
15 липня - хмарно з 
проясненням, без опа-
дів, температура пові-
тря вночі 10-13, вдень 
20-22 градуси тепла. 
Схід сонця - 5.27, захід 
- 21.19. 

16 липня - хмарно з 
проясненням, без опа-
дів, температура пові-
тря вночі 13-14, вдень 
21-22 градуси тепла. 
Схід сонця - 5.28, захід 
- 21.18. 

17 липня - хмарно 
з проясненням, дощ, 
температура повітря 
вночі 13-14, вдень 20-
21 градус тепла. Схід 

сонця - 5.29, захід - 
21.17. 

18 липня - хмарно, 
дощ, можлива гроза, 
температура повітря 
вночі 15-16, вдень 
20-22 градуси тепла. 
Схід сонця - 5.31, захід 
- 21.16. 

19 липня - хмар-
но, дощ, температура 
повітря вночі 15-16, 

вдень 19-20 градусів 
тепла. Схід сонця - 
5.32, захід - 21.15. 

20 липня - хмарно з 
проясненням, можли-
вий дощ, температура 
повітря вночі 16-17, 
вдень 20-21 градус 
тепла. Схід сонця - 
5.33, захід - 21.14. Но-
вий місяць. 

21 липня - хмарно з 
проясненням, можли-
вий дощ, температура 
повітря вночі 14-15, 
вдень 20-21 градус 
тепла. Схід сонця - 
5.34, захід - 21.13. 

Погода в Тернополі й області

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. 
5 місяців - 134 грн. 50 коп.

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому 

відділенні або у листонош

індекс - 68710

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Незалежний громадсько-політичний тижневик Тернопілля | Заснований у червні 2013 року | індекс - 68710
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Сучасні інноваційні технології

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60 
+38 (098) 37 000 60

10-11 стор. 4 стор.  10-11  стор.

Ректора Тернопільського 
національного економічного 
університету Андрія 

Крисоватого обрано членом 
колегії Міністерства освіти і науки 
України. 

Колегія є консультативно-дорадчим 
органом і утворюється для підготовки 
рекомендацій щодо виконання Міносві-
ти своїх завдань, погодженого вирішення 
питань, що належать до його компетенції, 
та для колективного й вільного обгово-
рення найважливіших напрямів його ді-
яльності.

Досвід роботи у закладі вищої освіти 
дасть можливість Андрію Крисоватому 
сприяти у вирішенні найважливіших пи-
тань освітян України.

МОЯ УКРАЇНА ВДЯГЛАСЬ У ВИШИВАНКИ,
 І МАТЕРИНСЬКУ ПІСНЮ ЗАВЕЛА, 
А НЕБО ЗАЯСНІЛО ЗНОВУ ЗРАНКУ

 ВІД ЩИРОЇ ЛЮБОВІ І ТЕПЛА…

На фото Івана 
ПШОНЯКА: учасниці 

колективу 
народного танцю 
"Весна" Вікторія 

Губернат та Аліна 
Павлюк, учасниці 

ансамблю 
"Гречні  фраїрки" 

Валя Паж та 
Іра Обідіна (на 

передньому плані), 
м. Монастирська.  

РЕКТОРА ТНЕУ 
ОБРАЛИ ЧЛЕНОМ 

КОЛЕГІЇ МІНОСВІТИ

Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

ЛИСТОНОША
ІЗ ФОНДУ БОРОТЬБИ З COVID-19 УЖЕ 
ВИТРАЧЕНО 83 ВІДСОТКИ ГРОШЕЙ: 
НЕВЖЕ УКРАЇНА ПОДОЛАЛА 
КОРОНАВІРУС? 

Заграйте, дзвони, 
в Петра святині…

У Чорткові відзначили свято 
величного місцевого храму

6 
стор.
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Медзаклади Тернопільщини, які мають дефіцит ко-
штів внаслідок другого етапу медичної реформи, отрима-
ють дофінансування з державного бюджету. Фінансування 
відбуватиметься до кінця 2020 року.

 «В області дофінансування потребують 6 медичних 
закладів. Зокрема, найбільша проблема виникла в Тер-
нопільському обласному фтизіопульмонологічному ме-
дичному центрі. Для роботи закладу не вистачає 16 млн. 
гривень. Також майже 4 мільйони дофінансування потре-
бує Більче-Золотецька лікарня, 2 мільйони – обласний 
хоспіс, що в селі Плотича Тернопільського району. Мають 
дофінансувати також Микулинецьку обласну фізіотера-
певтичну лікарню реабілітаціїї, Заліщицький обласний 
комунальний госпіталь інвалідів війни та реабілітованих, 
Заліщицький  обласний комунальний дитячий санато-
рій», - зазначив начальник управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації Володимир Богайчук.

Ці медичні заклади мають дофінансувати до рівня 
2019 року. Завдяки цьому не доведеться закривати лікарні 
чи звільняти працівників, зазначив Володимир Богайчук.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов 
повідомив під час брифінгу 31 червня, що уряд погодив 
пакет антикризових дій, запропонованих Міністерством 
охорони здоров’я, щоб врятувати недофінансовані медза-
клади.

Рішення вступило в дію з 1 липня.
Другий етап медичної реформи стартував 1 квітня. На 

Тернопільщині є 58 обласних закладів охорони здоров’я, з 
них 54 уклали угоду з НСЗУ.

Про це повідомила 
начальниця 
управління освіти 

і науки Тернопільської 
облдержадміністрації Ольга 
Хома.

Урядова програма «Спромож-
на школа для кращих результа-
тів» – це фінансова підтримка за-
кладів освіти на ремонт будівель 
шкіл, завершення недобудов, за-
купівлю обладнання для класів 
та оновлення навчальних кабіне-
тів, інтер’єрів у коридорах, тощо.

Програма допомагає зробити 
у школах безпечне та комфортне 
середовище для кожного учня і 
вчителя.

«У рамках програми закла-
ди середньої освіти Тернопіль-
щини надали до Міністерства 
освіти і науки 86 пропозицій. На 
даний момент МОН погодило 12 
об’єктів, які реалізовуватимуть 
за кошти програми за співфінан-
сування для районів та громад у 

розмірі 10%, для міст обласного 
значення – 30% на загальну суму 
20 мільйонів гривень, - повідоми-
ла Ольга Хома. – Цей перерозпо-
діл коштів буде щомісячний. На 
сьогодні наша область отримала 
4 мільйони 700 тисяч гривень».

Об’єкти, які погоджені МОН і 
найближчим часом будуть реалі-
зовані:

«Медіатека – новий світ ін-
формації», капітальний ремонт 
частини приміщень першого по-
верху спального корпусу Теребов-
лянського НВК;

Енергозберігаючі заходи в Ко-
зівській ЗОШ І-ІІІ ст. №1;

Закупівля засобів навчання 
та обладнання для кабінетів при-
родничо-математичних предметів 
Борщівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. 
№3-гімназія ім. Р. Андріяшика»;

Створення лінгафонного ка-
бінету в Скала-Подільському на-
вчально-виховному комплексі, 
«SMART-лабораторія – сучасний 
інформаційний простір для повно-
цінної якості освіти»;

Закупівля обладнання для кабі-
нету географії для Збаразької ЗОШ 
І-ІІІ ст. №1;

Закупівля обладнання для ка-
бінету біології Збаразької ЗОШ І-ІІІ 
ст. №2;

Обладнання сучасного кабіне-
ту інформатики у спеціалізованій 
ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивчен-
ням іноземних мов смт. Залізці;

Закупівля обладнання для кабі-
нету біології і кабінету хімії у Вели-
коберезовицькій ЗОШ І-ІІІ ст.;

Закупівля засобів навчання та 
обладнання для класів Борщів-
ської ЩОШ І-ІІІ с. №1;

Капітальний ремонт «DRIVE 
ZONE» - території здоров’я й успіху 
учасників освітнього процесу Ви-
шнівецької ЗОШ І-ІІІ ст.;

Капітальний ремонт даху 
спортзалу та допоміжних примі-
щень Бережанської ЗОШ І-ІІІ с. №3.

Дані проєкти втілюватимуть 
за кошти субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію програми «Спроможна 
школа для кращих результатів».

На Тернопільщині 
реалізовують 

урядову програму  
«Спроможна школа для 

кращих результатів» 
У ШКОЛАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ РЕАЛІЗУЮТЬ 12 ПРОЄКТІВ У 

РАМКАХ ПРОГРАМИ «СПРОМОЖНА ШКОЛА ДЛЯ КРАЩИХ РЕЗУЛЬТАТІВ».

6 МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ 
Тернопільщини 
дофінансують

Ще у минулому році на 
першому всеукраїнському 
громадському бізнес-

конгресі було представлено 
проєкт «IMTD» (USA) 
«Оздоровлення економіки 
України». Інтернаціональна 
команда проєктного стратега-
аналітика Давида Картозія 
(США) розробляла цей документ  
упродовж сімнадцяти років. 
Презентація основних пріоритетів 
такого масштабного плану вражає, 
адже мова йде про надання 
фінансової та експертної допомогу 
представникам малого і середнього 
бізнесу та сприяння виведенню 
українських товаровиробників 
на американський та міжнародні 
ринки.

 В Україні Проєкт «оздоровлення еконо-
міки України» реалізовує Споживче Товари-
ство «Ай.Ем.Ті.Ді. - ІНТЕРНЕШНЛ».  Для якіс-
ної та ефективної роботи цієї організації, за 
пропозицією кураторів зі США, була обрана 
єдино прийнятна форма господарської ді-

яльності, яка дозволяє кожному українцю 
отримати право на здійснення своєї мрії і 
почати власну справу, отримавши старто-
вий капітал, наданий Програмою. Ця форма 
- споживча кооперація.

 На Тернопільщині за популяризацію та 
просування міжнародного проєкту оздо-
ровлення економіки України взявся відо-
мий громадський діяч, тернопільський під-
приємець Михайло Ратушняк. 

- Свого часу, створюючи Лігу підпри-
ємців «Українська справа», ми керувалися 
принципами і засадами кооперативного 
руху на Галичині у 20-30 роках минулого 
століття. Відтак, ідея кооперування зусиль 
задля досягнення позитивного результату 
та гуртування підприємців - не нова. Інша 
справа, що реалії сьогодення диктують нові 
вимоги. З огляду на це проєкт під егідою  
Споживчого Товариства «Ай.Ем.Ті.Ді. - ІН-
ТЕРНЕШНЛ» дає нам можливість заявити 
про себе на міжнародному рівні. Більше 
того, він допомагає зробити це, адже під-
кріплений необхідними інтелектуальними 
та фінансовими ресурсами, - переконаний 
Михайло Ратушняк.

За його словами, запропонована Укра-
їні програма оздоровлення економіки, це 
- унікальний багатовекторний інструмент, 
який дозволяє реалізувати «Бізнес-ідеї» 
і «Бізнес-стартапи», підтримати «Працю-

ючий бізнес, фермерство і виробництво», 
розширити «Товарні і ресурсні ринки», роз-
винути «Інфраструктурний бізнес терито-
ріальних громад», наповнити благодійні та 
соціальні фонди. Тим паче, що її реалізацією 
займається така досконала, багаторівнева 
організаційна структура, створена за най-
вищими світовими стандартами в рамках 
Українського правового поля, на основі 
Українського законодавства і Конституції 
України.

- Мої консультації з автором та ке-
рівником проєкту Давидом Картозією, 
генеральним директором «Ай.Ем.Ті.Ді. – 
ІНТЕРНЕШНЛ» Романом Бендасом, коор-
динатором у нашій області Ольгою Боднар 
та деякими іншими уповноваженими пред-
ставниками цієї організації, переконали у 
тому, що Тернопільщина має унікальний 
шанс однією з перших областей продемон-
струвати величезний потенціал кооперу-
вання зусиль місцевого підприємництва 
та міжнародного бізнес-середовища. Ми 
можемо  почати оздоровлення економіки 
України,  так би мовити, «з низів», надавши 
простим українцям можливість за рахунок 
грантової програми, створювати свій рен-
табельний бізнес. Адже пріоритетними за-
вданнями цього проєкту є докорінна зміна 
системи розподілу грантових ресурсів з 
використанням “Нової грантової стратегії” 

США та унеможливлення задіяння «коруп-
ційних схем» для неефективного чи неці-
льового використання коштів, - розповідає 
Михайло Ратушняк.

Зараз його робочі будні, окрім зайнятос-
ті на своєму підприємстві, рясніють зустрі-
чами з колегами, представниками держав-
них виконавчих та місцевих самоврядних 
органів нашого краю. 

- Мені легко розмовляти з ними, бо про-
єкт оздоровлення економіки України під 
егідою Давида Картозії, за яким стоїть ві-
домий і шанований у всьому світі Інститут 
багатовекторної дипломатії (IMTD), дає 
відповіді на питання простих людей, які 
готові взятися за непросте завдання побу-
дови власного бізнесу та його подальшого 
розвитку у рамках міжнародної кооперації. 
До речі, гасло програми оздоровлення еко-
номіки України – «Разом Ми Можемо Все!» Я 
у це вірю, - підсумував Михайло Ратушняк.

Михайло Ратушняк: «На Тернопілля 
зайшов потужний міжнародний 

ресурс для оздоровлення економіки»
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Тернопільщина є 
пілотною областю для 
проєкту Міністерства 

соціальної політики України 
щодо реформування закладів 
інституційного догляду та 
виховання дітей. Фахівці вже 
другий рік поспіль працюють 
над перезавантаженням галузі, 
аналізують діяльність інтернатів, 
які діти там мешкають і з яких 
причин, та шукають можливості 
перетворення та осучаснення 
цих закладів і максимального 
розширення можливості 
виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, у сім’ях. 

Чому інтернати погано впливають на 
дітей, що чекає ці заклади у майбутньому і 
чи складно створити прийомну родину, ми 
дізнавалися у фахівців проєкту «Реформу-
вання закладів інституційного догляду та 
виховання дітей у Тернопільській області». 

«ЛИШЕ В 10 ВІДСОТКІВ МЕШКАНЦІВ 
ІНТЕРНАТІВ НЕМАЄ БАТЬКІВ»

- Станом на 1 липня  на Тернопільщи-
ні є 236 дітей-сиріт та 724 хлопців і дівчат, 
позбавлених батьківського піклування, 
- розповідає Оксана Новіцька, завідувачка 
сектору соціально-правового захисту ді-
тей служби у справах дітей Тернопільської 
облдержадміністрації. 

Загалом же в області 19 інтернатних 
закладів, у яких перебувають діти різного 
віку.

- Це будинок дитини, де мешкають від 
народження і до 5 років, це велика шко-
ла-інтернат у Бережанах, це заклади для 
дітей, які мають вади розвитку. Загалом у 
них цілодобово перебуває орієнтовно 1240 
дітей, - розповідає Світлана Шимчук, за-
відувачка навчально-методичного відділу 
Тернопільського обласного Центру  соці-
альних служб для сім’ї, дітей та молоді. – Ми 
з’ясували, що дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування, не так 
уже багато. Це приблизно десята частина. 
Більшість мають рідних, сім’ю, але батьки 
з певних міркувань віддали їх у цей заклад 
– хтось вважає, що через стан здоров’я їм 
там буде краще, хтось їздить на заробітки і 
тому діти там, частину дітей вилучили із сі-
мей працівники соціальних служб, оскіль-
ки була загроза життю і здоров’ю.  

