
24 червня - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 17-
18, вдень 21-23 градуси тепла. 
Схід сонця - 5.11, захід - 21.28. 

25 червня - хмарно, дріб-
ний дощ, температура повітря 
вночі 17-18, вдень 22-23 граду-
си тепла. Схід сонця - 5.11, за-
хід - 21.29. 

26 червня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 16-17, вдень 

24-25 градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.12, захід - 21.28. 

27 червня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 15-16, вдень 
25-26 градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.12, захід - 21.28. 

28 червня - хмарно з прояс-
ненням, можливий дощ, тем-
пература повітря вночі 16-17, 
вдень 23-24 градуси тепла. 
Схід сонця - 5.13, захід - 21.28. 

29 червня - хмарно з про-
ясненням, дощ, температу-
ра повітря вночі 17-18, вдень 
23-25 градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.14, захід - 21.28. 

30 червня - хмарно з прояс-
ненням, можливий дощ, тем-
пература повітря вночі 17-18, 
вдень 21-22 градуси тепла. 
Схід сонця - 5.14, захід - 21.28. 

Ми – українці! І у нас є право
На рідну мову та свою державу,

На гордий прапор золотисто-синій,
На щастя жити в рідній  Україні.
Ми – українці. Право знати маєм
Про тих, кого героями вважаєм,

Що людство рятували від руїни, 
Синів і дочок, гідних України.

Ми – українці. Хочем право мати
Завжди усе, що думаєм, казати,
На незалежну та міцну державу,

На все, що гарантовано по праву…

У ціну газети враховано вартість  
поштових послуг: прийом 

та доставку видання  
до передплатників

Триває передплата  
«Нашого ДНЯ» на наступне 

півріччя 2020 року!

1 місяць - 28 грн. 50 коп. 
3 місяці - 82 грн. 90 коп. 
6 місяців - 159 грн. 40 коп.

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому 

відділенні або у листонош

індекс - 68710

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!
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Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”СКІЛЬКИ ЗАПЛАТЯТЬ ЗА ГАЗ 

ЖИТЕЛІ
ТЕРНОПІЛЬЩИНИ
У ЧЕРВНІ  4 стор.

ШАНОВНІ КРАЯНИ!
Щиросердно вітаю Вас із Днем Конституції України!

Прийняття Конституції знаменувало собою остаточне 
становлення України як держави, в основі котрої 

лежать  принципи демократії та свободи. 
Ми – нація з глибокими правовими та 

конституціалізькими традиціями.  
Адже перша в Європі Конституція Пилипа 
Орлика сколихнула світ, стала прообразом 
Закону істино демократичного суспільства. 
Нинішня Конституція 1996 року – це 
підтвердження суттєвого розвитку української політичної та правової думки.

Разом з тим правовий нігілізм, що, на жаль,  і далі панує на всіх рівнях українського суспіль-
ства, розповсюдився і на невиконання норм Основного Закону, призвів до посягання на конститу-
ційні засади та принципи. 

Відтак і нині, шість років після Революції Гідності,  не вдалось ще подолати спадок совка - ко-
рупцію та недотримання чинного законодавства в усіх сферах суспільного життя. 

Розумію, що Конституція не є констатацією існуючого становища, це - швидше своєрідний 
дороговказ, на який мають орієнтуватися  законодавці та громадяни загалом. Її місія – чітко 
визначати принципи соціального співіснування людей у демократичному суспільстві. Непоруш-
ність конституційних засад повинна  давати змогу зробити соціальний порядок і соціальну сво-
боду незалежними від того, який президент стоїть на чолі держави або яка партія здобула біль-
шість у парламенті. 

Разом з тим українське суспільство спрагле серйозних змін , у тому числі і на конституційно-
му рівні. Переконаний: лише перетворення органів місцевого самоврядування у реальний механізм 
народовладдя зможе привести країну до відчутних позитивних змін. 

                            
Голова обласної ради  Віктор ОВЧАРУК.Слава Україні! Героям слава!

Вітаємо! 
У ці літні теплі дні святкує свій ювілей любляча донька, 

хороша дружина, найкраща мама, бабуся і просто чарівна жінка
Антоніна Андріївна Довгаль

із села Великі Вікнини Збаразького району.
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока, 
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім, 
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим. 
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до Вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
А Господь дарує довгих-довгих літ!

З найкращими побажаннями 
– люблячий чоловік, мама, 

сини Андрій та Юрій 
з сім’ями, свахи.

Погода в Тернополі й області

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: україночки з Ланівців. 

28 ЧЕРВНЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Шматочок неба 
старого чарівника 10-11 стор.
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До флешмобу 
долучилися відомі 
тернополяни 

– освітяни, медики, 
військові, пластуни, 
журналісти та 
громадськість. 
Представники різних 
професій цитують статті 
Конституції України, які 
визначають наші права 
та обов'язки у різних 
сферах життя.

На важливості дотримання 
Конституції і законів України 
наголошує голова Тернопіль-
ської облдержадміністрації 
Володимир Труш. Очільник 
області також долучився до 
флешмобу й акцентував, що 
джерелом влади в Україні є 
народ.

«Усі люди – вільні та рівні у 
своїй гідності та правах. Кож-
на людина має право на свобо-
ду світогляду і віросповідання. 

А також – невід'ємне право 
на життя. Тому завдання дер-
жави – захищати життя своїх 
громадян. Обов’язок кожного 
– дотримуватися Конституції. 
Країна починається з нас!», - 
поділився Володимир Труш.

Долучитися до флешмо-
бу, присвяченого Дню Кон-
ституції України, може кожен 
охочий. Для цього потріб-
но записати коротке відео з 
улюбленими статтями Кон-
ституції та поділитися ним 
у соцмережах з хештегами: 
#Конституція_мій_захист, 
#Держава_це_ми.

На Тернопільщині 
триває поточний 
середній ремонт 

автомобільної дороги 
державного значення 
М-19 Доманове-Ковель-
Чернівці-Тереблече. Це 
вже третій об’єкт, який 
оновлюють в області 
у рамках програми 
«Велике будівництво», 
ініційованої президентом 
України Володимиром 
Зеленським.

На 10,5 кілометрах дороги 
М-19 уже відфрезували старе 
покриття. Проведено регене-
рацію 7,1 км, а також укладе-
но вирівнюючий шар асфаль-
тобетону на відрізку 5,5 км. 
Загалом протяжність ділянки 
дороги М-19, яку зараз онов-
люють на Тернопільщині, ста-
новить 17 км.

Роботи виконує підрядна 
організація Техно-Буд-Центр, 
яка виграла тендер на ремонт. 

За словами очільника об-
ласті Володимира Труша, усі 
проєкти, які реалізовуються 
на Тернопільщині у рамках 
президентської програми «Ве-
лике будівництво», - пріори-
тетні для краю.

«У нас є амбітні плани – 

упродовж цього року відре-
монтувати 162,1 кілометри 
доріг державного значення. 
Дорога М-19 Доманове-Ко-
вель-Чернівці-Тереблече – 
важлива артерія, яка веде до 
курорту Буковель, тому очі-
куємо, що ремонт дороги буде 
виконано вчасно та якісно. 
Для прикладу, у 2019 році на 
Тернопільщині було відремон-
товано всього 18 км доріг. Нам 
важливо, щоб в області були 
якісні та комфортні дороги, 
адже край багатий на турис-
тичні родзинки й місця для па-
ломників. Тому дуже важливо, 
щоб дороги, які ведуть до них, 
були відремонтовані», - зазна-
чив Володимир Труш.

Нагадаємо, що це вже тре-
тій відрізок траси М-19, який 

ремонтують в області у рамках 
програми «Велике будівниц-
тво». Перший, який знаходить-
ся біля смт. Вишнівець та с. 
Горинка, вже з двома шарами 
асфальтобетону, зараз там за-
вершують ремонт інфраструк-
тури. Другий – об'їзна міста 
Кременець.

У 2020 році Україна залучає 
на дорожні роботи рекордні 
112 млрд. грн. Загалом, у рам-
ках національного проєкту 
«Велике будівництво» плану-
ється відремонтувати більше 
6500 км доріг.

Після завершення робіт на 
17 кілометрах між Дружбою та 
Великою Березовицею техніка 
дорожників рухатиметься на 
південь, до Теребовлі та Чорт-
кова.

З державного бюджету на 
будівництво і ремонт доріг 
місцевого значення, вулиць і 
доріг комунальної власності 
у населених пунктах у Тер-
нопільській області цьогоріч 
спрямували 472,5 млн грн, що 
дозволить оновити 74,7 км.

Сумарно впродовж 2020 
року у Тернопільській області 
держава відремонтує 237 км 
місцевих, комунальних і дер-
жавних доріг.

«ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО» 
НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ: 

триває ремонт дороги М-19

До Дня Конституції в області 
започаткували флешмоб, 

до якого долучилися відомі 
тернополяни

До Дня Конституції Тернопільська обласна 
державна адміністрація започаткувала 

тематичний флешмоб 
«Знати, щоб дотримуватися!».

Смертність 
на Тернопільщині вдвічі 

перевищує народжуваність
Чисельність наявного населення в області, за 

оцінкою на 1 травня 2020 року, становила 
1 036 324 особи. Про це повідомили в 

Головному управлінні статистики в області.
Упродовж січня-квітня кількість жителів краю зменшила-

ся на 2371 людину. Це відбулося за рахунок природного ско-
рочення - 2519 осіб. Водночас, зафіксовано міграційний при-
ріст населення - 148 людей.

У цьогорічних січні-квітні в області народилося 2410 ді-
тей, що на 57 менше, ніж за аналогічний період торік. А смер-
тей зафіксовано - 4929 - проти 5363 у січні-квітні 2019 року. 

Відомий тернопільський 
лікар Ростислав Левчук 

отримав звання заслуженого Державна комісія з техноген-
но-екологічної безпеки і надзвичай-
них ситуацій дозволила провести 
зовнішнє незалежне оцінювання з 
25 червня до 17 липня, заявила т. в. 
о. міністра освіти і науки Любомира 
Мандзій. За її словами, які наведено 
на сайті МОН, епідеміологічна ситу-
ація нині дає таку можливість.

Пункти ЗНО забезпечили: медич-
ними масками для учасників, інструк-
торів і медиків, безконтактними тер-
мометрами, дезінфікуючими засобами 
для рук, засобами для обробки повер-
хонь, ізоляційними медичними халата-
ми і захисними щитками для медиків.

За повідомленням, під час зо-
внішнього незалежного оцінюван-
ня допуск до тестування відбува-
тиметься згідно з рекомендаціями 
головного санлікаря (температура 
тіла не вище від 37,2 °С, відсутність 
ознак респіраторних захворювань, 
наявність маски або респіратора).

Держпродспоживслужба контро-
люватиме вимоги до пунктів тесту-
вання (відстань між учасниками не 
менше ніж 1,2 метра, масковий ре-
жим, наявність антисептиків, дезін-
фекція приміщень, організована ути-
лізація використаних масок тощо).

За повідомленням, цього року 
в основній сесії зовнішнього неза-
лежного оцінювання (ЗНО) візь-
муть участь 379 493 особи. Крім 
того, єдиний вступний іспит (ЄВІ) 
з іноземної мови для вступу на ма-
гістратуру з більшості спеціальнос-
тей і єдине фахове вступне випро-
бування (ЄФВВ) для магістратури з 
правничих спеціальностей склада-
тимуть 101 283 особи. Під час тес-
тування й іспитів буде залучено 242 
650 працівників і 11 630 медиків.

До слова, раніше 22 червня прези-
дент України Володимир Зеленський 
підписав закон, який передбачає для 
випускників шкіл 2020 року складан-

ня державної підсумкової атестації, 
зокрема у формі зовнішнього неза-
лежного оцінювання, за бажанням; 
зазвичай вони є обов’язковими для 
всіх. Цього ж року ЗНО буде обов’яз-
кове тільки для тих випускників, хто 
планує вступати до вишів.

Закон має на меті мінімізацію 
ризиків захворювання на COVID-19 
серед учнів, які завершують здобут-
тя повної загальної середньої освіти 
цього року, і подальшого поширен-
ня коронавірусної хвороби.

«Таким чином, учні отримали пра-
во обирати види оцінювання їхніх ре-
зультатів навчання – шляхом річного 
оцінювання, або державної підсум-
кової атестації, або ЗНО», – заявили 
в Офісі президента. За даними Мініс-
терства освіти і науки України, скасу-
вання обов’язкової державної підсум-
кової атестації дозволить зменшити 
приблизно на 27–30% кількість учас-
ників цьогорічного тестування.

Почесне 
звання 

«Заслужений 
лікар України» 
присвоєно 
директору  
комунального 
некомерційного 
підприємства  
«Тернопільська 
комунальна 
міська лікарня №2» Ростиславу  Левчуку.  
Відповідний указ підписав Президент 
України Володимир Зеленський.

Нагороду лікар отримав «За значний особистий 
внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здо-
ров'я, надання кваліфікованої медичної допомоги, 
рятування життя людей, сумлінну працю та високий 
професіоналізм»,  - йдеться в документі.

«Наш ДЕНЬ» вітає пана Ростислава із цією ви-
сокою заслуженою нагородою. Успіхів у нелегкій 
праці! 

ЗНО ТАКИ БУДЕ: за яких умов
У тестуванні візьмуть участь 379 493 особи
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В експозиції – чудотворні 
святині з Італії, Іспанії, 
Ізраїлю, Португалії, 

Німеччини, Франції, Чехії, 
Словенії, Сербії, Хорватії, 
Польщі, Австрії, Угорщини і 
багатьох інших та, звичайно, 
з України. Марія Тройчак 
побувала у 52 країнах світу, 
а також об’їздила багато 
українських святих місць. 
Із кожної подорожі завжди 
привозить додому ікони. За роки 
їх назбиралося понад дві сотні.

- Разом із Лігою європейських лі-
карів, членом якої я є, ми дуже часто 
їздили у паломницькі поїздки, – розпо-
відає пані Марія. – Відвідували духовні 
центри, форуми, реколекції, молилися, 
безкоштовно допомагали людям і відві-
дували святі місця. Для мене дуже важ-
ливо поклонитися чудотворним іконам, 
адже ці святині мають особливу силу, 
зцілюють від багатьох недуг та допома-
гають у різних життєвих проблемах.

Пані Марія неодноразово організову-
вала виставки своєї колекції чудотворних 
ікон у Тернополі, зокрема тричі в обласно-
му краєзнавчому музеї, в медичному уні-
верситеті під час 17 конгресу Світової фе-
дерації українських лікарських товариств. 
Тривалий час ікони прикрашали стіни 
лемківської церкви Вознесіння Господньо-

го в обласному центрі. Днями закінчилася 
виставка сакрального мистецтва «Образи 
духовного і тілесного зцілення» в Козів-
ському районному будинку культури. Ор-
ганізували її під егідою Українського фон-
ду культури, який відродили в Тернополі 
у 2017 році під головуванням поета і гро-
мадського діяча Володимира Барни. 

 Виставка налічувала понад 180 ікон, 
а також інші сакральні речі, зокрема 
близько сотні різних ангелів та три сот-
ні дзвоників, привезених із різних ку-
точків світу. 

- Я щиро радію можливістю поді-
литися із людьми неймовірною бла-
годаттю, яку випромінюють ці ікони, 
- зізнається Марія Тройчак, авторка ви-
ставки сакрального мистецтва «Образи 
духовного зцілення», директор медич-
ного центру «Барвінок», фітотерапевт, 
дитяча письменниця, громадська діячка. 
– Я дуже хочу, щоб люди, які будуть звер-
татися до Пресвятої Богородиці, отрима-
ли ласку святу і зцілення. Адже молитви 
до чудотворних ікон дають повний ду-
шевний спокій і очищення. Вони мають 
надзвичайну силу і оберігають людину, 
якщо вона справді вірить у Бога. Я не 
один раз пережила це на власному досві-
ді. Будь-яке духовне чи тілесне зцілення 
неможливе без глибокої віри у Боже про-
видіння, щоденних християнських прак-
тик, дотримання посту, участі в Пресвя-
тій Євхаристії та щоденної молитви. 

І хоч перебування чудотворних ікон 
у Козівському районі співпало з часом 
карантину, все-таки дуже багато вірян 
побували на виставці і відчули особли-
ву благодать святинь. Серед експонатів 
можна побачити чудотворну ікону свя-
того Онуфрія, Ватопедську чудотворну 
ікону «Втіха і розрада», чудотворний 
кровоточивий образ  Ісуса Христа, неру-
котворний образ «Ісус із заплющеними 
очима», Вишгородську ікону «Богороди-
ця Ніжності», вінчання Пресвятої Діви 
Марії зі св. Йосифом, отця Піо, зцілення 
Лазаря Ісусом, ікону «Матір Усіх Народів 
– Співвідкупительна Заступниця». Також 

є гобелен Чудотворного Миколая з іта-
лійського міста Барі, ікона «Евхаристійне 
чудо» з італійського міста Лонгано. 

 Ікона Божої Матері "Споручниця 
грішних" має давню історію. Про неї 
заговорили у 1843 році. Образ Божої 
Матері зберігався у Миколаївському 
Одринському чоловічому монастирі в 
Орловській губернії в старій каплиці 
біля воріт і був наділена чудотворною 
силою. Коли в тих краях сталася епіде-
мія холери, багатьох вражених смер-
тельною хворобою віруючих молитви 
до ікони повернули до життя.

Історія чудотворної ікони Божої Ма-
тері «Троєручиця» пов’язана з долею ве-
ликого церковного піснетворця і автора 
догматичних трактатів преподобного 
Іоанна Дамаскіна. У 18  столітті Іоанн га-
ряче викривав єретиків, чим викликав 
гнів візантійського імператора Льва III 
Ісавра. Щоб зганьбити ім’я святого, який 
проживав в Дамаску та займав високу 
посаду при дворі дамаського халіфа, 
імператор наказав виготовити фальши-
вого листа, в якому преподобний Іоанн 
нібито запропонував йому напасти на 
Дамаск, обіцяв в цьому свою допомогу. 
Прочитавши листа, халіф наказав відру-
бати у преподобного кисть правої руки 
і повісити її на площі для всенародного 
огляду. Тільки увечері святий Іоанн ви-
просив віддати йому свою руку. Прило-
живши кисть до відсіченої руки, Божий 
угодник впав на коліна перед іконою 
Божої Матері, довго із сльозами просив 
у Неї зцілення руки. Після сердечної мо-
литви він задрімав і побачив у сонному 
видінні Саму Пресвяту Богородицю, яка 
сказала преподобному, що йому дару-
ється зцілення, та наказала без ліності 
трудитися цією рукою на славу Господ-
ню. Прокинувшись, святий Іоанн поба-
чив, що кисть його приросла до поране-
ного місця і рука стала здоровою. 

Пані Марія зібрала не лише історії 
кожної ікони, а й молитви до них. Вона 
об’єднала довкола доброї справи коло 
однодумців.

- Хочу щиро подякувати директору 
Козівського районного будинку культури 
Світлані Андрушків та її колективу,  своїм 
друзям Володимиру та Дмитру Стефані-
вим і Петру Пелещишину з Підгайців, які 
долучилися до організації виставки, - до-
дає Марія Тройчак. – Також вони додали 
до колекції ікон старовинну плащаницю 
19 століття, яку можна було побачити в 
центрі виставки. Дякую усім, хто допома-
гає, підтримує мене у цій справі.

На виставці панувала особлива ат-
мосфера, відчувалися спокій і гармонія 
та особливий зв’язок з Всевишнім. 

- Виставка є свідченням пошануван-
ня Бога, Пресвятої Богородиці, церков-
ної атрибутики у різних народів світу, 
їх ставлення до релігії, до духовних 
скарбів, - поділився своїм враженням 
від виставки отець Богдан Зінченко, 
настоятель храмів у селах Городище і 
Плотича Козівського району, духівник 
обласного фонду культури, член Наці-
ональної спілки журналістів України. -  
Молитва перед іконою має велику силу. 
Як навчає народна мудрість – «молитва 
мури руйнує і залізо гне». Нехай Всеми-
лостивий Господь винагородить пані 
Марію за її жертвенність, свідчення 
піклування про ближнього, його здоро-
вий стан душі і тіла. Адже в особі пані 
Марії ми бачимо безкорисливого да-
теля добра. Будучи лікарем-фітотера-
певтом вона піклується не тільки про 
здорове тіло, але і про оздоровлення й 
збагачення нашої душі. Нехай Пресвята 
Богородиця, ім’я Якої ви носите, буде 
не тільки взірцем до 
наслідування, а буде з 
вами у служінні ближ-
ньому.

«ІКОНИ МАЮТЬ НАДЗВИЧАЙНУ 
СИЛУ І ОБЕРІГАЮТЬ ЛЮДИНУ, 

якщо вона справді вірить у Бога»
Тернопільська фітотерапевтка Марія Тройчак 

організувала у Козові виставку унікальних святинь
 із різних куточків світу, які збирала все життя

Юлія ТОМЧИШИН.

Після виставки у Козові частину ікон Марії Тройчак можна буде побачити
 у Вишнівецькому палаці, а іншу частину у приміщенні Бучацької єпархії УГКЦ. 
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МІНІМУМ, НА ЯКИЙ ТЯЖКО 
ПРОЖИТИ 

Прожитковий мінімум 
складе: загальний показник 
на одну особу в розрахунку на 
місяць - 2118 гривень (замість 
2027 гривень); для дітей до 6 
років - 1859 гривень; для дітей 
віком від 6 до 18 років - 2318 
гривень; для працездатних 
осіб - 2197 гривень; для осіб, 
які втратили працездатність, - 
1712 гривень.

Наступного разу прожитко-
вий мінімум збільшать 1 груд-
ня - до 2189 гривень.

МІНІМАЛЬНА ПЛАТНЯ
 НЕ ЗМІНИТЬСЯ

Розмір мінімальної зарп-
лати за місяць, який на даний 
момент складає 4723 гривень, 
не буде змінюватися протя-
гом усього 2020 року. Також 
не зміниться і мінімальний 
посадовий оклад (тарифна 
ставка).

ІНДЕКСАЦІЯ ЗАРПЛАТИ
Оплату праці індексують у 

межах прожиткового мінімуму, 
встановленого для працездат-
них осіб, який з 1 липня складе 
2197 гривень.

ДОПОМОГА З БЕЗРОБІТТЯ
Допомога з безробіття не 

може перевищувати 4-кратного 
розміру прожиткового мініму-
му для працездатних осіб. Його 
максимальний розмір з першо-
го липня складе 8788 гривень.

ПЕНСІОНЕРИ 
«ЗБАГАТІЮТЬ» НА 74 ГРИВНі

З 1 липня розмір мінімаль-
ної пенсії складе 1712 гривень 
(зараз 1638 гривень). Також 
зросте і надбавка пенсіонерам 
за стаж (щомісячна доплата 
для тих, хто має стаж біль-
ше 30 років (жінки) і 35 років 
(чоловіки)). Вона становить 1 
відсоток мінімальної пенсії за 
кожен додатковий рік. З 1 лип-
ня - 17,12 гривень.

АЛІМЕНТНИКАМ БІЛЬШЕ 
ПОТРЯСУТЬ КИШЕНІ

З 1 липня мінімальний га-
рантований розмір аліментів 
на одну дитину, який не може 
становити менше 50 відсо-
тків прожиткового мінімуму 
для дитини відповідного віку, 
складе: для дітей до 6 років 
- 929,50 гривень; для дітей ві-
ком від 6 до 18 років - 1159. 

ДОПОМОГА У ЗВ’ЯЗКУ 
З ВАГІТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ

Цю допомогу надають у 
розмірі 100 відсотків середньо-
місячного доходу жінки (сти-
пендії, зарплати, допомоги з 
безробіття тощо) на місяць, але 
вона не може бути меншою, ніж 
25 відсотків розміру прожитко-
вого мінімуму, встановленого 
для працездатної особи. Тобто, 
з 1 липня цього року вона не 
може бути меншою, ніж 549,25 
гривень (була 525,50 грн.).

