

Торік в області відділами 
державної реєстрації 
актів цивільного стану 

зареєстровано 4536 шлюбів. 
Порівняно з 2019-им, кількість 
шлюбів зменшилася на 1146 
одиниць.

Майже всі шлюби (96,2%) були укладе-
ні між громадянами України. Рідше жителі 
області брали шлюб із громадянами інших 
держав, повідомляє Головне управління 
статистики у Тернопільській області. 

Так, минулоріч 138 українок віддали пе-
ревагу іноземцям: 84 з них поєднали свою 
долю з громадянами країн Європи, 27 - із 

громадянами країн Азії, 21 - із громадяна-
ми країн Африки та 6 - з громадянами країн 
Америки.

Серед 24 громадянок інших країн, яких 
обрали наречені з України, 20 - громадянки 
країн Європи; 4 - громадянки країн Азії. 

Також в області зареєстровано 10 шлю-
бів між громадянами інших країн, з них 
3 - між громадянами однієї країни, а саме: 
Нігерії, Туреччини та Узбекистану; 7 - між 
громадянами різних країн, а саме: 4 гро-
мадянина Єгипту та 1 громадянин Індії 
одружились з громадянками Польщі, 1 
громадянин Афганістану - з громадянкою 
Узбекистану та 1 громадянин Ліберії - з  
громадянкою Конго (Кіншаса). 

Після 1 липня 
з відкриттям 
ринку землі 

середня ціна одного 
гектара сільгоспугіддь 
буде коливатися на 
рівні близько 50 тисяч 
гривень. Таку цифру 
озвучив у інтерв’ю 
«Фактам» міністр 
аграрної політики і 
продовольства Роман 
Лещенко. 

На тлі майбутнього за-
пуску ринку землі він спро-
стував побоювання про 
різке зростання вартості 

сільськогосподарських діля-
нок. «Ми не бачимо, що буде 
різкий стрибок ціноутво-
рення. Вартість буде визна-
чатися ринком», - сказав мі-
ністр. 

Закон про ринок землі 
набуває чинності з 1 липня 
2021 року. Згідно з докумен-
том, перші два роки землю 
зможуть купувати виключ-
но фізичні особи-громадя-

ни України і не більше 100 
гектарів в одні руки. Після 
цього - наступні два роки 
землю зможуть купувати 
українські юридичні особи 
не більше 10 тисяч гектарів 
в одні руки. 

Водночас, землі сільсько-
господарського значення 
державної та комунальної 
власності продаватися не 
будуть.

Вартість імпортних 
посилок зміниться

З ким одружуються жителі Тернопільщини

Скільки коштуватиме гектар 
землі після 1 липня
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Дитинство Тернополя 
й душевні рецепти від 

місцевих авторів 
 Розпочався фестиваль 16 черв-

ня. Перший день присвятили лі-
тературі Тернополя. Місцеві пись-
менники спілкувалися з читачами 
в бібліотеці-музеї «Літературне 
Тернопілля». Тарас Циклиняк  
представив проєкт «Дитинство 
Тернополя», де розповів про жит-
тя містян у період Другої світової 
війни. Автору вдалося видати 10 
книг, куди увійшли історії, спога-
ди дитинства людей, народжених 
у Тернополі у 30-х роках. 

- Проєкт розпочався близько 
півтора року тому, коли мене по-
просили зробити відео із наріз-
кою спогадів про місто, - розповів 
Тарас Циклиняк. - Чесно кажучи, 
мені не дуже хотілося братися за 
таку справу, але я зрозумів, що 
треба встигнути записати спога-
ди старших людей. Тоді я позна-
йомився з Іриною Максимів і вона 
розповіла мені про своє життя. І 
моя обіцянка перевести її слова 
у книжку змусила мене довести 
справу до кінця.

  Ірина Мацко презентувала «Ду-
шевні рецепти». Книга складаєть-
ся з 3 маленьких збірок: «Шпинат 
для мозку», «Імбир для душі» та 
«Мигдаль для серця». Авторка на 
сторінках розмістила короткі іс-
торії, новели з життя та поради, 
як бути в тій чи іншій ситуації.

- Усе розпочалось з того, що я 
почала писати для себе і видавати 
їх не планувала. Але коли назби-
ралося досить багато, задумалася 
про видавництво. І дуже рада, що 
вдалося знайти такий цікавий 
формат рецептів і побудовані 
вони так, що вказується страва, 
час приготування, поживність і 
секрет рецепту, – розповіла Ірина 
Мацко. 

Українці в Голлівуді: день 
кіно і не тільки

Другий день фестивалю при-
святили українському кіно. Вла-
штували покази документально-
го фільму про життя та ув’язнення 
Василя Стуса «Ваш Василь», ко-
роткометражки «Однокласник» 
режисера Максима Мельника, а 

також екранізації роману Василя 
Шкляра «Чорний Ворон». 

Станіслав Сукненко презен-
тував свою книгу «З України до 
Голлівуду». За її мотивами зняли 
однойменний фільм українською 
та англійською мовами. Автор 
розповів про видатних українців, 
які жили в Америці та працюва-
ли над створенням голлівудських 
фільмів.

– Коли я починав роботу над 
книжкою, я не думав, що в Голлі-
вуді було стільки українців. Мені 
вдалося знайти більше ста людей, 
– розповів Станіслав Сукненко.

Наше фентезі та іздрик, 
який… не писатиме вірші

Далі фестиваль перемістився 
в затишну атмосферу Тернопіль-
ського обласного драмтеатру. 
Третій день потішив прихиль-
ників фентезі, які мали змогу 
поспілкуватися з Дарою Корній. 
Письменниця за допомогою сво-
єї літератури популяризує укра-
їнський міф. Вона розповіла про 
серію книг «Чарівні істоти укра-
їнської міфології», де описані пер-
сонажі з міфів на різних теренах 
України. 

Читали свої вірші відомий 
український поет, журналіст та 
спортивний коментатор Дмитро 
Лазуткін і Галина Крук, поетка та 
літературознавчиня. Марк Лівін 
разом із тернопільським автором 
Іллею Полудьонним презенту-
вали спільну книгу під назвою 
«Простими словами». Вона скла-
дається з 32-ох епізодів про емоції 
та простими словами пояснює їх. 
Часті гості фестивалю «Ї» - відомі 
українські публіцисти брати Віта-

лій і Дмитро Капранови - виступи-
ли з презентацією книги «Рута». 

Завершив день гурт «Лінія Ма-
нергейма» за участі Сергія Жада-
на. Музиканти зуміли поставити 
усіх відвідувачів на ноги та відір-
ватися на повну.

Четвертий день фестивалю 
запам’ятався незвичними пое-
тичними авторськими перфор-
мансами. Олександр Ірванець 
презентував свою книгу п’єс 
«3+2», яка складається з п’яти 
творів, три з яких написані дав-
ніше, та два зовсім нових. Також 
захоплювали та дивували своїми 
віршами Артем Полежака й Олена 
Герасим’юк. 

Поставити знак оклику в літе-
ратурній частині програми цього 
дня випала Юрку Іздрику, одному 
із найбільш популярних та знаних 
поетів сучасної літератури, який 
зібрав біля себе чи не весь зал. Він 
розповів про свою поетичну збір-
ку «Інші речі». Окрім цього, Іздрик 
читав нові вірші та вже всіма улю-
блені рядки під музичний супро-
від. Також поет на сцені заявив, 
що… більше не писатиме вірші.

- З віршами я прощаюся сьо-
годні, привселюдно у вашій при-
сутності. Прийшов час із ними 
прощатися методом читання, – 
зауважив Іздрик.

про любов, пандемію та 
смішне: шукаємо нові 

українські романи 
П’ятий день фестивалю диву-

вав і захоплював. Новий проєкт 
презентували журналістка Тетя-
на Терен і письменник Тарас Про-
хасько. Тетяна Терен – авторка 
книги «Сотворіння світу. Сім днів 

із Тарасом Прохаськом» про жит-
тя і творчість письменника з його 
розповідей. Сім днів спілкування, 
40 годин запису та рік розшифро-
вування - саме стільки часу зна-
добилося, аби видання побачило 
світ.

Макс Кідрук розповів про за-
плановану серію книг «Нові Темні 
Віки», яка обіцяє історію про світ, 
який оговтується після пандемії. 
За словами автора, такий задум у 
нього з’явився задовго до поши-
рення коронавірусу, якого, мов-
ляв, не можна було уникнути.

– Події розпочинаються у 2041 
році. Я описуватиму колонізацію 
на Марс, екологічні та політичні 
проблеми Землі цього часу. Не 
вважаю твір фантастикою, але він 
включатиме опис технологій, які 
насправді можуть бути доступни-
ми через 150-200 років, – розповів 
Макс Кідрук.

Побачити книгу можна буде 
вже на наступному фестивалі «Ї». 
Поки ж усі писали великі романи, 
Андрій Любка написав малий. 
Автор традиційно завітав у Тер-
нопіль на фестиваль «Ї» і презен-
тував нову книгу - «МУР» або «Ма-
лий український роман».

– Я написав веселий роман, щоб 
позбутися тривоги, я написав те, 
що хотів написати все життя. Це 
книжка-стьоб, тут немає жодного 
серйозного слова, але передусім, 
це стьоб із української літератури, 
в тому числі, і сучасної, як би це не 
звучало. Це і стьоб з українських 

читачів, які весь час вимагають 
чогось від авторів і питають: «Де 
наш великий роман?» – проко-
ментував автор.

Завершував літературну про-
граму 8-го фестивалю «Ї» Юрій 
Андрухович зі своєю новою кни-
гою «Радіо Ніч», яка розповідає 
історію музиканта Йосефа Роць-
кого. Автор розповів про написан-
ня книги, характер героя, його ду-
шевний стан та непросте життя.

– Писав я його два роки. В цен-
трі роману музикант із дуже не-
простою долею. Це роман про 
любов, і не тільки про любов до 
музики, і про любов між чолові-
ком і його супутницею, – поділив-
ся письменник.

Урізноманітнювали програму 
та літературні виступи за допомо-
гою музики. На сцені драмтеатру 
виступив львівський гурт «Тріо 
Мар’яничі» із чарівною вокаліст-
кою - поетесою, співзасновницею 
«Видавництва Старого Лева» 
Мар’яною Савкою. Хедлайнерами 
фестивалю став гурт «Kalush».

- Фестиваль «Ї» вкотре довів, що 
тут всі свої, - кажуть організатори.   

До речі, «Ї» не забуває і про мо-
лодих авторів. Твори перемож-
ців літературної молодіжної 
сцени увійшли в антологію 
фестивалю. Кошти з продажів 
будуть передані на лікування 
малого тернополянина Макси-
ма Антонишина, якому вста-
новили діагноз СМА - спинально 
м’язова атрофія. 

Де всі своЇ або Як Тернопіль фестивалив із 
відомими письменниками, режисерами і гуртами

п’ять днів тривав у Тернополі 8-ий «Мистецький фестиваль «Ї», 
який торік через пандемію не відбувся. Він зібрав понад 30 

відомих сучасних письменників, режисерів, 8 музичних гуртів 
і кілька сотень відвідувачів. про що говорили юрій іздрик, 

андрій любка, юрій андрухович, Максим кідрук, які новинки 
літератури почитати і що послухати - про все це далі. 
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- Ларисо Іванівно, яка зараз ситуа-
ція з народжуваністю у Лановецькій 
громаді?

- Мабуть, найголовніша проблема у 
нас те, що якраз падає народжуваність. 
Наприклад, коли я прийшла на роботу, 
в Лановецькому районі проживало 47 
тисяч населення. Зараз же на цій тери-
торії мешкає 28800 людей. Відчуваєте 
різницю? І так, власне, по всій Україні. 
Населення старіє, молоді виїжджають на 
заробітки. Раніше, коли вагітна ставала 
на облік, на запитання, де працює, чули 
відповідь: в тій чи іншій установі. А те-
пер - жінки переважно без роботи. 

Чоловіки на заробітках, рідко вся 
сім’я разом, вдома. Звідси і невтішна ста-
тистика. Недалеке минуле: в 2010 році 
в Лановецькому пологовому відділенні 
народилось 245 дітей, у 2020-му - лише 
98 немовлят. Сьогодні, на жаль, рідко хто 
народжує втретє. Якщо у сім’ї двоє дітей 
- це вже добре. 

- Але медики наголошують: крім 
неповторного почуття щастя бути ма-
тір’ю, жінка отримує ще й переваги на 
користь свого здоров’я, якщо народ-
жує. 

- Справді, при виношуванні дитини 
в жінок знижується ризик онкологічних 
захворювань, це відмінна профілактика 
раку молочних залоз, ендометрії, яйни-
ків. Після пологів лікується ряд хроніч-
них захворювань, таких як ендометріоз, 
полікістоз яйників. Відомо багато випад-
ків розсмоктування кіст не тільки на жі-
ночих органах, а й на хребті. Вагітність і 
пологи продовжують молодість і настан-
ня клімактеричного періоду. За час своєї 
роботи пам’ятаю жінку, яка народжувала 
дитину в 50 років. На Лановеччині є три 
жінки, які народили 10-11 дітей. Прига-
дую, недавно я приїхала в одне село на 
онкопрофогляди. Зайшла жінка, яка чу-
дово виглядає - обличчя молоде, зачіска, 
одягнена зі смаком. Уважніше придиви-
лась - це Таня, мама 11-ти дітей. Діти ви-
ховані і турбуються про свою маму. Вона 
щаслива!

- Однією з причин, чому жінки нині 
мало народжують, як ви уже зауважи-
ли, є і соціальна складова. 

- Що ж, зараз справді важко забез-
печити дітей матеріально. Тож тішуся з 
того, що у Верховну Раду подали проєкт 
Закону «Про збільшення  грошової допо-
моги при народженні дитини», який пе-
редбачає при перших пологах - 50 тисяч, 
других - 100 тисяч, третіх і більше  - 150 
тисяч гривень, відповідно. Важливо, щоб 
депутати його затвердили. Можливо, це 
хоч трохи підштовхне наших жінок ста-
вати мамами частіше. До речі, перебува-
ючи в  Угорщині, поцікавилась у колег 
про допомогу жінка, які народили і пе-
ребувають в декретній відпустці. Так от, 
вони отримують від держави по 400 євро 
щомісяця до трирічного віку дитини. У 
нас ця сума становить 700-800 гривень 
в місяць.

- А що, як керівника акушерсько-гі-
некологічної служби Лановеччини, 
вас тішить?

- Те, що практично немає перериван-
ня вагітності. Раніше це було в районі ве-
ликою проблемою. На 420 пологів за рік 
припадало 240 абортів. Навіть у 2010-
ому було 52 переривань вагітності, а в 
2020-ому - 6. Жінки стали користуватись 
сучасними контрацептивами, планувати 
свою вагітність, дорожити щастям стати 
мамою. 

- Що ви побажали би своїм пацієнт-
кам? 

- Бажаю усім жінкам відповідально 
ставитися до свого здоров’я.  Раніше ба-
гато уваги у сфері медицини приділяли 
профілактичній роботі, і це попереджу-
вало чимало захворювань. Тепер цього 
не має. Кожен має дбати про своє здо-
ров’я сам. На жаль, люди не завжди поспі-
шають до лікаря, хіба що вже геть погано. 
Дуже мало жінок приходить і каже: я хочу 
знати, чи в мене все гаразд із здоров’ям. 
Буває, звертаються надто пізно, коли 
допомогти надто важко. Тому хочу наго-
лосити: шановні жінки, у нас зараз є всі 
доступні методи діагностики захворю-
вань, в тому числі, й  онкологічних, УЗД 
і мамографія. В цьому році в КНП «Лано-
вецька міська лікарня» також придбано 
гістероскоп, який дає змогу діагностува-
ти проблеми, пов’язані з маткою. 

Приходьте, працюємо щоденно, раді 
вам допомогти. Адже кожна жінка по-
винна раз у рік проходити УЗД молоч-
них залоз і органів малого тазу, огляд 
акушер-гінеколога, щоб почути щасливе 
слово - здорова! 

Отож, здоров’я усім, нехай радістю і 
дитячим сміхом повниться кожна сім’я.  

Мирослав КОЛОМІЙЧУК. 

Люди, щеплені двома 
дозами вакцини 
від COVID-19, вже 

можуть отримати в Україні 
Міжнародне свідоцтво про 
вакцинацію. У Тернопільській 
області таких людей 
понад три тисячі. Про це 
повідомила директорка департаменту охорони здоров'я 
Тернопільської облдержадміністрації Ольга ярмоленко.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію видають у паперовій фор-
мі після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медично-
му закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я.

«Міжнародне свідоцтво про вакцинацію вже видається жителям 
Тернопільської області, які вакциновані двічі. Таких людей в області 
є понад три тисячі. У свідоцтві вказуються дати, коли були зроблені 
щеплення та якою вакциною», - каже Ольга Ярмоленко.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію можна буде використову-
вати для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть 
це свідоцтво. Також в Україні розробляють «Ковідний сертифікат». 
Його планують запустити з 1 липня 2021 р.

«Коронавірусний сертифікат можна буде отримати як у паперо-
вому, так і в електронному форматі (міститиме QR-код). У цьому до-
кументі буде вказано вже більше інформації, аніж в Міжнародному 
свідоцтві про вакцинацію. Зокрема, буде вказано про захворювання 
та термін захворювання. А також, якщо пацієнт робив аналізи на 
визначення рівня антитіл до COVID-19, то будуть вказані останні ре-
зультати», - розповідає Ольга Ярмоленко.

У планах зробити дві версії «Коронавірусного сертифіката»: вну-
трішній - для користування всередині країни, і зовнішній - для виїзду 
за кордон. Однак, через те, що міжнародні вимоги до такого сертифі-
кату ще не затверджені, його формат може модифікуватися, щоб він 
відповідав вимогам ЄС та ВООЗ.

У Тернопільській області 
скоротили кількість медичних 
закладів, які приймають хворих 

на COVID-19: із ліжкового фонду 
під COVID-19 (50% від загальної 
кількості, це 2383) залишили 790.

719 з них - забезпечено киснем. Зокрема, 
457 – централізовано, 262 – концентратора-
ми. Загалом, із ковідними відділеннями за-
лишилося 7 лікарень.

За словами директорки департаменту 
охорони здоров'я ТОДА Ольги Ярмоленко, 
кількість хворих на COVID-19 в області сут-
тєво знизилась.

Зазначимо, Тернопільська область є се-
ред регіонів, де коефіцієнт виявлення нових 
випадків коронавірусу, а також рівень захво-
рюваності на 100 тисяч населення у ній від-
повідають «зеленому» рівню епідбезпеки.

У Тернопільській області залишили сім 
лікарень, куди госпіталізовують хворих з 
коронавірусною інфекцією COVID -19. Йдеть-
ся про КНП «Заліщицька центральна місь-
ка лікарня», КНП «Чортківська центральна 
міська лікарня», КНП «Кременецька опорна 
лікарня» Кременецької райради, КНП «Тер-
нопільська міська дитяча комунальна лі-
карня», Тернопільська комунальна міська 
лікарня №2, КНП «Тернопільська міська ко-
мунальна лікарня швидкої допомоги», «Тер-
нопільський регіональний фтизіопульмоно-

логічний медичний центр» Тернопільської 
обласної ради. Відповідно змінено і маршру-
ти госпіталізації ковідних пацієнтів.

Додамо, що заклади, де все ж і надалі на-
даватимуть допомогу хворим на COVID-19, 
обирали за кількома показниками. Одними 
з них є: кількість населення, яке зможе об-
служити ця лікарня та навчений персонал, 
зокрема кількість бригад, кількість анесте-
зіологів, кількість апаратів ШВЛ. Важливим 
фактором є спроможність надання якісної 
медичної допомоги саме хворим на COVID-19.

Загалом, МОЗ скоротив кількість ліка-
рень, які надають медичну допомогу хворим 
на коронавірус, у всіх регіонах. Третя хвиля 
коронавірусної хвороби уповільнилась, епі-
деміологічна ситуація стабілізувалася на 
рівні серпня минулого року. Відтак, з 1 черв-
ня частина лікарень відновила надання пла-
нової медичної допомоги.

лариса МоРоЗюк: «Материнство для жінки – 
не лише велике щастя, а й здоров’я та молодість»

Найбільше щастя - материнство. Утім, сьогодні в сім’ях рідко зустрінеш трійко 
малюків. і якщо раніше така тенденція більше спостерігалася у великих містах, то 

тепер і в селах стихають дитячі голоси. про цю не дуже втішну ситуацію, про здоров’я 
жінок, про те, що дарує материнство, розмовляємо із заслуженою лікаркою України, 

завідувачкою акушерсько-гінекологічним відділенням кНп «лановецька міська 
лікарня» ларисою іванівною МоРоЗюк.

ХВоРиХ На COVID -19 ГоСпіТаліЗоВУюТЬ 
У СіМ лікаРЕНЬ облаСТі

Інші медзаклади відновили надання планової 
медичної допомоги.

Жителі Тернопільщини вже 
можуть отримати Міжнародне 

свідоцтво про вакцинацію
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Українці скуповують 
нерухомість за кордоном
Експерти повідомляють про сплеск 

інтересу на купівлю житла українцями 
в Туреччині, Болгарії, Польщі та Таїлан-
ді. Кількість угод у 2021-у вже переви-
щила показники всього минулого року. 
Особливо зростає інтерес до нерухомості 
в Туреччині і становить майже 60-70% від 
усіх міжнародних угод,  повідомляє UBR.ua. 
Причина - відсутність особливих складно-
щів при в’їзді в період карантину й від-
носно доступна вартість на купівлю жит-
ла - від 40 тисяч євро. Болгарія - друга за 
популярністю серед українців. Мінімаль-
на вартість однокімнатної квартири там 
стартує від 20 тисяч євро, що є найбільш 
низьким цінником на нерухомість поза 
Україною. Іспанія, Італія і Грузія втратили 
свої позиції лідерів за популярністю через 
недоступність для іноземців. Зараз світові 
ціни на житло ростуть найшвидшими тем-
пами за 15 років. «Фактором, стала масова 
переоцінка потреб в житлі після пандемії. 
Покупці шукають житло ближче до від-
критих просторів», - сказала голова між-
народного дослідження житлового фонду 
Knight Frank Кейт Еверетт-Аллен.

Євросоюз змінив правила 
ввезення валюти

Із червня в країнах Євросоюзу діють 
нові правила ввезення та вивезення 
готівки. Усі, хто в’їжджають на терито-
рію ЄС або виїжджають з неї, зобов’яза-
ні заповнити декларацію про готівку на 
суму 10 тисяч євро і більше. Митні органи 
мають право перевіряти людей, багаж, 
транспортні засоби, а також затримувати 
незадекларовану готівку. Нові правила 
впроваджені в рамках зусиль ЄС в бороть-
бі з відмиванням грошей і фінансуван-
ням тероризму, повідомляють на сайті 
Єврокомісії. Під нові правила підпадають 
й інші цінні предмети, які також зарахо-
вують до готівки. Це - банкноти, монети, 
зокрема валюта, яка вийшла з обігу, але 
яку ще можна обміняти в фінустанові чио 
центробанку; чеки, дорожні чеки, векселі, 
грошові перекази, золоті монети та злит-
ки, самородки. Під час пересилання 10 ти-
сяч євро або більше готівкою поштою чи 
кур’єром теж вимагатимуть декларацію 
про походження і майбутнє використання 
готівки. Нові правила дозволяють митни-
кам діяти щодо сум і менше, ніж 10 тисяч 
євро, якщо є ознаки зв’язку коштів зі зло-
чинною діяльністю.
Щодня у світі використовують 

7 мільярдів масок
Зокрема, лише в ЄС «споживають» 

близько 900 млн. масок на день. Близько 
2700 тонн масок потрапляють у відходи. 
Оскільки вони виготовлені з композит-
ного пластику і потенційно заражені, їх не 
можна відправити на утилізацію і пере-
робку, повідомляє Всесвітній фонд дикої 
природи (Італія). Розповсюдження масок 
у природі має дуже серйозний вплив на 
біологічні види та місця існування. У воді 
маски мають тенденцію плавати, але є і 
більш важкі, які тонуть або залишаються 
в підвішеному стані на будь-якій глибині. 
У WWF зазначають: деякі риби, черепахи, 
морські ссавці та птахи ковтають маски 
або стають жертвами гумових стрічок. 
Крім того, після декількох тижнів постій-
ного перебування в довкіллі маска роз-
падається на мікроволокна, які можуть 
накопичувати і виділяти токсичні хімічні 
речовини та патогенні мікроорганізми.