 «В ІНТЕРНАТАХ НЕМА ТАКОГО ПОТРІБ-
НОГО ЗВ’ЯЗКУ З МАМОЮ І ТАТОМ…»

Реалії життя в інтернатах дуже відріз-
няються від того, як живуть діти у сім’ях. 
Діти не можуть робити те, що їм хочеться 
у певний момент – взяти їжу з холодиль-
ника, готувати щось разом з дорослими, 
гратися чи засинати не за графіком, а коли 
виникає бажання. 

- А ще під час відвідин інтернатів мож-
на побачити, як діти самі себе обніма-

ють. Адже у них немає такого потрібного 
зв’язку з мамою і татом, до яких біжать, 
коли їм страшно, цікаво чи самотньо, - 
каже Лариса Пєтушкова, ключова експерт-
ка проєкту «Реформування закладів інсти-
туційного догляду та виховання дітей у 
Тернопільській області. - Тому руйнується 
така важлива для дітей прив’язаність до 
дорослого, а це породжує потім проблеми 
на все життя. Дитина не довіряє ні іншим, 
ні світові, ні собі, не вміє вибудовувати сто-
сунки, вирішувати проблеми і бути щасли-
вою. Вчені дослідили, що мозок трирічних 
дітей, які виросли в сім’ї та які провели цей 
час в інтернаті, значно різниться. Згідно з 
нашими власними дослідженнями, біль-
шість соматичних недуг і розладів розви-
тку, які виникають у дітей з інтернатів, 
швидше всього, сформувалися, вже коли 
вони перебували там. Це неприпустимо. 
Тому цій системі потрібна трансформація. 

ТРИВАЄ НАБІР НА КУРСИ 
З ПІДГОТОВКИ УСИНОВЛЮВАЧІВ ТА 

ПРИЙОМНИХ БАТЬКІВ   
Фахівці зазначають, основні сімейні 

форми виховання дітей – усиновлення, 
встановлення опіки та піклування, при-
йомна сім’я, дитячий будинок сімейного 
типу, і, нарешті, патронат. 

Щоб стати кандидатом і отримати 
можливість взяти дитину в родину або 
ж спробувати себе у ролі патронатного 
вихователя, потрібно пройти спеціаль-
не навчання. Його організовує обласний 
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді. До слова, зараз проводиться на-
бір на курси з підготовки усиновлювачів, 
прийомних батьків, вихователів дитячих 
будинків сімейного типу та патронатних 
вихователів. 

Заняття на курсах будуть прово-

дити на безоплатній основі у вихідні дні, а 
розпочинається навчання з 10 серпня.  Всі 
охочі можуть звертатись до центрів соці-
альних служб для сім’ї, дітей та молоді або 
до служб у справах дітей у своїх населених 
пунктах. Контактні телефони: +38068 356 
13 62 або +38098 320 28 97.

10 МІЛЬЙОНІВ НА ЖИТЛО ТА ПІДВИ-
ЩЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ 
Цьогоріч в Україні підвищили розмір 

державної допомоги на дітей, які перебу-
вають під опікою чи піклуванням. В Тер-
нопільській області доплати автоматично 
перерахують для 960 дітей, без додатко-
вих документів чи заяв.

Тепер максимальний розмір допомоги 
складає на дітей: до 6 років, які знаходять-
ся під опікою чи піклуванням, – 4 647,5 
грн.; від 6 до 18 років – 5 795 грн. На дітей з 
інвалідністю до 6 років – 6 506,5 грн, від 6 
до 18 років – 8 113 грн.

На Тернопільську область також виді-
лили близько 10 мільйонів гривень суб-
венції з державного бюджету для покра-
щення житлових умов, придбання житла 
з метою розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та 
забезпечення житлом цієї категорії дітей. 
Протягом 2019 року за рахунок субвенції 
придбано приміщення для дитячого бу-
динку сімейного типу та 19 квартир.

«ДІТЯМ ПОТРІБНО ПОВЕРНУТИ 
ДОВІРУ ДО ДОРОСЛИХ І ВІДЧУТТЯ  

ЗАХИЩЕНОСТІ»
Світлана і Володимир Герасимчуки із 

Кременеця створили першу на Тернопіль-
щині патронатну сім’ю і вже зараз у них меш-
кає перша дитина. Вони одружені вже шість 
років. Сину Владику 5 років. Він має інвалід-
ність із народження, донечці Альоні 3 роки.

- Нам казали лікарі, що у нас не буде 
здорових дітей, - зізнається Світлана. - 
Коли у нас народилася здорова донечка, 
ми вирішили: аби подякувати Господу, ма-
ємо зробити добру справу. 

Світлана та Володимир закінчили кур-
си, пройшовши співбесіду, та уклали дого-
вір з органом опіки та піклування про на-
дання послуги з патронату над дитиною. У 
патронатній сім’ї можуть бути діти з однієї 
або з різних сімей, які жили на одній жит-
ловій площі. Перебувати у родині вони мо-
жуть 3-6 місяців.

- Насправді на своєму досвіді ми пере-
коналися, що чужих дітей не буває, - каже 
Світлана. – Вони не винні, що так скла-
лися обставини у їх родинах, і просто хо-
чуть турботи, любові, підтримки і ласки. 
І не повинні відповідати за помилки своїх 
батьків. 

- Також для кожної дитини важливе 
відчуття безпеки, - додає Володимир. – Що 
є кому її захистити, відстояти її інтереси, є 
кому потурбуватися. Чому дітей вилуча-
ють? Бо є небезпека для їх здоров’я і жит-
тя. Після цього дітям потрібно повернути 
довіру до дорослих і відчуття захищеності. 
Це дуже важливо. 

Світлана і Володимир переконані, за-
провадження сімейних форм виховання 
на зміну інтернатам - правильне рішення. 
І закликають людей не боятися і ділитися 
своєю любов’ю і теплом з дітьми, які так 
цього потребують. 

«БОЯТИСЯ – ЦЕ НОРМАЛЬНО, 
АДЖЕ ВИ УСВІДОМЛЮЄТЕ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЬ ЗА СВІЙ ВЧИНОК»
Надія Сачик, начальниця  служби у 

справах дітей Байковецької ОТГ, разом з чо-
ловіком у 2013 році всиновили двох дітей. 
Жінка зізнається, жодного разу про це не 
пошкодувала.

- Спершу ми, як і багато інших батьків, 
мріяли про маленьких дітей, але доля роз-
порядилася по-іншому. Дітям було 9 і 13 
років – вони вже були свідомі, мали свій 
досвід, адже втратили обох батьків, - роз-
повідає жінка. – Вони до сьогодні з нами – 
хлопцю 21 рік, дівчині 17. Згодом до них ще 
прийшла їхня сестра – вона жила у нас 2-3 
роки і зараз щасливо вийшла заміж і має 
свою сім’ю. Із власного досвіду пораджу: 
не варто брати дітей у сім’ю,  очікуючи для 
себе  неймовірної вдячності. Воно все при-
йде, звичайно, будуть і труднощі, і непоро-
зуміння. Але, повірте, коли дитина прийде 
до тебе і у важку хвилину обійме і приту-
литься, то більшого щастя і не треба. Зви-
чайно, виникає страх. І це нормально, адже 
ви усвідомлюєте відповідальність за цей 
вчинок. Моя сім’я – мій дар. 
Я дякую Богу за це і щас-
лива, що сім років тому ми 
прийняли таке рішення. 

ІНТЕРНАТ&СІМ’Я: на Тернопільщині 
хочуть змінити життя понад тисячі 
дітей, які мешкають у сиротинцях 

Мабуть, кожному з нас доводилося чути, як інколи батьки зумисне «погрожують» дітям: «Не будеш 
слухатися, віддамо в інтернат». І хоч у педагогічності таких дій виникає сумнів, дітей, зазвичай, це 

лякає. Та погодьмося, і у дорослих небагато позитивних асоціацій з цими закладами. Яким би не було 
забезпечення від держави, як би часто благодійники не приїздили сюди, але діти у таких закладах 

значно більше за нові речі та іграшки потребують батьківської любові, турботи і підтримки.

Юля Томчишин.

Перша патронатна сім'я на Тернопільщині
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За даними Мінфіну, 
аж 35 мільярдів 
гривень витратили 

на будівництво та 
реконструкцію доріг 
загальнодержавного 
значення. Яким чином 
це стосується боротьби 
з коронавірусом, 
залишається загадкою. 
І чому стаття видатків 
«будівництво доріг» 
є складовою статті 
«протидія COVID-19» - 
також незрозуміло. 

Інші статті видатків - це 
виплати у Фонд соціального 
страхування, доплати меди-
кам та держслужбовцям, які 
допомагають у боротьбі з 
COVID-19, допомога з догля-
ду за дітьми, закупка засобів 
індивідуального захисту, за-
безпечення обладнанням та 
витратними матеріалами ла-
бораторій та лікарень тощо. 

Верховна Рада вилучила 
з фонду боротьби з корона-
вірусом ще 1,264 мільярди 
гривень. Відповідні зміни 
нардепи внесли до Закону про 
держбюджет-2020. Вилучені 
кошти спрямують на фінан-
сування місцевих виборів. Їх 
запланували на 25 жовтня, по-
відомляє сайт парламенту.

У пояснювальній запис-
ці йдеться: 10,8 мільйонів 

гривень піде на потреби ке-
рівництва та управління у 
сфері проведення виборів і 
референдумів. 994 тисячі - на 
проведення виборів народних 
депутатів. 1,2 мільярди на-
правлять у місцеві бюджети на 
проведення виборів депутатів 
місцевих рад та сільських, се-
лищних, міських голів.

Виявляється, керівництво 
Центрвиборчкому звернулося 
до парламенту та уряду ще 5 
червня. Адже запланованих у 
бюджеті 2,15 мільярдів гри-
вень на проведення виборів 
виявилося недостатньо.

На роботу членів терито-
ріальних виборчих комісій 
ЦВК запланувала витратити 
1,15 мільярдів. Ще 25 мільйо-
нів - на публікацію її рішень. 
45 мільйонів - на канцеляр-
ські товари. 19 мільйонів - на 
зв’язок. 132 мільйони - на 
транспорт. Понад 495 мільйо-

нів гривень - на виготовлення 
виборчої документації.

Чи буде поповнювати-
ся COVID-фонд, коли гроші з 
нього вичерпаються у повно-
му обсязі, і за рахунок яких 
коштів, поки ні в Мінфіні, ні в 
Мінохорони здоров’я не пові-
домляють. 

До речі, передбачаєть-
ся, що наступного року буде 
проведено масштабний ау-
дит витрат коштів з цього 
фонду - такою була вимога 
Міжнародного валютного 
фонду. Тоді й стане відомо, чи 
визнають будівництво доріг 
за рахунок фонду боротьби з 
COVID-19 цільовим викорис-
танням коштів. Мабуть, ви-
никнуть питання й щодо ін-
ших видатків…

А тим часом коронавірус 
не поспішає залишати Укра-
їну. Тому, ймовірно, медичні 
заклади потребуватимуть до-

даткових фінансів. Але отри-
мати їх зі згаданого фонду на-
вряд чи вдасться. 

І ще цікавий факт. України 
він, на жаль, не стосується. 83 
мільйонерів з різних країн під-
писали відкритий лист із про-
ханням підвищити їм податки 
заради боротьби з COVID-19. 
Отримані додаткові кошти 
можна буде спрямувати на бо-
ротьбу з наслідками пандемії. 
Лист називається «Millionaires 
for Humanity» («Мільйонери за 
людство»).

«Ми не дбаємо про хворих 
у палатах інтенсивної терапії. 
Ми не водимо машини швид-
кої допомоги, які доставляють 
хворих у лікарні. Ми не попо-
внюємо запаси продуктових 
магазинів і не доставляємо 
їжу від дверей до дверей. Але 
у нас є багато грошей, які 
вкрай необхідні зараз і будуть 
потрібні в майбутньому, коли 

наш світ буде оговтуватися від 
цієї кризи», - йдеться у листі.

Більшість підписантів - із 
США, є також громадяни Ве-
ликої Британії, Нідерландів, 
Німеччини та Нової Зеландії. 
«Будь ласка, обкладіть нас по-
датками. Це - правильний ви-
бір. Це - єдиний вибір», - наго-
лошують підписанти-багатії.

Українців серед цих «благо-
дійників» нема. Хоча, доходи в 
сумі понад 1 мільйон гривень 
цьогоріч задекларували 3150 
громадян нашої держави. Та-
кож у 2020 році журнал Forbes 
нарахував в Україні шість до-
ларових мільярдерів. 

Але щоб вітчизняні багатії 
просили підви-
щити їм подат-
ки - це зі сфери 
фантастики…    

Такими ж були задуми Ківалова-Колеснічен-
ка вісім років тому, тепер  знову прагнуть 
викорінити українську мову  з різних сфер 

життя. Депутати Верховної Ради планують найближ-
чими днями розглядати антимовний законопроєкт 
нардепа Максима Бужанського №2362 “Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо 
навчання державною мовою в закладах освіти”, яким 
фактично скасовується обов’язковий перехід на ви-
вчення державної мови та нівелюється суть законів 
про мову та освіту. Незважаючи на те, що  профіль-
ний комітет Верховної Ради України та Міністерство 
освіти висловилися проти цього законопроєкту, його 
відверто нав’язують до розгляду. Та ще й у дні, коли 
відзначається річниця вступу в дію Закону України 
«Про функціонування української як державної» та 
30-та річниця прийняття Декларації про державний 
суверенітет України, де чітко зазначено, що україн-
ська  мова є однією з основ нашого суверенітету. 

Депутати від «Слуг народу» спільно з відкрито 
проросійським ОПЗЖ переходять до руйнівних дій 

проти української мови, відтак – проти  нашої держа-
ви, її незалежності. То вони сумніваються у конститу-
ційності Закону України «Про забезпечення функці-
онування української мови як державної», то хочуть 
дозволити навчання в школах недержавною мовою і 
у такий спосіб за державний кошт «виховувати» но-
вих українофобів із позицією «какая разніца».

Наші споконвічні вороги століттями русифікува-
ли наші землі, бо розуміли, що мова – це душа народу, 
це те, що визначає нашу самоідентифікацію та  при-
належність до нації. Коли зникне мова, то не існува-
тиме  і сам народ. 

Тому проросійські сили так бояться української 
мови, бо це -  непереможна зброя. І зараз вона є части-
ною захисту України у гібридній війні з країною-агре-
сором – Росією. У нашій державі є чимало невиріше-
них важливих питань в економіці, соціальній сфері, 
зовнішніх зв’язках, над якими мали б попрацювати 
нардепи. Але роздмухується мовна тема, і роблять це  
ті, хто хоче російської відплати за поразку.

