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20 травня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вночі 
11-13, вдень 14-17 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.26, захід 
- 21.02. 

21 травня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вночі 

6-7, вдень 12-14 градусів те-
пла. Схід сонця - 5.25, захід 
- 21.04. 

22 травня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вночі 
4-5, вдень 9-11 градусів те-
пла. Схід сонця - 5.24, захід 
- 21.05. Новий місяць.

23 травня - хмарно з 
прояснення, без опадів, 
температура повітря вночі 
4-5, вдень 13-17 градусів те-
пла. Схід сонця - 5.23, захід 
- 21.06. 

24 травня - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 
7-10, вдень 15-17 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.22, захід 
- 21.07. 

25 травня - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 
8-9, вдень 15-17 градусів те-
пла. Схід сонця - 5.21, захід 
- 21.09. 

26 травня - хмарно, мож-
ливий дощ, температура по-
вітря вночі 8-9, вдень 15-18 
градусів тепла. Схід сонця - 
5.20, захід - 21.10. 

Ïîãîäà 
â Òåðíîïîë³ 
é îáëàñò³

Не забудьте передплатити «Наш ДЕНЬ»
 на друге півріччя 2020 року!

 Ціни на передплату не змінилися! 
Залишаймося і надалі разом.  Íåõàé âàø 
êîæåí äåíü ç «Íàøèì ÄÍÅÌ» áóäå ãàðíèì!
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УКРАЇНЦІ ДУÌАÞТЬ, 
äе ãрош³ âçяти, 

А ×ИНОВНИКИ, 
як ñâо¿ ñтатки 

ÏРИÕОВАТИ...

Áàðâèñòèìè â³çåðóíêàìè

Цьогоріч це свято припадає на 21 травня. Під час карантину масових заходів не планують проводити. 
Однак засновники цієї традиції закликають українців одягнути вишиванки, де б вони не були, зробити 
красиві фото і поділитися ними у соцмережах. 

На фото Івана ПШОНЯКА: колектив  «Великодні зернятка» палацу культури  «Березіль».   

Щороку третього четверга 
травня українці відзначають 
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ÊÂ²ÒÍÅ  ÓÊÐÀ¯ÍÀ
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Чуж� провин�
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Працівники виконавчого 
апарату Тернопільської 
обласної ради  

направлять частину своєї 
заробітної плати медикам.

 Таку пропозицію зробив  голова 
облради Віктор Овчарук. Цю ініціати-
ву схвалив перший заступник голови 
облради Василь Деревляний. Її також 
було розглянуто під час апаратної на-
ради, проведеної керуючим справами 
виконавчого апарату Тернопільської 
обласної ради Іваном Бабійчуком і 
підтримано працівниками виконав-
чого апарату, зважаючи на важливість 
спрямовування всіх можливих зусиль 
і ресурсів на допомогу медикам краю.

Зокрема, пропонується виділити 
250 тисяч гривень з фонду заробітної 
плати апарату обласної ради на під-
тримку працівників обласного інфек-
ційного відділення, яке облаштоване 
на базі комунального некомерційного 
підприємства «Тернопільський регіо-
нальний фтизіопульмонологічний ме-
дичний центр» Тернопільської облас-
ної ради. Кошти будуть спрямовані на 
підвищення заробітної плати та пре-
міювання медиків, котрі перебувають 
в епіцентрі подолання COVID-19.

Постійна комісія обласної ради з 
питань бюджету підтримала дане пи-
тання та прийняла рішення рекомен-
дувати Тернопільській обласній раді 

розглянути його під час сесійного за-
сідання.

«Дякую нашим працівникам, де-
путатам обласної ради, а також усім 
волонтерам та небайдужим співгро-
мадянам, які, розуміючи проблему, по-
тужно долучаються до подолання ві-
русу, допомоги нашим медикам. Нехай 
усі добрі справи віддаються вам стори-
цею!», - наголосив Віктор Овчарук.

Нагадаємо, на базі Тернопільського 
регіонального фтизіопульмонологіч-
ного медичного центру продовжують 
встановлювати обладнання для паці-
єнтів з інфекційними захворювання-
ми. 

Систему централізованої подачі 
кисню до вже облаштованих реаніма-

ційних ліжок для хворих на CОVID-19 
встановили за кошти обласного бю-
джету (1 млн. 100 тис. грн.) та благо-
дійного внеску компанії "СЕ Бортне-
це-Україна" (350 тис. грн.). Цінність 
такого обладнання полягає у можли-
вості цілодобового транспортування 
кисню до кожного реанімаційного 
ліжка.

"Епідемія CОVID-19 показала, що 
Тернопільщині не обійтися без облас-
ного інфекційного відділення. Тішить, 
що ми зреагували вчасно та зуміли в 
екстрених умовах не лише створити 
приміщення для перебування хворих, 
а й власними силами закупити облад-
нання та медикаменти для їх лікуван-
ня.

Щира подяка місцевим органам 
влади усіх рівнів за підтримку наших 
медиків та допомогу інфікованим кра-
янам. Попри те, що ми досі не отрима-
ли обіцяних органами державної вла-
ди коштів на створення повноцінного 
відділення, в закладі створено належ-
ні умови для боротьби з коронавіру-
сом та подальшого лікування інших 
інфекційних захворювань", - проко-
ментував голова обласної ради Віктор 
Овчарук.

Також закладу передано партію ме-
дикаментів вартістю 500 тис. грн., що 
застосовуються при лікування хворих 
на CОVID-19. Кошти на ліки було виді-
лено на сесії обласної ради.

У рамках 
президентської 
програми «Велике 

будівництво», яка 
стартувала в Україні 1 
березня, відбувається 
реконструкція будівлі 
Новосільської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів ім. М. 
Зарицького. На якому 
етапі будівельні 
роботи, оглянув 
голова Тернопільської 
облдержадміністрації 
Володимир Труш під 
час робочої поїздки у 
Підволочиський район.

«У рамках реконструкції 
школи виконано значний об-
сяг робіт, які сьогодні активно 
продовжуються. Забудовник 
гарантував, що уже у вересні 
діти зможуть сісти за парти й 
розпочати навчання в онов-

леній школі. Тому очікуємо на 
якісне виконання усіх робіт й 
створення комфортних умов 
для навчання та розвитку уч-
нів», - наголосив Володимир 
Труш.

За словами директорки 
навчального закладу Наталі 
Липки, ремонтні роботи на 

першому поверсі школи майже 
завершені.

«У рамках програми у цьо-
му році плануємо освоїти 
близько 7,5 млн. грн. Планів 
маємо ще багато. Передбача-
ється також ремонт цокольно-
го приміщення, облаштування 
природничих та гуманітарних 

кабінетів, кімнати здоров’я, 
гардеробу, шкільної майстер-
ні, харчоблоку тощо. Плануємо 
створити внутрішній двір для 
дітей початкової школи. Для 
нас дуже важливо, що з’явить-
ся новий спортивний майдан-
чик, де діти зможуть не лише 
проводити уроки фізичного 
виховання, а й відпочивати», - 
підкреслила Наталя Липка.

Загалом у рамках «Велико-
го будівництва» в Тернопіль-
ській області передбачається 
будівництво 10-ти закладів 
системи освіти.

«Завдяки даному проєкту 
на Тернопільщині збудують 
5 шкіл та 5 дошкільних на-
вчальних закладів. Це одні з 
найкращих шкіл, на базі яких 
в перспективі можна створи-
ти опорні навчальні заклади 
або ліцеї. Будівництво дитячих 

садків передбачено там, де їх 
не було. Тому батьки, нареш-
ті, матимуть змогу віддати 
дітей у місцевий дошкільний 
заклад», - зазначила началь-
ниця управління освіти і науки 
ТОДА Ольга Хома.

Нагадаємо, що національ-
ний проєкт «Велике будівниц-
тво» -  спільна ініціатива Пре-
зидента та Уряду. Його мета 
- побудувати необхідні об’єкти 
інфраструктури по всій Укра-
їні. У планах протягом року 
звести понад 100 шкіл, 100 
садочків, 100 стадіонів та 200 
нових приймальних відділень 
лікарень.

Також буде збудовано 4 000 
км доріг. Проєкт втілюють за 
бюджетні кошти, кошти Дер-
жавного фонду регіонального 
розвитку, а також кошти з міс-
цевих бюджетів.

ТРИВАЄ РЕКОНСТРУКЦІЯ 
НОВОСІЛЬСЬКОЇ 

школи у рамках проєкту 
«ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО»

Віктор ОВЧАРУК: «Дякую усім, 
хто допомагає тернопільським 

медикам у подоланні коронавірусу»

Під час карантину 
роботу втратили 

близько
 5 тисяч людей
Серед безробітних 
найбільше жінок

 і молоді

На Тернопільщині зростає 
кількість безробітних. 

Під час карантину з 18 бе-
резня по 12 травня 4993 особи по-
дали в обласну службу зайнятості 
заяви на надання чи поновлення ста-
тусу безробітного та на призначення 
чи поновлення виплати допомоги з 
безробіття. Середній розмір цієї до-
помоги у квітні становив 3449 грн.

Загалом протягом січня-квіт-
ня  послугами служби зайнятості 
області скористались 27705 осіб, з 
них статус безробітного отримали 
17509 особи. Це на 16,6% більше, 
ніж за відповідний період минулого 
року. Якщо у квітні 2019 року ста-
тус безробітного було надано 1167 
особам, то у квітні 2020 року – 3346, 
що майже у 3 рази більше, ніж за кві-
тень 2019-го.

«У період карантину процедуру 
реєстрації спрощено: не потрібно по-
давати копій документів – лише дві 
заяви (бланки – на сайті Державного 
центру зайнятості). Реєстрація від-
бувається у день подання цих заяв, А 
допомога з безробіття призначається 
з першого дня реєстрації», - зауважив 
директор Тернопільського ОЦЗ Ва-
силь Олещук.

До слова, серед безробітних 
52,2% - жінки, третина –молодь 
віком до 35 років, 52,3% - мешканці 
сільської місцевості.
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Спалах нової хвороби - 
коронавірусної інфекції 
COVID-19 - показав усьому світу, 

якими важливими є взаємодопомога 
і турбота про ближніх. Багато людей 
долучилися (і продовжують це 
робити) для допомоги лікарям, які 
опинилися на передовій боротьби 
з цією недугою. Серед них - і 
працівники «Тернопільгазу». 

За словами керівника ПраТ «Тернопіль-
газ» Олега Караванського, газовики добре 
знають, що це таке - працювати в умовах 
підвищеного ризику. І, якщо є така необхід-
ність, без вихідних. Адже в умовах пандемії 
люди особливо потребують комфортних і 
таких уже звичних благ цивілізації, серед 
яких - безперебійна робота газових систем. 
Це і тепло, і можливість приготувати їжу й 
заварити запашний лікувальний чай. 

Тож минулого тижня «Тернопільгаз» 
спільно з  приватним підприємством «Ком-
панія «Надежда»  у рамках благодійної іні-
ціативи передали засоби індивідуального 
захисту від COVID-19 окремим лікувальним 
закладам області й Тернополя. Зокрема, ко-
мунальному закладу обласної ради «Центр 
екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф», Тернопільській міській кому-
нальній лікарні швидкої допомоги, обласній 
дитячій клінічній лікарні, а також працівни-
кам Підгаєцької районної лікарні. 

Керівники згаданих установ висловили 
своє побажання, які засоби індивідуально-
го захисту найбільш необхідні на теперіш-
ньому етапі у боротьбі з коронавірусною 
інфекцією. Як запевнив Олег Караванський, 
«Тернопільгаз» у співпраці з «Компанія «На-
дежда» посприяють у їх отриманні. «Допома-
гати людям» - це найблагородніша справа», 
- зауважив Олег Іванович. І це – не просто 

слова. Адже «Тернопільгаз» відомий на те-
ренах області багатьма благодійними, меце-
натськими, спонсорськими проєктами. 

Директор Центру екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф Михайло 
Джус зазначив, що їхнім працівникам дуже 
потрібні такі засоби індивідуального захи-
сту під час виїздів на виклики хворих. Щиро 
подякував за допомогу і керівник обласної 
дитячої лікарні Григорій Корицький, адже 
основне у роботі медиків їхнього закладу – 
це також безпека і здоров’я дітей.

Тернопільська міська комунальна лікар-
ня – одна з тих в області, де лікують хворих 
на коронавірусну інфекцію. Тому, зауважив 
головний лікар закладу Ярослав Чайків-
ський, потреба у засобах індивідуального 
захисту завжди є. 

- Дай Бог, аби ми ніколи не знали подіб-
них загроз. А виконували свою роботу, допо-
магаючи людям, - зазначив керівник «Терно-

пільгазу» Олег Караванський.   
Приватне підприємство «Компанія 

«Надежда» (директор - Віктор Батрачен-
ко) понад 20 років займається оптовою 
та роздрібною торгівлею нафтопродук-
тами як на території України, так і за її 
межами. Власна мережа АЗС (АГЗП) налі-
чує більше 100 об’єктів, придбаних, рекон-
струйованих або створених заново тільки 
силами колективу підприємства.   Підпри-
ємство є соціально відповідальним, тому 
на новозбудованих та реконструйованих 
об’єктах створюють всі умови для обслу-
говування маломобільних верств населен-
ня. Також завдяки участі у державній про-
грамі на об’єктах облаштовують пункти 
тимчасового базування бригад Центру 
екстреної медичної допомоги.

Окрім основної діяльності, підприєм-
ство підтримує соціальні проєкти, за-
ймається благодійністю.

ÄÎÏÎÌÀÃÀÒÈ ËÞÄßÌ –
íàéáëàãîðîäí³øà ñïðàâà

ТНЕУ - сьомий 
в Україні за 
кількістю 

дослідників, що 
мають профілі у 

Web of Science

Publons - це веб-сайт та 
безкоштовна служба для 
вчених для відстеження, 
перевірки та демонстра-
ції своїх публікацій через 
Scholarly peer review та 
редакційних матеріалів 
для академічних журна-
лів. За даними нещодавно 
опублікованого рейтингу, 
на Publons ТНЕУ посідає 
сьоме місце за кількістю 
дослідників, які мають 
профілі у Web of Science се-
ред закладів вищої освіти 
України.

«Щиро вітаємо науко-
ву спільноту з вагомим 
досягненням і зичимо на-
тхнення для подальших 
інтелектуальних пошуків, 
здобутків, які є вагомою 
складовою позитивного 
іміджу Тернопільського на-
ціонального економічного 
університету», - йдеться на 
сайті вишу. 

Іван  Павло ІІ був легендар-
ною постаттю і після смерті його 
причислили до лику святих. Вва-
жається, що саме молитви на той 
час вже покійному Папі допомог-
ли 46-річній монахині Марі Си-
мон-П'єр зцілитися від хвороби 
Паркінсона. Медичного пояснен-
ня диву не знайшли, але відомо, 
що монахиня зцілилась у ніч, 
після того, як нерозбірливим че-
рез хворобу почерком вивела на 
папірці ім'я понтифіка. 

Втім, якщо дива довести важ-
ко, в біографії Івана Павла II є 
чимало абсолютно матеріальних 
добрих вчинків. 

Так, Папа намагався налаго-
дити діалог і закликати до гуман-
ності мешканців всього світу - він 
здійснив 104 закордонних подо-
рожей, подолавши шлях у більше 

ніж 1 мільйон кілометрів. Відві-
дав 130 країн і більше 1000 міст. 
Він став першим Папою, який 
переступив поріг юдейської си-
нагоги і мусульманської мечеті. А 
в 2001 році вперше, починаючи з 
часу розколу християнської цер-
кви на православну і католицьку 
в 1054 році, відвідав православну 
Грецію. Восени 1986 року провів 
Всесвітній день молитов про мир. 
Різні християнські конфесії, а та-
кож представники 13 інших релі-
гій разом звернулися до Бога. Це 
стало безпрецедентною подією у 
світі релігійного протистояння.

У 2001 році Іван Павло II від-
відав з візитом Україну.  Перше, 
що він зробив, зійшовши з трапу 
літака – став на коліно й поцілу-
вав українську землю, розстеле-
ну на білій тканині. Він цитував 

Шевченка і Сковороду, молився 
в церкві на Аскольдовій могилі, 
жартував і благословляв люд на 
стадіоні «Чайка». Для багатьох 
вірних то була незабутня зу-
стріч.

Папа Римський відслужив у 
Києві та Львові чотири служби 
(дві у латинському і дві у візан-
тійському обряді), на месах були 
присутні понад 1,6 мільйонів 
прочан. Проповіді були виголо-
шені українською мовою.

Його життя було справжнім. 
Все, що говорив, чого навчав, 
йшло з глибини його серця. «Лю-
дина світу», «лицар свободи» 
та «борець за мир» – коли Іван  
Павло ІІ пішов із життя, плакав 
увесь світ. Проводжати його у 
вічність прийшло 4 мільйони па-
ломників. 

«ЛÞДИНІ СВІТУ» 
âипоâнилоñя á 100 рок³â
Іван Павло ІІ (мирське ім’я Кароль Войтила) народився 18 травня 1920 року 
в польському Вадовіце. Він був 264-м Папою Римським і першим в історії 
Папою-слов’янином. Понтифік увійшов в історію людяними поглядами та 
чималою кількістю добрих справ, змінивши погляд на місію духовенства 
та завоювавши величезну популярність у всьому світі. 

Багато прихильників Папи і досі згадують його 
слова, що закликали до миру та порозуміння. 

«Наш ДЕНЬ» зібрав яскраві висловлювання 
Іоанна Павла II.

"Не слід просити у Бога більше того, що можеш зро-
бити сам".

"Сонце - жарке, Місяць - холодний, але людям вони од-
наково потрібні такими, які вони є".

"Майбутнє починається сьогодні, а не завтра".
"Найжахливіша в'язниця - це замкнене наглухо серце".
"Людство повинно раз за разом питати себе про аб-

сурдний і завжди несправедливий феномен війни. Адже 
на сцені смерті та болю лишається забутий стіл перего-
ворів, сівши за який, люди могли б попередити біду".

"Війна - це поразка людяності".
"Соціальної справедливості не можна досягти жор-

стокістю. Жорстокість знищує те, що хоче створити".
"Всім чоловікам та жінкам довірено завдання ство-

рити їхнє власне життя: у певному сенсі вони мають пе-
ретворити його на твір мистецтва, на шедевр".
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Коронавірус «заліз» 
у кишені та гаманці 
переважної більшості 

людей на планеті. Українці 
- не виняток. Наші 
співвітчизники змушені 
переглянути свої витрати й 
суттєво збільшити їх.

Зокрема, витрати українців 
зросли: на маски, санітайзери, 
проїзд (пересування на таксі або 
особистому автомобілі замість 
громадського транспорту), ком-
послуги (через те, що люди сидять 
вдома, вони витрачають більше 
води, газу, електроенергії) тощо. 
За даними порталу buhgalter911, 
за два місяці карантину збільши-
лися витрати на ліки й медич-
ні товари (+10%) та продукти 
(+2,6%), а скоротилися на пальне 
(-16%) та одяг-взуття (-90%). 

Також багатьом українцям 
довелося витратити «заначки»: 
населення здало за цей час готів-
кової валюти на $2,1 мільйона 
більше, ніж купило.

Щодо зменшення доходів, то 
за даними соцдосліджень, дві тре-
тини респондентів заявили про 
скорочення або повну втрату за-
робітку. 

Експерти оцінюють втрати 
економіки нашої країни від неви-

пуску товарів і ненадання послуг 
приблизно у 500 мільярдів гри-
вень. За даними Торгово-промис-
лової палати України, введення 
карантинних заходів призвело 
до зупинки діяльності 700 тисяч 
підприємців і підприємств мікро-, 
малого та середнього бізнесу. Із 
1,95 мільйонів фізосіб-підприєм-
ців не працювали 424 тисячі, які 
потрапили під карантинні заходи. 

Економісти прогнозують: 
призупинення економіки через 
введені протиепідемічні заходи 
серйозно вдарить у найближчі 
півроку по доходах українців, на-
віть якщо карантин незабаром 
скасують. Потрібно 3-4 місяці, 
щоб зупинені бізнес-процеси зно-
ву почали працювати, зайняті в 
них працівники отримали зарпла-
ту й почали її витрачати на това-
ри та послуги, збільшуючи попит. 

Окрема тема - безробіття. Офі-
ційна статистика така: в Україні 
півмільйона осіб не мають робо-
ти, проте різні експерти вказують, 
що кількість безробітних сягає 
від двох до п’яти мільйонів. Про 
це в інтерв’ю «Главкому» сказала 
начальниця Управління надання 
послуг населенню Державного 
центру зайнятості Інна Бондіні. 
За її словами, уряд передбачає, що 

реальна кількість безробітних в 
країні до кінця року складе 1,5-2 
мільйони. Однак багато людей не 
звертаються до служби зайнятості. 

Зараз українці погоджують-
ся на менші зарплати, аби лише 
працювати. На одну вакансію 
надсилають у середньому 12-18 
резюме. А наприкінці 2019-го - 
початку 2020 року було по 6-8 ре-
зюме, акцентує Юлія Дрожжина з 
експертно-аналітичного центру 
«Хедхантер Україна». І якщо ком-
панії великого бізнесу поки не 
переглядають розміри зарплат, 
то малий і середній бізнес пропо-
нує на 10-15% менші заробітки, 
ніж були раніше. Шукачі робити 
й самі згодні на меншу платню, 
оскільки конкуренція за робочі 
місця зросла.

Тим часом, у владі кажуть: до-
поможуть не всім. Радник прези-
дента України з питань економіки 
Олег Устенко заявив, що держава 
сприятиме у подоланні наслідків 
коронакризи та світової кризи за-
галом, однак всім допомогти не 
вдасться, - стільки грошей нема. 
За прогнозами, українська еконо-
міка цьогоріч впаде на 5%. Тобто, 
коронакриза та глобальна криза 
коштуватимуть Україні 8,5% ВВП 
- це більше, ніж $10 мільярдів. 

Тому, за словами Устенка, концеп-
ція допомоги зводиться до того, 
щоб зосередити підтримку на тих, 
хто втратив чи втрачає роботу. І 
краще давати не кошти, як суб-
сидію з безробіття, а робити все 
для того, аби в людей була змога 
згодом повернутися на роботу, 
зокрема підтримувати малий та 
мікробізнес. 