пандемія призвела 
до загострення корупції 

в усьому ЄС
Про це свідчить опитування анти-

корупційної організації Transparency 
International у 27 країнах-членах ЄС, 

передає «Українська правда». Повідом-
ляється, що сфера охорони здоров’я - це 
осередок корупції, що викликає особливу 
занепокоєність під час пандемії COVID-19, 
коли громадянам терміново потрібна ме-
дична допомога і вакцинація. Хоча тільки 
6% людей давали хабар за медичне обслу-
говування, 29% жителів ЄС використо-
вували особисті зв’язки для отримання 
медичної допомоги. Рівень хабарництва 
в секторі охорони здоров’я був найвищим 
в Румунії (22%) і Болгарії (19%), а опора 
на особисті зв’язки найчастіше була в Че-
хії (54%) і Португалії (46%). Угорщина і 
Польща були виділені як країни, що вико-
ристовують кризу як «привід для підриву 
демократії» шляхом запровадження пра-
вил, які ослаблюють демократичні інсти-
тути.

Для дітей інтернет 
цікавіший, ніж друзі 

Дослідження в США довело, що для 
більше половини дітей інтернет є ціка-
вішим, ніж ігри з друзями, пише «Наша 
мама». 27% опитаних дітей заявили, 
що їх улюбленим дозвіллям є інтернет. 
Лише 23% назвали таким ігри з друзями. 
В експерименті брали участь 9-річні діти. 
Понад 80% опитаних грають в інтернет-і-
гри. Для дітей - це найбільш популярне 
онлайн-заняття. Наступне за популярніс-
тю - переглядати відео в YouTube. 53% 
опитаних дітей також мають цілком віль-
ний доступ до мережі. Батьки не тільки не 
стежили за тим, як багато часу їхні діти 
витрачають на це, але й не зважали на 
контент, який дивились діти.

В ооН посуху назвали 
«наступною пандемією»

ООН закликає країни вжити термі-
нових заходів щодо використання води 
і землі та подолання надзвичайної си-
туації з кліматом, зокрема йдеться про 
посуху. «Посуха - це прихована глобаль-
на криза, яка ризикує стати «наступною 
пандемією», якщо країни не вживати-
муть термінових заходів щодо користу-
вання водними і земельними ресурсами 
та боротьби з надзвичайною ситуацією 
з кліматом», - наголосив Мамі Мізуторі, 
спеціальний представник Генсека ООН з 
питань зменшення ризику стихійних лих, 
пише «The Guardian». Щонайменше 1,5 мі-
льярда людей постраждали від посухи у 
цьому столітті, а економічні витрати оці-
нюються у $124 мільярди. Мамі Мізуторі 
додав: у найближчі кілька років більша 
частина світу житиме з водним стресом. А 
до кінця століття майже всі країни зазна-
ють посухи. 

порахували олігархів: 
скільки їх

Станом на 2021 рік у світі налічуєть-
ся близько 60 тисяч олігархів з актива-
ми понад $100 мільйонів. Їх загальний 
статок оцінюється в $22 трильйони. Це 
15% від усього фінансового багатства. Про 
це йдеться у звіті Boston Consulting Group 
про зростання світового добробуту в 2021 
році. Велика частина коштів зосереджена 
в США, де зараз налічується 20,6 тисячі 
надбагатих людей. У топ-5 за кількістю 
таких громадян також входять Китай, 
Німеччина, Франція і Гонконг. Загалом, 
як пишуть аналітики, за час коронавірус-
ної кризи фінансові статки людей в світі 
збільшилися на 8,3% і зросли до рекорд-
ного рівня у $250 трильйонів. Водночас, 
загальне чисте багатство світу досягло 
$431 трильйона, чверть цього капіталу 
контролюється мільйонерами. Капітал 
надбагатих людей зростатиме. Велика ча-
стина цього зростання відбудеться у США, 
Китаї, Німеччині, Гонкон-
зі, Франції, Індії, Велико-
британії, Італії, Росії та 
Канаді. Однак більшість 
буде з Китаю, сказано в 
звіті.

кінець епохи бідності: Рада 
закупить 21 авто бізнес-класу

Апарат Верховної Ради планує за-
купити автомобілі Toyota Camry. Про це 
стало відомо з е-системи Prozorro, де роз-
містили тендер, повідомляє ТСН. Пропози-
ції прийматимуть до 9 липня, аукціон - 16 
серпня. Апарат має закупити 21 машину. 
Авто повинні бути 2021 року випуску, 
чорного кольору, з об’ємом двигуна 2,48 
куб см і типом - бензиновий L4/16-кла-
панний; колісні диски - 17 дюймів, короб-
ка передач - 8-ступенева, автоматична. 
Мають бути  укомплектовані акустичним 
лобовим склом, склоочисниками з датчи-
ком дощу, підігрівом сидінь, клімат- і кру-
їзконтролем тощо. В Україні нова Camry 
у базовій версії Comfort коштує 791672 
грн. Також модель доступна ще у версіях 
Elegance (859208 грн.), Prestige (919508 
грн.) і Premium (1055920 грн.). Зараз ав-
топарк ВР налічує 186 одиниць техніки, з 
яких 144 легкові авто.

Чому субсидії призначають 
із затримкою

2,5 млн. сімей отримають субсидії 
автоматично найближчими тижнями. 
Допомогу нарахують, починаючи з травня, 
повідомили в Мінсоцполітики. 85% домо-
господарств не потрібно подавати нові 
документи, їм грошова підтримка буде на-
дана автоматично. Це громадяни, які отри-
мували житлову субсидію в опалювально-
му сезоні 2020-2021 років. «Виключення 
складають лише домогосподарства, яким 
субсидія надавалася у грошовій безготів-
ковій формі. Або була призначена за фак-
тичним місцем проживання осіб. Це - орен-
дарі житла, внутрішньо переміщені особи, 
індивідуальні забудовники, будинки яких 
не прийняті в експлуатацію. Або призна-
чена без урахування окремих осіб з числа 
зареєстрованих у житловому приміщенні, 
які не проживають за місцем реєстрації», 
- пояснили у відомстві. Цим категоріям 
потрібно подавати нові заяви і декларації.

Зарплати антикорупціонерів: 
скільки отримали в травні 
Портал «Слово і діло» проаналізував, 

які зарплати в травні були у керівни-
ків антикорупційних органів. Найвища 
платня була в Артема Ситника: директор 
НАБУ заробив 282 тис. 11 грн. Крім окладу 
і надбавок, він отримав більше 100 тисяч 
інших виплат: індексація, відпускні, ком-
пенсація за невикористану відпустку і до-
бові на відрядження. Заступник Ситника 
Анатолій Новак заробив 194 тис. 264 грн. 
Найменше за усіх у НАБУ заробив перший 
заступник директора Гізо Углава - 126 тис. 
912 грн. Голова Нацагентства з питань 
запобігання корупції Олександр Новіков 
заробив 200 тис. 143 грн. Крім платні й 
надбавок, він отримав 22,6 тис. грн. відпу-
скних та премію за квітень - 50% окладу. 
Його заступник Роман Сухоставець заро-
бив 145 тис. 830 грн. Усі заступники Но-
вікова отримали премії за травень - 20% 
окладу. В. о. керівника САП Максим Гри-
щук за травень заробив 106 тис. 102 грн.

Відверто - про хабарі 
в медицині 

69,2% українців розуміють, що гро-
шова подяку медикам - хабар, але вва-
жають, що без грошей їх будуть гірше 
лікувати. І лише 6,3% вірять в безхабарні 
походи по лікарях, йдеться в соцопитуван-
ні компанії Gradus. Серед тих, хто на думку 
українців, отримують найбільше «подяк» 

від пацієнтів - лікарі (74,4%), керівництво 
медустанов (9,9%), молодший медперсо-
нал (7,5%). Більше половини вважають, 
що завдяки хабарам їх лікують краще, ніж 
лікували би безкоштовно, а 21,6% вважа-
ють, що це не впливає на якість лікування. 
Крім того, це стосується не тільки медици-
ни, а й інших сфер життя - 62,1% опитаних 
так вважає.

На боротьбу COVID-19 Україна 
вже використала 19 мільярдів

За 5 місяців цього року видатки на 
боротьбу з COVID-19 склали 19,5 млрд. 
грн., повідомляє пресслужба Мінфіну. 
Найбільше грошей спрямовано на оплату 
медзакладам за послуги зі стаціонарної ме-
дичної допомоги та вакцинації населення. 
Також на 6,7 млрд. грн. закупили вакцини 
від COVID-19. На заходи соціальної підтрим-
ки з бюджету пішло 1,6 млрд. Загалом у цьо-
му році на боротьбу з коронавірусом перед-
бачено понад 33 млрд. грн. Найбільше - 15,4 
млрд. грн, спрямують на програми медич-
них гарантій за стаціонарну меддопомогу та 
на оплату послуг медзакладів із вакцинації. 
Крім того, на 10,5 млрд. грн. з держбюдже-
ту буде закуплено 38 млн. доз вакцин. Та-
кож очікується отримання в рамках COVAX 
близько 8 млн. доз вакцин. Мінсоцполітики 
спрямовано 3,8 млрд. грн. на виплати одно-
разової матеріальної допомоги у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності. 

коломойському 
за кордон - зась

Олігарх Ігор Коломойський зараз 
живе в Дніпрі й не може виїхати за межі 
України, розповів мер міста Борис Філа-
тов. «Коломойський вимушено зараз живе 
між Дніпром і Києвом. Більше йому їхати 
нікуди. Ні в Ізраїль, ні у Швейцарію, ні осо-
бливо в США. Бо на нього всюди «чекають» 
із розкритими обіймами», - цитує Філатова 
«НВ». За словами мера Дніпра, олігарх за-
раз «не втручається в місцеву політику, бо в 
нього немає можливості». А під час виборчої 
кампанії він намагався всіляко в неї втруча-
тися. І через своїх посіпак, і підконтрольні їм 
медіа робилися капості, розповів Філатов.

Невдовзі можуть приходити 
по три платіжки за газ

В Україні узаконили третю платіжку 
за газ. Комунальники можуть стягувати з 
жителів багатоквартирних будинків пла-
ту за обслуговування внутрішньобудин-
кових газових мереж. Законопроєкт вже 
ухвалено і підписано. Про це в коментарі 
«Оглядачу» заявив керівник Асоціації про-
фесійних управителів нерухомості Андрій 
Нікончук. Третя платіжка за газ з’являти-
меться тоді, коли в цьому виникне необ-
хідність, наприклад, трапиться аварійна 
ситуація, яку потрібно буде усунути. Скіль-
ки коштуватиме послуга з обслуговування 
мереж, поки не зрозуміло. Граничну її вар-
тість визначить Кабмін. Раніше обслугову-
вання внутрішньобудинкових мереж було 
закладено в тариф за послуги ЖЕКу. Зараз 
ЖЕКи цим займатися перестали і внутріш-
ньобудинкові газові мережі на деякий час 
залишилися «безгоспними». 

Україні потрібні 
сезонні працівники 

Поки люди їдуть на заробітки, в 
Україні зріс попит на сезонних праців-
ників. Зокрема, йдеться про готельно-рес-
торанну галузь, адже літо - найактивні-
ший сезон для цього бізнесу. Тож попит 
на таких працівників, як кухар, офіціант, 
адміністратор і бармен виріс на 20%, пе-
редає «Перший діловий». Адже саме в цей 
час українці та іноземці їдуть відпочивати, 
відвідують курорти або просто проводять 
час на літніх терасах кафе і ресторанів. 
Відповідно, попит та зарплата сезонних 
працівників доволі збільшуються. Зараз 
роботодавці в середньому пропонують 
такі оклади: кухар може заробити 10000-
30000 грн.; офіціант - 10000-15000 грн.; 
бармен - 10000-15000 грн.; адміністратор 
ресторану - 15000-30000 грн.; прибираль-
ниця в ресторані - 5000-10000 грн. 

україна світ

ольга ЧоРНа.
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Нещодавно в Україні 
відбувся ХІV Всеукраїн-
ський конкурс молодих 

істориків, де було представлено 
400 відеороликів, присвячених 
темі "Врятувати від забуття". 
Перше місце у конкурсі виборов 
короткометражний фільм з Тер-
нопільщини «Бабусина хата» від 
громадської організації «Кобза».  
Про стрічку, про проєкт дізнава-
лась наша кореспондентка.

Як зі старенької хати 
зробили етномузей

У неділю 20 червня творча команда 
на чолі з громадською діячкою Марією 
Маладикою презентували фільм «Бабу-
сина хата» тернополянам.

«Ой піду я лугом, лугом-долиною,
Чи не зустрінуся з рідною сестрою…»
Лунала пісня, звучала сопілка, на 

сцені Українського дому «Перемога».  
Відомий своїми музичними експери-
ментами з етномузикою київський гурт 
TaRuta розпочав презентацію фільму 
«Бабусина хата». Тужлива українська 
пісня про двох сестер стала саундтре-
ком фільму-переможця.

«Сестро ж моя, сестро, сестро дорогая,
Чи привикла, сестро, без роду самая?»

Молода жінка Марія Маладика свій 
спадок випросила у бабусі сама – хату 
в селі Дітківці Зборівського району, де 
народилась, але не двоповерхову з усі-
ма зручностями, а стареньку невелич-
ку, глиняну, на дві кімнати, з комином, 
з написаною датою завершення будів-
ництва – «1928 рік». І відчула себе ща-
сливою людиною, бо отримала і обійстя, 
і щастя - спогади про п’ять років дитин-
ства. Родина пізніше жила у Заложцях, 
до бабусі навідувались, допомагати у 
догляді за садом, городом. І потім також 
приїжджали доглядати господарку, але 
у хаті не жили – майже 30 років стояла 
вона пусткою.

Марія прийняла спадок та повідо-
мила родині й односельцям бабусі – 
хату зберігатиме не тільки для себе і 

для нащадків, але і для всіх українців, 
для всього світу – бо тут буде інтерак-
тивний етномузей. Так народилась 
ідея проєкту «Бабусина хата» і «пішла 
у люди». Люди реагували по-різному. 
Якби всіх слухала Марія, то і не було б у 
селі Дітківці ні музею, ні фестивалю, ні 
перемоги в конкурсі. 

про зйомки фільму: 
зануритись в 

атмосферу давнього 
українського села

Фільм «Бабусина хата» знімали про-
тягом одного осіннього дня разом з ві-
деооператором Володимиром Бойком. 
Саме він був головним ініціатором від-
зняти ще дублі, а молоді люди, вперше 
пробуючи себе в ролі акторів, мужньо 
переносили всі складності знімального 
процесу.

- Було і весело, і холодно водночас, 
але результат був того вартий. Відгук-
нулись багато людей, яким я звалилась 
просто на голову зі своєю ідеєю, - роз-
казує авторка фільму Марія Маладика. 
- Коли мої актори тільки прочитали 
сценарій, я вже відчула, що з цими мо-
лодими людьми можна знімати кіно! З 
підтримкою, з технікою нам допомогла 
студія «Медіалаб» будинку культури 
«Березіль», очільниця лабораторії Окса-
на Ратушняк провела з нами весь день, 
монтаж зробив Володя Бойко, допо-
магав директор краєзнавчого музею у 
Заложцях Василь Ільчишин,  титри до 
фільму намалювала талановита худож-
ниця Надія Гута. 

Про свої враження від участі у зйом-
ках фільму розказали і юні акторки Ка-
ріна Андрусик-Підгайна та Анастасія 
Лахіна.

- Для нас це був великий досвід, - по-
ділились спогадами дівчата. - До того 
ми не грали в жодних фільмах, було 
дуже класно, особливо зануритись в 
атмосферу етносу давнього українсько-
го села. Відчути, як це було, як молодь 
жила у ті часи. Найскладніше було тер-
піти холод і перезнімати по сотні дублів. 

За сценарієм фільму молоді люди 

приїжджають у село допомогти сестрі 
однієї з дівчат, натомість самі потрапля-
ють на сто років назад, коли восени та 
взимку ткали, шили, оздоблювали одяг, 
коли пекли у печі хліб та освітлювали 
хату гасовою лампою. Сестру героїні 
Каті зіграла Софія Динька. А образ юна-
ка, який чекав свою любку під вікнами, 
втілив Ярослав Кузишин. 

- Я хочу, щоби наша «Бабусина хата» 
була не тільки етномузеєм речей і побу-
ту, а ще традицій і того, як спілкувались 
наші предки, - каже Марія Маладика. - У 
фільмі нам, сподіваюсь, вдалось пока-
зати це у діалогах героїв – усі ці смач-
ні слова з місцевої говірки, а також ми 
хотіли показати традиції села Дітків-
ці – наприклад, як ходила гуртом мо-
лодь перед весіллям в ліс по барвінок 
для вінків, як ткали взимку та восени, 
як зіткану тканину, сорочки, рушники 
міняли на макітри, глеки, вироби гон-
чарів із сусідніх сіл. Під час презентації 
фільму моя улюблена майстриня Ольга 
Закорчевна ідеально втілила цей дух 
рідного села у фотозоні з текстилем, ви-
шитими рушниками, іграшками з сіна.

Так став Марійчин сторічний спадок 
героєм фільму «Бабусина хата». Хата по-
ділилась - вдягнула з власного фонду в 
українські строї акторів, похизувалась у 
фільмі колекцією побутових речей, спе-
кла в печі хліб та нагадала про традиції 
галичан, які також потребують збере-
ження. 

Зібрали понад 
три сотні експонатів

За шість років життя проєкту «Бабу-
синій хаті» є чим похвалитись - у будин-
ку зібрано понад три сотні експонатів. 
Серед них скриня, п’єц, ткацький вер-

стат, посуд, рушники, скатертини, одяг, 
вишиванки, ліжко, стіл, лави, бамбетлі, 
на стінах сторічні світлини, образи. Ті, 
хто вже були гостями у хаті, подивились 
фільм і втішились, а ті, хто побачили 
вперше – захотіли відвідати етномузей 
та доторкнутись до минулого, згадати 
дитинство, вдихнути незабутній аромат 
глиняної хатинки, старанно пофарбова-
них білим вапном розписаних квітами 
стін, спекти у пічці хліб або балабухи, 
спробувати себе у ткацтві. 

Здебільшого глиняні хати приречені 
на руйнацію, у найліпшому випадку на 
місці хати будують нову, або залиша-
ють, як літню кухню. На жаль, люди у 
пошуку кращої долі залишають села та 
виїжджають у міста чи на заробітки за 
кордон. Тому радіємо, що проєкт «Ба-
бусина хата», як зазначено на початку 
фільму,  живе «Десь на Тернопільщині», 
мріє активно діяти як інтерактивний 
етномузей, повертаючи людям минуле, 
відчуття глибини свого роду, гордість за 
талановитих предків. Недарма презен-
тацію фільму «Бабусина хата» назвали 
«Зберемося, роде!».

«Сестро ж моя, сестро, чого смутна стала?
Чи синів женила, чи дочок давала?
Синів не женила, дочок не давала,
За дрібними слізьми брата не впізнала…»

Лунала пісня, звучала сопілка, але не 
тужливо, а обнадійливо, українці об’єд-
нуються, щоби зберегти скарби своєї 
культури, а Всеукраїнський конкурс мо-
лодих істориків, започаткований Між-
народним благодійним фондом націо-
нальної пам’яті України, тому сприяє, 
надихає на творчі експедиції.

Олена МУДРА. 

«БаБусина хаТа»: свіТлий доТик диТинсТва
Про сторічну оселю на Тернопільщині зняли фільм 

та отримали перемогуМарія Маладика отримала в спадок стареньку бабусину 
хатину. Майже 30 років будівля стояла пусткою. Завдяки 

турботі Марії вона отримала нове життя й зігріває 
спраглих згадати дитинство, вдихнути незабутній аромат 
глиняної хатинки, старанно пофарбованих білим вапном 

розписаних квітами стін, спекти у пічці хліб або балабухи, 
спробувати себе у ткацтві. 

 470, 770, 208, 970, (167 - то ніби Маладика, але вона є на 470), (200 - наш барабанщик із Заложців - як вийде). і ще надішлю фото 
стоп кадр з фільму
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господар Як правильно поливати і чому 
потрібно прищипувати пагони

На грядках підростають саджанці гарбузів. Однак 
земля у літню пору часто пересихає. Багато 
господарів задумуються – поливати гарбузи, 

чи - ні. Загальне правило таке: якщо вже поливати, 
то рідко, але рясно - 1-2 відра під корінь. Не варто 
поливати гарбузи під час цвітіння (пилок важчає 
від вологи, що ускладнює запилення), не варто поливати гарбузи, поки плоди менші, 
ніж кулак (все піде в буйний ріст листя), не варто поливати гарбузи, коли плоди вже 
дозріли або близькі до того (гарбуз не набере достатньо цукру і буде несолодким). 
Виходить, що полив потрібен тільки в початковий період росту рослини і в період росту 
плодів.

Одна рослина гарбуза утворює 2-3 плоди. При належній підготовці насіння і гарній погоді - до 7. Зрозу-
міло, що чим більша кількість, тим менший розмір. Якщо хочете великий гарбуз, залишайте один плід на 
рослину. Щоб все зав’язалося, плоди встигли дозріти, батоги гарбуза обов’язково потрібно прищипувати. 

як це робиться? Коли батіг виросте більшим, ніж півтора метра, після кожного плода, що зав’язав-
ся, відраховуємо по 4-6 листків і укорочуємо батіг, видаляючи точку росту. Після цієї процедури всі сили 
рослини будуть спрямовані на дозрівання плодів. Бо гарбуз обов’язково повинен визріти, інакше він не 
пролежить до весни, а почне гнити. Тільки пізньостиглі гарбузи можна збирати недозрілими, але потім 
два тижні їх краще витримати в теплому сухому приміщенні для дозрівання.

Найкраще - посадити багато кущів по різному: щось ізольовано, щось в гнізді по два, на одних зали-
шити по дві зав’язі, на інших - по одній. Зручно створити одну велику купу з органіки і по краях (по пери-
метру) насадити насіння гарбуза, по одному, на відстані приблизно 60-70 см, щоб розбіглися в різні боки. І 
за ґрунтом навколо купи обов’язково доглядати, чим ширше кільце чистої землі, тим краще.

Вже настало літо й помідорні 
кущі починають активно 
рости та зацвітати. 

Настав час подбати про їх 
захист та догляд, щоб в 
подальшому забезпечити 
родину добрим врожаєм.

Щоб помідори добре розви-
валися в період вегетації й зго-
дом рясно плодоносили, необхідно 
не тільки періодично рихлити ґрунт і 
робити своєчасний полив. Важливим фак-
тором є підгодівля органічними, мінеральними 
або комплексними добривами.

Сироватка зміцнить і врятує від грибків
Кисломолочний продукт – сироватка допо-

може не тільки зміцнити рослину, але й буде пере-
шкоджати розвитку грибкових захворювань. Для 
цього потрібно розвести 1 літр сироватки в 10 
літрах води. Така підгодівля вноситься під корінь 
помідорів. Для профілактики грибкових захворю-
вань слід проводити обприскування листків рос-
лини нерозведеною сироваткою. Перед початком 
обприскування засіб потрібно ретельно проціди-
ти, щоб пульверизатор не засмітився.

Вітамінна бомба з кропиви
Гарний ефект дає підгодівля помідорів трав’я-

ним настоєм. Для цього ємність на 50 літрів не-
обхідно заповнити здрібненою травою (кропива, 
кульбаба, лобода, щириця). Об’єм, що залишився, 
долити водою й дати настоятися засобу не менше 
одного тижня. Рідина в ємності повинна перебро-
дити і набути бурий колір. Це - засіб для корене-
вої підгодівлі томатів. Перед уживанням його слід 
розвести у воді в пропорції 1:10 (на 10 літрів води 
– 1 літр настою).

пташиний послід і попіл
Одним з популярних засобів підживлення по-

мідорів по праву вважається гній або пташиний 
послід. Для приготування потрібно: 1 склянка 

коров’ячого (кінського) гною або 
така ж кількість курячого (гу-

сячого або іншого) посліду. 
Поміщений у простору 
ємність гній (кал) слід 
залити 10 літрами води. 
Для посилення ефекту в 
отриману суміш можна 

додати 1 склянку попелу. 
Вміст ємності потрібно пе-

ремішати й залишити броди-
ти протягом 7-10 днів. Далі бе-

руть 1 літр на 10-12 літрів води.
УВАГА! Підживлення помідорів проводиться 

не частіше 1 разу протягом 2-х тижнів. Зайве до-
бриво призводить до рясного росту зеленої маси 
і сповільнить процес зав’язування й дозрівання 
плодів.

Щоб зав’язалося багато плодів, 
покропіть розчином бору

Щоб збільшити плодоношення, використай-
те спеціальний засіб в якому міститься бор. Його 
можна придбати в спеціалізованих крамницях. 
Фасують його в пакети у вигляді порошку та ам-
пули. Бор допомагає добре рости квітам, не опада-
ти та краще захищає культуру від інфекції.

Приготуйте розчин згідно інструкції, додайте 
в нього 1 склянку свіжого молока, трохи рідкого 
господарського мила та 30 крапель аптечного 
йоду. Добре обприскайте кущі томатів, розчин по-
винен потрапити на листя та стебла рослин. Об-
робку проводьте в похмуру погоду чи ввечері, щоб 
рослини не отримали опіків.

