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27 травня - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 10-
11, вдень 14-16 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.19, захід - 21.11. 

28 травня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 10-11, вдень 
15-17 градусів тепла. Схід сонця 
- 5.18, захід - 21.12. 

29 травня - хмарно з прояс-
ненням, дощ, температура по-
вітря вночі 11-12, вдень 15-16 
градусів тепла. Схід сонця - 5.17, 

захід - 21.13. 
30 травня - хмарно, можли-

вий дощ, температура повітря 
вночі 9-10, вдень 15-17 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.16, захід - 
21.14. 

31 травня - хмарно, місця-
ми дощ, температура повітря 
вночі 9-10, вдень 15-16 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.16, захід - 
21.15. 

1 червня - хмарно, дощ, тем-
пература повітря вночі 10-11, 
вдень 13-14 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.15, захід - 21.16. 

2 червня - хмарно, місцями 
дощ, температура повітря вно-
чі 9-10, вдень 15-16 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.14, захід - 
21.17. 
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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!

Â³òàºìî!
Відповідальну і щиру людину, чудового 

спеціаліста, чуйну, хорошу колегу, 
головного економіста СТОВ "Славутич"

 Марію Трохимівну Шимко
 з с. Малі Вікнини Збаразького району

із золотим ювілеєм!
Бажаємо фантастичного щастя, 
Безкрайнього моря чудових подій.
Хай все, що бажаєш, легко удасться, 
А також цікавого втілення мрій. 
Хай зорями радість Тебе осипає, 
Природа здоров’ям наділить міцним. 
Від душі з ювілеєм щиро вітаєм, 
Хай тільки все гарне завітає у дім! 
Хай кожен день здається дивним сном, 
Який Тебе робив би щасливішим, 
І будь завжди оточена теплом 
Найближчих,  найдорожчих, найрідніших!
А доля хай наснаги додає 
Десятки літ ще мріяти, любити, 
Щоб Ти зуміла все життя своє 
Під Божою опікою прожити!
Під мирним небом, в радості   без меж
Живи в достатку, в спокої, в любові,
Від долі, кажуть люди, не втечеш,
Тож хай вона складається казково!
 І ще побажаєм Тобі наостанок:
Хай буде яскравим кожнісінький ранок!

З повагою - колектив СТОВ "Славутич".

ÍÀ ÒÅÐÍÎÏ²ËÜÙÈÍ² 
Ç 1 ×ÅÐÂÍß 

відкриють садочки

У дошкільні заклади не пускатимуть дітей
 та працівників із температурою вище 

37,2 С, приміщення будуть дезінфікувати та 
провітрювати, а всі працівники носитимуть маски.

Дошкільним закладам 
дозволили працювати з 25 
травня. Однак більшість 
дитсадків розпочинають 
працювати саме з 1 червня, 
аби встигнути підготувати-
ся. Через загрозу COVID-19 
на дітей та їх вихователів че-
катиме багато змін. Батьки 
повинні передавати малюків 
вихователям за межами бу-
дівлі дошкільного закладу і 
приходити у масках. При вхо-
ді на територію працівникам 
та дітям мають міряти тем-
пературу. Також протягом 
дня, щонайменше раз на 4 
години, працівники повинні 
вимірювати дітям темпера-
туру. Вихователям радять 

проводити більше часу з 
дітьми на свіжому повітрі. На 
вході до дитячого садка має 
бути місце для обробки рук 
антисептиком. Про це йдеть-
ся у рекомендаціях санітар-
ного лікаря України Віктора 
Ляшка. 

Під забороною – 
тканинні рушники

 і м’які іграшки
У період карантину в 

дитячих садках потрапили 
під заборону багаторазові 
рушники, м'які іграшки та 
килими з довгим ворсом. 
Дітям не можна перебувати 
в приміщенні у вуличному 
взутті. Заборонено прово-

дити заходи за участю дітей 
більше ніж з однієї групи, 
проводити батьківські збо-
ри, крім тих, що проводять 
дистанційно.

На час адаптивного ка-
рантину МОЗ рекомендує у 
дитсадках дітям і вихован-
цям більше бути на свіжому 
повітрі, створити макси-
мальну дистанцію в групі та 
під час харчування, обмежи-
ти заняття, що потребують 
фізичного контакту або до-
даткового інвентаря, роз-
робити графік прогулянок 
таким чином, щоб не допу-
стити змішування груп.

Продовження - 3 стор.

Æèòòºâ³ ³ñòîð³¿ 
ó “Ñ³ìåéíîìó ãí³çäå÷êó”

Ùî òðàïèëîñü 
З ВЕСНАМИ?8-9 стор.

5-6 тисяч гривень - 
«ЩЕ НЕ 
БІДНІСТЬ»: 
ЦЕ ЇЇ РЕПЕТИЦІЯ? 4 стор.

На фото: вихованці ДНЗ «Золота рибка» - 
до карантину (м. Чортків).
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Співпраця ОТГ та 
кооперативів 
може стати 

взаємовигідним 
механізмом розвитку та 
гарантією фінансової 
стабільності останніх. На 
цьому голова обласної 
ради Віктор Овчарук 
наголосив під час зустрічі 
з представниками 
кооперативного 
об’єднання «Файні 
Ґазди» та керівником 
департаменту 
агропромислового 
розвитку Тернопільської 
ОДА Володимиром 
Стахівим.

«Два роки тому Україна 
фактично розпочала процес 
відродження кооперативного 
руху як перспективу створення 
нових робочих місць: держава 
пропонувала суттєву підтрим-
ку у створенні обслуговуючих 
кооперативів. Особливо ши-

рокі можливості надавались 
учасникам АТО. В області було 
створено 108 таких об’єднань, 
96 з яких досі успішно функці-
онують.

Сьогодні, в умовах еконо-
мічної нестабільності, нещо-
давно створені кооперативи 
знаходяться у пошуках нових 
джерел фінансування. Аль-
тернативним механізмом ста-
більного заробітку бачимо 
співпрацю  обслуговуючих ко-
оперативів з ОТГ, в яких вони 

знаходяться. Такий союз мож-
ливий у сфері забезпечення 
продуктами місцевих шкіл та 
садочків. При цьому, громади 
зможуть отримувати продук-
ти за меншу ціну, мінімізуючи 
витрати на доставку, а коопе-
ративи матимуть стабільний 
круглорічний ринок збуту сво-
їх товарів», - зазначив очільник 
області. 

Також Віктор Овчарук по-
обіцяв сприяти проханню ко-
оперативного об’єднання про 
продовження дії обласної про-
грами підтримки кооперативів. 

Нагадаємо, що 17 вересня 
2019 року рішенням сесії було 
внесено зміни та підтримано 
програму розвитку агропро-
мислового комплексу Терно-
пільської області на 2016-2020 
роки. Одним із завдань про-
грами на 2020 рік передбачено 
фінансову підтримку сільсько-
господарських обслуговуючих 
кооперативів у сільській місце-
вості в сумі 4,5 млн грн...

Заходи адаптивного 
карантину поступово 
впроваджуються на території 

області. Цьому сприяє позитивна 
динаміка — з кожним днем 
реєструється все менше випадків 
захворювання на коронавірус. 

На позачерговому засіданні регіо-
нальної комісії з питань техногенно-е-
кологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій при Тернопільській обласній 
державній адміністрації розглянули пи-
тання відновлення роботи громадського 
транспорту, дошкільних закладів, готе-
лів, спортивних залів. 

Рішення приймалися на основі ситу-
ації, що склалася зокрема у кожному ра-
йоні.

Отож, з 25 травня карантинні обме-
ження у більшості районів області посла-
блюються. Винятком є лише Кременець-
кий район, де кількість нових хворих 
становить більше ніж 12 осіб на 100 тис. 
населення. 

46 осіб COVID-19 - на 
стаціонарному лікуванні 

В області суттєво зменшується кіль-
кість хворих на COVID-19.  Про це пові-
домив начальник управління охорони 
здоров`я Тернопільської ОДА Володимир 
Богайчук 25 травня під час брифінгу.

«На Тернопільщині одужало понад 
790 осіб. Найбільш напружена ситуація 
залишається у Кременецькому районі. 
Там у стаціонарі районної лікарні пере-
бувають 17 хворих. А в області загалом 
— 46 людей. Кількість хворих зменшу-

ється», — зазначив Володимир Богайчук.
Ситуація на Тернопільщині відчутно 

краща, аніж в сусідніх областях.
«Для прикладу, у Львівській області 

на стаціонарному лікуванні в закладах 
охорони здоров`я перебувають 472 хво-
рих. Відтак можемо констатувати, що 
ситуація в нашій області стабілізується», 
— зауважив Володимир Богайчук.

Окрім того, за словами головного 
санітарного лікаря Тернопільської об-
ласті Оксани Чайчук, на Тернопільщині 
спостерігається високий показник ви-
дужання: область займає друге місце по 
Україні. Доволі низький і показник ле-
тальності — від початку епідемії зареє-
стровано 24 випадки. 

До слова, незабаром на Тернопіль-
щину надійдуть тест-системи для обсте-
ження населення на COVID-19 методом 
ІФА (імуноферментного аналізу). Основ-
ною метою ІФА-тестування є можливість 
виявити антитіла до коронавірусу.   

«Тестування зможе виявляти не 
лише факт зараження на коронавірус, а 
й тих, хто вже перехворів ним. Це дасть 

можливість формувати більш точну ста-
тистику. А на основі цих даних  ми зможе-
мо визначати рівень імунітету жителів 
області і чи готові ми до нової хвилі», — 
зазначила Оксана Чайчук.

Для водіїв і пасажирів - 
нові особливі правила
Роботу автостанцій на Тернопільщи-

ні контролюватиме спеціальна комісія. 
До її складу ввійдуть представники Го-
ловного управління Держпродспожив-
служби в Тернопільській області, ГУ НП 
у Тернопільській області, а також органів 
виконавчої влади та місцевого самовря-
дування.

«Згідно рішення регіональної комісії  
питань техногенно- екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій, з 25 травня 
відновлено міські та внутрішньорайонні 
перевезення автомобільним транспор-
том.  Виняток – м. Кременець та Креме-
нецький район. Однак і водії, і пасажири 
повинні дотримуватися низки протиепі-
демічних заходів», — наголосив началь-
ник управління  регіонального розвитку,  

інфраструктури та дорожнього госпо-
дарства ОДА Олег Продан.

Зокрема, водій та інші члени екіпажу 
впродовж усього рейсу в транспортному 
засобі повинні перебувати у респіратор-
них або медичних масках. Перевезення 
пасажирів має здійснюватися лише в 
межах кількості місць для сидіння, пе-
редбачених технічною характеристикою 
транспортного засобу. Пасажирів, які не 
матимуть маски, перевозити не будуть.

За словами Олега Продана, тран-
спортні засоби перед кожним рейсом 
підлягають вологому прибиранню з ви-
користанням миючих та дезінфікуючих 
засобів, в тому числі обробці місць кон-
такту рук пасажирів (поручні, місця си-
діння тощо).

Крім того, на кожному вході в при-
міщення автостанцій необхідно органі-
зувати місця для обробки рук спирто-
вмісними антисептиками. Дозволяється 
одночасне перебування в приміщенні 
автостанції не більше однієї особи на 10 
квадратних метрів площі зали обслу-
говування пасажирів, а перебування в 
черзі має бути з дотриманням соціальної 
дистанції 1,5 метра.

«Ми відстежуватимемо розвиток 
захворюваності та згодом приймемо 
рішення щодо дозволу внутрішньо об-
ласних перевезень, — зазначила Оксана 
Чайчук. — Наразі спостерігається пози-
тивна динаміка щодо одужання хворих. 
Якщо так триватиме й надалі, зняття 
обмежень буде більш масштабнішим. 
Подальший розвиток подій багато зале-
жить від соціальної відповідальності на-
ших краян».

ТЕРНОПІЛЬЩИНА ПОСЛАБЛЮЄ КАРАНТИН:
 ЧОГО ЧЕКАТИ ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТІ?

Віктор ОВЧАРУК: 
«Сільськогосподарські 

кооперативи 
без підтримки не залишать»

На ЗНО можна 
зареєструватися додатково

З 24 липня до 10 
серпня відбудеться 
додаткова сесія 

зовнішнього незалежного 
оцінювання 2020 року. 

25 травня розпочався до-
датковий період реєстрації 
на додаткову сесію ЗНО, який 
триватиме до 9 червня. Згідно 
з наказом Українського центру 
оцінювання якості освіти, тес-
тування відбудуться за таким 
графіком: фізика – 24 липня, 
математика – 28 липня, іспан-
ська мова – 29 липня, фран-
цузька мова – 30 липня, німець-
ка мова – 31 липня, англійська 
мова – 3 серпня, українська 
мова і література – 4 серпня, бі-
ологія – 5 серпня, історія Укра-
їни – 6 серпня, географія – 7 
серпня, хімія – 10 серпня.

Результати додаткової сесії 
стануть відомі до 14 серпня.

Додатковий період реєстра-
ції на додаткову сесію ЗНО три-
ватиме з 25 травня до 9 червня. 
Згідно з наказом МОН, зареє-
струватись можуть ті, хто не 
зміг цього зробити протягом 3 
лютого – 24 березня.

Право на реєстрацію в до-
датковий період мають особи, 
які не змогли зареєструватися 
під час основного періоду реє-
страції і проживають або пере-
бувають на території, на якій 

встановлено карантин, режим 
надзвичайної ситуації або над-
звичайного стану, брали участь 
в АТО або належать до катего-
рії осіб з неконтрольованих те-
риторій та не зареєструвалися 
для участі в ЗНО в основний 
період, проживають на тимча-
сово окупованій території або 
в населених пунктах, де орга-
ни державної влади тимчасово 
не здійснюють своїх повнова-
жень, або переселилися з них 
та не зареєструвалися в ос-
новний період реєстрації;

за рішенням судів перебу-
вають в установах виконання 
покарань, слідчих ізоляторах;

мають складати державну 
підсумкову атестацію у формі 
ЗНО, але через поважні причи-
ни не змогли зареєструватися 
в основний період реєстрації 
(такі особи реєструються для 
участі в додатковій сесії лише 
з навчальних предметів, з яких 
їм будуть зараховані результа-
ти ЗНО як оцінки за ДПА).

Нагадаємо, основна се-
сія ЗНО-2020 відбудеться 25 
червня – 17 липня, пробне ЗНО 
пройде 15 та 17 червня. До зо-
внішнього незалежного оці-
нювання допускатимуть осіб 
із температурою нижче 37,2 
С, без ознак респіраторних 
хвороб та у захисних масках.
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В Італії, Іспанії, Потругалії, 
Франції та інших країнах 
люди аплодували медикам 

з балконів. Поки мешканці 
перебували на карантині через 
пандемію коронавірусу COVID-19, 
люди в білих халах боролися за 
життя тих, хто занедужав. І стали 
новими супергероями нашого 
часу. Саме так зобразив фігурку 
медсестри  всесвітньо відомий 
художник Бенксі на картині для 
британської лікарні. На малюнку 
- хлопчик в комбінезоні, що 
сидить біля відра для сміття. Він 
викинув фігурки Спайдермена 
і Бетмена і грає з новим героєм, 
точніше, героїнею - медсестрою 
Національної служби охорони 
здоров'я.

Багато лікарів в Україні теж опини-
лися в епіцентрі боротьби з невідомою 
раніше хворобою. Як це виглядає не з 
екранів телевізорів, з «Нашим ДНЕМ» 
поділилися працівники збаразької 
«швидкої», виділивши кілька хвилин, 
адже через коронавірус роботи значно 
побільшало. 

 - Ми – перші люди в зоні ризику, ніби 
по лезу ножа ходимо, страшно за себе 

та за близьких людей, адже коли їдемо 
на виклик, то не знаємо, людина хвора 
чи ні. Завжди кажу нашим працівни-
кам, щоб одягалися в захисні костюми, 
бо краще декілька разів помилитися, 
одягнувши той костюм, - розповідає за-
відувач підстанції №3 міста Збараж Кре-
менецької станції екстреної швидкої ме-
дичної допомоги Михайло Старицький.

- Я пропрацювала у медицині 38 ро-

ків, але вперше за весь час таке значне 
навантаження – багато працюємо, не 
спимо, проте не скаржимося, це ж наша 
робота.  Ми відповідаємо за життя лю-
дини, - каже лікар невідкладних станів 
Лідія Зух.

Особливо важливими під час панде-
мії стали засоби захисту, які використо-
вують лікарі. Не можна сказати, що вони 
гарантують стовідсоткову безпеку, але 
вся бригада швидкої допомоги такими 
екіпірована. Захисні костюми - це комбі-
незон, маска або респіратор, спеціальні 
окуляри, рукавиці, які повинні досягати 
до ліктя, бахіли. Медики після кожного 
прийнятого виклику одноразові захисні 
костюми змінюють і використовують 
антисептик.

- Кожен вірус – це небезпечно. Але з 
коронавірусом важко щось порівняти. У 
хворих спостерігаються ураження леге-
нів, вірусні пневмонії, які або важко лі-
куються, або їх неможливо вилікувати, 
вірус може ще проявлятися венозним 
тромбозом, - ділиться Лідія Зух. - Щодо 
найважчого хворого, то це був мешка-
нець села Добромірка. У нього корона-
вірусна хвороба проявилася гнійним 
плевритом. Його привезли у Тернопіль-
ську інфекційну лікарню, де одразу ж 
зробили експрес-тест на COVID-19.

Про першого хворого медики досі 
згадують емоційно.

- Тоді ми ще дізнавалися про випадки 
недуги лише за допомогою телебачення 
та Інтернету, - згадує Лідія Зух. - Було 
страшно, бо не знали, чи можемо зарази-
тися. На виклик до першого потенційно 
хворого коронавірусом вдягали захисні 
костюми так, щоб не було жодної від-
критої частинки тіла. Ті емоції взагалі 
не передати.

Але у Збаразькій лікарні, за словами 
Михайла Старицького, все ж таки вияви-
ли хворого лікаря - з інфекційного від-
ділення. 

- Великою проблемою для нас є те, 
що лише 26 травня нам видали екс-
прес-тести для лікарів, ми ніяк не могли 
перевірити, чи хтось із нас хворий. Дер-
жава видає мінімум захисних костюмів, 
решту все забезпечують волонтери. Нам 
справді важко, як ніколи, - розповідає 
Михайло Старицький.

Ця розмова закінчилася дзвінком, 
де по інший бік телефону говорили, що 
жінці важко дихати. Лікарі – герої нашо-
го часу. Щоб вберегти їхнє життя – бере-
жіть себе і дотримуйтеся елементарних 
правил карантину.

Вікторія КЛАПОУШКО.

«КОЖЕН ВІРУС – ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНО. 

АЛЕ З КОРОНАВІРУСОМ 
ВАЖКО ЩОСЬ ПОРІВНЯТИ»

Збаразькі лікарі розповідають про те, як виглядає 
боротьба з новою недугою не з екранів телевізора

ДЕЗІНФЕКЦІЯ, ПРОГУЛЯНКИ 
ТА ЧАСТЕ ПРОВІТРЮВАННЯ

Заклади дошкільної освіти 
повинні забезпечити працівни-
ків засобами індивідуального 
захисту, проводити дезінфек-
цію поверхонь щонайменше 
раз на 2 години, вологе приби-
рання 2 рази на день, а також 
провітрювати приміщення про-
тягом дня.

З відкриттям дитячих сад-
ків працівники дошкільних 

закладів мають приділяти осо-
бливу увагу дезінфекції рук та 
мити їх із милом або обробляти 
спиртовмісними антисепти-
ками щонайменше раз на 2 го-
дини. Всі працівники повинні 
носити маски або респіратори 
протягом робочого дня.

ДОВІДКИ ПОТРІБНІ, 
АЛЕ НЕ ВСІМ

З 1 червня у Тернополі від-
новиться робота закладів до-
шкільної освіти. З метою за-

безпечення належних умов у 
час поширення СOVID-19, пра-
цівники дитсадків проходять 
тестування на коронавірус, а 
управління освіти та науки 
проводить закупівлю необхід-
них миючих, антисептичних та 
дезінфікуючих засобів, безкон-
тактних термометрів тощо.

Тим часом батькам теж 
необхідно потурбуватися про 
відвідування дитсадка їхньою 
дитиною у нових умовах. Адже 
прийом малюків в заклад до-
шкільної освіти буде можли-
вим за умови наявності довід-
ки форми 095/о, що видається 
лікарями-педіатрами, дільнич-
ними та сімейними лікарями 
про відсутність медичних про-
типоказів, з відміткою про від-
сутність  контакту з хворими 
на інфекційні хвороби, хвори-
ми на COVID-19, з підозрою на 
COVID-19, та з особами, які пе-
ребувають на самоізоляції.

Отримати таку довідку 
батьки можуть з 22 травня. Для 
цього необхідно сконтактува-

ти з дільничним лікарем-педі-
атром, записатися на прийом 
завчасно і прийти на визначену 
годину та отримати довідку, в 
якій обов’язково має бути за-
значено: «Дозволено відвід-
увати дошкільний навчальний 
заклад».

Діти, які не мають профі-
лактичних щеплень, у дитса-
док будуть прийняті тільки за 
рішенням комісії лікарів педі-
атричного відділення. А вже з 
1 червня у садочку медичний 
працівник буде проводити 
огляд маляти на педикульоз і 
коросту, вимірювати темпера-
туру тіла з відміткою у журналі.

Щодо дошкільних закладів 
області, то рішення про потре-
бу таких довідок приймають 
органи місцевого самовряду-
вання. В одних районах довідки 
потрібно, в – інших ні. Як пояс-
нюють посадовці, це роблять, 
аби уникнути зайвих контактів 
і скупчень дітей з батьками у 
поліклініках. 

«МИ РЕТЕЛЬНО 
ПРАЦЮЄМО, ЩОБ ПІДГОТУВА-

ТИ ЗАКЛАД ДЛЯ ДІТЕЙ»
У Чорткові дитсадки почнуть 

працювати з 1 червня. Раїса Об-
шарська, директор ДНЗ «Золота 
рибка», розповідає, що у їх закла-
ді кипить робота. 

- Цього тижня ми готуємо 
дошкільний заклад до прийому 
дітей, - розповідає Раїса Обшар-
ська. - Прибираємо заклад і тери-
торію, позабирали м’які іграшки, 
частину килимів, багаторазові 
рушники, обговорюємо схему 
роботи, прийому дітей, аби все 
було абсолютно безпечно. Весь 
наш колектив налаштований, 
що ми справимося. Звичайно, 
дуже хвилюємося, щоб ніхто не 
захворів. Зараз виконуємо реко-
мендації МОЗ і вже з 1 червня бу-
демо приймати відвідувачів. 

До слова, у  Тернопільській 
області діють 600 дошкільних 
навчальних закладів, де навча-
ється більше 33 тисяч дітей.