Державна допомога, яка 
виплачується при народженні 
дитини, залишається без змін 
і складає 41280 гривень. Це - 
10320 гривень - одноразова 

виплата і 860 гривень - щомі-
сяця впродовж трьох років.
ПІДСОБЛЯТЬ ДІТЯМ, БАТЬКИ 

ЯКИХ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД 
АЛІМЕНТІВ  

Допомогу дітям, батьки яких 
ухиляються від сплати алімен-
тів, а також тим, батьки яких не 
мають можливості утримувати 
дитину, або їхнє місце прожи-
вання невідоме, надають у роз-
мірі, що дорівнює різниці між 
50 відсотками прожиткового 
мінімуму для дитини відповід-
ного віку та середньомісячним 
сукупним доходом сім’ї з роз-
рахунку на одну особу за попе-
редні шість місяців.

Максимальний розмір до-
помоги для дітей до 6 років 
становить 929,50 гривень (був 
889,50 грн.), від 6 до 18 років - 
1159 гривень (був 1109 грн.).

СУМА ПОЗИКИ НА 
ВИВЕДЕННЯ СІМ’Ї З 

БІДНОСТІ ПОКИ НЕВІДОМА
Це буде одноразова безвід-

соткова допомога працездат-
ному члену малозабезпеченої 
родини для організації підпри-

ємницької діяльності та ви-
ведення сім’ї з бідності. Вона 
надаватиметься державною 
службою зайнятості за раху-
нок коштів держбюджету. 

Порядок надання цієї допо-
моги, її розмір та умови повер-
нення визначає Кабмін. Наразі 
ці нюанси неоприлюднені.

ДОПОМОЖУТЬ ТИМ, 
КОМУ ЗА 80…

Допомога на догляд оди-
ноким особам, які досягли 
80-річного віку, - нова соціаль-
на виплата. Її вводять впер-
ше. Надаватимуть одиноким 
особам, які досягли 80-річно-
го віку і які, за висновком лі-
карсько-консультативної ко-
місії, потребують постійного 
стороннього догляду й отри-
мують пенсію, відповідно до 
законів України «Про загаль-
нообов’язкове державне пен-
сійне страхування» або «Про 
пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служ-
би, та деяких інших осіб».

З липня розмір цієї допомо-
ги складатиме 684,80 гривень. 

ДО СОТНІ НЕ ДОТЯГНУЛИ: з 1 липня українцям 
докинуть 91 гривню прожиткового мінімуму

В Україні з 1 липня підвищать прожитковий мінімум. 
Відповідно, збільшиться і сума деяких соціальних виплат та 
пенсія. Також вводяться нові соціальні допомоги, яких досі 
не було. Наприклад, допомога на догляд за літніми людьми, 
яким виповнилося 80 років та які потребують догляду 
сторонніх осіб; одноразова допомога малозабезпеченим 
особам для старту підприємницької діяльності. 

СКІЛЬКИ ЗАПЛАТЯТЬ 
ЗА ГАЗ ЖИТЕЛІ 

ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
У ЧЕРВНІ

До уваги споживачів 
природного газу!

ТОВ "Тернопільоблгаз" 
повідомляє:

Керуючись постановою Кабінету Міні-
стрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867 (із 
змінами, внесеними постановою Кабінету Мі-
ністрів України 24.01.2020 № 17), та іншими 
нормативно-правовими актами, товариством 
з обмеженою відповідальністю «Тернопі-
льоблгаз» встановлено ціну на газ для по-
бутових споживачів, релігійних організацій 
(крім обсягів, що використовуються для про-
вадження їх виробничо-комерційної діяльно-
сті) з 01 по 30 червня 2020 року (включно), 
ціна становить 2 784,00 грн. за 1000 м³ (з 
урахуванням ПДВ, тарифу на транспортуван-
ня природного газу, торговельної надбавки 
постачальника природного газу).

Ціну природного газу вказано без ураху-
вання тарифу на послуги розподілу природ-
ного газу для ПрАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ», який 
буде оплачуватися згідно окремої квитанції 
наданої газорозподільним підприємством.

Більш детальну інформацію можна от-
римати на офіційному веб-сайті товари-
ства за адресою http://teroblgaz.com.ua

Протягом січня-травня 10696 тисяч осіб 
віком до 35 років (34,4% від загальної 
кількості) шукали роботу через службу 

зайнятості області. З них - 371 випускник ВНЗ, 72 
- професійно-технічних закладів освіти; майже 
80% вже мали професійний досвід.

Цьогоріч вдалося працевлаштувати 3381 молодого 
громадянина, з них 61 - отримав роботу з компенсацією 
роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування. Одноразова випла-
та допомоги з безробіття для організації підприємницької 
діяльності дала можливість 5 молодим безробітним від-
крити власний бізнес. Про це розповів директор обласного 
центру зайнятості Василь Олещук.

351 безробітний віком до 35 років за спрямуванням 
служби зайнятості пройшов професійне навчання. 237 мо-

лодих краян було залучено до громадських та інших робіт 
тимчасового характеру. Профорієнтаційними послугами 
було охоплено 5,1 тис. молодих безробітних та 4,1 тис. уч-
нів і студентів різних закладів освіти.

Молодь Тернопільщини має можливість безкоштовно 
пройти курси на глобальній освітній платформі Coursera 
за 400 спеціалізаціями за напрямками: гуманітарні, при-
родничі, соціальні, технічні науки, підприємництво, еко-
номіка, ІТ-технології та ін.; діють ряд вебресурсів ДСЗ, у 
тому числі Освітній портал державної служби зайнятості, 
Prometheus, Lingva skills, для здобуття додаткових знань та 
компетенцій; отримати послуги з профорієнтації можна на 
онлайн-платформі «Моя професія: консультаційна мере-
жа».

На 1 червня 2020 року 4093 безробітних з числа молоді 
продовжували пошук роботи через обласну службу зайня-
тості.

У травні в Тернополі та 
області зареєстрували 95 
нових автомобілів. Кожна 

з цих машин в середньому 
коштувала $27 тисяч.

Сума витрат минулого місяця в ре-
гіоні склала $2,5 млн. без врахування 
вартості додаткового обладнання.

Найпопулярнішою маркою було 
Renault, яких зареєстрували 33 авто 
на суму $500 тис. Також попитом ко-

ристувалися Toyota і Kia, повідомляє 
сайт з продажу автомобілів RST.ua.

Бестселером у Тернополі став кро-
совер Kia Sportage. Крім нього були по-
пулярними Toyota Land-Cruiser Prado 
та Toyota RAV4.

Серед зареєстрованих авто 28% - 
машини з дизельними моторами, а се-
редній об’єм двигуна становив 2 тис. 
сантиметрів кубічних.

Загалом у травні в Україні зареє-
стрували майже 5,9 тисяч нових авто-

мобілів на $180 млн. без врахування 
вартості додаткового обладнання. 
Серед зареєстрованих авто було 18 
Mercedes-Benz G-Class, два Porsche 
911 та по одному  Bentley Flying Spur і 
Bentley Continental GT.

Нагадаємо, у квітні у Тернополі та 
області зареєстрували 35 нових ав-
томобілів. Це на 60% менше, ніж за 
аналогічний період минулого року. 
Сума витрат у квітні в регіоні склала 
$1 млн.

На Тернопільщині 4 тисячі молодих 
людей шукають роботу

Тернополяни за місяць купили нових авто на $2,5 млн
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Хронічні закрепи і чому
 їх не можна ігнорувати 
На прийомі у дитячого гастроентероло-

га досить часто бувають хворі підліткового 
віку, особливо дівчатка, для яких випорож-
нення раз у 3-4 дні є варіантом «норми», 
оскільки бажання отримати фігуру своєї 
мрії змушує їх обмежувати харчування чи 
нерегулярно їсти. 

Часто підлітки, повіривши у новомод-
ні «дієти», виключають із раціону молочні 
продукти, зменшують кількість фруктів і 
овочів та добовий об’єм рідини.

Крім того, на хронічні закрепи  страж-
дає близько 40% дорослого населення, 
переважно жінки, тобто батьки наших па-
цієнтів. І майже у половини цих дітей  при-
чиною хронічної затримки випорожнень є 
синдром Пайра. 

Взагалі, батькам потрібно пам’ятати, що 
хвороби передаються спадково. Якщо хтось 
у родині мав закрепи, слід бути особливо 
уважними до самопочуття дитини і способу 
життя, зокрема харчування.

Щодо синдрому Пайра, то ця патологія 
«маскується» під інші захворювання трав-
ного тракту і, на жаль, її не завжди вчасно 
діагностують. Тому в дітей лікують хроніч-
ний гастрит, холецистит, навіть оглядають 

у хірургів, підозрюючи «гострий живіт». 
При цьому стан хворих не поліпшуєть-

ся, біль у животі не зникає і надалі, під час 
комплексної діагностики, у них виявляють 
колоноптоз, тобто опущення (провисання) 
ободової кишки.

Відсутність настороженості у батьків 
призводить до розвитку хронічної інтокси-
кації,  з якою дитина живе і яка суттєво по-
слаблює захисні сили організму.

Як розпізнати недугу 
на початкових стадіях 
Типові прояви хвороби - це біль у жи-

воті, закрепи, зниження апетиту, зниження 
маси тіла, нудота, блювання, біль голови, 
подразливість, емоційна лабільність.

Біль у животі найчастіше відчувається 
нижче пупка та у правій половині  живота, 
різко посилюється під час фізичних наван-
тажень і після великої кількості їжі. Його 
інтенсивність зменшується, якщо пацієнт 
трохи  полежить. Такий біль обумовлений 
спазмом окремих ділянок кишки і натягу-
ванням брижі, а також запаленням стінки 
кишки, що виникає внаслідок застою калу.

Переважна більшість хворих має хро-
нічні  закрепи із частотою випорожнень від 
2-3 до 5-7 діб. Внаслідок цього відбувається 

постійне закидання в тонку кишку вмісту 
товстої кишки, що призводить до запаль-
ного процесу - рефлюкс-ілеїту. Він супрово-
джується постійним інтенсивним болем у 
животі, у тому числі й уночі. Власне, часто 
саме цей біль, а не початкові симптоми - за-
крепи, приводять нарешті до лікаря. 

Правильна діагностика 
вбереже від хірургічного 

втручання 
Основним методом виявлення хвороби 

Пайра є іригографія, коли у товсту кишку 
вводять барієву суміш. При цьому аналізу-
ють форму і розміщення товстої кишки в 
пацієнтів - у позі лежачи на спині та стоячи. 

Якщо є хвороба Пайра, то рентген 
покаже специфічні особливості. Один із 
«дзвіночків» - поперечна ободова киш¬ка 
«звисає» у порожнину малого тазу у ви-
гляді «гірлянди» із перегинами в ділянці 
печінкового і селезінкового кутів, супрово-
джується затримкою евакуаторної функції 
товстої кишки. 

Оскільки через знижений тонус попе-
речно-ободова кишка опиняється нижче 
допустимого рівня, виникає замкнене коло: 
хронічні закрепи сприяють  виникненню 
синдрома Пайра, а він, своєю чергою, погли-
блює закрепи. 

Цей ланцюг необхідно розірвати, і для 
досягнення цього слід дотримуватися пев-
них принципів лікування, які включають 
послідовність у виконанні призначень і 
впевненість у тому, що результат буде по-
зитивним. 

Важливо: якщо виявити хворобу вчас-
но, можна розраховувати на ефективне 
консервативне лікування. У запущених ви-
падках необхідне хірургічне втручання.

Лікування тривале, але 
ефективне: розказуємо, 

як харчуватись  
Одне з основних правил під час терапії: 

для одужання обов’язковий певний режим 
пиття та вживання їжі .

Отож, скільки потрібно води? Добовий 
об’єм для дітей становить: 1-3 роки – 4 
склянки ( 0,9л); 4-8 років – 5 склянок (1,2л);  
9-13 років – хлопчики – 8 склянок (1,8л), 
дівчатка – 7 склянок (1,6л); 14-18 років – 
хлопці – 11 склянок (2,6л); дівчата – 8 скля-

нок (1,8л). Цей об’єм рідини включає в себе 
не лише воду, а й напої.       

Харчування: їжа повинна бути досить 
калорійною, легко засвоюватися та не міс-
тити надмірної кількості продуктів, які в 
таких пацієнтів не дуже добре перетрав-
люються та виводяться (яйця, сметана, 
масло, сир, м’ясо, кисіль, наваристі бульйо-
ни). До раціону харчування повинні входи-
ти такі кисломолочні продукти, як кефір, 
питний натуральний йогурт, які легко за-
своюються та посилюють перистальтичну 
активність товстої кишки. Мед, солодкі 
страви, фрукти сприяють збільшенню рі-
дини в кишечнику, збуджують секрецію та 
перистальтику кишечника. Хворим із син-
дромом Пайра призначається рясне пиття 
певних овочевих і фруктових соків, відва-
рів і компотів. 

Водночас, ряд продуктів слід у раціоні 
обмежити. Серед них мучні вироби – свіжий 
хліб, випічка, торти; каші – рис, пшенична 
крупа; молочні продукти – майонез, жирна 
сметана, тверді гострі сири, морозиво; супи 
– розсоли, борщі з томатним соусом, гриб-
ні супи, солянка; м’ясні продукти – жирні 
сорти м’яса – свинина, гуска, качка, бара-
нина, консерви, копченості; риба – жирна, 
копчена, консерви; яйця – сирі та смажені; 
фрукти – банани картопля, груші, гранат, 
айва; напої – міцний час, какао, киселі, муси, 
желе; овочі – редис, редька, гриби, часник і 
свіжа цибуля.

Обов’язково - масаж і 
лікувальна фізкультура 

Аби зняти біль у животі, можна застосо-
вувати фізпроцедури (електрофорез з но-
вокаїном на передню черевну стінку, пара-
фінові аплікації на живіт, масаж живота) та 
лікувальну фізкультуру. Важливе значення 
має комплекс вправ для укріплення пере-
дньої черевної стінки. 

За допомогою масажу необхідно повер-
нути опущену кишку на попереднє місце і 
продовжувати укріпляти передню черевну 
стінку надалі, а також дотримуватися всіх 
згаданих рекомендацій.  

Це сприятиме позбавленню від закрепів 
і попередженню ускладнень, таких як син-
дром Пайра.

І, насамкінець, нагадаємо, що приказка 
«легше попередити хворобу, ніж її лікува-
ти» актуальна в будь-якому віці.  

Небезпечні дієти в дівчаток і 
«спадкові» проблеми з животом: 
ЯК НЕ ПРОПУСТИТИ СИНДРОМ ПАЙРА 
Хронічні закрепи у дітей можуть сигналізувати про недугу, що спричиняє ускладнення, 

коли неминуче хірургічне втручання. Як попередити - пояснюємо. 

 «Наш ДЕНЬ» публікує консультації лікарів, які 
допоможуть вчасно виявити хворобу на початкових 
етапах. Сьогодні продовжуємо тему хронічних закрепів 
у дітей і підлітків, що викликала неабиякий інтерес 
серед читачів. Розповідаємо про дещо інший бік 
хронічної затримки випорожнень – синдром Пайра.
Що це таке, чому так важливо вчасно діагностувати 
та як вилікувати? Розповідають доцент кафедри 
дитячих хвороб з дитячою хірургією Тернопільського 

національного медичного 
університету Олександра 
ШУЛЬГАЙ і головний 
експерт з дитячої 
гастроентерології УОЗ 
Тернопільської області 
Анна КАБАКОВА. 

nday.te.ua

Коронавірус не відступає
На Тернопільщині посилюють карантин

Серед жителів області 
діагноз коронавірусна 
інфекція лабороторно 

підтвердили у 1744 осіб 
станом на 23 червня. 
Це - 1595 дорослих та 
149 дітей. З них 1079 
вже одужали. Це понад 
61,8% від усієї кількості 
захворілих на COVID-19 в 
області.

27 людей померли.
- Тернопільщина належить 

до регіонів із значним поширен-
ням COVID-19, повідомила в. о. 
директора ДУ «Тернопільський 
ОЛЦ МОЗ України»  Оксана Чай-
чук. - Динаміка зростання випад-

ків інфікування COVID-19 має не 
перевищувати 10%,  в нас стано-
вить 22,8%.

У семи районах області міс-
цевим комісіям рекомендують 
переглянути та посилити про-
тиепідемічні заходи. Зокрема, 
Бучацькому, Козівському, Лано-
вецькому, Чортківському, Шум-
ському, Збаразькому, Тернопіль-
ському та м. Тернопіль.

В органах виконавчої влади, 
інших державних органах, орга-

нах місцевого самоврядування 
робочий день розпочинатимуть 
о 8 год. ранку, в центрах надан-
ня адміністративних послуг, ор-
ганах соціального захисту насе-
лення, територіальних органах 
Пенсійного фонду - о 10 годині 
ранку.

У Тернополі заборонили в 
закладах громадського харчу-
вання святкування масових, 
тривалих заходів (урочисті по-
дії, весілля). Клієнтам у кафе 

можна перебувати до 2 годин 
з дотриманням протиепідеміч-
них заходів. Перевезення паса-
жирів здійснювати виключно у 
масках у відповідності до кіль-
кості місць для сидіння. 

Також мобільні групи  в об-
ласному центрі і районах щодня 
будуть перевіряти громадський 
транспорт, ринки, ТРЦ міста, аби 
пересвідчитись, наскільки там 
дотримуються обмежувальних 
заходів.

У Тернополі також закри-
ли дитсадок №9 через те, що у 
працівника виявили коронаві-
рус. На двотижневий карантин 
зупинили роботу і дошкільного 
закладу №3  у Чорткові. При-
чина – в однієї з працівниць са-
дочку лабораторно підтвердили 
наявність Covid-19. 

Як повідомляють в облас-
ному управлінні охорони здо-
ров’я, найбільше хворіють в 
області у віці від 30 до 49 ро-
ків. Зокрема, 142 особи віком 
0-17 років (8,4%); 208 осіб ві-
ком 18-29 років (12,3%); 580 
осіб віком 30-49 років (34,4%); 
541 особа віком 50-65 років 
(32%); 217 осіб віком 65 і біль-
ше років (12,9%).
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На пагорбі при виїзді/
в’їзді в село Струсів 
Теребовлянського 

району, звідки 
відкривається мальовнича 
панорама, знаходиться 
старовинний «польський 
цвинтар». Вулички села 
збігаються вниз у центр, 
а тут, ближче до неба, 
у старезних могилах 
спочивають ті, хто давно 
вже відійшов у вічність.

ЛЮБОВ І БІЛЬ У КАМЕНІ 
Давні надгробки дивують та 

вражають… Ось ангел скорбот-
но схилився над могилою – по 
кам’яному обличчю стікає сльоза. 
Він засмучений сидить над дівчи-
ною, що  лежить, а волосся її ко-
лишеться, мов у воді. Надгробок 
оздоблений барельєфом у вигля-
ді терня, що уособлює біль і тугу 
за втраченою рідною людиною.

Поряд – інша скульптура: мо-
лода дівчина, що стоїть на ске-
лі, притулившись до масивного 
кам’яного хреста. Її обличчя ви-
промінює тиху зажуру, а довкіл 
неї вже в’ються повзучі рослини.

Навколо – тихе царство вічно-
го сну. Понищені і вандалами, і 
часом надмогильні плити, улам-
ки яких лежать де-не-де в траві 
неподалік, нема ні стежок, ні ла-
вок – тільки поодинокі лампадки 
на деяких могилах свідчать про 
те, що сюди ще ходять люди. На 
окремих місцях поховань не зали-
шилося навіть сліду від надгроб-
ка - і лише порослі травою горби-
ки нагадують про те, що тут вни-
зу спочивають колишні мешканці 
села Струсів.

ЯНГОЛИ ТА СВЯТІ 
ЙОСИФА ЗЕМСЬКОГО 

Скульптури різні, але у бага-
тьох з них відчувається один і 
той же «скульптурний почерк»: 
матеріал (білий черепашняк) і 
характерні стильові особливос-
ті (скульптури виконані в мане-
рі класицизму, зі збереженням 
натуральних форм і пропорцій, 
з униканням абстрактних дета-
лей). Це не дивно, адже їх авто-
ром був скульптор Йосиф Зем-
ський, що жив і творив у Струсо-
ві на початку ХХ століття.

Більша частина фігур на ста-
ровинному польському цвинта-
рі – творіння його рук. Кладови-
ще можна сміливо вважати му-
зеєм Йосифа Земського під від-
критим небом, позаяк майстер 
не залишив після себе нічого, 
окрім цих робіт. Про його життя 
мало що відомо. Не збереглося 
жодного фото чи портрета тала-
новитого скульптора. Поляк за 
національністю, тому, старожи-
ли кажуть, що і похований Йо-
сиф Земський на цьому ж цвин-
тарі. Втім, аби довести це, дове-
деться витратити багато часу, 
намагаючись прочитати напів-
стерті написи на надгробках, ба-
гато з яких і не збереглися зо-

всім. Дуже багато з тих, що вці-
ліли, перебувають в занедбано-
му стані і потребують реставра-
ції, відновлення.

Найцікавішою роботою мит-
ця є надгробок, про який я зга-
дав на початку: скорботний ан-
гел біля дівчини. Тут похована 
рідна сестра Йосифа Земсько-
го, життя якої ще в молодому 
віці трагічно обірвалося у водах 
річки Серет. Старі люди кажуть, 
що бідолашна втопилася з горя, 
не витримавши зради кохано-
го. Втім, можливо, це був просто 
нещасний випадок, хтозна? Тим 
не менш, споглядати дану скуль-
птуру так, щоб вона не виклика-
ла жодних почуттів, неможливо.

З КОЖНИМ РОКОМ 
УНІКАЛЬНІ СКУЛЬПТУРИ РУЙ-

НУЮТЬСЯ
Дуже  цікаво, як кладовище 

виглядало раніше, коли на ньо-
му ще ховали людей, а територія 
не була закинутою? Як виглядав 
цвинтар до 1939 року, поки на 
цих теренах не запанувала ра-
дянська влада, поки цвинтар з 
унікальними скульптурами не 
став заростати травою і занепа-
дати, поки не почали трапляти-
ся випадки вандалізму?

І досі, з кожним роком уні-

кальні скульптури руйнуються. 
Струсівчани зауважують,  що фі-
гури, які під час попередніх від-
відин кладовища були цілі, зараз 
уже пошкоджені. Час від часу, бу-
ває,  якісь нелюди візьмуть і по-
знущаються з них. Звісно, дея-
кі пошкодження можна списа-
ти на кислотні дощі (білий чере-
пашняк, з яким мав справу Йо-
сиф Земський – це, по суті, вап-
няк, який легко вступає в реак-
цію з кислотами). Проте опади 
не здатні відбити голову чудо-
вої статуї – таке можуть вчини-
ти лише люди.

Тим, хто проїжджає че-
рез село Струсів у бік Бучача та 
Івано-Франківська, не завадить 
зробити зупинку (адже цвин-
тар розташований просто біля 
траси) і витратити хоча б кілька 
хвилин на те, аби ознайомити-
ся із творами Йосифа Земського. 
Адже хтозна, можливо через де-
кілька років вже не можна буде 
застати тієї скульптурної кра-
си, якою ще чарує це старовинне 
кладовище. Декілька років на-
зад місцева влада організувала 
викорчування та  знищення ча-
гарників і тепер забезпечує що-
річне скошування трави. Відтак, 
проїжджаючи повз, люди мають 

змогу зауважити ще здалека фі-
гури, що височіють на цвинтарі. 
І деякі подорожуючі таки зупи-
няються, оглядають, навіть ро-
блять фото та викладають у со-
цмережах.  

…Це кладовище - сторін-
ка, хоч і давно перегорнута, іс-
торії нашого краю. А  пам’ять 
треба берегти. Було б непогано, 
якби кладовище вдалося привес-
ти до ладу: зробити стеже чки, 
викопати врослі у землю пли-
ти тощо. Роботи тут дуже ба-
гато. Залишається вірити, що 
знайдуться люди з бажанням і 
можливостями досліджувати, 
впорядковувати і рятувати від 
забуття цю пам’ять про наше 
минуле.

Максим СКАСКІВ.

СТРУСІВСЬКИЙ НЕКРОПОЛЬ –
МУЗЕЙ ПІД ВІДКРИТИМ НЕБОМ

НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ Є УНІКАЛЬНЕ КЛАДОВИЩЕ, ДЕ МОЖНА 
ПОБАЧИТИ РОБОТИ ТАЛАНОВИТОГО СКУЛЬПТОРА ЙОСИФА ЗЕМСЬКОГО

З 1 по 31 липня пройде українська 
частина міжнародного фотоконкурсу 
«Вікі любить Землю», присвяченого 

пам’яткам природи України. Переможці та 
найактивніші учасники отримають цінні 
призи, а найкращі конкурсні фото природи 
України будуть змагатися на міжнародному 
рівні.