Депутати Тернопільської обласної ради одностай-

но прийняли звернення до керівництва держави, 
вимагаючи негайної реакції на ганебні спроби ніве-
лювати українську мову як державну. Будь-які нама-
гання провести ревізію законів про мову отримають 
рішучу відсіч усіх патріотів України. Прогресивна та 
думаюча українська спільнота не може дозволити ан-
тидержавникам робити свої чорні справи на догоду 
ворогові. Бо, як зазначив відомий вчений-фолькло-
рист Віктор Захарченко: «Рідна мова дається народо-
ві Богом, а чужа – людьми, її приносять на вістрі во-
рожих списів». 

Пам’ятаймо – «Нації вмирають не від інфарк-
ту. Спочатку їм відбирає мову».

Слава Україні! Героям слава!
Віктор ОВЧАРУК, 

голова Тернопільської обласної ради. 

«НАЦІЇ ВМИРАЮТЬ НЕ ВІД ІНФАРКТУ. 
СПОЧАТКУ ЇМ ВІДБИРАЄ МОВУ…

… Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас 
актуальна і на початку ХХІ століття, і якщо ми не схаменемося, 
то матимемо дуже невтішну перспективу». Ці слова належать 

геніальній поетесі Ліні Костенко, а невтішна перспектива – уже на 
порозі. Точніше – у Верховній Раді України, яка з подачі «слуг народу», 

готує черговий наступ на українську мову, реванш проросійських 
сил за становлення нашої держави як справді  демократичної, 

європейської  та вільної від впливу північного сусіда.

ІЗ ФОНДУ БОРОТЬБИ З COVID-19 УЖЕ ВИТРАЧЕНО 83 ВІДСОТКИ 
ГРОШЕЙ: НЕВЖЕ УКРАЇНА ПОДОЛАЛА КОРОНАВІРУС? 

Фонд боротьби з коронавірусом став ласим шматком 
для багатьох міністерств та відомств, охочих 

отримати додаткові кошти з бюджету. 
І ось у Міністерстві фінансів повідомили: 54 мільярди 

гривень з фонду боротьби з COVID-19 в Україні вже 
витрачено. Це - 83 відсотки із майже 

65 мільярдів гривень, які було виділено у фонд. 

Ольга ЧОРНА.
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Корисно це чи шкідливо? 
І як з такої життєвої 
паузи отримати 

особисту користь? Розповідає 
кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри психології 
Тернопільського національного 
технічного університету ІННА 
МОНАЧИН.

ЧОМУ МИ «БЕРЕМО ПАУЗУ»?
По-перше, варто зрозуміти, що таке 

пауза. Це - спеціальне поняття, яке ві-
дображає феномени та форми перерви, 
зупинки в часі, перепочинку та спокою 
в існуванні якогось об’єкту чи процесу. 
Вона викликана різними причинами 
та може виконувати різну функцію.

Причин, для чого ми беремо паузу, 
може бути багато. Наприклад, під час 
пандемії все людство вимушене було 
зробити паузу в звичному житті. Та не 
всі однаково проживали «свою» паузу. 

Хтось саме у час «паузи» творив, 

відновлював стосунки чи пізнавав 
життя зі своєю сім’єю, займався улю-
бленою справою чи готувався робити 
щось нове, читав чи займався самоос-
вітою. Комусь важко було це витрима-
ти. І така вимушеність змусила розлу-
читися чи змінити роботу, пережити 
втрату чи змінити статус, переоцінити 
професійні навики чи переїхати. Тобто 
ми можемо відчути усю палітру відчут-
тів  - як позитив, так і негатив - «життя 
на паузі», залежно від того, вміємо чи 
не вміємо організовувати власний час 
і особистий простір. 

ВТЕЧА ВІД ПРОБЛЕМ  
ЧИ МОЖЛИВІСТЬ  

РОЗІБРАТИСЯ В СОБІ?
Одні фахівці говорять, що «брати 

паузу» в житті дуже важливо і корисно, 
оскільки це дає час зробити виваже-
ний крок. Інші – навпаки переконують 
у тому, що ставити своє життя «на пау-
зу» -  це найнебезпечніше, що може ста-
тись, оскільки ви втратите можливість 
проживати своє життя повноцінно. На-
приклад, пауза в стосунках може мати 
як позитивні, так і негативні наслідки. 

Слід зрозуміти, що «пауза» не ря-
тує від проблем. Якщо у вас виникли 
труднощі в особистому житті, то вони 
самостійно не зникнуть, коли ви жити-
мете окремо. Але іноді саме пауза дає 
можливість розібратися в собі. Є час  
зібратися думками, правдиво оцінити 
свою поведінку та вчинки партнера. 
Проте, нерідко саме думки про перерву 
в стосунках можуть промовляти про 
те, що ви бажаєте розлучитися з люди-
ною і, можливо, вам саме це і потрібно 
зробити? 
ДО ЧОГО ТУТ ЧЕСНІСТЬ З СОБОЮ 

Якщо ви берете паузу, то спрямуйте 
свою діяльність в русло власного роз-
витку чи пізнання себе, прослідкуйте 
за змінами, що відбуваються довкола, 
погляньте, які трансформації відбува-
ються з вами, проаналізуйте ті ролі, які 
виконуєте на цей час - і дайте правдиву 
відповідь для себе: чи усім ви задово-
лені? Бо саме від майстерності сприй-
мати світ і вміння ставитись до  влас-
ного «Я» залежатиме якість вашого 
життя.

Може бути дуже шкідливо застиг-
нути у власному просторі-часі, від-

мовляючись він хороших робіт чи про-
позицій, чекаючи, що владнаються 
справи самі собою. Небезпечно утри-
мувати своє життя «на паузі» в надії, 
що щось зміниться і все піде на лад. А 
опісля - шкодувати про втрачений час. 

ЯК ДІЗНАТИСЯ, ЧИ 
ПОТРІБНА ПАУЗА В ЖИТТІ?

Слушною є думка про те, що кож-
на людина - це господар свого життя. 
Вміння приймати рішення на свою 
користь і діяти так, щоб добре було 
людям, які поруч, – необхідні в тепе-
рішній час. Навчитись дарувати собі 
та іншим радість, робити добро, милу-
ватися природою є одним з важливих 
кроків до пізнання себе та розуміння 
суті власного життя. 

ЧИ ВАРТО СТАВИТИ ЖИТТЯ 
НА ПАУЗУ, ВИРІШУВАТИ ЛИШЕ 

ОДНІЙ ЛЮДИНІ. І ЇЇ МОЖНА 
ПОБАЧИТИ. В ДЗЕРКАЛІ. 

І ще - важливо розуміти мету своєї 
паузи, форми зупинки в часі та рішен-
ня, яке вплине на ваше подальше жит-
тя. Бо ми самі обираємо вектор руху 
власних життєвих траєкторій. 

ЖИТТЯ НА «ПАУЗІ»: КОЛИ НЕ ВАРТО СПИНЯТИСЯ, 
А КОЛИ - МОЖНА І ПОТРІБНО

БУВАЄ, СКЛАДАЄТЬСЯ ТАК, ЩО НЕ ЗНАЄШ, КУДИ ПІТИ, ЯК ВЧИНИТИ, ЩО ДІЯТИ В СИТУАЦІЇ - 
ЧИ ЗАСТОСУВАТИ ВСІ ЗАСОБИ І БОРОТИСЯ, ЧИ КИНУТИ ВСЕ - І ВІДПОЧИТИ... ІНОДІ ВИНИКАЄ 

БАЖАННЯ ЗНАЙТИ ЯКУСЬ КНОПКУ, НА ЯКІЙ БИ БУВ НАПИС «ПАУЗА», І НАТИСНУТИ ЇЇ. ДЛЯ 
ЧОГО? АБИ ВСТИГНУТИ ЩОСЬ ДОРОБИТИ, ДОПИСАТИ, ЗМІНИТИ, ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ, 

ОЦІНИТИ, ПОДУМАТИ, ПРОГОВОРИТИ… АБО ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ЗАЧЕКАТИ…. КОЖНІЙ ЛЮДИНІ ХОЧ 
РАЗ ЗА ЖИТТЯ ДОВОДИЛОСЯ ПЕРЕЖИВАТИ ТАКУ «ПАУЗУ». 

Серед них - 
тернопільський 
поет, перекладач, 

організатор і засновник 
багатьох мистецьких 
подій в області Юрій 
Матевощук.

Як повідомили організа-
тори проєкту, журі - члени 
громадської організації "Укра-
їнський ПЕН" - з 28 заявок ві-
дібрали чотирьох учасників 
цьогорічної резиденції.  Серед 
переможців відбору також 
письменник Максим Беспалов 
(Дніпро/Львів), перекладач-
ка Тетяна Родіонова (Київ) і 
письменник Банди Шолтес 
(Ужгород).

З 15 серпня і до 15 вересня 
вони проведуть у Харкові, аби 
закінчити роботу над прозо-
вим твором або перекладом 
та глибше познайомитися з 
харківським міським серед-
овищем і культурним контек-
стом. У дослідницькій робо-
ті та зануренні в харківські 
реалії їм допомогатимуть 
співробітниці харківського 
ЛітМузею.  Юрій Матевощук 
закінчуватиме переклад двох 
книг Корнеля Філіповича – 
одного з найпомітніших про-

заїків Польщі середини ХХ 
століття: «Щоденник антиге-
роя» та «Сад пана Нічке», що 
розповідають про події Другої 
світової війни. На думку пере-
кладача, у них є багато пара-
лелей із сучасною війною на 
сході України.

- Корнель Філіпович, 
чоловік Віслави Шимбор-
ської, народився в Тернополі 
у 1913 році. Та у нас в місті до 
видання першої книжки в мо-
єму перекладі про нього мало 
хто знав, - говорить Юрій. - А 
ще я ніколи не був у Харкові, 
хоча давно мріяв. Наслуханий 
про Літературний музей. Ціка-
во було б зустрітися та поспіл-
куватися з організаторами 
фестивалю Plan B, обмінятися 
досвідом проведення культур-
них подій. Було б надзвичайно 
круто побачити на власні очі 

легендарний «Будинок Слово» 
та славний харківський стріт-
арт, дізнатися про харківський 
період Леся Курбаса. Та й зага-
лом, Харків для мене – це за-
гадкова і не досліджена земля. 
Думаю, у мене залишаться не-
забутні спогади. 

Учасників обирало журі, 
до складу якого ввійшли Сер-
гій Жадан, Катерина Калитко, 
Андрій Курков, Наталка Сня-
данко та Остап Сливинський. 
Поет і перекладач Остап Сли-
винський відзначає, що  в 
українській літературі остан-
нім часом дуже помітні дві 
тенденції: інтерес до істо-
ричних тем (передовсім не-
простих, травматичних, пере-
важно родом із ХХ століття) і 
тяжіння до мови літератури 
факту, репортажу, історичного 
розслідування.

- Українська література 
хоче заповнювати пустки, не-
домовки, розриви пам'яті, - го-
ворить він. - Хоче бути трохи 
більше, ніж "фікшн", але вод-
ночас максимально викорис-
товувати всі можливості, які 
дає вигадка. Бо тільки через 
фікцію можна найближче під-
ступитися до правди.

Водночас президент Укра-
їнського ПЕН Андрій Кур-
ков зауважує: 

- Інтерес до історичних мо-
ментів, що вбачається в дея-
ких проєктах, поданих на роз-
гляд журі, стосується тих драм 
української історії, які вже ви-
вчались, пропрацьовувались 
літературно та стали певною 
мірою “канонічними”. А дуже 
б хотілось, щоб письменни-
ки й письменниці пробували 
відкривати в історичній прозі 

маловідомі або й узагалі не-
відомі сторінки. Бо письмен-
ник - це розвідник історії, а не 
тільки її переповідач. 

Письменниця і перекла-
дачка Наталка Сняданко впев-
нена, що кожна нова літера-
турна резиденція в Україні є 
знаковою подією, оскільки їх 
критично мало і часто вони 
зникають після короткого 
існування. Харківська літе-
ратурна резиденція, вважає 
авторка, щасливий виняток: 
вона динамічно розвивається 
і щороку видозмінюється.

Цього року програма пе-
ребування авторів у Харкові 
створюється з урахуванням 
епідеміологічної ситуації. Зу-
стрічі з читачами плануються 
і в онлайн-форматі.

Харківська літературна ре-
зиденція була заснована Укра-
їнським осередком Міжнарод-
ного ПЕН-клубу 2018 року для 
підтримки письменників і пе-
рекладачів, а також промоції 
Харкова та його культурних 
процесів. Цього року резиден-
ція відбувається за підтрим-
ки Українського культурного 
фонду.

ЛІТЕРАТУРНА РЕЗИДЕНЦІЯ: УКРАЇНСЬКІ МИТЦІ 
МІСЯЦЬ ПРАЦЮВАТИМУТЬ У ХАРКОВІ

ПОРАДИ ПСИХОЛОГА
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За відвертим спілкуван-
ням непомітно минає 
час. І цього разу після 

святкової літургії та спільної 
молитви, яку звершив архіє-
пископ Нестор, на церковному 
подвір’ї зібралось чимало ві-
рян, щоб розпитати про все на-
боліле у свого депутата облас-
ної ради від Радикальної партії 
Олега Ляшка Богдана Яциков-
ського. Люди обурені станови-

щем, в якому опинились сьо-
годні, незадоволені діяльністю 
діючої влади. Вони свідомі того, 

що ці «нові обличчя» при владі 
не хочуть і не зможуть навести 
порядок в державі та забезпе-

чити її економічний розвиток. 
Минув рік, але обіцяного 

раю не відчув ніхто. Навпаки. 
Теперішня влада безжально ни-
щить усе українське: село, мову, 
державу. Жодних реальних дій 
для покращення життя україн-
ців, натомість пусті голосні обі-
цянки. «Я переконаний, що всі 
демократичні опозиційні сили 

повинні сьогодні об’єднатися, 
щоб іти на вибори однією ко-
мандою і з однією метою: збе-
регти державу, зміцнити її еко-
номіку та покращити добробут 
людей. І, звичайно, перемогти 
ворога на Сході, який прино-
сить нам стільки горя», - підсу-
мував Богдан Яциковський.

Мешканці Чорткова люблять 
свій собор і щороку 12 липня 
збираються у ньому на храмовий 

празник. Перший камінь для будівництва 
церкви заклали ще навесні 1992 року, а 
першим парохом був отець Микола Малий. 
Він доклав дуже багато зусиль, аби святиня 
набула тієї форми, яка б увиразнила її суть: 
місце, де люди відкривають свої серця 
божественному. На жаль, цього року після 
важкої хвороби перестало битися серце 
отця Миколи.

Нині собор Верховних Апостолів Петра і Павла 
є головним храмом Бучацької єпархії УГКЦ.  Як і 
багато мешканців міста, я дуже добре пам’ятаю 
день, коли його відкривали й освячували.  Наша 
місцева  греко-католицька громада виїхала до 
Чорткова. Молоді люди, і ми з сестрою, несли хо-
ругви від церкви до воріт, були процесії зі всього 
району, урочиста Божественна літургія та пре-
красні церковні співи:               

Заграйте, дзвони, в Петра святині,              
Най звук їх вчує земля ціла.              
Свято велике і празник нині –              
Двох Апостолів Петра і Павла!  

Довкола храму були сотні, а, можливо, й тисячі 
людей. Величний Дух витав у повітрі – Дух присут-
ності Бога.  А десять років тому, 12 липня, святко-
ву літургію очолив Блаженнійший Любомир Гузар 
- напрочуд розумний і толерантний тодішній глава 
УГКЦ.  