Яна КРАВЕЦЬ.

НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ 
З 1 ЧЕРВНЯ ВІДКРИЮТЬ САДОЧКИ

У дошкільні заклади не пускатимуть дітей та працівників із 
температурою вище 37,2 С, приміщення будуть дезінфікувати 

та провітрювати, а всі працівники носитимуть маски.

1 
стор.

(Продовження. Початок на 1 стор.)
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Ольга
ЧОРНА.

Українці знову визначили 
топ-5 проблем, з якими най-
частіше стикаються. Як засвід-
чило дослідження компанії 
Info Sapiens, найсерйознішою з 
них вважають високу вартість 
життя й низькі зарплати. На 
цьому наголосили 92,2 відсо-
тки респондентів. На другому 
місці - корупція - 91,2 відсотки. 
Дороговизна та низька якість 
медичних послуг хвилює 90,7 
відсотків опитаних. Воєнні дії 
на Донбасі - 89,8 відсотків. Зами-
кає п’ятірку - несправедливість 
у системі правосуддя - на це вка-
зали 86 відсотків громадян.

Тим часом українцям по-
обіцяли чесний прожитковий 
мінімум. Його планують під-
вищити до рівня мінімальної 
зарплати - 4723 гривень. Крім 
того, пропонують дохід, з яко-
го не потрібно платити подат-
ки, підняти до рівня нового 
прожиткового мінімуму. Про 
це йдеться в законопроєкті, 
який зареєструвала нардеп від 
«Слуги народу», голова коміте-
ту соціальної політики та ве-
теранів Верховної Ради Галина 
Третьякова.

Як відомо, прожитковий мі-
німім впливає на розміри соці-

альних виплат, пенсій, зарплат, 
аліментів і деяких штрафів. 

Новий прожитковий мі-
німум може з’явитися у на-
ступному році. Звісно, якщо 
за нього проголосують. Адже 
за кожним пунктом - гроші, 
яких через кризу, спричинену 
пандемією коронавірусу, не 
вистачає. Зрештою, їх ніколи в 
бюджеті не вистачало. 

Зараз в Україні прожитко-
вий мінімум складає 2027 гри-
вень. Із 1 липня та 1 грудня він 
збільшиться до 2118 та 2189 
гривень, відповідно. Мізерія...

Коли Кабмін, починаючи 
з квітня і до кінця карантину, 
обмежив зарплати суддів, нар-
депів, прокурорів, працівників 
НБУ, ЦВК та інших чиновників 
до 47000 гривень на місяць 
замість сотень тисяч та міль-
йонів, декому з «еліти» це не 
сподобалося. Мовляв, що таке 
«якихось» 47 тисяч? Також мі-
зерія... 

Хоча президент Володимир 
Зеленський вважає: платня 5-6 
тисяч гривень - ще не бідність. 
Маленька, але... За його слова-
ми, порівняно з європейськи-
ми зарплатами або американ-
ськими стандартами, українці 

отримують мало. На Заході - 
200-250 доларів - дуже малі 
гроші. Хотілося б побачити, як 
дехто з  представників вітчиз-
няної еліти, для яких 47 тисяч 
- ніщо, виживають на суму «ще 
не бідність». 

За словами президен-
та, «найближчими місяцями 
прем’єр-міністр анонсує про-
граму зростання мінімальних 
зарплат». Намір благородний, 
але як його втілити в життя? 
Особливо це стосується мало-
го та середнього бізнесу, який 
вийде з карантину з велики-
ми втратами. А підвищення 
мінімалки - це ще й зростання 
податків, які в Україні одні з 
найвищих у Європі. Чи не ста-
не від того підприємців менше, 
а заробітчан - ще більше. 

За міжнародними стандар-
тами, бідність - це коли доходи 
людини не можуть забезпечи-
ти базові потреби для життя: 
їжу, житло, медицину тощо. 
Для українця за мінімальну 
зарплату і навіть за суму «ще 
не бідність» нормально харчу-
ватися, оплачувати комунал-
ку, отримати медичні послуги, 
придбати ліки, оплатити про-
їзд у транспорті, купити одяг 

та взуття - просто фантастика. 
Не кажучи вже про відпочинок, 
культурні розваги, подорожі, 
оренду житла й інше. Тож вихо-
дить, що в бідніших українців 
усе зводиться до житла та їжі. 

У Мінсоцполітики прогно-
зують: за підсумками ниніш-
нього року рівень бідності в 
Україні зросте до 45 відсотків. 
У цифрах - це мільйони мало-
забезпеченх людей. У дослі-
дженнях ЮНІСЕФ (Дитячого 
фонду ООН) ідеться: через 
кризу та коронавірус кількість 
бідних в Україні зросте до 6,3 
мільйонів. Це ще оптимістич-
ний прогноз. Песимістичний 
передбачає понад 9 мільйонів. 

За даними всеукраїнсько-
го ролінгового дослідження 
«Рубікон», одній сім’ї на один 
день харчування потрібно в 
середньому 294 гривні, на мі-
сяць - 9235 гривень. Як не кру-
ти, навіть «ще не бідності» не 
вистачає. 

І ще один момент. Нацбанк 
запустив «друкарський вер-
стат» - для рефінансування 
банків. Рефінансування - це 
емісія грошей. З усього до-
ступного інструментарію ре-
гулятор обрав саме цей спосіб 

«накачування» вітчизняної 
економіки грошима. Інши-
ми словами, НБУ розширив 
інструменти підтримки лік-
відності банківської системи, 
що дозволить кредитувати 
реальний сектор економіки у 
стресові часи. Як пише «Еконо-
мічна правда», перші аукціони 
показали: кредити рефінансу-
вання братимуть у тому числі 
й державні банки для фінансу-
вання держпідприємств. 

Банкам це вигідно. Уряду 
також. Єдиним «лузером» у цій 
ситуації, прогнозує «ЕП», найі-
мовірніше, буде населення. Бо 
друк грошей може прискорити 
інфляцію, девальвацію нацва-
люти й порушити макрофі-
нансову стабільність. Це від-
гукнеться зростанням цін на 
товари й послуги та знижен-
ням купівельної спроможності 
гривні.

За підрахунками, можливо, 
доведеться надрукувати 200 
мільярдів гри-
вень. Наразі 
це приблизна 
цифра… 

5-6 тисяч гривень - «ЩЕ НЕ БІДНІСТЬ»: 
ЦЕ ЇЇ РЕПЕТИЦІЯ?

Скільки б політики та чиновники не звинувачували 
попередників і не обіцяли покращення, в Україні мало 
що змінюється. Традиційно, «набір» найсерйозніших 
проблем однаковий. 

Скільки заплатять
 за газ жителі 

Тернопільщини у травні
 ТОВ "Тернопільоблгаз" повідомляє:
Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 19 

жовтня 2018 р. № 867 «Про затвердження Положення про по-
кладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природ-
ного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у 
процесі функціонування ринку природного газу» (із змінами, 
внесеними постановою Кабінету Міністрів України 24.01.2020 
№17), та іншими нормативно-правовими актами, ТОВ «Терно-
пільоблгаз» встановлена ціна на газ для потреб побутових спо-
живачів (населення) та релігійних організацій (крім обсягів, що 
використовуються для провадження їх виробничо-комерційної 
діяльності), об’єкти газоспоживання яких розташовуються у 
межах території ліцензованої діяльності з розподілу природно-
го газу ПРАТ «Тернопільгаз».

ТОВ «Тернопільоблгаз» встановлено ціну з 01 травня  2020 
року по 31 травня 2020 року (включно), яка становить 2948 
грн. 12 коп. за 1000 м³ (з урахуванням ПДВ, тарифу на тран-
спортування ТОВ «Оператор ГТС України», торговельної над-
бавки постачальника природного газу).

Ціну природного газу вказано без урахування тарифу на 
послуги розподілу природного газу для ПрАТ «Тернопільгаз», 
який буде оплачуватися згідно з окремою квитанцією, наданою 
газорозподільним підприємством у відповідності до Постанови 
НКРЕКП від 24.12.2019 № 3040 «Про встановлення тарифу на 
послуги розподілу природного газу для ПРАТ «Тернопільгаз».

Більш детальну інформацію можна отримати на офіцій-
ному веб-сайті товариства за адресою  http://teroblgaz.com.ua

Відбулося онлайн-
засідання 
студентського 

гуртка «Земля в 
порядку» за участю 
студентів-геодезистів та 
студентів спеціальності 
«Експертна оцінка землі 
та нерухомого майна» 
на тему: «Збереження 
та охорона земель як 
основа їх раціонального 
використання». 
Модераторами зустрічі 
виступили куратор 
груп ГЗ-11 та ГЕОЗ-11 
доцент Ірина Василівна 
Любезна і студентський 
декан факультету 
аграрної економіки та 
менеджменту Андрій 
Слота.

Під час онлайн-засідання 
учасники розглянули меха-
нізм організації збереження й 
охорони земель аграрного сек-
тора, запропонували найваж-
ливіші заходи, спрямовані на 

зменшення антропогенного й 
техногенного навантаження 
на землі сільськогосподар-
ського призначення. 

Учасники дослідили та 
проаналізували сучасний стан 
земель сільськогосподарсько-
го призначення. Доведено, що 
охорона земель є не лише не-
від’ємною складовою процесу 
раціонального використання 
земель, а його фундаменталь-
ною основою, яка забезпечує 
захист земель від впливу нега-
тивних чинників природного 
та антропогенного походжен-
ня, збереження продуктив-

ності сільськогосподарських 
угідь, підвищення їх еколо-
гічної стійкості та родючості, 
створення раціонального зем-
лекористування.

Студентами обґрунтова-
но, що перед адекватними 
державними органами постає 
завдання формування нової 
аграрної політики функціону-
вання цих агроформувань, яка 
би обов’язково поєднувала ви-
користання земель із заходами 
щодо  їхнього  покращення та 
охорони. А з цього - висновок: 
у сучасних реаліях нагальним 
є завдання формування таких 
власників і користувачів, які 
би поєднували використання 
земель із одночасним збере-
женням й охороною ґрунтів. 
Раціональне використання 
земельних ресурсів можливе 
тоді, коли економічна діяль-
ність буде проводитися з до-
тримання екологічних вимог, 
спрямованих на охорону землі 
як основу землекористування.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ: 
аналіз і пропозиції від студентів ТНЕУ
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Завдавати ударів 
ножем 62-річний 
чоловік став на очах 

у двох співробітниць, 
які в цей час перебували 
у кабінеті керівниці. У 
поліції кажуть - жінці 
дивом вдалося уникнути 
смертельного поранення.

-19 травня близько обі-
дньої пори на лінію 102 на-
дійшло повідомлення про те, 
що в одному з дошкільних за-
кладів Тернополя  вчиняєть-
ся замах на вбивство жінки, 
- розповіла слідчий обласної 
Нацполіції Андріана Слобо-
дян.- Виїхавши на місце події, 
правоохоронці встановили, що 
ножові поранення завідуючій 
закладом наніс її підлеглий - 
62-річний тернополянин.

Зі слів потерпілої, чоловік 
віднедавна працює двірником 
у дошкільному закладі. До сво-
їх обов’язків ставився сумлін-
но. Це підтверджують й жителі 
сусідніх будинків, кажуть, чо-
ловік справді підтримував по-
рядок на території дитсадка.

- Того дня завідуюча попро-

сила двірника скосити траву. 
Це чомусь розлютило чоловіка. 
Спочатку він відмовлявся вико-
нувати роботу, мотивуючи тим, 
що й так багато працює, відтак 
заявив, що буде звільнятися. 
Керівник не стала перечити, 
проте це ще більше роздрату-
вало тернополянина. Наносити 
удари ножем 62-річний жінці 
зловмисник став на очах  у двох 
співробітниць, котрі на той час 
перебували в кабінеті. Очевид-
ці втекли, а нападник встиг 
кілька разів вдарити ножем по-

терпілу. З пораненнями облич-
чя жінку одразу госпіталізува-
ли, - розповіли у поліції.  

Нападника затримали на міс-
ці злочину. Вирішується питання 
про обрання міри запобіжного 
заходу. У рамках кримінального 
провадження затриманому та-
кож буде призначена судово-пси-
хіатрична експертиза.  

Відомості за даним фактом 
внесено до Єдиного реєстру 
досудових розслідування з 
кваліфікацією «закінчений за-
мах на вбивство».  

РИЗИКОВАНЕ СЕЛФІ: 
у Тернополі підлітка 

вразило струмом
 на даху потяга

15-річний хлопець поплатився за 
бажання зробити епатажне селфі. 
Інцидент трапився в понеділок 

ввечері на вулиці Бродівській.
 - До поліції надійшло повідомлення від медиків 

обласної дитячої лікарні про те, що до них з закритою 
черепно-мозковою травмою, 30-відсотковими опіками 
тіла  доставили 15-річного тернополянина. З’ясувало-
ся, травми хлопець отримав внаслідок ураження елек-
тричним струмом. За попередніми даними, підліток ще 
з двома друзями прогулювалися на території залізнич-
ного депо. Зі слів товаришів потерпілого, хлопець хотів 
сфотографуватися та піднявся сходами на дах вагону. 
Від різкого удару струмом його відкинуло на землю, - 
повідомили в обласному управлінні Нацполіції.

Відомості за даним фактом внесено до Журналу єди-
ного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні 
правопорушення та інші події. Триває перевірка.

 Правоохоронці застерігають підлітків від необдума-
них вчинків - прогулянки на даху потягу можуть бути 
смертельно небезпечними. Також звертаються до бать-
ків: цікавтеся дозвіллям своїх дітей, аби попередити по-
дібні ситуації.

В банці знайшли ключик, 
А В ПЕЧІ – ГРОШІ

Це не казкова історія, а справжня, 
кримінальна, яка трапилася в селі на 
Борщівщині- Мешканка села Бурдяківці, 

покидаючи домівку, заховала ключ від будинку 
у банку біля дверей. Коли ж за декілька годин 
повернулася – зрозуміла, що в хаті побували 
непрохані гості, а зі сховку зникли усі гроші, - 
розповіли в обласному управлінні Нацполіції. 

Шість тисяч гривень, як сподівалася їх власниця, були на-
дійно сховані в несправній електропечі. Однак умілі злодії 
знайшли їх і там. Чемно закрили двері та зникли. Потерпіла 
звернулася до поліції, правохоронці встановлююсть усі об-
ставини.

- Вкотре застерігаємо - покидаючи оселю навіть на де-
кілька хвилин, особливо у селі, закривайте двері та забирай-
те ключі з собою, - нагадують поліцейські. - Сховки під ки-
лимком, горщиком з квітами чи під підвіконням давно відомі 
усім зловмисникам. Там шукають у першу чергу.

У помешканні злодії насамперед перевіряють шафи з одя-
гом, зазирають під матраци та під скатертини на столі, пере-
віряють мішки і банки з крупами і навіть залазять до печей 
і електродуховок. Тому зберігати у такий спосіб готівку не 
варто. 

- На жаль, більшість пенсіонерів саме у такі сховки  склада-
ють заощадження, - зазначають у поліції. - Попередьте про такі 
неприємності своїх родичів, котрі живуть у сільській місцево-
сті, розкажіть, що не слід довіряти і незнайомим, які просять-
ся до хати продаючи якийсь крам, пропонують допомогу або 
хочуть зняти родинні прокляття. Також не створюйте злочин-
цям умов, за яких вони можуть безперешкодно потрапити до 
житла та без особливих зусиль віднайти заощадження. 

Тернопільські 
поліцейські 
знайшли 

зловмисника, який 
надав неправдиве 
повідомлення про 
вибухівку у фінустанові 

Чоловік  двічі телефонував 
до працівників поліції. Спочат-
ку повідомив, що його відмов-
ляються обслуговувати пра-
цівники банку і він потребує 
допомоги правоохоронців. Че-

рез десять хвилин зателефону-
вав і заявив, що в приміщенні  
фінустанови закладений вибу-
ховий пристрій.

- Повідомлення про заміню-
вання банку, що у Тернополі на 
вулиці Миру, надійшло 21 трав-
ня близько 17.40, - розповіли в 
обласному управлінні Нацпо-
ліції. - На виклик виїжджала 
слідчо-оперативна група, ви-
бухотехніки та інші екстрені 
служби. Спеціалісти обстежили 

адмінприміщення та вибухоне-
безпечних предметів не знайш-
ли. Але на місці події працівни-
ки поліції виявили чоловіка, 
який повідомив про неправди-
ве замінування. Це був 50-річ-
ний житель обласного центру. 
Свого вчинку зловмисник пояс-
нити не зміг, адже перебував у 
нетверезому стані, у його крові 
виявили алкоголь. 

Слідчі розпочали кримі-
нальне провадження за неправ-

диве повідомлення про загрозу 
безпеці громадян, знищення чи 
пошкодження об'єктів власно-

сті. Згідно з законодавством, за 
вчинене загрожує навіть поз-
бавлення волі до шести років. 

Злочинців викрили у 
січні співробітники 
управління 

стратегічних розслідувань 
в Тернопільській області 
спільно з працівниками 
управління внутрішньої 
безпеки. Слідчі встановили, 
що міжрегіональна 
злочинна група підробляла 
документи, захисні 
голографічні елементи й 
торгувала ними. 

- Виявилося, що свою діяль-
ність організатор злочинного 
угруповання – 23-річний житель 
Запорізької області розпочав у 
серпні 2019 року, - розповіли в 
обласному управлінні Нацполіції. 
- У спільники взяв ще чотирьох 
осіб: свою землячку - 33-річну 
матір п’ятьох дітей, 24-річного 
жителя Миколаєва, 31-річного 
киянина та 26-річного жителя 
Івано-Франківщини.

За даними поліції, незаконний 
бізнес приносив чималі доходи 
зловмисникам. За посвідчення 
водіїв і свідоцтва про реєстрацію 
транспортних засобів ділки бра-
ли від п’яти до двадцяти тисяч 
гривень. Серед клієнтів були жи-
телі Тернопільської, Івано-Фран-
ківської, Чернівецької, Львів-
ської, Хмельницької, Київської, 
Миколаївської областей.

- Дільницю з виготовлення 
підробок організатор злочинної 
групи розмістив у власному по-
мешканні. Кожен з його спільни-
ків виконував свої ролі у проти-

правній діяльності. Приміром, 
житель Франківщини та киянин 
шукали потенційних клієнтів, 
24-річний житель Миколаєва за-
ймався  обробкою фотографій і 
друком документів, допомагала 
йому у цьому  єдина жінка у бан-
ді. Також серед обов’язків бага-
тодітної матері була відправка 
підробок замовникам через Нову 
пошту, - розповіли у відомстві.  

В учасників групи вилучили 
обладнання для виготовлення 
підроблених документів, комп’ю-
терну техніку, мобільні телефони, 
велику кількість стрічок і плівок 
із голографічними захисними еле-
ментами, банківські картки, гро-
шові кошти, чорнову бухгалтерію.

Організаторові та чотирьом 
учасникам оголосили підозри 
за ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.2 ст.199 
Кримінального кодексу України. 
Вирок зловмисникам оголосять 
у суді. 

Двірник дитсадка вдарив 
ножем завідувачку

Хильнув зайвого і «ЗАМІНУВАВ» банк

За посвідчення водія - 20 тисяч
Тернопільські правоохоронці передали до суду справу банди, 

що підробляла документи у великих масштабах
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Помаранчеві, 
небесно-блакитні, 
сонячні, фіолетові, 

світло рожеві та білі. У 
квітнику Надії Пісоцької 
сотні різноманітних 
ірисів. Кожні квітка – 
особлива і мимоволі 
притягує погляд. Йдучи 
вулицею наприкінці 
весни дуже важко 
оминути цю неймовірну 
квіткову оазу, адже 
вона просто притягує 
погляд. «Нашому ДНЮ» 
вдалося познайомитися 
із справжньою «феєю 
ірисів», квітникаркою-
аматоркою, яка 
надзвичайно любить 
свою справу Надією 
Пісоцькою. 

Тернополянка працює у бі-
бліотеці, а розведення ірисів 
та інших квітів – її хобі. Разом 
з чоловіком вони вирощують 
понад 300 сортів найрізно-
манітніших ірисів. Серед них 
є високі бородаті, карликові 
іриси та інтермедіа. Щороку у 
колекції з’являються нові ек-
земпляри. 

- Колекцію ірисів почала 
збирати моя бабуся ще на по-
чатку 90-х, - розповідає Надія 
Пісоцька. – Їй припали до душі 
ці красиві квіти і вона почала 
висаджувати різні сорти. Зви-
чайно, у ту пору ще не було до-
ступу до інтернету, тож цибу-
лини ірисів купувала на ринку 
або в нашого відомого селек-
ціонера Ігоря Хороша. Бабусі 
завжди помагав дідусь. Згодом 
їх сімейну справу перейняли 
ми з чоловіком і вже близь-
ко десяти  років розширюємо 
колекцію. Сьогодні бабусі 84 

роки, вона дуже щаслива, коли 
іриси квітнуть і радіє, що ми 
продовжуємо її справу. 

Догляд за такою колекцією 
забирає доволі багато часу і 
сил, адже потрібно і просапати, 
і покропити, щоб вберегти від 
хвороб, підживити. Проте пані 
Надія зізнається, коли вона 
працює у квітнику, то відчуває 
неймовірну насолоду. І радше 
вважає це відпочинком, а не 
роботою. До того ж у всьому їй 
допомагає чоловік і розділяє 
квіткове хобі. 

- Цьогоріч іриси лише по-
чинають цвісти, - розповідає 
жінка. – Вперше за багато ро-
ків квітнуть так пізно. Навіть 
не пригадую схожого року. Все 
через холодну весну. Тому пік 
цвітіння очікуємо на початок 
червня. 

Пані Надія зізнається, це 
дуже красиве видовище – не-
ймовірний аромат та веселко-
ві фарби заповнюють собою 
всю атмосферу навколо, кожна 
квітка вражає своїми барва-
ми. І що найцікавіше, кожна 
по-своєму пахне і має свій осо-
бливий шарм. 

Іриси – невибаглива і вдяч-
на квітка, переконана Надія 
Пісоцька. Якщо дотримувати-
ся нескладних рекомендацій, 
вони щороку тішитимуть ваше 
око пишним цвітом. 

- Саджати іриси можна під 
час цвітіння, тоді їх продають 
цілими кущами, або ж у липні, 
купуючи поділки (частину ко-
реневища ірису), - розповідає 
жінка. – Я частіше практикую 
саджати у липні. Хоч і два варі-
анти дієві. Іриси люблять легкі 
ґрунти. У мене в квітнику чор-
нозем, тому саджаючи іриси, 
я готую суміш ґрунту, торфу, 
піску і попелу, дрібку фітоспо-
рину, щоб вберегти від недуг, 
ллємо трішки води і загорта-
ємо цибулину чи кущ землею. 
Корені потрібно розправити, 
головне не загорнути повні-
стю цибулину, щоб сонечко 
її гріло.  А ще  іриси дуже не 
люблять замокання і застою 
води. Їх варто садити на соняч-
них ділянках. 