Конкурс «Вікі любить Землю» має на меті ство-
рення бази фото об’єктів природно-заповідного фон-
ду на території України для ілюстрування Вікіпедії 
та інших проєктів, а також привернення уваги до 
стану навколишнього середовища.

Цього року конкурс проходить у 32 країнах сві-
ту. В Україні фотозмагання відбудеться вже вось-
мий рік поспіль. За попередні роки учасники по-
дали на конкурс світлини понад 4 тисяч об’єктів 
природно-заповідного фонду України. Конкурсан-
ти завантажили більше 80 тисяч вільних зобра-
жень, зроблених у національних природних пар-
ках, заповідних урочищах, заказниках, біосферних, 
природних заповідниках, на території пам’яток 
природи, ботанічних садів, дендрологічних та зо-
ологічних парків. Це великий внесок у розвиток 
вільних знань, однак понад 50% пам’яток, що за-
несені до державного реєстру, досі не мають своїх 
фото у Вікіпедії.

Участь у конкурсі можуть брати як професій-
ні фотографи, так і любителі. Протягом липня всі 
охочі можуть подати світлини природних терито-
рій власного авторства, зроблені у будь-який пері-
од часу.

Переможцями конкурсу стануть 10 учасни-
ків, які наберуть найбільше балів за фотогра-
фування пам`яток, що зазначені у конкурсних 
списках. Також будуть відзначені конкурсанти, 
що сфотографують найбільше пам'яток у кож-
ному з 27 регіонів України. При визначенні пе-
реможців у цих номінаціях перевага надава-
тиметься фотографіям об’єктів, що ще не були 
сфотографовані в межах конкурсу.

Журі також обере найкращі світлини кожного з 
27 регіонів України та десять найкращих фотогра-
фій конкурсу. Переможці за кількісним внеском та 
автори найкращих світлин будуть відзначені цін-
ними призами. Десять найкращих фото представ-
лять Україну на міжнародному етапі.

ДЕТАЛЬНІШЕ З УСІМА УМОВАМИ ТА РЕГЛА-
МЕНТОМ КОНКУРСУ МОЖНА ОЗНАЙОМИТИСЯ 

ЗА ПОСИЛАННЯМ:
HTTP://WLE.ORG.UA/RULES/.

ФОТОГРАФІВ З ТЕРНОПІЛЛЯ ЗАПРОШУЮТЬ 
ВЗЯТИ УЧАСТЬ В КОНКУРСІ «ВІКІ ЛЮБИТЬ ЗЕМЛЮ»

ЗА КРАЩІ ФОТО РІДНОГО КРАЮ МОЖНА ОТРИМАТИ ЦІННІ ПРИЗИ
 ТА ПОПУЛЯРИЗУВАТИ ОБЛАСТЬ У ВСЬОМУ СВІТІ
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Ольга ЧОРНА.

Більшість американців - 
проти ідеї виплат 

темношкірим за рабство

Більшість жителів США виступи-
ли проти виплат афроамериканцям за 
рабство їх предків. Про це свідчать дані 
опитування, проведеного телекомпанією 
ABC і дослідницькою службою Ipsos, пере-
дає Reuters. Загалом, 73 відсотки вислови-
лися проти виплат чорношкірим амери-
канцям в якості компенсації, а також про-
ти того, щоб кошти виплачувалися з фе-
дерального бюджету. Також 56 відсотків 
не підтримали ідею перейменування вій-
ськових баз, названих на честь генералів 
Конфедерації, проте 42 відсотки з ними 
не погодилися.

Московія - у топ-10 
найнебезпечніших держав
Відповідно до щорічних оцінок Ін-

ституту економіки та миру, Росія посіла 
десяте місце у списку найнебезпечні-
ших країн світу. Про це йдеться в офіцій-
ному рейтингу, оприлюдненому на сайті 
організації. Під час формування рейтин-
гу враховують 23 показники, зокрема: рі-
вень політичного терору, кількість смер-
тей від внутрішнього конфлікту, рівень 
убивств. Позиція РФ у списку пов’язана з 
високою мілітаризацією країни, а також 
одним із найвищих показників експорту 
зброї на душу населення. Також РФ, на від-
міну від інших країн у цьому списку, має 
консультації щодо подорожей рівня 2 від 
Держдепу США із застереженням прояв-
ляти підвищену обережність при відвіду-
ванні. Щодо інших країн, які випередили 
Росію, то до топ-10 потрапили Афганіс-
тан, Сирія, Південний Судан, Ємен, Ірак, 
Сомалі, Центральноафриканська Респу-
бліка, Лівія, Конго.

Коронавірус в Італії 
з’явився ще в грудні

Дослідники з Національного інсти-
туту охорони здоров’я Італії (ISS) ви-
явили коронавірус у зразках стічних 
вод, взятих у грудні 2019 року в Міла-
ні та Турині. Це означає, що Covid-19 
з’явився в Італії за два місяці до першо-
го офіційного випадку зараження, повідо-
мляє AFP. Експерт з якості води ISS Джу-
зеппіна Ла Роса та її команда дослідили 
40 проб стічних вод із жовтня 2019 року 
до лютого 2020-го. Дві різні лабораторії 
підтвердили наявність SARS-CoV-2 у зраз-
ках, відібраних у Мілані та Турині 18 груд-
ня 2019 року. Крім того, вірус знайшли і в 
стоках із Болоньї, взятих 29 січня. Італія 
була першою країною в Європі, яка оголо-
сила про епідемію коронавірусу. Уряд 21 
лютого закрив місто Кодоньо у Ломбардії, 
де виявили перший випадок.

Економіка Польщі зазнає 
найменших втрат у ЄС: чому
Усі країни Європи зазнають падіння 

економіки. Натомість, ВВП Польщі впа-
де найменше й відновиться найшвидше. 
Як заявив прем’єр-міністр Матеуш Мора-
вецький, усе тому, що Польща підтрима-
ла вчасно бізнес, передає Puls Biznesu. За 
його словами, уряд не байдужий до ситуа-
ції з підприємцями під час коронавірусної 
епідемії та підготував фінансову підтрим-

ку в цілях збереження робочих місць. 80 
відсотків компаній отримують підтримку 
протягом 24-36 годин. Це - дуже швидкі 
темпи. У Польщі дуже мало зростає рівень 
безробіття. Польща, як країна, де працю-
ють багато мігрантів, особливо україн-
ців, потурбувалася і про них: продовжила 
термін дії дозволів на роботу, віз. Також, 
у березні, коли пандемія лише наростала 
в Європі, ЄС розпланував виділення ко-
штів на кожну з країн-членів для бороть-
би з COVID-19. Польщі виділили найбіль-
шу суму - 7,43 мільярди євро. При тому, 
що країна була далека від лідерів із захво-
рювання. На Італію, де на той час захво-
рювання було найвищим, виділили зна-
чно меншу суму - 2,32 мільярди.

У США перейменують 
морозиво «Ескімо», 

щоб не  ображати ескімосів
Американська компанія Dreyer’s ви-

рішила змінити назву морозива «Ескі-
мо», щоб не принижувати групу ко-
рінних народів - ескімосів. Про це по-
відомляє The Wall Street Journal. «Влас-
ник «Eskimo» заявив, що це змінить на-
зву майже столітнього бренду моро-
зива, оскільки цей термін є зневажли-
вим», - йдеться у повідомленні. Таке рі-
шення було ухвалене, щоб не принижува-
ти групу корінних народів, які прожива-
ють на територіях Гренландії, канадсько-
го Нунавут, Аляски та східних районів Чу-
котського автономного округу. Представ-
ники компанії заявили, що вони віддані 
справі досягнення расового рівноправ’я 
і вважають цю назву зневажливою.

В Індії мавпа-алкоголік вбила 
людину і багатьох поранила
В Індії мавпа, яка має пристрасть до 

алкогольних напоїв і залишилася без 
них, напала на людей. У результаті одна 
людина загинула, ще 250 отримали пора-
нення. Про це повідомляє видання Daily 
Mail. Раніше мавпа Калуа жив у окультис-
та, який споїв тварину. Після смерті гос-
подаря примат, залишившись без спирт-
ного, почав бродити вулицями й напада-
ти на перехожих. Постраждалим від агре-
сивних дій мавпи людям тепер необхід-
на допомога пластичного хірурга: твари-
на розірвала їхні обличчя іклами. Одна 
людина, на яку напала мавпа, померла. 
Калуа спіймали й доставили в зоопарк в 
Канпурі. Там зоологи з’ясували, що мавпа-
алкоголік не їсть овочі, що не власти-
во приматам. Фахівці припускають: ймо-
вірною причиною агресивної поведін-
ки Калуа є й те, що його раніше годува-
ли м’ясом. Мавпу помістили в клітку - під 
замком Калуа сидітиме до кінця життя.

В Таїланд не будуть 
пускати небагатих туристів
Міністерство туризму і спорту Таї-

ланду оголосило, що після скасування 
обмежень, введених через пандемію 
коронавірусу, країна буде орієнтувати-
ся на заможних туристів. Візит небага-
тих мандрівників поки не входить в кон-
цепцію «державного протоколу», передає 
Главком. Тайська влада пояснила: перева-
га буде віддана туристам, які забронюва-
ли чотирьох- і п’ятизіркові готелі на ост-
ровах Пхукет, Самуї, Панган і Пхі Пхі. Уряд 
розраховує, що в майбутньому сезоні, пік 
якого припадає з листопада по лютий, до 
них приїдуть тільки десять мільйонів ту-
ристів - це чверть числа відпочиваючих 
торік. Міністр підкреслив, що таке ско-
рочення турпотоку допоможе відновити-
ся навколишньому середовищу і пляжам. 
Туристів зобов’яжуть надати довідки про 
відсутність коронавіру-
су. І вони повинні будуть 
протягом 14 днів пере-
бувати на обраному ост-
рові.

«Слуга народу»: 
нові обличчя - вже не в тренді

У партії «Слуга народу» змінювати-
муть підхід до підбору кадрів. За слова-
ми голови фракції Давида Арахамії, «фор-
мула про нові обличчя» не працює. Знову 
в тренді - управлінці з досвідом. Про це ін-
формує 24 канал. «Зараз справді тренд на 
управлінців з досвідом. Вже немає цього 
- «нове обличчя», «нова людина» що вона 
розбереться і таке інше. Ми просто бачи-
мо, що це не дуже працює у складних сис-
темах», - сказав Арахамія.

В Україні щороку розкрадають 
сотні тисяч тонн пшениці

Запаси Державної продовольчо-
зернової компанії щороку втрачають 
через розкрадання по 100-200 тисяч 
тонн пшениці. Таку оцінку озвучив пре-
зидент Української аграрної конфеде-
рації Леонід Козаченко, пише AgroPolit.
com. «Колись було ДП «Хліб України», по-
тім ДП «Хлібінвестбуд», зараз ДПЗКУ. Що-
року, коли не 100, то 200 тисяч тонн або 
миші з’їли, або пропало, бо вологість 
була підвищена, чи ще щось. Ми розуміє-
мо, що це була крадіжка», - наголосив Ко-
заченко. Слід нагадати, збитки Держав-
ної продовольчо-зернової компанії у 2019 
році склали 1,9 мільярдів гривень.

Хто в Раді найбагатший:
 топ-10 нардепів

ЗМІ порахували, хто з народних депу-
татів задекларував найбільше коштів. 
Топ-10 тих, хто має найбільше грошових ак-
тивів, опублікував Новий час. Петро Поро-
шенко (Європейська солідарність) - 1 млрд. 
820 млн. грн.; Григорій Суркіс (ОПЗЖ) - 512 
млн. грн.; Віталій Данилов (Батьківщина) - 
271 млн. грн.; Тарас Козак (ОПЗЖ) - 248 млн. 
грн.; Віталій Борт (ОПЗЖ) - 218 млн. грн.; 
Олександр Герега (група «За майбутнє») - 
212 млн. грн.; Віктор Медведчук (ОПЗЖ) - 
211 млн. грн.; Вадим Столар (ОПЗЖ) - 174 
млн. грн.; Юлія Тимошенко (Батьківщина) - 
165 млн. грн.; Сергій Власенко (Батьківщи-
на) - 156 млн. грн.

Українців стало ще менше
Чисельність населення за січень-

квітень цього року зменшилася на 96,2 
тисячі людей. На 1 травня в Україні налі-
чувалося 41 мільйон 806 тисяч громадян. 
Про це повідомляє Держстат. У січні-квітні 
2020 року в Україні народилися 92,3 тися-
чі дітей. Торік за аналогічний період - 99,1 
тисячі. За перші чотири місяці цього року 
зафіксували природне зменшення насе-
лення. Воно становить 102,9 тисяч людей. 
Кількість тих, хто приїхав в Україну за цей 
час, перевищила кількість тих, хто виїхав. 
Різниця - 6755 осіб. Крім того, наявне іс-
тотне перевищення кількості померлих 
над новонародженими. А саме: на 100 по-
мерлих припадає 47 новонароджених. 

Гепатитом С і В інфіковані 
майже 2 мільйони людей

В Україні 1,3 мільйони людей інфіко-
вані вірусним гепатитом С, а 569 тисяч - 
вірусним гепатитом В. Про це повідомляє 
УНН з посиланням на Telegram-канал Цен-
тру громадського здоров’я. На 1 січня в кра-
їні зареєстровано 7179 нових випадків ві-
русного гепатиту С. 87269 людей перебува-
ють під медичним наглядом. Проліковано 
7302 людини. Також станом на цей же пе-
ріод зафіксовано 1848 нових випадків ві-
русного гепатиту В. 23631 людина пере-
буває під меднаглядом. Проліковано 1829. 

«Вберегтися від гепатиту В можна завдя-
ки вакцинації. Вакцини проти гепатиту С 
не існує», - йдеться у повідомленні. Гепа-
тит - це захворювання печінки запального 
характеру, як правило, вірусного походжен-
ня. Гепатити B і C - два основних типи вірус-
ного гепатиту. Вони є причиною 96% всіх 
випадків смертей, зумовлених гепатитами. 
Згідно з даними ВООЗ, близько 325 міль-
йонів людей у світі живуть з хронічною ін-
фекцією, спричиненою вірусом гепатиту B 
або вірусом гепатиту C.

Масова вирубка лісів триває
Обсяги незаконних вирубок в Укра-

їні за рік зросли у 7 разів і склали май-
же 120 тисяч кубометрів. Як пише 24 ка-
нал, Карпати, наприклад, давно освоюють 
заповзятливі шлунки без страху і совісті. 
Гори лисіють з неймовірною швидкістю. 
Тотальна вирубка лісів в Україні - давня 
проблема, однак щороку її масштаби лише 
зростають. Найбільше страждають Карпа-
ти, ліси в Житомирській, Рівненській та 
Волинській областях. Вирубка має згуб-
ний вплив на екологію. Наприкінці 2019 
року Верховна Рада прийняла закон, яким 
передбачена заборона на суцільну вируб-
ку лісів в Карпатах. Однак його критику-
ють, мовляв, документ насправді спрощує 
рубку деревини.

Деяким парламентарям 
не вистачає зарплати

Голова партії «Голос» Кіра Рудик за-
явила, що їй не вистачає депутатської 
зарплати для життя. Однак вона має «фі-
нансову подушку», якою зараз користу-
ється. Про це вона повідомила в інтерв’ю 
24 каналу. Депутатська зарплата Рудик 
складає 35 тисяч гривень. За її словами, не 
всі депутати з «Голосу» мають «фінансо-
ву подушку» чи додаткові доплати, і це є 
великою проблемою. «Після місцевих ви-
борів нам потрібно буде щось придума-
ти. Або ініціювати питання щодо підви-
щення зарплат, або спробувати допомог-
ти тим людям, в яких є така необхідність, 
влаштуватись на викладацьку роботу. 
Тобто, отримувати доплати. Нам тоді тре-
ба буде з них зняти певну роботу в фрак-
ції, щоб вони могли заробити собі на жит-
тя», - сказала Рудик. І додала: важко сказа-
ти, якою має бути зарплата депутата, од-
нак, вона має покривати всі потреби. До 
слова, мінімальна зарплата українців ста-
новить 4723 гривні.

Стало відомо, 
скільки загинуло озимих

В Україні загинули озимі на площі не 
менше 600 тисяч гектарів. Про це повідо-
мив президент Української аграрної конфе-
дерації Леонід Козаченко, пише propozitsiya.
com. «Це вдвічі більше, ніж раніше озвучува-
ло Міністерство економіки. На решті площ 
урожайність буде нижчою, ніж торік, осо-
бливо в Одеській області», - додав він. Орієн-
товно, валовий збір зернових складе 68 млн. 
тонн. Пшениці зберуть 23 млн. тонн.

Боржників 
не випустять за кордон

У Кабміні презентували новий за-
конопроєкт, за яким боржників не ви-
пустять з України. Якщо він буде прийня-
тий, то заборонити виїзд за кордон змо-
жуть не лише суди, але й банки, інші орга-
ни та посадовці, пише Інформатор. Зокре-
ма, такі санкції можуть застосовуватися 
до тих українців, які заборгували за кому-
налку, не виконали рішення суду про п’яне 
водіння, або ж винні, за рішенням суду, по-
над 20 мінімальних зарплат (більше 94 
тис. грн). У законопроєкті йдеться, що по-
станова приватного виконавця про тим-
часову заборону на виїзд погоджується 
на наступний день після його отримання, 
а знімається, коли всі борги будуть опла-
чені. Раніше такі санкції могли застосову-
ватися лише до неплатників аліментів, те-
пер вони будуть стосуватися всіх катего-
рій боржників. 

Україна Світ
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На фото Івана ПШОНЯКА: учасниці гурту "Сонечко" Анна-Марія Данильченко, 
Леся Кета та Олександра Крижановська (с. Андруга Кременецького району).

Струни серця

гніздечко
Сімейне

… Я встану рано-вранці, на світанку,
Як спалахне на квіточці роса.

Вдягну найкращу в світі вишиванку
І оживе, засвітиться краса...

*   *   *   *   *
А мені приснився білий сніг.
Душу заморожував до скону.
Ти у сні за мною чомусь біг,
Я ж дивилась збоку із вагону.
Ти кричав, а я не чула слів,
Мову жестів я не розумію.
Схоже, що цей сніг розлуку плів,
Я тебе вже втримати не вмію.
Пронеслась між нами заметіль,
Холодом від тебе сумно пахне.
Знаєш, не повернешся відтіль,
Де відірвеш, там завжди зачахне.

*   *   *   *   *
 Ми з тобою любились так, 
ніби це вже в останній раз.
Ми з тобою кохались так, 
мов не було вчорашніх образ.
Ти пішов на світанку в ніч,
Я пішла на світанку в день.
І не в тому, напевне, річ,
Що немає в душі пісень....

Ми з тобою стаєм чужі, 
ти не дзвониш - нема часУ.
Перед нами лиш міражі, 
що з собою у серці несу.
Ти казав мені: "Повернусь...
"Я повірила, та дарма.
Ти казав, скоро я звільнюсь,
Але й досі тебе нема.

За вікном шурхотять дощі, 
сльози губляться серед них.
Літо в мокрім прийшло плащі 
і писало зі мною диптих.
Ти змінився і я не та.
Закохався ти ще в когось.
Болю б'є у душі фонтан,
І радіє від того хтось.

Ми з тобою кохались так, 
але це було тільки в сні.
Ми з тобою любились так, 
ніби вперше у цій весні.
Тільки ти пішов тихо в ніч.
Не почув ти мої слова.
Я кохаю, та не в тім річ.
Ти пішов і тебе нема.... 

*   *   *   *   *
А небо плаче грозами,
Народжує веселку .
Стікає в квіти сльозами,
Гримить у закапелку.
Лякає цвіт градинами,
Зриває пух з тополі.
І повними судинами
Несе вологу в полі.
А небо люто рикає,
Лякає цвіт до скону .
Нехай собі мурликає
Я встану під ікону. 

Інна КІНЬ-ГЛАВАЦЬКА.

Малашку колись у 
сибіри заслали 
- «за Україну». 

Молоденькою тоді 
була. Вродливою. 
Коли повернулася 
додому, навіть вдівці 
оминали. Остерігалися. 
А Василеві запав у душу 
тихий смуток її очей, 
несміливий сміх, що 
спадав з уст затаєним 
болем. Василь трішки 
накульгував, тому 
соромився до дівчат 
залицятися. Малашка, 
Мелася, як він її кликав, 
була першим Василевим 
коханням. Єдиним… 

…Малашка пішла в невістки. 
Василь шанував дружину. Очі-
кував дитячого лепету в хаті. 
Підрихтував стару колиску. Та 
не змогла Малашка дитини у 
світ привести. Пережите далося 
взнаки. Сумувала на горищі ко-
лиска. На самоті зітхав Василь. 
Він стеріг колгоспний сад. Роз-
повів би своїй дитині про кож-
ну яблуньку. Вони збирали б су-
ниці - Василева хата стояла на 
узліссі, тут стільки цих ягід... 
Смакували б водою з джерела, 
яке називають цілющим. Вече-
ряли б під горіхом: Малашка по-
просила змайструвати стола. 

Чужих дітей пригощали Ва-
силь з Малашкою яблуками. В 
чужі кишеньки клали горіхи… 

Не стало Малашки. Василь 
продав корову - скільки того 
молока одній людині треба. Та 
й удома самому тужно. А в сад-
ку його слухали дерева, він слу-
хав їх. Якби міг, днював би і но-
чував би там…

- А ти чия будеш? - Василь з 
цікавістю дивився на дрібнень-
ке дівчатко, яке прибилося до 
його сторожки. 

Малеча сиділа на порозі й 
боязко зирила на чужого дядь-
ка. 

- Як тебе звати?
- Маруся. 
- А батька як звати?
- Ясько. 
- А-а-а… Олексієва, значить. 
Олексія нарекли Яськом, 

коли малим був. Ясько привіз 
дружину з віддаленої облас-

ті - в армії там служив. Часто її 
тлумив, бо чарку любив більше, 
ніж жінку. Маруся ховалася від 
батькового гніву. От і забрела 
до колгоспного саду. 

Василь пошпортався в ки-
шенях. Знайшов кілька барба-
рисок - любив ті цукерки. При-
гостив Марусю. Так і заприяте-
лювали.    

Для малої дядько Василь 
скидався на доброго чарівника 
з книжки, яку подарувала хрес-
на. Тільки був молодшим. Роз-
повідав байки-оповідки. Приго-
щав хлібом із салом, цукерками. 
А ще Маруся підслухала, як він 
розмовляв із деревами.                              

- Вони все чують? - запитува-
ла з подивом. 

- Аякже.   
- І вміють розмовляти?
Маруся з цікавості прикла-

дала вухо до дерева, аби почути 
його мову. 

- Мовчить, - по дорослому 
розводила руками… 

Василь не признавав жод-
ного ліку, крім полину, звіро-
бою, чебрецю та інших трав, які 
збирав і засушував на випадок, 
якщо взимку простуда приче-
питься. І в цьому також для ді-
вчинки було щось таємниче. 

Якось запитала:
- А ви чарівник?
Василь поглянув у небеса, 

загадково усміхнувся, і відповів:
- Усі ми чарівники. Бо кожен 

має свою зірку і свій шматочок 
неба. На тій зірці живе ангел. 
Він знає, коли людині тяжко й 
прилітає, аби допомогти. Голо-
вне, вірити. Але ти, мала, нікому 
цього не розповідай. Не можна. 

- Чому?
- Щоб ангела не сполохати. 
У ті часи в ангелів не можна 

було вірити.    
...Взимку Маруся копалася 

снігами до Василевої хати. Вони 
слухали, як спить зимовий ліс. 
Пили чай, настояний на травах. 
Василь клав у кишені Маруси-
ного пальтечка кілька цукерків 
та горішків і проводив додому. 

Коли Маруся була школяр-
кою, Ясько таки притлумив 
свою дружину. Безпутнього чо-
ловіка посадили, а дівчину за-
брали родичі покійної дружини. 