Також можна придбати в аптеці борну кисло-
ту. Розчиніть 2 г. порошку в 10 л. води. Щоб краще 
порошок розчинився, опустіть його в невелику 
ємність з теплою водою та влийте у відро води. 
Отриману суміш перемішайте, додайте рідке 
мило та ретельно обробіть томати.

Через два дні після обробки обірвіть на то-
матах нижнє листя, маленьке повністю, а велике 
- наполовину. Це забезпечить добре провітрюван-
ня рослинам, що може вберегти їх від фітофтори. 
Такі дії дадуть швидкий старт в рості томатів. 

• бУРЯк і МоРкВа
Ці дві овочеві рослини дуже зручно використовувати для 

посадки в червні, тому що вони добре зберігаються трива-
лий час, тобто для зимового зберігання згодяться. Потрібно 
вибирати пізні сорти і сорти середнього дозрівання, й висад-
жувати насіння після п’ятнадцятого червня, не раніше.

• РЕДЬка, Ріпа, ДаЙкоН
Городина з сімейства капустяних буде прекрасно рости 

після картоплі ранніх сортів, цибулі, часнику, стручкової ква-
солі, ранніх огірків і гороху. Дуже важливо при посадці вра-
ховувати два важливі моменти. По-перше, насіння потрібно 
висаджувати на невелику глибину (не більше одного санти-
метра). А по-друге, необхідно при посадці дотримувати від-
стані між насінням, не менше 20-25 сантиметрів.

• капУСТа пЕкіНСЬка
Сприятливий час для початку вирощування пекінської 

капусти – це останній тиждень липня й перший тиждень 
серпня. У цей період звільняються грядки від часнику й го-
роху. Пекінська капуста, посаджена в цей час, устигає виро-
сти до зими, не боїться невеликого заморозку, не реагує на 
зменшення світлового дня й кількість сонця. Якщо її загор-
нути в плівку для харчових продуктів, то вона збереже свої 
корисні смакові якості до самої весни.

• кРіп і СалаТ
Ці овочеві рослини добре ростуть навіть при пізній по-

садці, а зелень кропу виглядає більш пишно. Кріп і салат ро-
стуть дуже швидко й радують своїми смаковими якостями.

• РУкола Й РЕДиС
Кінець літа – сприятливий час для вирощування другого 

врожаю редису й руколи. Вже майже немає шкідників, рос-
линам уже не зашкодить спека. Ці рослини ростуть досить 
швидко, і повторний урожай буде не за горами.

ДОСВІДЧЕНІ ДАЧНИКИ Й ГОРОДНИКИ 
РЕКОМЕНДУЮТЬ ПРИ ПОВТОРНИХ ПОСАДКАХ 

ПРИСЛУХАТИСя ДО ДЕяКИХ ПОРАД:
❶Оскільки часу на повторне дозрівання овочів не так 

багато, то вартує перед посадкою насіння і бульб прорости-
ти їх. Це буде сприяти більш швидким і дружним сходам. А 
також дасть можливість якісному розвитку рослин.

❷Щоб бути впевненими, що встигнете зібрати весь 
урожай до холодів, намагайтеся при повторній посадці вико-
ристовувати тільки скоростиглі сорти.

❸ Не можна використовувати грядки, що звільнилися 
для повторної посадки без попередньої обробки. Профілак-
тичні заходи захистять майбутній урожай від грибкових 
хвороб. Необхідно приготувати розчин на основі препарату 
Фітоспорин і ретельно полити всі вільні грядки.

❹ Не вийде виростити й зібрати великий і якісний 
урожай овочів на грядках, де попередні культури забрали з 
ґрунту всі живильні речовини. Врятувати становище допо-
може мульча. Грядки з повторною посадкою рекомендується 
обов’язково замульчувати. Після збору врожаю в осінній час 
мульчуючий шар можна залишити на ділянці. Деякі город-
ники встигають засівати й вирощувати восени рослини – си-
дерати. В обох випадках ґрунт отримає свою вигоду й додат-
кове живлення.

Вирвали редиску – 
сійте моркву

Що варто саджати на грядках, 
які звільнилися на городі

секреТи БагаТого 
врожаю гарБузів

КвіТнУТь ПоМідори: 
підживлюємо і кропимо бором

Прості поради для багатого врожаю
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Накрапав дощ. Він 
сидів у автівці 
неподалік її 

під’їзду. Поруч лежав 
букетик маргариток. Не 
наважувався подзвонити 
у двері її квартири. 
Сподівався, може, вона 
вийде. Не дочекався... 

Він приїде сюди знову. З буке-
тиком маргариток. Для Маргари-
ти. Колишньої коханої. Зрадже-
ної ним. До тієї, перед якою має 
покаятися...

...Ярослав закохався «не в ту» 
дівчину. Він - син батьків-чи-
новників. Маргарита з простої 
сім’ї. Мама працювала в бухгал-
терії на підприємстві, батько - 
водієм.  

- Що, романтика в голову б’є? - 
запитав батько, довідавшись про 
синове захоплення. 

- Залиши Ярослава в спокої, 
- мовила матір. - У його віці всі 

закохуються «не в тих». Це мине.
- А якщо не мине? Ми - люди 

статусу, а та дівка...
- Я поговорю з Ярославом. 
Він пообіцяв матері більше не 

бачитися з Маргаритою. А сам 
потай ходив на побачення до 
коханої. Нічого не розповідав їй 
про сімейні розбірки. Гадав, ми-
неться. З часом батьки зрозумі-
ють... 

Але в батьків були інші плани. 
Петро Миколайович хотів порід-
нитися з керівником сусіднього 
управління. У того була донька. 
Мовчазна, трохи дивакувата. По-
дейкували, слабість якусь має. 
Але Ярославові батьки на те не 
зважали. Головне, що родина і 
впливова. Це саме те, що потріб-
но Петрові Миколайовичу та 
його дружині. 

- Ярославе, до нас у вихідні гос-
ті прийдуть. Станіслав Іванович 
з дружиною та донькою. Будеш 
кавалером для Анжели, - пожар-
тувала матір.

- О, ні! Тільки не це. Ти ж знаєш, 
Анжелка... вона трохи якась... 

- Це не обговорюється. Тим 
паче, скоро на роботі в батька 
буде серйозна перевірка. А Ста-
ніслав Іванович, якщо треба, 
може багато чого вирішити... 

...Маргарита ошелешила Ярос-
лава:

- Я вагітна. 
- І... що ми будемо робити?  
- Розпишемось. Ти вже прац-

юєш. Я через два місяці диплом 
отримаю. А потім станемо бать-
ками. 

Ярослав повідомив новину 
своїм рідним. Ті змінилися на об-
личчі. 

- Значить, так, Ярославе, біль-
ше до тієї дівки - ні ногою, - відру-
бав Петро Миколайович. - Якщо 
хтось про щось буде запитувати - 
зустрічаєшся з Анжелою. Завтра 
ж запросиш її в кіно чи в кафе. 
Ми - люди зі статусом, партійні, а 
ти таке вчудив. У тебе попереду 
кар’єра. Невже хочеш життя собі 
зіпсувати? Я все сказав. Мама зі 
мною згідна. Якщо та дівка буде 
рипатися - пошкодує. Ти мене 
знаєш.   

Ярослав знав: батько слів на ві-
тер не кидає. З Петром Микола-
йовичем ніхто в контри не всту-
пав. Потім проблем не оберешся. 

Петро Миколайович через сво-
го водія, якому довіряв, передав 
Маргариті гроші на аборт...

...Ярослав таки одружився на 
Анжелі. Кохання? Його не було. 
Він потай ненавидів свою дру-
жину. Незграбна. Нецікава. Бува-
ло, сяде й дивиться в одну точку. 
Ярославові аж моторошно става-
ло. 

Тесть із тещею робили зятеві 
щедрі подарунки. Ярослав зми-
рився з дивацтвами Анжели. 
Часто їздив у відрядження. І там 
«відривався». Шукав утіху з чу-
жими жінками в чужих містах. 

Дітей у подружжя не було. Чим 

старшою Анжела ставала, тим 
більше дратівливості було в її ха-
рактері. І мовчазності. Тижнями 
сиділа в квартирі.  

Він залишив би Анжелу, але 
терпів заради кар’єри, статків, 
статусу. Про Маргариту не згаду-
вав. Просто викреслив її зі свого 
минулого...  

...Грошей у водія Петра Мико-
лайовича Маргарита не взяла. 
Батьки заборонили й думати 
про аборт. І не хотіли, аби родина 
чиновника дізналася, що донька 
народжуватиме. Після закінчен-
ня навчання відправили до без-
дітних родичів у далеке містечко. 
Там і народила хлопчиків-близ-
нюків. І осіла на тривалий час. 

Зрідка приїжджала додому. 
Сусіди запитували, чи заміжня 
Маргарита, бо її чоловіка ніколи 
не бачили. Батьки викручува-
лися, мовляв, дальньобійником 
працює, рідко вдома буває. На-
справді ж Маргарита заміж не 
вийшла... 

...Анжелина хвороба прогресу-
вала. Час від часу її поміщали в 
психіатричну лікарню. А тесть, 
традиційно, щедро винагород-
жував терпіння свого зятя...

Невдовзі змінилася система. 
Петро Миколайович із шану-
вальника комуністичного ладу 
став ревним християнином. Ра-
зом із дружиною ходив до храму, 
хоча донедавна не знав, як туди 
двері відкриваються. Ярослав з 
приводу цієї метаморфози іроні-
зував, мовляв, батьки гріхи замо-
люють. 

Станіслав Іванович також «пе-
рефарбувався» у патріота. Зберіг 
посаду. Для Анжели найняли до-
глядальницю. Ярослав часто не 
ночував удома. Обидві родини 
знали про його походеньки. Але 
робили вигляд, що нічого не ста-
лося. Хвилювалися тільки, аби 
Ярослав не завів на стороні «не-
формальних» дітей. 

...Близнюки виросли, закінчи-
ли школу. Вступили на навчання 
в рідному місті Маргарити. Вона 
з синами повернулася додому 
після смерті батька. У матері з 
серцем було погано. Тому й по-
кликала доньку додому. 

Маргарита влаштувалася на 
роботу в школу. Коли хтось за-
питував про чоловіка, казала, що 
розлучилася. Сини правду про 
своє народження знали. Тому 
тему батька оминали. 

Маргарита своїми хлопцями 
гордилася. Вродливі. Розумні. А, 
головне, добрі. 

- Дякувати Богу, що внуки не 
вдалися в рід того ірода, - так 
матір Маргарити відгукувалася 
про Петра Миколайовича. - Таких 
золотих дітей хотів стратити. І 
синок його не кращий. Не засту-
пився. 

...А Ярослав овдовів. Анжела 
наковталася таблеток. Не вряту-
вали. 

- Ти того... якщо хочеш - одру-

жуйся вдруге. Ми не проти, - ра-
див тесть.

- Дякую. Я ще від першого 
одруження не відійшов.

...Колишній водій Петра Мико-
лайовича впізнав Маргариту. На 
ринку з синами побачив. Хоча, 
почав «закладати», проте око 
мав пильне. 

- Вона... точно вона, - проми-
мрив сам до себе. 

Не терпілося зустрітися з Ярос-
лавом. Розповісти новину і заод-
но попросити позичити «на про-
життя». Тобто, на пляшку. А ще... 

Під час зустрічі чолов’яга про-
стягнув Ярославові радянські 
купюри. 

- Це що за сувеніри, Миколайо-
вичу?

- Це - гроші, Ярославе. Колись 
ваш батько передав їх Маргариті 
на аборт. Вона не взяла. А я - лю-
дина чесна. Не витратив, беріг. 

- А чому батькові не сказали й 
не повернули грошей? 

- Боявся, аби з роботи не ви-
гнав. Сам знаєш, яка натура в 
Петра Миколайовича. А коли він 
у гніві... Але це ще не все. Я бачив 
Маргариту. З дітьми. Гарні хлоп-
ці. Близнюки. Може, то ваші діти, 
Ярославе.        

- Яка Маргарита? Ви її коли 
востаннє бачили? Двадцять п’ять 
років тому? Привиділося вам.

- Може, й так... Ви мені на «про-
життя» кілька гривень не пози-
чили б? 

Проте щось тенькнуло в Ярос-
лавовій душі. Грошей Маргарита 
не взяла. Отже, дітей, мабуть, не 
позбулася. Може, це справді його 
сини. А якщо Миколайович по-
милився з перепою?  

Ярослав припаркував автівку 
неподалік під’їзду Маргарити. На 
лавці сиділи дві літні жінки. 

- Добрий день, я шукаю Марга-
риту Іванівну. Здається, вона тут 
живе. 

- А, вчительку нашу? Певно, 
вступника маєте. Вона, кажуть, 
гарно дітей до вступу готує. 

- Е-е-е... так... вступника... А... 
діти в неї є?

- Два хлопці. Такі слічні. Віта-
ються завжди. Дай, Боже, кожно-
му таких. Шкода, що з чоловіком 
не станцювалося. Знаєте, вона 
довго жила далеко звідси. Там за-
між вийшла. А він жодного разу 
сюди навіть голови не показав...

Літні пані не проти були ще 
побалакати. Але Ярослав подяку-
вав і завів автівку... 

...Він кілька разів приїжджав 
до будинку, де живе Маргарита. 
Бачив її з синами. Але так і не на-
важився заговорити. А на сидінні 
в автівці знову 
в’янув букетик 
маргариток…

Сокровенне

А зараз літо… 
Дивовижна казка!

Усе для щастя у природі є.
І ягідки, і фрукти, 

сонце й ласка,
На що не глянеш, жінко, 

то усе твоє...

гніздечко
Сімейне

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: 
Інна Воскресенська - контролер 

енергонагляду; Тетяна Сидорук - бухгалтер, 
Наталя Пальчаста - інженер по договорах 

– працівниці ВАТ «Тернопільобленерго» 
Лановецького РЕМ.

СТРУНИ СЕРЦЯ
* * * * *

Земля квітчає теплу землю маєм,
А в думах настроєві перепади, 
Самотність завжди 

сльози вибирає,
У них шукає правди і розради.

В букетику – блакитні незабудки,
У рамках слів для 

спогадів світлини, 
Хто розбере ці сірі стіни смутку
Цієї одинокої людини?

Постукавши у серце водограєм,
Хто в душу зазирне, 

мов у світлицю, 
Коли у вірші всі слова лягають
І падають, як зорі у криницю?

* * * * *
 Я одягаюся у літо,
Не знаючи, що завтра буде,
Я хмари нинішні забуду,
Щоб разом з вітром полетіти

У край, де сонце променисте, 
Де радість сповнюється світлом,
Де очі приязні, привітні,
Де душі праведні і чисті...

* * * * *
Вікно – обкладинка у книзі, 
Що має гарну назву – світ. 
Розгорну вранці під карнизом 
І розпочну читань політ.

Сторінку неба прочитаю, 
Дзвенить поезіями вись, 
Листки в саду перелистаю, 
Я їх читала вже колись.

У квітнику – вінок сонетів, 
А на шляху – оповідань.
У надвечірніх фіолетах – 
Поеми визвольних змагань.

Окреслить зір мій річки контур, 
Між хвиль читатиму казки,
А на сторінках горизонту – 
Натхненні лірики рядки.

* * * * *
Її золоту свободу
Він то розпинав, то вішав,
Вона ж пила залпом воду,
А інколи щось міцніше.

Збирала червневі мрії 
В букети півоній білих,
Обіймами ностальгії
Вливала натхнення в тіло. 

Скептично сприймала дійсність,
Щаслива у Божій славі,
Її задушевну пісню
Захоплено слухав явір...

Раїса ОБШАРСЬКА.

Психологи стверджують, що найспри-
ятливіші роки для одруження після 
тридцяти. Доведено, що в такому віці 

сім’я є досить міцною, практично такі шлю-
би не розпадаються.

 Багато хто переконаний, що найкра-
щими роками для кохання є романтична 
юність. Але це не зовсім так. Жінка здатна 
на найсильніші почуття у 35-40 років, коли 

пізнає всі «секрети кохання». Чоловіки ж 
кохають набагато сильніше, зберігають вір-
ність дружинам у 45-50-річному віці. 

Для здоров’я, безперечно, найкращими 
є молоді літа, а саме між 20 та 30 роками. А 
вже після досягнення цього віку треба бе-
регтися, вести здоровий спосіб життя, біль-
ше рухатися, регулярно відпочивати. 

Для науки найкращими є роки шкільні 
та студентські. Тоді думка працює швидко 

і продуктивно. Звичайно, це не означає, що 
після 25 років ми повинні поставити кра-
пку – вчитися ніколи не пізно. І ще. Мате-
матики, поети і музиканти виявляють свої 
таланти дуже рано. Художники, актори – пі-
зніше. А політики, адвокати та судді – навіть 
дуже пізно. 

Отож, не хвилюйтеся, коли ще нічого не 
досягли у житті, можливо, ваш талант ще 
дрімає, чекаючи свого часу.

Валентина знала його 
найболючіше місце. 
Уміла зачепити так, що 

біль сковував до заціпеніння. 
Як тут стримати сльози, коли 
тебе шантажують власною 
дитиною?

Сина Олег дуже любить. Є чолові-
ки, які після розлучення забувають, що 
вони батьки, забувають про свій обов’я-
зок виховувати і ставити на ноги тих, 
кому дали життя. Кажуть же, що діти чо-
ловікові потрібні доти, поки йому цікава 
їх мама. В Олега усе інакше. Він і не роз-
лучений зовсім. Просто уже четвертий 
рік не живе зі своєю дружиною. Відколи 
вийшов на пенсію за вислугою літ - меш-
кає у селі. Не тому, що в місті для нього 
роботи не знайшлося б. Просто відчуття 
власної непотрібності у своєму домі на-
ростало, намотувалося з кожним днем 
у клубок чварів. Все, що залишилося від 
сім’ї, зводилося до побутових проблем, 
до банального спільного проживання 
під одним дахом.

 Єдина рідна душа, якій він потріб-
ний, це син. Часто Олег згадує, як його 
маленького, хворенького носив на руках 
в поліклініку на процедури, як забирав 
після роботи з садочка, як разом будува-
ли чудернацькі міста з конструктора, як 
на вихідні їздили до бабусі в село. І вити-
рає скупу чоловічу сльозу, що пече щоку. 
Коли пішли за межу дідусь і бабуся, які 
замінили Олегові батька і матір, стало 
ще важче і ще самотніше. Відчував себе 
непотрібною річчю, якою накидаються, 
не знаючи куди б поставити подалі від 
очей.

  Терпіння має здатність розтягува-
тися, але до певної величини, а потім, 

як відомо, просто лопає. Зібрав такі-ся-
кі свої пожитки і поїхав у село. Хата, у 
якій він виріс, потребувала рук. Але то 
не лякало чоловіка. Полагодив дах, від-
ремонтував хатню плиту. Розвів госпо-
дарство, посадив город. У селі ніколи 
впадати в депресію. Там за роботою день 
за рік іде. Єдине, що сумно було осінніми 
й зимовими довгими вечорами. Але їх 
Олег коротав за читанням, за красивою 
музикою і спілкуванням з друзями. Коли 
на вихідні чи канікули приїжджав син – 
це завжди було свято. Намагався щось 
смачне приготувати, прикупити лакіток 
улюблених. Разом господарювали, гово-
рили до ранку.  

  Насолоджувалися тими короткими 
радісними хвилинами. Нестерпно ста-
вало, коли провівши сина на автобус до 
міста, повертався знову в порожню хату. 
З дружиною практично не спілкувалися. 
Телефонувала Валентина лише з однією 
вимогою – потрібні гроші. Гроші, гроші, 
гроші. Скільки не дай – мало. Суцільні 
дорікання й крики. Олег віддавав усе, що 
міг. Щотижня навантаживши торби, їхав 
до міста. Для дитини ж своєї старається. 
І м’ясце свіженьке, і яєчка, й молочко, і 
картопелька, все, що виростив і надбав 
своєю працею. У відповідь рідко чув сло-
ва вдячності. Привіз, то й добре, а тепер 
чого тобі тут ошиватися – на останній 
автобус дуй у своє село.

  Розумів, що так далі не хоче і не 
може. Коли мова заходила про розлучен-
ня, Валентина посміхалася – тобі треба, 
то й розлучайся, мене і так все влашто-
вує. І сам не знає, чому не наважувався, 
чому відкладав те, що мало би офіційно 

поставити крапку у їх нелегких стосун-
ках. Мабуть, через сина. Несподіване чи, 
може, навпаки давно сподіване і бажане 
знайомство Олега з жінкою, яка повер-
нула його до життя, стало поштовхом до 
остаточного рішення. Але не тут то було. 
Як часто буває, коли непотрібна річ, рап-
том стає потрібною комусь іншому, то 
відразу викликає інтерес і того, хто нею 
накидався. Так і в цьому випадку. Вален-
тина почала влаштовувати скандал за 
скандалом, коли дізналася про бажання 
Олега одружитися. На адресу коханої 
жінки сипалися погрози і образи. Але 
найгірше – це маніпулювання почуття-
ми сина. «Одружишся – сина більше ні-
коли не побачиш! Вважай, що його у тебе 
немає!» - ці слова важким молотом вда-
рили по серці Олега. 

  Знав, що його хлопчик, хоч і не ма-
ленький уже, але все ж не наважиться 
ослухатися свою матір. Розумів, що мине 
час і все налагодиться, що син зрозуміє 
й ніколи не відмовиться від батька. Але 
скільки має минути того часу – невідо-
мо. Валентина нацькувала і всіх своїх ро-
дичів, і спільних знайомих. Йому б рішу-
чості та твердості більше, а він зі своїм 
характером тільки просив – заспокойся, 
відпусти мене. Не минув безслідно увесь 
цей цирк і для нових стосунків Олега. 
«Я не можу і не хочу руйнувати твою 
сім’ю, не маю права завдавати тобі та-
кого болю. Я поїду і все заспокоїться. Ти 
знову бачитимешся зі свої сином. Будь 
щасливим і не тримай на мене зла», - з 
такими словами Олена поїхала від нього, 
обрізавши усі ниточки. 

 Чи шкодував? Не те слово. Перший 

час просто дихати не міг. Бо ж його Олен-
ка за кілька місяців стала для нього усім 
– і мамою, і дружиною, і доброю подру-
гою, і вірним порадником, і коханою 
жінкою. Ненавидів себе за свою безволь-
ність. Намагався залити своє страждан-
ня алкоголем, завантажити себе робо-
тою. Знову возив важкі сакви з провізією 
у місто, віддавав усі гроші, залишаючи 
собі пару сотень на проживання. І мрі-
яв, і чекав, що його Оленка повернеться. 
Зайде до хати сонячна, усміхнена і скаже, 
як тоді, вперше: «Видно, що в цьому домі 
господині немає. Зараз пиріжків напе-
чемо і будемо з тобою чаювати…» Через 
десяті руки десь аж за рік знайшов таки 
її новий номер телефону. 

- Так, слухаю, - від дзвінкого жіночо-
го голосу завмерло усе всередині. – Гово-
ріть, я вас не чую.

 - Оленко, це Олег.
 - Здрастуй, - відповіла тихо, - я впі-

знала. Як живеш, Олежку?
 Хотів відповісти: погано, дуже пога-

но, але натомість у трубку видихнув: 
- Усе гаразд. А ти? Ти як?
 - У нас все добре.
 - У нас? 
- Так у мене і в сина. Він ще зовсім 

малесенький, але дуже схожий на свого 
батька. Цікавий такий хлопчик з очка-
ми-ґудзичками і солом’яним чубчиком.

 «То вона заміжня, - різонула думка, - 
а чого ж ти чекав?»

 - Радий за вас, ти щаслива.
 - Щаслива, дуже. Запрошуємо тебе в 

гості, приїжджай якось. Син буде радий 
познайомитися. Віриш, думала ніколи 
не скажу тобі, а тепер от голос твій почу-

ла, не можу я бути такою жорстокою. Це 
ж і твоя дитина. 

  Олег, де стояв, там і сів. Сонце за об-
рій розливалося так гаряче, так добре 
стало враз на душі, мов те сонце помил-
ково впало йому в груди.

 - Алло, ти мене чуєш? Олег?
  Він чув, тільки вимовити не міг ні 

слова. Сльози текли по обличчю і чоло-
вік навіть не намагався їх витирати. Десь 
далеко на нього чекала його Доля, його 
Мадонна з малесеньким сином на руках. 
І таким усе стало дріб’язковим навколо. 
Пальці не слухалися, ледве знайшов у 
контактах потрібний номер.

 - Синку, привіт, - почув у трубці зна-
йомий голос. – Хотів сказати тобі, що у 
тебе братик народився. 

- Ого, то тепер я старший брат? – ра-
дісно відповів син.