Катедральний храм завжди відчинений для при-
хожан: з раннього ранку до пізнього вечора. От і я 
часто заходжу сюди на молитву. І тільки торік зга-
далося, що під час навчання в Чортківському медич-

ному училищі моя група із викладачкою  Галиною 
Грицьків допомагала складати цеглу для будівни-
цтва величної споруди. Можливо, тому мені тут за-
вжди спокійно і весело, а ноги самі ведуть хоча б на 
кілька хвилин щирої молитви. 

– Чи любиш ти мене, Павле? –  тричі запитував 
Ісус.

– Так, Господи!– Тоді паси мої вівці і ягнята!       
Ми, люди, мов ті заблукані овечки, на яких за-

вжди чекає Бог. Чекає для покаяння, чекає для мо-
литви, чекає для того, щоб любити кожного з нас. 

Віра СИРОТА-ЯБЛОНЬ,
с. Звиняч Чортківського району. 

Фото Максима Огородника, Ореста Лижечка 
та з відкритих джерел.

«Щоразу із великим задоволенням приїжджаю у 
Стриївку, що на Збаражчині. Люблю спілкуватися з 

людьми, які тут живуть. Їм не байдуже, що відбувається 
зараз в країні, їм страшно за майбутнє, за долю своїх дітей 

та онуків. Селяни бідкаються, бо не знають, як їм вижити 
за мізерні пенсії, нарікають, що нема за що купити ліки... А 
діти не можуть знайти високооплачуваної роботи вдома.

БОГДАНА ЯЦИКОВСЬКОГО ЗАПРОСИЛИ СТРИЇВЧАНИ
НА СВІЙ ПРЕСТОЛЬНИЙ ПРАЗНИК

Заграйте, дзвони, в Петра святині…
У Чорткові відзначили свято величного місцевого храму. Катедральний собор Верховних апостолів 

Петра і Павла відкрили 12 липня 2001 року. В Україні про нього дізналися, коли тут встановили 
перший рекорд у державі, зібравши всіх, хто має ім’я Петра, Павла, Павліни та Петронелі. 

Всього - 228 осіб, які вкінці заспівали «Боже, Великий, Єдиний».
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У Португалії частину пляжів 
віддадуть собакам і кішкам

Місцева влада в Португалії виріши-
ла відкрити на муніципальних пляжах 
зони не лише для туристів, але й для їх-
ніх вихованців. Першими нововведення 
ввели пляжі в муніципалітетах Оейраш 
і Матозіньюш - туди можна вже прийти 
з тваринами, пише Weekend. У спеціаль-
них зонах, куди пускають чотирилапих 
відвідувачів, обладнані спеціальні питні 
фонтанчики та сміттєві кошики. Собак 
рекомендовано тримати на повідку або в 
наморднику і обов᾽язково підтримувати 
чистоту. Спеціальні пляжі для собак та їх-
ніх власників існували в Європі й раніше. 
Але, як правило, це окремі пляжі, а не час-
тина громадських.

Торік українцям частіше 
відмовляли у в’їзді до Шенгену

Між 2018 і 2019 роками кількість 
відмов у в’їзді громадянам України в 
Шенгенську зону збільшилася на 25% 
- із 53185 до 66390. Про це йдеться у 
звіті Єврокомісії з оцінкою виконання 
вимог, необхідних для лібералізації візо-
вого режиму з країнами Східного парт-
нерства та Західних Балкан, повідомляє 
Європейська правда. А чисельність укра-
їнських громадян, визнаних такими, що 
незаконно проживають в Шенгензоні, 
збільшилася на 11% (із 37410 до 41705). 
Кількість заяв про надання притулку, 
поданих українськими громадянами в 
Шенгені, зменшилася на 5%: у 2019 році 
подали 9505 заяв, а в 2018-у - 10035. Рі-
вень визнання заяв на притулок торік 
знизився до 10,2%, порівняно з 17,3% у 
2018 році.

У США хочуть визнати 
Росію спонсором тероризму
У Конгресі США зареєстрували зако-

нопроєкт, яким вимагають від Держде-
партаменту визначити, чи слід вважа-
ти Росію спонсором тероризму. Проєкт 
закону вніс для розгляду демократ Макс 
Роуз. Держсекретар має визначити, чи 
варто вважати Росію країною-спонсором 
тероризму, йдеться в тексті документа. 
Є там згадка й про Україну. Зокрема, кон-
гресмен пропонує визначити, чи варто 
вважати терористичною організацією 
підтримуваних Росією бойовиків на Дон-
басі. Макс Роуз ідею створення такого 
законопроєкту пояснив новими даними 
про те, що Росія могла платити талібам 
за вбивства американських військових в 
Афганістані. Про це повідомило видання 
The New York Times з посиланням на роз-
відку США. У разі схвалення законопроєк-
ту на його виконання дається 90 днів. 

Коронавірус зупиняє
 прогрес у боротьбі зі СНІДом
Через Covid-19 прогрес у бороть-

бі зі СНІДом може відсунутися на 10 
років назад. Covid може спричинити 
додаткові пів мільйона смертей від СНІ-
Ду та ВІЛ. Про це заявили в Об’єднаній 
програмі ООН з ВІЛ/СНІДу, передає The 
Guardian. Цільові показники з лікуван-
ня ВІЛ у цьому році не будуть досягнуті. 
Торік близько 690 тисяч людей померли 
від цієї хвороби. «Навіть досягнуті успіхи 
можуть бути втрачені, а прогрес може за-
гальмуватися. Вразливі групи населення 
з високим ризиком ВІЛ/СНІДу піддають-

ся небезпеці, оскільки закриття медза-
кладів та проблеми з розповсюдженням 
медикаментів роблять їх ще більш враз-
ливими, ніж зазвичай», - ідеться в допо-
віді ООН. За 2019 рік у світі було 38 млн. 
людей з ВІЛ, що на мільйон більше, ніж у 
2018-у. 25,4 млн. осіб отримали лікування 
торік, а ще 12,6 млн. хворих досі чекають 
на ліки.

Деякі країни ЄС можуть 
відмовитись від євровалюти

Коронавірус б’є по євро: економіч-
на криза через пандемію може суттє-
во похитнути позиції євровалюти. У 
Єврокомісії не виключають, що частина 
країн може навіть відмовитись від цієї 
валюти. Спад економіки може призвес-
ти до розриву валютного союзу ЄС, по-
відомив єврокомісар з економіки Паоло 
Джентілоні в інтерв’ю виданню Die Welt. 
«В Італії, Франції та Іспанії економіка зни-
жується на 10-11%. Це масштабно. Інші 
країни, такі як Данія, Польща, Швеція або 
Німеччина, схоже, краще переживають 
кризу, там мінус тільки 4-6%. Те, про що 
ми завжди попереджали, тепер підтвер-
джується: рецесія може розірвати євро-
зону на частини», - заявив єврокомісар. 
ЄС необхідний план реконструкції, сказав 
Джентілоні. Адже прогнози, які давали на-
весні, не підтвердились: рецесія - значно 
глибша, ніж очікувалось. Через повільне 
зняття карантинних обмежень у Європі, 
економікавідновлюється повільно. 

Міжнародні інвестори 
скупили мафіозних облігацій 

на 1 млрд. євро
Наймогутніша мафія Італії з 2015-

го по 2019-ий роки продала міжнарод-
ним інвесторам облігацій на 1 млрд. 
євро, забезпечених злочинними до-
ходами, повідомляє Financial Times з 
посиланням на фінансові та юридичні 
документи. В одному випадку мафіо-
зі частково забезпечували цінні папе-
ри за допомогою підставних компаній, 
пов’язаних зі злочинним угрупованням 
«Ндрангета». Саме ці облігації були ку-
плені одним із найбільших європейських 
банків - Banca Generali. «Ндрангета» мен-
ше відома за межами Італії, ніж сицилій-
ська мафія. Вона виросла за останні два 
десятиліття, ставши одним із найбагат-
ших і найстрашніших злочинних угрупо-
вань на Заході. Їй це вдалося за рахунок 
маси злочинів: починаючи від незакон-
ного обігу кокаїну і закінчуючи відмиван-
ням грошей, вимаганням і контрабандою 
зброї. Європол (правоохоронне агентство 
ЄС) підрахував: «Ндрангета», яка склада-
ється з сотень кланів, має загальний обо-
рот в розмірі 44 млрд. євро щорічно. 

Голод внаслідок 
пандемії може вбити більше 

людей, ніж Covid-19  
До кінця цього року від голоду, 

спричиненого пандемією коронавіру-
су, може померти більше людей, ніж 
від самої інфекції. Так, щодня до кін-
ця року від голоду можуть помирати 12 
тисяч людей. До голоду призведе низка 
факторів, зокрема безробіття, збитки 
виробників їжі від карантину, труднощі 
з доставкою допомоги. Про це повідо-
мляє ВВС з посиланням на міжнародне 
об’єднання для боротьби з бідністю в 
світі Oxfam. В Oxfam виділили 10 особли-
во вразливих регіонів світу: Ємен, Конго, 
Афганістан, Венесуела, західна частина 
Субсахарської Африки, Південний Судан, 
Судан, Сирія, Гаїті. Щодо світової еконо-
міки, то її відновлення після потужного 
падіння внаслідок панде-
мії неможливе до кінця 
2020-го. Повне «одужан-
ня» - під великим питан-
ням і в 2021 році.

Чорне море
 може загинути за 10-20 років

Вода в Чорному морі перетворю-
ється на зелений кисіль через зміну 
клімату, опріснення, аномальні темпе-
ратури, каналізаційні скиди. Якщо так 
триватиме  далі, то море може загинути 
за 10-20 років. Про це Gazeta.ua розповів 
еколог Артур Микита. «Якщо буде таке ж 
навантаження і природа не встигатиме 
відновлюватися, морю залишається 10-20 
років. Сірководень може піднятися з гли-
бин, і море тільки від цього може померти. 
Вся Україна «цвіте». У всіх водоймах країни 
такі «цвітіння» й помирання водойм. Гине 
риба, гинуть живі організми. Такого жаху 
ще ніколи не було. Ріки, озера, ставки - все 
загниває. Чорне море й так найбруднішим 
вважається», - сказав еколог. Одна з при-
чин «цвітіння» води - зміна клімату. Плюс 
- змивання дощами із сільськогосподар-
ських угідь мінеральних добрив, пестици-
дів, агрохімікатів, скидання в річки та море 
мийних засобів. 

В Україні можуть 
з’явитися безкоштовні 
курси державної мови

Уповноважений із захисту державної 
мови Тарас Кремінь анонсував створен-
ня курсів української мови. Вони пови-
нні бути безкоштовними, а зацікавленість 
у них мають проявити навчальні заклади 
та органи місцевої влади. Поки безкоштов-
ні курси української мови існують лише 
на рівні волонтерства. Про це він сказав 
у інтерв’ю Радіо Свобода. Раніше Кремінь 
наголошував, що вважає дотримання за-
конодавства про державну мову одним зі 
своїх пріоритетів. У межах вітчизняного 
законодавства українці повинні спілкува-
тися державною мовою публічному про-
сторі; державному та комунальних сек-
торах; сфері обслуговування; підписах та 
маркуванні товарів і послуг. «Із волонтер-
ства ми починали створювати ЗСУ у 2014 
році. А сьогодні маємо, фактично, одну 
з найсильніших армій у Європі. 2014 рік 
ми починали, зокрема й із безкоштовних 
курсів на Майдані з вивчення української 
мови», - зазначив Кремінь.

Обмеження зарплати 
спікера ВР не стосується?

Спікеру Верховної Ради Дмитру Ра-
зумкову, який раніше виступив проти 
підвищення депутатських зарплат, у 
червні нарахували 47230 гривень плат-
ні. Про це повідомили в апараті ВР у відпо-
відь на запит Українських новин. Крім того, 
Разумкову нарахували 42040 гривень за 
виконання депутатських повноважень за 
травень. Тобто, в сумі - 89270 гривень. Пер-
ший заступник голови Ради Руслан Стефан-
чук і заступник голови Олена Кондратюк 
отримали по 47230 гривень зарплати і по 
42040 гривень за виконання депутатських 
повноважень. Слід нагадати, з квітня уряд 
обмежив розмір зарплати топ-чиновників 
та членів наглядових рад держкомпаній до 
47 тисяч гривень на місяць. Таке рішення 
було прийнято за дорученням президента.

Зеленський виручив 
за землю й нерухомість мільйони

Президент України вніс до деклара-
ції інформацію про зміну в майновому 
стані. Володимир Зеленський отримав 

дохід на суму 14,47 мільйонів гривень. 
Про це свідчать дані на сайті Національ-
ного агентства з запобігання корупції, пе-
редає РБК-Україна. Зокрема, він отримав 
1,356 мільйонів від продажу земельної ді-
лянки і 12,114 мільйонів - від продажу не-
рухомого майна. Однак, президент не вка-
зав, яке саме нерухоме майно було продано.

Україна продала 
рекордний обсяг зернових

Україна в 2019-2020 маркетинго-
вому році експортувала 57,2 мільйони 
тонн зернових. Це рекордний обсяг, який 
поставили на зовнішні ринки, передає 
пресслужба Мінекономрозвитку. Експорт 
пшениці досяг 20,5 млн. тонн, ячменю - 
5,08 млн. тонн, жита - 8,2 тис. тонн. Україна 
продала 30,3 млн. тонн кукурудзи, 791 тис. 
тонн інших зернових і зернобобових. Бо-
рошна експортували 334,2 тис. тонн. Укра-
їна входить до п’ятірки провідних країн 
- експортерів зернових за всіма основни-
ми зерновими культурами, а за грошовою 
оцінкою 2019 року наша країна посіла дру-
ге місце за експортом зернових після США 
з показником $9,6 млрд., обійшовши Ар-
гентину ($9,3 млрд.) та Росію ($7,9 млрд.).

Новий раціон для мишей: 
Держрезерв наповнять гречкою

Уряд має намір закуповувати гречку 
в резерв, повідомив міністр розвитку 
економіки, торгівлі та сільського гос-
подарства Ігор Петрашко. «Цього року 
гречкою засіяли на 10 тисяч гектарів біль-
ше - 74 тисячі. Необхідно, щоб почали заку-
повувати в резерв», - сказав він у інтерв’ю 
агентству Інтерфакс-Україна. Чиновник 
зазначив, що міністерство опрацьовує спо-
соби, як це зробити прозоро, щоб уникнути 
зловживань, як це було в минулі періоди. 
«З’їли миші», - так про факти зникнення 
майже 2700 вагонів зерна із запасів Дер-
жавного агентства резерву України напи-
сав у Facebook радник міністра внутрішніх 
справ Михайло Апостол. За його словами, 
апетит цих «мишей» коштував платникам 
податків понад 800 млн. грн.