Солодко не було. В тітки свої 
діти. Марусі діставалися схід-
ки зі старшої тітчиної доньки і 
трішки любові на свята. 

Маруся сумувала за дядь-
ком Василем. За колгоспним са-
дом. За лісом. Коли тітчина ро-
дина влягалася спати, виходи-
ла тихенько на подвір’я і шука-
ла на шматочку неба свою зірку. 
Якщо знайде зірку, то й знайде 
свого ангела...

...Маруся закінчила школу. 
Вивчилася на ветеринара. У неї 
закохався одногрупник Микола. 
Побралися. Народили малень-
ку Василинку. Назвала на честь 
дядька Василя - як вдячність за 
його добре серце та нехитрі гос-
тинці.

...Відколи материні роди-
чі забрали Марусю, відтоді й не 
була на своїй маленькій батьків-
щині. Батько помер у в’язниці. 

Василинці йшов третій рік. 
Уже велика. Тож Маруся вирі-
шила показати чоловікові село, 
в якому народилася. А, заодно, 
провідати дядька Василя. Спо-

дівалася: ще живий і пам’ятає її.   
...Подвір’я на родинному обі-

йсті заросло бур’янами. Хату об-
глодали дощі, час і вітри. Двері 
були відчинені. Всередині - по-
рожньо. 

- Провідаємо дядька Василя 
і поїдемо в райцентр, - сказала 
Маруся. - В готелі переночуємо. 

Василь сидів на лавці. По-
старів. Посивів. Побачив маши-
ну, що зупинилася біля хвіртки. 
Приклав руку до чола, аби кра-
ще розгледіти, хто це. Мабуть, 
до цілющого джерела дорогу за-
питувати будуть. 

- Доброго дня, дядьку Васи-
лю. Певно, не впізнаєте мене. Я 
- Маруся Яськова.  

- Та який я вже дядько. Дідо 
я, - підвівся з лавки. 

Він тепер справді був схо-
жим на доброго чарівника з 
книжки, колись подарованої 
Марусі хресною. 

- Ноги мене, Марусю, не дуже 
хочуть слухатися. І колгоспний 
садок давно вирізали. Сам я... 
сам... Не думав, що колись тебе 
побачу. Доню твою як звати?

- Василинкою.   
Василеві очі засльозилися.
- Ми вам гостинців привез-

ли. Трошки побудемо і поїдемо 
в район. В готелі переночуємо. 
Втомилися з дороги. 

- Куди поїдете? Хіба в мене 
хати не вистачить? Та й голодні 
ви, певно. Зараз картоплі з льо-
ху дістанемо. Сала купив добро-
го. Молоко кисле маю. І налив-
ка є. Ожинова. З медом. То й по-
вечеряємо. 

Маруся поралася біля плити. 
Микола лагодив тин. Василин-

ка знайомилася з котом. Точні-
ше, він з нею. Прибігла до Васи-
ля. Зупинилася. Несміливо тор-
кнулася руки. 

- Дідо... 
Вечеряли під старим горі-

хом. 
- Тепер і вмирати не шкода, - 

мовив Василь. 
- Що ви таке кажете?! Ми бу-

демо в гості до вас приїжджати. 
А пам’ятаєте байки, які ви мені 
розповідали? Якби ви знали, в 
якій пригоді мені ставали ваші 
зірки та ангели. Тепер мусите 
Василинці розповісти. 

Цього вечора на небі розцві-
ло неймовірно багато зір. Вони 
переморгувалися, задивлялися 
на подвір’я, полоскалися у від-
рі води.  

- Тепер це і твій шматочок 
неба старого чарівника, - про-
шепотіла Маруся донечці.  

Втомлені з дороги гості піш-
ли спати. А Василя сон не брав. 
Посидів на лавці. Передумав 
своє життя. Побалакав з Мелан-
кою.

- От і на нашому подвір’ї, Ме-
ласю, дитинка бігає. Ти все ба-
чиш звідти...      

Став до молитви. 
- Пошли, Господи, здоров’я 

та благополуччя дітям моїм. Дя-
кую, що припровадив їх. Буває, 
рідні діти батьків цураються. А 
Маруся - чужа, проте не забула... 

Уже на ранок бралося. А Ва-
силь ще не за-
кінчив розмов-
ляти з Богом...

1.
Буревій захопив зненацька. Вирвав па-

расолю з рук літньої жінки і поніс у  невідо-
мому керунку. Хотіла догнати, та вона зни-
кла з поля зору – ніби й не було. Жовте лис-
тя, мов зграя журавлів, піднялося, довго  
кружляло і  падало, накриваючи мокру зем-
лю. Осіння мжичка настирно прилипала до 
одягу Ольги Іванівни. Жінка відчула холод 
у всьому тілі. Пришвидшивши крок,  попря-
мувала до школи. При вході стояла малень-
ка дівчинка, обличчям  якої  лилися сльози.  

– Дежавю, – подумала вона. 
Двадцять років тому, теж за дощової по-

годи, під дверима школи-інтернату сто-
яла учениця першого класу Іванка Пав-
лів, яка голосно плакала, привернувши  її 
увагу. Ольга Іванівна підійшла,  ніжно, по-
материнськи,  обійняла за тендітні плечі, за-
спокоїла й відвела на кухню, щоб нагодува-
ти. А згодом… полюбила, як рідну. Та хіба мо-
гла вона знати…

2.
ОЛЬГА ПОЛИНУЛА У СПОГАДИ…

Міське мальовниче озеро Івано-
Франківська було улюбленою зоною для 
відпочинку городян і гостей міста. Саме тут 
познайомилися Ольга і Василь. П’ять років 
разом вчилися у педагогічному, ніколи не 
стрічалися, аж наприкінці навчання  озеро 
стало місцем їхнього доленосного знайом-
ства. Обоє чекали на вручення дипломів, а 
коли дізналися, що спрямовані на роботу 
в школу-інтернат, то здивуванню не було 
меж. 

Хлопець відчував щось неймовірне до 
дівчини. Вона – теж. Узявши напрокат чо-
вен, пливли озером до «Острова закоха-
них». Вібруючи вродою, плакучі верби роз-
пустили пишні коси, ніби запрошуючи за-
коханих під оберіг загадкового таїнства. 
Сонечко вигравало золотистими струнами 
променів, цілуючись із безмовним плесом 
озера, а легіт пір’їною торкався молодих 
людей, огортаючи їх серпанком прохолоди 
і надихаючи на світлі почуття.

Василь, ніяковіючи, добирав слова для 
освідчення. Дівчина, закохана до нестями, 
дивилася захоплено на нього, даючи змогу 
висловитись.

– Кохана, – заговорив, виймаючи  чер-
вону шкатулочку, в якій виблискував пер-
стень із дорогим каменем. – Послухай, як 
ладно шепочуться хвилі. Вони пророкують 
нам щасливі і радісні дні. Мовчазний ост-
рів – свідок наших мрій. Я простягаю на до-
лоні своє оголене серце, як символ вірності 
й мого кохання до тебе. Обіцяю любити, як 
самого себе. У мені ти завжди знайдеш ро-
зуміння та  підтримку.

Оля, задумавшись, продовжувала мов-
чати… Та раптом ці романтичні хвилини 
перервала сліпуча блискавка, що, швар-
кнувши, розшматувала небо, яке  грізно 
бурилося, гурчало, хмарилось. Якась див-
на темрява оповила їх обох. Чорні хмарища 
сльозили, і наче градом, падали на закоха-
них. Брудні струмки, ніби відчуваючи вину 
перед ними, утікали в озеро, гублячись і 
розчиняючись у ньому. 

– Несподівано загостював дощ, – мовив 
стривожено Василь. – Хто б міг подумати, 
що так усе зміниться. 

– Погода непередбачена, як і наше жит-
тя, – мовила, хвилюючись, Оля.

…Народився синочок. Дали ймення – 
Олег. Це був один з найкращих днів у їхньо-
му сімейному житті…

3.
Наближалося сьоме червня – день наро-

дження коханої дружини. П’ятнадцята річ-
ниця спільного життя. Василь думав, що по-
дарувати дружині. Він був творчою і роман-
тичною особистістю, тому «як-небудь»  і 
«будь-що» його не влаштовувало. Дружи-
на чекала чогось особливого, бо добре знала 
свого чоловіка. У школі всі шепталися: Ольга 
Іванівна витягнула щасливий квиток. Їх вва-
жали однією з найщасливіших пар у колек-
тиві. 

Чоловік купив дружині ароматну лампу 
в формі черепахи. Він був упевнений, що це 
саме те, що необхідно для Ольги, адже квар-
тира наповниться приємною атмосферою, 
допомагатиме їй розслаблятися, знімати 
стрес після тривалого робочого дня. Він і по-
думати не міг, наскільки у них із сином спіль-
ні смаки. 

Син теж готував батькам сюрприз…
– Це вам, – мовив Олег, тримаючи в руках 

пакуночок, перев’язаний стрічкою. – Щиро 
вітаю. Я люблю вас і уявити не можу, якби, бо-
ронь Боже, у нашій сім’ї трапилося щось по-
гане. Це статуетка черепахи. Я читав, що че-
репаха – символ мудрості, здоров’я,  довгих і 
щасливих років життя. Цього й бажаю…

Василь з Олею переглянулися. Коли 
встиг вирости їхній синок? Вони любили 
його всім серцем і для нього жили. Це він від-
чував щодня. Але якась глибинна інтуїція 
підказувала йому, що має трапитися щось 
неймовірне… Що саме, він не знав та й пояс-
нити, звісно, не міг…

4.
– Олю, – мовив Василь. – Сьогодні в нашу 

школу прийняли дівчинку. Місцева. Батьки – 
наркомани. Але, що дивно, – дуже розумна і 
розсудлива. Складається враження, що за рів-
нем розвитку випереджає своїх ровесників.

– Знаю. Це ж я привела її у їдальню. На-
годувала. Поспілкувалася. Вона жалілася, що 
мама потрапила у погане товариство і тата 
потягнула за собою. 

– Мислить як доросла. А де ти її бачила? 
– Стояла біля школи і плакала. Привезла 

бабуся. Дуже просила, щоби хоч у перші дні 
створили внучці домашній затишок. Ця біда 
з батьками трапилася давно. Вдома ще є мен-
ший братик, і дівчинка сумує за ним. 

– А що буде з хлопчиком? 
– Віддадуть у дитячий будинок, бо бабця 

дуже хвора. Невідомо, як довго витримає цей 
стрес. 

– Хто в Іванки буде вихователем? 
– Я…
– Ти ж маєш клас? 
– Маю, але мені жаль цієї дитини. Спро-

бую домовитись із завучем… 

5.
– Мамо, мені не подобається Іванка... 
– Чому, синочку, – запитала Ольга. – Чим 

вона тобі не догодила? 
– Якась дивна. Не можу тобі пояснити. 

Вже третій раз застукав, що рилася в  шух-
ляді. Просив не робити цього, а вона тіль-
ки єхидно посміхається. Уже в сьомому кла-
сі, але так і не навчилася ввічливості. Чує моє 
серце: вона тобі колись щедро віддячить. 

– Олежику! Можливо, ти ревнуєш? Це 
нормально. Вона часто буває у нас вдома, і 
тому тобі здається, що ми з батьком приділя-
ємо їй багато уваги, а про тебе забули. 

– Перестань, мамусю. Я знаю, що ви з та-
том любите мене понад усе. Це не примха. 
Щось у ній є те, чого  не можу розгадати – від-
штовхувальне і неприємне. Відтоді, як вона 
вперше переступила поріг нашого дому, – в 
мене душа не на місці…

6.
Ольга звично готувала на кухні. Олег зби-

рався на навчання. Дуже любив мамині варе-
ники, тому вона ліпила їх цілісінький день, 
щоб вистачило на тиждень. 

 У кімнаті Василь Петрович та Іванка ди-
вилися телевізор. Син увійшов несподівано. 
Дівчина якось зашарілася, ніби відчуваючи 
вину, а батько швидко встав і вийшов на кух-
ню. 

– Справляєшся? – запитав чоловік, лиш 
би завести розмову. – Думаю, наш синок не 
помре з голоду. 

– Якщо не вистачить, то щось докупить, 
– мовила дружина. – У нього сесія, то коли ж 
йому готувати? 

Олег пронизливо глянув на Іванку. Вона 
дивилася йому прямо у вічі. Цей нахабний 
погляд не забуде ніколи. Щось насторожува-
ло, але що?.. 

Їдучи на навчання, хлопець усю дорогу 
думав над поведінкою тієї дівиці, яку мама 
жаліла і привела в їхній дім, та батька, що 
поводився насторожено. 

Іванка вчилася у дев’ятому класі. Вона 
була майже членкинею сім’і Марчуків. До 
неї звикли всі, навіть Олег. Приходила сюди 
день у день, бо любила приймати ванну.  Ді-
вчина була вродлива та ще й розумна. Ва-
силь Петрович тишком-нишком заглядав-
ся на неї, але зайвого собі не дозволяв.  А 
може, чекав слушної нагоди? Чи очікував, 
коли вона проявить настирнішу   ініціативу. 
Бачив, що  ладна будь-якого моменту кину-
тися в його обійми. Пригадав, як Олег, увій-
шовши до кімнати, підозріло глянув на них 
з Іванкою…

…Вона ініціативу таки проявила, а він 
встояти не зміг…

7.
Ольга Іванівна працювала в парі з Іри-

ною Василівною. Вони були близькими  по-
другами. 

– Олю, – сказала якось Ірина. – Ти занадто 
панькаєшся з Іванною. Що з тобою? Ходить 
до тебе додому, як до себе. 

– Ну і що, – мовила Ольга. – Я люблю її. 
Вона така нещасна. Недавно від передозу-
вання наркотиків померла мама, а тато на 
ладан дихає. У неї нема нікого рідного, крім 
брата. А поки він виросте,  треба, щоби хтось 
їй допомагав та підтримував її. 

– Ой дивися! Вчора я бачила, як вона роз-
мовляла з твоїм Василем у коридорі. 

– І… 
– Та нічого, але це виглядало якось так, 

що я навіть боюся сказати. Коли  побачила 
мене, то швидко втекла. 

– Ти завжди до всіх придираєшся. Про-
шу: більше про це ні слова. Сама з’ясую.. 

– Добре. Мовчатиму…
Осад від розмови в Ольги таки залишив-

ся. Углибині душі щось підозрювала, бо Ва-
силь останнім часом змінився. Став неуваж-
ним, байдужим. Але щоб причина була у 
Іванці? Не вірила…

8.
–  Що робити будемо? – запитала Іванка 

Василя. – Я вагітна. 
– Що? – перепитав. – Як? Ти ж запевня-

ла, що все буде гаразд, без ніяких наслідків. 
– Ну, в житті всяке буває. Я не всесильна. 

Скоро випускний, і всі дізнаються. 
– Який термін? 
– Три місяці. 
– І ти – мовчала? 
Василь встав з ліжка і вийшов на бал-

кон. Що робити?  Як бути? Він дружину лю-
бив і залишати – не думав. Це з ним трапи-
лося вперше. Іванка так майстерно спокуси-
ла, що й не отямився, коли опинився в її обі-
ймах. Прийшла навмисно, коли Олі не було 
вдома. Молодість узяла своє. Вона навіду-
валася щодня, не залишала у спокої  навіть 
у школі, шукаючи зустрічі. Він усім серцем 
жалів, що піддався на провокацію. Дівчина 
була хитра та підла. Однак він це зрозумів 
надто пізно…

Василина ВОВЧАНСЬКА.
(Закінчення у наступному 

номері «Нашого ДНЯ»).

Сокровенне

Новела Надщерблене щастя

КОЛИ ВАСИЛЕВА ДРУЖИНА МЕЛАНКА, 
А ПО-СІЛЬСЬКОМУ МАЛАШКА, ПІШЛА З ЦЬОГО СВІТУ, 

ВІН ЗРІДКА З’ЯВЛЯВСЯ НА ЛЮДЯХ. ХІБА ЩО ДО 
КРАМНИЦІ ЧИ В СПРАВІ ДО СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПРИХОДИВ. 

Шматочок неба 
старого чарівника

Ольга
ЧОРНА.
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ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ФУТБОЛ

СПОРТАРЕНА

Минулої неділі відбулися два 
з чотирьох чвертьфінальних 
поєдинків Ліги Тернопільщини 

сезону-2019/20. Ось їх результати:
ФК «В. Глибочок» (Тернопільський район) – ФК 

«Трибухівці-2» (Бучацький район) – 3:1 (1:1);
«Говерла» (Дубівці, Тернопільський р-н) – «Па-

норама-2» (Присівці, Зборівський р-н) – 7:2 (2:0).
* * *

19 червня відбулося 
жеребкування кубка області 
2020 року. Зголосилося взяти 

участь у змаганнях 10 команд, серед них 
три – районних, які не беруть участі в 
чемпіонаті області.

Спершу відбулося жеребкування пар попе-
реднього етапу змагань, до якого було допущено 
команди, які не виступають у вищій обласній лізі.

П1: «Поділля» (В. Березовиця) – «Поділля» (Ва-
сильківці)

П2: «Арсенал» (Білокриниця) – «Стандарт» 
(Вишгородок)

Далі відбулося жеребкування 1/4 фіналу.
За його підсумками сформованого наступні 

чвертьфінальні пари:
«Агронива-ТНПУ» (Тернопіль) – переможець 

пари №1
«Колос» (Бучач) – «Збруч-Агробізнес» (Підволо-

чиськ)
«Агрон-ОТГ» (В. Гаї) – «Нива» (Теребовля)
Переможець пари №2 – «Медобори» (Зелене)
Господарями перших матчів будуть команди, які 

вказані першими.
Матчі попереднього етапу кубка області відбу-

дуться 24 червня та 1 липня, 1/4 фіналу – 8, 15 та 
22 липня (за домовленістю команд), півфінали – 5 
і 12 серпня. До фіналу, який відбудеться 24 серпня, 
кожен етап складатиметься з двох поєдинків. Ко-
манди гратимуть вдома і на виїзді.

***

У другому турі вищої ліги чемпіонату 
Тернопільської області відбулися 
всі чотири поєдинки. Їх результати:

 «Зоря» (Хоростків) – ФК «Козова» – 3:3 (1:1)
 «Агрон» (В. Гаї) – «Збруч-Агробізнес» (Підволо-

чиськ) – 4:0 (2:0)
 «Дністер» (Заліщики) – «Медобори» (Зелене) – 

3:0 (0:0)
 «Нива» (Теребовля) – «Колос» (Бучач) – 3:3 (1:2)

***

У другому турі першої ліги 
чемпіонату Тернопільської 
області відбулося п’ять матчів. Їх 

результати:
ФК «Мельниця» (Мельниця-Подільська) – 

«Вікнини» (Вікно) – 2:0 (1:0)
 «Нива» (Городниця) – «Поділля» (Васильківці) – 

1:3 (0:1)
 «Віго-Острів» (Острів) – «Нива» (Підгайці) – 2:2 

(0:1)
ФК «Трибухівці» – «Колос» (Зборів) – 4:4 (3:2)
 «Хатки» (Бережани) – «Рідна Борщівщина» 

(Борщів) – 2:1 (1:0)

Вірменин Єгіше Мелікян зали-
шив посаду головного тренера фут-
больного клубу "Львів". 21 червня 
між клубом та вірменським фахівцем 
закінчився термін угоди, сторони ви-
рішили не продовжувати контракт. 
40-річний Єгіше Мелікян очолив 
"Львів" у жовтні 2019-го року. Під 
його керівництвом команда провела 
15 матчів в УПЛ. Львів’яни здобули 3 
перемоги, 5 нічиїх та 7 разів зазнали 
поразок.

* * *
Українська тенісистка Катаріна За-

вацька перемогла у фіналі турніру в 
Екс-ан-Провансі

19 червня вона у двох сетах обіграла 
француженку Хлое Паке. Матч тривав 1 
годину та 31 хвилину.

* * *
У 1/2 Кубка України київське "Ди-

намо" перемогло у гостях "Минай" та 
стало першим фіналістом турніру. У 
селі Минай Закарпатської області "Дина-

мо" вийшло вперед у грі з одним з лідерів 
першої ліги. На 9-й хвилині  відзначився 
данець Міккель Дуелунд.

Кияни втратили шанс збільшити 
перевагу на 27-й хвилині – іспанець 
Фран Соль пробив з одинадцятиме-
трового повз ворота. Вдруге "Динамо" 
забило на 39-й хвилині – дубль зробив 
Дуелунд. "Динамо" перемогло "Минай" 
2:0 та вийшло до фіналу Кубка Украї-
ни.

24 червня у другому півфінально-

му матчі полтавська "Ворскла" зіграє в 
гостях з "Маріуполем". Фінал турніру від-
будеться 8 липня на "Арені Львів".

* * *
Чоловіча збірна України з гандболу 

зіграє проти Росії у відборі на Євро-2022. 
На чемпіонат Європи з гандболу вийдуть 
команди, які зайняли 1 та 2 місця в групі, 
а також 4 найкращі команди, які у своїх 
квартетах посядуть треті місця. Окрім 
Росії українці гратимуть проти Чехії та 
Фарерських островів.

На Євро-2020 залишилось розіграти чотири 
путівки. На місце в основному раунді претенду-
ють Північна Ірландія, Боснія і Герцеговина, Сло-
ваччина, Ірландія, Ісландія, Румунія, Болгарія та 
Угорщина. Серед національних команд також є 
майбутній суперник збірної України. 

СТИКОВІ МАТЧІ
Півфінали: 8 жовтня 2020 року.
Фінали: 12 листопада 2020 року.
Також виконком УЄФА затвердив дати матчів 

перенесеного на 2021-й рік Євро-2020.
КАЛЕНДАР ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ:

13.06.2021 Україна - Нідерланди (Амстердам)
17.06.2021 Україна - переможець плей-офф (Бу-

харест)
21.06.2021 Україна - Австрія (Бухарест)
1/8 фіналу Євро-2020 пройде з 26 по 29 червня. 

Чвертьфінали - з 2 по 3 липня. Півфінальні зустрічі з 
6 по 7 липня. Фінал Євро-2020 відбудеться 11 липня 
в Лондоні.

Старт світової першості
УЄФА затвердив формат відбіркового турні-

ру чемпіонату світу з футболу, який відбудеть-
ся у 2022 році у Катарі

Команди будуть поділені на 10 груп: 5 груп по 6 
збірних та 5 груп по 5. Суперники проведуть між со-

бою по 2 матчі: вдома і в гостях. 10 переможців груп 
отримають прямі путівки до фінальної частини 
чемпіонату світу. 10 команд, що зайняли другі міс-
ця в групах, вийдуть в плей-офф, де до них приєд-
наються дві команди з Ліги націй УЄФА. Серед них 
визначаться останні три учасники ЧС від Європи.

Схему відбору повинна затвердити ФІФА. Чемпі-
онат світу з футболу 2022 року відбудеться у Катарі 
з 21 листопада по 18 грудня.

Новий формат Ліги Чемпіонів
Сезон-2019/2020 Ліги чемпіонів буде завер-

шений у форматі "Фіналу восьми" в Лісабоні з 12 
по 23 серпня. Жеребкування відбудеться 10 лип-
ня. Оновлений формат передбачає проведення 
одного матчу між двома командами на кожній 
стадії плей-офф. Традиційно клуби зустрічали-
ся двічі в чвертьфіналі та півфіналі.

У "Фінал восьми" вийшли французький ПСЖ, 
мадридський "Атлетико", німецький "Лейпциг" та 
італійська "Аталанта". Іншими чотирма учасниками 
стануть переможці пар 1/8 фіналу "Наполі" - "Бар-
селона" (перший матч - 1:1), "Челсі"- "Баварія" (пер-
ший матч - 0:3), "Ліон"- "Ювентус" (перший матч - 
1:0) і "Реал"- "Манчестер Сіті" (перший матч - 1:2).

Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів будуть зіграні 
7 і 8 серпня.

«Гірники» відкрили рахунок 
з пенальті. Але в першому таймі 
більше не забили.

А от одразу після перерви 
сталася несподіванка. «Олек-
сандрія» протягом кількох хви-
лин зрівняла рахунок і вийшла 
вперед.