 - Хочеш зі мною поїхати, побачити 
його?

 - Звісно, тату! Я дуже щасливий і ра-
дий за вас! Уже не терпиться поняньчи-
ти те пискля мале. 

 Олег притис трубку до грудей. Слу-
хав, як шалено калатає серце. Тепер воно 
битиметься для двох його синів - двох 
його найдорожчих людей.

 Анжела ЛЕВЧЕНКО.     

Бідність
Вона приходить в хату, оселяється, 

спустошує, обезкровлює. Бідність. 
Вона ламає людину. Страх, відчай, 

хвороби, неміч, безпорадність. Нема за 
що жити, нема за що лікуватись. Бід-
ність виводить на вулиці, просить ми-
лостині, бідність ставить на коліна. 
Ісус казав, що бідних завжди матиме-
те. Може, так і має бути, щоби світ не 
очерствів повністю? Щоби ми навчи-
лись співчувати, допоматати? Може... Є 
багато людей, які роблять великі діла 
милосердя, допомогаючи потребуючим, 
нужденним, покинутим. Їм буде велика 
нагорода за це.

Недавно слухала проповідь прото-
єрея А. Ткачова, який закликав самим 
шукати потребуючих, тих, про яких не 
знає світ, але вони живуть у великих 
нестатках, і хоча би чимось їм допомог-
ти. Він казав, що йому огидні ті люди, в 
яких вже заповнені шафи і валізи і вони 
ще скупляють, бо ще мало і мало, хай би 
краще хоч на одну річ менше купили, а 
натомість помогли нужденному, що хлі-
ба не має за що купити. (З проповіді А. 
Ткачова.)

Мислитель Шопенгауер свого часу 
висловився, що його жахнула Європа 
кількістю жебраків на вулицях, це в 
той час, коли всі хвалили і возносили 
багатства тих країн. Б. Шоу сказав: "Ми 
навчилися літати, як птахи; плавати, як 
риби; але не навчилися жити, як брати." 
То може, в тому і вся суть - стати брата-
ми?

Неля ДРИБОТІЙ.

Замість тесту

Образок

Які роки – для чого найкращі 

Ольга 
ЧОРНА

Маргаритки 
для Маргарити

Як вона йому потрібна! Як потрібна ця тендітна жінка! У неї - сини. 
А він - самотній. Посивів рано. Ні, це ще не старість. Це втома. 

Біль, що ятрить душу. Це те, що не можна собі простити й забути... 

Невигадане дзвінок до сина
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* * * * *
20 червня відбулося 

одинадцять поєдинків 
сьомого туру трьох ліг 
чемпіонату Тернопіль-
ської області 2021 року.

ВИЩА ЛІГА
«Нива» (Теребовля) – 
«Медобори» (Зелене) - 
1:1 (0:1)
 «Рідна Борщівщина» 
(Борщів) – «Агрон-ОТГ» 
(В. Гаї) - 0:1 (0:0)
 «Зоря» (Хоростків) – «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) - 3:1 
(2:0)
ФК «Нараїв» – «Кристал-U-19» (Чортків) - 4:1 (3:1)
ФК «Тернопіль-ТНПУ» – «Поділля» (Васильківці) - 1:2 (0:1)

ПЕРША ЛІГА
«Віго-Острів» (Острів) – ФК «Трибухівці» - 1:3 (1:1)
ФК «Вишнівець» – «Нива» (Підгайці) - 6:1 (3:0)
 «Колос» (Бучач) – ФК «Мельниця» (Мельниця-Подільська) - 
3:2 (0:2)

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

* * * * *
У місті Умань Черкаської області відбувся фінальний по-

єдинок Дитячо-юнацької футбольної ліги України серед 
17-річних юнаків (перша ліга) між «Надією» з Копичинців та 
ФК «Любомир» з смт. Ставище Київської області. З рахунком 
2:0 перемогли наші земляки, які в стали чемпіонами України. 
Як повідомив тренер «Надії» Андрій Хоптовий, всі 80 хвилин 
матчу проходили під контролем його вихованців, які й зако-
номірно святкували перемогу. На урочистій церемонії наго-
родження два футболісти «Надії» були відзначені індивіду-
альними призами. Так, кращий захисником турніру став Ілля 
Поповський, а кращим гравцем – Максим Бутенко.

* * * * *
Відбулися матчі третього туру ветеранського чемпіонату 

Тернопільської області 2021 року.
• «Ветеран» (Березовицька громада) – «Агрон-Агропродсе-

рвіс-Ветеран 40+» (Настасів) – 2:3 (1:2)
• «Ветеран» (Збараж) – ФК «Гаї Шевченківські» – 1:2 (0:1)
• «Нічлава» (Копичинці) – «Ветеран» (Чортків) – 5:2 (1:1).

ТЕРНопілЬСЬкиЙ ФУТбол

* * * * *

Відбулося жеребкування другого 
кваліфікаційного раунду Ліги кон-
ференцій, де Україну представляти-

ме полтавська "Ворскла". Наша команда 
під час процедури мала статус сіяної, су-
перниками полтавчан могли стати: пере-
можець пар "Ноа" (Вірменія) - КуПС (Фін-
ляндія), "Жиліна" (Словаччина) - "Діла" 
(Грузія), "Сумгаїт" (Азербайджан), "Шах-
тар" (Казахстан), "Арда Кирджалі" (Бол-
гарія). У підсумку суперником "Ворскли" 
стане переможець пари "Ноа" - КуПС. Пер-
ші матчі другого кваліфікаційного раунду 
Ліги конференцій відбудуться 22 липня, 
повторні - 29 липня. 

* * * * *

Збірна України з греко-римської 
боротьби виграла чотири медалі 
у Варшаві на рейтинговому турні-

рі Poland Open. Єдине золото з українців 
завоював чемпіон Європи-2020 Семен Но-
віков, який представляє вагову категорію 
до 87 кг. У фінальній сутичці український 
борець виграв в угорця Іштвана Такача з 
рахунком 2:1. Срібним призером турніру 
став Ярослав Фільчаков (82 кг), а бронза 
у Богдана Ковернюка (67 кг) і Ясафа Зей-
налова (77 кг).

* * * * *

Український плавець Михайло 
Романчук приніс першу медаль 
збірній України на чемпіонаті Єв-

ропи з водних видів спорту у Будапешті. 
У фіналі запливу на дистанції 1500 метрів 
вільним стилем Романчук прийшов пер-
шим з результатом 14:39.89.

Для українського плавця це перша пе-
ремога в кар'єрі у дисципліні 1500 метрів 
вільним стилем на рівні чемпіонатів світу 
та Європи. До цього він тричі фінішував 
другим - на Євро у 2018 році, а також на 
чемпіонатах світу у 2017 та 2019 роках.

* * * * *

Промоутер Ентоні Джошуа Едді 
Хірн заявив, що у контракті 
британця на бій з українцем 

Олександром Усиком передбачено опцію 
реваншу, яку буде задіяно незалежно 
від результату першого поєдинку. Якщо 
Олександр Усик буде побитий, ми дамо 
йому ще один бій, - підкреслив Хірн.  Олек-
сандр Усик є обов'язковим претендентом 
на титул WBO у надважкій вазі. Ентоні 
Джошуа є чемпіоном організації та також 
володіє двома іншими титулами - WBA 
(Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF 
(Міжнародної боксерської федерації).   

* * * * *

Збірна України з волейболу за-
знала поразки у фіналі Золотої 
Євроліги. У вирішальному поє-

динку турніру синьо-жовті поступилися 
Туреччині. У першому сеті українські во-
лейболісти не зуміли нав'язати боротьбу 
суперникові, поступившись 11:25. Друга 

партія також залишилася за Туреччиною. 
У третьому сеті сильнішою була Україна 
(25:18), проте розвинути успіх українцям 
не вдалося. У четвертій партії синьо-жов-
ті вели 20:18, але втратили перемогу - 
21:25. Туреччина стала переможцем Зо-
лотої Євроліги вдруге поспіль. Україна 
вигравала турнір 2017 року.

* * * * *

Збірна України з пляжного футбо-
лу завершила відбірний турнір 
Євроліги-2021 поразкою від збір-

ної Португалії. Основний час матчу за-
вершився з рахунком 3:3. Додаткові три 
хвилини переможця також не виявили, 
і команди змушені були пробивати пе-
нальті. Наші двічі схибили, а португальці 
реалізували усі свої спроби.

Збірна України із трьома очками по-
сіла друге місце у відбірній групі А і, 
незалежно від результатів матчів, що 
залишилися, забезпечила собі участь у 
Суперфіналі Євроліги-2021, який прохо-
дитиме 8-12 вересня у португальському 
містечку Фігейра-да-Фош. 

* * * * *

Завершився чемпіонат Європи 
серед юніорів з греко-римської 
боротьби. Україна здобула 5 ме-

далей (2 золота, 1 срібло, 2 бронзи). У 
загальнокомандному заліку наші юніо-
ри набрали 110 очок і посіли у підсумку 
третє місце. Перша позиція у борців Азер-

байджану (153), друга – у представників 
Грузії (132). Четверті – росіяни (107).

* * * * *

Непереможений український бо-
єць Ярослав Амосов (26-0) став 
чемпіоном Bellator.

На турнірі у місті Анкасвілл, штат Кон-
нектикут Ярослав Амосов бився з воло-
дарем пояса Bellator у напівсередній вазі 
бразильцем Дугласом Лімою (32-8).

Поєдинок тривав усі п'ять раундів, 
протягом яких українець домінував, не-
одноразово робив тейкдауни і перекла-
дав суперника в партер. Одноголосним 
рішенням суддів переміг Ярослав Амосов 
(50–45, 49–46, 49–46). 

* * * * *

Українська спортсменка з Одеси, 
боксерка промоутерської компанії 
Top Boxing Generarion Олена Мед-

веденко виграла чемпіонський титул за 
версією EBU у суперлегкій вазі (до 63,5 кг). 
На поєдинку в Бельгії, де проходив чемпі-
онат Європи, одеситка перемогла місцеву 
боксерку Джеміллу Гонтарук. Судді при-
йняли одноголосне рішенням на користь 
українки – 97:93, 96:94, 98:92. Відтак, Оле-
на стала володаркою престижного поясу.

СпоРТаРЕНа

На думку більшості експертів від футболу, це завдання 
було цілком реальним. Та не так сталося. Очікування 
мільйонів українських вболівальників з кожною 

зіграною хвилиною матчу танули на очах. А тим паче після 
пропущеного підопічними Шевченка гола. 

Залишалися ще надії на другий тайм, однак, і в ньому гра українців була 
невиразною – аж до фінального свистка. У підсумку - поразка 0:1 і третє місце 
в групі С. 

Нідерланди та Австрія йдуть далі. А команді Андрія Шевченка потрібно дочекатися закінчення за-
ключних матчів в інших групах. Адже набрані у грі з Північною Македонією три очки дають нам теоре-
тичний шанс потрапити до числа чотирьох кращих третіх збірних, які продовжать боротьбу на Євро-2020. 

ЄВРо-2020: ВТРаЧЕНиЙ шаНС коМаНДи шЕВЧЕНка
У третьому матчі групового турніру Чемпіонату Європи нашій 

збірній потрібно було зіграти з командою Австрії, принаймні, унічию, 
щоб посісти друге місце і вийти у раунд плей-оф. 

Більше тижня тому 
футбольний клуб "Нива" 
у  завершальному 

турі чемпіонату Першої 
ліги у виїзному матчі з 
херсонським "Кристалом" 
зіграв результативну нічию - 
1:1. Відтак,  «Нива» обійшла 
у турнірній таблиці «Прикарпаття» і  у підсумку 
посіла 13 позицію серед 16 команд Першої ліги.

Одразу ж після заключного матчу у Херсоні, команда піш-
ла у відпустку, яка триватиме орієнтовно до 25-26 червня.

Щодо тренувальних зборів, то у літній період "Нива" їх 
традиційно проводитиме на клубній базі "Ватра". Попе-
редньо досягнуто домовленості про спаринги із волочись-
ким "Агробізнесом", івано-франківським "Прикарпаттям" та 
"Карпатами" зі Львова, що дебютують у Другій лізі.

 Також керівництво футбольного клубу та головний тре-
нер Ігор Климовський домовилися співпрацювати і у ново-
му сезоні 2021/22, який стартує 25 липня. Про це повідоми-
ли у прес-службі команди.

Нагадаємо, Ігор Климовський очолив «Ниву» у квітні 
цього року. Під його керівництвом команді вдалося зберег-
ти прописку у Першій лізі, здобувши чотири перемоги, ні-
чию та чотири поразки.

Разом з Климовським роботу у клубі продовжить його 
помічник Руслан Уманець.

Упл стартує 
25 липня

У приміщенні Будинку 
футболу відбулися 
чергові Загальні збори 

учасників Української Прем’єр-
Ліги.  На них було ухвалене 
рішення про виключення ФК 
«Минай» зі складу учасників 
УПЛ. Натомість, у новому 
сезоні у вищому дивізіоні 
гратимуть: ФК «Верес», ФК 
«Чорноморець», ФК «Металіст 
1925».

Наразі склад учасників Прем’єр 
ліги виглядає так: Верес, Ворскла, 
Десна, Динамо, Дніпро-1, Зоря, Інгу-
лець, Колос, Львів, Маріуполь, Мета-
ліст 1925, Олександрія, Олімпік, Рух, 
Чорноморець, Шахтар.

Також затверджено базові дати 
календаря першого кола Чемпіонату 
УПЛ 2021/22 років, який буде опублі-
ковано у наступному номері нашого 
часопису.

«Нива» завершила футбольний 
сезон і пішла у відпустку
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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 

Щасливе дитинство - 
це радість і сонце,

І дощик, що стукає 
літом в віконце.
Це мрії крилаті, 
високі й чудові,

Це дні безтурботні 
і сни кольорові.

На фото: анісія Малачинська, 
село Вікно на Гусятинщині.

Зрілі вишні у садку,
І сунички у ліску,
Теплі дні, барвисті квіти
Нам дарує щедре…

* * * * *
В небі ластівка летить,
З вітром листя шелестить,
Воду п’є лелека.
Сонце палить. Спека.
Дозріває жито.
Яка пора?

* * * * *
Ця смачна, пузата пані
Любить плавати в сметані.
Носить гарні капелюшки,
Із суничкою подружки.

* * * * *
Вишні і вони — сестрички.
Є в садку, а є, що дички.
В червні достигають,
Всі їх добре знають.

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

* * * * *
Хтось у лузі біля річки
Загубив барвисті стрічки.
Дощик вгледів, підібрав,
Небеса підперезав.

* * * * *
Коли падаю я з неба,
Люди кажуть: «Так і треба.
Восени тоді, вважай,
Буде добрий урожай!»

* * * * *
На дворі переполох:
З неба сиплеться горох.
З’їла шість горошин Інна —
І тепер в неї ангіна.

* * * * *
Золотиста нитка в'ється,
Тільки в руки не дається.
(Сонячний промінь)

* * * * *
Щось на небі гуркотить,
Наче звір страшний летить.
Сильний дощ на
 землю ллється,
Звір у руки не дається.
Очі світяться яскраво —
Всі у дім тікайте жваво!

Знаєте, чому одна курочка вдягнена 
у рябеньке платтячко, друга – у 
жовте, третя – у біле, інша – у 

чорне, а півники завжди у барвистому 
вбранні? Не знаєте?

Якось курка нанесла яєць і виси-
діла аж десятеро курчат. Такі 
вже вони гарненькі, м’якень-
кі, геть-чисто у білому пуху. 
Рано-вранці квочка вивела 
своїх малят на подвір’я. А 
на подвір’ї всі стежки були 
обсаджені квітами. Цвіли 
там і чорнобривці, і флокси, 
і настурція, і троянди, й 
айстри, і ромашки. Яких там 
тільки не було квітів! І черво-
ні, і жовті, і білі, і сині, й оранжеві. 
Такого дива на своєму короткому віку 
курчата ще не бачили.

Найхитріше курчатко звернулося до матері-квоч-
ки:

– Матусю, що це таке гарне?
– То, дитинко, квіти.
– Де вони тут взялися? – запитало друге курчатко.
– Бабуся посадила.
– А хто така бабуся? – запитало третє курчатко.
– Вона старенька і дуже ласкава. Скоро її побачи-

те, вона вам пшонця винесе.
– А що таке пшонце? – запитало четверте курчат-

ко.
– То дуже смачна їжа. Від пшонця ви будете швид-

ко рости.
– А навіщо нам рости? – запитало п’яте курчатко.
– Щоб бути такими, дітоньки, як я.
– А навіщо нам бути такими, матусю, як ви? – за-

питало шосте курчатко.
– Щоб яєчка, дітоньки, нести.
– А навіщо яєчка нести? – запитало сьоме курчат-

ко.
– Щоб квочкою стати.

– А навіщо квочкою бути? – запита-
ло восьме курчатко.

– Щоб маленьких курчаток ви-
сидіти.

– Яких курчаток висидіти, 
матусю? – запитало дев’яте 
курчатко.

– Таких, дітоньки, як ви.
– І вони будуть такі, як ми? – 

здивувалося десяте курчатко.
– Такі, дітоньки, такі, - щасливо 

квоктала квочка.
Курчата дуже зраділи цьому і почали 

весело гратися. Коли маленькі вдосталь на-
гралися, то захотілося їм пити. Підбігло двоє кур-
чаток до ромашок і побачили на білих пелюсточ-
ках крапельки води.

– Що це таке прозоре, матусю, що в ньому сонячні 
зайчики граються? – запитало курчатко.

– То, дітоньки, росичка, - відповіла квочка. – Хто 
нап’ється з ромашки, в того виросте біле-пребі-
ле пір’ячко, а хто нап’ється росички з настурції чи 
кульбаби, той матиме жовтеньке пір’ячко. Хто ж 
питиме росичку з різних квіток, той вбереться в 
рябеньке платтячко, як ось у мене. 

А найменшеньке курча було дуже неслухняне і 
напилося води з брудної калюжі, хоч квочка дуже 
просила цього не робити.

Курчата попідростали, у пір’ячко вбралися. Квоч-
ка радіє, що діти у неї такі гарні і чистенькі, бо слух-
няними росли. І біленькі, і рябенькі, і жовтенькі. 
Лише одна курочка ніби з болота вилізла. Гляне ча-
сом вона на своїх сестричок і братика і ледь не пла-
че: «Чого я матусю не слухала? Навіщо я пила воду 
з калюжі? Була б і я така гарна, як мої сестрички».

Микола МАГЕРА.

Жив-був на світі мікроб. І звали його 
Стрептококус. Цей мікроб був дуже 
злим і терпіти не міг гарні дитячі 

зубки - так і норовив в них оселитися, щоб 
зіпсувати всіх білих «братиків», наробити 
в них дірочок, щоб вони випали. І дійсно, 
в ротику, де селився Стрептококус, зубки 
починали чорніти і псуватися, у дитини 
починався карієс.

 Якось цей поганий мікроб оселився в ротику у ма-
люка Андрійка. А вибрав він хлопчика тому, що той дуже 
не любив чистити зубки: коли мама кликала його у ван-

ну, він ховався під ліжком і ні за що не хотів йти. 
  «Класно, цей хлопчик не любить чистити зуби! - 

зрадів Стрептококус. - Значить в  його ротику я буду  
перебувати, щоб зробити поганими всі-всі зубки». 

Так і став жити Стрептококус в Андрійка в роті. Але 
хлопчик нічого не знав про нехорошого мікроба і про-
довжував не чистити зубки, не слухав ні маму, ні ба-
бусю. І ось в одну мить у нього почорніли відразу три 
зубчики, а в одному з них навіть з'явилася дірочка. І 
мамі довелося відвести Андрійка до зубного лікаря.               

Добрий лікар вилікував хлопчикові зубки і прогнав 

шкідливого Стрептококу-
са. Але попередив малюка, 
якщо він не буде чистити 
зубки, мікроб знову осе-
литься в його роті. Відтоді 
Андрійко кожен ранок і ве-
чір чистить зубки, а мікроб 
Стрептококус не може біль-
ше жити у нього в роті.

А ви чистите свої зубки, дорогі діти?

казка

Треба знати

Загадки про літо

Знайдіть 10 відмінностей

Неслухняне 
курчатко

Навіщо чистити зуби

(Літо) (Веселка)

(Дощ)

(Град)

(Сонячний промінь)

(Грім і блискавка)

(Літо)

(Полуниця)

(черешні)

(Сунички)
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Роздивись.
06.30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
06.50 М/ф «Чарiвнi окуляри».
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.05, 02.25, 

05.20 Новини.
07.05 Т/с «Гордiсть».
08.05, 03.00, 04.45, 05.55 Погода.
08.10 Земля, наближена до неба.
08.25 Д/с «Дикi тварини».
09.05 Суспiльна студiя. Марафон «Моя 

Конституцiя».
13.00 Пишемо iсторiю. На шляху до 

Незалежностi.
13.15 Х/ф «Сватання на Гончарiвцi».
15.10 Телепродаж.
15.40 Д/ф «Весiльний спадок».
17.25 Т/с «Римська iмперiя».
18.50, 00.40 Х/ф «Мої думки тихi».
21.25, 00.30, 02.50, 05.45 Спорт.
21.35, 03.05 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
04.50 Енеїда.

Êаíаë “1+1”
07.05 Х/ф «Пiнгвiни мiстера Поппера».
09.00 «ТСН-Тиждень».
10.30 «Свiт навиворiт».
12.00 «Мандруй Україною з Дмитром 

Комаровим».
19.30, 04.50 «ТСН».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 Х/ф «Дiамантова рука».
22.20 Х/ф «Легковажна жiнка».
02.10 Х/ф «Упiймай шахрайку, якщо 

зможеш».
04.00, 05.35 «Життя вiдомих людей».

Iíòер
03.15 «Орел i решка. Морський сезон».
04.25 М/ф.
04.55, 05.00 «Телемагазин».
05.25 «Слiдство вели...» з Л. Кане-

вським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.05, 18.00, 03.00 «Стосується кож-

ного».
12.25 Х/ф «Прогулянка по Бангкоку».
14.15 Х/ф «Четверо проти банку».
16.05 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Концерт «Весна на Зарiчнiй 

вулицi».
22.40 Х/ф «Карнавал».
01.50 Х/ф «Всього один поворот».

ICTV
04.35 Скарб нацiї.
04.45 Еврика!
04.50 Служба розшуку дiтей.
04.55 Громадянська оборона.
06.35 Факти тижня.
08.50 Х/ф «Невдахи».
10.45 Х/ф «Король Ральф».

12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Стiй! Бо моя мама стрiля-

тиме».
14.50 Х/ф «Куленепробивний».
16.25 Х/ф «Пташка на дротi».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Гудзонський яструб».
21.10 Х/ф «Побачення наослiп».
23.05 Х/ф «Дiамантовий полiцейський».
01.00 Х/ф «Пес на ланцюгу».
02.45 Секретний фронт.
03.25 Я зняв!

ÑТБ
05.20, 05.35 Т/с «Коли ми вдома».
06.25 Х/ф «Нестерпна жорстокiсть».
08.30 Т/с «Папаньки».
13.25, 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 «Любов з ароматом 

кави».
00.55 Т/с «Торгашi».

Íоâий êаíаë
06.00 Орел i решка.
09.15, 10.55 Kids` Time.
09.20 М/с «Том i Джерi Шоу».
09.55 М/ф «Том i Джерi: Гiгантська 

пригода».
11.00 Х/ф «Крiстофер Робiн».
13.10 М/ф «Angry Birds в кiно».
15.00 М/ф «Angry Birds в кiно 2».
17.00 М/ф «Заплутана iсторiя».
18.55 Х/ф «Учень чародiя».
21.00 Х/ф «Патрiот».
00.35 Х/ф «Куля в лоб».
02.10 Служба розшуку дiтей.
02.15 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

06.25, 00.35 Вечiр з Янiною Соколовою.
07.10, 08.30, 20.55 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 10.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
08.00, 12.00 Час за Гринвiчем.
08.35 Д/с «Iсторiя навколо нас».
09.30 Машина часу.
11.10 Д/с «Бойовi кораблi».
12.50 Вечiрнiй преЗЕдент.
13.00 Час. Пiдсумки тижня з А. Мiрош-

ниченко.
14.10, 02.15, 05.10 Д/с «Великi танковi 

битви».
15.30 Час «Ч».
16.30 Таємницi вiйни.
17.10 Д/с «1941».
18.10 Д/с «Апокалiпсис».
19.30, 23.10 «5 копiйок».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 «Кондратюк у понедiлок».
01.15 Д/с «Повiтрянi воїни».