І поки чимало українців гада-
ють, як вижити, де взяти гроші, 
знайти роботу, в чиновників інша 
морока: як свої статки приховати. 
Нардепи в поміч! Рада підтрима-
ла законопроєкт, який дозволить 
приховувати майно завдяки ді-
тям. Йдеться про те, що з членів 
сім’ї декларанта виключаються 
діти, які не проживають з ним. 
Тож закон дозволить не декла-
рувати майно чиновників у тому 
випадку, якщо воно записано на 
неповнолітніх дітей, котрі з ними 
не проживають. Виявляється, 
так легко можна сховати мільйо-
ни! Цікаво, наскільки зростуть 
фіктивні розлучення серед ві-
тчизняного чиновництва. З цьо-
го приводу, як передає 24 канал, 
кандидат юридичних наук Василь 
Мирошниченко сказав: раніше 
«нелегальне» майно записували 
на водіїв, секретарок, кумів, а те-

пер просто на дітей, які не живуть 
з батьками.  Прописати дитину 
в іншій квартирі для багатьох 
чиновників - не проблема. У них 
існує традиція - мало не одразу 
після народження купувати на-
щадкам житло. Це не кажучи про 
те, що багато чиновників мають 
позашлюбних дітей, які від наро-
дження живуть зі своїми матеря-
ми й на них також активно запи-
суватимуть майно.

Цей закон може нашкодити 
Україні, зіпсувавши партнерські 
стосунки із Заходом. Бо це, фак-
тично, відмова від боротьби з ко-
рупцією. Ба, більше! Потурання 
корупції. А допомога міжнарод-
них фінансових інституцій на-
шій країні зараз украй потрібна. 
До речі, рівень  бідності в Україні 
на фоні пандемії може зрости до 
50%. Такий прогноз ЮНІСЕФ (ди-
тячий фонд ООН).

Але, традиційно, для ба-
гатьох українських політиків 
та чиновників власні інтер-
еси важливіші за державні та 
суспільні. І, вза-
галі, поки ка-
рантин, можна 
багато чого «ви-
рішити»…

УКРАЇНЦІ ДУМАЮТЬ, ДЕ ГРОШІ ВЗЯТИ, 
А ЧИНОВНИКИ - ЯК СВОЇ СТАТКИ ПРИХОВАТИ

КАРАНТИН ЗМІНИВ СВІТ І УКРАЇНУ. Люди стали біднішими, багато хто втратив роботу. 
Деякі сфери діяльності майже зупинилися. Covid-19 паралізував світову економіку. 

Поняття «майбутнє» стало розмитим і нечітким. Соціальне дистанціювання 
«замкнуло» людей у просторі та часі. Крім того, карантин став іспитом для 

системи охорони здоров’я усіх, без винятку, країн, для політиків, місцевих керівників…  

Від нової хвороби 22 мешканців області 
померли, а 619 - вже одужалиТакі дані 
оприлюднив Тернопільський штаб для 

боротьби з коронавірусом. За даними медиків, 
наразі в області спостерігається тенденція 
до зменшення кількості офіційно виявлених 
випадків недуги.

Так, згідно з даними обласного лабораторного центру 
МОЗ України, станом на 19 травня протягом доби взагалі не 
було нових хворих на COVID-19, а напередодні - лише троє. 

Зокрема, на цей час статистика по районах така: м. Терно-
піль – 97 випадків коронавірусу (61 людина одужала, 1 помер-
ла);  Бережанський район – 3 (3 одужало); Борщівський район 
– 13 (12 одужало);  Бучацький район – 64 (53 одужало, 1 ле-
тальний); Гусятинський район – 14 (10 одужало); Заліщиць-
кий район – 45 (35 одужало, 3 летальних); Збаразький район 
– 22 (14 одужало); Зборівський район – 3 (3 одужало);  Козів-
ський район – 25 (23 одужало, 1 летальний); Кременецький 
район – 359 (99 одужало, 6 летальних); Лановецький район – 
19 (16 одужало); Монастириський район – 194 (173 одужало, 
4 летальних);  Підволочиський район – 5 (4 одужало); Підга-
єцький район – 5 (5 одужало);  Теребовлянський район – 14 
(7 одужало);  Тернопільський район – 14 (8 одужало); Чорт-
ківський район – 53 (36 одужало); Шумський район – 132 (57 
одужало, 5 летальних).

Ускладнена ситуація наразі залишається на  Кременеччи-
ні, де поліцейські запровадили додаткові заходи безпеки. 

- Останнім часом там зафіксовано зростання випадків за-
раження небезпечною  недугою. Тож з 19 травня на в’їздах у 
Кременець встановили два поліцейських пости. Вони працю-
ватимуть щоденно з 7 до 22 години, - повідомили в обласному 
управлінні Нацполіції. Планується, що в місто будуть пропус-
кати автомобілі під керуванням осіб, які там зареєстровані, 
проживають або працюють, а також спецтранспорт, який за-
безпечує важливі сфери життєдіяльності населеного пункту. 
Рух інших авто буде здійснюватися в обхід Кременця. 

НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ 
ДІАГНОСТУВАЛИ 1081 ВИПАДОК 

КОРОНАВІРУСУ

Міністр здоров'я 
Максим Степанов 
повідомив, що уряд 

запланував чотири етапи 
пом'якшення карантину 
- 22 травня, 1 червня, 10 
червня, 21 червня. Про це 
він заявив на брифінгу у 
вівторок.

«Запроваджуємо три критерії 
щодо захворюваності на COVID-19: 
захворюваність за останні 7 днів на 
100 тис. населення, заповнюваність 
ліжок в лікарнях, де лікують хворих 
на коронавірусну хворобу, - вона не 
повинна перевищувати 50%. І кіль-
кість тестувань в кожному регіоні», 
- зазначив міністр.

За його словами, ці критерії від-
повідають етапам пом'якшення ка-
рантину, які запроваджуватимуть 
кожні 10 днів.

Максим Степанов зазначив, що 
пом'якшення карантину відбувати-
меться на рівні регіонів відповідно 
до епідеміологічної ситуації.

«Залежно від епідеміологічної 
ситуації в кожному регіоні і відповід-
ності тим критеріям, які ми запрова-
джуємо, на території тієї чи іншої об-
ласті або відбудеться пом'якшення, 
або ні», - наголосив міністр.

Наразі уряд розглядає питання 
відновлення з 22 травня роботи місь-
кого та приміського транспорту, го-
телів (окрім хостелів, без ресторанів 
і без басейнів), проведення спортив-
них змагань (з обмеженням до 100 
осіб та без глядачів), а також прове-
дення церковної служби (не більше 1 
особи на 10 м²). Також обговорюють 
можливість відновлення роботи ди-
тячих садочків та метрополітену з 25 
травня, якщо це дозволятиме епіде-
мічна ситуація. 

Заступник міністра охорони 
здоров’я - головний державний сані-
тарний лікар Віктор Ляшко порівняв 
епідситуацію в Україні та Польщі, за-
значивши схожість сценаріїв поши-
рення вірусу.

«Наразі ми відслідковуємо дина-
міку по Польщі, де найбільш схожий 
сценарій. Тому на плато будемо ще 
перебувати. Однак ми не можемо 
враховувати сезонність. Оскільки ще 
не розуміємо, як вірус себе буде вести 
влітку в наших умовах. Тому ми гово-
римо, що десь до 22 червня будемо 
подовжувати карантин, але він буде 
адаптивний із пом'якшувальними 
заходами», - сказав Ляшко.

Водночас в уряді не виключають: 
якщо буде стрімке зниження випад-
ків захворювання на коронавіурус, 
то карантин можуть скасувати рані-

ше. Як очікується, однією з останніх 
знімуть заборону на масові заходи.

Станом на 19 травня в Україні 
зафіксували 18 876 людей, які захво-
ріли на коронавірус. З них 5 632 вже 
одужали, 548 померли.

За останню добу кількість нових 
хворих на коронавірус впала на 20% 
- до 260 людей.

Померли від хвороби 13 людей - 
на 38% менше, ніж у неділю.

А ЩО З ПОДОРОЖАМИ? 
Тим часом у зв'язку з пандемією 

коронавірусної хвороби COVID-19 
в Україні досі залишаються зачине-
ними більшість пунктів пропуску 
через державний кордон, зокрема і 
для повітряного сполучення. Міністр 
закордонних справ України Дмитро 
Кулеба у понеділок, 18 травня, в 
інтерв'ю українським ЗМІ повідомив, 
що, відкриваючи кордони, Київ коор-
динуватиме свої дії з європейськими 
партнерами, а також враховуватиме 
загальну ситуацію із пандемією. 

Водночас, Європа цими днями 
виходить із жорсткого карантину. В 
Італії, яка серед одних із найбільш 
постраждалих від коронавірусу кра-
їн, відкриваються бари, ресторани та 
перукарні. Крім того, відновляться 
служби в церквах, подекуди дозво-
лять ходити на пляж, а у Венеції від-
новлюють роботу гондольєрів. 

ЯК БУДУТЬ ЗНІМАТИ КАРАНТИН? 
В Україні він триватиме до 22 червня. 

Однак, обмеження будуть надалі пом’якшуватись.
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- Троє жінок ромської наці-
ональності зайшли на подвір’я  
жителів одного із сіл Гусятин-
ського району і запропонували 
купити у них годинники, - роз-
повіли в обласному управлінні 
Нацполіції. - Допоки двоє  з них 
відволікали господарів роз-
мовами, їхня спільниця непо-
мітно зайшла до незачиненого 
будинку. Там знайшла сховок з 
грошима та викрала звідти за-
ощадження пенсіонерів. Після 
цього усі троє втекли.

Повідомлення про крадіжку 
грошей надійшло до співробіт-
ників Гусятинського відділен-
ня поліції від онука потерпілих. 
Чоловік розповів, що з будинку 
його родичів викрали 7 тисяч 
євро, 10 тисяч гривень та юве-
лірні вироби.  

- Потерпілі – подружжя пенсі-
онерів, обом по 90 років, - дода-
ли у відомстві. - Слідчі провели 
першочергові оперативні заходи. 
Виявилося, що місцеві жителі ба-
чили незнайомих жінок ромської 
національності, які пересувалися 
селом на автомобілі з іноземною 
реєстрацією. Поліцейські пере-
дали орієнтування на транспорт-
ний засіб усім постам. Спрацюва-
ли оперативно – вже за годину 
автівку зі зловмисницями зупи-
нили у Підволочиському районі.

Правоохоронці встановили 
осіб зловмисниць – усі троє за-

реєстровані у Вінницькій облас-
ті. В однієї з них вилучили гроші 
пенсіонерів. Наразі її затримали, 
спільниці теж дають свідчення 
поліцейським.

Правоохоронці розпочали 
кримінальне провадження. Кра-
дійкам загрожує позбавлення 
волі на строк від п'яти до восьми 
років.

Поліцейські перевіряють 
зловмисниць на причетність 
до вчинення подібних злочинів 
на території області.

«НАПРОДАВАЛИ» годинників на кримінал

Оперативно-
профілактична 
операція 

«МАК-2020» стартує 
в області 20 травня 
і триватиме до 24 
вересня. Практичні 
відпрацювання 
почнуться з 1 червня. 

- Мета цієї операції - ви-
явлення та знищення неле-
гальних посівів нарковмісних 
рослин маку та конопель, а 
також перекриття каналів 
надходження цих рослин до 
споживачів наркотиків, - роз-
повіли в обласному управлінні 
Нацполіції.  

Торік під час проведення 
аналогічних заходів в області 
до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань внесли 160 кри-
мінальних правопорушень. З 
них 133 щодо посіву маку та 
27 - конопель. Загалом праців-
ники Національної поліції об-
ласті у минулому році вияви-
ли 32374 незаконно висіяних 
нарковмісних рослини.

 - Громадяни, які культиву-
ють на своїх ділянках мак чи 
коноплі (у тому числі зберіга-
ють насіяні рослини) підпада-
ють під статті кримінального 
та адміністративного кодек-

сів. Покарання залежить від 
кількості виявлених рослин, - 
попереджають правоохоронці.

Так, згідно зі статтею 106-
2 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення 
вирощування до 100 рослин 
снодійного маку чи до 10 ко-
нопель карається штрафом 
від 18 до 100 неоподаткову-
ваних мінімумів доходів гро-
мадян. Якщо ж кількість таких 
рослин більша, то йтиме мова 
про кримінальну відповідаль-
ність.

Згідно зі статтею 310 ККУ, 
якщо голівок маку - від 100 до 
500, а конопель - від 10 до 50, 
передбачена відповідальність 
у вигляді штрафу до 50 неопо-
даткованих мінімумів доходів 
громадян або арешт на термін 
до 6 місяців. Також можливе до 
3 років обмеження волі. А вже 
за незаконний посів або виро-
щування 500 і більше рослин 
снодійного маку або понад 50 
конопель передбачено від 3 до 
7 років позбавлення волі.

- Посіви маку в Україні до-
зволені лише спеціалізованим 
підприємствам, які отримали 
ліцензії на здійснення відпо-
відних видів діяльності, - на-
гадали у поліції. 

Потенційними вбивцями - саме так називають 
нетверезих водіїв поліцейські. Чергова аварія 
через алкоголь сталася на трасі Гусятин-

Личківці.
Вночі 14 травня у кюветі опинився автомобіль Opel Omega. 

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. 
- У ході перевірки стало відомо, що 25-річний водій разом з 

двома неповнолітніми жителями Гусятинського району розпи-
вав спиртні напої. Після святкування тріо сіло в автомобіль, аби 
доїхати додому. Проте кермувальник не впорався з керуванням 
та злетів у лісосмугу. Зупинилося авто лише після того, як врі-
залося в дерево, - розповіли в обласному управлінні Нацполіції. 

Один із пасажирів - учень десятого класу під час удару отри-
мав тілесні ушкодження. Він за інерцією влетів у лобове скло та 
вдарився головою. Хлопця прооперували. Його стан важкий.

Водій та інший неповнолітній травм не отримали. У крові 
хлопця, що був за кермом, виявили 2,2 проміле алкоголю.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження. 

- З’ясувалося, що реквізити 
акцизних марок, якими була мар-
кована продукція, надруковані 
плоским друком, також на них 
відсутня чіткість мікродруку, а 
ще кольорова гама не відповідає 
встановленому зразку, - повідо-
мили в управлінні ДПС у Терно-
пільській області. - Крім цього, 

законодавством встановлені пев-
ні обмеження щодо перебування 
спирту в цивільному обігу. Зо-
крема, передбачено, що його ви-
робництво та реалізацію можуть 
здійснювати лише державні під-
приємства, а транспортування 
відбувається з відома органу 
державної фіскальної служби та 
за наявності належним чином 
оформлених документів на пере-
везення. Такі документи у водія, 
який перевозив вантаж, були від-
сутні.

Відтак співробітники подат-
кової міліції вилучили підакциз-
ні товари на загальну суму 1 млн. 

350 тис. гривень, у тому числі й 
транспортний засіб, який вико-
ристовувався в незаконній діяль-
ності.

Вирішується питання про 
притягнення винних осіб до від-
повідальності згідно з чинним 
законодавством.

За вчинене відповідатимуть двоє 
чоловіків у Гусятинському районі. У 
поліції кажуть - систематично вчиняли 

насильницькі дії у своїх родинах.

- Від жителя села Крогулець потерпала його ко-
лишня дружина. Подружжя хоча й розлучилося, про-
те продовжувало мешкати під одним дахом. Чоловік, 
перебуваючи напідпитку, влаштовував сварки та 
погрожував жінці та її матері. Скарги на кривдника 
неодноразово надходили  до поліцейських від його 
екс дружини, - розповіли в обласному управлінні На-
цполіції. 

На чоловіка правоохоронці декілька разів скла-
дали адмінпротоколи. Цього ж разу за вчинення сис-
тематичного домашнього насильства  щодо нього 
розпочали кримінальне провадження  за статтею 
126-1 ККУ, яке скерували до суду.

На лаві підсудних опинився і 44-річний житель 
села Чабарівка. Чоловік неодноразово чинив фізичний 
та психологічний тиск щодо своєї колишньої дружини, 
кажуть у поліції.  

Правоохоронці завершили розслідування кримі-
нальних проваджень. Максимальне покарання, перед-
бачене санкцією статті, яку інкримінують жителям 
району, передбачає до двох років позбавлення волі.

ПОЧИНАЄТЬСЯ «ПОЛЮВАННЯ» 
ЗА ПОСІВАМИ МАКУ

Поліцейські затримали грабіжників, які поцупили у подружжя 
90-річних пенсіонерів 7 тисяч євро і 10 тисяч гривень.

У «П’ЯНІЙ» АВАРІЇ 
травмувався десятикласник

Тернопільські поліцейські 
шукатимуть незаконні посівиНА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ ВИЛУЧИЛИ 

ВЕЛИКУ ПАРТІЮ «ЛІВОГО» АЛКОГОЛЮ
Спирт і горілчані 

вироби, на яких були 
марки акцизного 

податку з ознаками 
підробки, перевозили 

у вантажівці.

Чи не щодня в підрозділи управління 
Держслужби з надзвичайних ситуацій 
находять повідомлення про небезпечні 

знахідки - боєприпаси як часів минулих війн, 
так і сучасні. 

- На Тернопільщині з початку зареєстровано 126 ви-
падків виявлення вибухонебезпечних предметів часів ми-
нулих воєн. Під час обстеження території виявлено 666 за-
старілих боєприпасів, - розповіли в обласному управлінні 
ДСНС. 

Рятувальники застерігають: необережне поводження з 
такими знахідками може призвести до вибуху, травмувань 
і навіть забрати життя. 

Отож, у разі виявлення боєприпаси категорично забо-
роняється торкатися підозрілого предмету або пересувати 

його; заливати рідинами, засипати ґрунтом або чимось 
накривати; здійснювати на підозрілий предмет звуковий, 
світловий, тепловий чи механічний вплив; намагатися са-
мостійно знешкоджувати знахідку чи розбирати її.

Необхідно бути обачними і під час прогулянок лісом 
і туристичних походів. Ретельно вибирайте місце для ба-
гаття - на достатній відстані від траншей і окопів, що зали-
шилися з війни. Перед розведенням багаття в радіусі п’яти 
метрів перевірте ґрунт, аби впевнитись, що у ньому нема 
вибухонебезпечних предметів: обережно зніміть лопатою 
верхній шар ґрунту, перекопайте землю на глибину 40-50 
см або за допомогою щупу. Користуватися старими багат-
тями не завжди безпечно. Там можуть виявитися підкину-
ті військові «трофеї» або такі, що не вибухнули. 

- У разі виявлення небезпечних предметів необхідно 
відразу повідомити про це за номером «101» або «102», а 
також ні в якому разі не намагатися самостійно ідентифі-
кувати та знешкоджувати знайдені боєприпаси, - додали у 
рятувальній службі. 

ЗА ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО - ПІД СУД

ВІДКОПАЛИ БОЄПРИПАС? Рятувальники нагадують про нескладні 
правила безпеки, які врятують життя
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До Дня пам'яті 
жертв політичних 
репресій Галузевий 

державний архів 
Українського інституту 
національної 
пам`яті відкрив 
Консультаційний центр 
з пошуку інформації про 
репресованих у 1917-1991 
роках українців.

"У Центрі всім охочим нада-
ватимуться консультації, від-
буватиметься супровід людей, 
які хочуть дізнатися долю реп-

ресованих осіб у 1917-1991 ро-
ках. Ми допоможемо написати 
правильні звернення та запити 
в архіви, щоб отримати всю не-
обхідну інформацію про людей, 
історичні постаті та події", - 
ідеться в повідомленні на сайті 
Галузевого державного архіву.

Як зазначає директор 
установи Ігор Кулик, Голодо-
мор 1932-1933 років, голоди 
1921-1923 та 1946-1947 років, 
Великий терор, депортації, 
політичні арешти та вбивства - 
жертвами цих людиноненавис-

ницьких експериментів стали 
мільйони громадян. Проте досі 
далеко не всі імена встановле-
ні.

Відтепер усі, кого цікавить 
інформація про репресованих 
рідних, зможуть безкоштовно її 
отримати.

Для цього потрібно зверну-
тися до Консультативного цен-
тру, де спеціалісти підкажуть 
з чого розпочинати пошуки 
відомостей про репресованих 
у 1917-1991 роках, а також до-
поможуть правильно подати 

запити до архівів.
Працює центр на базі Га-

лузевого державного архіву 
Українського інституту націо-
нальної пам'яті, який забезпе-
чує доступ до документів з ар-
хівів радянських репресивних 
органів. У майбутньому там 
планують зібрати орієнтов-
но 4 мільйони справ з архівів 
Служби безпеки, Служби зов-
нішньої розвідки, Міністерства 
внутрішніх справ, Національної 
поліції, Міністерства оборони, 
Державної прикордонної служ-

би, органів прокуратури, судів. 
Це буде найбільший архів серед 
аналогічних архівів у країнах 
Центральної та Східної Європи.

У Консультаційному центрі 
звернення приймають у будні з 
10 до 18 год. - на сайті: http://
hdauinp.org.ua, за телефонами: 
067-298-18-18; 044-298-12-
12, на електронну скриньку: 
poshuk@hdauinp.org.ua, на сто-
рінці у соцмережі «Фейсбук»: 
https://www.facebook.com/
hdauinp. Усі звернення безкош-
товні.

Її називають народним 
модельєром і щиро 
захоплюються талантом 

створювати національні 
костюми без жодних схем 
та заготовок. 92-річна 
Стефанія Новацька із села 
Слобідка Козівського 
району на Тернопільщині 
почала вишивати, коли 
вийшла на пенсію у 60 
років. За цей час вона 
створила майже півсотні 
вишитих костюмів. 
Зокрема, щороку 
присвячує нове вбрання 
Дню незалежності України. 

 «Вишивання - то моя від-
душина, - каже пані Стефанія. 
- Я дуже люблю цю справу. Коли 
закінчую один костюм, відразу 
продумую інший. Уявляю, що 
знизу буду вишивати, а що вище, 
який буде візерунок. Вишиваю 
вечорами, ночами. Або коли спа-
ти не можу, а  іноді встаю вдо-
світа і беру в руки голку. Мені це 
приносить справжню душевну 
радість. Цього року вже вишила 
костюми на 29 та 30 річницю Не-
залежності України». 