Після цвітіння квітконоси 
потрібно обрізати, а місця зрі-
зів посипати попелом. Листя 
обрізають вже восени. Якщо 

з’являються на листі жовті 
плями - обробляють фунгіци-
дами. Що цікаво, старші сорти 
значно витриваліші і стійкіші 
до недуг, аніж нові. Підживля-
ти іриси варто два рази у рік 
– ранньою весною ще по снігу 
азотними-калійними добри-
вами та через 3-4 тижні піс-
ля цвітіння  на мокру землю 
калійно-фосфатними, восени 
посипати кущі попелом. Не ра-
дять їх  підживляти розчином 
курячого посліду – кущі про-
сто збуяють. 

- Через 3-4 роки кущі ірисів 
потрібно розріджувати і пере-
саджувати кожних п’ять років 
на нове місце, - додає пані На-

дія. – Інакше рослини і їх цвіт 
стають дрібніші, вироджують-
ся. 

Пані Надія зізнається, з не-
терпінням чекає, коли всі її іри-
си розквітнуть і вона приведе 
у квітник бабусю, як через літ-
ній вік вже не часто виходить 
з будинку. Жінка зізнається, 
її захоплення додає  життєвої 
енергії, натхнення, позитив-
них емоцій всій родині. Мабуть 
тому, що іриси, як веселка, не-
суть добро і 
роблять людей 
щасливими. 

«ËÞÁÎÂ äî ²ÐÈÑ²Â 
óñïàäêóâàëà â³ä áàáóñ³ 
³ ïðîäîâæèëà ¿¿ ñïðàâó»

У колекції тернополянки – 
понад 300 сортів цих квітів

За легендою, знаменитий цілитель Гіппократ назвав 
іриси на честь давньогрецької богині Іриди, вісниці олім-
пійських богів, яка сходила на землю у вигляді веселки. 
Інша легенда розповідає, що коли Прометей подарував 
людям вогонь, спалахнула веселка – так раділа природа. 
Райдуга  переливалася весь день, вечір і ніч, а коли тем-
рява відступила і зійшло сонце, всі побачили, що на землі 
розцвіли дивовижні іриси – квіти, схожі на веселку. Слово 
"ірис" в перекладі з грецької означає "веселка". Науковці, 
зваживши на величезну палітру барв цієї квітки, залиши-
ли їй це стародавнє ім’я. 

Юля 
Томчишин.

У Збаражі цьогоріч вже 
зацвіла долина нарцисів, яку 
висадили минулого року на 
березі річки Гнізна виклада-
чі та вихованці Збаразького 
будинку дитячої та юнацької 
творчості, лідери учнівського 
самоврядування Збаражчини 
“Голосок” та небайдужі зба-
ражани. Цього року у місті 
висадили ще й долину ірисів. 
Тож за кілька років, як квіти 
розростуться, Збараж просто 

потопатиме у квітах.
А от у ботанічному запо-

віднику села Снітків Муро-
ванокуриловецького району  
незабаром розквітне унікаль-
на долина жовтих ірисів. На 
Вінниччину помилуватися 
неймовірною красою з'їжд-
жаються тисячі туристів. На 
площі 13 гектарів зарясніють 
жовті квіти.  

За легендою, поява доли-
ни ірисів пов'язана з історією 

кохання козачки та кріпака, 
що випасав тут панське стадо. 
Хлопця віддали у рекрути — 
дівчина приходила в долину 
й гірко плакала. Від цих сліз 
і проросли жовті квіти — як 
символ розлуки між ними. 
Місце, кажуть селяни, окрім 
неймовірної краси, вабить 
туристів своїми легендами, 
адже ростуть тут винятково 
жовті іриси. Навіть коли люди 
намагалися підсадити сині чи 

білі квіти, вони не прижива-
лися.

Гарний краєвид квітучої 
долини залучає в село ту-
ристів, але місцеві жителі 
наділяють місце містичними 
властивостями. Кажуть, що 
долина "відчуває" важкі для 
України часи. Так, квіти не 
розпустилися під час голодо-
мору, Другої світової війни і в 
2014 році, під час подій в Кри-
му і на Донбасі.

Долину ірисів створили у Зáаражі
А 13 гектарів цих квітів у природному заповіднику можна побачити на Вінниччині
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Ольга ЧОРНА.

У США собака отримав 
почесне звання доктора наук

Лабрадор на прізвисько Лось став 
почесним доктором наук Політехніч-
ного університету Вірджинії (США), 
повідомляє пресслужба освітнього 
закладу. Звання собака отримав за до-
помогу студентам у подоланні психіч-
них розладів. Лось розпочав «працюва-
ти» в університеті в 2014 році. За шість 
років провів 7500 консультацій зі сту-
дентами та був присутній на 500 захо-
дах, присвячених психічному здоров’ю. 
Трент Девіс, який працює в консульта-
ційному центрі закладу, розповів, що 
його пес допомагає студентам почувати 
себе комфортніше та розслабитися під 
час розмови з психологами. Торік Лось 
отримав звання «Тварина-герой» від 
Асоціації ветеринарів Вірджинії за до-
помогу студентам із тривожністю, де-
пресією та іншими розладами. Пес, коли 
не працює, любить плавати та їсти.
Англія потерпає без заробітчан: 

нікому збирати врожай
У британських фермерів - пробле-

ми: врожай є, продати можуть, а зібра-
ти - нікому. Дійшло до того, що принц 
Чарльз закликав британців готуватися 
допомогти фермерам - як у часи Другої 
світової, передають іноЗМІ. В Англії зараз 
сезон спаржі. Кожну рослину зрізають 
вручну і сортують для супермаркетів. На 
одній фермі на час збору врожаю необхід-
ні сотні рук. Досі проблем не було - при-
їжджали збирачі переважно зі Східної 
Європи. Цьогоріч заробітчан нема. Через 
пандемію кордони закриті. На весну-літо 
Британії треба близько 80 тисяч праців-
ників. Торік лише один відсоток праців-
ників ферм були британцями, бо роботу 
вважають дуже важкою та малооплачува-
ною. Цьогоріч місцевих - 14 відсотків. Та 
цього критично мало. В Англії багато хто 
втратив роботу. Але британці воліють 
оформити допомогу з безробіття, ніж піт-
ніти під сонцем на полі. Та фермери спо-
діваються: звернення принца Чарльза за-
радить, в іншому випадку врожаї ягід та 
овочів будуть втрачені.

25 найбагатших 
людей світу збільшили свої 

статки під час пандемії 
Статки 25 найбагатших людей сві-

ту за останні два місяці під час панде-
мії коронавірусу значно збільшили-
ся. Так, статки мільярдерів США, яких 
понад 600 осіб, зросли на 15%, або на 
$434 мільярди, свідчать результати до-
слідження Americans for Tax Fairness та 
Institute for Policy Studies. Під час панде-
мії загальний розмір статків мільярде-
рів зріс із $2,948 трильйона - до $3,382 
трильйонів. У п’ятірці багатіїв: засно-
вник Amazon Джефф Безос, засновник 
Microsoft Білл Гейтс, засновник Facebook 
Марк Цукерберг, інвестор і гендиректор 
Berkshire Hathaway Воррен Баффет і за-
сновник Oracle Ларрі Еллісон. У березні 
число мільярдерів у списку Forbes стано-
вило 614, а впродовж двох місяців зрос-
ло до 630. І ще: коли економіка США за-
глибилась в рецесію через коронавірус, 
до закону про надання допомоги під час 
пандемії потрапила податкова пільга 
спеціально для 43 тисяч американських 
мільйонерів та мільярдерів. 

Ірландці через
 173 роки віддячили 

індіанському племені 
У 1847 році індіанці племені чок-

то (США) відправили на допомогу Ір-
ландії $170, коли там лютував «кар-
топляний голод». Ірландці вирішили 
віддячити в боротьбі з коронавірусом, по-
відомляє The New York Times. Дізнавшись 
про страшний голод в Ірландії, індіанці 
чокто зібрали нужденним $170 - неймо-
вірна сума для тубільного племені. Те-
пер, через 173 роки, індіанці страждають 
від коронавірусу. Несподівано для всіх 
ірландці вирішили «повернути борг»: зі-
брали майже $3 мільйони. Цитати ірланд-
ців із соцмереж під дописом із закликом 
допомогти корінним американцям: «З 
Ірландії - з любов’ю. Ви допомогли нам, 
коли ніхто інший не допоміг». «Розповіді 
про доброту ваших предків завжди зачі-
пали моє серце. Я з почуттям смирення 
хочу повернути борг. Ірландія пам’ятає».

Словенці отримають 
сертифікати на відпочинок 
Влада Словенії надасть громадянам 

туристичні ваучери на відпочинок. Про це 
повідомляє ТСН. Неповнолітні отримають 
ваучери на 50 євро, а дорослі - на 200. Їх 
можна буде використати до кінця року під 
час відпочинку всередині країни. Напри-
клад, для оплати готелю чи сніданку. Аби 
використати ваучер, достатньо буде вка-
зати свій податковий номер і держава про-
тягом восьми днів компенсує підприємцю 
вартість ваучера. На ініціативу влада виді-
лить 345 мільйонів євро, аби підтримати 
внутрішній туризм. Це неабияк допоможе 
галузі, яка зазнала збитків під час пандемії. 

COVID-19 поставив 
вакцинацію на паузу: 

в зоні ризику мільйони дітей
 Пандемія коронавірусу в багатьох 

країнах серйозно перешкоджає медич-
ній допомозі, включаючи звичайні про-
цедури. Про це заявив голова Всесвітньої 
організації охорони здоров’я Тедрос Ада-
ном Гебреісус, передає пресслужба WHO. 
Він зазначив: програма вакцинації немов-
лят у 68 країнах серйозно ускладнена, що 
є ризиком для 80 мільйонів дітей у всьому 
світі. Й закликав до ефективної боротьби 
з дезінформацією щодо щеплень, яка охо-
плює світ. «Десятки мільйонів дітей, як у 
багатих, так і бідних країнах, ризикують 
заразитися на дифтерію, кір і пневмонію, 
які можуть бути смертельно небезпечни-
ми», - заявив Гебреісус. Раніше гендирек-
тор ВООЗ заявив, що ситуація навколо ко-
ронавірусу підриває міжнародні кампанії 
з вакцинації дітей від інших захворювань. 
Уже в 21 країні з низьким та середнім рів-
нем доходів не вистачає вакцин через пе-
рекриття кордонів.

«Цибулина» помста китаянки 
колишньому коханому

Жителька Китаю Чао відправила 
своєму колишньому бойфренду, який 
зраджував їй з іншими дівчатами, тон-
ну цибулі. Чао хотіла таким чином пом-
ститися колишньому коханому, пише 
Daily Mail. Дівчину залишив хлопець після 
року стосунків. Вона дуже переживала й 
багато плакала. Коли ж Чао дізналася, що 
хлопець після розриву почувається чудо-
во, - вирішила провчити його. Купила тон-
ну червоної цибулі та оплатила її доставку 
до будинку хлопця. І передала кур’єром 
записку: «Я плакала три дні, тепер твоя 
черга». Співробітник служби доставки чо-
тири години розвантажував цибулю біля 
будинку адресата. Сусід 
хлопця поскаржився:  
«Я точно плакав. Тепер 
весь житловий комплекс 
пахне цибулею».

Призовників 
перевірять на коронавірус

У час весняного призову, який через 
карантин перенесли на літо, призовни-
ків відправлятимуть на обсервацію, і 
кожного з них перевірять на коронаві-
рус. Про це начальник відділу комплек-
тування рядовим, сержантським складом 
і призову управління персоналу штабу 
командування Сухопутних військ ЗСУ 
Микола Качаненко повідомив у комента-
рі «Армія.Inform». «Термін обсервації - 14 
днів. Військовослужбовці строкової служ-
би будуть забезпечені засобами захисту, 
антисептиками тощо. І кожен призовник 
обов’язково проходитиме тестування на 
коронавірус», - запевнив Качаненко. Від-
правка строковиків до війська попере-
дньо запланована на 15 червня - кінець 
липня. У разі продовження карантину, 
прийматиметься окреме рішення.

 Україна хоче позичити 
майже 457 млрд. грн.

Україні необхідно у 2020 році пози-
чити близько 457 мільярдів гривень. 
Про це в інтерв’ю «НВ Бізнес» сказав мі-
ністр фінансів Сергій Марченко. «Сюди 
входить все: і внутрішні запозичення, 
і зовнішні. Щодо зовнішніх боргів, ми 
намагаємося фіналізувати нашу програ-
му з МВФ і вийти на борд найближчим 
часом. Це дозволить отримати від МВФ 
близько 3,5 мільярдів доларів цього 
року, плюс - розблокувати фінансуван-
ня Світового банку - ще до мільярда. Це 
також дозволить нам отримати макро-
фінансову допомогу від ЄС - 500 мільйо-
нів євро, які вже були, плюс 1,2 мільярди 
євро, які можемо отримати додатково», 
- сказав Марченко. Він зазначив, що це 
основні запозичення, які держава пла-
нує здійснити до кінця року.

Із лікарями - дефіцит
В українській медицині - брак ліка-

рів, повідомляють у Міністерстві охо-
рони здоров’я. «Дефіцит кадрів Україна 
найбільше відчуває в лікарях сімейної 
медицини, первинного контакту. А та-
кож - в лікарях-лаборантах, рентгеноло-
гах, лікарях променевої діагностики. За 
час епідемії відчутно бачимо, що маємо 
додаткову потребу в лікарях-епідеміоло-
гах, інфекціоністах, інтенсивної терапії», 
- сказала заступниця міністра охорони 
здоров’я Ірина Микичак. Тому коригу-
ватимуть державне замовлення для ме-
дичних навчальних закладів. Крім того, 
МОЗ працює над відновленням навчання 
лікарів-інтернів з епідеміології та інфек-
ційних захворювань.

Скільки країна 
втратила через карантин

Запроваджений через поширен-
ня коронавірусу карантин коштував 
Україні $53,5 млрд. У разі, якби Україна 
не запроваджувала карантину, то втрати 
економіки становили б $54 млрд. Про це 
йдеться в результатах дослідження Київ-
ської школи економіки, пише «Газета по-
українськи». Президент Київської школи 
економіки та ексміністр розвитку еконо-
міки, торгівлі та сільського господарства 
Тимофій Милованов заявив: те, що Укра-
їна зберегла за допомогою карантину, 
приблизно дорівнює тому, що Україна 
втратила через карантин, з економічної 
точки зору. Водночас, з етичної точки 
зору, важливіше зберегти людські життя. 

 «Стіну» Яценюка 
будуватимуть ще довго...

Згідно з інформацією, яку отрима-
ла громадська організація StateWatch 
від Державної прикордонної служби, 
реалізацію проекту «Стіна» плану-
ється перенести ще на 4 роки і завер-
шити до 2025-го. Очікувана вартість 
проекту складе 4,1 млрд. грн. За слова-
ми прикордонників, необхідність подо-
вження термінів облаштування кордону 
зумовлена зменшенням фінансування 
та зростанням ціни будівельних мате-
ріалів, робіт і послуг. У 2015-2019 роках 
уже витрачено 1,7 млрд. грн. Відповідно 
до показників бюджетної програми «За-
ходи з інженерно-технічного облашту-
вання кордону», за якою здійснюють-
ся витрати на «Стіну», на будівництво 
російсько-українського кордону в 2020 
році передбачено ще 400 млн. грн. У зга-
дані роки передбачалося облаштувати 
634 км інженерних загороджень, наразі 
облаштовано 546 км. 
Фермери у нас зникають як клас

Фермерські господарства в Украї-
ні почали стрімко зникати, і до кінця 
2020 року їх кількість може критич-
но скоротитися. Причина - відсутність 
підтримки з боку держави. Так вважає 
ексголова Асоціації фермерів і землев-
ласників України Іван Томич. В комен-
тарі APnews він заявив, що зараз дуже 
складна ситуація: «В Україні немає дер-
жавної підтримки дрібних фермерів-ви-
робників. І вони залишаються наодинці 
зі своїми проблемами. Наприклад, коли 
стається неврожай через погодні не-
гаразди». Він вважає, що найдієвішим 
механізмом захисту фермерів є страху-
вання. Але воно доступно не всім. «На 
сьогодні лише 2-4% фермерів мають 
можливість і страхують свої посіви», - 
шокує цифрами агроексперт. 

Чехія відновила 
видачу робочих віз

Чеські диппредставництва в Украї-
ні відновили роботу консульських від-
ділів, спрямовану на видачу робочих 
віз українцям. Генконсульство у Львові 
розпочало приймати візові анкети та до-
кументи 22 травня. Посольство Чеської 
Республіки в Києві відкрило консуль-
ський відділ 25 травня. Про це повідо-
мив глава МЗС Чехії Томаш Петршічек, 
передає Radio Prague International. 
«Чеська економіка потребує українських 
працівників. Ми прагнемо спростити 
ситуацію для чеської системи охорони 
здоров’я і сільського господарства, яким 
не вистачає сезонних працівників з-за 
кордону», - зазначив глава МЗС Чехії.

Квитки на потяги 
не дорожчатимуть

Міністр інфраструктури Владислав 
Криклій заявив, що залізничні квит-
ки не дорожчатимуть. «Перевізники 
повинні забезпечити доступні ціни, щоб 
швидше відновити роботу транспорту і 
подолати можливі психологічні бар’єри 
у пасажирів», - написав міністр у своєму 
Telegram-каналі. В автобусах та міських 
маршрутках вартість проїзду теж не по-
винна підвищуватись. Побачимо...

Весняного меду буде мало
Про недобір весняного меду та 

квіткового пилку цьогоріч заявляють 
бджолярі по всій території України. 
Одна з головних причин - несприятли-
ва для бджільництва холодна та дощова 
погода, пише Gazeta.ua. А в таку погоду 
бджоли майже не працюють. Крім того, 
цьогоріч в Україні фіксують масові отру-
єння бджіл через обробку полів хіміка-
тами. Тож, у результаті, ціна хорошого 
першого меду має бути 250-300 гривень 
за літр. Але чи зможуть його купувати 
прості люди?

Україна Світ

Новини nday.te.ua
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На фото Івана ПШОНЯКА: учні гімназії "Гармонія" Катерина Василечко, Маріанна Яшкін 
та студентка Галицького коледжу ім.В’ячеслава Чорновола  Ілона Дачишин.

Струни серця

гніздечко
Сімейне

В кожного народу 
є своя святиня,

А для українців – 
вишита хустина.

Світлий символ щастя 
й ніжності в серцях,
Мов весна квітуча, 
хусточка ось ця…

Шибки заплакано дивилися 
на свою господиню. За 
вікном скапувало жовтим 

цвітом деревце, яке так і не встигло 
натішитися своєю золотою вродою...

...Стас щоранку готував для Інни каву. 
Міцну. З дрібочкою солі й цукру. Як вона лю-
бить. Але напій залишався нечіпаним...

...Інні було незатишно у світі «правиль-
них» людей. Правильними називали себе її 
рідні. Даремно, що чоловік старшої сестри 
не пропускає жодної спідниці. Леся про це 
знає. Вдома скандалить, злоститься. А на 
людях усміхається. Тато часто зневажливо 
покрикує на маму. Мама звикла. Не скар-
житься. І, мабуть, не знає, що таке щастя.  

- Головне, аби люди бачили, що в родині 
все добре, - повчала Галина свою молодшу 
доньку. Інна не погоджувалася. 

- Нічого ти не тямиш, - казала на те Га-
лина. 

... Інні дісталися у спадок від бабусі квар-
тира, заощадження. Через це на Інну обра-
зилися всі. Сестра, - бо з чоловіком та двома 
дітьми живе разом з батьками. Мама, бо вва-
жала, що все мало перейти їй, а вона б уже 
розпорядилася, що кому вділити. Тато, бо не 
любив тещу й не сприймав молодшу доньку 
всерйоз. Швагро, бо заздрив. Хоча, всі знали: 
Інна - улюблениця Олександри. Однакові ха-
рактери. Схожість у смаках. Бунтарки за на-
турою.

А от Галина, єдина донька, - велике роз-
чарування для Олександри. Вийшла заміж за 
грубуватого Павла, який відразу не злюбив 
манірну тещу та вченого тестя. На дружину 
дувся, коли та модно одягалася чи збиралася 
на зустріч з друзями. З часом Галина, чого не 
могла їй пробачити Олександра, перетвори-
лася в жінку без смаку і манер.

Старша внучка була схожа на свого бать-
ка. А от Інна - копія Олександри. За це їй діс-
талася бабусина любов, а потім і житло...  

Інна була археологом. Шукала сховані в 
землі таємниці століть, загублені скарби. 
Батько її знахідки називав черепками та 
брязкальцями. Мамі не подобались Іннині 
експедиції. Олександра ж захоплювалася 
роботою внучки. Покійний чоловік був іс-
ториком, викладав в інституті. Олександра 
тішилася, що Інна також має причетність до 
цієї науки.

...Інна хотіла, аби її доля була схожою, як 
у дідуся з бабусею. Їхні взаємини були ніж-
ні навіть на схилі літ. Дідусь завжди кликав 
дружину Сашунею. Нічого не приховували 
один перед одним. Не сперечалися. Олексан-
дра й прожила недовго після того, як не ста-
ло чоловіка. Таким і має бути кохання, була 
переконана Інна.  

...Стас був спонсором однієї з археологіч-
них експедицій. Йому сподобалася симпа-
тична археологиня.  

Вони одружилися через рік після зна-
йомства. Матері не подобалося, що Стас на 
десяток років старший за доньку. Батько не-
долюблював бізнесменів. Сестра страждала, 
що Інна виходить заміж за багатство, ще й 
бабусину квартиру відхопила. Швагро зло-
стився, що й близько не дотягує до Стаса.        

У Стаса був бізнес і в сусідній країні. Тому 
вирішив перебратися туди жити. 

- Я не хочу втрачати свою роботу, - запе-
речувала Інна. - І міняти країну. 

- Так буде краще. 
...Стас хотів, аби Інна працювала в його 

бізнесі. А вона нічого не тямила в будівель-
ній справі, прибутках-видатках, квадратних 
метрах і кубометрах... 

...- Ми їдемо в Україну, - сказав неочіку-
вано Стас. - Маю терміново вирішити деякі 
справи. 

Інна гуляла містом і опинилася біля чо-
ловікового офісу. Не телефонувала. Просто 
хотіла його дочекатися. Ось він вийшов. 
Його перепинила молода жінка з хлопчиком 
у інвалідному візку. Стас нервово оглядався, 
жестикулював, очевидно, намагався її спро-
вадити. Потім дістав з портмоне гроші. Дав 
жінці. Та, витираючи сльози, покотила візок 
у напрямку зупинки. 