03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.40 Х/ф «Востаннє прощаюся».
12.45, 15.20 Т/с «Вiражi долi».
16.50, 20.00 Т/с «Поговори з нею».
21.35 Європейський дайджест.
21.50 Футбол. ЧЄ. 1/8 фiналу.
00.00 Гучна справа.
01.00, 02.00 Х/ф «Ромашка, Кактус, 

Маргаритка».
01.30 Телемагазин.
03.15 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
11.40 «Орел i решка. Незвiдана Єв-

ропа».
12.35 Х/ф «Голос монстра».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
18.00 «Орел i решка. Морський сезон».
20.00 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
00.00 Х/ф «Бабадук».
01.45 Т/с «Три сестри».
03.25 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 М/ф «Таємниця третьої планети».
08.25 М/ф «Пригоди козака Енея».
09.10 Х/ф «Фантазiї Веснухiна».
11.45 Х/ф «Сто грамiв» для хоро-

бростi...»
13.10 Х/ф «Слiд Сокола».
15.20, 02.25 «Випадковий свiдок».
17.10 Х/ф «Iван Сила».
19.00 Х/ф «Весна на Зарiчнiй вулицi».
20.50 Х/ф «Перегони «Гарматне ядро».
22.45 Х/ф «Сорочинський ярмарок 

на НТН».
00.25 Х/ф «Прощавайте, фараони!»
01.50, 03.05 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi 

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

Павлiвни».
11.15, 18.15 4 весiлля.
13.15, 16.15 Панянка-селянка.
15.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
19.15, 20.15, 21.45 Одного разу пiд 

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

Прямий
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 «Репортер». Новини.
09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини кра-

їни» з К. Ашiон, П. Рольником, 
О. Близнюком, С. Вардою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.

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

15.15 Концерт I. Федишин.
17.00 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
19.00 Концерт М. Поплавського.

МÅГА
06.00 Випадковий свiдок.
09.00, 02.45 Мiстична Україна.
09.50, 12.45 У пошуках iстини.
10.40 Речовий доказ.
11.50, 23.00 Секретнi територiї.
14.30, 00.00 Друга свiтова вiйна: свiд-

чення вiйни.
16.20 Бойовий вiдлiк.
17.15 Тваринна зброя.
18.15 Останнiй день Помпеї.
19.10 Таємницi королiвських вбивств.
21.00 Iгри iмператорiв.
01.50 Бойовi кораблi.
03.25 Там, де нас нема.
04.15 Iсторiя Києва.
05.00 Мерилiн Монро.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Ключi вiд неба».
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.30, 03.00 «Зорянi долi».
10.50 «Моя правда».
11.40 Х/ф «Мамай».
13.05 Х/ф «Зiрки Егера».
15.50 Х/ф «Потяг поза розкладом».
17.15 Х/ф «Проект «Альфа».
19.00, 00.35 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.40 Х/ф «Фантоццi».
02.15 «Двоколiснi хронiки».
03.10 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «ДжеДАI».
06.25 Т/с «Опер за викликом 5».
07.45 Т/с «Операцiя «Дезертир».
12.00 «Загублений свiт».
18.00 Х/ф «У пошуках бурштинової 

кiмнати».
20.15 Х/ф «Аватар».
23.30, 01.20 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.55 Т/с «Рекс».
03.35 «Помста природи».
04.50 «102 Полiцiя».
05.30 Телемагазини.

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

ки-рятiвнички».
08.15 М/ф «Качинi iсторiї».
09.30 М/с «Сiмпсони».
13.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
14.20 Т/с «СуперКопи».
16.30 Т/с «Швидка».
19.10 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
22.45 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
01.30, 04.00, 09.30, 12.30 Велоспорт. 

«Тур де Франс». Етап 2.
02.30 Автоперегони. Туринг. Ешторiл. 

Перегони 1.
03.15 Автоперегони. Туринг. Ешторiл. 

Перегони 2.
06.00 Велоспорт. La Course by Le Tour 

de France. Жiнки.
07.30 Снукер. Northern Ireland Open. 

Фiнал.
10.30 Настiльний тенiс. ЧЄ. Жiнки. 

Фiнал.
11.30 Настiльний тенiс. ЧЄ. Чоловiки. 

Фiнал.
14.05 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Етап 3.
18.50 Тенiс. «Матчбол».
19.05, 21.00 Тенiс. «Вiмблдон». Перше 

коло.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Yellow.
06.10 Україна - Австрiя. УЄФА Євро-

2020.
08.00, 01.15, 03.15, 05.20 Топ-матч.
08.10 Уельс - Данiя. 1/8 фiналу. 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 Огляд iгрового дня. УЄФА Євро-

2020.
11.40 Матч 3. 1/8 фiналу. УЄФА Євро-

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

- Нiмеччина (2008).
14.00, 17.00, 18.10, 20.55, 21.25 «Euro 

Non Stop».
15.15 Матч 4. 1/8 фiналу. УЄФА Євро-

2020.
18.50 Live. Матч 5. 1/8 фiналу. УЄФА 

Євро-2020.
21.50 Live. Матч 6. 1/8 фiналу. УЄФА 

Євро-2020.
23.55 «Великий футбол».
01.25 Iталiя - Австрiя. 1/8 фiналу. 

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

УЄФА Євро-2020.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Роздивись.
06.30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
06.50 М/ф «Колосок».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.40, 02.15, 05.10 Новини.
07.05, 18.50 Т/с «Загадковий Доктор 

Блейк».
08.05 Край пригод.
08.20 Заархiвоване.
08.30 Я вдома.
09.05 Телепродаж.
09.35, 00.30 Т/с «Гордiсть».
11.35 Земля, наближена до неба.
11.50 Еко-люди.
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. Пiснi про кохання.
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
19.55 Д/с «Боротьба за виживання».
22.00 Д/с «Дикi тварини».
23.00 «Справа Тлявова».
01.25, 03.05 Суспiльна студiя. Головне.
04.05 Д/ф «Вибiр».

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

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 04.35 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.35 «Життя вiдомих 

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

лана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45, 21.50 Т/с «Свати».
22.55 Х/ф «Легковажна жiнка».
02.30 Х/ф «Дiамантова рука».

Iíòер
05.30, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Все або нiчого».
14.40, 15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.05 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.50 Х/ф «Пiрати ХХ столiття».
01.30 Х/ф «З життя начальника карного 

розшуку».
04.35 М/ф.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Факти.
04.50 Т/с «Таємнi дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.

09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.

10.15 Т/с «Смертельна зброя».
11.20 Секретний фронт.
11.35, 13.15 Х/ф «Дiамантовий полi-

цейський».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.05, 16.15 Х/ф «Побачення наослiп».
16.30 Х/ф «Гудзонський яструб».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.25 Громадянська оборона.
21.30 Т/с «Пес».
00.00 Т/с «Фантом».
03.45 Я зняв!
ÑТБ
05.15, 05.50 Т/с «Коли ми вдома».
06.35 Т/с «Комiсар Рекс».
10.25 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 «Другий шанс на перше 

кохання».
01.10 Т/с «Торгашi».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.45 Kids` Time.
06.00 М/ф.
06.10 М/с «Том i Джерi Шоу».
07.50 Орел i решка.
09.55 Т/с «Грiмм».
11.45 Х/ф «Новi мутанти».
13.30, 19.00 Аферисти в мережах.
15.15 Т/с «Надприродне».
17.05 Хто зверху? (12+).
21.05 Х/ф «Автобан».
23.00 Х/ф «Шанхайський перевiзник».
01.00 Х/ф «Вен Вайлдер - король 

вечiрок».
02.45 Зона ночi.

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

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

06.25, 00.35 Особливий погляд.
07.10, 08.30, 20.55 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 10.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
08.35, 12.40 Д/с «Iсторiя навколо нас».
09.30 Машина часу.
11.10 Д/с «Бойовi кораблi».
13.10, 01.15 Д/с «Повiтрянi воїни».
14.10, 02.15, 05.10 Д/с «Великi танковi 

битви».
15.30, 16.10 Час «Ч».
17.10, 18.10 Д/с «Апокалiпсис».
19.30, 23.10 «Дiйовi особи».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 Д/с «Вирiшальнi битви Другої 

свiтової вiйни».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.

07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Каблучка з рубiном».
12.30 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.35 Європейський дайджест.
21.50 Футбол. ЧЄ. 1/8 фiналу.
00.00 Гучна справа.
01.00, 02.00 Х/ф «Пiгулка вiд слiз».
01.30 Телемагазин.
03.15 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
11.50 «Орел i решка. Незвiдана Європа».
12.40, 18.00 «Орел i решка. Морський 

сезон».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
20.00 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
00.00 Т/с «Грань».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.15 «Таємницi свiту».
06.40 «Свiдок. Агенти».
07.35, 14.50, 17.00, 03.05 «Випадковий 

свiдок».
08.15 Х/ф «Наречений з того свiту».
09.15 Х/ф «До Чорного моря».
10.35 Х/ф «Перегони «Гарматне ядро».
12.30, 16.30, 19.00, 02.35 «Свiдок».
13.00 Х/ф «Дiм сонця, що сходить».
17.50 «Будьте здоровi».
19.30 Т/с «CSI: Маямi».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «Живiть у радостi».
01.00 Х/ф «Папуга, що говорить на 

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

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

Павлiвни».
11.15, 18.15 4 весiлля.
13.15, 16.15 Панянка-селянка.
15.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
19.15, 20.15, 21.45 Одного разу пiд 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

зовцем.
23.00 «Вiйна за незалежнiсть».

МÅГА
06.00 Мiстична Україна.
06.45 Бандитський Київ.
08.30 Правда життя.
10.05, 01.45 Речовий доказ.
11.15, 03.35 Там, де нас нема.
12.15 Пiдроблена iсторiя.
13.15 Бойовий вiдлiк.
15.15, 20.00 Секретнi територiї.
16.10, 20.50 Таємнi космiчнi катастрофи.
17.05 НАСА: нез`ясоване.
18.00 Дикi тварини.
19.00, 05.15 Сiяя: з нами у дику природу.
21.50 Мегааеропорт зсередини.
22.45 Вижити в дикiй природi.
23.45 Крила вiйни.
00.45 Дикий i живий.
02.50 Страх у твоєму домi.

Enter-фіëьм
06.05 Х/ф «Iван i кобила».
07.10, 09.00, 02.45 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Моя правда».
10.20 Х/ф «Чорна долина».
12.00 Х/ф «Попiл».
16.10 Х/ф «Алегро з вогнем».
17.45 Х/ф «Загiн особливого призна-

чення».
19.15, 01.05 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.15 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.55 Х/ф «Сiнг-Сiнг».
03.15 «Зорянi долi».
03.20 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Бiблiотекарi 3».
07.50 Х/ф «Вторгнення: Планета 

Земля».
09.45 Х/ф «Джек Гантер. В пошуках 

скарбiв Угарiта».
11.45 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.50 «Спецкор».
18.50, 03.20 «ДжеДАI».
19.25 «Грошi».
20.45 Т/с «Брати по кровi 2».
22.25, 00.15 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.05 Т/с «Рекс».
03.50 «Помста природи».

04.50 «102 Полiцiя».
05.30 Телемагазини.

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

ки-рятiвнички».
08.15 М/ф «Качинi iсторiї».
09.30 М/с «Сiмпсони».
13.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
14.30 Т/с «СуперКопи».
16.30 Т/с «Швидка».
19.10 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
22.45 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.15, 19.00, 21.00 Тенiс. «Вiмблдон». 

Перше коло.
01.00 Футбол. Д/ф Amando A Maradona.
02.30, 03.00, 03.30 Олiмпiйськi iгри. 

«Всупереч усьому».
04.00 Олiмпiйськi iгри. «Speed Boarders».
04.30 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Дiдьє Дiнар.
05.00 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Ninas de Oro Team.
05.30, 06.00 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiй-

ський форпост».
06.30 Олiмпiйськi iгри. «Сiмейнi традицiї 

на Балканах».
07.30 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Свiтлана Хоркiна.
08.00, 11.30 Дзюдо. Дзюдо-шоу.
09.00 Снукер. UK Championship. Фiнал.
09.30, 12.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Етап 3.
10.30 Настiльний тенiс. ЧЄ. Мiкст. Фiнал.
14.20 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Етап 4.
18.15 Велоспорт. «Cycling Show».
18.45 Тенiс. «Матчбол».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 16.20, 01.15, 03.15, 05.20 

Топ-матч.
06.10 Фiнляндiя - Бельгiя. УЄФА Євро-

2020.
08.10 Iталiя - Австрiя. 1/8 фiналу. 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, 16.30 Огляд iгрового дня. УЄФА 

Євро-2020.
11.40 Матч 5. 1/8 фiналу. УЄФА Євро-

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

Туреччина (2008).
14.00, 17.00, 18.10, 20.55, 21.25 «Euro 

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

Євро», 6 с.
18.50 Live. Матч 7. 1/8 фiналу. УЄФА 

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

Євро-2020.
23.55 «Великий футбол».
01.25 Матч 6. 1/8 фiналу. УЄФА Євро-

2020.
03.30 Нiмеччина - Угорщина. УЄФА 

Євро-2020.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

28 червня

29 червня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Роздивись.
06.30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
06.50 М/ф «Братик Кролик та братик 

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

21.00, 23.40, 02.15, 05.10 Новини.
07.05, 18.50 Т/с «Доктор Блейк».
08.05 Край пригод.
08.20 Заархiвоване.
08.30 Я вдома.
09.05 Телепродаж.
09.35, 00.30 Т/с «Гордiсть».
11.35 Земля, наближена до неба.
11.50 Еко-люди.
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. Пiснi про кохання.
17.30 «Справа Тлявова».
19.55 Д/с «Боротьба за виживання».
22.00 Д/с «Свiт дикої природи».
01.25, 03.05 Суспiльна студiя. Головне.
04.05 Погода.
04.10 Д/ф «Сходи Якова».

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

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 04.35 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.35 «Життя вiдомих 

людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45, 02.30 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксо-

лана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45, 21.50 Т/с «Свати».
22.55 Х/ф «Легковажна жiнка».

Iíòер
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Чоловiк нарозхват».
14.30, 15.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.05 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.55 Х/ф «Огарьова, 6».
01.40 Х/ф «Буднi карного розшуку».
04.35 М/ф.

ICTV
04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Факти.
04.50 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».
11.25, 21.30 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Термiнатор 3: Повстання 

машин».
15.35, 16.15 Х/ф «Термiнатор 5: Ге-

неза».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.25, 02.50 Секретний фронт.
23.50 Т/с «Фантом».
03.35 Я зняв!

ÑТБ
05.15, 05.55 Т/с «Коли ми вдома».
06.55 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 «Список бажань».
01.05 Т/с «Торгашi».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi Шоу».
07.20 Орел i решка.
09.25 Т/с «Грiмм».
11.15 Х/ф «Грошi вирiшують все».
13.10, 19.00 Аферисти в мережах.
15.15 Т/с «Надприродне».
17.00 Хто зверху? (12+).
21.05 Х/ф «Обдурити всiх».
23.00 Х/ф «Шанхайськi лицарi».
01.10 Improv Live Show.
02.10 Служба розшуку дiтей.
02.15 Зона ночi.

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

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

06.25, 00.35 Невигаданi iсторiї.
07.10, 08.30, 20.55 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 10.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
08.35, 12.40 Д/с «Iсторiя навколо нас».
09.30 Машина часу.
11.10 Д/с «Бойовi кораблi».
13.10, 01.15 Д/с «Повiтрянi воїни».
14.10, 02.15, 05.10 Д/с «Великi танковi 

битви».
15.30, 16.10 Час «Ч».
17.10, 18.10 Д/с «Апокалiпсис».
19.30, 23.10 «Велика полiтика».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 Д/с «Вирiшальнi битви Другої 

свiтової вiйни».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.

07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьо-
годнi.

09.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Каблучка з рубiном».
12.30 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Другий шанс», 1 i 2 с.
23.10 Т/с «Другий шанс».
01.10 Гучна справа.
01.45 Телемагазин.
02.15 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.10 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
11.50 «Орел i решка. Незвiдана Європа».
12.50, 18.00 «Орел i решка. Морський 

сезон».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
20.00 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
00.00 Т/с «Грань».
03.10 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.20 «Будьте здоровi».
07.55, 14.50, 17.00, 03.15 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.45 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «Хiд конем».
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
17.50 «Вартiсть життя».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «Дiти Дон Кiхота».
01.00 Х/ф «Бiля тихої пристанi».
02.15, 03.30 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi 

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

Павлiвни».
11.15, 18.15 4 весiлля.
13.15, 16.15 Панянка-селянка.
15.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
19.15, 20.15, 21.45 Одного разу пiд 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

зовцем.
23.00 «Новини вiд Христини» з Х. 

Чернегою.

МÅГА
06.00 Мiстична Україна.
06.45 Бандитська Одеса.
09.10 Правда життя.
10.15, 01.45 Речовий доказ.
11.25 Там, де нас нема.
12.25 Пiдроблена iсторiя.
13.20 Бойовий вiдлiк.
15.10, 19.55 Секретнi територiї.
16.05, 20.50 Таємнi космiчнi катастрофи.
17.00, 21.50 НАСА: нез`ясоване.
17.55 Дикi тварини.
18.55, 05.00 Сiяя: з нами у дику природу.
22.45 Вижити в дикiй природi.
23.45 Крила вiйни.
00.45 Дикий i живий.
02.50 Страх у твоєму домi.
03.35 Україна: забута iсторiя.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Потяг поза розкладом».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00 Моя правда.
10.50 «Спогади».
11.50, 02.45 «Зорянi долi».
12.15 «Моя правда».
13.05 Х/ф «Iван i кобила».
14.20 Х/ф «Перегони «Гарматне ядро».
16.00 Х/ф «Ключi вiд неба».
17.25 Х/ф «Де 042?»
19.00, 00.20 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.40 Х/ф «Матрос з «Комети».
02.00 «Двоколiснi хронiки».
03.10 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50 «ДжеДАI».
06.30 Т/с «Бiблiотекарi 3».
08.20 Х/ф «Кон експрес».
10.15 Х/ф «3 днi на вбивство».
12.50, 19.25 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
20.35 Т/с «Брати по кровi 2».
22.15, 00.05 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
01.55 Т/с «Рекс».

03.35 «Помста природи».
04.50 «102 Полiцiя».
05.30 Телемагазини.

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

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

ªâроñïорò
00.15 Кузовнi автоперегони. Кубок свiту. 

Ешторiл. Ревью.
00.45 Велоспорт. «Cycling Show».
01.15 Легка атлетика. Континентальний 

тур. Люцерн.
02.30 Снукер. UK Championship. Фiнал.
04.00, 09.30, 12.00 Велоспорт. «Тур де 

Франс». Етап 4.
07.30 Снукер. Scottish Open. Фiнал.
10.30 Кiнний спорт. Global Champions 

Tour. Париж. Конкур.
13.10 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Етап 5.
18.40 Тенiс. «Матчбол».
18.55, 21.00 Тенiс. «Вiмблдон». Перше 

коло.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Хорватiя - Шотландiя. УЄФА 

Євро-2020.
08.10 Матч 3. 1/8 фiналу. УЄФА Євро-

2020.
10.00, 11.00, 15.00, 22.00 Футбол News.
10.10 «Hightlight Show».
11.10 Огляд iгрового дня. УЄФА Євро-

2020.
11.40 Матч 7. 1/8 фiналу. УЄФА Євро-

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

чина - Нiдерланди (1976).
14.00, 21.00 «Euro Non Stop».
15.15 Уельс - Данiя. 1/8 фiналу. УЄФА 

Євро-2020.
17.05 Матч 8. 1/8 фiналу. УЄФА Євро-

2020.
19.00 Матч 6. 1/8 фiналу. УЄФА Євро-

2020.
20.50, 00.05 Yellow.
22.15 Матч 5. 1/8 фiналу. УЄФА Євро-

2020.
00.15 Iталiя - Австрiя. 1/8 фiналу. УЄФА 

Євро-2020.
02.05 Матч 4. 1/8 фiналу. УЄФА Євро-

2020.
03.55 Португалiя - Францiя. УЄФА 

Євро-2020.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Роздивись.
06.30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
06.50 М/ф «Лiтачок Лiп».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.40, 02.15, 05.10 Новини.
07.05, 18.50 Т/с «Доктор Блейк».
08.05 Край пригод.
08.20 Заархiвоване.
08.30 Я вдома.
09.05 Телепродаж.
09.35, 00.30 Т/с «Гордiсть».
11.35 Земля, наближена до неба.
11.50 Еко-люди.
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. Хорея Козацька.
17.30, 22.00 Д/с «Свiт дикої природи».
19.55 Д/с «Суперчуття».
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
01.25, 03.05 Суспiльна студiя. Головне.
04.05 Погода.
04.10 Д/ф «Одесити на Донбасi».

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

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 04.40 «ТСН».
09.25, 10.20, 04.10, 05.35 «Життя вiдо-

мих людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45, 02.40 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксо-

лана».
20.33 «Чистоnews».
20.38 «ПроCпорт».
20.40 Т/с «Свати».
21.45 «Право на владу».
00.45 Х/ф «Iнша жiнка».

Iíòер
05.25, 23.15 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Я - мiльярдер».
14.30, 15.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.25 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
00.10 Х/ф «В зонi особливої уваги».
02.05 Х/ф «Хiд у вiдповiдь».
04.50 М/ф.
04.55 «Телемагазин».

ICTV
04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.20 Факти.
04.40 Т/с «Таємнi дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.

08.45 Факти. Ранок.
09.10, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.05 Т/с «Смертельна зброя».
11.00, 13.15, 21.30 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00, 16.15 Х/ф «План втечi».
16.50 Х/ф «План втечi 2».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.25, 02.50 Анти-зомбi.
00.00 Т/с «Фантом».
03.35 Я зняв!

ÑТБ
05.15, 05.55 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.
15.55, 18.05 Т/с «Слiд».
20.15, 22.50 Т/с «Снайперка».
01.00 Т/с «Торгашi».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.10 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi Шоу».
07.15 Орел i решка.
09.20 Т/с «Грiмм».
11.10 Х/ф «Учень чародiя».
13.15, 19.00 Аферисти в мережах.
15.15 Т/с «Надприродне».
17.00 Хто зверху? (12+).
21.05 Х/ф «Голлiвудськi копи».
23.40 Х/ф «Лiтак президента».
02.00 Improv Live Show.
02.50 Служба розшуку дiтей.
02.55 Зона ночi.

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

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

06.25, 00.35 Вечiр з Янiною Соколовою.
07.10, 08.30, 20.55 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 10.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
08.35, 12.40 Д/с «Iсторiя навколо нас».
09.30 Машина часу.
11.10 Д/с «Бойовi кораблi».
13.10, 01.15 Д/с «Повiтрянi воїни».
14.10, 02.15, 05.10 Д/с «Великi танковi 

битви».
15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
17.10, 18.10 Д/с «Апокалiпсис».
19.30, 23.10 «Прямим текстом».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 Д/с «Вирiшальнi битви Другої 

свiтової вiйни».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00, 02.15 

Сьогоднi.

09.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Каблучка з рубiном».
12.30 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Не хочу тебе втрачати», 

1 i 2 с.
23.10 По слiдах.
23.50 Т/с «Не хочу тебе втрачати».
01.45 Телемагазин.
03.05 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
11.40 «Орел i решка. Незвiдана Єв-

ропа».
12.35, 18.00 «Орел i решка. Морський 

сезон».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
20.00 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
00.00 Т/с «Грань».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.20 «Вартiсть життя».
07.55, 14.50, 17.00, 02.45 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.15 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «Каблучка з Амстердама».
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
17.50 «Правда життя».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «У квадратi 45».
00.50 «Легенди бандитського Києва».
01.50, 03.30 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi 

байки».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.15 Х/ф «Про риболова та його 

дружину».
10.15, 23.15 Т/с «Нове життя Василини 

Павлiвни».
11.15, 18.15 4 весiлля.
13.15, 16.15 Панянка-селянка.
15.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
19.15, 20.15, 21.45 Одного разу пiд 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

зовцем.

МÅГА
06.00 Мiстична Україна.
06.45 Бандитський Київ.
08.40 Правда життя.
10.10, 01.45 Речовий доказ.
11.20 У пошуках iстини.
12.20 Пiдроблена iсторiя.
13.15 Бойовий вiдлiк.
15.05, 19.50 Секретнi територiї.
16.00, 20.50 Таємнi космiчнi катастро-

фи.
16.55 Мегааеропорт зсередини.
17.50 Дикi тварини.
18.50, 05.05 Сiяя: з нами у дику при-

роду.
21.45 НАСА: нез`ясоване.
22.45 Дике виживання.
23.45 Крила вiйни.
00.45 Дикий i живий.
02.50 Страх у твоєму домi.
03.35 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Загiн особливого призна-

чення».
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 11.20 «Моя правда».
09.50 «Спогади».
10.50, 02.40 «Зорянi долi».
12.10 Х/ф «Канiкули в Львовi».
13.50 Х/ф «Молодий майстер».
15.50 Х/ф «Проект «Альфа».
17.25 Х/ф «Люди в океанi».
19.00, 00.15 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
20.55 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.35 Х/ф «Небезпечно для життя!»
01.55 «Двоколiснi хронiки».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50 «ДжеДАI».
06.40 Т/с «Бiблiотекарi 3».
08.30 Х/ф «Аватар».
11.45 «Загублений свiт».
17.55, 19.25 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
20.35 Т/с «Брати по кровi 2».
22.20, 00.10 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.00 Т/с «Рекс».
02.50 «Грошi».