На блузках, безрукавках, спід-
ницях красуюся маки, соняхи, 
ромашки. Є у колекції гуцульські, 
лемківські, поліські, галицькі, 
закарпатські костюми - мотиви 
із різних регіонів України. Сте-
фанія Новацька сама придумує 
дизайн та візерунки для кожно-
го виробу. Має чудову пам’ять, 
пише вірші та з радістю декла-
мує їх, любить співати. Рідні пе-
реконані - вишивання робить 
стареньку щасливою. 

 «Мама досі вишиває без оку-
лярів і нитку в голку сама засе-
ляє, - розповідає її донька Галина 
Кравець. - Дуже любить цю спра-
ву, і ми щиро радіємо за неї, що 
на схилі літ має змогу робити те, 
що їй подобається. Її роботи - то 
щось неймовірне, адже вишиває 
без жодних схем. Не кожен зможе 
таким займатися -- то справжній 
дар Божий». 

Перші костюми пані Стефанія 
створила для  фольклорного ко-
лективу, який заснувала в рідно-
му селі ще в радянські часи. Зго-
дом вишивання так припало до 
душі, що не змогла зупинитися 
до сьогодні. Рідні, аби потішити 
стареньку, завжди купують у по-
дарунок бісер, стрічки, нитки. Та-
кож пані Стефанія з кожної пенсії 
виділяє частку на оздоблюваль-
ні матеріали. Окрім різних ві-
зерунків, на костюмах вишиває 
патріотичні написи:  «Моя доро-
га Україна золота», «Моя країна 

вільна і НЕЗАЛЕЖНА», «Слава 
Небесній сотні», «Герої не вми-
рають». Кожне з вбрань має свою 
особливу присвяту – до Дня не-
залежності, до річниці Майдану, 
Героям АТО. 

Донька розповідає, що мама 
веде активний спосіб життя, хо-
дить до церкви, відвідує подруг, 
допомагає на господарстві, не 
вживає жодних ліків – хіба дуже 
рідко від тиску і за все життя 
лише кілька разів була в лікарні 
– коли народжувала дітей і ще 
раз після отруєння.

«Секрет маминого довго-
ліття - у її невичерпній енергії, 
запалі, бажанні щось творити, 
- розповідає пані Галина. - З неї 
варто брати приклад усім. Ми 
захоплюємося її завзяттям, май-
стерністю, активною позицією. 
А ще мама завжди їсть просту 
їжу, яку виростила на власному 
городі та у господарстві, прості 
домашні страви». 

Стефанія Новацька – пересе-
ленка із села Бібрка на Надсян-
ні. Вона виросла у патріотичній 
сім’ї, була зв’язковою УПА. Досі 
не може забути страждання, які 
пережила її родина під час депор-
тації, ці спогади живуть у її серці. 

Пані Стефанія разом із чоло-
віком Григорієм прожили разом 
56 років. Обоє пережили ув’яз-
нення і заслання, але їх щирі по-
чуття здолали все. Пані Стефанія 
працювала на полі, він був вете-
ринарним лікарем. Їхній шлюб 
тривав 56 років. 12 років тому 
Григорій помер. Вони разом ви-
ростили 4 дітей, мають шестеро 
онуків та двоє правнуків.  

Пані Стефанія пишається 
онуками Михайлом і Олегом, які 
відслужили строкову службу в 
Збройних силах України. Вона 
щиро молилася за хлопців і з 
нетерпінням чекала їхнього по-
вернення. Жінка радіє, що хлопці 
виросли свідомими українцями 

та патріотами своєї країни.
Стефанія Новацька дуже пе-

реживає за те, що відбувається 
в Україні, болить її війна на Схо-
ді. Вона читає газети, відстежує 
новини по телебаченню, бере 
активну участь у громадському 
житті.  Коли починає говорити 
про Україну, у голосі бринять 
сльози. Зізнається, пережила 
дуже багато і найцінніше для 
неї - це українська державність. 
Вірить, що в нашій країні все 
буде добре, адже за неї пролили 
немало крові та віддали життів, 
за неї боролося багато поколінь 
українців. І наприкінці строго на-
казує: «Любіть свою рідну нень-
ку Україну і навіть у думках її не 
зраджуйте!…». На карантині пані 
Стефанія не сумує, а  вишиває 
нову спідницю до своєї колекції. 
Радить усім не сидіти склавши 
руки, а робити щось добре, аби 
залишити по собі згадку у світі. 

Вікторія ОНИЩУК. 

Æèòåë³ Òåðíîï³ëüùèíè ìîæóòü á³ëüøå 
ä³çíàòèñÿ ïðî ðåïðåñîâàíèõ ð³äíèõ

Ï³âñîòí³ óí³êàëüíèõ 
óêðà¿íñüêèõ êîñòþì³â 

ñòâîðèëà 92-ð³÷íà 
çâ’ÿçêîâà ÓÏÀ

Стефанія Новацька зі Слобідки Козівського району сама вигадує 
візерунки для національних строїв, вишиває без окулярів і пише вірші
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Ольга ЧОРНА.

На «лікування» світової 
економіки піде три роки

Директорка-розпорядниця Міжна-
родного валютного фонду Крісталіна Ге-
оргієва, заявила, що на відновлення від 
наслідків пандемії коронавірусу світо-
вій економіці знадобиться три роки. Про 
це повідомляє Голос Америки. За словами 
Георгієвої, світова економіка вийде на до-
кризовий рівень у 2023 році. «Найбільший 
шок вже відбувся», - наголосила Георгієва й 
зазначила, що в березні 170 країн показали 
економічне падіння.

У США може з’явитися 51-й штат 
3 листопада цього року у Пуерто-Рико 

одночасно з загальними виборами від-
будеться референдум, на якому грома-
дяни визначатимуться, чи хочуть вони 
приєднання цієї острівної території до 
США. Відповідний закон підписала губер-
наторка і міністерка юстиції Пуерто-Рико 
Ванда Васкес. «Настав час для 3,2 мільйонів 
американських громадян, які проживають 
в Пуерто-Рико, перестати бути останніми 
в черзі. Повна рівність!», - написала вона у 
Twitter.  Нині міжнародно-правовий статус 
Пуерто-Рико до кінця не визначений. Ця ост-
рівна територія перебуває під юрисдикцією 
США, президентом там також вважається 
Дональд Трамп, хоча жителі Пуерто-Рико 
не мають права голосу на президентських 
виборах США. Територія островів також від-
носиться до Штатів, водночас там діє само-
управління. Дія Конституції США там також 
обмежена. Жителі острова вважаються гро-
мадянами США, але вони не платять подат-
ки у федеральну казну Штатів. 

Естонія відгородиться 
від Росії стіною

Департамент поліції і прикордонної 
охорони Естонії та фірми Merko Ehitus і 
GRK Infra підписали договір про перший 
етап будівництва кордону з Росією, пові-
домляє портал телерадіомовлення ERR. 
Перший етап коштуватиме майже 20 млн. 
євро і містить створення інфраструктури 
на відрізку естонсько-російського кордону 
довжиною 23,5 км. «Це та ділянка, через 
яку найбільше ведуться контрабандистські 
справи. Там найбільше нелегально перети-
нають кордон», - заявив міністр внутрішніх 
справ Март Гельме. Місцями кордон про-
ходить болотистими ділянками, де також 
спорудять стіну. Почнуть підготовку й до 
облаштування інших ділянок. Сухопутний 
кордон з Росією має 135 км. Цю ділянку за-
безпечать високотехнологічною технікою, 
електронною охоронною системою тощо. 
Завершать й зведення 2,5-метрового парка-
ну, довжиною близько 90 км. Між Естонією і 
РФ немає договору про кордон. Його підпи-
сували двічі, але він досі не ратифікований.
Пандемія голоду: світ попередили 

про страшні наслідки Covid-19
Через пандемію коронавірусу від 

голоду цьогоріч можуть постраждати 
близько чверті мільярда людей на пла-
неті. Щоб запобігти цьому, Всесвітня продо-
вольча програма ООН розміщує тримісяч-
ний запас продовольства у найвразливіших 
країнах, йдеться у повідомленні організації. 
За словами директора Програми Девіда 
Бізлі, нинішня пандемія може призвести 
до голоду «біблійних масштабів». Масовий 
голод можуть відчути у понад 30 країнах. 
У 10 з них на межі голоду вже перебувають 
понад 1 мільярд людей. «Це більше, ніж про-
сто пандемія, - це пандемія голоду. Це гума-
нітарна і продовольча катастрофа», - пере-
конаний Бізлі.

В Італії легалізують
 трудових мігрантів

Уряд Італії вирішив тимчасово лега-
лізувати мігрантів, які  працюють у сіль-
ськогосподарському секторі чи у домаш-
ньому господарстві під час карантину. Під 
амністію потрапляють трудові мігранти, 

які в’їхали в країну до 8 березня 2020 року. 
Такі працівники отримають право жити та 
працювати легально. Про це повідомляє ви-
дання Corriere Della Sera. Заявнику потрібно 
довести, що він має досвід роботи у секторі 
домашніх послуг чи сільському господар-
стві. Кандидати повинні подати свою за-
явку між 1 червня та 15 липня. Легалізація 
торкнеться сотень тисяч нелегалів.

Лукашенко вшосте 
йде в президенти

Чинний президент Білорусі Олек-
сандр Лукашенко офіційно зареєстру-
вався для участі у виборах керівника 
країни у 2020 році. Про це йдеться на сайті 
ЦВК Білорусі, передає ICTV. Лукашенко вже 
26 років керує країною - з літа 1994 року. Це 
- найдовше серед усіх пострадянських кра-
їн. Якщо «бацька» переможе, це буде його 
шостий президентський термін. У Білорусі 
вже зареєстровано 23 кандидати на пост 
керівника країни.

Хто стане першим доларовим 
трильйонером в історії

Засновник компанії Amazon амери-
канський підприємець Джефф Безос 
може стати першим доларовим триль-
йонером в історії. Зараз Безос очолює рей-
тинг найбагатших людей, за версією Forbes. 
Його активи сягають $144,2 млрд. За остан-
ні 5 років статки Безоса зростали на 34% 
у рік. Це, незважаючи на втрату $38 млрд. 
під час розлучення та збитків від пандемії 
коронавірусу. За результатами досліджен-
ня Comparisun, Безос стане трильйонером 
у 2026 році у віці 62 років. Крім Безоса, у 
списку можливих претендентів на звання 
трильйонера китайський девелопер Сюй 
Цзяинь, засновник Alibaba Group Джек Ма 
та засновник Facebook Марк Цукерберг.

В Америці бомжам 
видали алкоголь і наркотики, 

щоб не втекли з ізоляції
Влада Сан-Франциско розселила на 

карантин у готелях з усіма зручностями 
близько 270 бездомних із позитивними 
аналізами на коронавірус. Як пише New 
York Post, крім даху над головою і харчу-
вання, 43 «постояльцям» із залежностями 
вирішили роздати алкоголь, марихуану та 
тютюн. Представник міського департамен-
ту охорони здоров’я Дженна Лейн поясни-
ла: це для того, щоб утримати їх від спокуси 
втекти. Кошти на ці витрати виділило міс-
то. Влада США вже не перший рік намага-
ється вирішити проблему безхатьків, реалі-
зуючи різні соціальні проєкти. Нещодавно 
з метою розвантаження соціального житла 
та контролю за кількістю бездомних, запро-
понували забудовникам розселити неза-
можних у нерозпроданих квартирах. Деве-
лопери, які погодяться на таку співпрацю, 
отримають від держави податкові пільги.

Глобальне потепління робить 
народні прикмети неактуальними

Народні прикмети щодо погоди втра-
чають свою точність через зміни кліма-
ту, які приносить глобальне потепління. 
Учені дійшли такого висновку, проаналізу-
вавши 30 народних прикмет, які традиційно 
використовує місцеве населення у сільській 
місцевості Іспанії в районі гірського масиву 
Сьєрра-Невада. Про це повідомляє пресслуж-
ба Автономного університету Барселони (Іс-
панія). Дослідники зазначають, що Сьєрра-
Невада - ідеальне місце для вивчення впливу 
змін клімату на народні прикмети з двох при-
чин: високогірні регіони є однією з найбільш 
вразливих екосистем світу щодо зміни кліма-
ту; історично - це регіон, в якому місцеві при-
кмети мали велике значення для управління 
водними ресурсами та сільським господар-
ством. Хоча народними прикметами місцеві 
жителі все ще послугову-
ються, надійність багатьох 
із них вже ставиться під 
сумнів: «вгадати» погоду 
практично неможливо. 

Україна увійшла до складу 
комітету з охорони здоров’я ЄС

Мінохорони здоров’я України отри-
мало лист від Єврокомісії, в якому йдеть-
ся, що нашу країну прийняли до складу 
комітету з охорони здоров’я Євросоюзу 
як спостерігача. Про це повідомив міністр 
охорони здоров’я Максим Степанов. Він за-
значив, що «це дуже важлива подія для нас, 
оскільки до складу цього комітету входять 
усі провідні країни Євросоюзу. Під час засі-
дань комітету розглядається, яким чином 
реагують ті або інші країни окремо і разом 
на виклики, що зараз стоять перед світом, у 
тому числі й перед ЄС». 

МАУ закрила продаж квитків 
на міжнародні рейси до 1 липня

Авіакомпанія «Міжнародні авіалі-
нії України» закрила продаж квитків на 
міжнародні рейси до 1 липня, повідо-
мив президент компанії Євгеній Дихне у 
Facebook. «Ми аналізуємо те, що відбуваєть-
ся в країнах нашої потенційної маршрутної 
мережі, а також ситуацію в Україні (право на 
свободу переміщення по туристичних візах 
і загальний економічний стан населення 
країни). Наш прогноз плачевний, і Україна 
є частиною глобального тренду», - написав 
Дихне. Він також вважає, що криза призведе 
до зміни сервісу в аеропортах і на борту лі-
таків. Будуть тимчасово закриті бізнес-зали 
та магазини Duty Free. На рейсах заборонять 
провезення ручної поклажі в салоні, а за-
мість гарячого харчування почнуть видава-
ти упаковані страви. 

5000 гривень за гектар: як 
планують рятувати аграріїв
Якщо аграрії втратять урожай озимих 

чи ярих зернових культур через неспри-
ятливі погодні умови, то зможуть отрима-
ти компенсацію у розмірі 4,5-5 тисяч гри-
вень за гектар від держави. Про це заявив 
заступник міністра розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства Тарас 
Висоцький, повідомляє УКАБ. Фіндопомо-
га буде безповоротною і разовою. Завдяки 
цьому, аграрії зможуть розрахуватися з па-
йовиками, сплатити податки та запланува-
ти посівну-2020/2021. У Кабміні вважають: 
урожайні збитки через природні умови є 
форс-мажором, тому аграріям треба виді-
лити компенсаційні кошти. Держава най-
ближчим часом планує виділити для під-
тримки  агросектору 4 млрд. грн. Але така 
сума, вважає Висоцький, «не може вирішити 
питання». 

52 нардепи отримали 
компенсацію за житло

За квітень цього року 52 народних 
депутати отримали компенсацію за жит-
ло. Про це повідомляє УНН з посиланням 
на апарат Верховної Ради. Сума компенсації 
для оренди житла або винайму готельного 
номера в столиці склала 1206440 гривень.

ВООЗ оцінила 
тривалість життя в Україні

Всесвітня організація охорони 
здоров’я оцінила очікувану тривалість 
життя в Україні. Жінки живуть на 10 років 
довше, ніж чоловіки. Очікувана тривалість 
життя українських жінок - 77,1 року, а чоло-
віків - 67,6 років, йдеться у звіті ВООЗ. Вод-
ночас, тривалість здорового життя експерти 
оцінили на рівні 64 років, а саме: 60,3 роки 
для чоловіків і 67,6 років - для жінок. Ймо-
вірність смерті в Україні від раку, діабету і 
хронічних респіраторних захворювань ста-
новить 24,7%. 

Через заборгованість 
за кредитом не штрафуватимуть

До закінчення карантинних обме-
жень українців не штрафуватимуть за 
несвоєчасну сплату відсотків за спожив-
чими кредитами. Норма поширюється на 
всі споживчі кредити, які видають не лише 
банки, але й фінансові компанії, повідомили 
в НБУ. Заборону на штрафні санкції за не-
своєчасну сплату споживчих кредитів по-
довжив парламент. Також на час карантину 
заборонили підвищувати відсоткову ставку 
для клієнтів, які не зможуть вчасно плати-
ти за кредитом. Водночас закон не звільняє 
позичальника від обов’язку сплати за кре-
дитом. Щоб допомогти українцям вийти з 
коронакризи, банки пропонують кредитні 
канікули. Але це тільки відтермінування в 
розрахунках клієнта з банком на період ка-
рантину.

Українці щороку 
витрачали на відпочинок 
за кордоном $8-10 млрд. 

Оскільки найближчим часом за кор-
дон на відпочинок їздити буде немож-
ливо, ці кошти наші співвітчизники за-
лишать в Україні, заявив у інтерв’ю ВВС 
Україна голова Нацбанку Яків Смолій. Зо-
крема, він прокоментував можливі втрати 
надходжень від заробітчан. «Через карантин 
ці надходження зменшилися. У 2019 році пе-
реказали 12 мільярдів доларів. Цього року 
очікуємо, що буде 10 мільярдів. Але це буде 
компенсовано тим, що люди не зможуть 
виїхати на відпочинок за кордон. За нашою 
статистикою, українці витрачали близько 
8-10 мільярдів доларів щороку, перебува-
ючи на відпочинку за кордоном. Через те, 
що на пересування є обмеження, люди не 
зможуть поїхати і витратити ті кошти. Це не 
гарно, звісно, але це буде компенсація із над-
лишком», - сказав Смолій.

Понад 1600 СБУшників 
зрадили присягу

Серед співробітників СБУ виявили по-
над півтори тисячі зрадників з 2014 року 
- з початку агресії РФ. Усі вони причетні 
до злочинів проти нацбезпеки України. 
«У співпраці з ворогом за останні 6 років 
викрили 1639 співробітників Служби безпе-
ки», - таку відповідь на запит в СБУ отрима-
ло видання РБК-Україна.

Скільки в країні багатіїв?
Доходи, отримані у 2019 році, заде-

кларували вже більше 200 тисяч грома-
дян,  повідомляє пресслужба Державної 
податкової служби України. «Загальна 
сума задекларованого доходу склала 32,1 
млрд. грн. Доходи в сумі понад 1 млн. грн. 
задекларували 3150 громадян», - йдеться у 
повідомленні.

Держава забрала паї 
півмільйона померлих українців 

Близько 500 тисяч українців, які не 
мали спадкоємців, вже померли, а їхні 
землі під мораторієм продажу дістали-
ся державі. За підрахунками Держстату, за 
останні 20 років (2000-2019) в Україні по-
мерли близько 1,5 мільйона осіб, які мали 
сільськогосподарську землю під мораторієм 
продажу. З них 500 тисяч не мали спадкоєм-
ців, сказав у інтерв’ю «Економічній правді» 
голова Держгеокадастру Денис Башлик. 
Якщо людина померла, а її пай залишився 
невитребуваним, то держава проводить без-
оплатну приватизацію та аукціон, пояснив 
Башлик. У такому випадку спадкоємці по-
тенційного власника землі нічого не отри-
мують. Керівник організації «Центр роз-
витку земельних правовідносин в Україні» 
Леонід Корейба сказав, що українці повинні 
вирішити питання своїх невитребуваних 
паїв до 2024 року. Йдеться про майже 2 млн. 
га сільськогосподарської землі, яка перейде 
у комунальну власність, якщо претенденти 
на паї не зможуть або не встигнуть оформи-
ти свої наділи. 

Україна Світ

Новини nday.te.ua
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На фото Івана ПШОНЯКА: тернополянка Олена Баран з донечкою Олею.

Струни серця

гніздечко
Сімейне

Мама, мамочка, матуся,
Я до неї пригорнуся.

Вона добра і привітна,
Ніби сонце в небі, світла…

Дощем
Океанською зернокавою
Пахне небо дощем
Пахне спекою, пахне спрагою...
Вітром хмаро-митцем
Пахне мрією, та таємною
Вітром східним з пустель
І полегшенням оперезує
Дирижаблем везе...
Відпускає за тихою вуличкою
Перші краплі та перший щем
Нехай місто дедалі безлюдніє
Нехай небо пропахне дощем...

Ти
Цей манір, яким дихаєш,
ця римованість голосу, тиші
і простору в закутках меж
ці думки, які живуть в звивинах,
стукіт живий із грудей
погляду хмурена синява
чи то карих задума очей.
Ти нічого із нього не виріжеш
своїх недоліків (а, скоріше, плюсів) 
не сховаєш і не забереш
це як карма
чи момент із твоєї історії
ти можеш сказати будь-що
але ж думка це буде все та
але що тобі із зміни своєї
зовнішньої
бо манір, яким дихаєш,
інші слова на вустах
а римованість голосу
а розмови із тишею…
Ти людина ота та ж сама 
тільки думка інша у звивинах
і що інше є щось 
крадькома 
у очах

*   *   *   *   *       
Ми не бачим живої весни...
А вона вся ж така як і всі
Тільки небо в чотири стіни
Тільки крізь рамку в вікні
Ця весна як і всі...
попередні
вчорашні
прийдешні
Зрадіємо першім теплі
Повернуть ластівки перші
Так, ще мороз обпече
Ще не схочеться спеки
Дощу заманеться тобі і ще
Заманеться під самі ребра
заманеться
вкортить і...
попустить
Бо не видно живої весни
Бо не видно живого літа
Хоч вони все ж такі як і всі
Лиш крізь шибку вікна розбиту..

Таня ТАРАСЮК.

Тато Яків добрий.  
З ним цікаво.  
І Катя його любила… 

…Яків був розумний, але 
непоказний. У нього не зако-
хувались дівчата. А от в друзях 
Якова ходив Валерка - симпа-
тичний хлопчисько, на якого 
однокласниці стріляли очима. 
З навчанням Валерка легкова-
жив. Домашні завдання за нього 
виконував Яків. Можливо, саме 
тому Валерка обрав у друзі ти-
хого, безвідмовного Якова. Їхня 
дружба дивувала однокласників 
та батьків, а потім звиклося. 