На зношених електромережах 
виникло 156 тисяч аварій

В Україні 95% від обсягу мереж, що 
перебувають у незадовільному стані, 
становлять розподільчі мережі для по-
бутових клієнтів. Торік на такому облад-
нанні сталося 156 тисяч переривань пода-
чі світла. Як передають Українські новини, 
про це говорять аналітики Центру Еконо-
мічного Відновлення. За даними дослідни-
ків, перерви в електропостачанні України 
найвищі в Європі. Торік тривалість перерв 
досягла 683 хв. Для порівняння, в Руму-
нії цей показник удвічі нижчий - 290 хв., 
у Польщі - 180 хв., в Австрії - лише 24 хв. 
на рік. Іншою проблемою є значні втрати 
в мережах при розподілі електроенергії: 
торік вони перевищили 10% - вдвічі біль-
ше, ніж у провідних країн ЄС. Там - на рівні 
4-7%. Кріпильну арматуру руйнує корозія. 
Кабелі провисають і рвуться через вітер, 
дощ і обмороження. Трансформатори го-
рять через перевантаження. Їх розкри-
вають і ламають злодії, які крадуть мідь. 
Аналітики переконані: аби виправити си-
туацію, треба інвестувати не менше 1500 
дол/км електромережі. Зараз в 1 км інвес-
тують у 6 разів менше - 250 доларів. 

Заробітчани надсилають
 менше грошей додому

У січні-травні цього року в Україну 
трудові мігранти переказали $4,54 млрд. 
Це на $99 млн. менше, ніж торік. Напри-
клад, у травні 2020-го заробітчани надісла-
ли $805 млн. У травні 2019-го - $1,15 млрд., 
йдеться у звіті Нацбанку. У квітні цього 
року трудові мігранти переказали $826 
млн. Торік - $947 млн. У березні 2020-го в 
Україну надійшло $925 млн. проти $936 
млн. минулого року. Із загальної суми пере-
рахованих коштів за 5 місяців через нефор-
мальні канали переказали $1,83 млрд. 

Україна Світ

Ольга ЧОРНА.
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Мирослава 
КОЛОМІЙЧУКА :  Марія 
Коб’юк - завідувачка 

сектору культури 
Лановецької 

РДА, Людмила 
Польова - провідна 

інспекторка.гніздечко
Сімейне

Українки - щирі, добрі та мрійливі, 
Їхні голоси, мов чисте джерело.
Вони посеред інших - особливі,

Бо завжди випромінюють тепло.

СВІТЛОМИТІ 

Першу дружину 
Ларису Тарас 
вигнав зі свого 

серця, ні крапельки не 
шкодуючи за спільно 
прожитими роками. 
Тоді він тяжко хворів, 
витрачав чималі кошти на 
лікування, а вона викрала 
з дому всі заощадження 
і розтринькала їх з 
коханцем. 

Згодом, виздоровівши, він зно-
ву став керівником фірми. Якось 
прийшла до нього в кабінет моло-
да дівчина проситися на роботу. 
Будь-яку, сказала, навіть приби-
ральницею, аби було на хліб і до 
хліба. Скромно одягнена, без макі-
яжу, з голубими-голубими очима 
і волоссям пшеничного кольору, 
вона так благально дивилася на 
Тараса, що якась гаряча хвиля об-
дала його наскрізь, і він мовив: «Не 
годиться таким ніжним ручкам 
підлоги мити, щось інше придума-
ємо. Зайдіть через кілька днів».

Люба, так звали дівчину, стала 
працювати оператором. Була від-
повідальною і розсудливою. Тарас 
Семенович і сам не розумів, чому  
з якоюсь особливою увагою ста-
вився до дівчини, чому вирізняє її 
з-поміж інших колег? Чи не тому, 
що вона дуже нагадувала йому 
його перше кохання, милу, вродли-
ву Христинку, в котрої, як і в Люби, 
теж було довге волосся пшенично-
го кольору і великі голубі очі? 

Одного разу Тарас надав Любі 
премію за сумлінну працю. Колеги 
стали перешіптуватися: небагато 
часу пропрацювала, і раптом – пре-
мія! Чому ж іншим нема? Дехто 
вітав Любу, інші перестали з нею 
розмовляти…

Люба була пригнічена такою їх 
поведінкою, ця премія її не втішала. 
Було відчуття, наче завинила перед 
колективом. І вона не витримала: 
якось зайшла у кабінет свого на-
чальника. Тарас Семенович підвів 
здивовані очі: «Що сталося, Любо?».

Дівчина розгублено стала 
теребити тремтячими пальця-
ми ґудзики на кофтині: «Я хотіла 
сказати… Вірніше, спитати – чому 
саме мені премія дісталася? Колеги 
гніваються, незручно якось мені», 
- мовила на одній ноті. Тарас підій-
шов до Люби, взяв у свої руки її до-
лоні. «Учись жити простіше, Любо, 
і тоді тобі стане легше. А ця премія 
– заохочувальна, щоб іще краще 
працювала. Зрозуміла?». 

«Зрозуміла», - тихо мовила 
Люба і направилася до дверей, але 
Тарас випередив її і швиденько пе-
рекрутив у них ключик. Люба за-
вмерла, не могла зрушити з місця. 
Що задумав начальник? «Не спіши, 
Любонько. У мене хороше вино тут 
є. Як керівник – трішки випити в 
робочий час я тобі дозволяю», - 
усміхнувся лукавою посмішкою. І 
додав: «Виходь за мене заміж, і ніх-
то не посміє тебе образити». 

Люба почервоніла. Солодке 
вино заграло у жилах, огорнуло 

трепетом і теплою млістю, кожну 
її клітинку. Вона не знала, що має 
казати. Тоді Тарас Семенович спи-
тав, чи, бува, не лякає її різниця у 
віці, адже він старший від неї на 
дванадцять років. «Не лякає. Ви 
– красивий і молодий», - мовила 
несподівано для себе самої. Хотіла 
ще щось сказати, але Тарас умить 
вп’явся своїми гарячими вустами у 
її по-дитячому пухкі вуста… «Тепер 
ти будеш тільки моєю. Нікому тебе 
не віддам». 

Вони побралися тихо, без роз-
голосу. Так забажала Люба. Тарас 
ніколи їй не перечив, нічого для 
неї не шкодував. Возив її на ку-
рорти, на море, гарно вдягав. Вона 
дбайливо ставилася до чоловіка і 
ніколи не нагадувала йому про різ-
ницю у віці. Утім, він і не відчував її. 
Донедавна, коли помітив, що Люба 
якось змінилася. Чомусь ховає очі, 
уникає любощів, зсилаючись на 
погане самопочуття. А коли він 
вкотре заводить мову про дитину, 
спитає: «Куди нам спішити? Ще 
маємо час». «Для чого є час, Любо? 
Хіба ти не бачив, що у мене сивина 
з’являється у волоссі?», - Тараса аж 
трусило від таких розмов.

І це ще, як кажуть, було пів біди. 
Ось вчора він випадково підслухав 
розмову Люби з якимсь чоловіком. 
«Він – старий уже, і не чує, про що 
ми розмовляємо – спить, аж похра-
пує. Не хвилюйся, коханий», - засмі-
ялася Люба у слухавку. 

Тарас ніби прикипів до канапи. 
Оце «коханий» гострим мечем вда-
рило його по серцю. Збагнув: він 
знову ошуканий і зраджений. Не-
дарма Люба не хоче народжувати 
– у неї є інший, він навіть не сумні-
вається в цьому.

Зранку хотів сказати Любі, що 
підслухав її телефонну розмову, 
але настільки був виснажений 
безсонною ніччю, що вирішив від-
класти розмову. Люба ж була на 
диво веселою. Пробувала жарту-
вати. А потім сказала: «Жартую, 
що не плакати, коханий. Мушу по-
їхати до подруги, її прооперували, 
а з нею нікого нема. Пам’ятаєш На-
талю, колись вона приїжджала до 
нас?». Люба стала підбирати гарде-
роб для поїздки, а Тарас пішов за-
водити автівку і поїхав в офіс. 

Після роботи вирішив про-
стежити за дружиною. Поїхати в 
Наталчине село. Де живе – знав, 
колись відвозив її додому, як у них 
гостювала. У голові молотом ви-
стукували слова: 

«Він старий уже і погано чує, до 
зустрічі, коханий».

Ось і сусідній район. Чомусь пе-
рестають слухатися його руки, за-
ледве тримають кермо. Що з ним? 
Тіло стає якесь невагоме, чуже, 
темніє в очах і, мов крізь сон, він 
чує крик якоїсь дівчини, що стояла 
на тротуарі. Тільки – де вона? «Ти 
що, осліп?», - крізь віконце маши-
ни Тарас побачив старенького чо-
ловіка, який підтримував за руку 
перелякане дівча, яке збив автів-
кою. Чоловік наполягав викликати 
«швидку».

«Не треба «швидку», усе ми-
неться, зі мною усе гаразд, лишень 
коліно трішки розсікла. Зараз 
люди перебинтують, я саме пошту 
розношу», - лепетала дівчина. 

Тарас дістав валідол. Бризнув 
водою на обличчя. Йому стало 
легше. Мабуть, тиск підскочив, 
весь день на нервах був, пояснив 
старенькому. І запропонував Со-
фійці, так звали дівчинку, відвезти 
її додому, хай оговтається від при-
крої пригоди, а пошту ще встигне 
рознести – день тепер довгий. Ді-
вчина сказала, що краще відвезти 
її до сільської ради, де мама її пра-
цює головою, а колись, мовляв, теж 
листоношею була. 

«А он і мама з роботи йде, - мо-
вила Соня. – Зупиніть, будь ласка». 
Тарас Семенович відчиняє двері й 
не може повірити своїм очам: на-
зустріч доньці поспішає Христина! 
Його перше, незабутнє кохання. 
Широко розплющеними очима 
Христя дивиться то на Софійку, то 
на Тараса, в якого від хвилювання 
засіпалися повіки.

«Ти? Де ти тут взявся, Тарасе?», 
- схвильованим голосом спитала 
Христя. Він розповів про прикру 
пригоду на дорозі, коли йому стало 
зле, і зачепив автівкою Соню. Яке 
щастя, що все обійшлося. «Гарна 
у тебе донечка, Христю!», - ска-
зав, зворушений несподіваною 
зустріччю. «Врахуй, листоношею 
працює», - з іронією мовила Христя 
і, обнявши дочку, повела її додому.

Тарас іще з годину просидів в 
машині, у нього відпало бажання 
їхати до Наталки і щось з’ясовувати. 
Перед очима, мов кадри з кінофіль-
му, пролітали спомини. Тоді, коли в 
його житті була Христя, яку щиро 
кохав, з якою планували спільне 
майбутнє. Познайомилися вони на 
залізничному вокзалі у Тернополі. 
Тарас їхав додому на вихідні. Хрис-
тя – з базару, де продавала зелень з 
городу. Поїзд запізнювався, а дощ, 
як навмисне, лив, як із відра. Хрис-
тя підставила йому парасолю: «Хо-
вайтесь, хоч трішки вас прикрию».

Намоклі, але веселі, вони сіли 
поруч у вагоні, розговорилися, об-
мінялися мобільними номерами. 
Тарас тоді вчився в економічному 
виші, став часто приїжджати до 
Христі. Іноді – вона до нього. Вони 
були щасливі та не могли насити-
тись своїм коханням, якби не той 
злощасний день, коли на площі, 
де вони годували голубів, їх не по-
бачила Тарасова мама. Приїхала в 
справах до обласного центру.

«Ось чому ти останнім часом 
так рідко додому приїжджаєш? 
Наречену знайшов?», - єхидним 
тоном спитала вона, презирливо 
розглядаючи Христю. - «Ви вчи-
теся разом?» «Ні, я листоношею 
працюю у своєму селі», - зніяковіло 
відповіла Христя. Тетяна Петрівна 
– так звали матір Тараса зарегота-
ла: «Ти чуєш, сину? Листоношею 
вона працює! Не соромно буде в 
дружини таку брати?»

В очах Христі виступили сльо-
зи: «Я не соромлюся своєї профе-

сії. Вона мені навіть подобається 
– щодня мене люди виглядають. 
Вступати до вишу не виходило: 
мама померла, а в батька коштів 
нема – п’ять років маму лікував», 
- голос Христі тремтів. Вона бла-
гально глянула на коханого, але він 
чомусь її не захистив, розгублено 
мовив Христі:

«Наступного тижня приїду», - і 
поплентався за матір’ю.

Вона чекала його тиждень, дру-
гий, третій, але Тарас не приїхав. 
Переселився з гуртожитку на квар-
тиру, аби Христя його не знайшла, 
бо так забажали батьки, більше 
того – вони пригрозили йому, що 
виженуть з дому, не даватимуть 
коштів на навчання. Тим паче, що 
давно мають для нього наречену 
– доньку їх ліпшого друга, дівчина, 
мовляв, зазнала зради, має доньку, 
тому буде йому вірною. 

Часті сварки замучили Тараса 
і, зрештою, він послухав батьків. 
Так у його житті з’явилася Лариса. 
Скільки разів потім він шкодував 
про свій вчинок! Скільки разів до-
рікав батькам, що змусили його 
покинути Христю. Згодом, коли 
Лариса показала своє справжнє об-
личчя, мати сама визнала свою по-
милку, але було пізно… Чи не тому 
він впустив у своє серце Любу, адже 
була надто схожою на Христину? І 
знову історія повторилася. У Люби 
з’явився інший… 

Тарас Семенович спохопився: 
час їхати додому. Але щось не від-
пускало його з цього невеличкого 
красивого села, з вулички, де живе 
Христя з донькою, яку він бачив 
уперше, але вже встиг полюбити. 
Цікаво, хто її чоловік? Зателефо-
нував Любі, але вона не брала слу-
хавки. Тарас здивувався, що зрадів 
цьому, відчув полегшення на душі.

Ватяними ногами він виходить 
з автівки, ступає на подвір’я Христі. 

Скільки разів уявляла вона 
їхню з Тарасом зустріч! Збирала 
слова, які хотіла сказати. Гадала, 
вголос викричить  свій біль. А зу-
стрівши, душа її розтанула, як сні-
жинка, і вона ледь чутним голосом 
мовила: «Заходь, Тарасе. Ми з донь-
кою так довго на тебе чекали. Соня 
– твоя донька, а моє серце досі на-
лежить тобі. Та тільки тобі вирішу-
вати, зостанешся тут чи ні». 

Мов невинне кошеня, Тарас 
ніжно пригортав Христю до своїх 
грудей. Відчув її гаряче дихання. 
Здавалося, не було між ними ані 
сліз, ані розчарувань, ані двадцяти 
років розлуки.

«Я більше ніколи вас не по-
кину, Христинко. Клич Софійку. 
Давай повечеряємо. Я дещо при-
хопив із собою у дорогу. Та й у тебе 
так смачно кухнею пахне. Мені слід 
вибачитися перед тобою, перед 
донькою, але тепер я точно знаю: 
листоноша – дуже потрібна і по-
чесна професія, і я пишаюся вами, 
рідні мої».

Марія МАЛІЦЬКА. 

ЛИСТОНОШАНевигадана історія

Тарас Семенович весь день прискіпувався до працівників своєї фірми, хоча й 
добре розумів, що був неправий. Однак, на душі було так кепсько, що не знав, де 
себе подіти. Чому доля знову руйнує цеглинки його надій, здобутків і сподівань? 