Інна передумала зустрічатися з чолові-
ком. Мусила обміркувати побачене. Що б це 
означало? Хотіла прослідкувати за незна-
йомкою. Але щось спинило...

...Інна зі Стасом поверталися до своєї за-
кордонної оселі. Їй не терпілося розпитати 
про побачене біля офісу. Не знала, з чого по-
чати розмову. І ось нагода випала. Стасові 
зателефонував колишній однокурсник - чо-
ловіки підтримували дружні стосунки, - й 
запрошував на хрестини доньки.   

- Пора й нам про дітей подумати, - ска-
зала Інна. 

Стаса це наче сполохало. 
- Рано про це говорити. У мене два ви-

гідні контракти. Це хороші прибутки. А ди-
тина... стільки клопотів. І хіба нам погано 
удвох? 

- Стасе, хто ця жінка з дитиною, що очі-
кувала тебе біля офісу? Я все бачила.

- А-а-а... Жебрачка. Грошей просила. Зна-
єш, скільки таких є? 

- Це неправда. Чому вона плакала? Чому 
ти озирався, наче соромився чи боявся цієї 
зустрічі? Я все одно все дізнаюся.   

- Добре, добре... Не хотів тобі казати. На-
стя народила дитину від мене. Інваліда. Че-
рез дурість... Був нетверезий. Їхав машиною. 
Було пізно. Побачив самотню дівчину. Запро-
понував підвезти. Вона не відмовилась. Я за-
віз її «на хату». І... там все сталося. Вона зна-
йшла мою візитку, мабуть, з кишені випала. І 
одного дня прийшла й сказала, що чекає ди-
тину. Нашу дитину. А мені цього було не по-
трібно. Просте дівчисько. Яка женячка? Яка 
дитина? Я пропонував гроші, аби позбулася 
малюка. Вперлася: ні! Перестрівала мене. 
Вона не влаштовувала скандалів. Говорила 
тихо, сумирно. І це мене страшенно дратува-
ло. Краще б кричала. Якось після чергової зу-
стрічі розплакалася й кинулася бігти. Пере-
чепилася. Впала. Сильно вдарилася. Пологи 
були передчасними... Тепер просить у мене 
гроші. Мовляв, бідує з дитиною. Але ж дер-
жава платить щось тим калікам... 

- І вона не заявила на тебе?
- Сказала, що не хоче, аби судили батька 

її дитини. Блаженна... Цього ніхто не знає. 
Ще якби дитина була нормальна - куди не 
йшло, а то... Інно, їх немає в моєму... нашому 
житті. Зрештою, хто не помиляється?!

Перед Інною наче був інший Стас, якого 
вона зовсім не знає... 

- Це не помилка. Ти повинен...
- Я нічого цій дурепі та її інвалідові не 

повинен! Не вказуй, що мені робити. Ти та-
кож на моїй шиї сидиш. Мій бізнес тобі не до 
шмиги. То пошукай, де тут зможеш черепки 
збирати. Хоча щось заробиш. 

У цю мить Інна зрозуміла: не зможе 
більше жити з цим чоловіком. Не хоче бути 
«правильною», як її сімейство. Бабуся Олек-
сандра її підтримала б...  

Стас відчував провину. Просив вибачен-
ня, що зопалу наговорив казна що. Каву що-
ранку готував. Задобрював подарунками. А 
їй було тісно в просторому будинку. Сумно й 
одиноко на чужині. 

...У валізку потрібно було вмістити кіль-
ка років її життя разом із небагатьма реча-
ми. Вона більше ніколи сюди не повернеть-
ся...

- Я цивілізована людина. Не можу тебе 
силою втримати. Але... не йди, Інно. 

- Я мушу, Стасе. 
- Ти знаєш мою таємницю. Та блаженна 

буде мовчати. І якщо хтось колись...     
- Не хвилюйся. І я мовчатиму. Хоча, маю 

одну умову. Дай мені адресу тієї жінки.  
...Квартира зустріла прохолодою. Інна 

знайшла старий бабусин пледик. Що трапи-
лось з весною? 

Її повернення кожен сприйняв по-
своєму. Мама паткала, що не втрималася 
біля заможного чоловіка. Батько, - що з 
жиру біситься. Сестра зловтішалася: гада-
ла, Стас сестру вигнав. Швагрові було не до 
Інни - в нього з’явилася нова пасія.

...Інна раділа, що зможе повернутися на 
колишню роботу. І ще дещо мусить зробити.

...Двері їй відкрила жінка, яку бачила 
біля Стасового офісу. Хлопчик сидів у інва-
лідному візку. Інна замітила: статками тут 
справді не пахне. 

- Дмитрик усе розуміє, - немов виправдо-
вувалася. - Тільки ходити не може.

- Я вам гостинці принесла. Ось, візьміть.
- Ви з благодійної організації?
- М-м-м... так...  
Настя не йняла віри, що їй виділили таку 

щедру допомогу: крім дитячих речей, ігра-
шок, смаколиків ще й конверт з грішми по-
клали. Але що ж то за благодійна організа-
ція? Вона ж нікуди не зверталася. 

Після цього пакунки з «благодійної ор-
ганізації» приносили кур’єри. Віддавали і 
швидко йшли геть. Настя не встигала нічого 
запитати. Інна не хотіла, аби Настя дізнала-
ся, що вона колишня дружина Стаса. Хтозна, 
чи взяла б гостинці.

...Що трапилось з веснами? Ця знову ви-
далась пізньою та холодною. Але Інну зі-
грівав бабусин пледик і любов двох чолові-
ків: Устима, з яким недавно  
розписалася, та їхнього 
майбутнього малюка. 

Буде хлопчик...      
  

До цього вона звикла ще 
чи не з пелюшок. Відтоді, 
коли її залишили у 

корзині біля дверей дитячого 
будинку. Декого з дітей 
горе-батьки хоч час від часу 
забирали додому на вихідні, 
а до неї так жодного разу 
ніхто і не прийшов. Коли 
Таня ще була меншою, вірила 
і сподівалась, що батьки 
неодмінно прийдуть по неї. 
Неодноразово свої слова і 
кулаками відстоювала, коли 
старші діти піддавали їх 
сумніву. Але згодом зрозуміла, 
що вони були праві і вона 
нікому в цьому світі не 
потрібна.

З обережністю і надмірною при-
скіпливістю дівчина обирала собі 
друзів. Можливо, тому серед дитбу-
динківських дружила лише з Оксаною 
– надійною, «перевіреною» одноклас-
ницею. Коли їм виповнилось по вісім-
надцять років, дівчата, закінчивши 
профтехучилище, разом вступили до 
інституту на економічне 

відділення. Серед двадцяти сту-
дентів-одногрупників Тані одразу ж 
приглянувся високий кароокий Пе-
тро, а Оксані – трішки нижчий Іван. 
Симпатії ці були двосторонніми, бо і 
хлопцям одразу ж впали в очі не схожі 
на інших дівчата.

Але наступного ж навчально-
го тижня Таню наче хтось підмінив. 

Якщо протягом минулого тижня вони 
з Петром проводили перерви за ціка-
вими, не по віку серйозними філософ-
ськими розмовами, то сьогодні одразу 
ж після першої пари, вона замкнулася 
в собі, відмовляючись розмовляти на-
віть з найкращою подругою.

– Чому? Чому саме він серед тися-
чі, мільйонів… виявився моїм братом? 
– плутались у свідомості думки.

Щойно викладач економічної те-
орії зробив перекличку присутніх на 
парі студентів, вона зрозуміла: «По-
милки бути не може. Бондаренко 
Петро Михайлович, хлопець, у якого 
вона закохалася з першого погляду 
– її брат». Буквально декілька років 
тому у дитбудинку вона випадково 
натрапила на своє свідоцтво про на-
родження, в якому навпроти графи 
– батько - було написано «Михайло 
Бондаренко».

Чи не вперше у своєму, доволі мо-
лодому, але нелегкому житті, вона 
відчула себе щасливою і комусь по-
трібною. І тут, мов грім серед ясного 
неба: брат.

Подруга достеменно про все дові-
далась аж увечері.

– Між вами немає жодної краплі 
схожості, – розраджувала, як могла, 
Таню. – Це якась помилка. 

 Наступного дня Оксана повідо-
мила приголомшливу звістку Івано-
ві, й обоє твердо вирішили будь що 
з’ясувати правду.

Не гаючи часу, у найближчі вихід-
ні вони, відшукавши ймовірну адресу 
Тетяниної мами, приїхали туди. Поба-
чене засмутило їх  – напіврозвалена 
хата, яка більше скидалася на сарай, а 
довкола неї непрохідні бур’яни.

– Кого ви тут шукаєте? – визирала 
з-за паркану допитлива сусідка.

– Пані Марію Бондаренко, – відпо-
віла Оксана.

– Та ніколи вона не була Бондарен-
ковою, та й заміжньою не була. Зава-
гітніла від Максима і народила доне-
чку. Одразу ж після пологів померла, 
тільки встигла висловити своє перед-
смертне прохання – записати батьком 
донечки Михайла Бондаренка, у яко-
го була без пам’яті закохана. А він про 
це і не знав, і не здогадувався. Та й досі 
не знає, – як на сповіді все одразу ви-
казала сусідка.

Від неї молоді люди дізналися і 
про те, що дівчинку віддали до дитбу-
динку, бо рідних у Марії не було – хто 
помер, хто виїхав за кордон.

Не їхали – мчали із села назад у 
місто. Попередньо зателефонувавши 
Тані та Петрові, домовились зустріти-
ся у центрі міста.

Петро уже чекав, коли підійшли 
Іван з Оксаною. Таня затримувалася, 
тож «детективи» одразу ж розповіли 
Петрові про все, що їм вдалось дізна-
тися.

– Я теж щойно розмовляв з бать-
ком і він запевнив, що крім мене і 
мого брата у нього дітей немає, – сві-
тився від щастя Петро.

… – Я не твій брат, – крикнув він, 
ще здалеку побачивши Таню.

А перехожі тільки здивовано по-
зирали на них і знизували плечима. 
Вони не могли зрозуміти радості з 
того, що він – не її брат.

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

ДОТИК
Солодкою ватою хмари
Знов день намотав на тополі,
А жайвір ген піснею марить
Над ще не перейденим полем.
Іду. І до цяточки ноти,
Здається, торкаюсь душею.
Як погляд, високий цей дотик,
Мов серденько, що над землею.

*   *   *   *   * 
 Босоніж по траві
На подвір'ї, де пустка болить,
Де акації дві,
Де сльозою стриножена мить.
Сивина, як вина
Перед втраченим часом колись.
А туман в полинах...
Крізь прожиті роки озирнись.
Під дощем сірий щем
Налаштовує краплі рясні.
Ми із пам'яттю йдем
У наструнені спогади днів.
І прошу: "Почекай,
Неоправданий смутку живий,
Я поклонюсь, де край
Говіркої трави"

*   *   *   *   * 
Не дощинки - теплі самоцвіти
Знов наснились на губах твоїх.
Цілували їх і я, і вітер,
Замовкав, як час, приблуда-сміх...
Повернути б день 

отой вогнистий,
Перевитий пахощами трав....
Де калина в розсипах намиста,
Не тебе - веселку розплітав.

НЕЗНАЙОМКА
Погляд випив легку прохолоду...
В хвилях русих вітер молодів.
Ні, не жінка - це крикливий подив,
Від якого - спрага звичних слів.
Усмішка обличчя заквітчала,
Стежкою пливла від джерела,
Відеречко сонцем вигравало....
Не водицю - ранок понесла.

 
ЧАСОПЛИН

Розчісує хвилястий вітер
Порідлі промені дощу,
Гойда калюжа дивний витвір
Із пелюсткового плачу.
Прочинить травень в літо двері
І, мабуть,з легкої руки
Зачервоніють на папері
Вишнево писані рядки.

Володимир КРАВЧУК.

Що трапилось 
З ВЕСНАМИ?

Щось було не так із тією весною. 
Холодна, невтішна та заплакана, наче молода вдова. 

Дерева довго стояли в сумних чорних хустинах. 
А коли взялися зеленню, їх били морози. 

Поривисті вітри студили світ. 
Скупого сонячного проміння не вистачало, аби зігріти 

землю та спраглі за теплом людські душі...

Ольга ЧОРНА.

Сокровенне

Я  – не твій брат
Життя  не шкодувало її, піддаючи різним 

випробуванням. Але вони не зламували її, а 
навпаки – робили сильнішою. Це вони – мамині 

і татові донечки з синочками звикли мати 
усе готове, а їй самій завжди доводилось 

прокладати собі шлях, виборювати 
і відстоювати своє місце під сонцем.

Невигадане

ЛІРИЧНИМ РЯДКОМ
* * * * *

Заховався вітер під кущем калини,
Задрімав до ранку, втомлений в траві.
Пробудився з сонцем – полетів в долину,
У росі скупати шати лугові.
Прилетів на луки – посміхнувсь лукаво,
Сколихнув туману білі рукави.
Стрепенувся жайвір – 

в діамантах трави,
Забриніла пісня – день іде новий.

Марія ГУМЕНЮК. 

Люблю коли дзеленчать зорі, наче 
дзвоники на різдвяних палицях 
колядників. Вечір і дзвоники зір 

нагадують, що ми далеко не одні під 
куполами небес.

Люблю як пахне матіола. Вона така маленька, 
непомітна, не має пишноти, її скромний вигляд 
важко назвати красою. А запах! О, в ньому можна 
потонути... Він огортає людину невидимими чару-
ючими павутинками незвіданого солоду, заворо-
жує, п'янить, дурманить. Яка мала рослинка, а яка 
ширина аромату...

Люблю червоний борщ, приправлений часни-
ком і паприкою, зі смаженими пиріжками з кар-
топлею і кропом. Така традиційна нехитра їжа 
смакує завжди. Насичує голод, частує душу. Укра-
їнський борщ, вишивана скатертина, пиріжки з 
картоплею - наче синоніми до слова "щастя". Одні 
з його багатьох мільйонних елементів.

Люблю йти польовою запиленою дорогою з 
грудками землі під ногами, з подорожниками по 
краях, з синьоокими волошками обабіч, з ніжни-
ми маками, які щодня бачать очі сонця.

Люблю повітря після дощів, коли небо випла-
калось і прояснилось, й останні краплі принесли 
веселку, таку ж давню, як і світ, таку ж красиву, як 
дівчина, що зібралася до шлюбу.

Люблю тумани, які табунами хмар осідають на 
землю, на дерева, на дахи будинків. І, наче кучеря-
ві баранчики, кудись ідуть, ідуть... Мабуть, в свої 
полонини.

Люблю дивитись через вікно на зливи. Після 
них настає спокій. Люблю, коли горить свічка біля 
ікони. Люблю храми чистих душ, які чують зорі...

Люблю...
Неля ДРИБОТІЙ.

Етюд

Люблю
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СПОРТАРЕНА

Клуби першої ліги проголосували 
за догравання чемпіонату 
України з футболу в 

нетрадиційному форматі. Таке рішення 
підтримали представники восьми 
клубів, шість висловилися проти, один 
- утримався, а ще один не з'явився на 
засідання.

Можливі варіанти догравання турніру вже 
обговорюються. Дискусія буде тривати протя-
гом тижня. Після цього ПФЛ розгляне запро-
поновані варіанти на виконкомі Української 
асоціації футболу. Очікується, що найкращі 
шість команд розіграють місця у прем'єр-лізі в 
міні-турнірі.

Тим часом, за повідомленнями спортивних 
ЗМІ, 17 червня УЄФА проголосує за проведен-
ня 1/4 фіналу Ліги чемпіонів у форматі одного 
матчу. Революційний формат завершення ЛЧ за-
пропонувала робоча група УЄФА. Після чверть-
фінальної стадії повинен відбутись фінал чоти-
рьох. Усі поєдинки цього раунду відбудуться у 
Стамбулі, який і мав бути господарем фіналу в 
2020 році. Ліга чемпіонів відновить матчі 8 серп-
ня, Ліга Європи – двома днями раніше. Щодо її 
формату інформації наразі немає.

Якщо УЄФА затвердить такий формат, то 
буде змушена перенести і поєдинки національ-
них збірних у Лізі націй, які наразі заплановані 
на вересень. 

У четвер, 21 травня, на київському стадіоні 
"Оболонь-Арена" відбулася Рада ліг ПФЛ, під час 
якої клуби Першої та Другої ліги вирішували 

долю сезону 2019/20.
Рішенням більшості клубів (14 - за, 5 - проти, 1 - утримався) 

сезон у Другій лізі вирішили завершити достроково. 
Відкритим залишається питання обміну між лігами. Його ви-

рішать під час виконкому УАФ, крайній термін проведення якого 
- 6 червня.

Відтак, тернопільська «Нива» стала чемпіоном у своїй групі 
Другої ліги і отримала шанс підвищитися у класі. 

Нагадаємо, що до припинення першості у зв’язку з каранти-
ном турнірна таблиця чемпіонату Другої ліги у групі А вигляда-
ла так:

Українські футболісти Андрій Шевченко та 
Ігор Бєланов потрапили до рейтингу гравців, 
які суперечливо виграли "Золотий м'яч". Також 
до списку гравців, які сумнівно стали найкращими 
гравцями року, потрапили: Маттіас Заммер, Луїш 
Фігу, Майкл Оуен, Павел Недвед, Фабіо Каннаваро, 
Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду та Лука Модрич. 
Ігор Бєланов виграв "Золотий м'яч" у 1986 році, а Ан-
дрій Шевченко - у 2004-му.

Чемпіонат світу з хокею 2023 року, який має 
пройти у Санкт-Петербурзі, може відбутися у 
Швейцарії. Швейцарці втратили чемпіонат світу 
в нинішньому році через пандемію коронавірусу 
і тепер сподіваються, що їм  вдасться провести ЧС 
у 2023-му році, який за планом має пройти у Росії.  
Крім того, у Санкт-Петербурзі повинні побудувати 
найбільшу арену на 23 тис. глядачів, але будівництво 
відстає від графіка, і якщо стадіон не встигнуть добу-
дувати, то ЧС не зможе відбутися в Росії.

Друга причина, чому ЧС-23 можуть перенести у 
Швейцарію, - рішення Всесвітнього антидопінгового 
агентства про заборону проведення в Росії великих 
змагань, на яке була подана апеляція до Міжнарод-
ного спортивного арбітражу.

Українська асоціація футболу прагне зберег-
ти ще на один відбірковий цикл тренерський 
штаб під керівництвом Андрія Шевченка, який 
вивів збірну України на Євро-2020 з першого міс-
ця у групі. Шевченко і його асистенти отримають 
від УАФ пропозицію продовжити контракти на 
2,5 роки - до завершення чемпіонату світу-2022 в 
Катарі. Чинна угода Андрія Шевченка закінчується у 
липні 2020 року, вона була розрахована до завершен-
ня Євро-2020. Однак, через пандемію коронавірусу 
чемпіонат Європи було перенесений на 2021 рік.

Андрій Шевченко, який виступав за "Мілан", 
увійшов до символічної збірної разом зі своїм ко-
лишнім одноклубником по італійському клубу та 
"Динамо" грузином Кахою Каладзе.

«Українець вже виграв усе з "Міланом", включа-
ючи скудетто, Лігу чемпіонів і "Золотий м'яч". Він 
забив 176 м'ячів у більш ніж 300 іграх за "россоне-
рі". Шевченко вважається одним з найсильніших 
нападників, яких коли-небудь бачили: швидкий, 

потужний, технічно обдарований і здатний забити 
з будь-якої точки футбольного поля. Шевченко був 
просто нестримним у свої міланські роки", - написа-
ли італійці.

Чемпіонат України з гандболу завершили до-
строково через пандемію коронавірусу.

Чемпіоном у восьмий раз поспіль став запорізь-
кий "Мотор". Кубок України з гандболу буде розігра-
ний у серпні і поки скасовуватися не планується.

До припинення чемпіонату українські команди 
зіграли по 16 матчів. У турнірній таблиці "Мотор", 
який набрав 32 очки, - перший. У другого "Запоріж-
жя" – 24 пункти.

Українка Ольга Харлан завершила сезон до 
введення карантину на першій сходинці світово-
го рейтингу FIE. У цьому змагальному циклі Ольга 
встигла виграти бронзу на етапі Кубка світу у фран-
цузькому Орлеані, а також стала чемпіонкою на ана-
логічному турнірі в Солт-Лейк-Сіті, США та на Гран-
прі Монреаля в Канаді.

Виконавчий комітет АФУ прийняв рішення 
вважати сезон-2019/20 в українській футзальній 
Екстралізі завершеним, а переможцем визнали 
херсонський «Продексім».

Друге місце у турнірній таблиці посів «ХІТ» 
(Київ), третім став «Ураган» (Івано-Франківськ).

Також прийнято рішення зупинити подальше 
проведення чемпіонату України з футзалу серед 
команд Першої ліги та вважати його завершеним. 
Нагородження призерів обидвох чемпіонатів відбу-
деться у термін та спосіб, погоджений з клубами.

Українські футбольні 
клуби отримали 
новий проект 

календаря матчів після 
відновлення сезону, 
за яким фінал Кубка 
України заплановано на 
25 липня.

Раніше півфінали Кубка 
України планували провести 
10 червня, тепер - 24 червня. 
Фінал Кубка України має від-
бутися 25 липня у Тернополі.

Чемпіонат України має 
бути відновлено 30 травня 

матчами 24-го туру. Заключні 
матчі прем'єр-ліги зіграють 
19 липня. Однак і тут є пев-
ні сумніви. Справа в тому, що 
клуби виступають проти ре-
комендацій МОЗу щодо при-
сутності на матчах не більше 
50 осіб. Чим завершиться ця 
суперечка – покаже час.

Однак, у будь якому випад-
ку сезон завершиться іграми 
плей-офф за участь у Лізі Єв-
ропи 29 липня та 1 серпня.

Наразі в чемпіонаті Укра-
їни зіграно 23 тури. Лідирує 

"Шахтар", у якого 59 очок. 
Другою з 46 пунктами йде 
"Зоря", "Динамо" має стільки 
ж балів та займає третє місце.

Нагадаємо, 13 березня 
відбулося жеребкування пів-
фіналу Кубка України – "Ди-
намо" зіграє з "Минаєм", а 
"Маріуполь" - з "Ворсклою".

Як «НИВА» стала чемпіономГострі кути круглого м’яча

ФІНАЛ КУБКА УКРАЇНИ 
таки відбудеться у Тернополі

 НОВИНИ ПРОФЕСІЙНОГО РИНГУ

Екс-чемпіон світу за версією WBC Олександр 
Гвоздик може отримати шанс завоювати 
новий титул. У команді росіянина 

Дмитра Бівола, який є володарем поясу WBA, 
на наступний бій розглядають кандидатуру 
українця. 

Менеджер російського боксера Вадим Корнілов сказав, 
що такий поєдинок можливий, якщо у Бівола не буде інших 
варіантів.