Валеркова сім’я мала статки: 
батьки були при посадах. А бать-
ко Якова любив посидіти в ком-
панії, випити. Мати працювала 
на підприємстві. Тож багатства 
не нажили…

Валеркові подобалася Мари-
на з паралельного класу. Врод-
лива. Непосидюча, мов вітер. З 
розкішною довгою косою. За-
дивлявся на дівчину і Яків. Хоча 
розумів - марно. Валерка мав 
шанси привернути увагу дівчи-
ни, А в нього - жодних. Так воно 
й сталося… 

Валерка з Мариною зустрі-
чалися, а Яків мовчки страждав. 
Зарозуміла красуня часто брала 
Якова на кпини. Особливо, коли 
той почав носити окуляри.

…Марина вступила вчитися 
на кондитера. Більших можли-
востей не було. Валерка подався 

на юридичний - не без допомоги 
батьків. А Яків - в «залізничне» 
училище - на слюсаря. 

Марина сподівалася, що Ва-
лерка рано чи пізно запропонує 
їй заміжжя. Вони й далі зустрі-
чалися. Хлопець запевняв, що 
кохає…

…Цього дня Валерка хотів 
«ощасливити» новиною Марину, 
а вона, в свою чергу, - його. 

- Маринко, тут така справа… 
Словом, я зустрічаюся з донькою 
свого викладача. Вона також на 
юридичному вчиться…

- Як? Відколи? А я… як же я? 
Хочеш з нею одружитися? Не 
вийде. Вагітна я. Від тебе. Я роз-
повім твоїм батькам. І в твоєму 
університеті. У мої плани не вхо-
дить стати одинокою матір’ю, 
аби насміхалися. І грошей нема, 
щоб дитину самій волокти. Чи ти 
забув, що мого батька два роки 
тому не стало? Мама почала не-
здужати. Вигоди шукаєш? Атож, 
з моєї родини що візьмеш? А ось 
з викладача… У якому він стату-
сі? Доцент? Професор? 

- А ти знаєш, що Яків давно й 
безнадійно в тебе закоханий? 

- І що? Я повинна стрибати 
від щастя? Та й до чого тут Яків? 

У Валерки визрів план…
Яків на дівчат не задивляв-

ся. Вони обирають симпатичних 
хлопців. А він… Вдома також все 
йшло шкереберть. Батько зовсім 
спився. Роботу втратив. 

- А я, друже, закохався, як 
ніколи, - розповідав про нову 
пасію Валерка. - Інна - та єдина, 
без якої нема життя. Я не можу 
її втратити. А тут Маринка зі 
своєю вагітністю. Якщо Інна ді-
знається про це - мені кінець. 
І батьки влаштують скандал. 
Виручи. Одружися з Мариною. 
Фіктивно. Вона може навіть не 
змінювати свого прізвища. Аби 
лиш по-імені дитина була Яків-
на чи Якович. А потім розлучи-
тесь. Не склалося, мовляв. 

- А після цього я повинен 
платити аліменти?

- Я переконаю Марину, щоб 
не мала до тебе жодних претен-
зій. Грішми допомагатиму. Обі-
цяю! 

- Не подобається мені ця афе-
ра. І як я пояснюватиму це одру-
ження і миттєве розлучення? 

- Помилились. Поспішили. 
Не зійшлися характерами. Кого 
це здивує?

Яків упирався, а Валерка не 
здавався. І таки вмовив…

Марина з Яковом розписа-
лися. Вона ненавиділа і Валер-
ку, і Якова. Й не відчувала осо-
бливої любові до майбутньої 
дитини. 

Після «одруження» Мари-

на жила в своїй квартирі, Яків 
- у себе вдома. Батькові про «же-
нячку» не сказав, аби не про-
говорився на нетверезу голову. 
Для матері почуте стало траге-
дією. «Невістки» бачити не хоті-
ла. Чути про Валерку також. Яків 
про людське око навідувався до 
Марини. 

Марина народила дівчинку. 
Катю. З Яковом розлучилася. Від 
аліментів відмовилася. Валер-
ка підкидав гроші. Але згодом 
«субсидії» закінчилися. Валерка 
з Інною перебралися жити до 
столиці. І щасливий та успішний 
чоловік забув про свою обіцянку. 

Марина подумувала, чи не 
влаштувати скандал, але не хоті-
ла сорому. 

Мати запитувала Якова, коли 
він врешті по-справжньому одру-
житься. Віджартовувався:

- Нема часу, роботи багато. 
- Я досі повірити не можу, що 

так нерозважливо вчинив твій 
товариш. А ти повівся, як хлоп-
чисько. І що? Дитина все одно 
не має батька. А ти розлучений з 
жінкою, з якою не жив жодного 
дня. Спробуй пояснити майбут-
ній обраниці, що твоя дитина - не 
твоя? А колишня дружина - нею 
ніколи не була.

- Мамо, скільки можна про це 
говорити? А про Катю не завади-
ло б подбати. 

- Схаменися! Це чужа дитина!
- Чужа, але ж - Яківна. 
- Вже раз допоміг. Хочеш ще 

однієї халепи?
…Яків попросив Марину до-

зволити бачитися з Катею. Не від-
мовила. Тим паче, приносив ма-
лій гостинці. Допомагав грішми. 
Дівчатко звикло до Якова, почало 
кликати татом. 

- Це не твій тато! - в гніві кину-
ла Марина.

- Мій! - тупнула ніжкою Катя. 
…Валерка Катею не цікавив-

ся. У нього підростало двоє синів. 
Минуле викреслив зі свого жит-
тя… 

- Може б нам зійтися, Марин-
ко. В Каті була б справжня сім’я, - 
несміливо запропонував Яків. 

- Вважай, що я цього не чула. 
Марину дратувало невлашто-

ване особисте. Валеркова під-
ступність. Покірна доброта Яко-
ва. І те, що її донька кличе його 
батьком… 

…Катя хотіла стати медичкою. 
Та Марина відрадила. Мовляв, куди 
тобі до такого престижного вишу. 
Де гарантія, що іспити складеш? 
Поглянь, як там студентки одяга-
ються. Модно, вишукано. А в нас 
нема можливостей. 

- Хіба тато не допоможе?
- Не допоможе! Навіть не проси! 
Катя образилася на обох. І 

при зустрічі випалила Якову:
- Який ти мені тато! Залишив 

маму. А дідо з бабою навіть бачи-
ти нас не хочуть. Я жодного разу, 
чуєш, жодного, не переступила 
поріг твоєї квартири. Не знаю, як 
вона виглядає. Навіщо ти одру-
жився на моїй мамі?! Вона гарна, 
а ти… ти не вартий її. Я розумію, 
чому мама ніколи не фотографу-
валася з тобою. Ти б своїм вигля-
дом зіпсував картину. Ненави-
джу тебе! І більше ніколи не хочу 
бачити. Забудь про нас! 

- А й справді, який я тобі тато, 
- тихо мовив. А в душі було гірко-
гірко.

Спробував поговорити з Ма-
риною. Вона ж злісно кинула:

- Якби ти тоді не пристав на 
цю дурну пропозицію Валерки, 
можливо, все було б по-іншому. 
Може б, він передумав. Ти зіпсу-
вав мені життя. І Катьці. 

Так і жив Яків з чужою прови-
ною… 

Про те, що не стало Марини, 
довідався випадково з газети. 
Колектив, у якому працювала, 
висловлював співчуття рідним. 

- Рано ти минулася. Нам ще й 
п’ятдесяти нема, - мовив, дивля-
чись на траурну фотографію. 

…Яків поховав батьків. За-
лишився сам. Працював. На себе 
тратив мало. Беріг гроші для Каті. 
Колись вони їй знадобляться…

…Новина про заповіт застала 
Катю зненацька. Яків заповів їй 
своє житло та кошти. Разом із 
документами був лист. 

«Катю, я ніколи не був твоїм 
батьком, але любив тебе як рід-
ну доньку. І ми ніколи не були 
по-справжньому в шлюбі з тво-
єю мамою. Так склалося... Мож-
ливо, мама тобі все розповіла, 
і ти знаєш, хто насправді твій 
тато. А якщо ні, значить, хай все 
буде так, як є. Я обіцяв берегти 
таємницю, і не можу порушити 
слова. А, може, твій батько вже 
знайшов тебе…»

- Не знайшов, - прошепотіла.
Подумки картала себе, що 

тоді, в пориві гніву, наговорила 
дурниць. Не давалася чути рока-
ми. І вже пізно просити прощен-
ня. І нема як за все подякувати. І 
з чоловіком своїм не познайоми-
ла. І з сином… І якби мама хоча б 
щось пояснила… 

«Я дуже хочу, щоб ти була 
щасливою. Буду молитися за 
тебе…», - дочитувала листа. 

- Хто ж тебе поховав? - запи-
тала невідь у кого. - Тату…

Ольга ЧОРНА

Чужа провина
Катя не могла зрозуміти, чому тато з мамою живуть 
окремо. Чому дідусь з бабусею - татові батьки - ніколи 
не запрошують її з мамою в гості. Чому немає спільних 

фотографій. Чому тато, коли заходить до їхньої квартири, - 
чекає на Катю в коридорі, а мама з ним майже не розмовляє. 

Дівчинка запитувала про це маму. А та відмовчувалася, 
або переводила розмову на інше. 

Місяць жовтим оком зазирав 
у вікно маленької кімнати. 
Руслана не спала, хоча було 

вже далеко за північ. У дитячих 
ліжечках солодко посапували її 
малі діти – син та донечка. Оленці – 
п’ять, а Віті – три рочки, янголятка 
Господні, золоті діти, тихі та ласкаві, 
і слухняні до того ж. А Олега все не 
було. Вже більше року мучиться 
Руслана, знаючи, що в чоловіка 
є коханка. Змарніла, зчорніла від 
сліз та ночей недоспаних і виходу 
не бачить. Боїться, що коли почне 
розмову першою, то залишить її 
чоловік. А як же вона сама виживе 
з діточками? І любить його, і 
ревнує, і серце розриває щодень 
невеселими думками. Живе, як на 
пороховій  бочці, чекаючи не знати 
чого. Десь далеко гріє її вогник, що 
перегуляє благовірний, і все в них 
буде добре, але душа чує інше – не 
зможуть вони жити вже так, як 
раніше, в щасті та любові. 

Рипнули двері. Олег, мов кіт, тихо 
пробрався до коридору і зразу ж пішов 
до своєї кімнати, навіть не зазирнувши 
до них. А вранці, так само тихо зібрав 
речі і пішов, залишивши записку: «Про-
щай, покохав іншу. Подаю на розлучен-
ня». 

Ой, як тяжко ридала Руслана, як по-
бивалася за чоловіком, наче за мерцем. 
Родичі її підтримували та розраджува-
ли, як могли. Аж тітку Тому викликали з 
Мінська, де вона мешкала одиноко, щоб 
та пожила деякий час з племінницею. 

Тітка прибула під вечір зі своєю ви-
пивкою та закускою. Коли налили по ке-

лиху білоруського вина, потім ще по два 
та випили, тітка й каже:

- Я купила тобі путівки до Одеси на 
море. Поїдеш сама, розвієшся трохи, а ді-
тей я догляну. 

- Та як? – хотіла розпитати Руслана.
- Без мови, - перебила її тітка. - Мені 

сон приснився. Ти мусиш туди їхати. Бо 
мені показало, що на третій день тво-
го перебування там, на березі Чорного 
моря, ти зустрінеш високого, красивого, 
чорнявого мужчину з карими очима, і це 
буде твій майбутній чоловік. Ти повинна 
там його здибати,  бо він стане хорошим 
батьком твоїм дітям і ти з ним проживеш 
довге та щасливе життя... 

- Температура повітря сьогодні в 
Одесі 28 градусів, температура води в 
морі - 24 градуси, - оголосили на пляжі. 

А Руслана нині зранку уся на нервах. 
Це вже третій день, коли вона тут, і сьо-
годні має зустріти свого судженого. 
Жінка розстелила м’який рушничок, 
недалеко від води, розгорнула журнал з 
модами, а сама переверталася з боку на 

бік, тримаючи в полі зору усіх чолові-
ків, що були неподалік на пляжі. Спо-
стерігала за ними. Ось високий, чорня-
вий іде, але з жінкою під руку, напевно, 
це його дружина. Цей надто молодий, 
певно студент, по телефону розмовляє. 
А цей, взагалі, не високий і не красивий, 
лисий та з пузом. 

Уже й сонце стало до заходу, а чоло-
віка, якого напророчила тітка Тома, не 
було. Стало сутеніти, пляж порожнів. 
Руслана одягнулася і пішла берегом, за-
кинувши на плечі велику пляжну сумку. 
По дорозі їй трапився невеличкий бар, 
в якому шуміли та веселилися відпочи-
вальники. Вона несміливо зайшла. І рап-
том, у куточку, за столиком, чптпобачила 
одинокого чоловіка. Руслана аж побігла 
до нього і з дитячою безпосередністю, 
навіть не привітавшись, запитала:

-  То ви, напевно, мій майбутній чо-
ловік?

Незнайомець спершу отетерів від 
почутих слів, а потім, опанувавши себе, 
сказав, глянувши на ледь засмаглу кра-
суню:

- Та, я не проти. 
 З моря вони приїхали вдвох. Чоло-

вік виявився холостяком, одеситом, до-
брою та порядною людиною. Руслана 
народила від нього донечку, а її дітей 
Антон прийняв, як рідних. І ось уже со-
рок років живуть вони щасливо, в мирі 
та любові.

 Відійшла у засвіти незабутня тітка 
Тома. Колись вона призналася Руслані, 
що вигадала цей сон… 

Раїса ОБШАРСЬКА. 

Сокровенне

Я не проти

З Андрієм Юля 
зустрічалася півтора  
року. Тепер вже важко 

казати, було це кохання  чи 
просто звичка. Вона знає 
лише одне – їх  розлучили 
його батьки, яким Юля не 
подобалась ще з самого 
початку. Звісно, вона – 
проста дівчина, не пара 
синові батьків-медиків. 
Вони  знайшли собі таку 
невістку, яка їм підходила, 
і Андрій не насмілився піти 
проти волі батьків. Чи, 
може, просто не захотів?! 
От і два тижні тому 
відгуляли весілля.

До останнього рейсу автобу-
са Львів – Тернопіль залишалося 
більш ніж півгодини,  тож вона 
мала час подумати про недавні по-
дії.  Звісно, їй було до болю образ-
ливо за себе,  адже  Андрій під час 
їх останнього побачення  чужим,  
байдужим тоном сказав лише одне 
«пробач» і  пішов.

Що більше Юля заглиблюва-
лась у  роздуми того вечора, то 
більше  переконувалась: «Мабуть, 
у нас не було кохання. Це була 
звичка». Біль та образа поступово 
покидали її і  вона десь в глибині 
душі побажала їм щастя. Уже й не 
гнівалась на дощ, який ще півго-
дини тому зіпсував їй настрій. І 
твердо вирішила, що  найближчим 
часом їй стрінеться доля.

…Автобус приїхав із запізнен-
ням – у  п’ятницю завжди так, бо 
їдуть із навчання  студенти. Віль-
ного сидячого місця, звісно ж, 
не  було.  Юля  зі  своїми  новими  
оптимістичними  думками і не по-
чула, коли їй запропонував  місце 
галантний юнак.

– Дякую, – збентежено сказала 
дівчина.

Слово за словом і у них 
зав’язалась  невимушена розмова.

– Я – студент п’ятого курсу, тож 
за ці роки насидівся за універси-
тетськими партами, – жартував 
хлопець.

Юля розповіла йому, що не-
давно  закінчила курси перукарів і 
тепер працює в  одній із тернопіль-
ських перукарень.

Тарас був майбутнім філоло-
гом. Йому  одразу впала в око юна 
тендітна дівчина з мокрим від не-
давнього дощу волоссям,  просто-
тою і щирістю у спілкуванні. І він,  
приїхавши на кінцеву зупинку у 
Тернополі, попросив у неї номер 
телефону. Юля нашвидкуруч на-
писала на клаптику паперу, що  по-
трапив їй під руки, але не вірила, 
що він  зателефонує. Та через два 
дні в її телефоні  висвітлився не-
знайомий номер.

– Привіт. Це Тарас. Не впізнала? 
–  таким же енергійним, як і тоді, 
тоном спитав  хлопець. – Я прохо-
джу практику в Тернополі і  дуже 
хочу поспілкуватись із професій-
ними  перукарями. Ти вільна сьо-
годні ввечері?

Такого швидкого розвитку по-
дій Юля  аж ніяк не сподівалася, але, 
не знаючи чому,  вона сказала: «Так».

Гуляючи вечірнім Тернополем, 
дівчина  поступово вилила душу 
Тарасові. Як  виявилось, він теж 
нещодавно пережив подібне. Тож  
вони, як ніхто інший, розуміли і 
щиро  підтримували одне одного. 
Їм було цікаво  проводити разом 
час. Невдовзі їх дружні,  приятель-
ські стосунки переросли у почуття, 
від якого частіше  б’ється  серце.

…Закінчивши Львівський уні-
верситет, Тарас допоміг туди всту-
пити Юлі, щоправда – на заочну 
форму навчання, бо Юля вже до-
глядала за маленькою Соломій-
кою. А потім, віддавши донечку в 
садок, вони двоє працювали  в од-
ній з тернопільських шкіл.

А довгими зимовими вечорами 
усі троє  сиділи у затишній кімна-
ті перед телевізором і Юля, при-
горнувшись до своїх найрідніших, 
подумки щиро дякувала Богу за 
справжнє сімейне щастя…

Оля ГЛАДЧУК-
ПОПАДЮК.

Жіноче щастя

Життєві сюжети

Вона уже не плакала. Сліз не було, тільки за цих останні два тижні 
її обличчя вкрилося смугою болю і печалі та ще й несподіваний дощ 

зіпсував і без того поганий  настрій.

Невигадане
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Українську Прем'єр-
лігу (УПЛ) сезону 
2019/2020 

планують дограти влітку. 
УПЛ уже розробила 
календар матчів, які 
потрібно дограти.

Щоб завершити сезон в 
УПЛ та розіграти Кубок Укра-
їни, потрібно півтора місяця, 
тож деякі матчі будуть прово-
дитися через 3 дні на 4-й.

Водночас,  клуби УПЛ уже 

склали план відновлення і до-
гравання сезону. Якщо вихід 
з карантину в Україні розпоч-
неться 11 травня, то з 12 до 29 
травня пройде підготовка ко-
манд до відновлення форми. З 
12 до 17 травня клуби повинні 
провести тестування пред-
ставників команд.

Відновити УПЛ планують 
30 травня матчами 24-го туру.

Календар УПЛ:
25-й тур – 6 червня

26-й тур – 13 червеня
27-й тур – 17 червеня
28-й тур – 20 червеня
29-й тур – 27 червеня
30-й тур – 6 липня
31-й тур – 10 липня
32-й тур – 13 липня
Півфінали Кубка України 

хочуть провести 10 червня. Фі-
нал  – 17 липня.

Сезон завершиться матча-
ми плей-офф за потрапляння у 
Лігу Європи. Ці зустрічі запла-

новані на 21 і 24 липня.
Окрім того, під час віде-

оконференції Українська 
асоціація футболу (УАФ) за-
пропонувала клубам вивчи-
ти революційні зміни ФІФА. 
Зокрема, йдеться про можли-
вість проводити п’ять замін 
замість трьох. Це зменшить 
ризик травм гравців через на-
сичений графік. Подібну ідею 
вже вивчають клуби англій-
ської Прем'єр-ліги.

Збірна України розгромно обіграла Ро-
сію у суперфіналі Світової Ліги з шахів на 
Chess.com. У змаганні серед гросмейстерів і 
любителів українська команда здобула пере-
могу у всіх трьох програмах - бліці, швидких і 
класичних шахах та стала переможцем п'ятого 
сезону Live Chess World League.Всі поєдинки 
завершились з розгромними рахунками на ко-
ристь українців 808:396, 942:506, 650,5:493,5. 
Суперфінал між Україною та Росією став най-
більшим онлайн-матчем в історії.

Українця Руслана Дмитренка визнали 
бронзовим призером чемпіонату Євро-
пи-2014 зі спортивної ходьби на 20 км. Така 
подія стала можливою після дискваліфікації 
через порушення антидопінгових правил ро-
сіянина Алєксандра Іванова, який тоді завою-
вав срібло. Призерів на чоловічій "двадцятці" 
у Цюриху визначала система фотофінішу. Ат-
летів, які посіли місця з першого по четверте, 
розділили дві секунди. Переможцем тоді став 
іспанець Мігель Анхель Лопес (1.19,44 год.). На 
другу сходинку піднявся росіянин Алєксандр 
Іванов (1.19,45 год). Ще один представник 
Росії Денис Стрєлков і українець Руслан Дми-
тренко показали час 1.19,46 год., проте тоді 
бронзу отримав Стрєлков, який випередив 
українця на мілі-секунди. Після дискваліфіка-
ції Іванова Дмитренко піднявся на третє місце, 
а Стрєлков, відповідно, став другим.

Спортивний директор "Минаю" Михайло 
Кополовець розповів, що хотів би запроси-
ти півзахисника "Шахтаря" Євгена Коно-
плянку в оренду. Також він не проти бачити 
у своїй команді Артема Федецького, Дениса 
Кожанова і Олександра Гладкого. "Федецько-
го дуже хотів би, він би нам додав характеру. Я 
дуже хотів Артема, авторитету. У турнірній та-
блиці першої ліги "Минай" йде третім і відстає 
від першої сходинки на 2 пункти.

Англійський часопис FourFourTwo сфор-
мував список найкращих тренерів у літопи-
сі футболу. Відповідний реєстр нараховує 100 
позицій. У ньому бачимо одного українця – Ва-
лерія Лобановського, котрого британські жур-
налісти розмістили на 10-й сходинці. Також у 
списку двоє наставників, які мають безпосе-
редній стосунок до футболу України: росіянин 
Віктор Маслов, який очолював «Динамо», – 
34-й, а румун Мірча Луческу, багаторічний на-
ставник «Шахтаря», – 87-й.

За часів незалежності України лише один 
український футболіст, окрім Андрія 
Шевченка, потрапляв у список претендентів 

на «Золотий м’яч». Це - Олександр Шовковський. 
У 1999 році воротар «Динамо» і збірної України 
опинився у ТОП-50 футболістів світу за версією 
журналу France Football.

Для 24-річного Шовковського це був одночасно яскравий 
і жахливий сезон. Його сильну гру затьмарили помилки у на-
дважливих матчах.