03.50 «Помста природи».
05.20 «102 Полiцiя».

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

ки-рятiвнички».
08.15 М/ф «Качинi iсторiї».
09.30 М/с «Сiмпсони».
12.50 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
14.20 Т/с «СуперКопи».
16.50 Т/с «Швидка».
19.15 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
22.50 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.15 Тенiс. «АТР: за кадром».
00.45, 19.05, 21.00 Тенiс. «Вiмблдон». 

Друге коло.
01.30 Всi види спорту. Фестиваль екс-

триму Ekstremsportveko.
02.00, 04.00, 09.30, 13.30 Велоспорт. 

«Тур де Франс». Етап 5.
02.30 Снукер. Scottish Open. Фiнал.
07.30 Снукер. «Мастерс». Фiнал.
10.30 Легка атлетика. Континентальний 

тур. Люцерн.
12.00 Велоспорт. La Course by Le Tour 

de France. Жiнки.
13.00 Велоспорт. «Cycling Show».
14.50 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Етап 6.
18.50 Тенiс. «Матчбол».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Топ-матч.
06.10 Чехiя - Англiя. УЄФА Євро-2020.
08.00, 19.00, 22.15 Yellow.
08.10, 19.10 Матч 4. 1/8 фiналу. УЄФА 

Євро-2020.
10.00, 11.00, 15.00, 22.00 Футбол News.
10.10 «Hightlight Show».
11.10 Огляд iгрового дня. УЄФА Євро-

2020.
11.40 Матч 6. 1/8 фiналу. УЄФА Євро-

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

Грецiя (2004).
14.00, 21.00 «Euro Non Stop».
15.15 Iталiя - Австрiя. 1/8 фiналу. 

УЄФА Євро-2020.
17.05 Матч 7. 1/8 фiналу. УЄФА Євро-

2020.
22.25 Матч 3. 1/8 фiналу. УЄФА Євро-

2020.
00.15 Уельс - Данiя. 1/8 фiналу. УЄФА 

Євро-2020.
02.05 Матч 5. 1/8 фiналу. УЄФА Євро-

2020.
03.55 Швецiя - Польща. УЄФА Євро-

2020.
05.45 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

30 червня

1 липня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 08.05 Край пригод.
06.30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
06.50 М/ф «Про порося, яке вмiло грати 

в шашки».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.40, 02.15, 05.10 Новини.
07.05, 18.50 Т/с «Доктор Блейк».
08.20 Заархiвоване.
08.30 Я вдома.
09.05 Телепродаж.
09.35, 00.30 Т/с «Гордiсть».
11.35 Земля, наближена до неба.
11.50 Еко-люди.
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.
17.30, 04.10 Перша шпальта.
19.55 Д/с «Суперчуття».
22.00 Д/с «Свiт дикої природи».
23.00 #ВУкраїнi.
01.25, 03.05 Суспiльна студiя. Головне.
04.05 Погода.
04.40 Енеїда.

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, 06.05 «Життя вiдомих 

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

лана».
20.18 «ПроCпорт».
20.20 «Одруження наослiп 7».
22.20 Х/ф «Шпигунка».
00.40 Х/ф «Ледi-бос».
02.40 Х/ф «Iнша жiнка».
05.15 «Свiтське життя».

Iíòер
05.25, 23.20 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Шеф Адам Джонс».
14.30, 15.35, 01.10 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «007: Завтра не помре 

нiколи».
02.45 «Чекай на мене. Україна».
03.55 «Україна вражає».
04.15 «Орел i решка. Морський сезон».
05.05 «Телемагазин».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 01.25 Факти.
04.55 Т/с «Таємнi дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10, 20.10 Дизель-шоу.
11.35, 13.15, 00.20 «На трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.15 Х/ф «Король Ральф».
17.00 Х/ф «Куленепробивний».
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 «На трьох 10».
01.45 Х/ф «План втечi 3».
03.10 Я зняв!

ÑТБ
05.15, 05.45 Т/с «Коли ми вдома».
06.35 Т/с «Коханка у спадок».
10.40, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
20.15, 22.50 Т/с «Двоє над прiрвою».
01.20 Х/ф «Велике весiлля».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi Шоу».
07.10 Орел i решка.
10.15 Т/с «Грiмм».
11.00 Хто проти блондинок? (12+).
15.00 Х/ф «Ханна. Довершена зброя».
17.00 Х/ф «Агент Єва».
19.00 Х/ф «Кров за кров».
21.10 Х/ф «22 милi».
23.05 Х/ф «Мiсiя нездiйснима».
01.30 Improv Live Show.
02.20 Служба розшуку дiтей.
02.25 Зона ночi.

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

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

06.25 Особливий погляд.
07.10, 08.10, 20.55 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 10.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
08.15 Форшмак.
08.45 Натхнення.
09.30 Машина часу.
11.10, 00.15 Д/с «Бойовi кораблi».
12.40 Д/с «Iсторiя навколо нас».
13.10, 01.15 Д/с «Повiтрянi воїни».
14.10, 02.15, 05.10 Д/с «Великi танковi 

битви».
15.30, 16.10 Час «Ч».
17.10, 18.10, 22.00 Д/с «Апокалiпсис».
19.20 Лiнiйка документального кiно.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
23.00 Д/с «Вирiшальнi битви Другої 

свiтової вiйни».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Каблучка з рубiном».
12.30 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30 Iсторiя одного злочину.
15.25, 00.00 Гра #1.
20.10 «Говорить Україна».
21.35 Європейський дайджест.
21.50 Футбол. ЧЄ. 1/4 фiналу.
00.05 Гучна справа.
01.05, 02.00 Т/с «Пiдкидьок».
01.30 Телемагазин.
04.40 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
11.40 «Орел i решка. Незвiдана Європа».
12.35 «Орел i решка. Морський сезон».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
18.00 Х/ф «Подорож Гектора в пошуках 

щастя».
20.10 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
00.10 Х/ф «Експеримент «Офiс».
01.50 Т/с «Три сестри».
02.40 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.00, 04.45 «Top Shop».
06.20 «Правда життя».
07.50, 14.45, 17.00, 02.30 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.00 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «Версiя полковника Зорiна».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
21.30 «Мир чи вiйна».
23.30 «Святитель Iоанн. Повернення 

додому».
01.05 «Легенди бандитського Києва».
02.45 «Речовий доказ».
03.45 «Правда життя. Професiйнi 

байки».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.15 Х/ф «Принцеса Мален».
10.15 Т/с «Нове життя Василини Пав-

лiвни».
11.15, 18.15 4 весiлля.
13.15, 16.15 Панянка-селянка.
15.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
19.15, 20.15, 21.45 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.45, 21.15 Танька i Володька.
22.15 Т/с «Кухня».
00.15 Iгри приколiв.
01.15 Країна У 2.1.
02.00 Країна У.
02.30 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

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

09.10, 10.10 «Новини країни» з К. Ашiон, 
П. Рольником, О. Близнюком, С. 
Вардою, М. Стецюк та А. Мiщенко.

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

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

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

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

бановою.
22.45 «Watchdogs».

МÅГА
06.00 Мiстична Україна.
06.45 Бандитська Одеса.
09.05, 03.35 Правда життя.
10.05, 01.45 Речовий доказ.
11.15 Легендарнi замки Закарпаття.
12.10 Пiдроблена iсторiя.
13.05, 18.50, 05.25 Сiяя: з нами у дику 

природу.
14.05 Стежина вiйни.
15.00, 19.50 Секретнi територiї.
15.55, 20.50 Таємнi космiчнi катастрофи.
16.50, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.50 Дикi тварини.
22.45 Дике виживання.
23.45 Крила вiйни.
00.45 Дикий i живий.
02.50 Страх у твоєму домi.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Де 042?»
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 11.45 «Моя правда».
10.20 «Спогади».
11.20, 01.50, 02.40 «Зорянi долi».
12.35 Х/ф «Канiкули в Львовi 2».
14.05 Х/ф «Дракони назавжди».
15.45 Х/ф «В останню чергу».
17.20 Х/ф «П`ять хвилин страху».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.40 Х/ф «Тегеран-43».
01.20 «Двоколiснi хронiки».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Бiблiотекарi 3».
07.50 Х/ф «Тринадцятий воїн».
09.50 Х/ф «Загадки Сфiнкса».
11.45 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».

18.50 «ДжеДАI».
19.25 Х/ф «Сльози сонця».
21.50 Х/ф «Клин клином».
23.50 Х/ф «Перехрестя».
01.50 Т/с «Рекс».
02.40 «Грошi».
03.40 «Помста природи».
05.35 «Цiлком таємно-2017».

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

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

ªâроñïорò
00.15 Тенiс. «Вiмблдон». Друге коло.
00.50 Олiмпiйськi iгри. «Essential 

Olympic»: Джон Акiї-Буа.
01.00 Ралi-рейд «Шовковий шлях». 

Етап 2.
01.15, 04.00, 10.30 Велоспорт. «Тур де 

Франс». Етап 6.
02.30 Снукер. «Мастерс». Фiнал.
07.30 Снукер. German Masters. Фiнал.
09.30 Велоспорт. La Course by Le Tour 

de France. Жiнки.
11.55 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Етап 7.
18.35 Тенiс. «Матчбол».
18.50, 21.00 Тенiс. «Вiмблдон». Третє 

коло.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Yellow.
06.10 Словаччина - Iспанiя. УЄФА 

Євро-2020.
08.00, 01.15, 03.15, 05.20 Топ-матч.
08.10 Матч 5. 1/8 фiналу. 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 Огляд iгрового дня. УЄФА Євро-

2020.
11.40 Матч 8. 1/8 фiналу. УЄФА Євро-

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

чина - ФРН (1976).
14.00, 17.00, 18.10, 20.55, 21.25 «Euro 

Non Stop».
15.15, 03.30 Матч 7. 1/8 фiналу. УЄФА 

Євро-2020.
18.50 Live. Матч 1. 1/4 фiналу. УЄФА 

Євро-2020.
21.50 Live. Матч 2. 1/4 фiналу. УЄФА 

Євро-2020.
23.55 «Великий футбол».
01.25 Матч 6. 1/8 фiналу. 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, 00.50, 03.35, 

05.35 Новини.
07.05 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.10 М/ф «Капiтошко».
07.20 М/ф «Повертайся, Капiтошко».
07.30 М/ф «Як Петрик П`яточкiн сло-

никiв рахував».
07.40 М/ф «Як козаки у футбол грали».
08.05, 14.35 Д/с «Дикi Дива. Дикi тва-

рини в зоопарку Сан-Дiєго».
08.30, 05.05 Д/с «Дикi тварини».
09.05 Телепродаж.
09.35 Антропологiя.
10.10 #ВУкраїнi.
10.35 Х/ф «Iосиф Прекрасний. Намiс-

ник фараона», 1 i 2 с.
14.00 Д/с «Боротьба за виживання».
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.05 Концерт. Iво Бобул.
17.20 Д/с «Свiт дикої природи». Вiд-

критий океан.
17.45 Х/ф «Легенда Карпат».
19.40 Х/ф «Веселi Жабокричi».
21.25 Пишемо iсторiю. Севастополь - 

мiсто української слави.
21.50 Пишемо iсторiю. Визволення 

Києва.
22.05 Пишемо iсторiю. Повоєнне вiднов-

лення України.
22.20 Пишемо iсторiю. Петро Шелест.
22.35 Д/с «Таємницi iсторiї. Портрети». 

Юлiй Цезар: слава Рима.
01.15, 02.25, 03.30, 05.30 Погода.
01.20 Д/ф «Американська мрiя».
02.30 Д/с «Неймовiрнi винаходи».

Êаíаë “1+1”
07.00, 06.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00, 18.30 «Свiт навиворiт».
15.00, 16.05, 17.10 Т/с «Свати».
19.30, 05.15 «ТСН».
20.15 «Вечiрнiй квартал».
22.10, 03.55 «Жiночий квартал».
23.20 «Свiтське життя».
00.20 Х/ф «Ледi-бос».
02.20 «Одруження наослiп».

Iíòер
05.35 «Орел i решка. Морський сезон».
06.25 М/ф.
06.50 «Слово Предстоятеля».
07.00 Х/ф «Мiа i бiлий лев».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.05 «Позаочi».
12.00 Х/ф «Гостя з майбутнього».
18.10 Х/ф «Iван Васильович змiнює 

професiю».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi. Бенефiс».
22.10 Х/ф «Найпривабливiша i найсим-

патичнiша».

23.55 Х/ф «Кохана жiнка механiка 
Гаврилова».

01.30 Х/ф «Все можливо».
03.05 Х/ф «Бережiть жiнок».
05.10 М/ф «Зачарований хлопчик».

ICTV
04.20 Скарб нацiї.
04.30 Еврика!
04.35 Факти.
05.00 Х/ф «Невдахи».
06.40 Х/ф «Стiй! Бо моя мама стрiля-

тиме».
08.25 Х/ф «Пташка на дротi».
10.35, 13.00 Т/с «Нюхач».
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Блейд».
21.40 Х/ф «Блейд 2».
23.55 Х/ф «Ласкаво просимо у 

Зомбiленд».
01.40 Т/с «Таємнi дверi».
03.15 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
07.00 Т/с «Проти течiї».
17.00 СуперМама.
21.00 МастерШеф. Celebrity.
23.15 Звана вечеря.

Íоâий êаíаë
06.00 Вар`яти.
08.05, 09.55 Kids` Time.
08.10 М/ф «Смурфики: Загублене 

село».
10.00 Орел i решка. Земляни.
11.00 Орел i решка. Чудеса свiту.
12.00 Орел i решка.
14.10 М/ф «Заплутана iсторiя».
16.05 Х/ф «Падiння Олiмпу».
18.20 Х/ф «Мiсiя нездiйснима 2».
21.00 Х/ф «Мiсiя нездiйснима 3».
23.40 Х/ф «Патрiот».
02.45 Зона ночi.

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

12.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Час новин.

06.10, 07.10, 01.10 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».

07.50, 08.50, 21.25 Актуально: Еко-
номiка. Полiтика. Соцiум.

08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
08.40 Натхнення.
09.10 Автопiлот.
09.30 Майстри ремонту.
10.15 Форшмак.
10.35 Машина часу.
11.10 Медекспертиза.
11.30, 18.30, 00.35 Невигаданi iсторiї.
12.15, 15.15 Концерт.
17.10, 22.00 Д/с «Апокалiпсис».
18.00 Час за Гринвiчем.
19.00 Д/с «Вердикт iсторiї».

20.10, 02.10, 05.10 Рандеву.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35 Вiкно до Америки.
23.30 Гончаренко рулить.
00.10 Є сенс.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.25, 04.40 Реальна мiстика.
08.50 Х/ф «Доктор Щастя».
11.00, 15.20, 21.00 Т/с «Покоївка».
20.00 Головна тема.
21.35 Європейський дайджест.
21.50 Футбол. ЧЄ. 1/4 фiналу.
00.00 Гучна справа.
01.00, 02.00 Т/с «Вiражi долi».
01.30 Телемагазин.

Ê1
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.40 «Ух ти show».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50 Х/ф «Римськi побачення».
11.30 Х/ф «Подорож Гектора в пошуках 

щастя».
13.45 «Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка».
00.00 Х/ф «Сомнiя».
01.50 Т/с «Три сестри».
03.25 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.15 Х/ф «Постарайся залишитися 

живим».
06.30 Х/ф «Бiлоруський вокзал».
08.10 Х/ф «Беремо все на себе».
09.40 Х/ф «Фронт за лiнiєю фронту».
12.55 «Випадковий свiдок. Навколо 

свiту».
14.00 Т/с «Смерть у раю».
18.05 «Переломнi 80-тi».
19.00, 02.10 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Гусарська балада».
21.20 Х/ф «Оксамитовi ручки».
23.20 Х/ф «Нiндзя».
01.05 «Таємницi кримiнального свiту».
02.40 «Випадковий свiдок».
03.00 «Речовий доказ».
04.30 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
05.00 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.20 Х/ф «Тiм Талер, або Проданий 

смiх».
13.20 Х/ф «Русалонька».
15.00 Х/ф «Маленька чорна книжка».
17.00 Х/ф «Ранковий пiдйом».
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.30 Одного 

разу пiд Полтавою.
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Танька i 

Володька.
23.00, 00.00 Країна У 2.1.
00.30 Панянка-селянка.
02.30 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

16.00 «Репортер». Новини.
10.10 «Cоцiальний статус» з В. Бiрзулом.
10.40 «Перша передача» з О. Федченко.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
13.15, 21.30 «Влада хохотала».
13.45 «Новини вiд Христини» з Х. 

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

I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з П. Рольником 

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

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

МÅГА
06.00, 08.40, 02.00 Мiстична Україна.
07.05 Випадковий свiдок.
09.30 Правда життя.
11.00 Речовий доказ.
12.10, 00.00 Секретнi територiї.
13.05 Iлюзiї сучасностi.
15.05 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
16.00, 21.00 Люди: Лабораторiя всере-

динi нас.
18.00, 01.00 Сiяя: з нами у дику природу.
19.00 Вижити в дикiй природi.
02.45 Ризиковане життя.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Сiм днiв до весiлля».
07.10, 09.00, 02.20 «Телемагазин».
07.40, 08.55 М/ф.
07.45 «Свiтова кухня по-українськи».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Такi красивi люди».
12.50 Х/ф «А життя продовжується».
14.40 Х/ф «Небезпечно для життя!»
16.10 Х/ф «Ти - менi, я - тобi».
17.40 Х/ф «Раз на раз не випадає».
19.10 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.00 Х/ф «Два капiтани».
02.05 «Двоколiснi хронiки».
02.50 «Зорянi долi».
03.10 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
06.35 «Угон по-нашому».
08.30 «Загублений свiт».
13.40 Х/ф «Пiк Данте».
15.45 Х/ф «Аватар».
19.00 Х/ф «Президент Лiнкольн: Мис-

ливець на вампiрiв».
21.00 Х/ф «Ромео+Джульєта».
23.20 Х/ф «Незнайомець».
01.10 Х/ф «Рейд у пустелю».
03.50 Т/с «Рекс».
04.35 «Грошi».
05.35 «Цiлком таємно-2017».

ÍЛО-ТБ
06.10 Телемагазин.
07.20, 00.45 Мамареготала. Найкраще.
08.20 М/ф «Аладдiн».
09.45 М/ф «Темний плащ».
11.25 Т/с «Друзi».
14.20 Т/с «СуперКопи».
16.50 Т/с «Швидка».
19.30 Т/с «Касл».
23.00 «Назустрiч пiтьмi».

ªâроñïорò
00.15 Олiмпiйськi iгри. «Essential 

Olympic»: Джон Акiї-Буа.
00.25, 18.50, 21.00 Тенiс. «Вiмблдон». 

Третє коло.
01.00 Всi види спорту. Фестиваль екс-

триму Ekstremsportveko.
01.30 Ралi-рейд «Шовковий шлях». 

Етап 2.
01.45, 04.00, 09.30, 12.30 Велоспорт. 

«Тур де Франс». Етап 7.
02.30 Снукер. German Masters. Фiнал.
07.30 Снукер. Welsh Open. Фiнал.
10.30 Кузовнi автоперегони. Кубок свiту. 

Ешторiл. Перегони 1.
11.15 Кузовнi автоперегони. Кубок свiту. 

Ешторiл. Перегони 2.
12.00 Ралi. ERC. Латвiя. День 1.
14.05 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Етап 8.
18.35 Тенiс. «Матчбол».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 16.20, 01.15, 03.15, 05.20 

Топ-матч.
06.10 Нiмеччина - Угорщина. УЄФА 

Євро-2020.
08.10 Матч 6. 1/8 фiналу. 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, 16.30 Огляд iгрового дня. УЄФА 

Євро-2020.
11.40 Матч 1. 1/4 фiналу. УЄФА Євро-

2020.
13.30 Д/с «Класика Євро». Нiмеччина 

- Англiя (1996).
14.00, 17.00, 18.10, 20.55, 21.25 «Euro 

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

Євро», 2 с.
18.50 Live. Матч 3. 1/4 фiналу. УЄФА 

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

Євро-2020.
23.55 «Великий футбол».
01.25 Матч 2. 1/4 фiналу. УЄФА Євро-

2020.
03.30 Матч 4. 1/8 фiналу. УЄФА Євро-

2020.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

2 липня

3 липня
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UA:Перший
06.05, 04.00 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.05, 03.35, 

05.35 Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.15 М/ф «Як козаки кулiш варили».
07.25 М/ф «Як козаки у хокей грали».
07.40 М/ф «Як козаки олiмпiйцями 

стали».
08.15, 00.25 Погода.
08.20 Д/с «Дикi тварини».
09.00 Божественна Лiтургiя Православної 

Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української Гре-

ко-Католицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-Като-

лицької Церкви в Українi.
13.30 Незвiдана Україна. Волинь.
13.55 Незвiдана Україна. Подiлля.
14.10 Незвiдана Україна. Гайсин.
15.05 Країна пiсень.
16.20 Мiста та мiстечка.
16.30 Х/ф «Легенда Карпат».
18.05, 23.30 Д/с «Свiт дикої природи».
18.45 Дуже милi тварини.
19.45 Пишемо iсторiю. Севастополь - мiсто 

української слави.
20.05 Пишемо iсторiю. Визволення Києва.
20.15 Пишемо iсторiю. Повоєнне вiднов-

лення України.
20.45 Пишемо iсторiю. Петро Шелест.
21.30 Дорога до Токiо.
22.00 Тi, що змiнили свiт. Вiктор Глушков.
22.25 Тi, що змiнили свiт. Iван Пiддубний.
23.00 Програма з Майклом Щуром.
00.30 Д/ф «Американська мрiя. У пошу-

ках правди».
02.05 Схеми. Корупцiя в деталях.
02.35 Перша шпальта.
03.05 #ВУкраїнi.
04.55 Роздивись.

Êаíаë “1+1”
07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.45, 01.30 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiтське життя».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 Х/ф «Нiч у музеї».
23.10 Х/ф «Персi Джексон i викрадач 

блискавок».

Iíòер
05.50 Х/ф «Розпрями крила».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше життя».
13.00 «Речдок. Випереджаючи час».
17.40 Х/ф «007: Завтра не помре нiколи».
20.00 «Подробицi тижня».

22.00 Х/ф «Iван Васильович змiнює 
професiю».

23.55 Х/ф «Стережися автомобiля».
01.50 «Речдок».
ICTV
04.35 Скарб нацiї.
04.45 Еврика!
04.50 Факти.
05.15 Не дай себе ошукати.
07.00, 09.55 Секретний фронт.
07.55, 10.55 Громадянська оборона.
09.00 Анти-зомбi.
11.55, 13.00 Х/ф «Темна вежа».
12.45 Факти. День.
14.00 Х/ф «Блейд».
16.25 Х/ф «Блейд 2».
18.45 Факти тижня.
20.35 Х/ф «Блейд 3: Трiйця».
23.00 Х/ф «Зомбiленд: Подвiйний по-

стрiл».
00.55 Т/с «Таємнi дверi».
02.40 Я зняв!
ÑТБ
04.50 Т/с «З вовками жити».
12.50 МастерШеф. Celebrity.
15.05 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
00.00 Я соромлюсь свого тiла.
Íоâий êаíаë
06.00 Таємний агент.
06.55, 08.45 Kids` Time.
07.00 М/ф «Angry Birds в кiно».
08.50 М/ф «Angry Birds в кiно 2».
10.50 Х/ф «Мiсiя нездiйснима».
13.00 Х/ф «Мiсiя нездiйснима 2».
15.45 Х/ф «Мiсiя нездiйснима 3».
18.15 Х/ф «Мiсiя Нездiйснима: Нацiя 

iзгоїв».
21.00 Х/ф «Вiйна свiтiв».
23.20, 00.20 Improv Live Show.
01.15 Вар`яти.

5 êаíаë
06.00 Вiкно до Америки.
06.10, 07.10, 00.15 Д/с «Бойовий вiдлiк».
07.00, 08.00, 08.50, 15.00, 17.00, 20.00, 

00.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

07.50, 21.25 Актуально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.

08.05 Невигаданi iсторiї.
08.25 Vоїн - це я!
08.35 Натхнення.
09.00 Божественна лiтургiя ПЦУ.
11.00 Божественна лiтургiя УГКЦ.
12.15 Х/ф.
15.15 Концерт.
17.10, 22.00 Д/с «Апокалiпсис».

18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня з 
А. Мiрошниченко.