На цей момент у Гвоздика немає у рейтингу WBA. У рей-
тингу WBC українець - третій, у рейтингах IBF і WBO – сьомий.

Олександр став чемпіоном світу за версією WBC у напів-
важкій вазі у грудні 2018 року, нокаутувавши Адоніса Стівен-
сона.

Після цього українець провів успішний захист титулу 
проти Дуду Нгумбу в березні 2019-го.

У жовтні цього ж року Гвоздик втратив титул. В об'єд-
навчому поєдинку з чемпіоном IBF Артуром Бетербієвим він 
програв технічним нокаутом.

Натомість, 29-річний російський боксер Дмитро Бівол  на 
професійному ринзі провів 17 поєдинків і всі виграв (11 но-
каутом). У 2016 році він переміг українця Євгена Махтієнка.

* * *

Легендарний американський боксер Майк 
Тайсон заручився підтримкою президента 
WBC Маурісіо Сулеймана.

 Глава WBC готовий включити його у рейтинг, щоб аме-
риканець зміг повернутися на ринг. Президент WBC називає 
Тайсона, який став наймолодшим чемпіоном  світу в історії 
суперважкої ваги, іконою спорту. Також  припускає, що аме-
риканець може стати найстаршим чемпіоном у світу, побив-
ши рекорд Джоржа Формана. Останній виграв титул у 45 
років. До слова, рекорд Формана прагне побити і 44-річний 
українець Володимир Кличко.

Сулейман впевнений, що 53-річний Тайсон, попри сер-
йозний для боксу вік, зберіг свою потужність і може нокау-
тувати суперників, тож допоможе мрії Тайсона здійснитися. 
Зазначимо, що лідером рейтингу WBC у суперважкій вазі є 
американець Деонтей Уайлдер. Чинний чемпіон світу – бри-
танець Тайсон Ф'юрі. 

Услід за Тайсоном легенда боксу Евандер Холіфілд також 
повідомив про повернення у ринг, тож, ймовірно, вони змо-
жуть провести свій третій бій. Два попередні завершилася 
перемогою Евандера Холіфілда. 
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Кропиву варто 
додати в раціон 
кожній людині. 

Адже всього 100 г листя 
наситять організм 
важливими вітамінами.

Гурманам подобаються 
легкі салати з кропиви, до 
яких можна, втім, додати зеле-
ну цибулю, горіхи, яйця, селе-
ру, сметану або олію та інші ін-
гредієнти. А ось до щавлевого 
зеленого борщу обов'язково 
потрібно додати дрібно нару-
бане кропив’яне листя.

Часто кропиву разом зі 
шпинатом, цибулею, ревенем 
та іншими рослинами вико-
ристовують як начинку для 
пирогів. Це не тільки смачно, 
але і надзвичайно корисно. 
А зі свіжого соку кропиви го-
тують різноманітні вітамінні 
коктейлі, желе, муси та інші 
поживні смаколики.

МАЛОКРІВ’Я, АСТМА, 
ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ -  

І ТУТ ЗАРАДИТЬ КРОПИВА
З вітамінів, які містяться в 

кропиві, особливо цінними є В 
і С. Також великий вміст каро-
тину, фітонцидів, різних міне-
ральних речовин, заліза, маг-
нію, кальцію.

Кропива позитивно впливає 
на здоров'я людей, які стражда-
ють астенією або гіпотонією. 
Вона сприяє нормалізації обмі-
ну речовин, заспокоєнню нер-
вової системи.

Рослина має м'яку сечогін-
ну дію і знижує цукор у крові. 
При цукровому діабеті треба 
листя кропиви (20 г) залити 
водою (200 г) і закип'ятити. 
Після 10-хвилинного томління 
на ледве помітному вогні тре-
ба настояти відвар близько 3 
години, профільтрувати його і 
пити впродовж дня перед кож-
ним прийомом їжі.

До списку того, чим корис-
ний відвар з кропиви, потрібно 
додати її антигістамінні влас-
тивості. Навіть в разі астми до-
помагає такий простий рецепт: 
подрібнені сухе листя кропиви 
(1 ч. л.) змішати з окропом (0,5 
л), півхвилини прокип'ятити і 
дати настоятися кілька хвилин. 
Випивати потроху, щоб вжити 
склянку відвару протягом дня.

КРОПИВА ЗДАТНА 
ПІДВИЩУВАТИ

 ГЕМОГЛОБІН КРОВІ, 
А ТАКОЖ ШВИДКІСТЬ 

ЇЇ ЗГОРТАННЯ.
Щоб збільшити чоловічу 

силу, потрібно приймати відвар 
з насіння рослини. Пити щодня 
по 2 склянки відвару, пригото-
ваного з 1 ст. л. насіння і 0,5 л 
води.

У гомеопатії застосовують 
препарати з кропиви при ліку-
ванні алергічної кропив'янки, 
що супроводжується печінням, 
подагри, ревматизму і опіків. 

ВІТАМІННИЙ ЧАЙ 
Один з найпоширеніших 

способів лікування кропивою 
– з допомогою чаю. Кропиву 
включають в чайний збір при 
лікуванні подагри, ревматиз-
му, захворювань печінки, жов-
чного міхура, для нормалізації 
обміну речовин, лікування 
простатиту. 

Найпростішим рецептом 
чаю з кропиви користують-
ся навіть без призначення 
лікаря. Для цього до 2 ч. л. 
листя і кореневищ кропиви 
потрібно додати 500 г води 
і прокип'ятити протягом 2 
хвилин на слабкому вогні. 
Отриманий чай настоюють 5 
хвилин і проціджують. При-
ймають відвар відразу після 
сну і перед ним, теплим, по 
склянці, невеликими ковтка-
ми. Курс прийому - близько 2 
тижнів.

Сечокам'яна і жовчно-
кам'яна хвороба, біль у сугло-
бах, ревматизм - саме ті захво-
рювання, перебіг яких значно 
полегшить трав'яний збір, в 
який входить і листя кропиви. 
Склад  сухої суміші приблизно 
такий: листя кропиви - 10 г; 
коріння, квітки і листя кульба-
би - 10 г; хвощ лікарський - 5 г; 
листя берези - 5 г; плоди шип-
шини - 5 г. Готується відвар з 2 
ч. л. суміші і 0,5 л води. Трави 
заливають окропом і настою-
ють 20 хвилин. Настій проці-
джують і повністю охолоджу-
ють. Пити цей чай треба тричі 
на день по 150 г. Курс лікуван-
ня - місяць. Але перед почат-
ком потрібно обов'язково про-
консультуватися у лікаря.

Також кропива ефективно 
очищає кров, що необхідно 
при багатьох недугах. Реко-
мендований чай з кропиви і 
здоровим людям, адже допо-
магає зняти весняну втому і 
дає потужний заряд енергії.

Але треба бути готовим до 
того, що на початку лікування 
кропив'яним чаєм стан люди-
ни трохи погіршується. Часто 
починаються болі в запалених 
органах. Але це тільки зна-
чить, що почалася потужна 
терапія.

Також з кропивою реко-
мендують приймати ванни, 
робити компреси і обтирання 
відваром. Якщо настояти про-
тягом 2 тижнів свіжу сирови-

ну на спирті, розведеному на-
впіл водою, то вийде чудовий 
засіб для протирання шкіри 
при акне та інших проблемах.

Настоєм кропиви рекомен-
дують обполіскувати волосся, 
щоб не випадало, швидше рос-
ло і менше сивіло. 

ЯК ВЖИВАТИ 
Й КОМУ НЕ МОЖНА

Здорова людина, що вжи-
ває кропив'яний чай у про-
філактичних цілях, може об-
межитися двома підходами 
по 15 днів. А для більш повно-
го звільнення організму від 
шкідливих речовин, включа-
ючи очищення шкіри, необхід-
но не менше 3 курсів.

Однак якщо в організмі 
людини виявлено накопичен-
ня великої кількості рідини 
від порушення роботи нирок 
або серця, то кропив'яний чай 
використовувати не рекомен-
дується, втім, як і інші сечогін-
ні збори. Протипоказана кро-
пива і тим, у кого дуже «густа» 
кров, діагностовано наявність 
кісти, поліпи, пухлини матки 
чи придатків.

ЯК ПРАВИЛЬНО ЗІБРАТИ 
Для медичних цілей най-

краще підходить кропива дво-
домна. Саме вона так сильно 
жалить від найменшого доти-
ку. Збирати кропиву потрібно 
переважно в місяці її цвітіння, 
з травня по липень. Можна за-
готовляти всю рослину або 
окремі частини. Листочки аку-
ратно знімають зі стебла, коли 
вони ще зовсім свіжі. Суцвіття 
збирають у момент повного 
розпускання, а стебла - коли 
ще не встигли здерев’яніти. 
А ось коріння кропиви краще 
збирати восени або навесні. 
Для цього кореневища най-
більших рослин викопують, 
очищають від залишків землі 
та промивають в проточній 
воді. 

Сушити можна в штучній 
сушці або на відкритому до-
бре провітрюваному місці, за-
тіненому від прямих сонячних 
променів.

Зберігати висушену про-
дукцію потрібно в закритих 
ємкостях, наприклад, в карто-
нних коробках, не більше року. 

ЗАГАЛОМ, КРОПИВА 
ПОДАРУЄ І ЗДОРОВ'Я, І КРА-
СУ, ЯКЩО НЕ ЛІНУВАТИСЯ ЇЇ 

ЗБИРАТИ І ЗАВАРЮВАТИ!

Все більше і більше соковитої зелені, стиглих 
овочів, таких довгоочікуваних солодких ягід 
з’являється на прилавках ринків та магазинів. 

Незважаючи на весняний настрій і теплі сонячні 
промінчики, якими нерідко обдаровує нас травнева 
погода, її мінливість і нестійкість все ж залишається. 
Саме в травні температура повітря може підніматися 
до 25 ºC або опускатися до 1-2 ºC. Такі перепади, 
а також ослаблений після зими імунітет, часто 
призводять до застуд і погіршення самопочуття.

ЧОМУ СЛІД ВЖИВАТИ В ЇЖУ 
ЯКОМОГА БІЛЬШЕ СЕЗОННИХ ПРОДУКТІВ?

ЦЕ КОРИСНО! Більшість таких продуктів надходять 
нам «прямо з грядки», вирощені без небезпечних добрив і 
не оброблені хімією.

ЦЕ СМАЧНО! Натуральний і яскравий смак свіжих про-
дуктів не зрівняється з консервованими, маринованими 
та іншими заготовками, багатими спеціями і сіллю.

ЦЕ ДЕШЕВШЕ! Немає необхідності їх тривалого збері-
гання (опалення, освітлення, охорони) і вони не вимага-
ють додаткових зусиль для виробництва.

ЩАВЕЛЬ. До складу щавлю входять натрій, 
фосфор, залізо, цинк, йод, мідь, фтор, вітаміни 
А, В1, В2, В6, безліч корисних кислот, таких як 
щавелева, лимонна, аскорбінова та інші. Ща-

вель корисний для зору, складу крові, зміцнює м’язи серця і судин, 
зміцнює зуби, допомагає від стресів і безсоння. Щавель можна ви-
користовувати як протизапальний, ранозагоювальний, знеболю-
ючий, протиалергічний засіб. Однак не рекомендується вагітним 
та жінкам, що годують. З щавлю варять зелений борщ, додають 
в салати, використовують його в якості начинки для пирогів, ва-
рять компоти, соуси, кисіль. Щавель використовується і в косме-
тології для виготовлення масок, лосьйонів, шампунів, бальзамів.

ШПИНАТ. Важко назвати інші овочі чи зелень, 
які можна порівняти за величезною кількістю 
корисних речовин зі шпинатом. Його ніжні лис-
ти багаті білком, вуглеводами, бета-каротином, 

насиченими і ненасиченими жирними і органічними кислотами, 
вітамінами А, В, С, К, Е, РР, Н, клітковиною, крохмалем і великим 
набором необхідних людині мікроелементів.

САЛАТ ЛАТУК. Містить вітаміни A, B1, B2, B3, 
B4, B5, B6, B9, C, E, K, а також залізо, марганець, 
мідь, цинк, калій, кальцій, магній, натрій, фос-

фор, йод. Має відхаркувальні, сечогінні та седативні властивості. 
Покращує апетит, травлення, стан шкіри і сухожиль. Знижує рі-
вень холестерину в крові.

М’ЯТА. Сьогодні людині відомо приблизно 
триста видів м’яти, проте широкого поширен-
ня набули тільки близько 20-25 видів цієї рос-
лини. М’ята багата ментолом (міститься в лист-
ках рослини), який є місцево знеболювальним 

засобом, має  спазмолітичні та антисептичні властивості, сприяє 
рефлекторному розширенню коронарних судин.

БАЗИЛІК. Цю приправу часто називають цар-
ською травою. І це правда. Сік свіжого листя й  
ефірне масло базиліка містять каротин, цукор, 
фітонциди, рутин і вітаміни С, РР, В2. Головне 

правило: з базиліком – не переборщити. Його важливо додавати 
в страву в  останній момент. Так ця приправа найкраще збереже 
свій неповторний аромат. 

МОЛОДА КАПУСТА. Це найяскравіший пред-
ставник травневого набору продуктів. І міс-
тить океан корисних речовин: весь набір віта-
мінів (С, А, В1, В2 і В3 (нікотинова кислота), Р, 

К та інші), сірка, кальцій (так-так) , калій, фосфор, і відмінна кліт-
ковина, лактаза ліпаза, протеаза, і повна відсутність сахарози, що 
робить цей продукт незамінним для діабетиків. 

РЕДИС. У редисці міститься велика кількість 
вітамінів С, В, РР, калій, фосфор. Також є натрій, 
магній, залізо. Редис має протимікробну дію, 
знімає запалення. Сік, отриманий з редису, по-
кращує травлення і обмін речовин. Особливо 

корисний він тим, хто страждає на подагру, ожиріння, цукровий 
діабет. Вживання редиски покращує колір обличчя і бадьорить, 
покращує роботу серця і зміцнює стінки судин. Завдяки великій 
кількості клітковини редиска знижує рівень шкідливого холесте-
рину в крові, виводить з організму токсини.

ЦІЛЮЩІ ВЛАСТИВОСТІ
ЗВИЧАЙНОЇ КРОПИВИ

У ТРАВНІ ЇЇ ВЖЕ МОЖНА ЗАГОТОВЛЯТИ, ЩОБ НЕ КУПУВАТИ АПТЕЧНУ

КультураЦілющі 
краплини 
НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ

ТОП НАЙКОРИСНІШИХ ПРОДУКТІВ ТРАВНЯ
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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, 19.20 Д/с «Боротьба за ви-

живання».
13.10, 15.10, 00.30, 03.00 «На 

Карантинi»: марафон.
16.20 Телепродаж.
16.50, 03.55 #ВУкраїнi.
17.30 Д/с «Дикi тварини».
18.20, 04.25 Тема дня.
19.55 Д/с «Таємне життя собак».
21.35, 23.55, 02.50, 05.50 UA:Спорт.
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.15 Т/с «Максимiлiан та Марiя Бур-

гундська».

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, 04.15 «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».
20.45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
22.45 Х/ф «Геркулес».
00.40 Х/ф «Єлена Прекрасна».

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. 

Третiй зайвий».
18.00, 19.00, 02.10 «Стосується кож-

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

Злочинець мимоволi».
23.50 Т/с «Слiдчий Горчакова».
00.50 Х/ф «Бережи мене, мiй 

талiсмане».  

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.
12.05, 13.25 Х/ф «Спецiальне за-

вдання».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25, 16.20, 21.20 Т/с «Контакт».
16.45 Х/ф «Вiдшкодування збиткiв».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
23.15 Х/ф «Найманi убивцi».

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.
11.55, 12.35, 14.50, 15.30 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 «Пiзнє каяття».
00.40 Х/ф «Давайте потанцюємо».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
09.20 Т/с «Грiмм».
12.40 Х/ф «Гарфiлд».
14.00 Х/ф «Гарфiлд 2».
15.20, 19.00 Хто зверху? (12+).
20.50 Х/ф «Щасливий день смертi».
22.40 Х/ф «Нiхто не вижив».
00.20 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.
09.15, 04.10 Зоряний шлях.
10.30, 04.35 Реальна мiстика.
12.50 Т/с «Пугач».
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Акварелi».
23.20 Зоряний шлях. Вечiр.
00.00 Т/с «Потрiбен чоловiк», 1 i 2 с.

ÍТÍ
07.25 М/ф «Як козаки олiмпiйцями 

стали».
07.50, 16.50, 20.50, 03.00 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.30 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Чужi тут не ходять».
10.30, 22.30 Т/с «МакМафiя».
12.50 «Будьте здоровi».
14.15 «Таємницi кримiнального свiту».

15.20 «Правда життя. Професiйнi 
байки».

18.20 «Вартiсть життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.40 «Склад злочину».

Enter-фіëьм

07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 11.45 «Моя правда».
10.05 «Спогади».
10.55, 00.10, 02.45 «Зорянi долi».
12.35 Х/ф «Iду до тебе».
13.45 Х/ф «Пророк Iєремiя: Викривач 

царiв».
15.30 Х/ф «Обережно, бабусю!»
17.00 Х/ф «Доживемо до понедiлка».
19.00, 00.35 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
20.40 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.25 Х/ф «Тримайся, козаче!»
23.40 «Академiя смiху».

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.30, 18.45 «ДжеДАI».
07.00 Х/ф «Ураган 500 миль на 

годину».
08.40 «Помста природи».
09.00, 17.15 «Загублений свiт».
13.50 Х/ф «У тилу ворога: Вiсь зла».
15.40 Х/ф «У тилу ворога: Колумбiя».
19.15 Т/с «Опер за викликом 3».
20.15 Т/с «Ментiвськi вiйни. Київ 2».
22.10 Т/с «CSI: Мiсце злочину 11».
23.55 Т/с «CSI: Мiсце злочину 10».
01.40 «Облом.UA».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
07.45 «Бундеслiга weekly». Чемпiонат 

Нiмеччини.
08.15 Боруссiя (М) - Унiон. Чемпiонат 

Нiмеччини.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10, 21.30 #залишайсязФутболом.
11.15 Базель - Днiпро. 1/16 фiналу 

(2012/13). Лiга Європи УЄФА.
13.00 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
13.55 Динамо (К) - БАТЕ (2010/11). Лiга 

Європи УЄФА.
15.50 Лiверпуль - Челсi. 1/4 фiналу 

(2008/09). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

17.40 Yellow.
17.50 Передмова до «МЮ - Мiлан» 

(2006/07). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

17.55 МЮ - Мiлан. 1/2 фiналу 
(2006/07). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

19.40 Мiлан - МЮ. 1/2 фiналу 
(2006/07). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

21.20 Пiслямова до «МЮ - Мiлан 
(2006/07)». Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

22.45, 01.10 «Шлях до Стокгольма».
23.20 Фейєноорд - Зоря (2016/17). Лiга 

Європи УЄФА.
02.10 Лацiо - Ювентус (2018/19). 

Чемпiонат Iталiї.

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 мова.
10.35 Всеукраїнська школа онлайн. 

Фiзика.
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа 

онлайн. Руханка.
11.10 Всеукраїнська школа онлайн. 

Англiйська мова.
11.45 Всеукраїнська школа онлайн. 

Всесвiтня iсторiя.
12.20, 19.20 Д/с «Боротьба за ви-

живання».
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, 04.25 Тема дня.
19.55 Д/с «Таємне життя собак».
21.35, 23.55, 02.50, 05.50 UA:Спорт.
21.45, 03.55 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Т/с «Максимiлiан та Марiя 

Бургундська».

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 4».
15.25 «Свiт навиворiт 6».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35 «Чистоnews».
20.45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
21.45 «Право на владу».
00.00 Х/ф «Експедицiя «Ноїв ковчєг».

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. 

Третiй зайвий».
18.00, 19.00, 02.10 «Стосується кож-

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

Злочинець мимоволi».
23.50 Т/с «Слiдчий Горчакова».
00.50 Х/ф «День перший, день 

останнiй».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
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.
12.05, 13.20 Х/ф «Змiї на борту 

лiтака».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.20, 21.20 Т/с «Контакт».
16.50 Х/ф «Зламана стрiла».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Анти-зомбi.
23.15 Х/ф «Мерзенна вiсiмка».
02.10 Т/с «Поганий хороший коп».

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.
11.55, 12.35, 14.50, 15.30 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 «Пiзнє каяття».
00.40 Х/ф «Тi, що не сплять у Сiетлi».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
09.30 Т/с «Грiмм».
12.10 Х/ф «Амулет Земномор`я».
15.30, 19.00 Хто зверху? (12+).
20.50 Х/ф «Пункт призначення».
22.50 Х/ф «Полароїд».
00.30 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.
09.15, 02.30 Зоряний шлях.
10.30, 03.00 Реальна мiстика.
12.50 Т/с «Пугач».
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Акварелi».
23.20 По слiдах.
00.00, 02.00 Х/ф «Волошки для 

Василiси».

ÍТÍ
07.30 М/ф «Як козаки мушкетерам 

допомагали».
07.50, 16.50, 20.50, 03.00 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.35 

«Свiдок».

09.00 Х/ф «У моїй смертi прошу ви-
нуватити Клаву К.»

10.30, 22.30 Т/с «МакМафiя».
12.50 «Вартiсть життя».
14.15 «Таємницi кримiнального свiту».
15.20 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
18.20, 03.55 «Правда життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.40 «Склад злочину».

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Iду до тебе».
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, 23.45, 02.45 «Зорянi долi».
12.00 Х/ф «З житiя Остапа Вишнi».
13.30 Х/ф «Iаков».
15.05 Х/ф «Доживемо до понедiлка».
17.05 Х/ф «Живе такий хлопець».
19.00, 00.30 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
20.40 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.25 Х/ф «Вечiр напередоднi Iвана 

Купала».
00.00 «Академiя смiху».

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.30, 18.45 «ДжеДАI».
07.00 Х/ф «У тилу ворога: Вiсь зла».
08.50 «Помста природи».
09.15 «Рiшала».
11.15, 17.20 «Загублений свiт».
13.20 Х/ф «Збиток».
15.20 Х/ф «По слiду».
19.15 Т/с «Опер за викликом 3».
20.15 Т/с «Ментiвськi вiйни. Київ 2».
22.05, 00.45 Т/с «CSI: Мiсце зло-

чину 11».
23.50 Т/с «CSI: Мiсце злочину 10».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Топ-матч.
06.10 Колос - Десна. Чемпiонат України.
08.00 Yellow.
08.10 Фрайбург - Байєр. Чемпiонат 

Нiмеччини.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10, 21.30 #залишайсязФутболом.
11.15 Днiпро - Базель. 1/16 фiналу 

(2012/13). Лiга Європи УЄФА.
13.00 Журнал Лiги Європи.
13.55 Шериф - Динамо (К) (2010/11). 