У складі «Динамо» Лобановського Олександр став чем-
піоном України і володарем Кубка, а в Лізі чемпіонів дійшов 
до півфіналу. «Динамо» виграло свою групу з «Лансом», лон-
донським  «Арсеналом» і «Панатінаїкосом». У чвертьфіналі 
кияни пройшли мадридський «Реал», а у півфіналі їх зупи-
нила «Баварія». У Києві «Динамо» перемагало мюнхенців 2:0 
завдяки дублеві Шевченка. Але на 45-й хвилині Тарнат забив 
Шовковському ударом зі штрафного з 40 метрів. Гол, який ви-
кликав питання до воротаря. 

«Мене збив з пантелику Янкер своїм хибним рухом, – 
пояснив потім Олександр. – Міг бути рикошет, я почав рух 
вправо, і цього, на жаль, виявилося достатньо, щоб на якусь 
десяту частку секунди я запізнився з кидком вліво на м’яч. Я 
повинен був строго вести його і залишатися сліпим до мане-
вру Янкера».

У Києві на «Олімпійському» зіграли 3:3. А у Мюнхені «Ба-
варії» вистачило одного голу Баслера для виходу у фінал. 
Більше «Динамо» настільки успішно у Лізі чемпіонів не гра-
ло.

«Півфінальне протистояння з «Баварією» 1999 року – це 
яскравий приклад, коли результат поєдинків вирішила інди-
відуальна майстерність. «Динамо» було сильніше від «Бава-
рії», як команда. У цьому немає ніяких сумнівів. Однак, у них 
грали такі гравці, які при найменшій можливості могли вирі-
шити результат зустрічі на свою користь – Еффенберг, Янкер, 
Маттеус.

З «Реалом» була зовсім інша історія. Тоді «Динамо» пере-
могло за рахунок командної гри і злагоджених дій як в оборо-
ні, так і в атаці. Ті емоції для мене безцінні. Команда виконала 
величезну роботу для досягнення результату, але в кінцево-
му підсумку залишилося величезне розчарування, адже нам 
не вдалося пробитися до фіналу. «Динамо» того зразка було 
здатне на це», – сказав Шовковський у 2018 році.

Саме в 1999-му Олександр допустив головну помилку у 
своїй кар’єрі. Збірній України потрібно було пройти скромну 
Словенію у стикових матчах, щоб потрапити на Євро-2000. У 
Любляні рахунок 1:1 тримався до 84-ї хвилини. Тоді Шовков-
ський побіг до бокової лінії за м’ячем, невдало вибив його у 
поле, де біля центральної лінії подарунок підхопив півзахис-
ник збірної Словенії. Міленко Ачімович із 45-ти метрів заря-
див по воротах. Наш воротар не встиг відбити цей фатальний 
удар – 2:1 на користь Словенії. 

«Сашко, де ти гуляв?» – емоційно відреагував на при-
крий епізод коментатор матчу. Гол Ачімовича став не тільки 
переможним у матчі, він вперше в історії вивів Словенію на 
Євро. За чотири дні у Києві на засніженому «Олімпійському» 
команди розписали нічию – 1:1. Вдома на 79-й хвилині Шов-
ковський не встиг зреагувати на добивання після штрафного 
і пропустив від Павліна.

Гол Ачімовича Шовковському згадують в рази частіше, 
ніж номінацію на «Золотий м’яч».

«Можливо, я б встиг до воріт, якби під час того, як виби-
вав м’яч, побачив, що він у мене з ноги зривається. Тоді б я 

відразу на швидкості побіг в рамку. Але склалося так, як 
склалося, – сказав воротар в одному з інтерв’ю. – Мало хто 
пам’ятає хороші моменти, всі обов’язково хочуть вказати на 
ті помилки, які свого часу були допущені. Вдячний своїй долі, 
що це було у моєму житті. Те коло життєвого пекла, через яке 
мені довелося пройти після матчу зі Словенією, зробило мене 
сильнішим. Зробило мене тим, ким я став потім». 

У 1999 році нагороду отримав бразильський форвард 
«Барселони» Рівалдо. Другим став Девід Бекхем з «МЮ», а 
третім – Андрій Шевченко, який встиг змінити «Динамо» на 
«Мілан».

Шовковський не набрав жодного голосу і опинився у ком-
панії 19 футболістів, за яких також ніхто не голосував. Там 
були ще двоє воротарів – Фаб’єн Бартез і Джанлуїджі Буффон. 
Лише Петеру Шмейхелю вдалося набрати очки – 17 місце і 6 
пунктів. Данець виграв Лігу чемпіонів з «МЮ» у неймовірно-
му фіналі проти «Баварії». 

Єдиним воротарем в історії, який вигравав «Золотий 
м’яч», залишається Лев Яшин.

«Футбол дарує радість забитого м’яча, красивої комбіна-
ції, технічних хитрощів. І, безумовно, глядачам більше подо-
баються голи, витончені передачі, індивідуальна майстер-
ність. Тому більшу увагу завжди звертають на футболістів, 
які знаходяться в гущі подій, ближче до воріт суперника.

Що стосується воротаря, то він завжди перебуває у нерво-
вому напруженні, завжди зосереджений. Нашу гру можна по-
рівняти з професією сапера – помилився і все. Якщо воротар 
не зупинить м’яч, який котиться у його ворота, то доведеть-
ся почути багато «приємних» слів з трибун. Але це частина 
нашої роботи, і на це потрібно нормально реагувати. Футбол 
– це голи, а славу переможцям, переважно, приносять напад-
ники», – пояснив Шовковський, чому воротарі більше жодно-
го разу не отримували «Золотий м’яч».

До Шовковського лише одного українського воротаря но-
мінували на «Золотий м’яч»

Ним був Євген Рудаков. Голкіпер «Динамо» і збірної СРСР 
двічі потрапляв у списки претендентів на нагороду. У 1971 
році він став 12-м, а наступного року зайняв 18 місце. Ви-
знання в Європі Рудаков, у першу чергу, отримав за свою гру 
у збірній.

На Євро-1972 команда СРСР стала другою. У цьому велика 
заслуга саме українського воротаря, який увійшов у симво-
лічну збірну чемпіонату за версією УЄФА. Рудаков зіграв ге-
ніальний матч проти збірної Іспанії, двічі зберіг свої ворота 
сухими у чвертьфіналах проти Югославії, відіграв на нуль у 
півфіналі з Угорщиною (відбив пенальті). Пропустив лише у 
фіналі Євро проти збірної ФРН – 0:3. Також в його колекції є 
бронза Олімпіади-1972.

Загалом,15 українських футболістів ставали номінанта-
ми на «Золотий м’яч» за всю історію цієї нагороди: Юрій Вой-
нов, Анатолій Бишовець, Володимир Мунтян, вже згаданий 
Євген Рудаков, Олег Блохін (ЗМ-1975), Леонід Буряк, Олег 
Протасов, Анатолій Дем’яненко, Ігор Беланов (ЗМ-1986), 
Олександр Заваров, Павло Яковенко, Олексій Михайличен-
ко, Олег Кузнєцов, Андрій Шевченко (ЗМ-2004) і Олександр 
Шовковський.

А хто буде наступним українським футболістом у списках 
на «Золотий м’яч»?

Коли в Україну повернеться великий футбол?

Як Шовковський 
так і не отримав 
«ЗОЛОТОГО М’ЯЧА»

СПОРТАРЕНА
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Яким буде літо 2020 року – 
питання, яке хвилює майже 
кожного жителя нашої планети. 

Група експертів зробила бюлетень 
із глобального сезонного клімату 
для Всесвітньої метеорологічної 
організації, - пише РБК Україна. Фахівці 
приголомшили новиною - майбутнє 
літо буде дуже спекотним, але в деяких 
країнах воно супроводжуватиметься 
рясними опадами. Це пов'язано 
зі змінами клімату, а точніше - 
глобальним потеплінням. 

Стійкої погоди цього літа чекати не варто, 
кажуть синоптики. Періоди аномальної спеки 
буде змінювати таке ж нетипове і часте похоло-
дання. І все ж у північній півкулі, в середньому, 
буде тепліше, ніж зазвичай, так як показники 
температури на поверхні світового океану зрос-
ли. Не виключено, що в деяких регіонах у цьому 
році будуть фіксувати температурні рекорди.

Але і це не найгірше, що чекає на жителів 
планети цього літа. Зміни клімату можуть обер-
нутися частими природними катаклізмами, 
каже керівник Всесвітньої метеорологічної ор-
ганізації Петтері Талаас. Зокрема, варто готува-
тися до безлічі тропічних циклонів. Якщо в схід-

них і центральних територіях Тихоокеанського 
регіону кількість дощів буде близькою до нор-
ми, на північ від екватора їх може бути набагато 
більше. А ось південно-західні і північно-східні 
регіони можуть постраждати від посухи, як і Пів-
денна Америка та Карибський регіон.

В середньому по Україні максимально слід 
очікувати 32 градуси. Є велика ймовірність, що 
в одну ніч стовпчик термометру може падати і 
підніматися на 7 і навіть 10 градусів одночасно.

- Різкі перепади температур – це вже звичне 
явище для України. Тож метеозалежним людям 
доведеться потурбуватися про своє здоров’я, - 
попереджає кліматолог Світлана Бойченко з Ін-
ституту геофізики ім. Суботіна НАН України.

Африканська спека 
І ТРОПІЧНІ ДОЩІ

СИНОПТИКИ ПРОГНОЗУЮТЬ АНОМАЛЬНУ ПОГОДУ ВЛІТКУ

Якщо ви зуміли виростити розсаду овочів 
самостійно, то варто її загартувати. Це 
нескладна справа, та саме від неї залежить, 

настільки швидко рослини приживуться на 
грядці. Мінімальний період загартовування – 3 дні. 
Насправді це дуже малий термін, бажано проводити 
загартувальні процедури якомога довше.

Зазвичай за 10 днів до висаджування в ґрунт зменшують 
кількість поливів. Лише безпосередньо перед висаджуванням 
необхідно добре зволожити ґрунт, щоб менше травмувалися ко-
рені. Потрібно також поступово привчати рослини до умов від-
критого ґрунту. Якщо розсада вирощується в парнику, то треба 
спочатку знімати рами на деякий час, а потім взагалі залишити 
парник відкритим. Якщо ж ви вирощували розсаду в ящиках чи 
стаканчиках, то виносьте їх з приміщення спочатку на кілька го-
дин, потім на весь день, а потім взагалі залишайте надворі.

Якщо ви ще не впевнені в своїх силах і купуєте розсаду пере-
важно на ринку, підходьте до цієї справи з усією відповідальніс-
тю, адже шлях до гарного урожаю починається саме з розсади.

На жаль, не завжди розсада на ринку буває хорошої якості. І 
навіть велике розкішне листя не гарантує хороших результатів. 
На що ж тоді потрібно звертати увагу?

Найперше – це коріння. Воно повинно бути досить розгалу-
женим, з живими, не підгнилими кінчиками. Бажано купувати 
розсаду з грудкою землі, та при цьому не забувайте оцінювати 
стан коренів.

У рослин має бути здорове, добре розвинене листя, не бліде, 
але й не надто яскраве. Оптимальна кількість листя у розсади: 
для капусти – 5-7, для перцю та помідорів – 6-8, для кабачків, 
огірків – 3-4.

Яскраво-зелене листя – ознака перегодовування рослин азо-
том. Таке буває, коли продавець поспішає підростити розсаду на 
продаж, не надто заморочуючись з якістю. Перегодована добри-
вами розсада може так само погано приживатися на грядці, як і 
слабка, недорощена.

Краще купувати розсаду середнього розміру, не надто ви-
тягнуту, з короткими міжвузлями. Це ознака того, що рослини 
вирощувалися правильно, пройшли період загартування, а отже, 
швидко адаптуються в навколишніх умовах.

Звертайте увагу також на стебло. Воно повинне бути міцним, 
не враженим «чорною ніжкою» (найперша ознака захворювання 
– тонка перетяжка в нижній частині стебла).

ЯК ПРАВИЛЬНО 
ОБИРАТИ РОЗСАДУ?

Травень для багатьох – найгарячіша пора. 
Це саме той час, коли городники висаджують 

розсаду більшості овочевих культур. 
Нещодавні заморозки пошкодили врожай у 
багатьох. Інші ж ще не бралися за посадку. 

Як обирати розсаду на ринку та підготувати 
вирощену до висаджування на город?

Вже стало звичним вирощування на 
Тернопільщині цукрової кукурудзи і 
для попкорну. А нещодавно у бабусь на 

ринку я побачила насіння міні-кукурудзи. 
Її можна їсти сирою і маринувати, а качани 
дозрівають майже все літо. 

Технології вирощування міні-кукурудзи не відріз-
няються від звичайної. Любить сонячні відкриті місця. Швидко достигає, тому можна не спішити з 
посівом. Краще робити це в кінці травня, коли земля добре прогріється.

Щоб кукурудза безперервно давала гарний урожай, її треба кілька разів підживлювати. Перед 
посадкою вносить на 1 кв. м відро перепрілого компосту і по столовій ложці аміачної селітри і су-
перфосфату. Потім перед цвітінням — 0,5 ст. л нітроамофоски на 10 л води. Також можна кілька 
разів підсипати рослини кукурудзи попелом, який насичить рослини калієм: 150 г попелу на 10 
літрів води. 

Качан міні-кукурудзи можна їсти разом із зернами. Він м'який та соковитий. На зиму його кон-
сервують, як огірки. Також можна заморозити, а перед подачею або відварити, або смажити чи туш-
кувати. У салати можна її додавати і сирою.

СІЄМО МІНІ-КУКУРУДЗУ

Цибуляна муха – це 
непомітна комаха 
сірого забарвлення, 

до 10 мм у довжину. 
Чоловіча особина має 
темну смугу на черевці. 
Самки відкладають до 
60 яєць на листки або 
цибулину, що піднімається 
над рівнем землі.

Визначити, що цибулинна 
рослина уражена цим шкідником, 
можна візуально. У цибулі першою 
ознакою служить пожовтіння пір’я 
і засихання. Також необхідно звер-
нути увагу на запах від цибулини. 
Якщо він став нехарактерний, то 
це – причина для занепокоєння.

Переконатися в тому, що рос-
лина ушкоджена шкідником, мож-
на, відкопавши із землі саму цибу-
лину. Якщо на ній є наліт, то згодом 
вона стане м’якою і непридатною 
для їжі.

Через тиждень після цього вже 
з’являються личинки, які живуть 
за рахунок рослини. Після того, як 
личинка перетвориться на лялеч-
ку, з’являється комаха, яка може 
літати. 

Аби врятувати врожай, можна 
використовувати хімічні засоби. 
Серед народних методів боротьби 
з цим шкідником – розчин солі. Ві-
зьміть на 10 літрів води 300 грамів 
солі. Із цих компонентів приготуй-
те розчин. Застосовувати його по-
чинають із появи першого пір’я. 
Полив здійснюють рівномірно 3 
рази на місяць. Після кожної об-
робки сольовим розчином здій-
снюють звичайний полив.

Для обробки від цибуляної 
мухи використовують розчин мар-
ганцівки. Концентрація повинна 
бути такою, щоб колір рідини був 
рожевий. Грядки поливають че-
рез рівні проміжки часу 3 рази на 
місяць.

ЯК БОРОТИСЯ З ЦИБУЛЯНОЮ МУХОЮ
Цей шкідник здатний заподіяти шкоду, і навіть повністю 

погубити врожай часнику й цибулі, а також зіпсувати тюльпани.
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UA:Перший
06.00 М/с «Книга джунглiв».
06.30, 07.05, 08.05 Доброго ранку, 

Країно!
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 02.20, 05.20 Новини.
09.00 Т/с «Полдарк».
10.00 Всеукраїнська школа онлайн. 

Англiйська мова.
10.35 Всеукраїнська школа онлайн. 

Геометрiя.
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа 

онлайн. Руханка.
11.10 Всеукраїнська школа онлайн. 

Хiмiя.
11.45 Всеукраїнська школа онлайн. 

Географiя.
12.20 Д/с «Боротьба за виживання».
13.10, 15.10, 00.30, 03.00 «На 

Карантинi»: марафон.
16.20 Телепродаж.
16.50 Нашi грошi.
17.30 Д/с «Дикi тварини».
18.20 Тема дня.
19.20 Д/с «Свiт дикої природи».
19.55 Д/с «Особливий загiн».
21.35, 23.55, 02.50, 05.50 UA:Спорт.
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.15, 04.25 Т/с «Епоха честi».
00.00 Спiльно.
03.55 #ВУкраїнi.

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

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

05.20 «ТСН».
09.25, 10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10, 03.30 

«Любий, ми переїжджаємо».
13.45 «Одруження наослiп 6».
15.30 «Свiт навиворiт 6».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
22.45 Х/ф «Конго».
00.40 Т/с «Як уникнути покарання за 

вбивство 3».

Iíòер
03.35 «Орел i решка. Шопiнг».
05.25, 22.00 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12.25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий випадок. 

Чуже добро».
18.00, 19.00, 02.15 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. 

Злочинець мимоволi».
23.50 Т/с «Головний калiбр».
01.10 Т/с «Її чоловiки».

ICTV
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.40, 10.05 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
11.35, 13.20 Х/ф «Каратель».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.40 Х/ф «Пегас проти Химери».
15.15, 16.20 Х/ф «Жанна Д`Арк».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
21.20 Т/с «Контакт».
23.15, 00.55 Х/ф «Щось».
02.45 Т/с «У полi зору».

ÑТБ
05.15, 20.15, 22.40 Т/с «Як довго я на 

тебе чекала».
07.00 Все буде добре!
08.45 МастерШеф. Кулiнарний ви-

пускний.
11.35, 12.35, 14.50, 15.40 Т/с «Коли 

ми вдома».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.15 СуперМама.
19.10 Один за всiх.
22.55 Т/с «Майор i магiя».
00.45 Х/ф «Iдеальний голос 3».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
09.30 Т/с «Грiмм».
11.10 Х/ф «Аквамарин».
13.10 Х/ф «Вона - чоловiк».
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
20.50 Х/ф «11 друзiв Оушена».
23.00 Х/ф «Везунчик Логан».
01.10 Т/с «Загубленi».
02.05 Служба розшуку дiтей.
02.10 Зона ночi.
04.10, 05.15 Абзац.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.30, 02.30 Зоряний шлях.
10.30, 03.10 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Т/с «Пугач».
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Акварелi».
23.20 Зоряний шлях. Вечiр.
00.00, 02.00 Х/ф «Виховання i вигул 

собак i чоловiкiв».
04.45 Агенти справедливостi.

ÍТÍ
06.00 М/ф «Умка».
06.10 М/ф «Бременськi музиканти».
07.55, 16.50, 20.50, 02.30 «Випадковий 

свiдок».

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.00 
«Свiдок».

09.00 Х/ф «У старих ритмах».
10.40 Х/ф «Далi нiкуди».
12.50 «Будьте здоровi».
14.15 «Таємницi кримiнального свiту».
15.20 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
18.20 «Вартiсть життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Х/ф «База «Клейтон».
00.25 «Склад злочину».
01.15, 03.05 «Речовий доказ».
04.05 «Правда життя».

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Нiагара».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 10.35 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.20, 00.00, 02.45 «Зорянi долi».
11.25 Х/ф «Осляча шкура».
13.05 Т/с «Роксолана».
14.55 Х/ф «Капiтан Немо».
19.00, 00.35 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
20.40 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.20 Х/ф «Провiнцiйний анекдот».
23.00 «Академiя смiху».

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.30, 18.45 «ДжеДАI».
07.00 Х/ф «Вища сила».
08.45, 17.20 «Загублений свiт».
13.45 Х/ф «Майор Пейн».
15.25 Х/ф «К-9».
19.15 Т/с «Опер за викликом 3».
20.15 Т/с «Ментiвськi вiйни. Київ».
22.15 Т/с «CSI: Мiсце злочину 11».
23.55 Т/с «CSI: Мiсце злочину 10».
01.40 «Облом.UA».
04.55 Т/с «Дiлянка лейтенанта Качури». 

Фiльм 3. «Смертельний танець».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Барселона - Реал. Чемпiонат 

Iспанiї.
07.45 Журнал Лiги Європи.
08.15 Боруссiя (Д) - Баварiя. Чемпiонат 

Нiмеччини.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10, 21.30 #залишайсязФутболом.
11.15, 22.45 Днiпро - Севiлья. Фiнал 

(2014/15). Лiга Європи УЄФА.
13.30, 19.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
13.55 Динамо (К) - Динамо (З) (2012/13). 

Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.
15.50 Челсi - Лiверпуль. 1/2 фiналу 

(2007/08). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

18.10 Класичнi матчi Лiги Європи.
19.25 Live. Лейпцiг - Герта. Чемпiонат 

Нiмеччини.
20.15 Yellow.
01.00 Фортуна - Шальке. Чемпiонат 

Нiмеччини.
02.50 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
03.45 «Суперматчi». Лiга Європи УЄФА.
03.55 Александрiя - Динамо. Чемпiонат 

України.

UA:Перший
06.00 М/с «Книга джунглiв».
06.30, 07.05, 08.05 Доброго ранку, 

Країно!
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 02.20, 05.20 
Новини.

09.00 Божественна лiтургiя в день 
свята Вознесiння Господнього 
у Свято-Михайлiвському кафе-
дральному соборi Православної 
Церкви України.

11.00 Всеукраїнська школа онлайн. 
Українська мова.

11.30 Всеукраїнська школа онлайн. 
Фiзика.

12.00 Всеукраїнська школа онлайн. 
Англiйська мова.

12.30 Всеукраїнська школа онлайн. 
Всесвiтня iсторiя.

13.10, 15.10, 00.30, 03.00 «На 
Карантинi»: марафон.

16.50 #@)?$0 з Майклом Щуром.
17.30 Д/с «Дикi тварини».
18.20 Тема дня.
19.20 Д/с «Свiт дикої природи».
19.55 Д/с «Особливий загiн».
21.35, 23.55, 02.50, 05.50 UA:Спорт.
21.45, 03.55 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15, 04.25 Т/с «Епоха честi».

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

з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

05.20 «ТСН».
09.25, 10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10, 03.50 

«Любий, ми переїжджаємо».
13.45 «Одруження наослiп 6».
15.25 «Свiт навиворiт 6».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35 «Чистоnews».
20.45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
22.30 «Право на владу».
00.45 Т/с «Як уникнути покарання за 

вбивство 3».
02.45 «Грошi».

Iíòер
05.25, 22.00 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12.25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий випадок. 

Чуже добро».
18.00, 19.00, 01.55 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. 