19.00 Д/с «Вердикт iсторiї».
20.10, 02.15 Машина часу.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.30 Вечiр з Янiною Соколовою.
23.00 Суботнiй Полiтклуб В. Портнiкова.
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi.
06.50 Реальна мiстика.
09.30 Т/с «Дитина на мiльйон».
13.30 Т/с «Пiдкидьок».
17.00 Т/с «Трикутник долi», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с «Трикутник долi».
23.00, 02.00 Т/с «Поговори з нею».
01.30 Телемагазин.
03.10 Т/с «Агенти справедливостi».

Ê1
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
10.30 Х/ф «Щоденник кар`єристки».
12.10 Х/ф «Римськi побачення».
13.50 «Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка».
00.15 Х/ф «Експеримент «Офiс».
02.00 Т/с «Три сестри».
02.45 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.30 «Святитель Iоанн. Повернення 

додому».
07.00 «Слово Предстоятеля».
07.10 «Випадковий свiдок. Навколо свiту».
09.35 Т/с «Смерть у раю».
13.45 Х/ф «Гусарська балада».
15.35 Х/ф «Без року тиждень».
17.00 Х/ф «Оксамитовi ручки».
19.00 Х/ф «Сержант мiлiцiї».
22.50 Х/ф «Поза пiдозрою».
00.45 «Речовий доказ».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.05 М/ф «Життя комах».
11.45 М/ф «Братик ведмедик».
13.15 Х/ф «Маленька чорна книжка».
15.15 М/ф «Iсторiя iграшок 2».
17.00 М/ф «Iсторiя iграшок 3».
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.30, 20.30, 21.30 Танька i Володька.
22.30 Х/ф «Мисливцi за скарбами».
00.30 Панянка-селянка.
02.35 Щоденники Темного.
03.20 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00 

«Репортер». Новини.
09.15 «Медексперт» з К. Трушик.
10.10 «Про особисте» з Н. Фiцич.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
13.10 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
13.40 «Запорєбрик News» з О. Курба-

новою.
14.00, 15.30 Концерт.
17.15 «Не наша Russia» з М. Гаєм та I. 

Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з П. Рольником 

та О. Близнюком.
20.00 «Прямий доказ».
20.25 «Вiйна за незалежнiсть».
20.45 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з Т. Березовцем.
22.00 «Влада хохотала» з Ю. Петрушев-

ським.
22.30 «Щасливий день з полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А. Полтавою.

МÅГА
06.00 Випадковий свiдок.
08.50, 02.00 Мiстична Україна.
09.40 Правда життя.
10.55 Речовий доказ.
12.05, 00.00 Секретнi територiї.
13.05 Iлюзiї сучасностi.
15.05 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
16.00, 21.00 Люди: Лабораторiя всере-

динi нас.
18.00, 01.00 Сiяя: з нами у дику природу.
19.00 Вижити в дикiй природi.
02.45 Прокляття Че Гевари.
03.35 Майор «Вихор».
04.30 Органи на експорт.
05.20 Шосте вiдчуття. Дар чи прокляття?
Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Ялинка, кролик i папуга».
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
07.50 «Свiтова кухня по-українськи».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Чорний козак».
12.50 Х/ф «Загублене мiсто».
14.40 Х/ф «Дiловi люди».
16.10 Х/ф «Золоте теля».
19.20 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.20 Х/ф «Два капiтани».
02.15 «Двоколiснi хронiки».
03.00 «Зорянi долi».
03.10 Кiноляпи.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.30 «Угон по-нашому».
09.10, 00.10 «Загублений свiт».
15.10 Х/ф «Зворотня тяга».
18.00 Х/ф «Полiцейськi».
20.00 Х/ф «Веселi канiкули».
22.00 Х/ф «Вiдплата».

02.20 «Помста природи».
02.55 «Цiлком таємно-2017».
04.35 «Найкраще».

ÍЛО-ТБ
06.10 Телемагазин.
07.20, 00.40 Мамареготала. Найкраще.
08.20 М/ф «Аладдiн».
09.45 М/ф «Темний плащ».
11.25 Т/с «Друзi».
14.10 Т/с «СуперКопи».
16.50 Т/с «Швидка».
19.30 Т/с «Касл».
23.00 «Назустрiч пiтьмi».

ªâроñïорò
00.15 Тенiс. «Вiмблдон». Третє коло.
01.00 Ралi-рейд «Шовковий шлях». Етап 3.
01.15, 04.00, 09.30 Велоспорт. «Тур де 

Франс». Етап 8.
02.30, 06.00, 20.00 Кiнний спорт. Global 

Champions Tour. Монако. Конкур.
07.30 Снукер. The Players Championship. 

Фiнал.
11.45 Ралi. ERC. Латвiя. День 1.
12.15 Ралi. ERC. Латвiя. Ревью.
12.45 Автоперегони. Суперкубок Porsche. 

Австрiя.
13.15 Автоперегони. Суперкубок Porsche. 

Австрiя. Iнтро.
13.25, 19.10 Автоперегони. Суперкубок 

Porsche. Австрiя. Перегони.
14.15, 21.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Етап 9.
23.00 Олiмпiйськi iгри. «H2H»: Майкл 

Фелпс vs. Марк Спiтц.
23.30 Всi види спорту. Фестиваль екстри-

му Ekstremsportveko.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Топ-матч.
06.10 Португалiя - Францiя. УЄФА Євро-

2020.
08.00, 19.00, 22.15 Yellow.
08.10, 15.15 Матч 1. 1/4 фiналу. УЄФА 

Євро-2020.
10.00, 11.00, 15.00, 22.00 Футбол News.
10.10 «Hightlight Show».
11.10 Огляд iгрового дня. УЄФА Євро-

2020.
11.40, 22.25 Матч 3. 1/4 фiналу. УЄФА 

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

- Iталiя (2008).
14.00, 21.00 «Euro Non Stop».
17.05 Матч 2. 1/4 фiналу. УЄФА Євро-

2020.
19.10 Матч 4. 1/4 фiналу. УЄФА Євро-

2020.
00.15 Матч 8. 1/8 фiналу. УЄФА Євро-

2020.
02.05 Матч 7. 1/8 фiналу. УЄФА Євро-

2020.
03.55 Матч 5. 1/8 фiналу. УЄФА Євро-

2020.
05.45 Програма передач.

Íедіëя 4 липня

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 28 черâíя 
06.00, 09.30, 13.00, 16.00 

Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті. Тиж-

день
08.00, 19.00, 00.30 Єдина 

країна 
08.30 Завтра-сьогодні
09.00, 17.00 Древо
10.05, 22.35 Цінуй справжнє
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Роз-

слідування Мердока» 
11.15 Слід
11.30 Спогади
12.00, 03.00 Хіт-парад
14.10 Межа правди
17.30 Про нас
19.30 Наші вітання
20.00 Х.ф. «Собачий сніда-

нок» 
21.30 Сільський календар
22.00 У фокусі Європа
22.40, 04.00 Х.ф.«Хліб і тро-

янди» 
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф. «Розлучення по 

французьки» +16

Віâòороê, 29 черâíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.00 

Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт 
07.00, 20.30 Євромакс 
07.35 Сільський календар 
08.00 Мандри країною
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Роз-

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

00.30, 03.30 Провінцій-
ні вісті

14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
17.00 Древо
17.30 Смачна мандрівка
19.30 Наші вітання 
20.00 Відкрита зона
21.00 Спогади 
21.30 ПроОбраз з Наталкою 

Фіцич
22.35, 04.00 Х.ф.«Епоха» +16 
01.00 Х.ф.«Сезон бджіл» +16 

Ñереда, 30 черâíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.00 

Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.10, 14.00, 19.00, 

16.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провінційні вісті

07.35, 14.30 Відкрита зона
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Древо

08.55, 17.55 Цінуй справжнє
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Роз-

слідування Мердока» 
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30, 21.00 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Український гастротур
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Епоха-2» 
01.00 Х.ф. «Кращий із чолові-

ків» +16 

Чеòâер, 1 ëиïíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.00 

Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.10, 14.00, 19.00, 

16.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провінційні вісті

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

слідування Мердока» 
11.15, 21.35 ПроОбраз з На-

талкою Фіцич
11.30, 21.00 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
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
22.35, 04.00 Х.ф.«Погана 

звичка» 
01.00 Х.ф.«Бонневіль» +16

П’яòíиця, 2 ëиïíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.30 

Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.10, 14.00, 19.00, 

16.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провінційні вісті

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

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

Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 ЗУНУ NEWS
20.10 Сільський календар
21.10 Українські традиції
21.20 Цінуй справжнє
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Затемнен-

ня» 01.00 Х.ф.«Теннесі» 
+16

Ñóáоòа, 3 ëиïíя
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 Цінуй справжнє
09.00 Час-Tайм
11.00 Мандри країною
12.00 ПроОбраз з Наталкою 

Фіцич
12.20, 00.30 Х.ф. «Легенда 

Багера Ванса» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Те, що любиш 
17.00 Хіт-парад
17.50 ЗУНУ NEWS 
18.00 Наші вітання
19.30 У фокусі Європа
19.55 Цінуй справжнє
20.10, 03.00 ФлайzZzа ( фільм 

2021) 
21.00 Х.ф. «Зірковий час 

невдахи» 
22.30, 04.00 Х.ф. «Новокаїн» 

+16
00.10 Вікно в Америку

Íедіëя, 4 ëиïíя
06.00, 12.30 Кіндер клуб 
07.00, 09.15 За спорт
07.15 Українські традиції
07.40, 01.00 Х.ф. «Зірковий 

час невдахи»
09.30, 21.00 Єдина країна 
10.00 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії 
з Архикатедрального 
Собору УГКЦ м.Тер-
нополя 

11.40 Те, що любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Український гастротур
15.30 Shift. Життя в цифрі
16.00, 23.30 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.«Країна роз-

ваг» 
02.30 Український гастротур
03.00 Хіт-парад 

 

 UA: Терíоïіëь
Поíедіëоê, 28 черâíя
6.00 М/ф «Велика подорож»
6.10 Піщана казка
6.25 Веселі саморобки
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 8.55 Новини 
9.15 Машрутом змін
9.30 Незвідана Україна
9.55 Енеїда 
10.20 Х/ф «Лісова пісня»,

12.10 Шукачі пригод 
12.25 Буковинські загадки
12.35 Д/с «Світ дивовижних 

тварин» 
13.30 Лайфхак українською
13.40 Ок, я тобі поясню 
13.45 М/ф « Як Козаки У 

Хокей Грали»
14.05 М/ф «Як Козаки Інопла-

нетян Зустрічали»
14.25 М/ф «Як Козаки На 

Весіллі Гуляли «
14.40 М/ф «Капітошко»
14.45 Піщана казка
15.05 Міста і містечка
15.30 ВУКРАЇНІ 
16.05 Д/ф «З України до 

Голлівуду» 
17.20 Незвідана Україна
17.40 Країна пісень 
18.40 Небезпечна зона
19.00 Життя пімлязавтра
20.00 Цикл «Наші тридцять»
20.25 Задача з зірочкою
20.30 ВУКРАЇНІ 
21.00 Т/с «Гордість»
23.00 Спецпроєкт «Хвиля», 
23.55 Бийся як дівчина 
0.00 Х/ф « Тіні забутих пред-

ків»

Віâòороê , 29 черâíя
6.00 М/ф «Велика подорож»
6.10 Піщана казка
6.25 Веселі саморобки
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 20.40 Новини
9.15 Крутий заміс
9.50 Енеїда 
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 Земля 2050» 
13.30 Лайфхак українською
13.40 Ок, я тобі поясню 
13.45 Уроки тітоньки Сови.
14.10 М/ф «Бегемот та Сон-

це»
14.15 М/ф «Горщик-Смі-

хотун»
14.30 М/ф «Кривенька Ка-

чечка»
14.40 «Шо? Як? « 
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»
23.00 Сьогодні.Головне
23.55 Бийся як дівчина 
0.00 Х/ф «Білий птах з чор-

ною ознакою»

Ñереда, 30 черâíя
6.00 М/ф «День, Коли Ща-

стить»

6.10 Піщана казка
6.25 Веселі саморобки
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
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 Роздивись
12.40 Край пригод 
12.50 Загадки чернівецьких 

атлантів
13.05 Д/п»Неймовірні вина-

ходи»
13.30 Лайфхак українською 
13.45 Уроки тітоньки Сови. 
14.10 М/ф «Дощику, Дощику, 

Припусти»
14.15 М/ф « Повертайся, 

Капітошко «
14.30 М/ф « Курка, Яка Несла 

Всяку Всячину»
14.40 «Шо? Як? «
15.05, 17.15 Суспільна студія
18.10 Енеїда
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 де-

талях 
21.00 Т/с «Гордість»
23.00 Сьогодні.Головне
23.55 Бийся як дівчина 
0.00 Х/ф «Лісова пісня»

 Чеòâер, 1 ëиïíя
6.00 М/ф «Дівчинка і зайці»
6.10 Піщана казка
6.25 Веселі саморобки
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
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 Роздивись
12.40 Край пригод
12.50 Загадки чернівецьких 

атлантів
13.05 Д/п»Неймовірні вина-

ходи»
13.30 Лайфхак українською 
13.45 Уроки тітоньки Сови. 
14.10 М/ф «Казка Про Жа-

дібність»
14.15 М/ф «Як Козаки Наре-

чених Виручали»
14.40 «Шо? Як? «
15.05, 17.15 Суспільна студія
18.10 Відтінки України
18.40 Буковинські загадки
18.45 Street Схід 
19.00 Сьогодні.Головне
19.55 Задача з зірочкою
20.00 Шерифи для нових 

громад
20.10 Крим .Реалії
21.00 Т/с «Гордість»
23.00 Сьогодні.Головне
23.55 Бийся як дівчина 
0.00 Д/ф «МАЛЕВИЧ» 

 П’яòíиця, 2 ëиïíя
6.00 М/ф «Івасик-Телесик»
6.10 Піщана казка
6.25 Веселі саморобки
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 20.40 Новини
9.15 Сьогодні. Головне 
9.50 Обличчя
10.15 Буковинські загадки
10.30 Т/с «Віра»
12.10 Роздивись
12.40 Край пригод
12.50 Загадки чернівецьких 

атлантів
13.05 Д/п»Неймовірні вина-

ходи» 
13.30 Лайфхак українською
13.40 Кіношкола вдома 
13.45 Уроки тітоньки Сови.
14.10 М/ф « Некмітливий 

Горобець «
14.15 Піщана казка
14.25 М/ф «Лежень «
14.40 «Шо? Як? «
15.05, 17.05 Суспільна студія
18.10 Відтінки України
18.40 Буковинські загадки
18.45 «Історія кримських та-

тар» 
19.00 Сьогодні.Головне
19.55 Шерифи для нових 

громад
20.00 Брехня від політиків.

Перевірка
20.15 Крутий заміс 
21.00 Т/с «Гордість»
23.00 Сьогодні.Головне
23.55 Бийся як дівчина 
0.00 Х/ф «Хліб і сіль

 Ñóáоòа, 3 ëиïíя
6.05 Маршрутом змін
6.15 ВУКРАЇНІ
6.40 Шерифи для нових гро-

мад
7.00, 8.00, 9.00 Новини 
7.15, 8.15 Ранок на Суспільно-

му.Дайджест 
7.25 Незвідана Україна
7.40 Земля.наближена до неба 
8.30 Геолокація: ВОЛИНЬ. 
9.15 Сьогодні. Головне 
9.50 Д/ц «Світ дикої при-

роди» 
10.20 Енеїда
11.15 Х/ф «Сватання на Го-

нчарівці» 
12.40 Буковинські загадки
12.45 Пліч -о-пліч 
13.05 Гендерні окуляри 
13.20 Небезпечна зона 
13.35 Я вдома
14.05 Лайфхак українською
14.20 Уроки тітоньки Сови.
14.35 М/ф «Як Козаки У 

Хокей Грали»
14.50 М/ф «Дощику, Дощику, 

Припусти»
15.00 М/ф «Іванко Та Воро-

нячий Цар»
15.10 М/ф « Черевички»
15.20 М/ф «Як Петрик П’яточ-

кін Слоників Рахував «
15.30 «Шо? Як? « 
15.50 Буковинські загадки

16.00 Маршрутом змін 
16.20 ВУКРАЇНІ
16.45 Х/ф « Проти всіх во-

рогів» 
18.30 Крутий заміс 
19.00 Культ особистості 
19.15 Відтінки України
19.45 «Створюй із Суспільним.

Розслідування 
20.05 Т/ш «Зворотний відлік»
21.50 #ВУКРАЇНІ-
22.15 Х/ф «Справжня гра 

престолів» 
23.00 загадки чернівецьких 

атлантів
23.05 Розсекречена історія.
00.00 Д/ф «Хто створив Змі-

єві Вали?» 

Íедіëя, 4 ëиïíя
6.05 Маршрутом змін
6.15 ВУКРАЇНІ
6.40 Шерифи для нових гро-

мад
7.00, 8.00, 8.55 Новини 
7.15, 8.15 Ранок на Суспільно-

му.Дайджест 
7.25 Незвідана Україна
7.40 Земля.наближена до неба 
8.30 Д/ц «Дикуни. Дикі заба-

ви в зоопарку Сан-Ді-
єго» 

9.05 Буковинські загадки
9.15 Артефакти
9.50 Солодка дача, 
10.10 Енеїда
11.10 Буковинські загадки
11.15 Х/ф « Проти всіх во-

рогів» 
13.05 Маршрутом 
13.20 Роздивись 
13.35 Візуальний код 
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобі поясню 
14.20 Уроки тітоньки Сови.
14.35 М/ф «Як Козаки Олім-

пійцями Стали»
14.50 М/ф «Чарівні Окуляри «
15.00 М/ф «Двоє справедли-

вих курчат»
15.10 М/ф « Ниточка Та 

Кошеня «
15.20 М/ф « Як Песик І Коше-

ня Мили Підлогу»
15.30 «Шо? Як? «
15.50 Невідомі Карпати 
16.05 Шерифи для нових 

громад
16.20 ВУКРАЇНІ
16.45 Х/ф «Іосиф Прекрас-

ний. Намісник фара-
она « 

18.30 ВУКРАЇНІ
19.00 Культ особистості 
19.15 Обличчя , 
19.45 «Створюй із Суспільним.

Розслідування 
20.05 Помилка 83
20.55 Цикл «Наші 30
21.25 Х/ф «Вінсент на шляху 

до моря»
23.00 Бийся як дівчина 
23.05 Розсекречена історія. 
0.00 Д/ф «Веронські скарби»
1.00 ВУКРАЇНІ
1.30 Разом 
2.00 Д/ф «Гідра» 



№24 (411) / 23  червня - 29  червня 2021 р. Наш День18 Смачна сторінкаnday.te.ua

ГаСпаЧо З пЕЧЕНиМ пЕРцЕМ 
ПОТРІБНО: 4 помідори великих та 2 

червоних перці, 1 зубчик часнику, сіль та 
перець червоний гострий, гілочка свіжого 
базиліку, 2 ст. л. олії та 10 г кунжуту. 

ПРИГОТУВАННя: розігріти духовку 
до 180 градусів, на деко застелити фоль-
гу. Перець розрізати навпіл, очистити 
та викласти на деко. Помідори прониза-
ти декілька разів ножем та покласти до 
перцю. Полити все 1 ст. л. олії, посолити, 
покласти зверху роздавлені зубчики час-
нику. Поставити деко в духовку та готу-
вати овочі близько 15 хвилин. Тим часом, 
на сухій сковорідці підсмажити кунжут. 
Коли овочі приготуються, додати до них 
подрібнений базилік, 1 ст. л. олії, спеції та 
перебити все в пюре. Охолодити й посипа-
ти зверху смаженим кунжутом.

СУп-пюРЕ З оГіРка З ГоРоХоМ
ПОТРІБНО: 4 огірки, 1 кабачок, 1 ч. л. 

лимонного соку та 1 зубчик часнику, 100 г 
зеленого горошку, 1 ст. л олії та 50 г гарбу-
зового насіння, сіль, перець, імбир суше-
ний і трохи зелені - кріп та петрушка.

ПРИГОТУВАННя: огірки та кабачок 
очистити від шкірки, помістити в блен-
дер. До них додати 50 мл води, часник, 
спеції та зелень. Перебити все в пюре та 
змішати з ложкою олії. Розлити в тарілки, 
зверху покласти по 2 ложки зеленого го-
роху і прикрасити гарбузовим насінням.

болГаРСЬкиЙ ТаРаТоР 
ПОТРІБНО: 500 мл кефіру, 2 середніх 

огірки, 1 пучок зелені (кріп, петрушка 
тощо), 1 великий зубчик часнику, 20 г во-
лоських горіхів, 1 ст. л. олії та спеції (сіль, 
чорний перець), декілька кубиків льоду 
для охолодження. 

ПРИГОТУВАННя: таратор - це болгар-
ський холодний суп на основі нежирного 
йогурту та огірків. До нього традиційно 
додають горіхи, часник, різну зелень. Йо-
гурт можна замінити густим кефіром. Та-
кож, щоби суп був дійсно холодним - його 
основу інколи перебивають із льодом. 
Отож, у блендер помістити кефір, наріза-
ну зелень, спеції та олію, часник. Поклас-
ти в кефір лід та перебити все ретельно. 
Розлити в тарілки. Огірки очистити від 
шкірки, нарізати дрібним кубиком та роз-
сипати в тарілки. Волоські горіхи обсма-
жити на сухій сковорідці, подрібнити та 
прикрасити ними холодний суп.

каРТоплЯНЕ СУФлЕ

ПОТРІБНО: картопля – 4 шт., шинка – 
100 г, яйця – 4 шт., сметана – 75 г, вершко-
ве масло – 2 ст. л., твердий сир – за смаком, 
панірувальні сухарі – жменя, сіль, перець 
– за смаком.

ПРИГОТУВАННя: почистити й відва-
рити картоплю в підсоленій воді, після 
чого перетворити її в пюре. Відокремити 
білки від жовтків. Додати в пюре нарізану 
кубиками шинку, жовтки, сметану, сіль і 
перець. Ретельно перемішати. В отриману 
масу додати збиті білки. Форми для суфле 
змастити маслом і посипати паніруваль-
ними сухарями, потім заповнити їх пюре 
з шинкою і посипати тертим сиром. Ро-
зігріти духовку до 180°C, помістити в неї 
форми та випікати 20-25 хвилин. Перед 
подачею прикрасити свіжою зеленню.

ФаРшиРоВаНі кабаЧки 
З СиРоМ Та ГРибаМи

ПОТРІБНО: 2 маленькі кабачки, 4 пече-
риці, 100 г твердого сиру, половинку зуб-
чика часнику, сіль та перець, 1 ст. л. олії, 
50 г консервованої кукурудзи.

ПРИГОТУВАННя: потрібно розігріти 
духовку до 200 градусів. Гриби почисти-
ти та нарізати дрібним кубиком, змішати 
з кукурудзою. Додати до них перетертий 
часник, спеції та половину олії. Кабачки 
очистити від корінців, вичистити серце-
вину, щоби вийшли половинки у формі 
човників. Змастити їх олією, посолити. 
Помістити всередину гриби з кукуру-
дзою. Сир натерти на маленькій тертці. 
Поставити на деко, застелене пергамен-
том, човники з начинкою та випікати 10 
хвилин. Потім посипати тертим сиром та 
випікати, поки на ньому не з’явиться зо-
лотиста скоринка.

ГРаТЕН З МолоДоЇ каРТоплі 

ПОТРІБНО: 400 г молодої картоплі, 100 
г вершків, 2 зубчики часнику, 100 г твер-
дого сиру, дрібка мускатного горіха, 1 ст. 
л. вершкового масла. 

ПРИГОТУВАННя: картоплю помити, 
почистити, нарізати тоненькими слай-
сами. Часник почистити та почавити. 
Вершки закип’ятити, додавши мускатний 
горіх, сіль та перець до смаку. Додати до 
суміші часник. Візьміть форму для запі-
кання, змастіть маслом, викладіть туди 
картоплю та залийте вершковою суміш-
шю. Запікайте пів години при 180 °C. Тоді 
присипте сиром та запікайте до рум’яної 
скоринки.

МолоДа ТУшкоВаНа МоРкВа 
ПОТРІБНО: 400 г молодої моркви, 5 

зубчиків часнику, 50 мл червоного вина, 
гілочка розмарину, 2 ст. л. оливкової олії. 

ПРИГОТУВАННя: розігрійте сковоро-
ду з оливковою олією, обсмажте корені 
моркви до золотавого кольору. Дрібно на-
ріжте часник, розмарин і додайте на ско-
вороду. Смажте ще 1-2 хвилин, щоб спеції 
передали свій аромат. Посоліть моркву, 
тоді влийте вино та тушкуйте 5-6 хвилин.

СалаТ З кабаЧка 
ПОТРІБНО: 300 г кабачків, 100 г брин-

зи, 50 г руколи, 1 ст. л. кунжуту, 1 ч. л. ли-
монного соку, 1 ст. л. оливкової олії. 