Лiга Європи УЄФА.
15.50 Челсi - Лiверпуль. 1/4 фiналу 

(2008/09). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

17.35 Журнал Inside Serie A. Чемпiонат 
Iталiї.

18.00, 04.05 Александрiя - Зоря. 
Чемпiонат України.

19.45 Зальцбург - Металiст. 1/16 фiналу 
(2011/12). Лiга Європи УЄФА.

22.45, 01.30 «Шлях до Стокгольма».
23.40 Зоря - Фейєноорд (2016/17). Лiга 

Європи УЄФА.
02.20 Рома - Мiлан (2018/19). Чемпiонат 

Iталiї.

Ñереда Чеòâер3 червня  4 червня  

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 «Дикi тварини».
18.20 Тема дня.
19.20 Д/с «Свiт дикої природи».
19.55 Д/с «Таємне життя собак».
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, 02.15 

«Любий, ми переїжджаємо».
13.45 «Одруження наослiп 4».
15.25 «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, 03.45 Х/ф «Татусi без шкiдливих 

звичок».

Iíòер
03.10 «Орел i решка. Шопiнг».
04.55 «Телемагазин».
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».
09.30, 18.00, 19.00, 02.10 «Стосується 

кожного».
11.20, 12.25 Х/ф «Хронiки зради».
13.45 Х/ф «Ромi».
15.50 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. 

Злочинець мимоволi».
23.50 Т/с «Слiдчий Горчакова».
00.50 Х/ф «Всього один поворот».

ICTV
06.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.35 Не дай себе ошукати.
11.25, 13.20 Х/ф «Змiї на борту 

лiтака».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55 Х/ф «Беовульф».
16.25 Х/ф «Ван Гельсинг».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.05, 21.20 Х/ф «Зламана стрiла».
22.30 Свобода слова.
23.50 Х/ф «Арена».

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

пускний.
11.55, 12.35, 14.50, 15.35 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 «Пiзнє каяття».
00.50 Х/ф «Останнiй танець за мною».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.10 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.15 Вар`яти.
07.40 Improv Live Show.
09.30 Х/ф «Жiнка-кiшка».
11.20 Х/ф «13 друзiв Оушена».
13.50 Х/ф «Перший месник: Друга 

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

стояння».
19.00 Таємний агент.
20.20 Х/ф «Чужий. Заповiт».
22.30 Х/ф «Дум».
00.30 Х/ф «Дзвiнки».

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.
09.15 Зоряний шлях.
10.30, 04.30 Реальна мiстика.
12.50 Т/с «Пугач».
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар».
20.10 «Говорить Україна».
21.00, 23.30 Т/с «Акварелi».
00.20 Т/с «Нi слова про любов», 1 i 2 с.
02.00 Т/с «Нi слова про любов».

ÍТÍ
06.00 М/ф «Повернення блудного 

папуги».
07.20 М/ф «Як козаки кулiш варили».
07.35 М/ф «Як козаки у футбол 

грали».
07.50, 16.50, 20.50, 03.00 «Випадковий 

свiдок».

09.05 Х/ф «У зонi особливої уваги».
10.55 Х/ф «Хiд у вiдповiдь».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.30 

«Свiдок».
12.50 «Таємницi свiту».
14.15 «Таємницi кримiнального свiту».
15.25 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Т/с «МакМафiя».
00.40 «Склад злочину».

Enter-фіëьм
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
10.30 «Спогади».
11.20, 02.40 «Зорянi долi».
12.10 «Моя правда».
13.00 Х/ф «Небезгрiшний».
14.20 Х/ф «Змова проти корони».
16.10 Х/ф «Зiта i Гiта».
19.00, 00.30 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
20.40 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.25 Х/ф «Дванадцята нiч».
00.00 «Академiя смiху».

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.30, 18.45 «ДжеДАI».
07.00 «Помста природи».
07.35 Т/с «Опер за викликом 2».
10.30 «Загублений свiт».
14.15 Х/ф «Кiкбоксер».
16.05 Х/ф «Команда А».
19.15 Т/с «Опер за викликом 3».
20.10 Т/с «Ментiвськi вiйни. Київ».
22.10 Т/с «CSI: Мiсце злочину 11».
23.55 Х/ф «Виворiт мiста».
01.30 Т/с «CSI: Мiсце злочину 10».
04.55 Т/с «Дiлянка лейтенанта Качу-

ри». Фiльм 4. «Чорна павутина».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 09.50, 17.40 Yellow.
06.10 Ворскла - Львiв. Чемпiонат 

України.
08.00 Шальке - Вердер. Чемпiонат 

Нiмеччини.
10.00 «Великий футбол».
11.30 ПСВ - Днiпро (2012/13). Лiга 

Європи УЄФА.
13.20 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
13.55 Динамо (К) - Бордо. 1/16 фiналу 

(2012/13). Лiга Європи УЄФА.
15.40, 22.30 Футбол News.
15.50 Барселона - Челсi. 1/8 фiналу 

(2004/05). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

17.50 Шахтар - Динамо. Чемпiонат 
України.

19.40 Боруссiя (М) - Унiон. Чемпiонат 
Нiмеччини.

21.30 #залишайсязФутболом.
22.45 Зоря - Фенербахче (2016/17). 

Лiга Європи УЄФА.
00.35 «Шлях до Стокгольма».
01.25 Топ-матч.

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 «Боротьба за виживання».
19.55 Д/с «Таємне життя собак».
21.35, 23.55, 02.50, 05.50 UA:Спорт.
21.45 #ВУкраїнi.
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, 04.50 «Життя вiдомих 

людей».
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10 «Лю-

бий, ми переїжджаємо».
13.45 «Одруження наослiп 4».
15.25 «Свiт навиворiт 6».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
22.45 Х/ф «Вихiд: Боги та царi».
01.30 Х/ф «Пiдмiна в одну мить».

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. 

Третiй зайвий».
18.00, 19.00, 02.15 «Стосується кож-

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

Злочинець мимоволi».
23.50 Т/с «Слiдчий Горчакова».
00.50 Х/ф «Потяг поза розкладом».

ICTV
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.40, 20.15 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.05 Х/ф «Дияволиця».
11.55, 13.20, 00.45 Х/ф «Пастка».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.20, 21.20 Т/с «Контакт».
16.50 Х/ф «Хижаки».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
23.15 Х/ф «Каратель».

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

тебе чекала».
07.00 Все буде добре!
08.45 Мастер Шеф. 
11.40, 12.35, 14.50, 15.35 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 «Пiзнє каяття».
00.40 Х/ф «Останнiй танець за мною 2».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
09.20 Т/с «Грiмм».
12.00 Х/ф «Джек i бобове дерево».
15.20 Хто зверху? (12+).
17.15, 19.00 Хто проти блондинок? 

(12+).
20.50 Х/ф «Нерв».
22.40 Х/ф «Ефект Лазаря».
00.10 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, 

03.55 Сьогоднi.
09.15, 04.15 Зоряний шлях.
10.30, 04.35 Реальна мiстика.
12.50 Т/с «Пугач».
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Акварелi».
23.20 Контролер.
00.00 Т/с «Друге дихання», 1 i 2 с.

ÍТÍ
07.35 М/ф «Як козаки наречених 

визволяли».
07.55, 16.50, 20.50, 03.00 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.30 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Убити «Шакала».
10.30, 22.30 Т/с «МакМафiя».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.15 «Таємницi кримiнального свiту».
15.25 «Правда життя. Професiйнi 

байки».

18.20 «Будьте здоровi».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.40 «Склад злочину».

Enter-фіëьм
04.45 Х/ф «Кажан».
05.10 Кiнотрейлери.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.20, 02.45, 02.55 «Зорянi долi».
10.40 «Моя правда».
11.30 Х/ф «Iзi».
13.10 Х/ф «Змова проти корони».
15.00 Х/ф «Дванадцята нiч».
16.30 Х/ф «Небеснi ластiвки».
19.00, 00.35 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.45 Х/ф «Обережно, бабусю!»
00.15 «Академiя смiху».

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.30, 18.45 «ДжеДАI».
07.00 Х/ф «Кон Експрес».
08.45 «Помста природи».
09.00, 17.20 «Загублений свiт».
14.00 Х/ф «Кiкбоксер 2».
15.45 Х/ф «Кiкбоксер 3».
19.15 Т/с «Опер за викликом 3».
20.10 Т/с «Ментiвськi вiйни. Київ».
22.10 Т/с «CSI: Мiсце злочину 11».
23.55 Т/с «CSI: Мiсце злочину 10».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Шахтар - Динамо. Чемпiонат 

України.
07.45 Журнал Inside Serie A. Чемпiонат 

Iталiї.
08.15 Кельн - Лейпцiг. Чемпiонат 

Нiмеччини.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10 Yellow.
10.20, 21.30 #залишайсязФутболом.
11.25 Днiпро - АIК (2012/13). Лiга Єв-

ропи УЄФА.
13.15 «Суперматчi». Лiга Європи УЄФА.
13.25, 17.35 Журнал Лiги чемпiонiв.
13.55 Бордо - Динамо (К). 1/16 фiналу 

(2012/13). Лiга Європи УЄФА.
15.50 Челсi - Барселона. 1/8 фiналу 

(2004/05). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

18.00 Передмова до «Ювентус - 
Динамо(К)» (1997/98). Золота 
Колекцiя Лiги чемпiонiв з А. 
Шевченком.

18.05 Ювентус - Динамо (К). 1/4 фiналу 
(1997/98). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

19.50 Динамо (К) - Ювентус. 1/4 фiналу 
(1997/98). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

22.45, 01.10 «Шлях до Стокгольма».
23.20 МЮ - Зоря (2016/17). Лiга Європи 

УЄФА.
02.10 Наполi - Лацiо (2018/19). 

Чемпiонат Iталiї.
04.00 Ворскла - Львiв. Чемпiонат України.

Поíедіëоê Віâòороê1 червня 2 червня  
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Поíедіëоê, 1 черâíя
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, 21.55, 22.35 Добрі традиції
11.15 Справжня ціна
11.30 Спогади
12.10 Відкрита зона
14.10 Межа правди
15.10 У фокусі Європа
15.40 Shift. Життя в цифрі
17.30 Про нас 
19.30 Наші вітання
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф. «Іржавий алюмі-

ній» +16
01.00 Х.ф.«Космічний дозор» +16 
02.50 Хіт-парад

Віâòороê, 2 черâíя
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 Сільський календар
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, 21.00 Х.ф. «Дрібка перцю»
17.00 Машина часу
17.30 Смачна мандрівка
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 У фокусі Європа
20.30 Спогади
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Перший рейд» +16

Ñереда, 3 черâíя
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 Євромакс
08.30, 17.00 Машина часу
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
11.15 Shift. Життя в цифрі 
11.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Останній мис-

ливець» 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Після дощу» +16

Чеòâер, 4 черâíя
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 Формула здоров’я
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
11.15, 21.35 Майстер-клас з Н. Фіцич
11.30, 20.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.00 Провінційні вісті

14.10 Українські традиції
14.30 Євромакс 
15.00, 21.00 ОБИРАЄМО ЖИТТЯ
15.30 Shift. Життя в цифрі
15.45, 20.25 Добрі традиції 
17.30 «Гал-кліп»
19.30 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
22.35, 04.00 Х.ф.«Татусі без шкід-

ливих» +16 
01.00 Х.ф.«Після дощу» +16

П’яòíиця, 5 черâíя
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, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.30 Кіндер клуб
11.15 Українські традиції
11.30 ОБИРАЄМО ЖИТТЯ
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Ліфт» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.10 Сільський календар
20.40 Базові цифрові навички
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Затемнення» +16 

Ñóáоòа, 6 черâíя
06.00 Українські традиції 
06.15 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 ОБИРАЄМО ЖИТТЯ
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30, 15.00 Кіндер клуб
10.30 Про нас 
12.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
12.15, 00.30 Х.ф.«Довгі заручи-

ни» +16 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.20 Shift. Життя в цифрі
17.00 Те, що любиш
17.15, 02.45 Хіт-парад
18.00 Наші вітання 
19.30 Виклик долі
20.10 Ірина Федишин, «Білі троянди»
21.45, 03.45 Х.ф. «Джефферсон в 

Парижі» +16 
00.10 Вікно в Америку

Íедіëя, 7 черâíя
06.00, 16.30, 03.00 Огляд світо-

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

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

11.40 Те, що ти любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Формула здоров’я
15.30 Українські традиції
16.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті. 

Тиждень
20.00 ОБИРАЄМО ЖИТТЯ
21.00, 02.30 «Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф.«Армійський 

пиріг» +16 
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Затемнення» +16 

Програма ТБ Наш ДЕНЬ 13nday.te.ua

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.
16.50, 03.55 Перша шпальта.
17.25 VoxCheck.
17.30 Д/с «Дикi тварини».
18.20, 04.25 Тема дня.
19.20 Д/с «Боротьба за виживання».
19.55 Д/с «Таємне життя собак».
21.35, 23.55, 02.50, 05.50 UA:Спорт.
21.45 Свiтова медицина. Монголiя - за 

межами степiв.
22.15 Свiтова медицина. Японiя - 

останнi довгомешканцi Окiнави.
22.45 Свiтова медицина. Пiвденна 

Корея - повернення духiв.
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, 02.00 

«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».
22.30 «Вечiрнiй квартал».
00.20 Х/ф «Похований живцем».

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, 23.45 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий випадок. 

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

ICTV
04.30, 00.45 Факти.
04.50 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.
11.35, 13.25 Х/ф «Завзятi шахраї».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55 Х/ф «Костолом».
15.40, 16.20, 22.40 «На трьох».
17.25, 20.05 Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
01.15 Х/ф «Дияволиця».

ÑТБ
06.00 Холостяк 10.
09.40, 14.50, 18.15 Т/с «Пiзнє каяття».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
19.00 Наречена для тата 3.
20.50, 22.40 СуперМама.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
09.20 Половинки.
11.20 Топ-модель по-українськи.
16.50 Х/ф «Чужий. Заповiт».
19.00 Х/ф «Пункт призначення».
20.50 Х/ф «Пункт призначення 3».
22.40 Х/ф «Пункт призначення 4».
00.10 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 

Сьогоднi.
09.15, 05.50 Зоряний шлях.
11.00 Т/с «Про що не розповiсть 

рiчка».
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар».
20.10 Гучна справа.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с «Невiдправлений лист», 

1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Невiдправлений лист».
04.10 Реальна мiстика.

ÍТÍ
05.45 М/ф «Мауглi».
07.35 М/ф «Як козаки на весiллi 

гуляли».
07.55, 16.50, 20.50, 03.00 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.30 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Постарайся залишитися 

живим».
10.20 Т/с «МакМафiя».
12.50, 04.00 «Правда життя».
14.15 «Таємницi кримiнального свiту».
15.20 «Правда життя. Професiйнi 

байки».

18.20 «Таємницi свiту».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Х/ф «Цiнний вантаж».
00.30 «Склад злочину».
01.25, 03.10 «Речовий доказ».

Enter-фіëьм
05.25 Х/ф «Живе такий хлопець».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
08.00, 11.45 «Моя правда».
10.05 «Спогади».
10.55, 03.00 «Зорянi долi».
12.35 Х/ф «Тримайся, козаче!»
13.50 Х/ф «Серце дракона».
15.40 Х/ф «Буднi карного розшуку».
17.10 Х/ф «Iнспектор карного роз-

шуку».
19.00, 01.50 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
20.40 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
03.10 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.30, 18.45 «ДжеДАI».
07.00 Х/ф «У тилу ворога: Колумбiя».
08.45 «Помста природи».
10.45, 17.20 «Загублений свiт».
13.40 Х/ф «Команда А».
15.50 Х/ф «100 градусiв нижче нуля».
19.15 Х/ф «Iдентифiкацiя Борна».
21.25 Х/ф «Перевага Борна».
23.25 Х/ф «Вiдмороженi».
00.50 Х/ф «Посланець».
02.25 «Облом.UA».
04.05 «Цiлком таємно-2017».
05.45 Телемагазини.

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

Iспанiї.
07.40, 02.35 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.05 Вольфсбург - Айнтрахт. 

Чемпiонат Нiмеччини.
09.50 Yellow.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10, 21.30 #залишайсязФутболом.
11.15 Шахтар - Динамо. Чемпiонат 

України.
13.00 Класичнi матчi Лiги Європи.
13.55 АЗ - Динамо (К) (2010/11). Лiга 

Європи УЄФА.
15.50 МЮ - Челсi. 1/4 фiналу 

(2010/11). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

17.35, 04.00 Колос - Десна. Чемпiонат 
України.

19.20 Журнал «Повертаючись до пере-
мог». Чемпiонат Iспанiї.

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

22.45, 01.30 «Шлях до Стокгольма».
23.40 Фенербахче - Зоря (2016/17). 

Лiга Європи УЄФА.
03.05 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
05.45 Програма передач.

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, 00.00, 02.30, 

05.30 Новини.
09.00 Божественна Лiтургiя у Свято-

Михайлiвському кафедрально-
му соборi Православної Церк-
ви України та всеукраїнська 
молитва.

11.00 Недiльна Лiтургiя Української 
Греко-Католицької Церкви.

12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-
Католицької Церкви в Українi.

13.30, 17.00 Втеча до iдеального мiста.
15.00 UA:Фольк.
16.00 «Фермер шукає дружину».
18.00 Т/с «Максимiлiан та Марiя 

Бургундська».
20.00 Д/ф «Острови: Унiкальнi 

Галапагоськi острови: Пiвденна 
Америка».

21.20 Д/с «Суперчуття».
22.00 Х/ф «Кумедне личко».
00.30 Сильна доля.
01.25 UA:Фольк. Спогади.
02.50 Бюджетники.
03.45 #ВУкраїнi.
04.35 Святi та грiшнi.

Êаíаë “1+1”
06.15, 07.05 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.25, 04.10 «Свiт навиворiт».
17.45 Х/ф «Три горiшки для По-

пелюшки».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 Х/ф «Привид».
23.20 Х/ф «Непристойна пропозицiя».
01.45 Х/ф «Експедицiя «Ноїв ковчєг».

Iíòер
04.45 «Орел i решка. Чудеса свiту 2. 

Невидане».
05.30 М/ф.
06.10 Х/ф «Апачi».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Чудеса свiту 2».
11.00 «Орел i решка. Iвлєєва vs. 

Бєдняков».
12.00 «Орел i решка. Карантин».
13.00 Т/с «Її чоловiка», 1-4 с.
16.45 Х/ф «Пiд одним дахом».
18.30 Х/ф «Iбiца».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Другий шанс».
22.30 Х/ф «Коханцi».
00.25 «Речдок».

ICTV
05.50 Скарб нацiї.
06.00 Еврика!
06.05 Факти.
06.30 Т/с «В полонi у перевертня».

09.50, 13.00 Т/с «Вiддiл 44».
12.45 Факти. День.
13.30 Х/ф «Стiй! Бо моя мама 

стрiлятиме».
15.00 Х/ф «Смертельнi перегони 3».
16.50 Х/ф «Смертельнi перегони».
18.45 Факти тижня.
20.30 Х/ф «Погоня за ураганом».
22.15 Х/ф «Автобан».
00.00 Х/ф «Смертельнi перегони 2».
01.50 Х/ф «Завзятi шахраї».

ÑТБ
06.30 Х/ф «Суєта суєт».
08.00 Х/ф «Вiдпустка за власний 

рахунок».
10.25 Хата на тата.
12.15 Т/с «Папаньки».
16.30 МастерШеф. Професiонали 2.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.55, 21.00 Один за всiх.
22.00 Я соромлюсь свого тiла.
01.20 Вагiтна у 16.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.10 Вар`яти.
07.40 Хто зверху? (12+).
09.40 М/ф «Ману».
11.00 М/ф «Тарзан».
13.00 Х/ф «Джордж iз джунглiв».
14.40 Х/ф «Книга джунглiв».
16.30 Х/ф «Людина-павук».
18.40 Х/ф «Людина-павук 2».
21.00 Х/ф «Людина-павук 3: Ворог у 

вiддзеркаленнi».
23.40 Х/ф «Дум».
01.40 Т/с «Загубленi».

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.30 Зоряний шлях.
09.00 Т/с «Ноти любовi».
12.50 Т/с «Невiдправлений лист».
17.00 Т/с «Якщо ти мене пробачиш», 

1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
21.00 Т/с «Якщо ти мене пробачиш».
23.00 Т/с «Дитина на мiльйон», 1-3 с.
02.15 Т/с «Дитина на мiльйон».
03.10 Реальна мiстика.

ÍТÍ
06.00 «Легенди бандитської Одеси».
06.25 Х/ф «Прокинутися у Шанхаї».
08.00 «Слово Предстоятеля».
08.05 «Страх у твоєму домi».
11.35 Х/ф «Формула кохання».
13.10 Х/ф «Сто грамiв» для 

хоробростi...»
14.35 Х/ф «Полум`я».
17.15 Х/ф «Порятунок».
19.00 Х/ф «Дiвчина без адреси».
20.45 Х/ф «Висота».
22.30 Х/ф «Фанфан-тюльпан».
00.25 Х/ф «Казка про Жiнку та 

Чоловiка».

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Iнспектор карного роз-

шуку».
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 00.20 «Зiркове життя».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.05 Т/с «Гетьман».
14.45 Х/ф «Зникла експедицiя».
17.10 Х/ф «Закляття долини Змiй».
19.00 Х/ф «Червоний колiр Бразилiї».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
01.10 «Зорянi долi».
02.40 Кiноляпи.
03.05 Саундтреки.
04.05 Кiнотрейлери. 05.40 Х/ф 

«Iнспектор карного розшуку».
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 00.20 «Зiркове життя».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.05 Т/с «Гетьман».
14.45 Х/ф «Зникла експедицiя».
17.10 Х/ф «Закляття долини Змiй».
19.00 Х/ф «Червоний колiр Бразилiї».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
01.10 «Зорянi долi».

Êаíаë «2+2»
06.00, 09.10, 00.45 «Загублений свiт».
07.40 «ДжеДАI».
13.50 Х/ф «Меч дракона».
15.45 Х/ф «Ледi-яструб».
18.00 Х/ф «Соломон Кейн».
19.50 Х/ф «Александр».
23.00 Х/ф «Королiвство гладiаторiв: 

Турнiр».

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

Iспанiї.
07.45, 18.55 Журнал «Повертаючись 

до перемог». Чемпiонат Iспанiї.
08.15 Лейпцiг - Падерборн. Чемпiонат 

Нiмеччини.
10.00, 15.55 Футбол News.
10.15, 16.25 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.45 Yellow.
10.55 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
11.05, 16.10 Топ-матч.
11.10 Байєр - Баварiя. Чемпiонат 

Нiмеччини.
13.00 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
13.55, 16.55 Live. Матч. Чемпiонат 

України.
19.25 Реал - Барселона (2007/08). 