Здавалося б, усе, про що мріяв, у нього є: кар’єра, дороге авто, квартира в обласному 
центрі, облаштована сучасними меблями, красуня-дружина. І все це стало 

неважливим після вчорашнього дня, коли збагнув – його знову зрадили і надурили.

Малий вінок сонетів 
Дружині Надії 

1
Із квітувань з’явилась ти,
Це ніжність визріла під небом,
Де помедовіла потреба
З тобою ночоденням йти.
Помежи дум росокраплин
Пелюсткограє це жадання.
Через пітьмависька блукання
Пірна душа у вир глибин.
Таємність зрілопізнання
Злу одинокість проганя.
Цей дар інакшості не знає.
І хмелетрунок двочовна
Гріхогубами віщознак
Ховає, та не заховає.

2
Із квітувань з’явилась ти,
Як умокнувсь в джерельність 
дива.
Чуття незнані враз відкрились,
Збагнувши іскроспалахів мотив.
Ця ніжність визріла під небом,
Де тілотрепетність жила.
Прогнав геть часофліртність 
зла
І ласоквапний нурт од себе.
Бо помедовіла потреба
У літуванні зрілих стебел
Свій руслогін відрад знайти.
Вогнесплетінь високий вал,
Як магоз’явності кинджал, 
Звелів крізь ночодення йти.

3
Помежи дум росокраплин
Зродились перші доленоти,
Неначе жагострунний дотик
Ще невідомих верховин.
Пелюсткограє це жадання
Спинити повінь легкозгуб.
Оманозвабності погуб
Позбулась течія кохання.
Через пітьмависька блукання
Улився в співи філігранні
Проз нуртовиння самотин.
І обійняв враз жахострах,
Що будні спопелить огидний крах
І не пізнаю вир глибин.

4
Таємність зрілопізнання,
Чуттєвоповені потоки
Через дно серця надглибоке
Вручили снагоклич до дня.
Злу одинокість проганя
Червонониткова високість.
І нерву золотий неспокій
Враз недосяжне доганя.
Цей дар інакшості не знає.
І лушу крилами черкає
Літання до гнізда чекань.
Ці свіітломиті вибухові
Ще й досі динамітять в крові,
Бо не вмира шал почувань.

5
Їх мелетрунок двочовна
Це зріло мореокеання.
Згадав, як з берега світання
У струми плила таїна.
Гріхогубами віщознак
Навколосвіттю подавала
Тепер прожитого навала – 
Моя тривога і вина. 
Ховає, та не заховає
Підступних заспокоєнь Каїн
Роздумувань п’янкі клубки.
Не взнають почування прірви
Нев’янучі і неймовірні
Веселкоголосні думки.

Ігор ФАРИНА,
 м. Шумськ.

 

У таку негоду добрий 
господар і собаки на вулицю 
не випустить. Ані живої 

душі навколо. Лише вона – в 
тоненькому літньому платтячку, 
яке через безперервний дощ 
прилипло до тіла, що трусилося 
від холоду і страху перед 
незвіданим майбутнім.

У той день Іра, як і щодня, з усмішкою 
у прибраній оселі та ароматною вечерею 
за столом чекала на повернення з робо-
ти чоловіка. Він затримувався. Майже на 
годину. А коли зачинив за собою вхідні 
двері, одразу ж пішов у душ.

Іра мовчки розігрівала вечерю. Мов-
чазну тишину порушило сповіщення в 
її мобільному. На екрані висвітився не-
відомий номер. Відкрила повідомлення 
і застигла на місці. Це були пікантні світ-
лини, на яких її чоловік зі співробітни-
цею.

Поки Андрій приймав душ, Іра зби-
рала свої речі. Зустрілися в коридорі. Він 
спершу здивовано глянув, а потім пішов 
в атаку і, замість того, щоб попросити 
вибачення або, принаймні, щось намага-
тися пояснити, вилив на дружину купу 
бруду:

— А що ти хотіла? Я — успішний біз-
несмен, мною захоплюються красиві ді-
вчата. А хто ти така? Задрипанка? Сіра 
мишка? Ти ні з чим до мене прийшла, ні 
з чим і підеш.

Опустивши голову, обважнілу від 
сліз, що застигли в очах і ось-ось мали 
пробитися назовні, Іра вийшла, наза-
вжди зачинивши за собою двері.

У парку вона дала волю сльозам. Не 
знає, як довго сиділа отак на лавочці й 
оплакувала свою долю, як раптом небо, 
немов у змові з нею, почало кидатися 
блискавицями. Їй було страшно, але во-
роття назад немає. До чоловіка вона не 
повернеться. Більше нікуди іти їй, сиро-
ті, але світ не без добрих людей. Тепер 
вона мусить бути сильною.

…Андрій знайшов її. Через десять ро-
ків. Життя добряче випробувало їх. Іру 
воно зробило сильнішою і впевненішою 
в собі. Він же, маючи багато, практич-

но все втратив. Як і віру в себе та в свої 
сили. Тепер він дедалі частіше згадував 
про неї, свою дівчинку, яка любила його 
і багато йому прощала (непростимою, як 
виявилося, для неї була тільки зрада) і 
завжди вірила в успіх свого чоловіка. Не 
розумів і не усвідомлював і  тоді цінності 
її щирих почуттів і того, що так він легко 
відпустив і втратив, що зруйнував свої-
ми руками.

Андрій стояв на порозі будинку Іри. 
Вона не впустила його в свій дім. Гово-
рили на вулиці. Андрій не міг відірвати 
погляду від колишньої дружини:

— Ти… ти стала ще красивішою, ніж у 
юності. Прости, я таким дурнем був. Да-
вай почнемо все спочатку.

— Давно простила. Але між нами все 
закінчилося ще в той далекий вечір. У 
мене – сім’я, коханий чоловік, який ще 
жодного разу нічим не дорікнув мені. І… 
ти знаєш, як би це дивно зараз не про-
звучало, я навіть вдячна тобі за те, що не 
зупинив мене тоді. Це стало поштовхом 
у нове життя – без фальші, брехні, без до-
мінування грошей над щирими почуття-
ми. Прощавай.

Андрій пішов, як побитий собака. У 
вухах гуло від її слів. Це вже не та Іра, яка 

колись була без пам’яті в нього закохана. 
Вона змінилася. Стала сильною і само-
достатньою. А чого досягнув він без неї? 
Та нічого. З того часу в нього все пішло 
шкереберть. Він втратив усе. Коханка 
втекла, коли він збанкрутував. Друзям 
теж став нецікавим. Вже декілька разів 
змінював місце проживання, хотів по-
чати все спочатку, та від себе не втечеш. 
Відколи прогнав Іру весь його хиткий і 
фальшивий світ став перетворюватися 
в руїну. Занадто пізно він це усвідомив.

…Уже світало. Ранні пташки весело 
щебетали про прихід нового дня. Усі ра-
діли, метушилися в своїх щоденних кло-
потах. Тільки Андрій нікуди не поспішав. 
Він усю ніч просидів на лавочці у сквері. 
Багато думав, згадував, аналізував своє 
колишнє нікчемне життя. Він не знав, 
як житиме далі, бо всі ті десять років на 
денці його серця ще жевріла надія по-
вернути колишню дружину. Вчора надія 
згасла. І винен у всьому він.

Андрій неквапом піднявся з лавки 
і пішов уздовж скверу. Чоловікова тінь 
щоразу віддалялася, поки не розчинила-
ся десь у натовпі, як і тінь минулого, що 
ятрила його, колись черстве, серце…

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

Мені б лише очі, 
щоби до кінця 
днів бачити 

небо. Різне. То грізне, 
наче передвіщення 
Страшного Суду, то 
грайливе з кудлатими 
м'ячиками хмаринок, 
які збиваються в отару 
і овечками пливуть по 
горизонту. То зовсім 
чисте, тільки синь і все, 
і більш нічого, то мутне, 
запилене, задимлене 
сірістю днів і думок. 
Воно бо розмаїте. Воно 
- прекрасне.

Мені би ноги, щоби хо-
дили до кінця мого віку, 
по росах, по травах весни, 
літа і по осінніх зливнях. 
Щоби несли мене до тих, 
що чекають, до тих, кого 
люблю і хто любить мене.

Мені би вуха, щоби 
не переставати чути спів 
пташок всяких, які тільки 
є. І горобчиків, і ластівок, 
синичок, трелі соловей-
ків, і каркання ворон, і 
скрекотання сорок... Їм 
всім є що сказати.

Мені би мова, наза-

вжди, доки повітря в 
грудях, для молитов, для 
слів подяки, для слів лю-
бові, для похвали Творця!

Мені би нюх, щоби, 

поки жива, скільки відмі-
ряно, стільки могла б ню-
хати іриси і півоніі, матіо-
лу і бузок, акацію, калину 
і жасмин. Щоби з тим аро-

матом і самій розчини-
тись повітрям і п'янити, 
зачаровувати весь світ.

Мені би руки, щоби 
могти обіймати завжди, 
поки є сил, тих, кого лю-
блю. Брати в них частин-
ку тепла і віддавати сво-
го, щоби могти і далі йти, 
і далі жити, працювати, 
писати, співати, готувати 
вечері і сніданки.

Мені би серце, щоби 
отак стукотіло то радіс-
тю, то щемом, то печал-
лю. Лиш би без скверни. 

Лиш би омитись від бру-
ду. Лиш би зуміло бачити 
завжди частинку добра, 
навіть серед хаосу, криз, 
пропасті.

Мені б не втратити 
Тебе, Боже, серед мамон, 
божків, спокус, нарікань і 
відчаю.

Мені б лиш небо.
Лиш поруч рідні.
Лиш навколо квіти. 
І Твоя любов, Твоя 

сильна Рука і Поміч…

Неля ДРИБОТІЙ.

Тінь минулого

Душевне

На перехрестях долі

Небо гуркотіло і здригалося від потужного грому, безжально, вусібіч 
кидалося блискавицями. Вони загоралися десь високо-високо і розсікали 

темне нічне полотнище. Від цього ставало  моторошно і дуже страшно.

 І Твоя любов, Твоя сильна рука і поміч…
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ВИЩА ЛІГА
12 липня у п’ятому турі 

вищої ліги чемпіонату Терно-
пільської області відбулося 
три поєдинки:

«Збруч-Агробізнес» (Під-
волочиськ) – «Колос» (Бучач) 
– 4:3 (2:1)

ФК «Козова» – «Нива» (Те-
ребовля) – 1:3 (0:2)

 «Агронива-ТНПУ» (Терно-
піль) – «Дністер» (Заліщики) 
– 0:1 (0:1)

ПЕРША ЛІГА
12 липня у п’ятому турі 

першої ліги чемпіонату Тер-
нопільської області відбулося 
п’ять поєдинків:

 «Колос» (Зборів) – ФК «На-
раїв» – 3:5 (1:2)

 «Нива» (Підгайці) – «Рідна 
Борщівщина» (Борщів) – 1:2 
(1:1)

 «Поділля» (Васильківці) – 
«Хатки» (Бережани) – 2:1 (1:0)

 «Вікнини» (Вікно) – ФК 
«Трибухівці» – 2:2 (1:1)

ФК «Мельниця» (Мельни-
ця-Подільська) – «Нива» (Горо-
дниця) – 0:0

НА ПОЛІ ВЕТЕРАНИ
11 липня відбувся повний 

другий тур чемпіонату Тер-
нопільської області серед ве-
теранів. Пройшли поєдинки у 
трьох населених пунктах.

 «Галич» (Збараж) – ФК «Гаї 
Шевченківські» (Байковецька 
ОТГ) – 1:0 

«Нічлава» (Копичинецька 
ОТГ) – «Агрон-Агропродсер-
віс» (Настасів) – 0:3

«Ветеран» (Товстенецька 
ОТГ) – «Ветеран-ЗУКФ» (Тер-
нопільський р-н) – 0:8 

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ 
ТА ЛІГА 

ТЕРНОПІЛЬЩИНИ
У середу, 15 липня, в при-

міщенні Асоціації футболу 
Тернопільщини відбудеться 
жеребкування півфінальних 
пар Ліги чемпіонів та Ліги Тер-
нопільщини сезону-2019/20.

Початок жеребкування о 
17.00. На нього запрошуються 
представники команд півфіна-
лістів.

Нагадаємо, до цієї стадії 
змагань пробилися: Ліга чем-
піонів Тернопільщини – «Ліс-
ма» (Шляхтинці, Тернопіль-
ський район), ФК «Плотича» 
(Тернопільський район), 
«Нічлава» (Колиндяни, Чорт-
ківський район), ФК «Цвіто-
ва» (Бучацький район); Ліга 
Тернопільщини – «Говерла» 
(Дубівці, Тернопільський ра-
йон), ФК «В. Глибочок» (Тер-
нопільський район), «Галичи-
на» (Чернихівці, Збаразький 
район), ФК «Зарубинці» (Зба-
разький район).

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ФУТБОЛ

"Матч за Суперкубок України пла-
нується провести 25 серпня 

в Києві на НСК "Олімпійський". Новий 
сезон в елітному дивізіоні чемпіонату 
країни може початися 22 серпня. Київ 
для Суперкубка в нинішній ситуації - най-
оптимальніший варіант. І не тільки через 
те, що чемпіон країни і володар Кубка ба-
зуються в Києві. Річ у тому, що відразу піс-
ля матчу за Суперкубок головний тренер 
національної команди Андрій Шевчен-
ко зможе дістати в своє розпорядження 
збірників "Шахтаря" і "Динамо", щоб по-
чати підготовку до матчу збірної Украї-
ни проти команди Швейцарії", - заявив 
генеральний директор УПЛ Євген Дикий. 
У Суперкубку зустрінуться володар Куб-
ка України київське "Динамо" та чемпіон 
України донецький "Шахтар".

* * * * *

У першому матчі 1/8 фіналу в Ні-
меччині "Шахтар" обіграв "Воль-

фсбург" з рахунком 2:1. Якщо "гірники" 
пройдуть німців, то за результатами же-
ребкування у чвертьфіналі зустрінуться 
з переможцем пари "Айнтрахт"-"Базель" 
(перший матч 0:3). Матчі-відповіді 1/8 
фіналу відбудуться 5 або 6 серпня. Якщо 

"Шахтар" вийде у півфінал, то там на укра-
їнців чекатиме переможець четвірки: 
"Інтер"/"Гетафе" - "Рейнджерс"/"Байєр".

* * * * *

У наступному сезоні в першій лізі 
з'являться чотири нові команди, 

які забезпечили собі вихід з другої ліги. 
Це команди, які посіли перші-другі міс-
ця груп А і Б: "Нива" Тернопіль, "Полісся" 
Житомир, "ВПК-Агро" Мандалинівка і 
"Кристал" Херсон. 

Клуби першої ліги, які посядуть 15-16 
місця зіграють з третіми командами груп 
А і Б другої ліги: "Верес" Рівне і "Альянс" 
Липова Долина.

* * * * *

Груповий раунд Ліги чемпіонів 
2020/2021 стартує 20 жовтня. Дру-

гий тур заплановано на 27-28 жовтня, 3-й 
тур - 3-4 листопада, 4-й - 24-25 листопада, 
5-й - 1-2 грудня, а 6-й - 8-9 грудня.