Однак «Шахтар» продовжу-
вав грати спокійно, упевнено, на-
рощував темп, виявив характер і 
забив два м’ячі. В обох випадках 
відзначився свіжий 20-річний 
Тете, котрий вийшов на заміну.

Перший чемпіонський ти-
тул у тренерській кар’єрі здобув 

з командою її наставник Луїш 
Каштру.

Матч між львівськими «Кар-
патами», які вийшли з каранти-
ну, і «Олімпіком» перенесено у 
зв’язку із зараженням коронаві-
русом двох гравців донецького 
клубу.

Результати матчів 27 туру:
Карпати – Олімпік – перене-

сено;
Маріуполь - Львів – 3:0;
Ворскла - Дніпро-1 – 2:0;
Шахтар - Олександрія – 3:2;
Десна - Зоря – 1:2;
Динамо – Колос – 2:1.

34 роки тому Дієго Марадона забив, мабуть, 
найвідоміший гол в історії футболу.

В 1/4 фіналу чемпіонату світу -1986 аргенти-
нець рукою відправив м'яч у ворота збірної Англії. Суддя з Туні-
су Алі-Бін Нассер якимось чином не помітив цього порушення, 
зарахувавши гол. Аргентина виграла 2:1 і пробилася в півфі-
нал. У підсумку і виграла титул чемпіонів світу.

Марадона визнав: "Так, рука. Але рука Бога". Надалі цей гол 
Марадони назвали "рукою Бога" і дали звання "голом століття".

13 разів чемпіони        
У матчі 27 туру УПЛ донецький «Шахтар» здобув 

вольову перемогу над «Олександрією» - 3:2 
і достроково, за п’ять турів до завершення 

турніру, завоював титул чемпіона України вчетверте 
поспіль. Тепер у донеччан 13 чемпіонських титулів.

Нові дати проведення стикових 
МАТЧІВ ЄВРО-2020

Гол століття
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краплини 
НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ

Цілющі властивості 
липи відомі всім, ли-
повий чай або від-

вар з давніх пір викорис-
товують у народній меди-
цині. Корисний чай з кві-
ток липи і як профілактич-
ний і загальнозміцнюю-
чий засіб, і пити його мож-
на весь рік. А значить і ли-
повим цвітом потрібно за-
пасатися ґрунтовно, і голо-
вне - вчасно.

ЯК ПРАВИЛЬНО 
ЗБИРАТИ ЛИПУ ДЛЯ ЧАЮ?

Важливо не помилитися з мо-
ментом збору квіток, адже цві-
те липа недовго, не більше двох 
тижнів. Якщо трохи поспішити - 
липовий цвіт ще не набрав своєї 
цілющої сили, це буде помітно на-
віть за кольором завареного чаю, 
замість насиченого червонувато-
го відтінку він буде блідим. Якщо 
запізнитися, то замість щільних, 
пружних квіток вам дістанеть-
ся світло-коричнева суміш з міні-
мальним вмістом корисних речо-
вин. Оптимальний час для збору 
- коли більшість квіток на дереві 
тільки-тільки розкрилися, а інші 
перебувають у фазі бутонізації, 
готуються розкритися. 

Збирати липовий цвіт тре-
ба подалі від жвавих магістра-
лей і в жодному разі не по узбіч-
чях доріг, де екологія залишає ба-
жати кращого. Звичайно, ідеаль-
ним місцем для збору буде липо-
вий ліс, але така розкіш є далеко 
не скрізь. Можна виїхати за місто, 
якщо вам відомі місця, де росте 
липа або, в крайньому разі, зби-
рати її у парковій зоні, де повітря 
відносно чисте. Збирають квітки 
липи разом з приквітками (напів-
прозорим листком біля квітки), 

обережно обриваючи або обріза-
ючи суцвіття ножицями.

ЯК СУШИТИ І ЗБЕРІГАТИ?
Після збору квітки відразу ж 

сушать. На папері або на мішко-
вині, щільній тканині квітки роз-
кладають шаром у два-три сан-
тиметри, накривають марлею 
або папером і залишають у заті-
неному місці до повного виси-
хання. Під час сушіння квітки по-
трібно кілька разів перемішати, 
щоб вони рівномірно та швид-
ше просушилися і не запарилися. 
Целофаном не накривають, він 
ускладнює доступ повітря, і квіт-
ки можуть загнити. Потрапляння 
прямих сонячних променів не ба-
жане, липовий цвіт втрачає час-
тину своїх корисних якостей.

Сушити квітки липи припи-
няють після того, як вони ста-
нуть ламкими. Вибирають по-
шкоджені або потемнілі суцвіт-
тя, інші перекладають у тканин-
ні мішечки або в скляні банки і 
зберігають у сухому прохолодно-
му місці.

ЯК ЗАВАРЮВАТИ 
ЛИПОВИЙ ЧАЙ?

Цвіт можна заварювати як 
окремо, так і «в компанії» з тра-
вами (ромашкою, чебрецем, 
шавлією). Чистий липовий напій 
«теплий» і запашний. До того ж 
у нього не потрібно додавати цу-
кор, оскільки цвіт містить при-
родну сахарозу. Універсальний 
чай готується швидко і легко. 

ЯК ВІН ДОПОМАГАЄ 
БОРОТИСЯ З НЕДУГАМИ 

І СТАРІСТЮ?
Здавна народна медици-

на ставилася до липи з особли-
вим пієтетом. А сезонний збір 

її цвіту був традиційним що-
річним заходом. До речі, в ра-
дянські часи співробітників різ-
них організацій у дні суботників 
зобов’язували збирати липовий 
цвіт для аптечних потреб. 

ЛІКУВАЛЬНІ 
ВЛАСТИВОСТІ ЛИПОВОГО 
ЧАЮ ДОПОМАГАЮТЬ ПРИ:
◊ підвищеній температурі 

тіла у зв’язку з вірусними інфек-
ціями;

◊ бронхіті, трахеїті, сприяю-
чи виведенню мокротиння;

◊ ангіні, надаючи в’яжучу 
дію на гнійники в горлі;

◊ невралгіях, безсонні, мі-
грені, заспокоюючи і запускаю-
чи механізми вироблення «гор-
мону щастя – ендорфіну;

◊ проблемах із шлунково-
кишковим трактом, синтезуючи 
соляну кислоту у шлунковому 
соку і регулюючи викид в два-
надцятипалу кишку жовчі;

◊ порушенні обміну речо-
вин, виводячи токсини з орга-
нізму;

◊ ожирінні – здійснює анти-
оксидантну дію, покращує трав-
лення і сприяє стабілізації ваги;

◊ опіках і фурункулах, ро-
блячи бактерицидну дію на вог-
нища ураження шкіри;

◊ каменях у нирках, циститі, 
так як чай є сечогінним засобом.

Фітогормони, що містяться в 
рослині, практично ідентичні жі-
ночим статевим гормонам. Тому 
в косметології липу використо-
вують як омолоджуючий засіб. 
Деякі жінки стверджують, що 
ванна з липовим відваром, крім 
полегшення кишкових болів, по-
збавляє від целюліту.

Хурма - ягода ситна та 
досить солодка.  
Проте калорійність 

плодів низька -  
в 100 г всього 53-60 
кілокалорій.

Харчових волокон в хурмі більше, ніж у яблуках. Стиглі пло-
ди сприяють поліпшенню роботи шлунково-кишкового трак-
ту, печінки, зору, нормалізують роботу шкіри та статевих залоз.

МИ ЗІБРАЛИ 7 КОРИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ХУРМИ:
❶ Хурма корисна людям із серцевими хворобами через те, 

що містить багато калію. Цей продукт може замінити валокор-
дин. З'їдайте по 2-3 плоди хурми щодня. Згідно з дослідженням 
шотландських вчених, в боротьбі з атеросклерозом хурма випе-
реджає навіть яблука.

❷ Плоди хурми прекрасно виганяють глистів, а бактери-
цидні властивості сприяють усуненню кишкових і бронхолеге-
невих інфекцій під час епідемій.

❸ Сік хурми допомагає позбутися хронічної діареї. Розріж-
те 6 стиглих плодів на частини і тримайте їх в 3-х склянках окро-
пу під кришкою 20 хв. Відвар процідіть і вживайте по 0,5 л кож-
ні 4 години.

❹ У хурмі є калій та цукор. Завдяки цим речовинам хурма є 
натуральним антидепресантом. Щоб поліпшити свій емоційний 
стан, зняти напругу, розслабитися після стресових ситуацій, по-
збутися втоми, потрібно вживати сік з хурми.

❺ Хурма завдяки вмісту кальцію та калію має сечогінні 
властивості. Цей фрукт набагато безпечніше будь-які сечогінні 
засоби та ефективніше.

❻ Хурма корисна для тих, хто хоче скинути зайві кілогра-
ми. Вона має не тільки вітаміни і мінерали, а й клітковину, що 
здатна добре насичувати організм разом із низькою калорійніс-
тю. Також хурма дозволяє зняти набряки і позбутися від зайвої 
води в організмі.

❼ Плоди хурми здатні покращувати зір через вміст бета-
каротину. Лікарі кажуть, що якщо їсти фрукт регулярно, то зір 
стане чіткішим.

УВАГА! Не рекомендується вживати хурму людям з порушен-
ням роботи підшлункової залози і з цукровим діабетом, тому що 
продукт містить 25% сахарози. Цей фрукт не варто споживати 
людям у післяопераційний період. Хурма також протипоказана в 
тому разі, якщо людина має проблеми з кишківником.

Людський організм може працювати як 
годинник, якщо не засмічувати його 
надмірною кількістю шкідливої їди. 

Отже, здорове харчування стане надійним 
бар’єром багатьох недуг. Головне – мати 
бажання та силу волі, щоб не спокушатися 
на «все готове» (майонези, напівфабрикати, 
сухарики, чипси, солодощі тощо).

Перед вживанням олії треба пам’ятати, що всі 
вони мають послаблюючий ефект, тож ліпше їх при-
ймати під час їди. Купуючи, звертайте увагу на те, щоб 
олія була холодного віджиму, сертифікованою, розли-
тою у фабричну скляну тару із заводською закруткою. 
Зазвичай у них – короткий термін придатності (піс-
ля відкриття необхідно спожити упродовж трьох мі-
сяців). 

Такими оліями можна заправляти салати, додава-
ти до каш та супів (не гарячих!), до холодних соусів та 
десертів.

ЯК ВПЛИВАЮТЬ НА ОРГАНІЗМ 
ОЛІЯ ВОЛОСЬКОГО ГОРІХА омолоджує організм, 

підвищує життєвий тонус, виводить радіонукліди, зни-
жує рівень холестерину в крові. Має бактерицидну, про-
тизапальну, протипухлинну, регенеруючу, антигель-
мінтну, імуностимулюючу і антирадіаційну дію. Поси-
лює жовчовиділення, а також підвищує еластичність 
жовчних протоків, зміцнює і відновлює клітини печін-
ки. Вона необхідна людям, які страждають на гіперто-
нію, атеросклероз, ішемічну хворобу серця. Ефективне 
застосування цієї олії і при лікуванні варикозного роз-
ширення вен. Також стимулює процеси кровотворення. 
Активні компоненти цієї олії поліпшують еластичність 
капілярів головного мозку, живлять його клітини.

ГАРБУЗОВА ОЛІЯ захищає від передчасного старін-
ня, бореться з вільними радикалами, активізує обмін-
ні процеси у тканинах. Також сприяє поліпшенню мо-
торної функції кишечника і жовчовивідних шляхів та 
очищенню організму від токсинів. А ще - позитивно 

впливає на роботу серцево-судинної, м'язової, нерво-
вої та ендокринної систем.

ОЛІЯ НАСІННЯ КУНЖУТУ добра для зміцнення 
кісткової тканини і профілактики остеопорозу. Норма-
лізує роботу нервової, кровоносної й ендокринної сис-
теми, бо містить олеїнову і лінолеву жирну кислоту. За-
хищає організм від атеросклерозу та інсульту. Сприяє 
зниженню рівня холестерину в крові.

ЛЛЯНА ОЛІЯ знижує рівень холестерину в крові. 
Запобігає серцевим захворюванням, нормалізує арте-
ріальний тиск. Усуває запалення шкіри, лікує псоріаз 
та екзему. Усуває закрепи і геморой. Виводить камені з 
нирок. Робить нігті і волосся здоровими і міцними. Усу-
ває нервові перенапруження і запобігає депресії. Усу-
ває симптоми менопаузи, менструальні болі. Знижує 
ризик захворювання раком. Незамінний компонент 
харчування і джерело отримання Омега 3 (особливо 
тих, хто не вживає риб'ячого жиру).

Ще трошки - і Тернопілля потоне в приголомшливому ароматі 
липового цвіту, навколо якого рояться бджоли, збираючи запашний 

нектар. Не проґавте цей момент, адже липовий чай - один із найбільш 
доступних і цілющих природних еліксирів. Сьогодні ми розкажемо, як 

правильно збирати сировину та для чого її вживати. 

Не проґавте час: 

ЛИПОВІ ЛІКИ, 
ЯКІ ДОСТУПНІ КОЖНОМУ

7 унікальних 
ВЛАСТИВОСТЕЙ ХУРМИ
Плоди хурми здатні покращувати 

зір через вміст бета-каротину.

КОРИСНА ОЛІЯ ОМОЛОДИТЬ І ПОЛІКУЄ
ВОНА МАЄ БУТИ ХОЛОДНОГО ВІДЖИМУ, ВИГОТОВЛЕНА З ЯКІСНОГО ТЕРМІЧНО 

НЕОБРОБЛЕНОГО СИРОГО НАСІННЯ ТА ЗАПАКОВАНА В СКЛЯНУ ТАРУ.
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UA:Перший
06.00 М/с «Попелюшка».
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 01.25, 
03.30, 05.20 Новини.

09.30 Т/с «Дама пiд вуаллю».
12.00, 13.10, 18.20, 00.30, 01.55, 

04.50 Суспiльна студiя. Ма-
рафон.

15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 Погода.
15.25 «Грандiознi проекти: Нова 

Зеландiя».
16.30 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
18.55 Д/с «Суперчуття».
19.20 Д/с «Особливий загiн».
20.30 Д/с «Дикi тварини».
21.40 Бюджетники.
22.15 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
00.00 Спiльно.
04.00 Енеїда.
04.25 #ВУкраїнi.

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

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

04.20 «ТСН».
09.25, 10.20 «Життя вiдомих лю-

дей».
11.15, 11.50, 12.15 «Любий, ми пе-

реїжджаємо».
12.50 «Одруження наослiп».
14.45 «Щоденник медiума».
15.45 «Свiт навиворiт».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45, 21.40, 22.35, 23.30 Т/с «Мiж 

нами, дiвчатами».
00.25 Х/ф «Dzidzio. Контрабас».
02.05 Х/ф «Анка з Молдаванки».
05.30 «Українськi сенсацiї».

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 «Панi Фазiлет i її дочки».
12.25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий випадок. 

По той бiк фронту».
18.00, 19.00, 02.05 «Стосується 

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

Око за око».
23.50 Т/с «Слiдчий Горчакова».
01.00 Т/с «Голос янгола».
03.35 «Орел i решка. Шопiнг».

ICTV
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.40, 09.55 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.50, 13.20, 21.20 Т/с «Розтин 

покаже».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00, 16.25 Х/ф «300 спартанцiв».
16.45 Х/ф «Конан-варвар».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
23.20 Х/ф «Операцiя Ентеббе».
01.20 Х/ф «Щось».
03.00 Т/с «Поганий хороший коп».

ÑТБ
04.50, 22.55 Т/с «Анна-детектив».
07.00 Все буде добре!
08.50 Ультиматум.
10.45, 11.45, 14.50 Т/с «Коли ми 

вдома».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
14.55 Хата на тата.
18.15 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «За вiтриною».
00.50 Х/ф «Тiльки ти».

Íоâий êаíаë
06.00 М/ф.
07.20, 01.50 Вар`яти.
09.20 Т/с «Грiмм».
11.00 Х/ф «Царство небесне».
13.40 Любов на виживання.
17.10, 19.00 Хто зверху? (12+).
20.50 Х/ф «Вiкiнги».
22.40 Х/ф «Залiзний лицар».
00.50 Т/с «Загубленi».
02.30 Служба розшуку дiтей.

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

їною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогоднi.
09.30, 04.00 Реальна мiстика.
12.45 Агенти справедливостi.
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Хто ти?», 13 i 14 с.
23.30 Т/с «Несолодка помста», 

1 i 2 с.
02.00 Т/с «Несолодка помста».

ÍТÍ
06.35 М/ф «Кiт у чоботях».
07.15 М/ф «Як козаки мушкетерам 

допомагали».
07.50, 16.50, 20.50, 02.45 «Випадко-

вий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.15 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «В останню чергу».
10.45, 22.30 Т/с «Морський патруль».

12.50 «Будьте здоровi».
14.00, 01.10, 03.05 «Речовий до-

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

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Ялинка, кролик i па-

пуга».
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 «Зорянi долi».
10.50 «Моя правда».
1 1 . 4 0  Х/ф  «С в а т а н н я  н а 

Гончарiвцi».
13.10 Х/ф «Чингачгук - Великий 

Змiй».
15.00 Х/ф «Троє в човнi, не раху-

ючи собаки».
17.30 Х/ф «Вусатий нянь».
19.00 Т/с «Кубала, Морено i Мон-

чон».
21.00 Т/с «Панi пiд вуаллю».
23.00 Х/ф «Любов, любов, любов».
01.50 «Академiя смiху».

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.30, 18.45 «ДжеДАI».
07.00 Х/ф «Галактика Юрського 

перiоду».
08.30 Х/ф «Мiсто Юрського 

перiоду».
10.05, 17.20 «Загублений свiт».
13.05 Х/ф «Командир ескадрильї».
14.55 Х/ф «Халк».
19.15 Т/с «Опер за викликом 3».
20.10 Т/с «Ментiвськi вiйни. 

Харкiв».
22.00 Т/с «CSI: Мiсце злочину 13».
23.40 Т/с «CSI: Мiсце злочину 12».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 01.25 Марiуполь - Днiпро-1. 

Чемпiонат України.
07.45 Чемпiонат Iталiї. Передмо-

ва до туру.
08.15 Дженоа - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Барселона - Атлетiко. 

Чемпiонат Iспанiї.
12.05 Мiнай - Iнгулець. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
13.50, 23.45 Yellow.
14.00 Мiлан - Рома. Чемпiонат Iталiї.
16.00 Еспаньол - Реал. Чемпiонат 

Iспанiї.
17.45 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд 

туру.
18.20 Шахтар - Зоря. Чемпiонат 

України.
20.25 Live. Iнтер - Брешия. 

Чемпiонат Iталiї.
22.55 Live. Бетiс - Вiльярреал. 

Чемпiонат Iспанiї.
00.55 Журнал Лiги чемпiонiв.
03 .15 «Бундесл i га  week ly» . 

Чемпiонат Нiмеччини.

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

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 01.25, 
03.30, 05.20 Новини.

09.30 Т/с «Дама пiд вуаллю».
12.00, 13.10, 18.20, 00.30, 01.55, 

04.50 Суспiльна студiя. Ма-
рафон.

15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.25 «Грандiознi проекти: Нова 

Зеландiя».
16.30 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
17.00, 18.55 Д/с «Суперчуття».
19.20 Д/с «Особливий загiн».
20.30 Д/с «Дикi тварини».
21.40, 04.25 Схеми. Корупцiя в де-

талях.
22.15 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
00.00 #ВУкраїнi.

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

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

04.00 «ТСН».
09.25, 10.20 «Життя вiдомих лю-

дей».
11.15, 11.50, 12.15, 02.10 «Любий, 

ми переїжджаємо».
12.50 «Одруження наослiп».
14.45 «Щоденник медiума».
15.45 «Свiт навиворiт».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Мiж нами, дiвчатами».
21.45 «Право на владу».
00.30 Х/ф «А ось i Поллi».

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 «Панi Фазiлет i її дочки».
12.25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий випадок. 

По той бiк фронту».
18.00, 19.00, 02.00 «Стосується кож-

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

Око за око».
23.45 Т/с «Слiдчий Горчакова».
00.55 Т/с «Голос янгола».

ICTV
04.20 Скарб нацiї.
04.30 Еврика!
04.35 Факти.
04.55 Т/с «Вiддiл 44».

05.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
09.55 Секретний фронт.
10.50, 13.20, 21.25 Т/с «Розтин по-

каже».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00, 16.25 Х/ф «Операцiя Ен-

теббе».
16.35 Х/ф «Дочка генерала».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Анти-зомбi.
23.25 Х/ф «Мародери».
01.30 Х/ф «Справжня мужнiсть».
03.10 Т/с «Поганий хороший коп».

ÑТБ
04.50, 22.55 Т/с «Анна-детектив».
07.00 Все буде добре!
08.50 Ультиматум.
10.45, 12.25, 14.50 Т/с «Коли ми 

вдома».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.25 Хата на тата.
18.15 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «За вiтриною».
00.50 Х/ф «Тутсi».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20, 01.40 Вар`яти.
09.20 Т/с «Грiмм».
11.40 Х/ф «Захоплення пiдземки 

123».
13.40 Гастарбайтери.
17.10, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Слiдопит».
22.50 Х/ф «Залiзний лицар 2».
00.50 Т/с «Загубленi».
02.25 Служба розшуку дiтей.
02.30 Зона ночi.

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

їною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогоднi.
09.30, 04.00 Реальна мiстика.
12.45 Агенти справедливостi.
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Хто ти?».
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с «Серце слiдчого», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Серце слiдчого».

ÍТÍ
05.55 М/ф «Зачарований хлопчик».
07.20 М/ф «Як козаки на весiллi 

гуляли».
07.55, 16.50, 20.50, 02.50 «Випадко-

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

02.20 «Свiдок».
09.00 Х/ф «Легке життя».

10.50, 22.30 Т/с «Морський па-
труль».

12.50 «Вартiсть життя».
14.05, 01.10, 03.25 «Речовий доказ».
18.20, 03.55 «Правда життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Склад злочину».

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф «Казка про Жiнку i 

Чоловiка».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 10.45 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.20, 02.45 «Зорянi долi».
11.35 Х/ф «Заграва».
13.15 Х/ф «Текумзе».
15.05 Х/ф «Бережiть жiнок».
17.35 Х/ф «Йшов собака по ро-

ялю».
19.00 Т/с «Кубала, Морено i Мон-

чон».
20.40 Т/с «Панi пiд вуаллю».
22.40 Х/ф «Звiр».
01.55 «Академiя смiху».

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.30, 18.45 «ДжеДАI».
07.00 Х/ф «Нокаут».
08.50 Х/ф «Божевiльний свiт».
10.30 «Помста природи».
10.55 «Рiшала 2».
12.55, 17.20 «Загублений свiт».
13.55 Х/ф «Незнайомець».
15.30 Х/ф «Спiймати i вбити».
19.15 Т/с «Опер за викликом 3».
20.10 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».
22.05 Т/с «CSI: Мiсце злочину 13».
23.45 Т/с «CSI: Мiсце злочину 12».
02.15 «Облом.UA».
04.05 27 тур ЧУ з футболу. «Карпа-

ти» - «Львiв».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Ворскла - Олiмпiк. Чемпiонат 

України.
07.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 СПАЛ - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Колос - Александрiя. Чемпiонат 

України.
12.05 Iнтер - Брешия. Чемпiонат 

Iталiї.
13.55 Барселона - Атлетiко. 

Чемпiонат Iспанiї.
16.00 Тоттенххем - Днiпро. 1/16 

фiналу (2013/14). Лiга Євро-
пи УЄФА.

17.45, 03.00 Класичнi матчi Лiги 
чемпiонiв.

18.40 Спортiнг - Металiст. 1/4 фiналу 
(2011/12). Лiга Європи УЄФА.

20.25 Live. Сосьєдад - Еспаньол. 
Чемпiонат Iспанiї.

21.15, 00.55 Yellow.
22.55 Live. Реал - Хетафе. Чемпiонат 

Iспанiї.
01.10 Аталанта - Наполi. Чемпiонат 

Iталiї.
03.55 Бетiс - Вiльярреал. Чемпiонат 

Iспанiї.