Злочинець мимоволi».
23.45 Т/с «Головний калiбр».
00.50 Т/с «Її чоловiки».

ICTV
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.05 Секретний фронт.
11.30, 13.20 Х/ф «Ромео повинен 

померти».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10, 16.20 Х/ф «Вiдшкодування 

збиткiв».
16.40 Х/ф «Стирач».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Анти-зомбi.
21.20 Т/с «Контакт».
23.15 Х/ф «Дракула».
01.30 Х/ф «Щось».
03.00 Т/с «У полi зору».

ÑТБ
05.15, 20.15, 22.40 Т/с «Як довго я на 

тебе чекала».
07.00 Все буде добре!
08.45 МастерШеф. Кулiнарний ви-

пускний.
11.50, 12.35, 14.50, 15.40 Т/с «Коли 

ми вдома».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.15 СуперМама.
19.10 Один за всiх.
22.55 Т/с «Майор i магiя».
00.45 Х/ф «Кохання та iншi 

неприємностi».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
09.30 Т/с «Грiмм».
12.00 Х/ф «Дiти шпигунiв».
13.40 Х/ф «Дiти шпигунiв: Кiнець гри».
15.10 Х/ф «Фокус».
17.10, 19.00 Хто зверху? (12+).
20.50 Х/ф «12 друзiв Оушена».
23.00 Х/ф «Прогулянка висотою».

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30, 03.50 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Т/с «Пугач».
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Акварелi».
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с «Дружина по обмiну», 1 i 2 с.

ÍТÍ
06.00 М/ф «Умка шукає друга».
06.10 М/ф «Сiрий вовк & Червона 

Шапочка».

06.35 М/ф «Рiккi-Тiккi-Тавi».
07.55, 16.50, 20.50, 03.00 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.25 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «За вiтриною унiвермагу».
10.50 Х/ф «SuperАлiбi».
12.50 «Вартiсть життя».
14.15 «Таємницi кримiнального свiту».
15.20 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
18.20, 04.00 «Правда життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Х/ф «Мiсто пороку».
00.45 «Склад злочину».

Enter-фіëьм
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 11.10 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.20, 23.50, 02.45 «Зорянi долi».
12.00 Х/ф «За мною, каналiї!»
14.00 Т/с «Роксолана».
15.50 Х/ф «Пiдiрване пекло».
17.30 Х/ф «Безвiсти зниклий».
19.00, 00.30 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
20.40 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.20 Х/ф «Мiж високих хлiбiв».
00.00 «Академiя смiху».

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.30, 18.45 «ДжеДАI».
07.00 Х/ф «Горець 2».
08.40 «Помста природи».
08.55 «Рiшала».
10.55, 17.20 «Загублений свiт».
13.50 Х/ф «Трiгонал: Боротьба за 

справедливiсть».
15.45 Х/ф «Атака на королеву».
19.15 Т/с «Опер за викликом 3».
20.10 Т/с «Ментiвськi вiйни. Київ».
22.10 Т/с «CSI: Мiсце злочину 11».
23.50 Т/с «CSI: Мiсце злочину 10».
01.35 «Облом.UA».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
08.00 Yellow.
08.10 Лейпцiг - Герта. Чемпiонат 

Нiмеччини.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10, 21.30 #залишайсязФутболом.
11.15 Днiпро - ПСВ (2012/13). Лiга 

Європи УЄФА.
13.00 «Суперматч». Пост-шоу.
13.55 Порту - Динамо (К) (2012/13). 

Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.
15.50 Рома - Челсi (2008/09). Золота 

колекцiя Лiги чемпiонiв.
17.35 Журнал Лiги Європи.
18.00, 00.35 Боруссiя (Д) - Баварiя. 

Чемпiонат Нiмеччини.
19.45 АЗ - Металiст (2011/12). Лiга 

Європи УЄФА.
22.45 Лiверпуль - Реал. 1/8 фiналу 

(2008/09). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

02.20 Лацiо - Мiлан (2018/19). Чемпiонат 
Iталiї.

04.05 Колос - Шахтар. Чемпiонат України.

Ñереда Чеòâер27 травня 28 травня

UA:Перший
06.00 М/с «Книга джунглiв».
06.30, 07.05, 08.05 Доброго ранку, 

Країно!
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.30, 02.20, 05.20 
Новини.

09.00 Т/с «Полдарк».
10.00 Всеукраїнська школа онлайн. 

Українська мова.
10.35 Всеукраїнська школа онлайн. 

Алгебра.
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа 

онлайн. Руханка.
11.10 Всеукраїнська школа онлайн. 

Фiзика.
11.45 Всеукраїнська школа онлайн. 

Iсторiя України.
12.20 Д/с «Боротьба за виживання».
13.10, 15.10, 00.30, 02.50 «На 

Карантинi»: марафон.
16.20 Телепродаж.
16.50 Д/с «Суперчуття».
17.30 Д/с «Дикi тварини».
18.20 Тема дня.
19.20 Д/с «Свiт дикої природи».
19.55 Д/с «Особливий загiн».
21.25, 23.55, 02.40, 05.40 UA:Спорт.
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
00.00, 03.50 Бюджетники.
02.10, 05.50 Погода.
04.20 Енеїда.

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

з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

05.20 «ТСН».
09.25, 10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10, 03.15 

«Любий, ми переїжджаємо».
13.45 «Одруження наослiп 6».
15.40 «Свiт навиворiт 6».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
22.45 «Грошi».
00.00 «Дубiнiзми».
00.20 Т/с «Як уникнути покарання за 

вбивство 3».

Iíòер
03.20 «Орел i решка. Шопiнг».
05.30, 22.00 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00, 18.00, 19.00, 02.00 «Стосується 

кожного».
11.50, 12.25 Т/с «Любов не дiлиться 

на два».
15.50 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. 

Злочинець мимоволi».
23.50 Т/с «Головний калiбр».
00.55 Т/с «Її чоловiки».

ICTV
05.10 Т/с «Вiддiл 44».
05.55 Громадянська оборона.
06.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.10, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.25 Х/ф «Пегас проти Химери».
12.00, 13.20 Х/ф «Обдурити усiх».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.15, 16.20 Х/ф «Зубна фея».
16.40 Х/ф «Рятувальники Малiбу».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.05, 21.20 Х/ф «Стирач».
22.35 Свобода слова.
23.55 Х/ф «Операцiя «Вiдплата».
01.35 Х/ф «Пекло».

ÑТБ
07.00 Все буде добре!
08.45 МастерШеф. Кулiнарний ви-

пускний.
11.55, 12.35, 14.50, 15.40 Т/с «Коли 

ми вдома».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.15 СуперМама.
19.10 Один за всiх.
20.15, 22.40 Т/с «Як довго я на тебе 

чекала».
22.55 Т/с «Майор i магiя».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids  ̀Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
08.10 Improv Live Show.
10.00 Х/ф «Хвиля».
12.00 Х/ф «Землетрус».
14.00 Х/ф «Розлом Сан-Андреас».
16.00 Х/ф «2012».
19.00 Вiд пацанки до панянки.
21.30 Х/ф «Як вкрасти хмарочос».
23.20 Х/ф «Сховище».
01.10 Т/с «Загубленi».

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.30, 04.15 Зоряний шлях.
10.30 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Т/с «Пугач».
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00, 23.30 Т/с «Акварелi».
00.20 Т/с «День сонця», 1 i 2 с.
02.00 Т/с «День сонця».

ÍТÍ
05.00, 04.55 «Top Shop».
06.00 М/ф «Таємниця третьої планети».
08.10, 16.50, 20.50, 02.50 «Випадковий 

свiдок».
09.15 Х/ф «Беремо все на себе».
10.50 Х/ф «Акцiя».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.20 

«Свiдок».

12.50 «Таємницi свiту».
14.20 «Таємницi кримiнального свiту».
15.20 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Х/ф «Далi нiкуди».
00.25 «Склад злочину».

Enter-фіëьм
06.40 Х/ф «Провiнцiйний анекдот».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.20, 02.45 «Зорянi долi».
10.40 «Моя правда».
11.30 Х/ф «Пригоди маленького 

Мука».
13.15 Т/с «Роксолана».
15.05 Х/ф «Бережiть жiнок».
17.35 Х/ф «Йшов собака по роялю».
19.00, 00.35 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
20.40 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.25 Х/ф «Нiагара».
00.05 «Академiя смiху».

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.30, 18.45 «ДжеДАI».
07.00 Т/с «Опер за викликом 2».
09.50 «Загублений свiт».
14.40 Х/ф «Вцiлiла».
16.15 Х/ф «Людина листопада».
19.15 Т/с «Опер за викликом 3».
20.15 Т/с «Ментiвськi вiйни. Київ».
22.05 Т/с «CSI: Мiсце злочину 11».
23.50 Х/ф «Сага: Прокляття тiнi».
01.45 «Облом.UA».
04.55 Т/с «Дiлянка лейтенанта Качури». 

Фiльм 3. «Смертельний танець».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 09.50, 17.40 Yellow.
06.10 Атлетiко - Валенсiя. Чемпiонат 

Iспанiї.
08.00, 00.35 Вольфсбург - Боруссiя (Д). 

Чемпiонат Нiмеччини.
10.00 «Великий футбол».
11.20, 22.45 Наполi - Днiпро. 1/2 фiналу 

(2014/15). Лiга Європи УЄФА.
13.05 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
13.55 Динамо (К) - Боруссiя (М). Плей-

офф (2012/13). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

15.40, 22.30 Футбол News.
15.50 Челсi - Барселона. 1/4 фiналу 

(1999/00). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

17.50 Баварiя - Айнтрахт. Чемпiонат 
Нiмеччини.

19.35 Хет-трiк: Серхiо Агуеро. Золота 
колекцiя Лiги чемпiонiв.

19.40 Ман Сiтi - Баварiя (2014/15). 
Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.

21.30 #залишайсязФутболом.
02.20 Наполi - Рома (2018/19). 

Чемпiонат Iталiї.
04.05 Олiмпiк - Десна. Чемпiонат 

України.

UA:Перший
06.00 М/с «Книга джунглiв».
06.30, 07.05, 08.05 Доброго ранку, 

Країно!
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 02.20, 05.20 
Новини.

09.00 Т/с «Полдарк».
10.00 Всеукраїнська школа онлайн. 

Українська лiтература.
10.35 Всеукраїнська школа онлайн. 

Фiзика.
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа 

онлайн. Руханка.
11.10 Всеукраїнська школа онлайн. 

Iсторiя України.
11.45 Всеукраїнська школа онлайн. 

Бiологiя.
12.20 Всеукраїнська школа онлайн. 

Географiя.
13.10, 15.10, 00.30, 03.00 «На 

Карантинi»: марафон.
16.50 Схеми. Корупцiя в деталях.
17.30 Д/с «Дикi тварини».
18.20 Тема дня.
19.20 Д/с «Свiт дикої природи».
19.55 Д/с «Особливий загiн».
21.35, 23.55, 02.50, 05.50 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.15 Святi та грiшнi.
00.00 Перша шпальта.

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

з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

05.20 «ТСН».
09.25, 10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10, 03.50 

«Любий, ми переїжджаємо».
13.45 «Одруження наослiп 6».
15.35 «Свiт навиворiт 6».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
22.45 Х/ф «Прометей».
01.00 Т/с «Як уникнути покарання за 

вбивство 3».

Iíòер
05.30, 22.00 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12.25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий випадок. 

Чуже добро».
18.00, 19.00, 02.05 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. 

Злочинець мимоволi».
23.45 Т/с «Головний калiбр».
01.05 Т/с «Її чоловiки».

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

Стогнiєм.
10.20 Х/ф «Термiнова доставка».
11.55, 13.20 Х/ф «Виконавець».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10, 16.20 Х/ф «Вiдчайдушний».
16.40 Х/ф «Ромео повинен померти».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с «Контакт».
23.15 Х/ф «Щось».
01.05 Х/ф «Операцiя «Вiдплата».
02.35 Т/с «У полi зору».

ÑТБ
05.15, 20.15, 22.40 Т/с «Як довго я на 

тебе чекала».
07.00 Все буде добре!
08.45 МастерШеф. Кулiнарний ви-

пускний.
12.00, 12.35, 14.50, 15.40 Т/с «Коли 

ми вдома».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.15 СуперМама.
19.10 Один за всiх.
22.55 Т/с «Майор i магiя».
00.45 Х/ф «Iдеальний голос 2».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
09.30 Т/с «Грiмм».
12.00 Х/ф «Добийся успiху».
13.50 Х/ф «Мiс Куля».
15.50 Хто зверху? (12+).
17.20, 19.00 Хто проти блондинок.
20.50 Х/ф «Фокус».
22.50 Х/ф «Небезпечний бiзнес».
00.50 Т/с «Загубленi».

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

03.55 Сьогоднi.
09.30, 04.15 Зоряний шлях.
10.30 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Т/с «Пугач».
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Акварелi».
23.20 Контролер.
00.00 Т/с «Вiдкрите вiкно», 1 i 2 с.

ÍТÍ
05.55 М/ф «Гидке каченя».
06.20 М/ф «Чиполлiно».
07.55, 16.50, 20.50, 02.25 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 01.55 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова».
10.45 Х/ф «Бiлi вовки».
12.50 «Свiдок. Агенти».

14.15 «Таємницi кримiнального свiту».
15.20 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
18.20 «Будьте здоровi».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Х/ф «SuperАлiбi».
00.15 «Склад злочину».

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «Йшов собака по роялю».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00 «Невiдома версiя».
09.45 «Спогади».
10.35, 02.45 «Зорянi долi».
11.25 «Моя правда».
12.15 Х/ф «Король Дроздобород».
13.35 Т/с «Роксолана».
15.25 Х/ф «Мiж високих хлiбiв».
16.55 Х/ф «Дежа вю».
19.00, 00.40 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.40 Х/ф «Погань».
00.20 «Академiя смiху».

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.30, 18.45 «ДжеДАI».
07.00 Х/ф «Чорний орел».
08.45 «Помста природи».
09.00, 17.20 «Загублений свiт».
13.55 Х/ф «Унiверсальний солдат 3: 

Новий початок».
15.45 Х/ф «Загнаний».
19.15 Т/с «Опер за викликом 3».
20.10 Т/с «Ментiвськi вiйни. Київ».
22.15 Т/с «CSI: Мiсце злочину 11».
00.00 Т/с «CSI: Мiсце злочину 10».
01.45 «Облом.UA».
04.55 Т/с «Дiлянка лейтенанта Качу-

ри». Фiльм 3. «Смертельний 
танець».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Атлетiко - Атлетiк. Чемпiонат 

Iспанiї.
07.45 Журнал Inside Serie A. Чемпiонат 

Iталiї.
08.15 Боруссiя (М) - Байєр. Чемпiонат 

Нiмеччини.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10, 20.15 Yellow.
10.20, 21.30 #залишайсязФутболом.
11.25, 22.45 Днiпро - Наполi. 1/2 фiналу 

(2014/15). Лiга Європи УЄФА.
13.15 «Суперматчi». Лiга Європи УЄФА.
13.25 Журнал Лiги Європи.
13.55 ПСЖ - Динамо (К) (2012/13). 

Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.
15.50 Барселона - Челсi. 1/4 фiналу 

(1999/00). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

18.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
18.30 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
19.25 Live. Боруссiя (Д) - Баварiя. 

Чемпiонат Нiмеччини.
00.35 Байєр - Вольфсбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
02.20 Лацiо - Iнтер (2018/19). Чемпiонат Iталiї.
04.05 Шахтар - Днiпро-1. Чемпiонат України.

Поíедіëоê Віâòороê25 травня 26 травня
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Поíедіëоê, 25 òраâíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Трав-

ма» +16
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті. Тиждень

08.00, 21.00 Єдина країна 
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
09.55, 22.35 Добрі традиції
11.15 Справжня ціна
11.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10 Формула здоров’я
15.10 У фокусі Європа
15.40 Shift. Життя в цифрі
17.15 Те, що любиш
17.30 Про нас 
19.30 Наші вітання 
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Вторгнення на 

землю» +16
01.00 Х.ф.«Хліб і троянди» 

Віâòороê, 26 òраâíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Трав-

ма» +16
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті.

07.35 Погляд зблизька
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
09.40 «Кіндер ШОУ»
11.15 Базові цифрові навички
11.30 Єдина країна
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Антоніо Вівальді: 

принц Венеції»
17.00 Машина часу
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Вічна північ» +16

Ñереда, 27 òраâíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Трав-

ма» +16
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті.

07.35 Межа правди
08.30, 17.00 Машина часу
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
9.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб 
11.15 Shift. Життя в цифрі 
11.30, 20.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Мер»
15.35 Те, що ти любиш 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф. «Кохання на 

Різдво» +16 

Чеòâер, 28 òраâíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Трав-

ма» +16
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті.

07.35 У фокусі Європа
08.00 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб 
11.15 Майстер-клас з Н. Фіцич
11.30, 20.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад

13.45 Те, що ти любиш
14.10, 01.00 Х.ф. «Гарна жін-

ка» +12
15.45, 20.25 Добрі традиції
17.30 «Гал-кліп»
18.45 Виклик долі
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Однокласниці» 

+12 

П’яòíиця, 29 òраâíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Трав-

ма» +16
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті.

07.35 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс 
08.30 Смачна мандрівка 
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.30 Кіндер клуб
11.15 Українські традиції
11.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«П’ять днів у Римі» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Машина часу
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Дев’ять деся-

тих» +16 

Ñóáоòа, 30 òраâíя
06.00 Українські традиції 
06.15, 10.30 Про нас
06.45, 09.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35 У фокусі Європа
08.00, 19.00 Єдина країна 
08.30, 21.30 Завтра-сьогодні 
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30, 15.00 Кіндер клуб
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф. «Водій» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Shift. Життя в цифрі 
17.00, 03.00 Хіт-парад 
18.00 Наші вітання 
19.30 Євромакс
20.10 Злата Огневич. Онлайн кон-

церт
21.55, 03.55 Х.ф. «Кохання : ін-

струкція із застосування» 
+16 

00.10 Вікно в Америку
02.30 Сім’я від А до Я

Íедіëя, 31 òраâíя
06.00, 20.00, 03.00 Огляд світо-

вих подій 
06.30, 09.45 Shift. Життя в цифрі
06.45, 09.15 За спорт
07.00, 12.30 Кіндер клуб 
08.00, 21.30 Єдина країна
08.40, 11.40 Українські традиції
09.00 Справжня ціна
09.30 Базові цифрові навички
10.00 Пряма трансляція Боже-

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

12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
16.30 Завтра-сьогодні
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті. 

Тиждень
21.00 «Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф.«Космічний до-

зор» +16 
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Дев’ять десятих» +16 
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UA:Перший
06.00 М/с «Книга джунглiв».
06.30, 07.05, 08.05 Доброго ранку, 

Країно!
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 02.20, 
05.20 Новини.

09.00 Т/с «Полдарк».
10.00 Всеукраїнська школа онлайн. 

Українська лiтература.
10.35 Всеукраїнська школа онлайн. 

Алгебра.
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа 

онлайн. Руханка.
11.10 Всеукраїнська школа онлайн. 

Англiйська мова.
11.45 Всеукраїнська школа онлайн. 

Хiмiя.
12.20 Всеукраїнська школа онлайн. 

Бiологiя.
13.10, 15.10, 00.30, 03.00 «На 

Карантинi»: марафон.
16.20 Телепродаж.
16.50, 03.55 Перша шпальта.
17.25 VoxCheck.
17.30, 21.45 Д/с «Дикi тварини».
18.20 Тема дня.
19.20 Д/с «Свiт дикої природи».
19.55 Д/с «Особливий загiн».
21.35, 23.55, 02.50, 05.50 UA:Спорт.
22.15, 04.25 Т/с «Епоха честi».
00.00 Схеми. Корупцiя в деталях.

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

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

19.30, 04.10 «ТСН».
09.25, 10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10 

«Любий, ми переїжджаємо».
13.45 «Одруження наослiп 4».
15.25 «Свiт навиворiт 6».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35 «Чистоnews».
20.45 «Лiга смiху. Дайджест».
22.40 «Вечiрнiй квартал».
00.25 Х/ф «Мандри Гулiвера».
01.55 Х/ф «Прометей».
05.10 «Свiтське життя».

Iíòер
03.25 «Орел i решка. Шопiнг».
05.25, 22.00 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12.25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13.50, 14.45, 15.40, 23.45 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий випадок. 

Чуже добро».
18.00, 01.35 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
03.05 «Чекай на мене. Україна».

ICTV
04.30, 00.55 Факти.
04.55 Т/с «Вiддiл 44».
05.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.05 Анти-зомбi.
11.10, 13.20 Х/ф «Беовульф».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45 Х/ф «Обдурити усiх».
15.25, 16.20, 22.40 «На трьох».
17.25, 20.05 Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
01.25 Х/ф «Жанна Д`Арк».

ÑТБ
05.15 Т/с «Як довго я на тебе 

чекала».
06.55, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.30, 18.15, 19.00 Холостяк 10.
22.40 Т/с «Майор i магiя».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
10.00 Половинки.
12.10 Топ-модель по-українськи.
16.50 Х/ф «11 друзiв Оушена».
19.00 Х/ф «12 друзiв Оушена».
21.20 Х/ф «13 друзiв Оушена».
23.40 Х/ф «Мистецтво обману».
01.40 Т/с «Загубленi».
02.25 Служба розшуку дiтей.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 

Сьогоднi.
09.30, 05.30 Зоряний шлях.
11.30 Т/с «Годинник iз зозулею», 

1-3 с.
15.30 Т/с «Годинник iз зозулею».
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 Гучна справа.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с «Референт», 1 i 2 с.
02.15 Т/с «Референт».
03.50 Реальна мiстика.

ÍТÍ
06.00 М/ф «Дванадцять мiсяцiв».
07.55, 16.50, 20.50, 02.45 «Випадко-

вий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

02.15 «Свiдок».
09.00 Х/ф «Нiчна пригода».
10.45 Х/ф «База «Клейтон».
12.50, 03.50 «Правда життя».
14.15 «Таємницi кримiнального 

свiту».
15.25 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
18.20 «Таємницi свiту».

19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Х/ф «На межi божевiлля».
00.25 «Склад злочину».
01.15, 03.05 «Речовий доказ».
04.45 «Top Shop».