Матчі плей-офф розпочнуться 16 лю-
того 2021 року. Чвертьфінали - 6 та 7 квіт-
ня, матчі-відповіді - 13 і 14 квітня. Перші 
півфінальні ігри заплановані на 27 і 28 
квітня, а матчі-відповіді - на 4 і 5 травня. 
Фінал відбудеться в Стамбулі 29 травня.

Україну на груповому раунді пред-
ставлятиме "Шахтар", срібний призер 
чемпіонату країни посперечається за 
місце на основній стадії турніру в квалі-
фікації.

* * * * *

Найрезультативнішим футбо-
лістом 21 століття за системою 

гол+пас став аргентинський форвард 
"Барселони" Ліонель Мессі, який набрав 
1015 очок. Аргентинець забив 700 голів 
та віддав 315 гольових передач в 862 
матчах.

Другу сходинку посів португальський 
форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду 
на рахунку якого 986 очок (728+258).

До топ-3 також потрапив шведський 
нападник "Мілана" Златан Ібрагімович - 
717 (521+196).

* * * * *

Збірна України з футболу може 
провести товариські матчі проти 

Франції та Польщі восени 2020 року. У 
разі успішних переговорів, товариський 
матч проти Франції відбудеться 7 жов-
тня, а зустріч з Польщею - 11 листопада.

СПОРТАРЕНА

Рахунок у зустрічі 
відкрив нападник 
Руслан Степанюк, 

який зумів вразити ворота 
"Динамо" на 11-й хвилині. 
На 28-й кияни зрівняли, 
відзначився Беньямін 
Вербіч.

Командам не вдалося ви-
явити переможця за 90 хвилин, 
через що довелося зіграти овер-
тайми, які також завершились 
з рахунком 1:1. На "Ворсклу" і 
"Динамо" чекала серія пенальті, 
де сильнішими виявились київ-
ські гравці (серія пенальті 8:7). 

На шляху до фіналу "Вор-
скла" здолала ковалівський "Ко-
лос" в 1/8 фіналу, чернігівську 

"Десну" у чвертьфіналі, а у пів-
фіналі полтавчани перемогли 
"Маріуполь" в серії пенальті.

"Динамо" пройшло доне-
цький "Шахтар", "Олександрію" 
і "Минай".

Найкращим бомбардиром 
Кубка України-2019/20 став 
півзахисник "Альянсу" з Липо-
вої Долини Владислав Шарай. У 

футбольному розіграші Шарай 
забив 4 м'ячі. У першому раунді 
він забив один м'яч "Ужгороду" 
(2:0), у другому - двічі вразив во-
рота "Чайки" (4:1), а в третьому 
матчі приніс перемогу команді з 
Сумщини над "Балканами" (1:0).

Представник нижчих ліг 
очолює рейтинг бомбардирів 
Кубка України вже 9-й раз в іс-
торії і третій сезон поспіль. 
"Альянс" розпочинав сезон у 
другій лізі України з футболу, де 
за підсумками сезону посів тре-
тє місце і гратиме стикові матчі 
за вихід у першу лігу.

На рахунку 23-річного Вла-
дислава Шарая 18 матчів і 10 
голів у другій лізі.

«ДИНАМО» вимучило Кубок
У фіналі Кубка України з футболу полтавська "ВОРСКЛА"

 програла київському "ДИНАМО" в серії пенальті.

Популяр-
ний сайт 
«Еспресо ТВ» 

оприлюднив дані, 
які стосуються 
«спортивної» ді-
яльності відомого 
олігарха Ігоря 
Коломойського. Виявляється, упродовж 
років мільярдер кидав напризволяще 
вже не один клуб, власником або спів-
власником якого він був. Така ситуація 
вже стає неприємною тенденцією

Футбольні проекти 
Ігоря Коломойського

"ДНІПРО". Основний клуб так званого "пулу 
Коломойського". За багатомільйонні борги по-
збавлений професіонального статусу та офіційно 
розформований у 2019-му. Президент і основний 
спонсор – Ігор Коломойський.

"КРИВБАС" (Кривий Ріг). У 2013 році завершив 
свою історію в УПЛ через припинення фінансуван-
ня основним спонсором Ігорем Коломойським. На 
даний момент "Кривбас" виступає в ЧУ серед ама-
торів.

"АРСЕНАЛ" (Київ). За повідомленнями ЗМІ, 

Ігор Коломойський припинив фінансування клубу 
у 2013 році, команда опинилась під загрозою зник-
нення, допоки новим власником не став Олександр 
Онищенко, який закрив борги клубу.

"КАРПАТИ" (Львів). Хоч сам Коломойський пу-
блічно спростовує своє право власності, відомо, що 
половина клубу належить саме йому через офшор-
ну компанію "КрисалХолдингс". Поточного фінан-
сування клубу Коломойський не здійснює. "Карпа-
ти" посідали останнє місце в УПЛ і вже знялися з 
чемпіонату.

"ВОЛИНЬ" (Луцьк). Офшор "МантімусКомер-
шиал Лтд", який пов’язують з наближеним до 
Ігоря Коломойського луцьким політиком Ігорем 
Палицею, є основним засновником клубу. "Во-
линь" претендує на вихід в УПЛ. Очевидно, що нині 
Коломойський безпосередньо не має стосунку до 
фінансування клубу, натомість, спонсором ФК є 
його соратник Палиця, задля політичного впливу 
у регіоні.

"НАФТОВИК" (Охтирка). Перед початком се-
зону другої ліги 2018/2019 футбольний клуб 
"Нафтовик-Укрнафта" не пройшов атестацію на 
наступний сезон, тим самим припинивши своє іс-
нування.

Про баскетбольні проекти олігарха – 
у наступному номері.

ЗА ЩО Б НЕ ВЗЯВСЯ – ЗАКОПАЄ

«ЗОРЯ» 
СКОРИСТАЛАСЯ ОСІЧКОЮ КИЯН

11 і 12 липня відбулися матчі 30-го туру 
Української Прем'єр-ліги. 

Київське "Динамо" втретє поспіль втра-
тило очки в УПЛ, зігравши внічию з "Олек-
сандрією". У той же час "Зоря" обіграла "Ко-
лос" і вийшла на другу сходинку. Після цього 
туру визначилася перша пара плей-офф за 
путівку в Лігу Європи. "Колос" зіграє проти 
"Дніпра-1" на своєму полі. 

РЕЗУЛЬТАТИ МАТЧІВ:
 "Колос" - "Зоря" - 0:2
 "Дніпро-1" - ПФК "Львів" - 3:2
 "Маріуполь" - "Олімпік" - 1:4
"Олександрія" - "Динамо" - 2:2
"Десна" - "Шахтар" - 2:4
"Карпати" - "Ворскла" - не відбувся, "Кар-

пати" виключені з УПЛ
Українська Прем’єр-Ліга визначила най-

яскравішого футболіста з 
усіх, які взяли участь у мат-
чах 30-го туру Favbet Ліги. За 
підсумком голосування пе-
ремогу здобув півзахисник 
«Зорі» Владислав Кочергін.
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МОЛОЧНА СИРОВАТКА – один з доступних продуктів, який 
використовують на городі. Цей залишковий продукт, що на 
95% складається з води, містить значну кількість мікроеле-
ментів, які потрібні рослинам у період вегетації. Кальцій, калій, 
фосфор, магній, азот, амінокислоти, вітаміни в комбінації з мо-
лочнокислими бактеріями здатні творити чудеса на огірковій 
грядці при правильному використанні. 

Мікрофлора рідини теж відіграє істотну роль: молочно-
кислі бактерії прискорюють процес розкладання органіки на 
прості складові, які рослини легко й швидко засвоюють. Більше 
того, вони пригнічують життєдіяльність шкідливої мікрофло-
ри – збудників грибкових захворювань, особливо борошнистої 
роси.

У чистому виді використовувати сироватку для підго-
дівлі й обробки огірків не рекомендується: кисле середови-
ще змінить рН ґрунту не в кращу сторону, що негативно по-
значиться на розвитку культури. Крім того, у нерозбавленому 
стані вона здатна викликати хімічні опіки ніжних листів. 

ЯК ПРИГОТУВАТИ ЦІЛЮЩЕ ДОБРИВО
Базовий розчин для поливу під корінь готують із 1 л си-

роватки й 10 л води, підігрітої до 23-25°С. Для позакореневої 
обробки розводять водою 1:3. Для посилення дії сироваткової 
підгодівлі до базового розчину часто додають невелику кіль-
кість йоду або попелу.

Селекціонери розробили спеціальний розчин, що сприяє 
швидкому насиченню ґрунту корисними речовинами, поліп-
шенню структури. На 200-літрову бочку знадобиться: дріжджі, 
що забродили, та цукор – 3 л (готовлять із 100 г цукру й невели-
кого шматочка живих дріжджів протягом 3 днів); пташиний по-
слід – 1/2 цебра; компост – 1 відро; пісок – 2,5-3 кг; попіл – 1-1,5 
кг; дернова земля – 3-4 кг; сироватка – 1 л.

Компоненти закладають у бочку, перемішують, доливають 
води, краще дощової або озерної, до країв і витримують у тіні 
тиждень. Вносять у ґрунт, попередньо розбавивши рівною кіль-
кістю води.

Досвідчені дачники рекомендують інший рецепт. Готов-
лять живильну суміш у неметалічний діжці. На 200 л беруть: 
м’якушка дріжджового хліба – 400-500 г; варення (будь-яке) – 3 
л; гній коров’ячий або кінський, або пташиний послід – 1/2 від-
ра; садова земля – 1/2 відра;  рубана трава, солома або листя - 1 
відро; сироватка – 1 л.

 Суміш кладуть у діжку, доливають воду, перемішують, за-
лишають на півтора тижня для шумування під навісом. Розчин 
застосовують для кореневої й позакореневої підгодівлі, попе-
редньо розбавивши його водою в співвідношенні 1:4.

Рецептура розчину для стимуляції повторної хвилі цвітін-
ня й зав’язування огірків (на 10-літрове відро): сироватка – 2 
л; цукор – 150 г.

Під час цвітіння й зав’язування плодів для підгодівлі вико-
ристовують склад з наступних компонентів: базовий розчин 
сироватки – 2 л; зола – 1 склянка; мед – 5 ст. л.; йод – 10 крапель. 
Суміш настоюють 2-3 дні, після чого вносять під корінь.

Підгодовувати сироваткою огірки можна протягом усього 
сезону вегетації, оскільки вона не містить агресивних хімічних 
домішок, що накопичуються в плодах. Оптимальна періодич-
ність підгодівель – кожні 10-12 днів. Якщо відразу після обпри-
скування огірків або наступного дня пішов дощ, висока ймо-
вірність, що він змиє живильну суміш до того, як вона встигне 
всотатися. Рекомендується повторити обприскування, коли 
знову встановиться суха погода.

ПОЛИВАЄМО ОГІРКИ 
СИРОВАТКОЮ

Рецепти народних добрив та користь 
для овочів молочних продуктів

Найголовніше – 
не допускати 
загущення посадок, 

вчасно видаляти зайві 
вуса, сухі й уражені зелені 
листи. Дотримувати 
сівозміни, вирощуючи 
суницю на одному 
місці не більш п’яти 
років. При сильному 
ураженні хворобами 
проводять трикратне 
обприскування 
сучасними фунгіцидами: 
перше – у момент 
оголення бутонів, 
друге – через 10 днів 
після першого й третє – 
відразу після збирання 
врожаю. Під час сильних 
дощів ґрунт між 
грядками рекомендують 
замульчувати ошурками.

Після плодоносіння у полу-
ниці наступає друга хвиля на-
рощування листів, відростання 
нових ріжків (укорочені одно-
літні пагони) і закладення но-
вих квіткових бруньок. У ріж-
ках відкладаються живильні 

речовини, які рослини будуть 
витрачати в наступному році 
на закладання ягід. Тому важ-
ливо створити полуниці най-
сприятливіші умови: видалити 
бур’яни, акуратно обрізати всі 
старі листи, намагаючись не 
ушкодити серденька й молоді 
листочки, видалити вуса, роз-
пушити ґрунт (близько кущів 
рихлити глибоко не можна, 
щоб не ушкодити кореневу 
систему), зробити кореневу 
підгодівлю. Краще користува-
тися спеціальними для полу-
ниці добривами, що містять усі 
необхідні елементи в збалан-
сованому виді, або амофоскою 
– вона, крім основних елемен-
тів живлення (азот, фосфор, 
калій), містить кальцій, магній 
і сірку. А добрива, що містять 
хлор, протипоказані.

У цей час можна внести пе-
регній, який ще й поліпшить 
структуру ґрунту. Після вне-
сення сухої підгодівлі полу-
ницю поливають і до кінця 
сезону тримають ґрунт у воло-
гому стані, поливаючи рідко, 
але рясно. Потім грядки ба-
жано замульчувати, тоді й по-
ливи можна буде скоротити й 
бур’янів не буде. Залишиться 
тільки видаляти вуса, що від-
ростають, – цей прийом стиму-
лює рослини для закладення 
нових квіткових бруньок.

Якщо молоді листочки по-
луниці, що відростають, змор-
щуються, деформуються, ви-
ходить, на рослині поселився 
суничний кліщ. Проти нього 
полуницю обробляють інсек-
тицидами або розчином коло-
їдної сірки.

ПОЛУНИЧНІ ГРЯДКИ: 
що робити зараз

Відплодоносила полуниця. Але за літніми дачними 
турботами не варто забувати, що догляд за полуницею в 

липні й серпні – основа врожаю майбутнього року.

ФОРМУЄМО КУЩ 
ДЛЯ КРАЩОГО ВРОЖАЮ

У пасинкування перців є прихильники й су-
противники, що приводять розумні аргументи 
на користь своєї точки зору. Перші наполягають 
на тому, що це обов’язкова процедура, адже па-
синкування необхідне по наступних причинах: 
сприяє розвитку більш довгого основного па-
гону; зменшує затінення коренів; поліпшує аси-
міляційну діяльність листів; виключає витрати 
живильних речовин на ріст непродуктивних 
пагонів. Другі вважають, що обривати пасинки 
– безперспективне заняття: у технології не так 
просто розібратися; це забирає час; видалення 
пагонів – додатковий стрес для перців. Істина, 
як завжди, десь посередині. Найчастіше пасин-
кування необхідне, але деякі сорти перцю мо-
жуть спокійно без нього обійтися.

КОЛИ ПАСИНКУВАТИ 
ПЕРЕЦЬ НЕОБХІДНО?

Процедура пасинкування не просто бажана, 
а життєво необхідна солодкому перцю у ви-
падку хвороби, надмірної густоти посадок, не-
запланованого цвітіння й відставання в рості. 
Видалення хворих, слабких, сухих або пасинків, 
що ростуть усередину, потрібно для того, щоб 

захистити ще не інфіковані частини рослини від 
зараження.

Пасинкування куща, що надміру розрісся, 
проводять для того, щоб запобігти сплутуванню 
пагонів і забезпечити кореневу систему достат-
ньою кількістю світла й вологи. Розташована 
на розвилці гілок коронна квітка (або декілька 
перших квітів) видаляють, щоб стримати ріст 
рослини доти, поки вона не досягне потрібного 
розміру й не буде готова до плодоносіння.