Чемпiонат Iспанiї.
21.20 «Великий футбол».
22.50 Вердер - Вольфсбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
00.35, 04.05 Матч. Чемпiонат України.
02.20 Унiон - Шальке. Чемпiонат 

Нiмеччини.
05.55 Програма передач.

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 Х/ф «Марiя-Антуанетта».
11.15 М/с «Чорний пiрат».
12.05, 18.00 Хай-тек (iнновацiйна) 

археологiя.
12.30, 18.30 Зеленi мiста.
13.00 Свiтова медицина. Монголiя 

- за межами степiв.
13.30 Свiтова медицина. Японiя 

- останнi довгомешканцi 
Окiнави.

14.00 Свiтова медицина. Пiвденна 
Корея - повернення духiв.

14.25 Телепродаж.
15.00 Країна пiсень.
16.00 Реалiтi-шоу «Фермер шукає 

дружину» - Австралiя.
17.00 Втеча до iдеального мiста.
19.00 Т/с «Максимiлiан та Марiя 

Бургундська».
20.00 Д/ф «Острови: Карибськi 

острови: Занурення з аку-
лами».

21.20 Д/с «Суперчуття».
22.00 Х/ф «Снiданок у Тiффанi».
00.30 Святi та грiшнi.
01.25 #ВУкраїнi.
02.20 Погода.
02.50 Енеїда.
03.45 Сильна доля.
04.35 Бюджетники.

Êаíаë “1+1”
06.15, 07.00 «Життя вiдомих лю-

дей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
12.30 Х/ф «Геркулес».
14.20 Х/ф «Вихiд: Боги та царi».
17.10 Х/ф «Хронiки Нарнiї : 

Пiдкорювач свiтанку».
19.30, 05.25 «ТСН».
20.20 «Чистоnews».
20.30, 21.45 «Вечiрнiй квартал».
23.20, 00.20 «Свiтське життя».
01.15 «Лiга смiху. Дайджест».
02.55 Х/ф «Похований живцем».
04.25 «Любий, ми переїжджаємо».

Iíòер
05.45 М/ф.
06.30 «Слово Предстоятеля».
06.45 Х/ф «Там, на невiдомих 

дорiжках».
08.00 «Шiсть соток».
09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.00 Х/ф «Пiдкидьок».
12.30 Х/ф «Кортик».
16.20 Х/ф «Бiле сонце пустелi».
18.00, 20.30 Т/с «Слiдчий Горча-

кова».

20.00 «Подробицi».
22.30 «Ювiлейний бал Олександра 

Малiнiна».
00.05 Х/ф «Другоряднi люди».
02.10 «Подробицi» - «Час».

ICTV
04.45 Факти.
05.15 «На трьох».
06.20 Перше, друге i компот!
07.15 Т/с «Вижити за будь-яку 

цiну».
09.25, 13.00 Т/с «Контакт».
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с «Поганий хороший коп».
15.10 Х/ф «Гранд-реванш».
17.10 Х/ф «Стiй! Бо моя мама 

стрiлятиме».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Смертельнi перегони».
21.00 Х/ф «Смертельнi пере-

гони 3».
22.50 Х/ф «Смертельнi пере-

гони 2».
00.40 Х/ф «Мерзенна вiсiмка».
03.25 Х/ф «Спецiальне завдання».

ÑТБ
05.45, 09.30 Неймовiрна правда 

про зiрок.
07.35 Т/с «Коли ми вдома».
10.20 Хата на тата.
14.45 Т/с «Папаньки».
19.00 МастерШеф. Професiонали 2.
21.25 Х-Фактор 10.
00.20 Х-Фактор. Дайджест.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/ф «Гноми вдома».
07.10 Таємний агент.
08.20 Хто проти блондинок? (12+).
10.10 Хто зверху? (12+).
15.50 М/ф «Тарзан».
17.30 Х/ф «Джордж iз джунглiв».
19.10 Х/ф «Книга джунглiв».
21.00 Х/ф «Людина-павук».
23.20 Х/ф «Пункт призначення 5».
01.00 Т/с «Загубленi».
02.50 Зона ночi.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 05.50 Зоряний шлях.
08.00, 15.20 Т/с «Акварелi».
17.00 Т/с «Вiражi долi», 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Вiражi долi».
23.00 Т/с «Вибираючи долю», 

1-3 с.
02.15 Т/с «Вибираючи долю».

ÍТÍ
05.25 Х/ф «Постарайся залишитися 

живим».
06.40 Х/ф «Чекаю та сподiваюсь».
09.05 Х/ф «Фронт за лiнiєю фрон-

ту».

12.15 «Легенди карного розшуку».
15.40, 03.15 «Випадковий свiдок».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 02.35 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Формула кохання».
21.15 Х/ф «Порятунок».
23.00 Х/ф «Цiнний вантаж».
01.00 «Жорстокий спорт».
03.40 «Речовий доказ».05.00 «Top 

Shop».

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Буднi карного роз-

шуку».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
08.00, 00.10 «Зiркове життя».
09.45 «Моя правда».
10.35 «Невiдома версiя».
11.25 Х/ф «Генрiх VIII».
15.10 Х/ф «Дороги назад немає».
19.00 Х/ф «Червоний колiр 

Бразилiї».
20.40 Т/с «Загадковi вбивства 

Агати Крiстi».
01.00 «Зорянi долi».

Êаíаë «2+2»
06.00 «ДжеДАI».
06.10 «Загублений свiт».
14.05 Х/ф «Вiйни безсмертних».
15.50 Х/ф «Юрськi iгри».
17.20 Х/ф «Чужий».
19.30 Х/ф «Чужi».
22.10 Х/ф «Чужий 4».
00.10 Х/ф «Слiд смертi».
01.55 «Облом.UA».
04.20 «Цiлком таємно-2017».

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

Iспанiї.
08.10 Фрайбург - Боруссiя (М). 

Чемпiонат Нiмеччини.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15, 20.15, 21.50 Yellow.
10.25 #залишайсязФутболом.
11.25 Александрiя - Зоря. Чемпiонат 

України.
13.15, 19.15 «Суперматчi». Лiга 

Європи УЄФА.
13.25, 22.00 Журнал «Повертаю-

чись до перемог». Чемпiонат 
Iспанiї.

13.55 Динамо (К) - АЗ (2010/11). 
Лiга Європи УЄФА.

15.55, 21.25 «Бундеслiга weekly». 
Чемпiонат Нiмеччини.

16.25 Live. Байєр - Баварiя. 
Чемпiонат Нiмеччини.

18.25 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
19.25 Live. Боруссiя (Д) - Герта. 

Чемпiонат Нiмеччини.
22.45, 01.15 «Шлях до Стокгольма».
23.25 Зоря - МЮ (2016/17). Лiга 

Європи УЄФА.
02.10 Байєр - Баварiя. Чемпiонат 

Нiмеччини.
04.00 Матч. Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Íедіëя

Ñóáоòа5 червня  

7 червня  

6 червня  

ТТБ

Поíедіëоê, 01 черâíя
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30  Новини
7.05 Сильна доля. MANSOUND
8.05 Мандруємо вдома 
8.20, 16.15 Лайфхак українською
8.30 По Азимуту. Українські Мар-

мароси 
9.00 Українська абетка.Першосвіт
9.05 М/с «Фархат - принц пустелі» 
10.00 Всеукраїнська школа онлайн. 
12.20 Населена земля
12.50, 20.15 Своя земля
13.10 «На Карантині»: марафон
16.30 Д/с «Фестивалі планет» 
17.15 Енеїда 
17.45 Д/ц «Аромати Колумбії»
18.10 Т/с «Еліза» 
19.20, 20.50 Тема дня
19.45 Разом 
21.20 #ВУКРАЇНІ 
21.45 Пліч-о пліч
22.10 Т/с «Домашні вогнища»

 Віâòороê , 02 черâíя
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30  Новини 
7.05 UA: Фольк 
8.05 Мандруємо вдома 
8.20, 16.15 Лайфхак українською
8.30 По Азимуту. 
9.00 Українська абетка.Першосвіт
9.05 М/с «Фархат - принц пустелі» 
9.55 Марійчин першоствіт 
10.00 Всеукраїнська школа онлайн. 
12.20 Населена земля
12.50, 20.15 Своя земля
13.10 «На Карантині»: марафон
16.30 Д/с «Фестивалі планет» 
17.15 Енеїда
17.45 Д/ц «Аромати Колумбії» 
18.10 Т/с «Еліза» 
19.20, 20.50 Тема дня
19.45 Спільно 
21.20 Наші гроші 
21.45 Пліч-о пліч
22.10 Т/с «Домашні вогнища»

Ñереда, 03 черâíя
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30  Новини 
7.05 UA: Фольк 
8.05 Мандруємо вдома 
8.20 Загадки чернівнцьких атлантів
8.25 По Азимуту. 
9.00 Українська абетка.Першосвіт 
9.05 М/с «Фархат - принц пустелі» 
9.30 Додолики
9.55 Марійчин першосвіт 
10.00 Всеукраїнська школа онлайн.
12.20 Населена земля
12.50 Своя земля
13.10 «На Карантині»: марафон
16.15 Лайфхак українською
16.30 Д/с «Фестивалі планет» 
17.15 Енеїда 
17.45 Д/ц «Аромати Колумбії» 
18.10 Т/с «Еліза» 
19.20, 20.50 Тема дня
19.45 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 StopFakeNews 
21.20 Крим .Реалії 
21.45 Пліч-о пліч
22.10 Т/с «Домашні вогнища»

Чеòâер, 04 черâíя
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30  Новини
7.05 UA: Фольк 
8.05 Загадки чернівнцьких атлантів
8.15 По Азимуту. 
9.00 Українська абетка. Першосвіт
9.05, 9.30 М/с «Попелюшка» 
9.25 А/с «Universe» 
9.50 Марійчин першоствіт 
10.00 Всеукраїнська школа онлайн.
12.20 Населена земля
12.50 Своя земля
13.10 «На Карантині»: марафон
16.15 Лайфхак українською
16.25 Д/с «Фестивалі планет» 
17.15 Енеїда 
17.45 Д/ц «Аромати Колумбії» 
18.10 Т/с «Еліза» 
19.20, 20.50  Тема дня 

19.45 #ВУКРАЇНІ 
20.15 Сильні 
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щу-

ром-4 
21.45 Пліч-о пліч
22.10 Т/с «Домашні вогнища» 

 П’яòíиця, 05 черâíя
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30  Новини 
7.05 UA: Фольк 
8.05 Мандруємо вдома 
8.20 Загадки чернівнцьких атлантів
8.25 По Азимуту. Олешківські піски 
9.00 Українська абетка.Першосвіт
9.05, 9.30  М/с «Попелюшка» 
9.25 А/с «Universe» 
9.50 Марійчин першоствіт 
10.00 Всеукраїнська школа онлайн.
12.20 Населена земля
12.50, 20.15  Своя земля
13.10 «На Карантині»: марафон
16.15 Лайфхак українською
16.30 Д/с «Фестивалі планет» 
17.15 Енеїда 
17.45 Д/ц «Аромати Колумбії» 
18.10 Т/с «Еліза» 
19.20, 20.50 Тема дня 
19.45 #ВУКРАЇНІ 
21.20 «VoxCheck» 
21.25 Схеми. Корупція в деталях 
21.50 Сильні
22.10 Т/с «Домашні вогнища» 

 Ñóáоòа, 06 черâíя
7.00, 8.00, 9.00 Новини 
7.05, 7.55 Українська абетка.Пер-

шосвіт 
7.07 М/с «Попелюшка» 
7.50 Марійчин першоствіт 
8.05 Ти і поліція 
8.10, 19.00  Своя земля
8.30 Населена земля 
8.55 Загадки чернівецьких атлантів
9.05 Школа доступності
9.10 ЗміниТи
9.30 Лайфхак українською
9.40 Загадки чернівецьких атлантів
9.45 Бук:Маршрут 
10.00 Х/ф «Донька Робін 

Гуда:Принцеса злодіїв»
11.25 Енеїда 
11.45, 12.40 Д/ц «Двоколісні 

хроніки» 
12.20 Лайфхак українською
13.00 Тема дня 
13.30 Ток-шоу «Зворотний відлік» 
15.10 Д/ф «Заміновані вірністю» 
16.05 Розсекречена історія 
16.55 Х/ф «Святе сімейство» 
18.30 Пліч - о -пліч
19.10 Діалоги
19.35 Разом
20.05 #ВУКРАЇНІ 
20.30 Д/ф «Всесвітня Природна 

Спадщина. США Націо-
нальний парк Йєллоустон»

21.25 Концерт симфонічного орке-
стру та хору 

Íедіëя, 07 черâíя 
7.00, 8.00, 8.55 Новини 
7.05, 7.55 Українська абетка.7.07 

М/с «Попелюшка» 
7.50 Марійчин першоствіт 
8.05 Загадки чернівецьких атлантів
8.10, 14.20 Лайфхак українською
8.30 Артефакти 
9.00 Божественна Літургія у Свя-

то-Михайлівському кафе-
дральному соборі Право-
славної Церкви України 
та всеукраїнська молитва

11.00 Недільна Літургія Української 
Греко-Католицької Церкви 

12.30 Недільна Свята Меса Рим-
сько-Католицької Церкви 

13.30 UA: Фольк. Спогади 
14.40 Енеїда
15.15 ЗміниТи
15.25 Х/ф «Авраам: охоронець віри» 
15.45 Школа доступності
15.50, 21.20 Розсекречена історія 
16.45 Х/ф «Святе сімейство» 
18.30 Населена земля 
19.00 Сильні 
19.10 Своя земля
19.35 Разом
20.30 Д/ф «Індія: Національний 

парк Канха»
22.10 Т/с «Домашні вогнища»
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ПОЛУНИЧНА ШАРЛОТКА

ПОТРІБНО: полуниця –  
200 г, борошно і цукор – по  
1 скл., яйця – 3 шт., масло верш-
кове (кімнатної температури) 
– 50 г, олія (щоб змастити фор-
му), розпушувач – 1 ч. л. (можна 
замінити содою).

ПРИГОТУВАННЯ: яйця зби-
ти з поступовим додаванням цу-
кру. В отриману суміш покласти 
вершкове масло, всипати про-
сіяне борошно з розпушувачем. 
Тісто для шарлотки ретельно 
перемішати. Змастити форму 
олією, трохи обсипати її борош-
ном і акуратно викласти тісто. 
Невеликі ягоди полуниці ви-
класти зверху на тісті. Випікати 
шарлотку з полуницею 40 хв. 
при 180 градусах.

КРАМБЛ З ПОЛУНИЦЕЮ

ПОТРІБНО: полуниця –  
450 г, ревінь – 3 стебла, цукор-
пісок – 300 г, борошно – 200 г., 
вівсяні пластівці – 50 г, охоло-
джене вершкове масло – 125 г, 
волоські горіхи – 50 г, крохмаль 
кукурудзяний – 1 ст. л.

ПРИГОТУВАННЯ: вимити 
полуницю, нарізати стеблин-
ки ревеню, викласти у   фор-
му, присипати цукром (150 г) і 
крохмалем. Борошно розтерти 
з маслом в крихту і засипати 
отриманою масою полуницю 
з ревенем. Запікати крамбл 
близько 30 хв. при 200 градусах. 
Подавати полуничний крамбл 
зі збитими вершками.

ШПИНАТНО-
ПОЛУНИЧНИЙ ТОРТ

ПОТРІБНО: 200 г шпина-
ту, 150 г олії, цедра 1 лимона,  
2 ст. л лимонного соку, 160 г  
цукру, 2 яйця, пакетик ваніль-
ного цукру, 11 г порошку до пе-
чива, 200 г борошна.

ДЛЯ КРЕМУ: 300 г верш-
кового сиру, 200 г вершків 
33% жирності, 100 г пудри,  
500-600 г полуниці.

ПРИГОТУВАННЯ: для тіс-
та - шпинат помити, осушити і 
видалити стебла. Далі скласти 
у блендер з лимонним соком, 
цедрою та олією і збити до од-
норідної маси. Яйця збити з цу-
кром і ваніллю до пишної маси, 
додати у шпинатну суміш і пе-
ремішати. Борошно просіяти з 
розпушувачем, і з’єднати з шпи-
натно-яєчною сумішшю. Бісквіт 
можна пекти одним коржем і 
розрізати на три частини, або 
ж окремо кожен корж. Рецепт 
розрахований на корж діаме-
тром 18-20 см. Пекти його при 
температурі 180 градусів. Для 
крему вершковий сир або кис-
ломолочний збити з цукровою 
пудрою до однорідності. Додати 
охолоджені вершки і збити все 
до пишної маси. Коржі пере-
мастити кремом, перекладаючи 
пластинками полуниці. На дві 
години поставити у холодиль-
ник, щоб просочився. 

КЕКСИКИ З ПОЛУНИЦЯМИ

ПОТРІБНО: борошно - 220 г, 
розпушувач -1 ч. л., цукор - 180 
г, яйця - 2 шт., вершкове масло 
-100 г, молоко - 125 г, полуниця 
- 150 г, цедра лимона - 1 шт.

ПРИГОТУВАННЯ: полуни-
цю для кексу можна взяти як 
заморожену, так і свіжу. Залеж-
но від розміру полуниці, її мож-
на порізати на 2 або 4 частини. 
Лимон натерти на тертці для 
отримання цедри. Взяти верш-
кове масло і розтопити його в 
мікрохвильовій печі. Яйця зби-
ти вінчиком або простою столо-
вою ложкою до отримання од-
норідної маси. Додати молоко 
і добре перемішати. Борошно 
просіяти через сито, в борошно 
додати цукор і розпушувач. До 
збитих яєць додати суміш бо-
рошна і розпушувача. Замісити 
тісто і додати цедру лимона.

Тісто залишити на 10-15 хв. 
і підготувати форми для випі-
кання. Форми наповнити тіс-
том на 2/3. Полуницю викласти 
на кекси, трохи вдавлюючи в 
тісто. Випікати при температу-
рі 170 градусів 20-25 хв.

МАРМЕЛАД 
З ПОЛУНИЦІ З М’ЯТОЮ

ПОТРІБНО: полуниця –  
400 г, цукор – 150 г, желатин 
– 15 г, сік половини лимона,  
5 гілочок м’яти.

ПРИГОТУВАННЯ: у блендері 
подрібнити полуницю і листоч-
ки м’яти, збити до стану одно-
рідності. Перекласти отриману 
масу в каструлю з товстим дном. 
Додати сік половини лимона і 
цукор. Довести до кипіння на по-
вільному вогні, варити 5 хв. Же-
латин залити холодною водою і 
залишити для набухання на 15 
хв. Додати набряклий желатин 
в гарячу полунично-м’ятну масу 
і перемішати до розчинення же-
латину. Стежити, щоб суміш не 
закипіла. Остудити. Коли желе 
вже трохи «схопиться», майбут-
ній мармелад збити міксером на 
найвищій швидкості 10 хв. Роз-
класти по банках або формочках 
і відправити в холодильник на 
кілька годин.

ПОЛУНИЧНА ПУДРА

Це справжній літній must 
have! Приготували влітку, а 
споживати можна коли завгод-
но впродовж року. Унікальний 
продукт, який можна додавати 
у чай чи декорувати морозиво 
і торти, використовувати як 
натуральний барвник, додаю-
чи у тісто або й навіть додати 
до морської солі. «Полуничну» 
сіль можна додавати у салати 
й м’ясні страви. Вона додає не-
ймовірно пікантного присмаку.

1 кг полуниці вимити, обі-
рвати хвостики. Кожну ягідку 
необхідно порізати тоненьки-
ми шматочками – наче на чіп-
си. Розкласти на пергаментний 
папір і відправити у духовку. 
Температуру встановити неви-

соку – до 100 градусів. І сушити 
шматочки ягід до 4 годин. Десь 
за дві години від початку мож-
на перевернути на інший бік. 
Якщо є електрична сушарка для 
овочів – взагалі прекрасно.

Уже готові висушені шма-
точки після того, як вони ви-
стигнуть, треба подрібнити у 
пилок за допомогою кавомолки. 
Все – полунична пудра готова!

ПОЛУНИЧНИЙ ЗЕФІР

ПОТРІБНО:  700 г цукру,  
140 мл води,  1 білок,  300 г полу-
ниці, 10 г агар-агару.

ПРИГОТУВАННЯ: полуниці 
треба вимити та відчистити від 
хвостиків. Агар-агар замочи-
ти у воді. Полуницю перетерти 
блендером до однорідності. Ви-
класти у каструлю і переварити, 
щоб пюре трішки загусло. Далі у 
каструлі змішати 450 г цукру з 
розчином агар-агару, поставити 
на вогонь. Обирайте каструлю 
з високими стінками, адже під-
німатиметься висока піна. До-
вести до кипіння, весь час пе-
ремішуючи, приблизно 5 хв. За 
ложкою сироп повинен тягтися 
тонкою ниткою.

Білок збити легенько видел-
кою, і ділити приблизно на дві 
частини. Половину білка змі-
шати з полуничним пюре. До-
дати 240 г цукру, і перемішати 
блендером, поки суміш не по-
світлішає. Додати решту білка і 
змішати до крутих піків. Не зу-
пиняючи змішування, повільно 
додати гарячий сироп у полу-
ничну суміш. Збивати це блен-
дером до повного загустіння. На 
це може піти навіть до 10 хв.

Викладати на деко, чи навіть 
просто на стіл на пекарський 
папір. І далі справа фантазії – 
зефір можна викладати просто 
ложкою, можна скористатися 
кондитерським мішечком, аби 
зефір мав більш естетичний 
вигляд. Залишити десерт під-
сихати на кілька годин, а можна 
і на всю ніч. Половинки зефіру 
потім можна склеїти між собою, 
або притрусити пудрою.

ПОЛУНИЧНА ПОЛИВКА 
ДО МЛИНЦІВ І МОРОЗИВА

ПОТРІБНО: 1 кг полуниці, 
цедра ½ апельсина, ½ стручка 
ванілі або пакетик ванільного 
цукру, 1 зірочка бадяну, 2 коро-
бочки кардамону, щіпка солі і 
свіжомеленого чорного перцю, 
½ ч. л. меленого імбиру, ½ ч. л. 
кориці, 1 ст. л. рідкого меду.

ПРИГОТУВАННЯ: полуни-
цю помити, видалити плодо-
ніжки, порізати ягоди навпіл. 
Всі прянощі подрібнити в блен-
дері або за допомогою ступки 
і мисочки, бадян можна зали-
шити цілим. Змішати в глибо-
кій мисці з ягодами. Виделкою 
розім'яти м'яку частину ягід з 
прянощами, але переконатися, 
що деякі залишилися цілими. 
Додати мед і ще раз переміша-
ти. Накрити харчовою плівкою 
і залишити маринуватися в 
холодильнику мінімум годину. 
Зберігати соус до 5-7 днів. По-
давати до ранкових млинців 
або граноли, йогурту, морозива.