Ñереда Чеòâер1 липня  2 липня    

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

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.15, 

01.25, 03.30, 05.20 Новини.
09.30 Х/ф «Чарiвник країни мрiй», 

1 i 2 с.
13.05 М/с «Книга джунглiв».
13.30 Свiтова медицина. Бразилiя 

- лiкарi Шiнгу.
14.00 Свiтова медицина. Перу - 

зцiлення на водi.
15.00, 00.30 UA:Фольк. Спогади.
16.00 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
18.00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
18.30 Д/с «Експедицiя зi Стiвом 

Бекшеллем».
19.30 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
20.00 Д/ф «Iндiя. Слiдами тигра».
21.30, 23.55, 01.55, 05.50 UA:Спорт.
21.40 Святi та грiшнi.
22.45 Д/с «Дикi тварини».
00.00, 04.00 Бюджетники.
02.05 Погода.
02.10 #ВУкраїнi.

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

з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.45 

«ТСН».
10.00, 01.20 Х/ф «Анка з Мол-

даванки».
20.15 Х/ф «Dzidzio. Перший раз».
22.10 Х/ф «Dzidzio. Контрабас».
23.50 «Дубiнiзми».
00.10 Концерт The Hardkiss «Акус-

тика».
04.20 Концерт гурту Беz обмежень 

«Транзитна зона».

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

Каневським».
06.45, 07.40 «Речдок».
08.30, 18.00, 19.00, 02.00 «Стосу-

ється кожного».
10.10 Х/ф «На вас чекає грома-

дянка Никанорова».
12.00 Х/ф «Принцеса спецiй».
13.45 Х/ф «Краще в менi».
15.50 «Чекай на мене. Україна».
17.40 Новини.
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. 

Око за око».
23.50 Т/с «Слiдчий Горчакова».
00.55 Т/с «Голос янгола».
03.30 «Орел i решка. Шопiнг».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Т/с «Вiддiл 44».
05.15 Громадянська оборона.

06.05 Факти тижня.
08.10 Х/ф «Володар перснiв: 

Хранителi персня».
11.30, 13.00 Х/ф «Володар перснiв 

2: Двi вежi».
12.45 Факти. День.
15.00 Х/ф «Володар перснiв 3: По-

вернення короля».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Конан-варвар».
21.10 Х/ф «300 спартанцiв».
23.25 Х/ф «Ганнiбал».
01.50 Х/ф «Червоний дракон».

ÑТБ
05.15, 10.45, 12.25, 14.50 Т/с 

«Коли ми вдома».
07.00 Все буде добре!
08.50 Ультиматум.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.20 Хата на тата.
18.15 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «За вiтриною».
22.55 Т/с «Анна-детектив».
00.50 Х/ф «Аферисти Дiк та 

Джейн розважаються».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20 Вар`яти.
08.00 Improv Live Show (12+).
09.00 Х/ф «Експат».
10.40 Х/ф «Скеля».
13.20 Х/ф «Повiтряна в`язниця».
15.30 Таємний агент.
19.00 Аферисти в мережах.
21.00 Х/ф «Захоплення пiдземки 

123».
23.00 Х/ф «Примари Марса».
00.50 Х/ф «Кiкбоксер: Вiдплата».
02.25 Служба розшуку дiтей.
02.30 Зона ночi.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.00, 03.40 Реальна мiстика.
09.20 Т/с «Улюбленi дiти», 1-6 с.
15.00, 19.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Улюбленi дiти».
17.10 Т/с «Жiночий лiкар 2».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Хто ти?», 9 i 10 с.
23.00 Т/с «Штамп в паспортi», 

1 i 2 с.
02.00 Т/с «Штамп в паспортi».

ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.00 М/ф «Бременськi музи-

канти».
06.25 М/ф «Слiдами бременських 

музикантiв».
06.50, 16.35, 03.00 «Випадковий 

свiдок».
08.00 Х/ф «Ярослав Мудрий».
10.55, 22.15 Т/с «Морський па-

труль».
12.40 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
18.20 «Свiдок. Агенти».

19.00, 02.25 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Золота мiна».
00.00 Х/ф «Рейд».
02.00, 03.35 «Речовий доказ».
04.05 «Правда життя».

Enter-фіëьм
05.25 Х/ф «Рiзнi долi».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.10 «Невiдома версiя».
09.30 «Моя правда».
10.50 Х/ф «Заграва».
12.30 Х/ф «Такi красивi люди».
14.15 Х/ф «Вусатий нянь».
15.35 Х/ф «Весна на Зарiчнiй 

вулицi».
17.15 Х/ф «Справа була в 

Пеньковi».
19.00 Т/с «Моє друге я».
22.05 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
01.25 «Зiркове життя».

Êаíаë «2+2»
06.00 «Спецкор».
06.30 «ДжеДАI».
07.00, 19.15 Т/с «Опер за викли-

ком 3».
10.00 «Помста природи».
10.10 «Загублений свiт».
15.05 Х/ф «Пiк Данте».
17.00 Х/ф «Облiвiон».
20.10 Т/с «Ментiвськi вiйни. 

Харкiв».
22.05 Т/с «CSI: Мiсце злочину 13».
23.45 Х/ф «Ефект близнят: 

Вампiри».
01.45 Т/с «CSI: Мiсце злочину 12».
02.30 «Облом.UA».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 09.50, 18.45 Yellow.
06 .10 Сельта -  Барселона . 

Чемпiонат Iспанiї.
08.00 Удiнезе - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00 «Великий футбол».
11.40 Шахтар - Зоря. Чемпiонат 

України.
13.55 Еспаньол - Реал. Чемпiонат 

Iспанiї.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.05 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
17.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
17.30, 19.55 #залишайсязФутбо-

лом. Перша Лiга.
17.55 Live. Мiнай - Iнгулець. 

Чемпiонат України. Пер-
ша Лiга.

20.25 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд 
туру.

21.20 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

21.30 #залишайсязФутболом.
22.55 Live. Хетафе - Сосьєдад. 

Чемпiонат Iспанiї.
00.55 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
01.50 Ворскла - Олiмпiк. Чемпiонат 

України.
03.40 Топ-матч.
03.55 Боруссiя (Д) - Хоффенхайм. 

Чемпiонат Нiмеччини.

UA:Перший
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 01.25, 
03.30, 05.20 Новини.

09.30 Т/с «Дама пiд вуаллю».
12.00, 13.10, 18.20, 00.30, 01.55 

Суспiльна студiя. Марафон.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.25 «Грандiознi проекти: Нова 

Зеландiя».
16.30 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с «Суперчуття».
19.20 Д/с «Особливий загiн».
20.30, 22.45 Д/с «Дикi тварини».
21.40 100 рокiв iзоляцiї.
00.00 Перша шпальта.
04.00 Спiльно.

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

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

04.20 «ТСН».
09.25, 10.20 «Життя вiдомих лю-

дей».
11.15, 11.50, 12.15, 03.45 «Любий, 

ми переїжджаємо».
12.50 «Одруження наослiп».
14.45 «Щоденник медiума».
15.45 «Свiт навиворiт».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.25, 21.40, 22.35 Т/с «Мiж нами, 

дiвчатами».
23.30 Х/ф «Dzidzio. Перший раз».
01.25 Х/ф «Анка з Молдаванки».

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 «Панi Фазiлет i її дочки».
12.25 Т/с «Не вiдпускай мою 

руку».
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий випадок. 

По той бiк фронту».
18.00, 19.00, 02.05 «Стосується 

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

Око за око».
23.50 Т/с «Слiдчий Горчакова».
00.55 Т/с «Голос янгола».

ICTV
04.20 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.35 Факти.
04.55 Т/с «Вiддiл 44».

05.40, 20.15 Громадянська обо-
рона.

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

К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.15, 13.20, 21.25 Т/с «Розтин 

покаже».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.35, 16.25 Х/ф «Пригоди Плу-

то Неша».
16.55 Х/ф «Дев`ять ярдiв 2».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
23.25 Х/ф «Дочка генерала».
01.40 Х/ф «Людина-вовк».
03.10 Т/с «Поганий хороший коп».

ÑТБ
04.50, 22.55 Т/с «Анна-детектив».
07.00 Все буде добре!
08.50 Ультиматум.
10.45, 11.45, 14.50 Т/с «Коли ми 

вдома».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.05 Хата на тата.
18.15 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «За вiтриною».
00.50 Х/ф «Недiлi у Тiффанi».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20 Вар`яти.
09.20 Т/с «Грiмм».
11.40 Х/ф «Тупий i ще тупiший».
13.40, 19.00 Аферисти в мережах.
21.00 Х/ф «Царство небесне».
23.40 Х/ф «Останнi лицарi».
01.40 Т/с «Загубленi».

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

їною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 03.45 Сьогоднi.
09.30, 04.35 Реальна мiстика.
12.45 Агенти справедливостi.
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 

2».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Хто ти?», 11 i 12 с.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с «Лист помилково», 1 

i 2 с.
02.00 Т/с «Лист помилково».

ÍТÍ
06.00 М/ф «Казка про золотого 

пiвника».
07.10 М/ф «Як козаки олiмпiйцями 

стали».
07.45, 16.50, 20.50, 02.40 «Випад-

ковий свiдок».
08.20 Х/ф «Знову невловимi».
10.50, 22.30 Т/с «Морський па-

труль».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.10 

«Свiдок».

12.50 «Свiдок. Агенти».
14.00, 01.00, 03.05 «Речовий до-

каз».
18.20 «Будьте здоровi».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Склад злочину».
04.05 «Правда життя».

Enter-фіëьм
05.25 Х/ф «Сiм днiв до весiлля».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.20, 02.05, 02.45 «Зорянi долi».
10.50 «Моя правда».
11.40 Х/ф «Небилицi про Iвана».
13.10 Х/ф «Апачi».
15.00 Х/ф «Небеснi ластiвки».
17.30 Х/ф «У моїй смертi прошу 

винити Клаву К.»
19.00 Т/с «Кубала, Морено i Мон-

чон».
21.00 Т/с «Панi пiд вуаллю».
23.00 Х/ф «Полум`я».
01.35 «Академiя смiху».

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.45 «ДжеДАI».
07.00 Х/ф «Безславнi виродки».
09.50, 17.20 «Загублений свiт».
13.50 Х/ф «Проти кровi».
15.20 Х/ф «Раптова смерть».
18.15 «Спецкор».
19.15 Т/с «Опер за викликом 3».
20.15 Т/с «Ментiвськi вiйни. 

Харкiв».
22.05 Т/с «CSI: Мiсце злочину 13».
23.45 Т/с «CSI: Мiсце злочину 12».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Мiлан - Рома. Чемпiонат 

Iталiї.
07.45 Мiнай - Iнгулець. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
09.30 #залишайсязФутболом. Пер-

ша Лiга.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 21.15 Yellow.
10.30 #залишайсязФутболом.
11.35 Журнал Лiги чемпiонiв.
12.05 Топ-матч.
12.10 «Великий футбол».
13.45 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
13.55 Колос - Александрiя. 

Чемпiонат України.
16.00, 20.00 Чемпiонат Iталiї. Пе-

редмова до туру.
16 .30 Сельта -  Барселона . 

Чемпiонат Iспанiї.
18.15 Аугсбург - Лейпцiг. Чемпiонат 

Нiмеччини.
20.25 Live. Торiно - Лацiо. 

Чемпiонат Iталiї.
22.55 Live. Барселона - Атлетiко. 

Чемпiонат Iспанiї.
00.55 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд 

туру.
01.50 Шахтар - Зоря. Чемпiонат 

України.
03.55 Леганес - Севiлья. Чемпiонат 

Iспанiї.

Поíедіëоê Віâòороê29 червня 30 червня  
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Поíедіëоê, 29 черâíя

06.00,09.30, 13.00, 16.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті. Тиждень
08.00, 21.00, 00.30 Єдина країна 
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.05, 21.55, 22.35 Добрі традиції
10.30, 11.30 Спогади
11.15 Справжня ціна
12.00, 03.00 Хіт-парад
14.10 Межа правди
15.10 У фокусі Європа
15.40 Shift. Життя в цифрі
17.30 Про нас 
18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
19.00 У фокусі Європа
19.30 Наші вітання
20.00 Pianoбой . На верширні
21.30 Сільський календар
22.00 Завтра-сьогодні
22.40, 04.00 Х.ф. «План «Б» +16
01.00 Х.ф. «Мій єдиний» +16 

Віâòороê, 30 черâíя

06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кін-
дер клуб

06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 11.30 Єдина країна
07.35 Сільський календар
08.00 У фокусі Європа
08.30 Євромакс
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ» 
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15, 21.00 Українські традиції
12.00, 21.20 Добрі традиції
12.05, 02.30 Хіт-парад
14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
14.10, 01.00 Х.ф. «Прокляття нефри-

тового скорпіону»
17.00 Машина часу
17.30 Смачна мандрівка
19.30 Наші вітання 
20.00 У фокусі Європа
20.30 Спогади
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Болотний дия-

вол» +16

Ñереда, 1 ëипíя

06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кін-
дер клуб

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
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15 Shift. Життя в цифрі 
11.30, 21.00 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Боги річково-

го світу» 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання 
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Ангел з май-

бутнього» 

Чеòâер, 2 ëипíя

06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кін-
дер клуб

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
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

11.15, 21.35 Майстер-клас з Н. Фіцич
11.30, 20.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
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.«Один божевільний 

день» +16
01.00 Х.ф.«Ангел з майбутнього»

П’яòíиця, 3 ëипíя

06.00, 09.30, 13.00, 16.30 Кіндер клуб 
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
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15, 21.00 Українські традиції
11.30 ОБИРАЄМО ЖИТТЯ
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Заради кохання» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Сільський календар
20.30 Спогади
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Жінка з тіні» 

Ñóáоòа, 4 ëипíя

06.00, 09.30, 15.00 Кіндер клуб
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
10.30 Про нас   
11.00 Огляд світових подій 
11.30 Завтра-сьогодні
12.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
12.30, 01.10 Х.ф.«Милий друг» +12 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Shift. Життя в цифрі
17.00 Те, що любиш
17.15, 03.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання 
19.30 Виклик долі
20.10 Антитіла - HELLO 
23.10, 04.00 Х.ф. «Таємничий пор-

тал» +18 

Íедіëя, 5 ëипíя

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, 15.30 Українські традиції
09.00 Справжня ціна
09.30 Завтра-сьогодні
10.00 Пряма трансляція Божествен-

ної Святої Літургії з Ар-
хикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 

11.40 Те, що ти любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Формула здоров’я
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 ві-

сті. Тиждень
20.00 ОБИРАЄМО ЖИТТЯ
21.00, 02.30 «Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф.«Я, ти і всі кого ми 

знаємо» +16 
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Жінка з тіні» +16  
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UA:Перший
06.00 М/с «Попелюшка».
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 01.25, 
03.30, 05.20 Новини.

09.30 Т/с «Дама пiд вуаллю».
11.25 Телепродаж.
12.00, 13.10, 18.20, 00.30, 01.55, 

04.50 Суспiльна студiя. Ма-
рафон.

15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 Погода.
15.25 «Грандiознi проекти: Нова 

Зеландiя».
16.30, 18.55 Д/с «Суперчуття».
17.25 VoxCheck.
17.30, 04.25 Перша шпальта.
19.20 Д/с «Особливий загiн».
20.30, 21.40 Д/с «Дикi тварини».
22.15 Свiтова медицина. Болiвiя - 

Калавайя: цiлителi.
22.45 Свiтова медицина. Ладакх - 

останнi кочiвники.
00.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
04.00 Енеїда.

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

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

04.20 «ТСН».
09.25, 10.20, 03.15 «Життя вiдомих 

людей».
11.15, 11.50, 12.15 «Любий, ми пе-

реїжджаємо».
12.50 «Одруження наослiп».
14.45 «Щоденник медiума».
15.45 «Свiт навиворiт».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35 «Лiга смiху. Дайджест».
21.55, 23.50 «Вечiрнiй квартал».
01.35 Х/ф «А ось i Поллi».
05.20 «Свiтське життя».

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 «Панi Фазiлет i її дочки».
12.25 Т/с «Не вiдпускай мою 

руку».
13.50, 14.45, 15.40, 23.50 «Реч-

док».
16.35 «Речдок. Особливий випадок. 

По той бiк фронту».
18.00, 01.40 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
03.10 «Чекай на мене. Україна».
04.35 «Орел i решка. Шопiнг».
05.15 «Телемагазин».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 00.55 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.
09.55 Анти-зомбi.
10.50 Х/ф «Подарунок на Рiздво».
12.25, 13.20 Х/ф «Людина, яка 

бiжить».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45, 16.20 Х/ф «Близнюки».
17.15, 20.10 Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
22.55 «На трьох».
01.35 Х/ф «Одного разу порушив-

ши закон».
03.05 Т/с «Поганий хороший коп».

ÑТБ
04.25 Т/с «Анна-детектив».
06.35 Врятуйте нашу сiм`ю 3.
09.45, 19.00 Наречена для тата 3.
11.35, 14.50, 18.15 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
20.50, 22.45 Т/с «Садiвниця».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20, 01.30 Вар`яти.
09.20 Т/с «Грiмм».
12.20 Топ-модель по-українськи.
17.10 Х/ф «Вiкiнги».
19.00 Х/ф «Час вiдьом».
20.50 Х/ф «Брати Грiмм».
23.00 Х/ф «Циклоп».
00.40 Т/с «Загубленi».
02.15 Служба розшуку дiтей.

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

їною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 

Сьогоднi.
09.30, 04.00 Реальна мiстика.
12.45 Агенти справедливостi.
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 

2».
20.10 Гучна справа.
21.00 Свобода слова Савiка Шус-

тера.
00.00 Т/с «Порушуючи правила», 

1 i 2 с.
02.15 Т/с «Порушуючи правила».

ÍТÍ
05.50 М/ф «Дикi лебедi».
07.15 М/ф «Як козаки прибульцiв 

зустрiчали».
07.55, 16.50, 20.50, 02.35 «Випад-

ковий свiдок».

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

09.00 Х/ф «Торпедоносцi».
10.50, 22.30 Т/с «Морський па-

труль».
12.50, 04.10 «Правда життя».
14.05, 01.00, 03.10 «Речовий до-

каз».
18.20 «Таємницi свiту».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Склад злочину».

Enter-фіëьм
05 . 4 0  Х/ф  «Св а т а н н я  н а 

Гончарiвцi».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 11.25 «Моя правда».
09.45 «Спогади».
10.35, 02.45 «Зорянi долi».
12.15 Х/ф «Такi красивi люди».
13.55 Х/ф «Ульзана».
15.45 Х/ф «Йшов собака по ро-

ялю».
17 .00  Х/ф «Доживемо до 

понедiлка».
19.00 Т/с «Кубала, Морено i Мон-

чон».
21.00 Т/с «Панi пiд вуаллю».

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.30, 18.45 «ДжеДАI».
07.00 Х/ф «Пiк Данте».
08.55 «Помста природи».
10.00, 17.20 «Загублений свiт».
14.00 Х/ф «Важка мiшень».
15.50 Х/ф «Експансивна куля».
19.15 Х/ф «Зворотна тяга».
21.50 Х/ф «Бої в бронежилетах».
23.40 Х/ф «Допит».
01.05 Х/ф «Iмперiя акул».
02.40 «Облом.UA».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Колос - Александрiя. 

Чемпiонат України.
07.50, 03.40 Топ-матч.
08.00 Рома - Удiнезе. Чемпiонат 

Iталiї.
09.50, 19.45 Yellow.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Шахтар - Зоря. Чемпiонат 

України.
12.05 Леганес - Севiлья. Чемпiонат 

Iспанiї.
13.55 Аталанта - Наполi. Чемпiонат 

Iталiї.
16.00 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
16.55 Реал - Хетафе. Чемпiонат 

Iспанiї.
18.45 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
18.55 Live. Львiв - Ворскла. 

Чемпiонат України.
20.55 #залишайсязФутболом.
22.55 Live. Атлетiко - Мальорка. 

Чемпiонат Iспанiї.
00.55 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
01.50 Торiно - Лацiо. Чемпiонат 

Iталiї.
03.55 Сосьєдад - Еспаньол. 

Чемпiонат Iспанiї.

UA:Перший
06.00 М/с «Попелюшка».
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Добро-

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

02.30, 05.30 Новини.
09.30 Х/ф «Марiя Терезiя», 3 

i 4 с.
11.40 М/с «Книга джунглiв».
12.30 Вiдмовитися вiд м`яса.
13.00 Ботокс, фiллер i Ко.
13.30 Свiтова медицина. Болiвiя - 

Калавайя: цiлителi.
14.00 Свiтова медицина. Ладакх - 

останнi кочiвники.
14.25 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.00 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
16.45 Всенiчне бдiння (ПЦУ).
19.30 Велика вечiрня (УГКЦ).
20.30 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
21.20 Д/с «Суперчуття».
22.00 Х/ф «Джо».
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, 04.10 «Життя вiдомих 

людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
12.45 «Любий, ми переїжджаємо».
1 5 . 2 0  Х/ф  «Фан т а с т и ч н а 

четвiрка».
17.10 Х/ф «Бамблбi».
19.30, 05.15 «ТСН».
20.15, 02.20 «Вечiрнiй квартал».
22.00 «Українськi сенсацiї».
23.10, 00.10 «Свiтське життя».
01.05 «Лiга смiху. Дайджест».

Iíòер
06.30 «Слово Предстоятеля».
06.35 Х/ф «Перш, нiж розлучи-

тися».
08.00 «Шiсть соток».
09.00 «Готуємо разом. Домаш-

ня кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.00 Х/ф «Циган».
17 . 50  Т/с  «Прис трас т i  з а 

Зiнаїдою», 1 i 2 с.
20.00 «Подробицi».
20 . 30  Т/с  «Прис трас т i  з а 

Зiнаїдою», 3 i 4 с.
22.40 «Концерт Дiмаша».
00.30 Х/ф «Осiннi турботи».
02.20 «Подробицi» - «Час».
02.50 «Орел i решка. Шопiнг».
04.00 «Орел i решка. Чудеса 

свiту 2».
04.50 «Орел i решка. Iвлєєва vs. 

Бєдняков».

ICTV
05.30 Скарб нацiї.
05.40 Еврика!
05.45 Факти.
06.10 Т/с «Марк+Наталка».
08.50 «На трьох».
10.50, 13.00 Т/с «Розтин покаже».
12.45 Факти. День.
15.30 Х/ф «Великий тато».
17.05 Х/ф «Куленепробивний».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «День, коли Земля зу-

пинилась».
21.05 Х/ф «Повернення Супер-

мена».
23.55 Х/ф «Два днi у долинi».
01.55 Х/ф «Щось».

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.40, 10.20 Т/с «Мiсто зако-

ханих».
09.25 Неймовiрна правда про 

зiрок.
17.05 Хата на тата.
19.00 МастерШеф. Професiонали 

2.
21.30 Х-Фактор.
00.10 Х-Фактор 10.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.45 Kids` Time.
06.00 М/ф «Монстри проти 

прибульцiв».
07.50 Таємний агент.
09.00, 01.20 Вар`яти.
11.10 Хто зверху? (12+).
14.50 Х/ф «Останнi лицарi».
16.50 Х/ф «Брати Грiмм».
19.00 Х/ф «Алiса в Країнi чудес».
21.00 Х/ф «Алiса в Задзеркаллi».
23.00 Х/ф «Залiзний лицар».
02.50 Зона ночi.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 03.00 Реальна мiстика.
09.00 Т/с «Хто ти?», 9-14 с.
15.20 Т/с «Хто ти?».
17.00 Т/с «Любов iз закритими 

очима», 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Любов iз закритими 

очима».
23.00 Т/с «Виноград», 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Виноград».

ÍТÍ
06.00 Х/ф «Викликаємо вогонь 

на себе».
12.20 «Легенди карного розшуку».
15.30, 03.10 «Випадковий свiдок».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 02.40 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Сiм старих i одна 

дiвчина».

21.10 Х/ф «Закони привабливостi».
22.55 Х/ф «Мотель».
01.00 «Жорстокий спорт».
03.45 «Речовий доказ».
04.45 «Top Shop».