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Безвiсти зниклий».
06.55, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.25 «Телемагазин».
08.00, 11.30 «Моя правда».
10.00 «Спогади».
10.50, 02.55 «Зорянi долi».
12.20 Х/ф «Брюнет вечiрньої пори».
14.00 Х/ф «Гангстери i фiлантропи».
15.35 Х/ф «Дежа вю».
17.35 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд 

переслiдування».
19.00, 01.45 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
20.40 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.30, 18.45 «ДжеДАI».
07.00 Х/ф «Горець 3».
08.50 «Помста природи».
10.25, 17.20 «Загублений свiт».
13.20 Х/ф «Ласкаво просимо до 

раю 2».
15.00 Х/ф «Привид».
19.15 Х/ф «Форсаж 8».
21.50 Х/ф «Iнферно».
23.35 Х/ф «Водiй автобуса».
00.55 Т/с «CSI: Мiсце злочину 10».
01.45 «Облом.UA».
04.05 «Цiлком таємно-2017».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Севiлья - Атлетiко. Чемпiонат 

Iспанiї.
07.40 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.05 Байєр - Вольфсбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
09.50 Yellow.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10, 21.30 #залишайсязФутболом.
11.15 АIК - Днiпро (2012/13). Лiга 

Європи УЄФА.
13.00 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд 

туру.
13.55 Динамо (К) - Порту (2012/13). 

Золота  колекц i я  Л i ги 
чемпiонiв.

15.50 Iнтер - Челсi. 1/8 фiналу 
(2009/10). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

17.35, 00.35 Лейпцiг - Герта. 
Чемпiонат Нiмеччини.

19.20 Журнал «Повертаючись до 
перемог». Чемпiонат Iспанiї.

19.45 Боруссiя (Д) - Карпати 
(2010/11). Лiга Європи УЄФА.

22.45 Ювентус - Баварiя (2009/10). 
Золота  колекц i я  Л i ги 
чемпiонiв.

02.20 Рома - Iнтер (2018/19). 
Чемпiонат Iталiї.

04.05 Ворскла - Зоря. Чемпiонат 
України.

UA:Перший
06.00 М/с «Книга джунглiв».
06.30, 07.05, 08.05 Доброго ранку, 

Країно!
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.05, 

02.30, 05.30 Новини.
09.00 Божественна Лiтургiя у Свято-

Михайлiвському кафедраль-
ному соборi Православної 
Церкви України та всеукраїн-
ська молитва.

11.00 Недiльна Лiтургiя Української 
Греко-Католицької Церкви.

12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-
Католицької Церкви в Українi.

13.30 Х/ф «Павел iз Тарсуса», 2 с.
15.10 Країна пiсень.
16.40 #ВУкраїнi.
17.10 Д/с «Погляд з середини».
17.40 Т/с «Епоха честi».
20.25 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
21.20 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.00, 02.50 Х/ф «Школа ¹3».
00.30 Сильна доля.
01.25 UA:Фольк. Спогади.
05.00 Бюджетники.

Êаíаë “1+1”
06.15, 07.05 «Життя вiдомих лю-

дей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.25, 02.50 «Свiт навиворiт».
15.30 Х/ф «Пiдмiна в одну мить».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 Х/ф «Єлена прекрасна».
00.45 «Концерт Monatik «Love it 

ритм».

Iíòер
03.35, 12.00 «Орел i решка. Ка-

рантин».
04.20 «Орел i решка. Божевiльнi 

вихiднi. Невидане».
05.10, 10.00 «Орел i решка. Чудеса 

свiту 2. Невидане».
06.10 Х/ф «Вождь Вiннету i 

напiвкровка Апаначи».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
11.00 «Орел i решка. Iвлєєва vs. 

Бєдняков. Невидане».
13.00 «Орел i решка. Морський 

сезон».
13.50 «Крутiше за всiх. Краще».
16.10 Х/ф «Пригоди Ремi».
18.10 Х/ф «Хронiки зради».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Ромi».
22.35 Х/ф «Спасибi за любов!».
00.35 «Речдок».

ICTV
05.40 Скарб нацiї.
05.45 Еврика!
05.55 Факти.

06.20, 08.05 Громадянська оборона.
07.10 Секретний фронт.
09.00 Т/с «Вiддiл 44».
12.30, 13.00 Х/ф «Спецiалiст».
12.45 Факти. День.
14.40 Х/ф «Вiд колиски до могили».
16.30 Х/ф «Стрiлець».
18.45 Факти тижня.
20.30 Х/ф «Ван Гельсинг».
22.50 Х/ф «Хижаки».
00.45 Х/ф «Дракула».

ÑТБ
05.40 Неймовiрна правда про зiрок.
06.35 Все буде смачно!
08.25 Х/ф «Найчарiвнiша та 

найпривабливiша».
10.00 Х/ф «Суєта суєт».
11.35 Т/с «Папаньки».
16.35 МастерШеф. Професiонали 2.
18.55 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.55 Один за всiх.
22.05 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
08.10 Вiд пацанки до панянки.
10.50 М/ф «Angry Birds в кiно».
12.30 М/ф «Angry Birds в кiно 2».
14.20 Х/ф «Як вкрасти хмарочос».
16.10 Х/ф «Перший месник».
18.20 Х/ф «Перший месник: Друга 

вiйна».
21.00 Х/ф «Перший месник: Проти-

стояння».
23.50 Х/ф «Небезпечний бiзнес».
01.50 Т/с «Загубленi».
02.30 Зона ночi.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
09.35 Т/с «Пiдкидьок».
13.20 Т/с «Референт».
17.00 Т/с «Про що не розповiсть 

рiчка», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
21.00 Т/с «Про що не розповiсть 

рiчка».
23.00 Т/с «Потрiбен чоловiк», 1 

i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Потрiбен чоловiк».
03.15 Агенти справедливостi.

ÍТÍ
06.00 Х/ф «Гнiздо горлицi».
08.00 «Слово Предстоятеля».
08.05 «Страх у твоєму домi».
11.40 Х/ф «Дачна подорож сержан-

та Цибулi».
13.05 Х/ф «Добре сидимо!»
14.30 Х/ф «Рiдна дитина».
17.15 Х/ф «Погоня».
19.00 Х/ф «У зонi особливої уваги».

20.50 Х/ф «Хiд у вiдповiдь».
22.25 Х/ф «На межi божевiлля».
00.15 Х/ф «Дот».
02.05 «Речовий доказ».

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Тримайся, козаче!»
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 01.05 «Зiркове життя».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Небезгрiшний».
12.30 Х/ф «Iзi».
14.10 Х/ф «Кажан».
16.45 Х/ф «Небеснi ластiвки».
19.25 Х/ф «Змова проти корони».
21.45 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
01.55, 02.45 «Зорянi долi».
03.30 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 09.20, 00.45 «Загублений 

свiт».
07.50 «ДжеДАI».
13.40 Х/ф «Iнферно».
15.15 Х/ф «Кон Експрес».
17.00 Х/ф «По слiду».
19.00 Х/ф «Збиток».
21.00 Х/ф «Команда «А».
23.10 Х/ф «Рейс 7500».
01.40 «Облом.UA».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Валенсiя - Реал. Чемпiонат 

Iспанiї.
07.45 Журнал «Повертаючись до 

перемог». Чемпiонат Iспанiї.
08.15 Баварiя - Фортуна. Чемпiонат 

Нiмеччини.
10.00, 15.40 Футбол News.
10.10, 15.55 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.40, 17.15, 19.15 Yellow.
10.50 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
11.00 Топ-матч.
11.10 Наполi - Днiпро (2012/13). Лiга 

Європи УЄФА.
13.00, 18.25 Класичнi матчi Лiги 

чемпiонiв.
13.55 Динамо (З) - Динамо (К) 

(2012/13). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

16.25 Live. Боруссiя (М) - Унiон. 
Чемпiонат Нiмеччини.

19.30 Барселона - Реал (2006/07). 
Чемпiонат Iспанiї.

21.20 «Великий футбол».
22.45 Рома - Баварiя (2014/15). Зо-

лота колекцiя Лiги чемпiонiв.
00.35 Вольфсбург - Айнтрахт. 

Чемпiонат Нiмеччини.
02.20 Ювентус - Рома (2018/19). 

Чемпiонат Iталiї.
04.05 Александрiя - Шахтар. 

Чемпiонат України.

UA:Перший
06.00 М/с «Книга джунглiв».
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.05, 

02.30, 05.30 Новини.
09.30, 03.20 Енеїда.
10.35 М/с «Чорний пiрат».
12.20 Телепродаж.
12.55 Д/с «Дикi тварини».
13.30 Х/ф «Павел iз Тарсуса», 1 с.
15.00 Країна пiсень.
16.00, 01.25, 02.50 #ВУкраїнi.
17.00 Д/с «Погляд з середини».
17.35 Т/с «Епоха честi».
20.25 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
21.20 Д/с «Суперчуття».
22.00 Х/ф «Пазл».
23.40, 05.00 Бюджетники.
00.30 Святi та грiшнi.
02.20 Погода.
04.10 Сильна доля.

Êаíаë “1+1”
06.15, 07.00, 04.05 «Життя вiдомих 

людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
12.05 Х/ф «Люди Iкс. Логан: Рос-

омаха».
14.45 Х/ф «Люди Iкс. Апокалiпсис».
17.20 Т/с «Кухня».
19.30, 05.25 «ТСН».
20.20 «Чистоnews».
20.30 «Вечiрнiй квартал».
23.10, 00.05 «Свiтське життя».
01.00 «Лiга смiху. Дайджест».
02.45 Х/ф «Мандри Гулiвера».

Iíòер
04.30 «Щоденник вагiтної».
05.25 М/ф.
06.30 «Слово Предстоятеля».
06.40 Х/ф «Ласкаво просимо, або 

Стороннiм вхiд заборонено».
08.00 «Шiсть соток».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «Корисна програма».
11.00 Х/ф «Вусатий нянь».
12.30 Х/ф «Пригоди Електронiка».
16.20 Х/ф «Невловимi месники».
17.50, 20.30 Т/с «Слiдчий Горча-

кова».
20.00 «Подробицi».
22.25 Концерт «Наталя Корольова. 

25 рокiв на сценi».
23.55 Х/ф «Синi як море очi».
01.40 Х/ф «Казка про Жiнку i 

Чоловiка».
03.05 «Подробицi» - «Час».

ICTV
04.30 Скарб нацiї.
04.35 Еврика!
04.45 Факти.
05.15 «На трьох».

06.10 Перше, друге i компот!
07.00 Т/с «Вижити за будь-яку 

цiну».
10.20, 13.00 Т/с «Поганий хороший 

коп».
12.45 Факти. День.
14.25 Х/ф «Найманi убивцi».
16.45 Х/ф «Спецiалiст».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Стрiлець».
21.30 Х/ф «Вiд колиски до мо-

гили».
23.15 Х/ф «Термiнова доставка».
00.45 Х/ф «Виконавець».
02.25 Х/ф «Вiдчайдушний».

ÑТБ
06.05, 09.50, 01.00 Неймовiрна 

правда про зiрок.
07.00 Все буде смачно!
08.50 Т/с «Коли ми вдома».
11.40 Хата на тата.
14.55 Т/с «Папаньки».
19.00 МастерШеф. Професiонали 2.
21.30 СуперМама.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
10.50 Хто зверху? (12+).
16.00 М/ф «Гноми вдома».
17.30 М/ф «Angry Birds в кiно».
19.10 М/ф «Angry Birds в кiно 2».
21.00 Х/ф «Перший месник».
23.10 Х/ф «Цiлком таємне: Бороть-

ба за майбутнє».
01.20 Т/с «Загубленi».
02.10 Зона ночi.
05.10 Телемагазин.
05.25 СтендАп шоу.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 05.30 Зоряний шлях.
08.10, 15.20 Т/с «Акварелi».
17.10 Т/с «Пiдкидьок», 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Пiдкидьок».
22.50 Т/с «Друге дихання», 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Друге дихання».
03.00 Реальна мiстика.

ÍТÍ
05.45 Х/ф «Зупинився потяг».
07.30 Х/ф «Через Гобi та Хiнган».
10.30 Х/ф «Зниклi серед живих».
12.10 «Легенди карного розшуку».
15.40, 03.20 «Випадковий свiдок».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 02.50 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Дачна подорож сержан-

та Цибулi».
21.00 Х/ф «Погоня».
22.45 Х/ф «Мiсто пороку».
01.00 «Жорстокий спорт».
04.10 «Речовий доказ».

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Як коваль щастя шу-

кав».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
08.00 «Зоряне життя: Суїциди 

зiрок».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Провiнцiйний роман».
13.40 Х/ф «Рiдна дитина».
16.50 Х/ф «Зiта i Гiта».
19.40 Х/ф «Змова проти корони».
22.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
01.20 «Зiркове життя».
02.40 «Зорянi долi».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 08.40 «Загублений свiт».
07.50 «ДжеДАI».
13.05 Х/ф «У тилу ворога: Вiсь 

зла».
14.55 Х/ф «У тилу ворога: 

Колумбiя».
16.40 Х/ф «Форсаж 8».
19.00 Х/ф «Кiкбоксер».
20.50 Х/ф «Кiкбоксер 2».
22.25 Х/ф «Кiкбоксер 3».
00.10 Х/ф «Гiрськi акули».
01.45 «Облом.UA».
04.20 «Цiлком таємно-2017».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Атлетiко - Барселона. 

Чемпiонат Iспанiї.
08.10 Фрайбург - Байєр. Чемпiонат 

Нiмеччини.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10, 20.15, 21.50 Yellow.
10.20 #залишайсязФутболом.
11.25 Днiпро - Наполi (2012/13). 

Лiга Європи УЄФА.
13.15, 19.15 «Суперматчi». Лiга 

Європи УЄФА.
13.25, 22.00 Журнал «Повертаю-

чись до перемог». Чемпiонат 
Iспанiї.

13.55 Динамо (К) - ПСЖ (2012/13). 
Золота  колекц i я  Л i ги 
чемпiонiв.

15.55, 21.25 «Бундеслiга weekly». 
Чемпiонат Нiмеччини.

16.25 Live. Вольфсбург - Айнтрахт. 
Чемпiонат Нiмеччини.

18.25 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
19.25 Live. Баварiя - Фортуна. 

Чемпiонат Нiмеччини.
22.45 Барселона - Мiлан. 1/8 фiналу 

(2012/13). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

00.35 Шальке - Вердер. Чемпiонат 
Нiмеччини.

02.20 Ювентус - Iнтер (2018/19). 
Чемпiонат Iталiї.

04.05 Колос - Марiуполь. Чемпiонат 
України.

П’яòíиця

Íедіëя

Ñóáоòа29 травня

31 травня

30 травня

ТТБ

Поíедіëоê, 25 òраâíя
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30 Новини
7.05, 8.05 “Файний ранок”
9.00, 9.50 Українська абетка. Пер-

шосвіт
9.03 Марійчин першоствіт
9.05 М/с «Фархат - принц пустелі» 
9.30 Марійчин першоствіт 
9.35 Додолики
9.45 Марійчин першоствіт 
10.00 Всеукраїнська школа онлайн. 
12.20 Населена земля
12.50 Ранковий гість
13.10 «На Карантині»: марафон
16.15 Лайфхак українською
16.30 Д/с «Фестивалі планет» 
17.15 Енеїда 
18.10 Т/с «Епоха честі» 
19.20, 20.50 Тема дня
19.45 Разом 
20.15 Своя земля
20.20 «Перформанс Devam-

продовження»
21.20 #ВУКРАЇНІ 
21.45 Сильні 
22.05 Д/ф «Війна на нульовому 

кілометрі» 

 Віâòороê , 26 òраâíя
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30 Новини
7.05, 8.05 “Файний ранок”
9.00, 9.45 Українська абетка.Пер-

шосвіт
9.02, 9.30 Марійчин першоствіт 
9.05 М/с «Фархат - принц пустелі» 
9.35 Додолики
9.55 Ти і поліція
10.00 Всеукраїнська школа онлайн. 
12.20 Населена земля
12.50 Ранковий гість
13.10 «На Карантині»: марафон
16.15 Лайфхак українською
16.30 Д/с «Фестивалі планет» 
17.15, 17.40 Енеїда
18.10 Т/с «Епоха честі» 
19.20 Тема дня
19.45 Спільно 
20.15 Своя земля 
20.50 Тема дня 
21.20 #ВУКРАЇНІ 
21.50 Аеропорт. Перший штурм 

 Ñереда, 27 òраâíя
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30 Новини
7.05, 8.05 “Файний ранок”
9.00, 9.50 Українська абетка. Всес-

віт Першосвіт
9.02, 9.30, 9.45 Марійчин першоствіт 
9.05 М/с «Фархат - принц пустелі» 
9.35 Додолики
10.00 Всеукраїнська школа онлайн.
12.20 Населена земля
12.50 Ранковий гість
13.10 «На Карантині»: марафон
16.15 Лайфхак українською
16.30 Д/с «Фестивалі планет» 
17.15 Енеїда
18.10 Т/с «Епоха честі» 
19.20, 20.50 Тема дня
19.45 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 StopFakeNews 
21.20 Крим .Реалії 
21.45 Сильні 
22.00 Д/ф «Заміновані вірністю» 

Чеòâер, 28 òраâíя
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30 Новини
7.05, 8.05 “Файний ранок”
9.00, 9.45 Українська абетка. Всес-

віт Першосвіт
9.02, 9.30 Марійчин першоствіт 
9.05 М/с «Фархат - принц пустелі» 
9.35 Додолики
9.55 Ти і поліція
10.00 Всеукраїнська школа онлайн.
12.20 Населена земля
12.50 Ранковий гість
13.10 «На Карантині»: марафон
16.15 Лайфхак українською
16.30 Д/с «Фестивалі планет» 
17.15 Енеїда 

18.10 Т/с «Епоха честі» 
19.20, 20.50 Тема дня 
19.45 Наші гроші (дата заливу в 

айді 26.05.20
20.15 Сильні 
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щу-

ром-4 
21.45 ЗміниТи
22.00 Д/п «На Схід» 

П’яòíиця, 29 òраâíя
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30 Новини
7.05, 8.05 “Файний ранок”
9.00, 9.50 Українська абетка.Пер-

шосвіт
9.02, 9.30, 9.45 Марійчин першоствіт 
9.05 М/с «Фархат - принц пустелі» 
9.35 Додолики
10.00 Всеукраїнська школа онлайн.
12.20 Населена земля
12.50 Ранковий гість
13.10 «На Карантині»: марафон
16.15 Лайфхак українською
16.30 Д/с «Фестивалі планет» 
17.15 Енеїда 
18.10, 22.00 Т/с «Епоха честі» 
19.20, 20.50 Тема дня 
19.45 #ВУКРАЇНІ 
20.15 Своя земля
21.20 «VoxCheck» 
21.25 Схеми. Корупція в деталях 
21.50 ЗміниТи

Ñóáоòа, 30 òраâíя
7.00, 8.00, 9.00 Новини 
7.05, 7.55 Марійчин першоствіт 
7.07 Додолики
7.20 Українська абетка.
7.25 М/с «Фархат - принц пустелі» 
8.05, 9.30 Ти і поліція 
8.10, 18.30 Пліч -о-пліч
8.30 Населена земля 
8.55, 9.50 Загадки чернівецьких 

атлантів
9.05 Школа доступності
9.10 ЗміниТи
9.35, 12.15 Лайфхак українською
9.55 Бук:Маршрут 
10.10 Мандруємо вдома 
10.20 Країна пісень 
10.45 Енеїда 
11.45 Д/ц»Двоколісні хроніки» 
12.30, 19.00 Своя земля 
12.55 Тема дня 
13.20 Ток-шоу «Зворотний відлік» 
15.10 Д/ф «Перехрестя Балу» 
16.05 Розсекречена історія 
16.55 Х/ф «Поряд з Ісусом: Марія 

Магдалина»
19.10 Діалоги
19.35 #ВУКРАЇНІ 
20.10 Т/с «Епоха честі» 
21.45 Концерт.

Íедіëя, 31 òраâíя 
7.00, 8.00, 8.55 Новини 
7.05, 7.50 Марійчин першоствіт 
7.07 Додолики
7.15, 7.55 Українська абетка.
7.25 М/с «Фархат - принц пустелі» 
8.05 Ти і полція 
8.10 Школа доступності 
8.15, 14.25, 15.15 Загадки чернівець-

ких атлантів
8.20 Перемоги України.Човен. 
8.25 Артефакти 
9.00 Божественна Літургія у Свято-Ми-

хайлівському кафедральному 
соборі Православної Церкви 
України та всеукраїнська 
молитва

11.00 Недільна Літургія Української 
Греко-Католицької Церкви

12.30 Недільна Свята Меса Римсько-
Католицької Церкви в Україні

13.30 UA: Фольк. Спогади 
14.35 Енеїда
15.00 Лайфхак українською
15.20 Д/с «Дикуни. Світ дикої 

природи»
15.45 Школа доступності
15.50 Розсекречена історія 
16.45 Х/ф «Святе сімейство» 
18.30 Населена земля 
19.00 Сильні 
19.15 Своя земля
19.25 #ВУКРАЇНІ 
19.55 Разом
20.20 ЗміниТи
20.40 Т/с «Епоха честі» 
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МЛИНЦІ З СОЛОНОЮ 
КАРАМЕЛЛЮ ТА РІКОТОЮ 

ПОТРІБНО: 600 г борошна, 
50 г вершкового масла, 3 яйця,  
2 л молока, 2 ст. л. цукру, 1 ст. л. 
солі, рікота, горіхи.

ДЛЯ СОЛОНОЇ КАРАМЕЛІ: 
400 г цукру, 1,5 ст. л. солі (можна 
змінювати кількість за смаком), 
50 г вершкового масла, 300 г 
вершків (20%).

ПРИГОТУВАННЯ: у глибокій 
посудині збиваємо яйця разом із 
цукром та сіллю. Додаємо моло-
ко, попередньо розтоплене верш-
кове масло та борошно. Ретельно 
змішуємо за допомогою вінчика 
до отримання однорідної консис-
тенції. Смажимо млинці на роз-
печеній сковорідці, попередньо 
змастивши її вершковим маслом. 
Цукор обсмажуємо до стану гус-
тої золотистої маси. Поступово 
доливаємо вершки і попередньо 
розтоплене вершкове масло, по-
стійно змішуючи. Додаємо сіль 
і варимо, помішуючи, ще близь-
ко 5 хвилин. Поливаємо млинці 
карамеллю, зверху викладаємо 
рікоту й посипаємо горіхами. 
За бажанням спробуйте замість  
рікоти додати до млинців наріза-
ну скибочками грушу та сир гор-
гондзола.