ПОЛУНИЧНИЙ ЛИМОНАД

ПОТРІБНО: 500 г свіжої 
або мороженої полуниці, 150 г  
цукру, 500 мл води, сік 1  лимо-
на, 1 пучок м’яти.

ПРИГОТУВАННЯ: полуни-
ці збити з лимонним соком в 
блендері до однорідності. Про-
терти ягоди через сито. У сотей-
ник помістити воду та цукор. 
Довести до кипіння та добре 
перемішати, щоб розчинився 
цукор, додати м'яту, зняти з 
вогню й залишити до повного 
вистигання. У глечику змішати 
до смаку м'ятний сироп, про-
терті полуниці, лід та газовану 
або просто мінеральну охоло-
джену воду. Решту протертих 
ягід та м'ятного сиропу зберіга-
ти в холодильнику до 3-х днів.

Для отримання насолоди і користі достатньо 150 г полуниці на день - приблизно 7 ягід. 
ПОЛУНИЦЯ - цінне джерело вітаміну С та вітамінів групи В, вона - кальцієвий рекордсмен серед ягід та 

джерело фолієвої кислоти. А ще полуниця – справжній гормон щастя. Це той продукт, насолоду від якого 
отримують не лише смакові рецептори, а й клітини мозку, ендокринна система, нервові волокна. Навіть 
полуничний аромат може прогнати негативні емоції. А спробуйте щодня з’їдати бодай склянку ягід (хоча 
за відсутності алергії дозволяється 500-700 г) – налагоджується синхронна робота всіх органів і систем, 

покращується настрій, минає депресія, агресія і решта катаклізмів нервово-психічного стану. 
Тож із задоволенням смакуйте полуницями, 

А З РЕЦЕПТАМИ «Нашого ДНЯ» ЦЕ БУДЕ ВИШУКАНО  Й ОРИГІНАЛЬНО. 

ПОЛУНИЧН
ЩАСТЯ
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НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ 
СМЕРТНІСТЬ 

ЗНАЧНО ПЕРЕВИЩУЄ 
НАРОДЖУВАНІСТЬ

Чисельність наявного 
населення в 
області, за оцінкою 

на 1 квітня 2020 року, 
становила 1 036 883 особи.

Упродовж січня-березня 
кількість населення зменшила-
ся на 1812 людей. Це відбулося 
за рахунок природного скоро-
чення - 1959 осіб, водночас за-
фіксовано міграційний приріст 
населення - 147 осіб. У січні-бе-
резні в області народилося 1802 
немовлят, - на 35 менше, ніж за 
відповідний період 2019-го.

Упродовж перших цьогоріч-
них трьох місяців зафіксовано 
3761 смерть проти 4150 у січні-
березні 2019-го. 

Головне управління 
статистики у  

Тернопільській області.

ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ 
ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ: Кре-

менецька обласноа гуманітарно-пе-
дагогічна академія ім. Тараса Шев-
ченка.

Місцезнаходження: 47003, 
Україна, Тернопільська область, міс-
то Кременець, вулиця Ліцейна, буди-
нок 1.

ДАТА ПОЧАТКУ ПРИЙОМУ ДО-
КУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУР-
СІ: з 25 травня 2020 року.

Кінцевий строк приймання до-
кументів для участі у конкурсі: до 
17 годин 15 хвилин 27 липня 2020 
року включно.

АДРЕСА ПРИЙМАННЯ ДОКУ-
МЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ: 
46021,                  м. Тернопіль, вул. 
М. Грушевського, 8, адмінбудинок 
Тернопільської обласної ради, праве 
крило, шостий поверх (к. 647, канце-
лярія Тернопільської обласної ради).

НОМЕР ТЕЛЕФОНУ ТА АДРЕСА 
ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ ДЛЯ ДО-
ВІДОК: тел.: (0352) 52-34-23, е-mail: 
ovm@reg-adm.gov.te.ua (тема: кон-
курс на заміщення вакантної посади 
ректора Кременецької обласної гу-
манітарно-педагогічної академії ім. 
Тараса Шевченка).

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ: 
відповідно до частини першої стат-
ті 42 Закону України «Про вищу 

освіту» кандидат на посаду ректора 
Кременецької обласної гуманітар-
но-педагогічної академії ім. Тараса 
Шевченка повинен вільно володіти 
державною мовою, мати вчене зван-
ня та науковий ступінь і стаж робо-
ти на посадах науково-педагогічних 
працівників не менш як 10 років. 
Кандидат на посаду має бути грома-
дянином України.

Обмеження щодо кандидатів 
встановлені у частині другій статті 
42 Закону України «Про вищу освіту».

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПО-
ДАЮТЬСЯ ПРЕТЕНДЕНТОМ ДЛЯ 
УЧАСТІ У КОНКУРСІ ОСОБИСТО 

АБО НАДСИЛАЮТЬСЯ ПОШТОЮ, 
ВІДПОВІДНО ДО ПУНКТУ 10 

МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ 
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИБОРЧОЇ 
СИСТЕМИ ТА ПОРЯДКУ ОБРАННЯ 
КЕРІВНИКА ВИЩОГО НАВЧАЛЬ-
НОГО ЗАКЛАДУ, ЗАТВЕРДЖЕНИХ 
ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІ-
СТРІВ УКРАЇНИ ВІД 05 ГРУДНЯ 

2014 РОКУ № 726:
- заява про участь у конкурсі на 

ім’я Тернопільської обласної ради, в 
якій зазначається про застосування 
або незастосування до претендента 
обмежень, встановлених частиною 
другою статті 42 Закону України 
«Про вищу освіту»;

- особовий листок з обліку ка-

дрів з фотографією розміром 3 х 4 
сантиметри;

- автобіографія;
- копії документів про вищу осві-

ту, науковий ступінь та вчене звання;
- довідка про проходження по-

переднього (періодичного) психі-
атричного огляду, яка видається 
відповідно до Порядку проведення 
обов’язкових попередніх та періо-
дичних психіатричних оглядів, за-
твердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 вересня 
2000 року № 1465;

- довідка про наявність або від-
сутність судимості;

- витяг з Єдиного державного 
реєстру осіб, які вчинили корупційні 
правопорушення;

- копія паспорта, засвідчена пре-
тендентом;

- копія трудової книжки;
- письмова згоду на збір та об-

робку персональних даних;
- копія посвідчення щодо вільно-

го володіння державною мовою;
- засвідчена копія довідки про 

результати перевірки, видана ор-
ганом, в якому така перевірка про-
водилася, або письмова заява на 
ім’я Тернопільської обласної ради, в 
якій повідомляється, що до претен-
дента не застосовуються заборони, 
визначені частиною третьою або 

четвертою статті 1 Закону України 
«Про очищення влади», за формою, 
затвердженою постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 16 жовтня 
2014 року № 563 «Деякі питання 
реалізації Закону України «Про очи-
щення влади», та згода  на прохо-
дження перевірки і на оприлюднен-
ня відомостей стосовно претендента 
відповідно до зазначеного Закону.

Копії документів, які подаються 
претендентом (крім копії паспорта), 
можуть бути засвідчені за місцем ро-
боти претендента, Тернопільською 
обласною радою або нотаріально.

ДАТА І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 
ВИБОРІВ: інформація про дату про-
ведення виборів підлягає оприлюд-
ненню на офіційному веб - сайті 
Тернопільської обласної ради з по-
відомленням кандидатів додатко-
во з урахуванням вимог постанови 
Кабінету Міністрів України від 11 
березня 2020 року № 211 «Про за-
побігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, спричиненої корона-
вірусом SARS-CoV-2» (з наступними 
змінами).
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ: 

47003, Україна, 
Тернопільська область, 
місто Кременець, 
вулиця Ліцейна, будинок 1.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ РЕКТОРА  

КРЕМЕНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА.

- Після карантину деякі маршрути гро-
мадського транспорту змінилися, - розпо-
віли у Тернопільській міській раді. - Адже 
25 травня запрацювала нова маршрутна 
мережа відповідно до результатів кон-
курсу з перевезення пасажирів у міській 
територіальній громаді. Водночас опла-
чувати за проїзд можна тими способами, 
як і до карантину: «Карткою тернополя-
нина», готівкою або банківською карткою.

ЯК ЗМІНИЛИСЯ МАРШРУТИ?
Автобусні маршрути №15 і №25 

об’єднали. Новий автобусний маршрут №15 
сполучатиме вулицю Золотогірську із заліз-
ничним вокзалом, а також із проспектами 
Злуки та С. Бандери. Маршрут проходжен-
ня: вулиці Золотогірська, Львівська, Мазепи, 
Руська, Кн. Острозького, Пирогова, Гоголя, Б. 
Хмельницького, Збаразька, Злуки, 15 Квітня, 
С. Бандери, Руська, Мазепи, Львівська, Золо-
тогірська.

ОБ’ЄДНАНО ТАКОЖ АВТОБУСНІ 
МАРШРУТИ №28 ТА №29. 

Новий автобусний маршрут №29 прохо-
дитиме вулицями Вербицького, Коноваль-
ця, С. Бандери, Руська, Кн. Острозького (до 
перехрестя з вул. Микулинецькою), Живова, 
Оболоня, Шептицького, Живова, Танцорова, 
Мазепи, Кривоноса, Винниченка, Будного, 
Лучаківського, Бережанська, Мазепи, Танцо-
рова, Живова, Острозького, Пирогова, Гоголя, 
С. Бандери, Вербицького.

АВТОБУСНИЙ МАРШРУТ №12 
подовжили від вулиці Протасевича до 

обласної дитячої лікарні. Маршрут прохо-
дження: вулиці Сахарова, Корольова, Купчин-
ського, 15 Квітня, Протасевича, Л. Українки, 
Малишка, Глибока, Татарська, Замонастир-
ська, Живова, Оболоня, Шептицького, Живо-
ва, Танцорова, Мазепи, Кривоноса, Винни-
ченка, Карпенка, Миру, Дружби, Танцорова, 
Живова, Замонастирська, Дівоча, Манастир-
ського, Л. Українки, Протасевича, 15 Квітня, 
Купчинського, Сахарова. 

АВТОБУСНИЙ МАРШРУТ №7 
ЛІКВІДУВАЛИ.

Суттєвих змін зазнав автобусний марш-
рут №4. Відтепер відповідною маршруткою 
можна з мікрорайону «Новий Світ» без пере-
садок доїхати до мікрорайону «Сонячний», 
а з мікрорайону «Східний» – до залізнично-
го вокзалу. Маршрут проходження: вулиці 
Новий Світ, Чехова, За Рудкою, Бродівська, 
Збаразька, Злуки, Тарнавського, Київська, 15 
Квітня, Протасевича, Л. Українки, Бандери, Б. 
Хмельницького, Бродівська, За Рудкою, Чехо-
ва, Новий Світ.

З’ЯВИВСЯ НОВИЙ АВТОБУСНИЙ 
МАРШРУТ №21

з метою сполучення масиву «Східний» з вул. 
Бродівською, адже раніше такого сполучен-
ня не було, а також мікрорайонів «Аляска», 
«Сонячний» та «Східний» з міською лікар-
нею №2 та міським управлінням соціальної 
політики. Маршрут проходження: вулиці Л. 
Українки, Слівенська, С. Бандери, Шухевича, 
Весела, Галицька, Бродівська, Лук’яновича, 
Промислова, Текстильна, Морозенка, Симо-
ненка, Тарнавського, Київська, Стуса, Коро-
льова, Купчинського, 15 Квітня, Протасевича, 
Л. Українки.

АВТОБУСНИЙ МАРШРУТ №35 
від проспекту Злуки продовжено до місь-

кої лікарні №2. Маршрут проходження: ву-
лиці Винниченка, Карпенка, Миру, Дружби, 
Руська, Кн. Острозького, Пирогова, Гоголя, Б. 
Хмельницького, Збаразька, Злуки, Купчин-
ського, Корольова, Стуса, Київська, Тарнав-
ського, В. Великого, Л. Курбаса, Текстильна, 
Збаразька, Б. Хмельницького, Руська, Мазепи, 
Кривоноса, Винниченка.

АВТОБУСНИЙ МАРШРУТ №19 
відтепер сполучає район вулиці Лучаків-

ського із ТРЦ «Подоляни». Маршрут прохо-
дження: вулиці Лучаківського, Бережанська, 
Мазепи, Руська, Кн. Острозького, Пирогова, 
Гоголя, Б. Хмельницького, Збаразька, Тарнав-
ського, В. Великого, Л. Курбаса, Текстильна 
(ТРЦ «Подоляни»), Морозенка, Симоненка, 
Тарнавського, Злуки, Збаразька, Крушель-
ницької, Замкова, Руська, Мазепи, Кривоноса, 
Винниченка, Будного, Лучаківського.

АВТОБУСНИЙ МАРШРУТ №31 
забезпечує пряме сполучення району 

вулиці Карпенка із міською лікарнею №3. 
Маршрут проходження: вулиці Карпенка, 
Будного, Тролейбусна, Бережанська, Мазепи, 
Руська, Кн. Острозького, Микулинецька, смт. 
В. Березовиця («Містечко шляховиків»), Ми-
кулинецька, Кн. Острозького, Руська, Дружби, 
Миру, Карпенка.

ЧИСТИМО 
ЗАМУЛЕНІ 
КРИНИЦІ 

механізованим 
способом! 

На відмінно! 
096-665-99-09, 
066-64-68-680.

ТЕРНОПІЛЬ ЗНОВУ З ГРОМАДСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ, 
АЛЕ ЇЗДИТИМУТЬ ПО-НОВОМУ З 25 ТРАВНЯ В ОБЛАСНОМУ 

ЦЕНТРІ ЗНОВУ ЗАПРАЦЮВАЛИ 
МАРШРУТКИ Й ТРОЛЕЙБУСИ. 

ПАСАЖИРІВ ПРОСЯТЬ 
ДОТРИМУВАТИСЬ ЗАХОДІВ 

БЕЗПЕКИ Й ВДЯГАТИ МАСКИ.

Для цього у 
Тернополі біля 
кожного аптечного 

закладу зобов’язали 
встановити спеціальні 
контейнери

Таке рішення прийняли 
на засіданні Тернопільського 
міського штабу для боротьби з 
коронавірусом. Відтак, керівни-
ки аптек повинні розмістити в 
приміщеннях аптек ємність для 
збору використаних рукавичок і 
масок. 

- Це сприятиме додатковому 
посиленню безпеки життєдіяль-
ності міста у питанні утилізації 
таких відходів медичного спря-
мування, – розповів начальник 
управління житлово-комуналь-
ного господарства міськради 
Олег Соколовський.  

МАСКИ Й 
РУКАВИЧКИ - 
НА УТИЛІЗАЦІЮ
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ГОРОСКОП
З 27 травня по 2 червня

ОВЕН 
Не варто розраховувати на 

негайне здійснення заповіт-
ної мрії.  Для цього потрібно 
докласти зусиль - працюйте в 
цьому напрямку. Вихідні при-
святіть рідним. 

ТЕЛЕЦЬ 
Нарешті ви зможете поба-

чити, що насправді відбува-
ється. У цей період вас ніхто 
не зможе обдурити. Одино-
ких незабаром чекає цікаве 
знайомство.

БЛИЗНЮКИ 
Ви відчуєте, що настає час 

самореалізації та конструк-
тивної творчості. Все інше - 
за вами. Можливо знадобить-
ся ваша підтримка друзям.  

РАК 
Ви спритно ухилятиметеся 

від неконструктивних від-
носин і марної роботи. Але у 
вас є ще й обов’язки. Будьте 
поблажливіші у ставленні до 
близьких людей, ваша думка 
не завжди претендує на істину.

ЛЕВ 
З’явиться можливість розі-

братися у справах, і це послу-
жить основою для наступних 
кроків. Попереду хоч і неда-
лека, але цікава мандрівка.

ДІВА 
Ви таки зумієте прорватися 

крізь смугу невдач. Найпри-
ємніше попереду - до вас по-

вернеться любов. З фінанса-
ми також все буде гаразд.

ТЕРЕЗИ 
Розібравшись із ворогами, 

ви побачите, що справжні 
друзі цілком заслуговують 
на добре ставлення до себе. 
У далеку дорогу цього тижня 
краще не вирушати.

СКОРПІОН
Ви відчуєте себе коханими. І 

це буде так приємно, що захо-
четься жити, обіймаючи весь 
світ. У фінансовому плані теж 
справи налагодяться.

СТРІЛЕЦЬ 
Планувати відпустку ще за-

рано, але приготуватися до неї 
не завадить. Більше часу при-
діліть рідним. Очікуйте на дзві-
нок від потрібної вам людини. 

КОЗЕРІГ 
Щоб позбутися неприємно-

го відчуття, займіться чимось 
корисним. Хороший час для 
втілення давніх задумів і мрій. 

ВОДОЛІЙ 
Перебуваючи на самоізоля-

ції, ви відвикли від весело-
щів. Але все попереду. Випра-
вити ситуацію допоможуть 
дорогі вам люди. 

РИБИ 
Скрутні часи зміняться хо-

рошими прибутками. Вдасть-
ся знайти додаткову роботу. 
Не відмовляйте собі у приєм-
ній покупці.

Â³òàºìî!
 28 травня - для нас особливий і радісний день! 

Хочемо  щиро привітати нашу найдорожчу  і найріднішу 
Людину: люблячу дружину, матусю 
Лідію Миколаївну Воробець
з с. Котюжини Збаразького району

 з 50-річним ювілеєм!
 Сьогодні все: посмішки, подарунки, квіти - тільки Тобі, 

рідненька! Бажаємо міцного здоров'я, щастя! 
Спасибі за доброту і терпіння, за те, що завжди поруч, 

за мудрі поради, за безмежну любов до нас!
 Сьогодні День народження
 І ювілей хороший!
 Нашу дружину й матінку
 Вітаєм найщиріше!
 Щаслива будь, рідненька.
 І що, що 50?
 Твої красиві очі
 Хай радістю горять!
 Твоє тепло, як сонечко!
 Любов - нам дорога!
 І нас оберігаєш
 Від бід, образ і зла!
 З тобою добре нам, спокійно,
 Щоб так завжди було!
 А нас, дітей, учила
 Робити всім добро!
 Тож нехай Тебе печалі
 Обходять стороною.
 Дружинонько, матусю наша,
 Будь завжди молодою!

 З любов'ю і повагою - чоловік Микола, 
син Саша,  донька Валя і зять Саша.

Â³òàºìî!
 Дорогу донечку, сестричку, 

братову, тьотю і хресну
 Лідію Миколаївну Воробець

 із золотим ювілеєм! 
 Бажаємо міцного здоров'я, щастя, 

нехай удача супроводжує завжди 
і в усьому! Залишайся такою ж 
веселою, енергійною, красивою! 

Нехай Нехай Ангел завжди буде поруч 
з Тобою, охороняє від бід і негараздів.
  Кажуть, що у п'ятдесят,  
  Жінка знов цвіте, мов сад.
  Втім, як бачимо усі,
  Ти завжди в своїй красі!
  Тебе, з нагоди ювілею,
  Ми віншуєм, як лілею,
  І здоров'я щоб міцного, 
  І всіляких благ до нього!
  Здобутків Тобі рясних
  І достатку повен міх!
  Щиро ще Тобі бажаєм,
   Щоб життя здавалось раєм!
  Хай багато рясних літ
  Тобі дарує щедро світ!

 З любов'ю - тато, мама, 
брат Віктор, братова Наталя, 

племінники Коля і Катя.

Â³òàþ!
Улюблену правнучку, чудову дівчинку

Женю Боднар
із Збаража

З Днем народження!
Правнучку зі святом сьогодні вітаю,
Хай Янгол завжди Тебе оберігає!
Нехай кожен день буде схожим на казку,
Батьки хай дарують підтримку і ласку.
Здійсниться усе хай, що Ти побажаєш,
Омріяні іграшки Ти нехай маєш,
І з друзями весело буде хай грати,
На радості крилах щоб завжди літати!
Здоров’я міцного, подій лиш гарних,
Багато світлих днів безхмарних.
Нехай для Тебе сонце світить
І квіти ніжності цвітуть,
Хай у добрі, достатку, мирі
Усі роки Твої пройдуть!

З любов’ю - прадідусь Іван.

Â³òàþ!
Кохану дружину

Галинку Омельчук
з Тернополя

з Днем народження!
Моя мила і люба, найкраща у світі,
Бажаю щастя, дарую квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
 Здоров'я міцне щоб у Тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра Тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба. 
Хай настрій святковий піднесений буде,
Завжди компліменти хай кажуть всі люди!
Хай успіх нестримно в життя увірветься, 
Хай буде спокійно і гарно на серці.
Сонце в вікно хай яскраво всміхається,
Удача ніколи не відвертається.
Хай добрі янголи завжди
Прикривають Тебе від біди!

З любов’ю – люблячий Тебе чоловік Андрій.

Â³òàºìî!
Найкращу маму, хорошу людину,

 щиру приятельку
 Олександру Сергіївну 

Руду
 із с. Малі Вікнини 

Збаразького району
 з Днем народження!

Від щирого серця Вас ми вітаєм,
Добра і достатку у день цей бажаєм.
Хай мрії збуваються знову і знову,
Щоденної радості, щастя й любові.
І звісно, здоров’я – на довгі роки,
Щоб вік не давався ніколи взнаки.
Щоб поруч були тільки друзі надійні,
Усього, що хочете, - бажаєм подвійно. 
Щоб горе і смуток Ваш дім обминали,
Щоб сонечко ясне Вам завжди сіяло. 
І тільки все добре в житті щоб велося,
Хай збудеться те, що іще не збулося!
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує веселі і многії літа!

З повагою і любов’ю - 
сини, донечка та подружки. 

Медики сьогодні на передньому краї у боротьбі з коронавірусною 
інфекцією та багатьма іншими недугами. Спішать на виклик 

до хворих і працівники лановецької «швидкої».  
На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: Михайло Шептицький, Олег Бідний - фельдшери, 

В'ячеслав Рій - старший водій Лановецької підстанції екстреної швидкої медичної допомоги. Біля 
машини, оснащеної сучасною  медичною апаратурою.

Люди, які рятують життя

 Â³òàþ! 
Хорошу людину, турботливу мама, 

чудову дружину
Галину Леонідівну Чорну 

з села Котюжини Збаразького району
з Днем народження!

Я з Днем народження вітаю
Та дуже щиро побажаю
Здоров’я, щастя і везіння,
Натхнення, миру і терпіння.
Кохання, спокою, надії,
Щоби збулися Ваші мрії.
А ще достатку і тепла,
Благополуччя і добра.
Хай у справах таланить
Завжди і у всім щастить!
Янгол поруч хай літає,
Від біди оберігає. 
Вік прожити – не старіти,
Лиш душею молодіти.
Нехай Бог в опіці має,
Многая літа посилає!

З найкращими побажаннями -
 Іван Юхимович.