Enter-фіëьм
05.00 Х/ф «Незнайко з нашо-

го двору».
05.05 Кiнотрейлери.
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.20 «Телемагазин».
08.00 «Зiркове життя».
10.05 «Моя правда».
10.55 «Невiдома версiя».
11.45 Х/ф «Чорний тюльпан».
13.55 Х/ф «Людина в прохiдному 

дворi».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
23.00 Т/с «Банкiри».
02.50 «Зорянi долi».
03.10 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00 «ДжеДАI».
07.40 «Загублений свiт».
12.15 Х/ф «Онг Бак».
14.10 Х/ф «Майстер тай-цзи».
1 6 . 0 5  Х / ф  « П о д в i й н i 

неприємностi».
17.45 Х/ф «Випадковий шпигун».
19.25 29 тур ЧУ з футболу. «Ди-

намо» - «Шахтар».
21.25 Х/ф «Заклятi вороги».
23.00 Х/ф «Бейтаун поза зако-

ном».
00.50 Х/ф «Ця стара машина».
02.20 «Облом.UA».
04.20 «Цiлком таємно-2017».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Дженоа - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
07.45, 16.00 Чемпiонат Iспанiї. Пе-

редмова до туру.
08.15 Атлетiко - Мальорка. 

Чемпiонат Iспанiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 19.00, 23.45 Yellow.
10.30 #залишайсязФутболом.
12.05 Реал - Хетафе. Чемпiонат 

Iспанiї.
13.55, 20.40 Львiв - Ворскла. 

Чемпiонат України.
16.30 Барселона - Атлетiко. 

Чемпiонат Iспанiї.
18.10 Live. Ювентус - Торiно. 

Чемпiонат Iталiї.
20 .10 «Бундеслiга week ly». 

Чемпiонат Нiмеччини.
22.55 Live. Гранада - Валенсiя. 

Чемпiонат Iспанiї.
00.55 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
01.50 Марiуполь - Карпати. 

Чемпiонат України.
03.40 Топ-матч.
03.55 Вальядолiд - Алавес. 

Чемпiонат Iспанiї.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 М/с «Попелюшка».
06.30, 07.05, 08.05 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.00, 

02.30, 05.30 Новини.
09.00 Божественна Лiтургiя у 

Свято-Михайлiвському ка-
федральному соборi Право-
славної Церкви України та 
всеукраїнська молитва.

11.00 Недiльна Лiтургiя Української 
Греко-Католицької Церкви.

12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церк-
ви в Українi.

13.30 На схiдному фронтi.
15.00, 00.30 UA:Фольк. Спогади.
16.00 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
18.00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
18.30 Д/с «Експедицiя зi Стiвом 

Бекшеллем».
19.30 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
20.00 100 рокiв iзоляцiї.
21.20 Д/с «Суперчуття».
22.00 Х/ф «Шпигунська гра».
01.25 Сильна доля.
02.20 Погода.
02.50 Бюджетники.
03.45 #ВУкраїнi.
04.35 Святi та грiшнi.

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

дей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.25, 01.00 «Свiт навиворiт».
17.15 Х/ф «Час».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 Х/ф «Я, робот».
23.00 Х/ф «Екс Махiна».

Iíòер
05.35 «Подорожi в часi».
0 6 . 0 0  Х / ф  « Ш л я х е т н и й 

венецiанець».
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  Т/с  «Прис трас т i  з а 

Зiнаїдою», 1-4 с.
16.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Подруги мимоволi».
22.30 Х/ф «Егоїст».
00.20 «Речдок».
02.55 «Орел i решка. Шопiнг».

ICTV
04.30 Скарб нацiї.
04.40 Еврика!
04.50 Факти.
05.15, 07.50 Анти-зомбi.

06.00, 08.35 Громадянська обо-
рона.

06.55 Секретний фронт.
09.30 Т/с «Вiддiл 44».
12.15, 13.00 Х/ф «Куленепро-

бивний».
12.45 Факти. День.
14.00 Х/ф «Повернення Супер-

мена».
16.50 Х/ф «День, коли Земля зу-

пинилась».
18.45 Факти тижня.
20.35 Х/ф «13-й район».
22.15 Х/ф «13-й район. Цеглянi 

маєтки».
23.55 Х/ф «Мародери».
02.00 Х/ф «Два днi у долинi».

ÑТБ
06.35 Все буде смачно!
08.20 Дiвчата: невiдома версiя.
09.15 Джентльмени удачi: невiдома 

версiя.
10.10 МастерШеф. Професiонали 

2.
12.40 Хата на тата.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.55 Один за всiх.
22.10 Я соромлюсь свого тiла.
01.25 Вагiтна у 16.

Íоâий êаíаë
06.00, 01.30 Вар`яти.
07.10 Таємний агент.
09.15, 10.55 Kids` Time.
09.20 М/ф «Лоракс».
11.00 Х/ф «Каспер».
12.50 Х/ф «Час вiдьом».
14.40 Х/ф «Алiса в Країнi чудес».
16.40 Х/ф «Алiса в Задзеркаллi».
18.40 Х/ф «Красуня i чудовисько».
21 .00 Х/ф «Оз:  Великий i 

могутнiй».
23.40 Х/ф «Залiзний лицар 2».
02.30 Зона ночi.

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi.
06.50 Реальна мiстика.
09.15 Т/с «Будинок який».
13.10 Т/с «З мене досить».
17.00 Т/с «Втраченi спогади», 

1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
21.00 Т/с «Втраченi спогади».
23.00 Т/с «Все ще буде», 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Все ще буде».
03.20 Т/с «Виноград».

ÍТÍ
05.15 Х/ф «Iнспектор карного 

розшуку».
06.50 «Слово Предстоятеля».
07.00 «Страх у твоєму домi».
10.30 Х/ф «Сiм старих i одна 

дiвчина».

11.55 Х/ф «Дежа вю».
14.00 Х/ф «Мiй володар».
17.15 Х/ф «Закони привабливостi».
19.00 Х/ф «Небезпечно для жит-

тя!»
20.50 Х/ф «Обережно, бабусю!»
22.30 Х/ф «Рейд 2».
01.20 Х/ф «Мотель».
03.15 «Речовий доказ».

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

кав».
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Зiркове життя».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Змова проти корони».
15.10 Т/с «Гетьман».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
23.00 Т/с «Банкiри».
03.00 «Зорянi долi».
03.10 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «ДжеДАI».
08.25, 00.45 «Загублений свiт».
14.20 Х/ф «Кришталевi черепа».
16.05 Х/ф «Загадки Сфiнкса».
17.50 Х/ф «Храм черепiв».
19.40 Х/ф «Кiнг Конг».
23.00 Х/ф «Суддя Дредд 3D».
02.40 «Облом.UA».
05.45 Телемагазини.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 03.40 Топ-матч.
06.10 Лацiо - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.
08.00, 10.50, 20.15 Yellow.
08.10 Барселона - Атлетiко. 

Чемпiонат Iспанiї.
10.00, 15.40 Футбол News.
10.20, 16.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
11.00 Ювентус - Торiно. Чемпiонат 

Iталiї.
12.50, 18.20, 00.55 Класичнi матчi 

Лiги чемпiонiв.
13.40, 19.15 «Суперматчi». Лiга Єв-

ропи УЄФА.
13.50 Гранада - Валенсiя. Чемпiонат 

Iспанiї.
16.30 Марiуполь - Карпати. 

Чемпiонат України.
19.25 Live. Олiмпiк - Днiпро-1. 

Чемпiонат України.
21.20 «Великий футбол».
22.55 Live. Вiльярреал - Барсело-

на. Чемпiонат Iспанiї.
23.45 Футбол Tables.
01.50 Iнтер - Болонья. Чемпiонат 

Iталiї.
03.55 Атлетiко - Мальорка. 

Чемпiонат Iспанiї.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Íедіëя

Ñóáоòа3 липня    

5 липня  

4 липня  

ТТБ

Поíедіëоê, 29 черâíя

7.00, 8.00, 9.00, 19.00, 21.00 Новини
7.05 Сильна доля
8.05, 14.10 Своя земля
8.15, 10.02, 16.40 Загадки чернівець-

ких атлантів
8.30 Артефакти 
9.05 Українська абетка.
 9.07, 10.00 Марійчин першосвіт 
9.10 М/с «Робін Гуд» 
9.55 Англійська абетка. 
10.05 Х/ф «Бал казок» 
11.05 Лайфхак українською
11.20 Енеїда 
12.20 Д/ц «Двоколісні хроніки» 
12.45 Д/ц «Світ дикої природи»
13.20 Разом
13.45, 19.10 Спільно
14.25, 19.35 #ВУКРАЇНІ 
14.50 Д/п «Олесь Шевченко. Як на 

сповіді»
15.20 Д/п «Січ»
15.45 Розсекречена історія 
16.35 Українська читанка 
16.50 Т/с «Еліза» 
18.30 Дивись українською
20.30 Пліч-о-пліч
21.35 Сильні 
21.50 Д/ф «Заміновані вірністю» 
22.45 ЗміниТи

 Віâòороê , 30 черâíя

7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
20.30, 21.00  Новини

7.05 Сильна доля. 
8.05 Мандруємо вдома 
8.30 Артефакти 
9.05 Українська абетка. 
9.08, 10.00 Марійчин першосвіт 
9.10 М/с «Робін Гуд» 
9.55 Англійська абетка. 
10.02 Загадки чернівецьких атлантів
10.05 Т/с «Жіночий рай» 
11.00 Енеїда 
11.30, 19.20 Тема дня
12.00, 13.10 Суспільна студія15.00 

Д/ц»Світ дикої природи» 
15.50 Лайфхак українською 
16.10, 17.15 Т/с «Еліза» 
17.40 Д/ц «Аромати Греції»
18.35 Д/ц «Ремесло за призна-

ченням « 
19.45 Спільно
20.15 Своя земля 
21.30 UA:Спорт 
21.40 Сильні 
21.55 Д/ф «Одесити на Донбасі» 

Ñереда, 1 ëипíя

7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
20.30, 21.00  Новини 

7.05 Сильна доля. 
8.05 Мандруємо вдома 
8.30 Артефакти 
9.05 Українська абетка
9.08, 10.00 Марійчин першоствіт 
9.10 М/с «Робін Гуд» 
9.55 Англійська абетка.Першосвіт 
10.02 Загадки чернівецьких атлантів
10.05 Т/с «Жіночий рай» 
11.00 Енеїда 
11.30, 19.20 Тема дня
12.00, 13.10 Суспільна студія
15.00 Д/ц «Світ дикої природи» 
15.50 Лайфхак українською
16.10, 17.15 Т/с «Еліза» 
17.40 Д/ц «Аромати Греції»
18.35 Д/ц «Ремесло за призна-

ченням «
19.45 Крим .Реалії 
20.15 StopFakeNews 
21.30 UA:Спорт 
21.40 Сильні 
21.55 Т/с «Полдарк» 

Чеòâер, 2 ëипíя

7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
20.30, 21.00  Новин

7.05 Сильна доля. 
8.05 Мандруємо вдома 
8.30 Артефакти 
9.05 Українська абетка.
 9.08, 10.00 Марійчин першосвіт 
9.10 М/с «Робін Гуд» 
9.55 Англійська абетка 

10.02 Загадки чернівецьких атлантів
10.05 Т/с «Жіночий рай» 
11.00 Енеїда 
11.30, 19.20 Тема дня
12.00, 13.10 Суспільна студія
15.00 Д/ц «Світ дикої природи» 
15.50 Лайфхак українською
16.10, 17.15 Т/с «Еліза» 
17.40 Д/ц «Аромати Греції»
18.35 Д/ц «Ремесло за призна-

ченням « 
19.45 Наші гроші 
20.15 Своя земля 
21.30 UA:Спорт 
21.40 Сильні 
21.55 Т/с «Полдарк» 

 П’яòíиця, 3 ëипíя

7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
20.30, 21.00  Новини

7.05 Сильна доля.
8.05 Мандруємо вдома 
8.30 Артефакти 
9.05 Українська абетка.
9.07, 10.00 Марійчин першосвіт 
9.10 М/с «Робін Гуд» 
9.55 Англійська абетка. 
10.03 Загадки чернівецьких атлантів
10.05 Т/с «Жіночий рай» 
11.00 Енеїда 
11.30, 19.20 Тема дня
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Д/ц «Цікаво.com» 
15.50 Лайфхак українською 
16.05, 17.15 Т/с «Еліза» 
17.40 Д/ц «Аромати Греції»
18.35 Д/ц «Ремесло за призна-

ченням « 
19.45 «VoxCheck» 
19.46 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 Своя земля
21.30 UA:Спорт 
21.40 Сильні 
21.55 Т/с «Полдарк» 

Ñóáоòа, 4 ëипíя

7.00, 8.00, 9.00, 19.00 Новини
7.05 Українська абетка
7.55 Англійська абетка
8.05 UA: Фольк 
9.05 Школа доступності
9.15, 18.30  пліч-о-пліч
9.30 Лайфхак українською
9.45, 16.35 Загадки чернівецьких 

атлантів
9.50 Мандруємо вдома
10.05 Х/ф «Король Дроздовик» 
11.45 Енеїда 
12.35 Д/ц «Браво шеф» 
13.30 Тема дня 
13.55 Разом
14.25 Спільно
14.50, 19.35 ВУКРАЇНІ 
15.15 Схеми. Корупція в деталях 
15.45 Розсекречена історія 
16.45 Т/с «Еліза» 
19.10 Діалоги
20.05 Святі та грішні 
20.55 Розсекречена історія 
21.45 Д/с «Боротьба за виживання»
22.15 Концерт 

 Íедіëя, 5 ëипíя 
7.00, 8.00, 8.55 Новини
7.05 Українська абетка
7.10 М/с «Робін Гуд» 
7.55 Англійська абетка.
8.05 Ти і поліція 
8.10 . 18.50 Своя земля
8.30 Артефакти 
9.00 Божественна Літургія у Свято-

Михайлівському кафедраль-
ному соборі Православної 
Церкви України та всеукра-
їнська молитва

11.00 Недільна Літургія Української 
Греко-Католицької Церкви 

12.30 Недільна Свята Меса Римсько-
Католицької Церкви в Укра-
їні 

13.30 Спільно
13.55. 21.40 Розсекречена історія 
14.50 Загадки чернівецьких атлантів
14.55 Лайфхак українською 
15.10 Українська читанка
15.15 Енеїда
16.15 Т/с «Еліза» 
19.30 Разом
20.10 Пліч о пліч
20.25 #ВУКРАЇНІ 
20.50 Д/ф «Українська символі-

ка. Гімн» 
22.30 Спецпроєкт «Слов’янськ. Не-

забуте» 
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МЕДОВИК

ПОТРІБНО: мед (3 ст. л.), цу-
кор (2 склянки), яйце (2 шт.), бо-
рошно (2 склянки), масло вершко-
ве (400 г), сметана 30% жирності 
(500 г), горіхи (100 г), сода (1 ч. л.).

ПРИГОТУВАННЯ: для кор-
жів відрізаєте від вершкового 
масла 100 г. Трохи розтоплює-
те на водяній бані, після чого до-
даєте мед з цукром (1 склянка). 
Перемішуєте до появи однорід-
ної суміші. Після цього необхід-
но ввести яйця, додати соду і пе-
ремішати. Фінальний етап приго-
тування тіста - додавання борош-
на. Гарненько розминаєте, фор-
муєте в невеликі кульки (при-
близно з кулак), після чого скла-
даєте в миску і накриваєте харчо-
вою плівкою. Тісту слід «відпочи-
ти» хоча б 15 хв. Потім розкочує-
те кульки в круглі коржі однако-
вого діаметра. Кожен «лист» ви-
пікати в духовці при температу-
рі 180 градусів протягом 10-15 хв.  

ПРИГОТУВАННЯ КРЕМУ: 
300 г масла необхідно розтопи-

ти, додати сметану і ще 1 склян-
ку цукру. Гарненько збиваєте 
міксером, поки крем не стане по-
вітряним. 

ТОРТ МУРАШНИК З МЕДОМ

Рецепт мурашника з медом 
майже повністю збігається з по-
переднім - різниця тільки в кремі 
та фінальному розміщенні коржів. 

ПОТРІБНО: цукор (250 г), 
мед (3 ст. л.), яйце (3 шт.), борош-
но (4 склянки), сода (1 ч. л.), мо-
локо (½ склянки), масло вершко-
ве (200 г), згущене молоко (1 бан-
ка), волоські горіхи або мигдаль-
ні пластівці (50 г).

ПРИГОТУВАННЯ: тісто за-
мішуємо так само, як у попере-
дньому рецепті. Виняток лише 
один - перед тим, як додавати 
борошно, необхідно влити мо-
локо. Коли спечені коржі охоло-
нуть - їх потрібно покришити на 
дрібні шматочки. Приблизно, як 
скибочки картоплі фрі. Для при-
готування крему потрібно змі-
шати 100 г масла, згущене моло-

ко і мед. Гарненько збиваєте мік-
сером до однорідної маси, після 
чого змішуєте з шматочками тіс-
та. Формуєте отриману суміш в 
гору і посипаєте її зверху подріб-
неними горіхами або мигдальни-
ми пластівцями. 

ГОРІХОВИЙ ТОРТ З МЕДОМ

Горіховий торт з медом за ре-
цептом на 99% повторює медо-
вик (див. вище). Залишився 1% 
- це подрібнені волоські горіхи. Їх 
знадобиться близько 200 г. Їх ви 
змішаєте з тістом перед випікан-
ням коржів. Таким чином, вийде 
смачний торт з горішками і сме-
танним кремом.

ЯБЛУЧНИЙ ПИРІГ 
З МЕДОМ АБО ТАРТ

Пироги з медом готувати про-
сто, а смак у них виходить про-
сто відмінний! В якості начинки 
можна використовувати різні ін-
гредієнти. Комусь більше до душі 
кислі вишні, іншим - екзотична 
суміш слив і фініків, третім - сир-
на начинка. 

ПОТРІБНО: яблука (6-7 шт.), 
мед (100 г), ½ лимона цукор (200 
г), масло вершкове (150 г), яйце 
(2 шт.), борошно (250 г), вершки 
30% жирності (70 г), ванілін (5 г).

ПРИГОТУВАННЯ: спочатку 
приготуємо основу з тіста. Для 
цього слід розтопити на водяній 
бані масло. Після потрібно від-
ставити миску, ввести 1 яйце і до-
дати борошно. Сформуйте з тіс-
та кулю, оберніть його харчовою 
плівкою і поставте в холодиль-
ник на 4 години. Коли пройде до-
статня кількість часу, вийміть тіс-
то, викладіть його у форму (якщо 
її немає, можна використовува-
ти глибоку сковорідку) і ще раз 
поставте охолодитися на 1 годи-
ну. Випікається основа «порож-
ньою» - при температурі 170 гра-
дусів протягом 5-7 хв. Для при-
готування начинки: 3 яблука по-
трібно перетерти в пюре, додати 
вершки, трохи цукру і 1 яйце. Все 
це необхідно перемішати вінчи-
ком. Яблука, що залишились, по-
ріжте тонкими слайсами, додай-
те лимонний сік, мед і трохи під-
смажте на сковороді. У форму з 

тіста викладіть яблука в кілька 
рядів, поперемінно змащуючи з 
пюре. Поставте тарт в духовку і 
випікайте при температурі 170 
градусів протягом 20-30 хв.

ГАРБУЗОВИЙ ПИРІГ 
З МЕДОМ

ПОТРІБНО: сир (350 г), гар-
буз (250 г), цукор (100 г), ванілін 
(5 г), кориця (1 ч. л.), яйце (3 шт.), 
мед (3 ст. л.), бісквітне печиво (10 
шт.), гарбузова олія (1 ст. л.).

ПРИГОТУВАННЯ: змішай-
те печиво, 1 ст. л. меду і гарбузо-
ву олію. Сформований корж по-
кладіть у форму і поставте на 5 
хв. у духовку, розігріту до 180 гра-
дусів. Тим часом, приготуємо гар-
бузову начинку. Для цього необ-
хідно почистити гарбуз, поріза-
ти його кубиками і поставити ва-
ритися на 15 хв. Коли він буде го-
товий, його можна буде легко ро-
зімнути виделкою, перетворив-
ши в однорідне пюре. Паралель-
но збийте яйця з цукром і 2 ст. л. 
меду. У фіналі змішайте гарбузове 
пюре, сир і яєчно-медову масу. До-
дайте корицю і ванілін. Готову на-
чинку викладіть на форму з тіста і 
поставте в духовку. Випікати при 
температурі 180 градусів протя-
гом 30-40 хв. 

ЛИМОННИК

ПОТРІБНО: молоко (150 мл), 
борошно (2 склянки), цукор (½ 
склянки), мед (½ склянки), ли-
мон (1 шт.), масло вершкове (200 
г), сухі дріжджі (7 г).

ПРИГОТУВАННЯ: у тепле 
молоко кидаємо дріжджі і розмі-
шуємо до повного розчинення. 
Після додаємо 1 ч. л. цукру, розто-
плене масло і борошно. Розмина-
ємо тісто, скачуємо в кулю і обер-
таємо харчовою плівкою. Поки 
воно «відпочиває», приготуємо 
начинку.   Для цього тремо лимон 
на тертці, щоб добути цедру. Ли-
монний сік видавлюємо. В отри-
ману цитрусову суміш додаємо 
мед. Зверніть увагу, що замість 
лимона можна використовувати 
будь-яку іншу кислувату начин-
ку. Наприклад, вишню або смо-
родину. Залишилася пара штри-
хів - розкачати тісто на два кор-

жі, викласти один з них на форму 
і покрити начинкою. Зверху на-
криваємо другим «листом» тіста 
й ставимо в духовку, розігріту до 
70 градусів. Випікати протягом 
півгодини, після чого підвищити 
температуру до 150 градусів і го-
тувати ще 10 хв. 

ПРЯНИКИ НА МЕДУ

ПОТРІБНО: кефір (1 склян-
ка), цукор (1,5 склянки), яйця 
(2 шт.), мед (2 ст. л.), борошно (3 
склянки), сода (1 ч. л.).

ПРИГОТУВАННЯ: спочатку 
візьмемося за приготування без-
посередньо основи з тіста. Для 
цього розбиваємо яйця, відокрем-
люючи жовтки від білків. Жовт-
ки з одним білком, медом і цукром 
збити міксером. Після влити кефір 
і ще трохи збити. Додати соду і по-
ступово всипати борошно. Розка-
чати тісто завтовшки 1 см, після 
чого за допомогою формочок ви-
давити млинчики однакової фор-
ми і величини. Викласти їх на деко 
на певній відстані один від одно-
го. Випікати слід при температурі 
180 градусів протягом 25-30 хв. А 
поки приготуємо помадку. Яєчний 
білок, що залишився, разом з ½ 
склянки цукру збиваєте міксером 
до появи повітряної піни. Коли 
пряники добре пропечуться, ви-
йняти їх, змастити помадкою і від-
правитися в духовку ще на 10 хв. 

ПЕЧИВО З МЕДОМ 

ПОТРІБНО: масло вершкове 
(75 г), мед (2 ст. л.), сметана (125 
г), борошно (350 г), цукор (150 г), 
сода (1 ч. л.).

ПРИГОТУВАННЯ: на водя-
ній бані розтопити масло, додати 
туди мед і цукор. Знімаєте миску 
з вогню, після чого додаєте сме-
тану. Поступово всипати борош-
но, добре перемішуючи тісто. От і 
все! Розкочуєте тісто і розділяєте 
його на маленькі шматочки. При 
цьому, можна використовувати 
будь-які формочки. Випікати при 
температурі 170 градусів протя-
гом 10-15 хв. Як бачите, при пра-
вильному приготуванні можна 
не тільки отримати максималь-
ну користь з меду, але й насоло-
дитися першокласною випічкою 
з особливим ароматом! 

Як приготувати неймовірні 

МЕДОВІ ДЕСЕРТИ 
ЧАСТО ГОСПОДИНІ ЗАДАЮТЬСЯ ПИТАННЯМ: «ЯК МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ МЕД У ВИПІЧЦІ, ЯКЩО ЙОГО НЕ МОЖНА НАГРІВАТИ ДО ВИСОКОЇ 

ТЕМПЕРАТУРИ?». АДЖЕ В ТАКОМУ ВИПАДКУ, АРОМАТНІ ПИРОГИ І БУЛОЧКИ ПЕРЕТВОРЮЮТЬСЯ НА СПРАВЖНЮ КАНЦЕРОГЕНУ ОТРУТУ!  
ПОСПІШАЄМО ВАС ЗАПЕВНИТИ, ЩО ЦЕ НЕ ЗАВЖДИ ТАК. ПРИ ПРАВИЛЬНОМУ ПРИГОТУВАННІ І СТРОГОМУ ДОТРИМАННІ РЕЦЕПТУ МЕД ЗБЕРЕЖЕ СВОЇ КОРИСНІ 

ВЛАСТИВОСТІ, А ВИ ЗМОЖЕТЕ ПОБАЛУВАТИ СЕБЕ АПЕТИТНИМ ДЕСЕРТОМ. ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ ТА СМАЧНЮЧІ РЕЦЕПТИ - ЧИТАЙТЕ ДАЛІ.