КРЕПИ  
З АПЕЛЬСИНОВИМ СОУСОМ 

ПОТРІБНО: 200 г борошна, 
500 мл молока, 2 яйця,  2 ст. л. 
вершкового масла, 2 ст. л. цукру, 
½ чайної ложки солі, олія для 
змащення.

ДЛЯ СОУСУ: 80 г вершкового 
масла, 2 апельсини, 3 ст. л. цукру, 
30 мл коньяку.

ПРИГОТУВАННЯ: збиваємо 
за допомогою вінчика яйця. По-
ступово додаємо 100 мл молока, 
сіль, цукор і борошно. Збиваємо 
до отримання однорідної маси. 
Вливаємо ще 400 мл молока та 
розтоплене вершкове масло. 
Змішуємо та залишаємо на 30 
хвилин. Розігріваємо сковорідку 
та випікаємо тонкі млинці на не-
великій кількості олії. Натираємо 

апельсинову цедру. Вичавлюємо 
сік з апельсинів. Розтоплюємо 
вершкове масло та додаємо цу-
кор. Смажимо близько хвилини. 
Виливаємо у сковорідку сік, до-
даємо цедру та коньяк. Змішує-
мо та варимо близько 10-15 хв. 
Туди викладаємо складені три-
кутниками млинці та даємо їм 
трохи просочитися під кришкою. 
Викладаємо млинці до тарілки, 
поливаємо залишками соусу та 
присипаємо цукровою пудрою. 
Коньяк можна замінити на лікер 
за смаком.

ГРЕЧАНІ  
ПАНКЕЙКИ З КВАСОМ 

ПОТРІБНО: 150 г борошна,  
65 г гречаного борошна, 280 мл 
молока, 2 яйця, 100 г білої гречки, 
5 г оцту столового, 9 г розпушу-
вача, ½ ч. л. солі, 1 г соди.

ДЛЯ СИРОПУ «КВАС»: 750 мл 
квасу, 300 г цукру.

ПРИГОТУВАННЯ: змішуємо 
квас із цукром та варимо на се-
редньому вогні близько 30 хв. 
Готовий сироп за консистенцією 
має нагадувати кефір. Залиша-
ємо сироп охолонути. Варимо 
білу гречку до стану al dente. Роз-
водимо оцет водою в пропорції 
1:1. Збиваємо яйця з сіллю, по-
ступово додаючи борошно, моло-
ко, розпушувач і соду. До готової 
маси додаємо відварену гречку 
та оцет з водою. Випікаємо млин-
ці на середньому вогні, попере-
дньо змастивши сковорідку олі-
єю. Готові панкейки викладаємо 
один на одний, зверху кладемо 
шматочок м’якого вершкового 
масла та поливаємо сиропом.

ВИШУКАНІ 
ПАНКЕЙКИ З БАНАНОМ 

ПОТРІБНО ДЛЯ ПАНКЕЙКІВ: 
банани - 2 шт., борошно - 120 г, 
розпушувач - 1 ч. л., молоко - 120 
мл (можна замінити кокосовим 
чи іншим рослинним), соняшни-
кова або кокосова олія - 3 ч. л.

ДЛЯ ПОДАЧІ: жменя чорниці 
чи інших ягід, банан, кленовий 
сироп або мед, йогурт.

ПРИГОТУВАННЯ: змішайте 
у блендері два порізаних банани, 
борошно, розпушувач та молоко. 
Розігрійте одну чайну ложку олії 
на невеликій сковороді. Щоб зро-
бити один млинець діаметром 10 
см, вам знадобиться приблизно 
одна столова ложка суміші. Об-
смажуйте млинці близько двох 
хвилин з обох сторін до золо-
тисто-коричневого кольору. Ви-
кладіть панкейки на дві тарілки. 
Прикрасьте шматочками банану, 
чорницею, сиропом чи медом та 
йогуртом. Подавайте страву до 
столу.

ІДЕАЛЬНІ  
МЛИНЦІ З ЛИМОНОМ

ПОТРІБНО ДЛЯ ПАНКЕЙКІВ: 
борошно - 110 г, сіль, яйце - 2 шт., 
молоко та вода - 200 мл та 75 мл, 
вершкове масло - 50 г.

ДЛЯ ПОДАЧІ: цукрова пудра, 
лимонний сік, шматки лимону.

ПРИГОТУВАННЯ: просійте 
борошно та сіль у велику посу-
дину, зробіть по центру невелике 
заглиблення та розбийте туди 
яйця. Збивайте їх якомога до-
вше, поступово домішуючи бо-
рошно з країв. Змішайте молоко 
та воду і поступово вливайте в 
тісто, постійно помішуючи. Тісто 
має мати консистенцію рідкого 
крему. Розтопіть вершкове масло 
та додайте дві столових ложки 
до тіста. Решту злийте в миску і 
використовуйте для змазування 
сковороди перш ніж почати ро-
бити кожен наступний млинець. 
Розігрійте змащену сковороду. 
Для посудини діаметром 18 см 
достатньо використовувати 
2 столові ложки тіста на один 
млинець. Підсмажуйте кожен 
млинець з двох боків до легкого 
золотистого кольору. Щоб готові 
млинці не злипалися між собою, 
змащуйте їх маслом та викорис-
товуйте папір для випікання. 
Перед подачею посипте кожен 
млинець цукровою пудрою та 
збризніть свіжовичавленим ли-
монним соком. Тоді складіть їх 
трикутниками або скрутіть руле-
тиками, зверху знову прикрась-

те пудрою та лимонним соком.  
Подавайте зі скибочками лимону.

МАРОККАНСЬКІ
 МЛИНЦІ «БАГРІР» 

ПОТРІБНО ДЛЯ МЛИНЦІВ: 
1 ст. манки, 1 скл. борошна, 2 скл. 
теплої води (400-450 мл), 1 яйце, 
1 ч. л. олії, 1 ч. л. цукру, 1 ч. л. дріж-
джів, дрібка солі, 0,5 ч. л. соди або 
розпушувача.

ДЛЯ СОУСУ: 70 г вершкового 
масла, 6 ст. л. меду.

ПРИГОТУВАННЯ: змішати 
всі сухі інгредієнти в глибокому 
посуді, додати яйце, перемішати. 
Потім цівкою влити теплу воду, 
олію і ретельно перемішати. 
Збивати масу 1-2 хЦЦв.  міксе-
ром або вінчиком до утворення 
рідкуватого тіста, потім накрити 
і залишити його на 40 хв., щоб 
максимально піднялося. Поки 
тісто підходить, перейдемо до 
приготування соусу. Для цього 
розтопити мед з вершковим мас-
лом, але ні в якому разі не доводь-
те соус до кипіння. Після того, як 
тісто збільшиться в 2 рази, вили-
ти на трохи розігріту сковороду 
без масла. Тісто лити потрібно 
по центру сковорідки і ні в якому 
разі не розподіляти тісто, інакше 
млинці не будуть з дірочками. 
Смажити необхідно на середньо-
му вогні і тільки з одного боку. 
Коли верхня сторона млинчика 
перестане бути липкою і підсо-
хне, зняти зі сковороди. Подава-
ти, поливши млинці соусом. 

ОЛАДКИ З ЯБЛУКАМИ 
«СМАК ДИТИНСТВА»

ПОТРІБНО НА 25-30 ШТУК: 
3 яйця, 450 мл кефіру, 2-3 ст. л. 
цукру, ¼ ч. л. солі, 1 ч. л. харчо-
вої соди (без гірки), 1,5 - 1 та 2/3 
склянки борошна (200 г чи трохи 
більше), 2-3 яблука, олія для сма-
ження, мед та сметана для подачі. 

ПРИГОТУВАННЯ: яйця із 
цукром збовтуємо ложкою чи 
вінчиком. Вливаємо кефір та пе-
ремішуємо. Просіюємо борош-
но, змішане із содою та сіллю. 
Знов перемішуємо та дивимось 
на густину тіста. Воно має бути 
трохи густішим, ніж сметана. За 
потреби додаємо ще трохи бо-
рошна. Яблука миємо, очищуємо 
від серцевини та шкірки, ріжемо 
невеличкими шматочками та 
додаємо до тіста. Перемішуємо, 
щоб яблучні шматочки рівномір-
но розподілилися. Розігріваємо 
на сковороді олію та викладаємо 
на гарячу поверхню порції тіста 
за допомогою ложки. Смажимо 
оладки на вогні, трошки більшо-
му за середній, допоки з’являться 
дірочки. Це означає, що тісто 
майже пропеклось і можна пере-
вернути оладки на другий бік. 
Обсмажуємо їх до рум’яності з 
другого боку та знімаємо ло-
паткою на тарілку. Найсмачніші 
оладки - тільки-но посмажені: 
теплі, з хрусткими краєчками!  
А ще смачніше буде, якщо поли-
вати оладки з яблуками свіжим 
медом, сметаною або варенням.

ГАРБУЗОВІ ПАНКЕЙКИ

ПОТРІБНО: яйця – 2 шт.,  
молоко – 200 мл., гарбузове 
пюре – 200 г, вершкове масло – 
30 г, цукор – 3 ст.л., розпушувач 
тіста – 2 ч. л., борошно – 200 г.

ПРИГОТУВАННЯ: у чаші 
міксера з’єднуємо м’яке верш-
кове масло і цукор. Туди ж вво-
димо 2 яйця. Збиваємо на серед-
ній швидкості, поки інгредієнти 
добре не розмішаються. Потім, 
продовжуючи збивати, вводи-
мо гарбузове пюре. Розмішує-
мо борошно з розпушувачем і 
з’єднуємо з отриманою суміш-
шю. Останнім вводимо молоко, 
попередньо знизивши швид-
кість міксера до мінімальної. 
Готуємо гарбузові панкейки на 
невеликій сковорідці, бажано 
з антипригарним покриттям. 
Сковорідка повинна бути до-
бре розігріта. Викладаємо тісто 
і розрівнюємо його по дну. Коли 
верх панкейка покриється ді-
рочками, перевертаємо його і 
обсмажуємо з іншого боку. Гото-
ві гарбузові панкейки подаємо 
до столу з карамельним соусом, 
варенням або конфітюром. 

8 НЕБАНАЛЬНИХ РЕЦЕПТІВ
ПРИГОТУВАТИ ТОНКІ МЛИНЦІ, ПИШНІ ОЛАДКИ АБО КЛАСИЧНІ ПАНКЕЙКИ - 
НЕ ТАК СКЛАДНО, ЯК МОЖЕ ЗДАТИСЯ НА ПЕРШИЙ ПОГЛЯД, Й ІНГРЕДІЄНТИ 

ДЛЯ ЦИХ СМАЧНИХ СТРАВ ЗНАЙДУТЬСЯ НА КОЖНІЙ КУХНІ.

Млинці, оладки, 
ПАНКЕЙКИ - 
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ВІДПОВІДІ

Випускники 
11-х класів 
отримають 

документ про 
здобуття освіти після 
завершення ЗНО. 
Державна підсумкова 
атестація для учнів 
4-х та 9-х класів 
цьогоріч скасована.

«Випускники 11-х 
класів отримають доку-
мент про здобуття освіти 
після завершення ЗНО. 
Воно буде проходити з 

25 червня до 17 липня. 
Очікуємо, що вступна 
кампанія розпочнеться 
вчасно і з вересня випус-
кники сядуть за студент-
ські лави», - зазначила 
начальник управління 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації 
Ольга Хома. Також МОН 
рекомендує цьогоріч 
утриматися від прове-
дення масових заходів, 
зокрема останніх дзвони-
ків та випускних вечорів, 

аби запобігти поширен-
ню коронавірусної хворо-
би COVID-19.

 «Рішення про про-
ведення таких заходів 
несуть педагогічні ради 
навчальних закладів. Ре-
комендація Міністерства 
освіти і науки України 
– проводити всі заходи 
онлайн. Формат заходу 
може бути будь-який. Ду-
маю, такий останній 
дзвоник запам`ятається 
на все життя і випускни-
кам, і вчителям, і батькам. 
Адже він буде проходити 
у такій формі вперше», - 
зазначила Ольга Хома.

Цю допомогу можуть отримати 
представники малого та 
середнього бізнесу, які 

зупинили чи скоротили діяльність 
через карантин, сплачували єдиний 
внесок за найманих працівників 
упродовж 6 місяців, які передують 
даті зупинення діяльності і не 
припинили трудових відносин 
з ними на момент звернення до 
служби зайнятості.

«Станом на 18 травня 2020 року 396 ро-
ботодавців подали пакети відповідних доку-
ментів, які перевірила та розглянула робоча 
група, що діє в Тернопільському обласному 
центрі зайнятості. Було прийнято 318 пози-
тивних рішень щодо виплати допомоги по 
частковому безробіттю. Після проходження 
всіх визначених законодавством процедур 
між центром зайнятості та роботодавцями 
підписано договори, у яких визначено поря-
док надходження коштів на рахунки робото-
давців та виплати працівникам допомоги по 
частковому безробіттю на перЦіод каранти-
ну», - розповів директор Тернопільського об-
ласного центру зайнятості Василь Олещук.

Завдяки цьому будуть збережені робочі 
місця для 1951 працівника. Уся інформація 
на сайті Державного центру зайнятості у роз-
ділі «Роботодавцям» - https://is.gd/sCGoBM.

Деталі – за телефоном «гарячої» 
лінії в Тернопільському обласному 

центрі зайнятості – (0352) 23-49-82.

У зв’язку з підготовкою 
теплової мережі до 
опалювального сезону 

2020-2021 років і виконанням 
гідравлічних випробувань у 
Тернополі зупиняють роботу 
котелень. Тож почергово на всіх 
вулицях міста відключатимуть 
гарячу воду. 

ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ 
КОТЕЛЕНЬ У МІСТІ

Як повідомили у КП «Тернопільте-
плокомуненерго», з 12 травня до 10 
червня відбулося відключення коте-
лень за адресами: вул. Лозовецька, 24, 
вул. Шкільна, 5, вул. Тролейбусна, 7б,  
вул. Бригадна, 46 б. Котельня на вул.  

Л. Українки, 4  не працюватиме з 01.06. 
до 15.07, котельня на вул. Тролейбусній, 
14 - з 01.06. до 22.06, котельня на буль-
варі С. Бандери, 47в  - з 15.06. до 15.07, 
котельня вул. Новий Світ, 36а - з 30.06. 
по 29.07, котельня на вул. Транспортній, 
7б - з 30.06. до 29.07, котельня на вул. 
Живова, 12 - з 30.06 до 13.08, котельня 
на вул. І. Франка, 16 - з 30.06 до 13.08, 
котельня у провулку Цегельному, 1а - з 
06.07 до 05.08, котельня на вул. Черні-
вецькій, 25а - з 06.07 до 05.08, котельня 
на вул. Лемківській, 23 - з 13.07 до 26.08, 
котельня на бульварі Просвіти, 9 - з 
13.07 до 26.08, котельня вул. Р. Купчин-
ського, 14а - з 13.07. по 12.08, котельня 
вул. Глиняній, 25б - з 01.08. до 31.08. 

НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ 
підприємці отримують виплати 

з часткового безробіття

ГАРЯЧОЇ ВОДИ НЕ БУДЕНАВЧАЛЬНИЙ РІК У ОБЛАСТІ 
ЗАКІНЧАТЬ ДИСТАНЦІЙНО
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ГОРОСКОП
З 20 по 26 травня

ОВЕН 
Доведеться конфліктувати з близькими, яким звикли дові-

ряти особисті таємниці. Шукайте компроміс.
ТЕЛЕЦЬ 

Остерігайтеся зради, особливо від жінок. Вони схильні на-
копичувати образи і можуть помститися.

БЛИЗНЮКИ 
Ви шукатимете шляхи для налагодження стосунків.  Важ-

ливо тримати себе в руках і не приймати виклик.
РАК 

Секрети від друзів можуть стати яблуком розбрату. А ваші 
прибутки погіршать і без того непросту ситуацію.

ЛЕВ 
Ви зумієте приборкати свої почуття і поглянути тверезо на 

становище взагалі й на конфліктну ситуацію зокрема.
ДІВА 

Вдалий період для того, щоб переглянути свої зв’язки та 
прихильності.  Іноді краще піти на компроміс або припини-
ти стосунки.

ТЕРЕЗИ 
Ви схильні до перебільшень. Пам’ятайте, що головним по-

мічником у виправленні ситуації буде розумний підхід до 
неї.

СКОРПІОН 
Жорсткий самоконтроль - ось чому треба надати перевагу.  

І нехай усередині вирує буря, ви зумієте перемогти.
СТРІЛЕЦЬ 

Після рішучих пояснень ви відчуєте полегшення.  Вдасться 
відкинути всі сумніви й вирушити до заповітної мрії.

КОЗЕРІГ 
Ви зможете завершити процеси, які турбували впродовж 

певного часу.  Прислухайтеся до порад друзів. 
ВОДОЛІЙ 

Очікуються деякі зміни, пов’язані з життєвим призначен-
ням. Нарешті ви отримаєте простір для реалізації своїх ідей.

РИБИ 
Професіонали можуть розраховувати на цікаву роботу.  По-

переду перестановки, які дозволять реалізувати давні пла-
ни.

Â³òàºìî!
Дорогого свата

Івана Герасимовича Поліщука
з Кременця

з Днем народження!
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час,
У цю прекрасну травневу днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас.
Хай доля шле Вам лиш добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дня, як рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг. 
Хай же день цей радість принесе,
Забере незгоди і печалі,
А найкраще – аби разом ще
Вашу сотню літ ми зустрічали!

З повагою – свати Оля і Павло 
з Дрогобича.

  

Â³òàºìî!
 Дорогу, любиму донечку, ніжну маму, 

кохану дружину, сестричку і внучку
 Інну Василівну Бабич

 із с. Нападівка Лановецького району
 із 25-річчям! 

Тобі, веселій і чудовій,
В цей день прекрасний, неземний,
Бажаєм щастя ціле море,
І здійснення таємних мрій.
Щоб 25 прожитих років,
Лиш стартом стали у житті.
А всі твої наступні кроки,
Були успішними завжди.
Бо двадцять п’ять – це найкраща пора:
І квітує, й сміється життя…
Тож хай збудеться все, що Ти хочеш, 
Хай здійсниться усе, що Ти ждеш, 
Хай стежка потоне в трояндах, 
Котрою в житті Ти ідеш. 
Хай Господь обдарує 
                                       здоров’ям і ласкою, 
Щоб доля Твоя стала ніжною казкою! 

З любов’ю - мама Люба, тато Вася, чоловік Сергій, си-
ночок Сашуня, сестра Віта із сім’єю, бабуся Надія і вся 

велика родина із Кременеччини, Збаражчини та Одеси.

Â³òàºìî!
Відповідального керівника, щиру, 
чудову людину, начальника Шум-
ського ЦВПЗ ТДАТ «Укрпошта» 

Любов Аполінарівну Стасюк
 з Днем народження!

 Хай Бог дарує ще багато літ,
Здоров’я, щастя і достатку в хату,
Оберігає від проблем і бід,
Дарує ласку, усмішки і свято!  
Нехай життя буде, як оберіг,
На добру долю, на родинний спокій,
Хай завжди жде уквітчаний поріг
Й благословить на сотню гарних років!
Хай горе обходить Ваш дім стороною,
А радість приходить і ллється рікою!
Статків усяких, хліб і до хліба
Господь хай дарує на многії літа!

З повагою і вдячністю – 
колектив «Нашого ДНЯ.

Замовити вітання для своїх рідних, близьких та друзів можна 
безпосередньо  у редакції тижневика “Наш ДЕНЬ“,  або за телефоном (068) 364-08-54  

Ціна привітання - від 100 грн. Для передплатників "Нашого ДНЯ" - знижки.

Ювілейні зустрічі 
з випускниками
 ТНЕУ перенесено

До відома випускників  ТНЕУ 1970, 1975, 1980, 1985, 
1990 та 1995, 2000, 2005, 2010 років. У зв’язку з панде-
мією коронавірусу COVID-19 та вжитими карантинни-
ми заходами урочистості з нагоди ювілейних зустрічей, 
які було заплановано на 23 травня і 13 червня, перене-
сено на невизначений термін.

"Про зміни у графіку зустрічей буде повідомлено до-
датково", - зазначили  у відділі інформації та зв'язків з 
громадськістю ТНЕУ.

БЕЗ  СВЯТКОВИХ  МАРШІВ  І  ФЕСТИВАЛІВ:

Щороку в третій четвер травня 
українці відзначають Всесвітній 
день вишиванки. Цьогоріч 

це свято припадає на 21 травня. Під 
час карантину масових заходів не 
планують проводити. Однак засновники 
цієї традиції закликають українців 
одягнути вишиванки, де б вони не були, 
зробити красиві фото і поділитися 
ними у соцмережах під хештегом 
#деньвишиванкиденьродоводу. А ще 
привітати із цим днем рідних та скласти 
для себе список із п'яти справ, які 
покращать нашу країну. Погодьтеся, це 
чудова ідея. 

"Ми вважаємо, що українцям в такий кризо-
вий період особливо потрібні позитивні емоції, 
натхнення, налаштування на добрі думки, - каже 
Леся Воронюк, одна із засновниць Всесвітнього 
дня вишиванки. -  Саме тому цьогоріч плануємо 
безліч онлайн акцій, про які повідомимо згодом, 
а вас закликаємо одягнути вишиванки за будь-
яких умов: вдома, якщо карантин триватиме, 
або на роботі в посткарантинний період"

 День Вишиванки 2020 присвятили україн-
ській родині та родоводу і закликають кожного 
присвятити карантинний період дослідженню 
власного роду. 

А ще 21 травня у фейсбуці на сторінці Всесвіт-
нього дня вишиванки о 12.00-14.00 відбудеться 
онлайн спілкування з українцями всього світу, 
19.30-20.45 – спільний перегляд фільму «Спадок 
нації», а о 21.30-23.30 – Укротека (запальна укра-
їнська електронна музика).

Аби добавити святкового настрою усім 
читачам «Нашого ДНЯ», ми зібрали світли-
ни жителів Тернопільщини у вишиванках від 
Івана Пшоняка. З Всесвітнім днем вишиван-
ки, друзі! 

як на карантині відзначатимемо 
День вишиванки