ПРИГОТУВАННя: кабачки наріжте 
кубиками, посоліть та підсмажте 2-3 хв. 
Бринзу наріжте кубиками, руколу порвіть 
на невеликі шматки. Об’єднайте кабачки, 
руколу, бринзу, посипте кунжутом, додай-
те олію та сік лимона, перемішайте. За 
бажанням можна додати трішки соєвого 
соусу.

ЗакУСка іЗ ЗЕлЕНоГо ГоРошкУ

ПОТРІБНО НА 200 Г ЗЕЛЕНОГО ГОРО-
ШКУ: 20 г вершків жирних, 4-5 листочків 
м’яти, сушений імбир, сіль та чорний пе-
рець, гілочка базиліку.

ПРИГОТУВАННя: зелень треба подріб-
нити, змішати з горохом та спеціями, до-
дати вершки. Перебити все міксером. А 
потім ще раз перетерти через сито, щоб 
зовсім не було грудочок чи зернистості. 
Таку закуску можна намастити на кана-
пки, подати до крекерів чи інших снеків. 
Їсти із сирими чи печеними овочами, сер-
вірувати до м’яса.

СиРНі кЕкСи З ЧЕРЕшНЕю

ПОТРІБНО: 200 г сиру, 100 г черешні, 3 
ст. л. цукру та 5 ст. л. борошна, 1 яйце, 2 ст. 
л. манної крупи, 1 ч. л. розтопленого мас-
ла, 20 г кунжуту і дрібка солі.

ПРИГОТУВАННя: почніть розігріва-
ти духовку до 180 градусів. Черешні слід 
очистити від кісточок та засипати 2 ст. л. 
цукру. Залиште в друшляку, щоб вони пу-
стили сік. Тим часом, перебийте домашній 
сир міксером, поки він не стане масляни-
стим, а зернистість зникне. Додайте яйце, 
борошно, 1 ст. л. цукру й сіль. Ще раз усе 
перебийте міксером. Ложкою перемішай-

те сирне тісто та черешні. Формочки для 
кексів треба змастити всередині вершко-
вим маслом, а масло присипати манною 
крупою. Потім помістити сирне тісто у 
формочки і прикрасити його зверху кун-
жутом. Випікати протягом 15–20 хвилин, 
залежно від розміру кексів.

полУНиЧНиЙ пУДиНГ 

ПОТРІБНО: 300 мл молока, 300 г свіжої 
полуниці, 1 ст. л. кукурудзяного крохма-
лю, 50 г цукру. 

ПРИГОТУВАННя: полуниці помити, вису-
шити рушником та перемолоти у блендері. 
Перетерти пюре через сито. Молоко довести 
до кипіння у каструлі, додати цукор. У моло-
ко влити полуничне пюре та знову довести 
до кипіння. Взяти кілька ложок холодного 
молока і додати туди крохмаль. Розмішати, 
щоб не було згустків. Додавати крохмаль в 
полуничну масу порціями, постійно помішу-
ючи, щоб пудинг вийшов однорідним. Вари-
ти кілька хвилин. Розлити пудинг у формоч-
ки, охолодити до кімнатної температури та 
залишити в холодильнику на пів години. 

лиМоНаД З оГіРка 

ПОТРІБНО: 2 огірка, 1 ст. л. цукрового 
сиропу, 1 ст. л. лимонного соку, 2 гілочки 
м’яти, 200 мл газованої води. 

ПРИГОТУВАННя: подрібнити огірки та 
вичавити сік із них. Змішати воду, сироп, 
лимонний сік та огірки в склянці. Додати 
лід, щоб охолодити. Прикрасити можна 
листям м’яти та кільцями огірка.

полУНиЧНиЙ СМУЗі З ЯблУкоМ
ПОТРІБНО: 50 г полуниць, 1 яблуко, 

2–3 листочки базиліку, 100 мл води та 5 
мл лимонного соку. 

ПРИГОТУВАННя: яблуко очистити 
від серцевини та шкірки, усі компоненти 
покласти в чашу блендера та перебити в 
однорідний напій.

ВАРІАНТ 2: 100 г полуниці, 2–3 листоч-
ки м’яти, 1 ч. л. лимонного соку та 0,5 ч. л. 
меду, 100 мл води і 1 банан. 

ПРИГОТУВАННя: очистити фрукти, по-
містити всі компоненти в чашу блендера 
та перебити в однорідний напій.

ВАРІАНТ 3: 100 г полуниці, 100 мл мо-
лока, 50 г вівсяних пластівців, 1 ч. л. меду 
та половина банана. 

ПРИГОТУВАННя: у блендері ретельно 
перебийте пластівці з молоком. Потім до-
дайте решту компонентів та ще раз пере-
бийте все в однорідний напій.

Сезонні продукти червня 
та що з них приготувати

У червні починається сезон ягід. полуниці та черешні можна їсти просто так, а 
можна використовувати в незвичних стравах. Наприклад, у салатах чи смузі. Зі свіжих 

огірків зробити не тільки салат, але й суп, а зелений горошок перетворити в смачну 
свіжу закуску до канапок. Саме так ми і вирішили зробити - зібрати прості доступні 

продукти, які достигають у червні, та приготувати з них цікаві страви. 
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Надзвичайні новини

1. ПЛАНОВАНА ДІяЛЬНІСТЬ. 
Капітальний ремонт - покращення 

технічного та екологічного стану водо-
сховища «Тернопільський став» в м. Тер-
нопіль шляхом розчистки від наносів та 
донних відкладів окремих ділянок ложа 
водойми. Територія проведення робіт 
визначена: вздовж набережної біля Над-
ставної церкви, вздовж дамби по вул. 
Руській до водоскидної споруди, навпро-
ти Центральної рятувально - водолазної 
станції, вздовж берега на південь від 
Дальнього пляжу, вздовж вул. Білецької 
та на ділянці навпроти виходу дощового 
колектору в парку ім. Шевченка. Загаль-
на площа розчистки – 9,0810 га. Вийня-
ті донні відклади транспортуються та 
складуються на попередньо підготов-
леній ділянці площею 3,7675 га, яка роз-
ташована в прибережній території вер-
хів’я водосховища. Мета – покращення 
гідрологічного режиму та санітарного 
стану водного об’єкту. 

2. СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННя. 
Комунальне підприємство «Об’єд-

нання парків культури і відпочинку 
м. Тернополя», код ЄДРПОУ 02220059, 
адреса: 46003, м. Тернопіль, вул. Бі-
лецька, 11, тел. (0352) 52-72-14, 
e-mail: Park072007@ukr.net.

3. УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН, 
яКИЙ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПРОВЕДЕННя 
ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННя. 

Управління екології та природних 

ресурсів Тернопільської облдержад-
міністрації, 46008, вул. Шашкевича, 
3, м. Тернопіль, e-mail: eco_ter@eco.
te.gov.ua, тел.(0352) 22-00-20. Контак-
тна особа: Груніна Світлана Олексан-
дрівна.

4. ПРОЦЕДУРА ПРИЙНяТТя РІШЕННя 
ПРО ПРОВАДЖЕННя ПЛАНОВАНОї 
ДІяЛЬНОСТІ ТА ОРГАН, яКИЙ РОЗ-
ГЛяДАТИМЕ РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ 

ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛя. 
Дозвіл на виконання будівельних 

робіт, що видається Управлінням Дер-
жавної архітектурно-будівельної інспек-
ції у Тернопільській області.

5. СТРОКИ, ТРИВАЛІСТЬ ТА ПОРяДОК 
ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННя ЗВІТУ 

З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛя, 
ВКЛЮЧАЮЧИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО 
ЧАС І МІСЦЕ УСІХ ЗАПЛАНОВАНИХ 

ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ.
Тривалість громадського обгово-

рення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих 
днів) з моменту офіційного опубліку-
вання цього оголошення(зазначається 
у назві оголошення) та надання гро-
мадськості доступу до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації, визначеної суб’єктом госпо-
дарювання, що передається для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля. 
Протягом усього строку громадського 
обговорення громадськість має право 

подавати будь-які зауваження або про-
позиції, які, на її думку, стосуються пла-
нованої діяльності, без необхідності їх 
обґрунтування. Зауваження та пропози-
ції можуть подаватися в письмовій фор-
мі (у тому числі в електронному вигля-
ді) та усно під час громадських слухань 
із внесенням до протоколу громадських 
слухань. Пропозиції, надані після вста-
новленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) від-
будуться:

Згідно з внесеними змінами до стат-
ті 17 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля» тимчасово, на період дії та 
в межах території карантину, встанов-
леного Кабінетом Міністрів України з 
метою запобігання поширенню на те-
риторії України коронавірусної хвороби 
(COVID-19), до повного його скасування 
та протягом 30 днів з дня скасування ка-
рантину, громадське обговорення пла-
нованої діяльності проводиться у формі 
надання письмових зауважень і пропо-
зицій (у тому числі в електронному ви-
гляді). У цей період громадські слухання, 
передбачені статтею 7 цього Закону, не 
проводяться і на дати, що припадають 
на цей період, не призначаються. Пись-
мові зауваження та пропозиції (у тому 
числі в електронному вигляді) щодо да-
ної планованої діяльності громадськість 
може надавати до управління екології 
та природних ресурсів Тернопільської 
обласної адміністрації на адресу: м. Тер-
нопіль, вул. Шашкевича, 3, е-mail: eco_

ter@eco.te.gov.ua протягом всього тер-
міну громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності.

Громадські слухання (другі) від-
будуться:

Не заплановані.

6. УПОВНОВАЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
ОРГАН АБО УПОВНОВАЖЕНИЙ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ОРГАН, ЩО 

ЗАБЕЗПЕЧУЄ ДОСТУП ДО ЗВІТУ З 
ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛя ТА 

ІНШОї ДОСТУПНОї ІНФОРМАЦІї 
ЩОДО ПЛАНОВАНОї ДІяЛЬНОСТІ. 

Управління екології та природних 
ресурсів Тернопільської облдержад-
міністрації, 46008, вул. Шашкевича, 
3, м. Тернопіль, e-mail: eco_ter@eco.
te.gov.ua, тел.(0352)22-00-20 Контак-
тна особа: Груніна Світлана Олексан-
дрівна.

 
7. УПОВНОВАЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ 

ОРГАН АБО УПОВНОВАЖЕНИЙ
 ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ОРГАН, ДО яКОГО 

НАДАЮТЬСя ЗАУВАЖЕННя
 І ПРОПОЗИЦІї, ТА СТРОКИ НАДАННя 

ЗАУВАЖЕНЬ І ПРОПОЗИЦІЙ. 
Управління екології та природних 

ресурсів Тернопільської облдержад-
міністрації, 46008, вул. Шашкевича, 
3, м. Тернопіль, e-mail: eco_ter@eco.
te.gov.ua, тел.(0352)22-00-20 Контак-
тна особа: Груніна Світлана Олек-
сандрівна. Зауваження і пропозиції 

приймаються протягом усього строку 
громадського обговорення, зазначеного 
в абзаці другому пункту 5 цього оголо-
шення.

8. НАяВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІя 
ЩОДО ПЛАНОВАНОї ДІяЛЬНОСТІ. 

ЗВІТ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА 
ДОВКІЛЛя ПЛАНОВАНОї ДІяЛЬНОСТІ 

НА 160 АРКУШАХ. 

9. МІСЦЕ (МІСЦя) РОЗМІЩЕННя ЗВІТУ 
З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛя ТА 

ІНШОї ДОДАТКОВОї ІНФОРМАЦІї 
(ВІДМІННЕ ВІД ПРИМІЩЕННя, ЗАЗНА-

ЧЕНОГО У ПУНКТІ 6 ЦЬОГО 
ОГОЛОШЕННя), А ТАКОЖ ЧАС, З 
яКОГО ГРОМАДСЬКІСТЬ МОЖЕ 

ОЗНАЙОМИТИСя З НИМИ: 
❶  Комунальне підприємство 

«Об’єднання парків культури і відпо-
чинку м. Тернополя» м. Тернопіль, вул. 
Білецька, 11, тел. (0352) 52-72-14, e-mail: 
Park072007@ukr.net. Дата з 23.06.2021 
року. Контактна особа: Лесів Микола 
Федорович.

❷.  Управління екології та природ-
них ресурсів Тернопільської облдержад-
міністрації, 46008, вул. Шашкевича, 3, м. 
Тернопіль, e-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua, 
тел.(0352)22-00-20. Дата з 23.06.2021 
року. Контактна особа: Груніна Світлана 
Олександрівна.

оГолошЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, 

збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

          _____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 

на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення 
Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

20214217724
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу

 на довкілля планованої діяльності)

Жителька згаданого району 
впустила до помешкання 
шахрайок і втратила усі 

заощадження. 

Як повідомили в поліції Тернопільської об-
ласті, до пенсіонерки на стаціонарний телефон 
зателефонувала невідома, яка представилася 
працівницею Пенсійного фонду. Розпитала, з ким 
жінка проживає, чи має грошові заощадження.

Співрозмовниця розповіла, що уряд ухвалив 
нову постанову, тож усім пенсіонерам потрібно 
обміняти старі грошові купюри на нові. Вона за-
певнила: до банку йти не потрібно, такий обмін 
проведуть за місцем проживання. А вже через 
декілька хвилин у двері постукали.

Дві незнайомки повідомили, що прийшли 
обміняти гроші. Господиня винесла пакунок з 

грошима й почала перераховувати. Одна з афе-
ристок попросила жінку перевірити, чи добре 
вона поставила телефонну слухавку, бо до неї 
телефонують з уточненнями щодо особистих 
даних. Жертва обману пішла до іншої кімнати, 
а злодійки втекли з чужими грошима.

За фактом шахрайства слідчі розпочали до-
судове розслідування. 

Правоохоронці вкотре нагадують: аби не 
стати жертвою шахраїв - не впускайте в дім 
незнайомців. Вимагайте показати документи у 
невідомих, що представляються працівниками 
різних держустанов, телефонуйте до відповід-
них служб та перевіряйте інформацію.

Про незнайомців, які навідались до вашої 
оселі та пропонують обміняти валюту чи роз-
повідають про грошову реформу, слід негайно 
повідомити поліцейським. 

За даними досудового роз-
слідування, наркобізнес 
організували двоє жителів 

обласного центру, один з яких 
- громадянин Російської Федера-
ції.

У тимчасово орендованих помеш-
каннях вони облаштовували підпільні 
лабораторії, в яких із прекурсорів синте-
зували амфетамін. Виготовлений у такий 
спосіб «товар» учасники групи збували 
через власні зв’язки наркозалежним осо-
бам. Про це повідомили у відділі комуні-
кації поліції в області.

Під час проведення обшуків у місцях 

проживання зловмисників та вчинення 
ними протиправної діяльності вилуче-
но наркотичні засоби та психотропні 
речовини в особливо великих розмірах. 
Також вилучено лабораторне обладнан-
ня, що використовувалося для синтезу 
психотропів. Усі предмети й речовини 
будуть направлені на експертизу. 

Учасники злочинної групи затри-
мані, згідно зі ст. 208 Кримінального 
процесуального кодексу України. Обом 
зловмисникам повідомили про підозру 
у вчиненні злочинів, передбачених ст. 
307 (незаконне виробництво, виготов-
лення, придбання, зберігання, переве-
зення, пересилання чи збут наркотич-

них засобів, психотропних речовин або 
їх аналогів) КК України. Також їм вже 
обрали запобіжний захід у вигляді три-
мання під вартою.

Заходи із викриття та припинення 
протиправної діяльності групи прово-
дили оперативники СБУ спільно з Наці-
ональною поліцією під процесуальним 
керівництвом Тернопільської обласної 
прокуратури.

На Тернопільському 
ставі, неподалік клубу 
«RiverSide», що на вулиці 

Чумацька, під час купання в 
необладнаному місці почав 
тонути місцевий житель. 

До прибуття рятувальників люди ви-
тягли чоловіка на берег. 

Як повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС 
України в області, спільними зусиллями 
«надзвичайників», небайдужих тернопо-
лян та поліцейських потерпілому до при-
буття медиків швидкої надали долікар-
ську допомогу.

19 червня, близько 4-ї години ранку, до Теребовлянського від-
ділу поліції надійшло повідомлення  від місцевої жительки 
про те, що в будинку свого брата вона виявила мертвою його 

28-річну дружину. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, 
керівництво Головного управління Національної поліції в області.

Правоохоронці побачили на тілі молодої жінки сліди насильницької 
смерті. А неподалік від дому виявили тіло її чоловіка - 39-річного меш-
канця Теребовлянщини. За попередніми даними, він підірвав себе за до-
помогою вибухового пристрою.

У подружжя залишилася малолітня дівчинка, яку напередодні за-
брала сестра покійного.

Як повідомили в обласній поліції, чоловік та дружина перебували у 
процесі розлучення.  Відомості за обома фактами внесено до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано за статтею 115 (умисне 
вбивство) Кримінального кодексу України.

На Чортківщині фейкові працівниці 
пенсійного фонду «обмінювали» «старі» гроші

На Тернопільщині трагічно загинуло подружжя. 
Сиротою залишилась маленька дитина. 

У Тернополі «накрили» підпільну нарколабораторіюНа Тернопільському ставі 
ледь не сталося біди

ЧолоВік СВою ДРУЖиНУ ВбиВ, 
а СЕбЕ піДіРВаВ
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ОВЕН 
Не відмовляйтеся від робо-

ти, навіть якщо відчуваєте, що 
сили зникають. Постарайтеся 
правильно розпланувати час і 
беріться одразу за головне.

ТЕЛЕЦЬ 
Кожен iз вас повинен чітко 

уявляти свої обов’язки й вико-
нувати взяті на себе доручен-
ня. Уважно прислухайтеся до 
порад і за можливості їх вико-
нуйте.

БЛИЗНЮКИ 
Ви від зірок чекаєте сюрп-

ризів, забуваючи при цьому 
про поради астрологiв. Незаба-
ром отримаєте приємнi нови-
ни. Відчуйте, чого ви хочете, і 
втілюйте в життя.

РАК 
Невдовзі отримаєте при-

буток. У справах супроводжу-
ватиме успіх, тому не бійтеся 
братися за нові справи. 

ЛЕВ 
Доведеться попрацювати, 

адже накопичилося багато ро-
боти. Найкраща порада - вико-
ристовуйте цей час для розду-
мів і переоцінки цінностей.

ДІВА
Попереду нелегкий перiод. 

Вашої енергії та сміливості 
буде недостатньо, щоб стрімко 
рухатися вперед. Тож радимо 
накопичувати силу.

ТЕРЕЗИ 
Ви нарештi створите міцну 

сім’ю і значно поліпшите мате-
ріальне становище. Однак не 
варто забувати, що  щастя на-
вряд чи впаде з неба.

СКОРПІОН 
Тiльки вiд вас залежить, 

наскільки ви будете рішучими 
і заповзятливими. Не сподівай-
теся на чиюсь допомогу, дійте 
стрімко.

СТРІЛЕЦЬ 
Перш ніж щось зробити, не-

обхідно все обміркувати i зва-
жити, щоб не прорахуватися 
навіть у дрібницях. Інакше не 
уникнути серйозних помилок.

КОЗЕРІГ 
Доля дуже прихильна до 

вас. Ви зумієте реалізувати 
свої прагнення і в результаті 
вас чекає підвищення на служ-
бі. Не пропустіть свій шанс.

ВОДОЛІЙ 
Якщо у вас поганий на-

стрiй, налаштуйтеся на пози-
тив. Навчiться контролювати 
емоцiї, багато залежить вiд вас 
самих.

РИБИ 
Не варто буквально сприй-

мати інформацію i впадати у 
відчай. Основа до сприйняття 
наших рекомендацій - пози-
тивний і конструктивний під-
хід.

ГоРоСкоп
З 23 по 29 червня

 Вітаємо!
Відповідальну, добру, 
щиру людину, мудру, 

вродливу жінку, 
керівника ВПЗ м. 

Ланівці
Людмилу 

Федорівну 
розевик

з Днем народження!
Сердечно бажаєм в цей час особливий, 
Щоб доля складалась яскраво, щасливо!
 Щоб у мирному небі Вам сонце всміхалось,
 Щоб всі Ваші мрії та плани збувались!
 Нехай всі тривоги ідуть в небуття, 
  Удачу і радість дарує життя!
 Як сон, негаразди щоби забувались, 
А краще, щоб зовсім вони не з’являлись! 
Хай Бог милосердний з високого неба
 Пошле у житті, чого тільки треба. 
Хай Ваші стежини стелить дивоцвіт
 На многая, многая, многая літ!
І ще побажаємо Вам наостанок:
Нехай буде гарним кожнісінький ранок!

 З повагою – колектив «нашого Дня».

Вітаємо!
Кохану дружину, чудову маму, 

добру донечку
олесю Петрівну Гаврилюк

з Тернополя
з Днем народження!

 Бажаєм стрибати від щастя, 
Від мрій злітати до зірок,
 Від долі-чародійки мати
 Завжди удачливий квиток. 
Утілювати мрії швидко, 
Та досягати всіх висот, 
Бути успішною в роботі,
 Щоб зайвих не було турбот, 
Ще радості Тобі бажаєм,
 Здоров'я, квітів, доброти, 
Ми від душі Тебе вітаєм,
Будь завжди найгарніша Ти! 
Хай сили небесні Тебе бережуть, 
Ангели щастя на крилах несуть!

 З повагою і любов’ю – чоловік 
Саша, тато і мама, донечка Аня.

У ПП "Вікнини" (директор Василь Ванярха), яке розташоване у 
мальовничих Медоборах на Гусятинщині, другий рік на п'ятигектарній 
площі вирощують полуницю Хоней. Цей сорт середньоранній. Цвітіння, 

як розповів агроном Степан Пришляк, зазвичай починається з середини 
травня і триває до кінця місяця. Однак через весняні заморозки  перші 
бутони і квітки були пошкоджені, тай погода не особливо сприяла вчасному 
дозріванню ягід. Тому збір  полуниці цьогоріч припадає на  третю декаду 
червня.

 У підприємстві очікують на гарний урожай смачних і корисних ягід.  Працівниці на чолі з 
ланковою Русланою Німець активно  мульчували міжряддя соломою і буквально останніми 
днями розпочали збирати полуниці.   

Марія МАЙДАНЮК.

у "вікнинах" зБираюТь Полуниці

День міста - завжди 
особлива подія. Його 
з радістю святкують і 

жителі, і гості. 

Для всіх, хто любить чарівне місто 
Підволочиськ і пишається ним, творчий 
колектив відділу гуманітарної освіти та 
виховання ЗУНУ підготував святкову кон-
цертну програму за участю кращих вико-
навців університету. День міста в Підво-
лочиську був на свято Трійці.  

Глядачі із захопленням сприймали 
виступи Мар’яни Максимишин, Елеоно-
ри Атаманчук, Ірини Шарган, Тетяни Ко-

руц, Ксенії Кічак, гурту «Етноріка», Аріни Шамрай, Христини Палій, 
Анастасії Марцінковської. Родзинкою концерту стала наймолод-
ша його учасниця Соломійка Стельмах, солістка вокального гурту 
«Краплинки» ЗУНУ. 

Вразили своїм неперевершеним талантом учасники студії хоре-
ографії «TNG dance company». 

Провела програму чарівна Ксеня Кічак, а звукорежисером висту-
пив Володимир Дячук. 

«Браво, ЗУНУ!» - оплесками вітали глядачі творчу молодь кла-
сичного університету Тернополя.

«бРаВо, ЗУНУ!» - 
СкаНДУВаВ піДВолоЧиСЬк 

Тернопільська випускниця отримала 
200 балів із хімії та математики

Вікторія Костецька, випускниця 7(11) В класу 
Тернопільської Української гімназії імені Івана 
Франка ретельно готувалася до тестування. 

Протягом навчання в закладі дівчина завжди була 
його гордістю: відмінниця, неодноразово перемагала 
та була призером різних етапів олімпіад з хімії, фізики, 
астрономії, історії, математики.

«Окрім англійської, перфектно володіє німецькою мовою. Му-
дра, розумна, здібна, талановита, творча і працьовита», –  повідо-
мила на своїй сторінці у фейсбук викладачка Тернопільської Укра-
їнської гімназії імені Івана Франка Галина Мартиняк.

Попередньо відомо, що на Тернопільщині 5 учнів отримали 200 
балів на ЗНО. Це учні з Бережанщини, Зборівщин  та Тернополя. 

До слова, поки що оприлюднили результати ЗНО з хімії, матема-
тики та англійської мови. З інших предметів повідомлять наступ-
ного тижня. 

 Цьогорічні двохсотбальники отримають стипендію з обласного бюджету в розмірі 5 тисяч 
гривень. Абітурієнти, які склали ЗНО на 200 балів з двох предметів – отримають 10 тисяч гривень.