Блогери сайту «Свій мед» 
розповідають: насправді рецепти 
випічки з меду допускають 
використання цього продукту і навіть 
його нагрівання в духовці. Але робити це 
потрібно строго за правилами.
Правило №1. 

Меду необхідно використовувати менше, ніж цукру. Тобто, 
якщо ви намагаєтеся самостійно змінити рецепт випічки з ме-
дом, замінивши солодкий інгредієнт на бджолиний нектар, всі 
пропорції необхідно підкоригувати. Приміром, якщо потрібно 1 
склянка цукру - використовуйте всього ¾ склянки меду. Згідно з 
цим правилом зменшується кількість борошна та інших інгре-
дієнтів. 

Правило №2. 
Міняйте температуру в духовій печі. Відмітка для випікан-

ня не повинна перевищувати 180 градусів. Ще краще, якщо вона 
буде на рівні 150 градусів. У випічці з медом це цілком допусти-
мо, оскільки рецепти досить прості. На відміну від примхливих 
еклерів, тісто для яблучного пирога або корж торта не «впаде» 
і не втратить своєї форми. 
 Правило №3. 

Збільшуйте час випікання. Це логічно, адже ми зменшили 
температуру в духовці. Приміром, якщо в рецептах випічки з 
медом вказано термін випікання 1 година - збільште його в 1,5-
2 рази. Так, ви будете точно впевнені, що десерт не буде сирим 
або вологим. Однак, будьте уважні: є одна деталь, про яку не пи-
шуть в рецептах випічки з медом. Краєчки такого тіста швид-
ко темніють (що цілком нормально), але й легко пригоряють. 
Визначити різницю можна по характерному неприємному запа-
хові. У випадку, якщо тісто почне пригорати - є сенс зменшити 
температуру і збільшити час випікання.

«НІ» НАГРІВАННЮ АБО
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ЧИСТИМО 
ЗАМУЛЕНІ 

КРИНИЦІ 
механізованим 

способом! 
На відмінно! 

096-665-99-09, 
066-64-68-680.

УТЕПЛЕННЯ 
БУДИНКІВ

ДЕКОРУВАННЯ 
ФАСАДІВ

МАТЕРІАЛ І РИШТУВАННЯ 
У НАЯВНОСТІ

 098 756 2874, 
096 658 6898

Продаю
Новозбудований 

будинок у с. Колодно 
Збаразького району. 

0,5 га городу біля 
хати, 500 метрів від 
зупинки, при трасі. 

Ціна договірна. 

Телефонувати 
на вайбер або ватцап: 

+38 097-278-14 47.

Продаю
Baby Design універсальна 

коляска Lupo, 4 500 грн., б/в. 
Полегшена рама, наявність 

люльки і прогулянково-
го блоку, функціональність 
і стильний дизайн роблять 
коляску Baby Design Lupo 
оптимальним варіантом на 
всі випадки життя. 

Комплектація: 
рама, люлька, прогулянковий модуль, 
дощовик, чохол на люльку, сумка для мами, 
кошик для покупок, капор. 

Колір: голубий. Тел. 067-352-14-55.

Законопроєкт про 
поштовий банку 
дасть право Укрпошті 

здійснювати ще ТРИ основні 
види банківських операцій:  
1 – залучати депозити, 
2 – відкривати та вести 
банківські рахунки 
фізичних осіб та суб’єктів 
господарювання, 
 3 – випускати платіжні 
картки. Що це означає та 
на які переваги можуть 
розраховувати жителі 
відділених сіл та смт, які 
врешті будуть включені у 
фінансову систему.

1. ПОШТОВИЙ БАНК 
ДОПОМОЖЕ ЕКОНОМИТИ ГРОШІ
Економія №1.

Поштовий банк зменшить ви-
трати громадян на оплату кому-
нальних платежів за рахунок ниж-
чих тарифів Укрпошти. Сьогод-
ні, сплачуючи готівкою на Укрпо-
шті за комуналку, ви також оплачу-
єте тариф за обробку вашого пла-
тежу – біля 7 грн за одну квитан-
цію. Наприклад, бабуся Галина Пе-
трівна в рік додатково платить у 
середньому 220 гривень за оброб-
ку своїх платіжок на пошті. Оплачу-
ючи комуналку безготівково на тій 
же Укрпошті, бабуся буде плати-
ти «0» грн за платіжку, а відповід-
но щорічно зможе економити біля 
200-300 грн. 
Економія №2.

Безготівкова оплата (оплата 
карткою) товарів, які продає Ук-
рпошта, дасть можливість Укрпо-
шті пропонувати своїм клієнтам 
нижчі ціни. Наприклад, зараз ро-
дина Петренків, яка живе у відда-
леному селі в Херсонській облас-
ті, купує у листоноші пральний по-
рошок за 30 грн. А розраховуючись 
безготівково, зможе купувати за, 
скажімо, 27-25 грн. А це 3-5 гри-
вень економії на одній лише пози-
ції товару.

2. ПОШТОВИЙ БАНК 
НАВЧИТЬ ЗАРОБЛЯТИ

Основним конкурентом пошто-
вого банку від Укрпошти будуть 
матраци та шкарпетки, в яких за-
раз зберігають свої заощадження 
українці, що не мають рахунків і не 
включені до фінансової системи. 
Укрпошта пропонуватиме грома-
дянам покласти гроші на депозит-

ний рахунок під певний відсоток, 
аби кошти не лежали вдома під 
ліжком, а були у безпеці і заробля-
ли вам додаткову копійку. Простий 
розрахунок. Наприклад, дідусь Ва-
силь Петрович має 10 тисяч гри-
вень, відкладених на весілля ону-
ка, яке відбудеться у наступному 
році. Василь Петрович кладе ці збе-
реження на депозитний рахунок в 
Укрпошті під 6% річних. І робить 
це навіть не виходячи з дому: лис-
тоноша Галина допомагає відкри-
ти депозит онлайн за лічені хвили-
ни, пояснює та консультує. Це озна-
чає, що весь рік дідусь може не хви-
люватися, що кошти хтось поцу-
пить чи вони загубляться. А найго-
ловніше, поклавши 10 000 грн, Ва-
силь Петрович забере уже 10 600 
грн. За рік кошти, які розміщені на 
депозитному рахунку, зароблять 
дідусю додаткових 600 грн.

Питання БЕЗПЕКИ. Укрпошта, 
як і всі банки в Україні, стане чле-
ном і платитиме внесок до Фонду 
гарантування вкладів. Це означає, 
що гроші на депозитному рахунку 
Василя Петровича захищені. Будь-
які його вклади до 200 000 грн по-
вернуться дідусю навіть у випадку, 
якщо щось станеться з Укрпоштою.

3. ПОШТОВИЙ БАНК ДОЗВОЛИТЬ 
ЗАОЩАДЖУВАТИ ЧАС

Картки та безготівкові розра-
хунки – це зручно і швидко. Звичай-
но перехід сільського населення на 
оплати карткою не відбудеться за 
місяць чи два. Проте усвідомлення 
того, що оплата комуналки, купів-
ля газети, оплата відправлення за-
йматиме на Укрпошті лише кілька 
хвилин, а відповідно і черги будуть 
зменшуватимуться – чудовий аргу-
мент «за». Більше того, у спеку чи в 
мороз, наприклад, вам не потрібно 
буде йти у відділення Укрпошти, 
щоб отримати пенсію чи соцвипла-
ти готівкою на руки – гроші просто 
прийдуть вам на картку у відповід-
ний день виплат зі сповіщенням на 
телефон (смс). Із часом усі ці зруч-
ності переконають користувати-
ся фінансовими інструментами на-
віть великих фанатів готівки. За-
значимо, що клієнти Укрпошти са-
мостійно зможуть обирати, який 
варіант доставки пенсій чи соцви-
плат їм зручніший – на картку чи 
готівкою. 

4. ПОШТОВИЙ БАНК ДАСТЬ 
МОЖЛИВІСТЬ ОФОРМЛЮВАТИ 

КРЕДИТИ В СЕЛАХ
Відповідно до законопроєкту 

про поштовий банк Укрпошта змо-

же пропонувати жителям відда-
лених населених пунктів кредит-
ні продукти від різних українських 
банків. Тобто в цьому випадку вас 
кредитуватиме не національний 
поштовий оператор, а саме банк, 
програму якого ви оберете. Укрпо-
шта тут виступатиме посередни-
ком для отримання коштів та пога-
шення кредиту. Наприклад, у фер-
мера Дмитра не вистачає 15 тис. 
грн на ремонт техніки. Дмитро не 
має часу їхати у районний центр, 
бо надворі – весна, посівна, тре-
ба зробити все оперативно і бага-
то працювати у полі. Дмитро че-
рез відділення Укрпошти в своєму 
селі швидко відкриває кредит у ве-
ликому міжнародному банку. Не-
великий відсоток, надійний банк, 
хороші умови. До жовтня Дмитро 
у будь-якому відділенні Укрпо-
шти повертає кредит на щомісячні 
основі (розбивши суму на пів року, 
наприклад). Все під рукою, зруч-
но, безготівково. І ніяких тобі поїз-
док із повними карманами готівки 
у районний центр за 50 км від села. 

5. ПОШТОВИЙ БАНК ВІДКРИЄ 
ДЛЯ СЕЛА ПОКУПКИ ОНЛАЙН

У діда Василя Петровича злама-
лося радіо. Без радіо немає музики. 
Без музики Василю Петровичу нуд-
но поливати дерева, його дружи-
ні – полоти буряки, а корова Мур-
ка не хоче давати молоко. Аби ку-
пити радіо Василю Петровичу по-
трібно їхати автобусом за 50 км у 
районний центр. Довго, тяжко, ці-
лий день втрачаєш та ще й доро-
гі квитки на автобус. Маючи пла-
тіжну картку, яку Василь Петрович 
відкрив на пошті, він з підказками 
Галі – листоноші – замовив собі ра-
діо онлайн, в інтернет-магазині. 
Там же оплатив покупку карткою, 
ще й знижку отримав. А вже на-
прикінці тижня Укрпошта доста-
вила радіо у село Василя Петрови-
ча. І йдеться не лише про діда Пе-
тровича. У селах проживає дуже ба-
гато фінансово активного населен-
ня. Села – це територіальні грома-
ди, це малий бізнес, це фермерські 
господарства. Це 15 мільйонів фі-
нансово невключеного населен-
ня України, які так само, як і жите-
лі міст, хочуть отримати доступ до 
покупок та розрахунків в інтернеті.

6. ПОШТОВИЙ БАНК 
РЕАЛІЗУЄ В СЕЛІ ОНЛАЙН-

КОМЕРЦІЮ – ЗБУТ ТОВАРІВ
Ніна та Микита живуть у від-

даленому смт на Полтавщині. Ніна 
вишиває власноруч красиві руш-
ники, а Микита плете якісні коши-
ки. Щотижня вони їздять в район-
ний центр продавати на базарі свої 
товари. Але могли б заробляти на-
багато більше. Поштовий банк 
відкриє для Ніни та Микити нову 
можливість – онлайн-комерцію. 
Тобто люди з усієї України змо-
жуть замовляти рушники та ко-
шики онлайн, оплачуючи покупки 
на картку майстрам. А Ніна та Ми-
кита відправлятимуть свої това-
ри Укрпоштою у великі міста, інші 
села, а, може, навіть і в інші краї-
ни. В українських віддалених селах 
проживають мільйони людей. Ба-
гато з них виготовляють прикра-
си, шиють одяг, вирощують овочі 
та фрукти, готують варення, малю-
ють картини, ліплять із глини, ро-
блять вироби зі шкіри і багато ін-
шого. Поштовий банк – це можли-
вість відкрити онлайн-комерцію 
для села та реалізувати збут това-
рів поза межами району, із офіцій-
ною оплатою на картку продавця 
(ФОП).

7. ПОШТОВИЙ БАНК 
РОЗВИВАТИМЕ УКРПОШТУ 

В СЕЛАХ
Поштовий банк допоможе збе-

регти відділення Укрпошти у на-
селених пунктах. Цей проект дасть 
можливість Укрпошті заробляти 
додаткові кошти, а отже, більше ін-
вестувати у мережу відділень, під-
вищувати зарплати та продовжу-
вати розвиватися. У той час, коли 
банки думають виключно про рен-
табельність банківської системи, 
Укрпошта має важливу соціальну 
функцію: для понад 15 млн людей, 
які мешкають у 27 тис. віддалених 
населених пунктах, саме Укрпошта 
є єдиним зв’язком із зовнішнім, у 
т.ч. і фінансовим світом. А тому збе-
реження представників Укрпошти 
в кожному населеному пункті дер-
жави та забезпечення комфортних 
умов роботи для них є стратегіч-
ним завданням. І поштовий банк 
– це додаткова можливість для 
успішної реалізації цієї цілі.

ПОШТОВИЙ БАНК: ЯКІ ВИГОДИ ЧЕКАЮТЬ НА КЛІЄНТІВ УКРПОШТИ?
19 травня Верховна Рада у першому читанні підтримала 

законопроєкт 2788-д, який передбачає створення поштового банку 
на базі Укрпошти (ведення обмеженої банківської діяльності). 

Станом на сьогодні національний поштовий оператор уже здійснює 
низку фінансових операцій. Наприклад, обмін валют, видача 

готівки, сплата рахунків, грошові перекази. 

ОБЕРЕЖНО, 
ШАХРАЇ! 

Спритники поцупили 
у жительки Креме-
нецького району 6 

тисяч гривень, а у терно-
полянки 29

Смс-повідомлення з тек-
стом «Ваша картка заблокова-
на», дзвінки «з банку» із пові-
домленнями про несанкціоно-
ваний доступ та посилання на 
сторінки, зовні схожі на сайти 
фінансових установ - це спра-
ва рук шахраїв. Однак,  края-
ни  дуже часто не перевіряють 
таку інформацію і виконують 
усі вказівки пройдисвітів.

 Чергова жертва, мешканка 
Тернополя сама зателефонува-
ла шахраям.  Їй на мобілку на-
дійшло смс-повідомлення про 
блокування картки. Жінка од-
разу кинулася телефонувати 
за вказаним номером. Ввічли-
вий працівник розповів, що 
рахунок заблоковано у цілях 
безпеки, бо працівники без-
пеки банку помітили декіль-
ка спроб зняти гроші в банко-
маті без картки. Наполіг у змі-
ні усіх паролей. Маніпуляції 
пройшли вдало – тернополян-
ка сама допомогла викрасти 
власні 29 тисяч гривень. Дове-
лося звертатися в поліцію. 

 Потерпіла жителька Кре-
менецького району  розпові-
ла, що їй зателефонував не-
відомий, який представив-
ся працівником фінустанови. 
Аферист запевнив жінку, що її 
картковий рахунок заблоко-
вано через збій системи. Аби 
активувати електронний га-
манець, необхідно повідоми-
ти персональні дані, що й зро-
била краянка. Згодом на її мо-
більний телефон надійшло 
сповіщення про зняття готів-
ки в розмірі 6000 гривень. За 
допомогою вона звернулася 
до правоохоронців.
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ГОРОСКОП
З 24 по 30 червня

ОВЕН 
Будьте уважнi до власного здо-

ров’я. Досить часто ви страждатиме-
те від головного болю, намагайтеся 
не перевтомлюватися. На вихідних 
вирушайте у невелику мандрівку. 
Радість принесе давно очікувана зу-
стріч з друзями.

 ТЕЛЕЦЬ 
Ви відчуєте емоційний підйом, але 

радимо енергiю направити в мир-
не русло. Стежте за харчуванням і 
частiше займайтеся спортом. Цінуй-
те людей, які поряд, адже вони вас 
дуже люблять. 

 БЛИЗНЮКИ 
Конфліктних ситуацій не уник-

нути, тому намагайтеся зберігати 
здоровий глузд i першими йдiть на 
компромiс. Хтось з близьких чи рід-
них потребує вашої підтримки і до-
помоги.

РАК 
Бiльше уваги придiляйте здорово-

му способу життя. Частіше бувайте 
на свіжому повітрі, це допоможе збе-
регти здоров’я. Ретельно плануйте 
свій день, щоб не забути про важли-
ве.  На вихідні вирушіть у мандрівку.

ЛЕВ 
Ви зустрінете людину, яка змiнить 

ваше життя. Остерігайтеся необду-
маних вчинків, які можуть постави-
ти під загрозу стабільність i спокiй. 
Присвятіть час відпочинку і подоро-
жам. 

ДІВА 
На роботi у вас з’являться новi 

обов’язки, тож вiльного часу зали-
шиться обмаль. Вихiднi ви проведе-
те у веселiй компанiї. Кінець місяця 
буде багатий на позитивні емоції. 

ТЕРЕЗИ 
Будьте готові до того, що зі своєю 

другою половинкою ви можете зу-
стрітися в несподіваному місці й за 
непередбачуваних обставин. Уни-
кайте монотонності у стосунках. 
Діловим людям пощастить з фінан-
сами.

 СКОРПІОН 
Не бійтеся вирушити в далеку по-

дорож. Цей тиждень буде для вас 
«золотим дощем». Одружені пари 
можуть розраховувати на злет емо-
цій у стосунках. 

СТРІЛЕЦЬ 
Не бійтеся висловлювати захо-

плення своїм партнером, постарай-
теся знайти в собі й у ньому нові 
риси. Спільні захоплення підуть вам 
на користь. Вас чекає велике щастя. 

КОЗЕРІГ 
Для того щоб домогтися успіхів 

на роботi, вам необхідно докласти 
багато зусиль. Будьте зібрані й збе-
рігайте спокій, навіть якщо вам буде 
здаватися, що ситуація виходить 
з-під контролю. У вихідні побудьте 
«наодинці з собою».

ВОДОЛІЙ 
Необхідно діяти тактовно й про-

явити терпіння. У вас буде велике 
бажання добитися успіху, і зірки вам 
у цьому допоможуть. На вихідних 
присвятіть час рідним. 

РИБИ 
Головне для вас — кар’єрне 

зростання для самореалізації. Ви 
будете повністю задоволені ситуаці-
єю, але остерігайтеся суперництва і 
плiток. Все у вас складеться якнай-
краще. 

У минулу неділю в Україні 
відзначали День медичного 
працівника. Наскільки 

важлива ця професія знає, 
безумовно, кожен. Адже, мабуть, 
немає людини, яка хоча б раз у 
житті не зверталася за допомогою 
до медиків. І як важливо, коли 
лікар уміє по-справжньому 
допомогти, підтримати, 
розрадити. 

Саме таким є заслужений лікар Укра-
їни, знаний мамолог, онкохірург вищої 
категорії Тернопільського обласного он-
кологічного диспансеру, добра і позитив-
на людина Микола Васильович Подолян. 
Чуйний, уважний, за десятиріччя самовід-
даної праці, він повернув здоров’я і надію 
багатьом своїм пацієнтам. 

Тож сьогодні хочемо йому щиро поба-
жати добра, радості, спокою, миру. Успіхів 
у роботі і здійснення усього задуманого. 

Спасибі, лікарю, за руки золоті, 
За добре слово, що лікує рани, 
За усмішку на Вашому лиці, 
За працю титанічну безустанну. 
З Вами так легко труднощі долать, 
Ваша харизма, мов бальзам цілющий, 
Хай з Вами буде Божа благодать
У благородній праці невсипущій. 
На довгий вік,  на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини! 

З повагою – вдячні пацієнти 
та їх родини.

Â³òàºìî!
Чудову маму і донечку, 
сімейну медсестричку  

у КНП ЦПМСД 
Наталочку Тарай

 з Днем народження! 
Бажаєм стрибати 

від щастя,
Від мрій злітати до зірок,
Від долі-чародійки мати
Завжди удачливий квиток.
Утілювати мрії швидко,
Та досягати всіх висот,
Бути успішною в роботі,
Щоб зайвих не було турбот,
Ще радості Тобі бажаєм,
Здоров'я, квітів, доброти,
Мила Наталочко, вітаєм,
Будь завжди найгарніша Ти!
Хай сили небесні Тебе бережуть,
Ангели щастя на крилах несуть!
Хай теплом і радістю заглядає у вікна сонечко,
 Хай тішать мамине серце
 синочок Діма і красуня Даринка-донечка!

З повагою і любов’ю – рідні та друзі 
з Тернополя.

Â³òàºìî! 
Листоношу ВПЗ Вікнини із с. Котюжини

Ніну Петрівну Онищук
з Днем народження!

 Із святом нині щиро вітаємо!
Нехай буде у Вашому житті менше бід!
І від душі, від серця Вам бажаємо
Міцного здоров'я на сотню гарних літ!
Нехай буде славною праця непроста,
Нехай кожен цінує Вашу турботу!
Нехай Вас береже доля примхлива
І вдома, і, звичайно, на роботі!
Хай все приємне й радісне здійсниться,
Сумне ж минає досвітковим сном,
І кожен день хай шедро колоситься
Благополуччям, щастям і добром!
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує веселі і многії-многії літа!

З повагою - колеги по роботі. 

Â³òàºìî! 
Начальника ВПЗ м. Ланівці, щиру, 

вродливу жінку
Людмилу Федорівну Розевик

з Днем народження!
Бажаємо сонця на кожній стежині
 І пригорщі повні наснаги й добра, 
Гарної долі і всього доволі
У світлий цей день і на майбуття!
 Нехай колосяться рясні жита у полі, 
Й добро у у домі щедро прибува, 
І хай по Божій милостивій волі 
Ідуть угору справи всі щодня!
 Хай буде все міцним, передусім – здоров’я, 
Живуть повага й злагода в сім’ї,

 І серце, що наповнене любов’ю, 
Хай б’ється неустанно до ста літ!
 Хай Матір Божа скрізь охороняє,
 Господь із неба ласку посилає! 

З повагою і вдячністю за підтримку, за нелегку 
працю – колектив «Нашого ДНЯ».

Â³òàºìî!
Свої дні народження у червні святкують ряту-
вальники 18-ї ДПРЧ, відважні і добрі чоловіки:
 Сергій Богданович Гомзяк, Віталій 

Михайлович Пиріг, начальник 18-ї ДПРЧ 
Сергій Олександрович Сорока та  мила, 

тендітна і ніжна жінка, диспетчер 
Уляна Ярославівна Христинич!

З Днем народження вітаєм ми щиро,
Добра бажаєм, радості і миру,
Завжди мети своєї досягати,
Ніколи суму і невдач не знати.
Кар’єрного бажаєм росту,
Хай легко буде все і просто —
В житті, в роботі і в родині.
Життю радійте щохвилини!

З повагою - колектив Козівського 
районного сектору та 18 державної 

пожежно-рятувальної частини. 

Вдячність
З Вами так легко труднощі долати…

Замовити вітання для своїх 
рідних, близьких та друзів можна 

безпосередньо  у редакції 
тижневика “Наш ДЕНЬ“, 

або за телефоном (068) 364-08-54.  
Ціна привітання - 

від 100 грн.
Для передплатників 

"Нашого ДНЯ" - знижки.

Â³òàºìî!
Любу донечку, милу внучку

Вероніку Кулик 
з Котюжин Збаразького району

 з 6-річям! 
Люба наша донечко,
Сяй, неначе сонечко,
Як веселка, вигравай,
Як промінчик, зігрівай!
Щебечи, неначе пташка,
Розквітай, як та ромашка,
Як тополька, будь струнка,
Як струмочок, будь дзвінка,
Будь, неначе вир, бурхлива!
Люба доню, будь щаслива!
Хай Матінка Божа за руку тримає,
А маленький Ісусик Тебе оберігає!

З любов’ю - мама Марія, тато Юра, бабусі Галя 
та Євдокія і вся  родина.