Пасинкування пониклих і зупинених у рості 
перців проводять для того, щоб направити сік з 
живильними речовинами, що біжить по росли-
ні, убік самих здорових і міцних пагонів.

ПРИЩИПУЄМО ВЕРХІВКУ І 
ОБРИВАЄМО НИЖНІ ЛИСТКИ

Формування куща важливо проводити на 
певних стадіях розвитку рослини, дотримую-
чись основних правил:

• На початку вегетаційного періоду у перця 
обривають усю нижню частину, щоб направити 
соки у верхні листи й пагони, що розбудовують-
ся.

• Під час активного цвітіння видаляють усі 
зайві розвилки, залишивши по 3-4 великі зав’язі 
на кожному з кістякових стебел.

• Після зав’язування перших плодів прищи-
пують верхівки перців для прискорення дозрі-
вання врожаю.

• По закінченню росту доцільно видалити 
бічні паростки, залишивши тільки кістяк при 
формуванні куща гарної штамбової форми.

• При жаркій і вологій погоді, що сприяє 
сильному розростанню перців, необхідно обі-
рвати нижні пасинки, щоб полегшити подих і 
запобігти загниванню рослин. 

• При тривалій посусі, навпаки, краще поче-
кати з видаленням нижніх пасинків, оскільки їх 
листи сприяють затіненню землі й збереженню 
в ній більшої кількості вологи.

Чи варто пасинкувати перець?
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UA:Перший
06.35 М/с «Книга джунглiв».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 01.25, 
05.20 Новини.

07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20, 00.30, 01.55 Суспiльна 
студiя. Марафон.

09.30 Т/с «Жiночий рай».
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 «Грандiознi подорожi аме-

риканською залiзницею». 
« Гр анд i о з н i  п одорож i 
залiзницею Аляски та Ка-
нади».

16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
17.30 Нашi грошi.
18.55, 22.15 Д/с «Дикi тварини».
19.30 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
21.40 Бюджетники.
00.00 Спiльно.
03.30 Д/ф «Перехрестя Балу».
04.25 Д/ф «Вiйна на нульовому 

кiлометрi».

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, 

04.35 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих лю-

дей».
11.20, 12.30, 14.35 «Мiняю жiнку».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.30 Т/с «Кухня».
22.10 Х/ф «Становлення легенди».
00.50 Х/ф «Пригоди Посейдона».
02.55 Х/ф «Я з тобою».
05.30 «Українськi сенсацiї».

Iíòер
05.25 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
07.00, 14.25, 15.20, 16.10 «Речдок».
08.45, 18.00, 19.00, 01.25 «Стосу-

ється кожного».
09.45 «Корисна програма».
10.45 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
11.40 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13.25 Т/с «Чудова Ранi».
17.00 «Речдок. Особливий випадок. 

Фатальна пристрасть».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. 

Сiмейна хронiка».
22.00 «Слов`янський базар у 

Вiтебську 2020».
23.40 Т/с «Територiя краси».
02.20, 04.10 «Подробицi» - «Час».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Факти.

04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.40, 10.10 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
12.00, 13.20 Х/ф «Особлива дум-

ка».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.25, 16.20 Х/ф «Штучний розум».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с «Розтин покаже».
22.25 Т/с «Таємнi дверi».
23.35, 02.45 Т/с «Винищувачi».
01.20 Х/ф «Лiченi секунди».

ÑТБ
05.15 Т/с «Комiсар Рекс».
09.00 Т/с «Коли ми вдома».
11.00 Зваженi та щасливi 9.
13.00 Вагiтна у 16.
14.10, 14.50 Т/с «Крiпосна».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.15 Один за всiх.
20.15, 22.45 Х/ф «Дiамантова 

рука».
23.00 Т/с «Вербна недiля».
01.10 Т/с «Анна-детектив».

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/ф.
07.20 Вар`яти.
09.20 Т/с «Грiмм».
10.50 Х/ф «Три мушкетери».
13.00 Екси.
15.10 Любов на виживання.
17.10, 19.00 Хто зверху? (12+).
20.50 Х/ф «Лялька».
22.50 Х/ф «Сонцестояння».
01.50 Т/с «Загубленi».
02.45 Служба розшуку дiтей.
02.50 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, 04.10 Реальна мiстика.
12.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
14.30, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 3».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Коротке слово «нi», 

7 i 8 с.
23.20 Т/с «Коротке слово «нi», 9 с.
00.15 Т/с «Коли повертається ми-

нуле», 1 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Коли повертається 

минуле».

ÍТÍ
06.00 М/ф «Таємниця третьої 

планети».
06.55 М/ф «Ну, постривай!»
07.50, 16.50, 20.50, 02.40 «Випад-

ковий свiдок».

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

09.00 Х/ф «Акселератка».
10.45, 22.30 Т/с «Морський па-

труль».
12.50 «Будьте здоровi».
14.05, 01.05, 03.05 «Речовий до-

каз».
18.20 «Вартiсть життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Реальнi злочинцi».
04.05 «Правда життя».

Enter-фіëьм
05.20 Х/ф «Запорожець за Ду-

наєм».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.40 «Телемагазин».
08.00, 10.40 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.20 «Зорянi долi».
11.30 Т/с «Роксолана».
12.40 Т/с «Моє друге я».
14.50 Т/с «Вiчний поклик».
19.00 Т/с «Загадковi вбивства 

Агати Крiстi».
20.50, 00.40 Т/с «Кубала, Морено 

i Мончон».
22.50 Х/ф «Поживемо-побачимо».

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.30, 18.45 «ДжеДАI».
07.00 Х/ф «Перехрестя».
08.50 Х/ф «Швидкий i жорстокий».
10.30, 17.20 «Загублений свiт».
13.05 Х/ф «Конан-варвар».
15.40 Х/ф «Геркулес».
19.15 Т/с «Опер за викликом 4».
20.15 Т/с «Ментiвськi вiйни. 

Харкiв».
22.15 Т/с «CSI: Мiсце злочину 14».
23.50 Т/с «CSI: Мiсце злочину 13».
02.15 «Облом.UA».
04.20 32 тур ЧУ з футболу. 

«Днiпро-1» - «Ворскла».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 01.35 Матч. Чемпiонат Iспанiї.
07.45 Чемпiонат Iталiї. Передмова 

до туру.
08.15 Александрiя - Шахтар. 

Чемпiонат України.
10.00, 15.40, 22.25 Футбол News.
10.20, 17.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд 

туру.
11.15 Сассуоло - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.
13.00, 00.40 Чемпiонат Iспанiї. 

Огляд туру.
13.55 Львiв - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
16.00 Аталанта - Болонья. Чемпiонат 

Iталiї.
18.40 Колос - Динамо. Чемпiонат 

України.
20.25 Live. Парма - Наполi . 

Чемпiонат Iталiї.
22.40 Live. СПАЛ - Рома. Чемпiонат 

Iталiї.
03.25, 05.30 Топ-матч.
03.40 Iнтер - Фiорентiна. Чемпiонат 

Iталiї.

UA:Перший
06.00 Додолики.
06.35 М/с «Книга джунглiв».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 01.25, 
05.20 Новини.

07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20, 00.30, 01.55 Суспiльна 
студiя. Марафон.

09.30 Т/с «Жiночий рай».
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 «Грандiознi подорожi аме-

риканською залiзницею». 
«Гранд iозн i  подорож i 
залiзницею Аляски та Ка-
нади».

16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
17.30 Бюджетники.
18.55, 22.15 Д/с «Дикi тварини».
21.40 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.00 #ВУкраїнi.
03.30 Д/ф «Вiйна на нульовому 

кiлометрi».
04.20 Д/ф «Висота 307.5».

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, 

04.35 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих лю-

дей».
11.20, 12.50, 14.50 «Одруження 

наослiп».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.30 Т/с «Кухня».
22.10, 02.05 Х/ф «Великий 

дружнiй велетень».
00.25 Х/ф «Геркулес».
05.30 «Українськi сенсацiї».

Iíòер
05.25 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
06.55, 14.25, 15.20, 16.10 «Реч-

док».
08.45, 18.00, 19.00, 01.30 «Стосу-

ється кожного».
09.45 «Корисна програма».
10.45 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
11.40 Т/с «Не вiдпускай мою 

руку».
13.25 Т/с «Чудова Ранi».
17.00 «Речдок. Особливий випадок. 

Фатальна пристрасть».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. 

Сiмейна хронiка».
22.00 «Слов`янський базар у 

Вiтебську 2020».
23.40 Т/с «Територiя краси».
02.20, 04.10 «Подробицi» - «Час».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!

04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.10, 13.20 Т/с «Рiшає Онiстрат».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45, 16.20 Х/ф «Сфера».
16.55 Х/ф «Безмежний обрiй».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Анти-зомбi.
21.25 Т/с «Розтин покаже».
22.25 Т/с «Таємнi дверi».
23.35 Т/с «Винищувачi».
01.20 Х/ф «Особлива думка».

ÑТБ
05.15 Т/с «Комiсар Рекс».
09.00 Т/с «Коли ми вдома».
11.00 Зваженi та щасливi 9.
13.00 Вагiтна у 16.
14.10, 14.50 Т/с «Крiпосна».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.15 Один за всiх.
20.15, 22.45 Х/ф «Iван Васильович 

змiнює професiю».
22.55 Т/с «Вербна недiля».
01.05 Т/с «Анна-детектив».

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/ф.
07.20 Вар`яти.
09.20 Т/с «Грiмм».
10.50 Х/ф «Лялька».
12.50 Екси.
15.10 Гастарбайтери.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Номiс».
23.00 Х/ф «Дiвчина в павутинi».
01.10 Т/с «Загубленi».
02.45 Служба розшуку дiтей.
02.50 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, 03.15 Реальна мiстика.
12.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
14.30, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 

4».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Коротке слово «нi», 

10 i 11 с.
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с «Коротке слово «нi».
01.00, 02.00 Х/ф «Пiгулка вiд 

слiз».

ÍТÍ
05.00, 04.55 «Top Shop».
06.00 М/ф «Зачарований хлоп-

чик».
06.50 М/ф «Ну, постривай!»

07.55, 16.50, 20.50, 02.40 «Випад-
ковий свiдок».

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

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

труль».
12.50 «Вартiсть життя».
14.05, 01.05, 02.55 «Речовий до-

каз».
18.20, 03.55 «Правда життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Реальнi злочинцi».

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «Веселi Жабокричi».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.45 «Телемагазин».
08.00, 10.40 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.20 «Зорянi долi».
11.30 Т/с «Роксолана».
12.35 Т/с «Моє друге я».
14.45 Т/с «Вiчний поклик».
19.00 Т/с «Загадковi вбивства 

Агати Крiстi».
20.50, 00.45 Т/с «Кубала, Морено 

i Мончон».
22.50 Х/ф «Дайте нам чоловiкiв!»
00.15 «Академiя смiху».
03.15 Кiноляпи.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.30, 18.45 «ДжеДАI».
07.00 Х/ф «Її звали Нiкiта».
09.10 «Рiшала 2».
11.05, 17.20 «Загублений свiт».
14.00 Х/ф «Винищувачi».
15.30 Х/ф «Вбивство - не казка».
19.15 Т/с «Опер за викликом 4».
20.10 Т/с «Ментiвськi вiйни. 

Харкiв».
22.15 Т/с «CSI: Мiсце злочину 14».
23.50 Т/с «CSI: Мiсце злочину 13».
01.35 «Облом.UA».
04.20 32 тур ЧУ з футболу. «Зоря» 

- «Десна».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 20.10 Yellow.
06.10 Львiв - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
08.00, 03.25, 05.30 Топ-матч.
08.10 Парма - Наполi. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 16.00, 22.50 Матч. Чемпiонат 

Iспанiї.
12.05, 03.40 Колос - Динамо. 

Чемпiонат України.
13.55 Ювентус - Лацiо. Чемпiонат 

Iталiї.
17.50 Журнал Лiги чемпiонiв.
18.20 Александрiя - Шахтар. 

Чемпiонат України.
20.25 Live. Удiнезе - Ювентус. 

Чемпiонат Iталiї.
00.40 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
01 .35 Аталанта -  Болонья . 

Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

Ñереда Чеòâер22 липня 23 липня 

UA:Перший
06.00 Додолики.
06.35 М/с «Попелюшка».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

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

07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20, 00.30, 01.55, 04.00 
Суспiльна студiя. Марафон.

09.30 Т/с «Жiночий рай».
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 «Грандiознi подорожi аме-

риканською залiзницею». 
«Гранд iозн i  подорож i 
залiзницею Аляски та Ка-
нади».

16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
17.30, 18.55, 22.40 Д/с «Дикi 

тварини».
19.30 Д/с «Суперчуття».
21.40 Святi та грiшнi.
00.00 Бюджетники.
04.30 Д/ф «Одесити на Донбасi».

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

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

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

дей».
11.15, 12.10, 13.05, 14.00, 14.55, 

15.50 «Розсмiши комiка».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.30 Т/с «Кухня».
22.40, 05.30 «Грошi».
23.55 «Дубiнiзми».
00.15 Х/ф «Мiст шпигунiв».

Iíòер
05.15 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
06.50 «Речдок».
08.35, 18.00, 19.00, 01.30 «Стосу-

ється кожного».
10.25 Х/ф «Доктор «Т» i його 

жiнки».
12.40 Х/ф «Ларрi Краун».
14.35 Х/ф «Як вкрасти дiамант».
16.20 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. 

Сiмейна хронiка».
22.00 Ювiлейний вечiр групи «Ся-

бри».
23.40 Т/с «Територiя краси».
02.20, 04.05 «Подробицi» - «Час».
03.05 «Орел i решка. Морський 

сезон».

ICTV
04.30 Скарб нацiї.
04.40 Еврика!
04.50 Служба розшуку дiтей.
04.55 Т/с «Вiддiл 44».

05.40 Громадянська оборона.
06.30 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 Не дай себе ошукати.
11.25, 13.25 Х/ф «Iдеальна втеча».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.50, 16.25 Х/ф «Два стволи».
16.30 Х/ф «Шпигунка».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.05, 21.30 Х/ф «Початковий 

код».
22.15 Х/ф «Зелений шершень».
00.30 Х/ф «Прибуття».
02.30 Т/с «Винищувачi».

ÑТБ
05.15 Т/с «Комiсар Рекс».
08.55 Зваженi та щасливi 9.
12.55, 14.50 Вагiтна у 16.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.30 Т/с «Крiпосна».
18.15 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Акушерка».
23.00 Т/с «Вербна недiля».
01.10 Т/с «Анна-детектив».

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/ф.
07.20 Вар`яти.
08.10 Improv Live Show.
09.10 Х/ф «Подорож єдинорога».
12.50 Х/ф «Вiйна богiв».
15.00 Х/ф «Геракл: Народження 

легенди».
16.50 Аферисти в мережах.
19.00 Ревiзор.
21.00 Х/ф «З мене досить».
23.10 Х/ф «Каральниця».
01.10 Х/ф «Лiс примар».
02.55 Служба розшуку дiтей.
03.00 Зона ночi.
04.10 Абзац.

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, 04.10 Реальна мiстика.
12.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
14.30, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 

3».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Коротке слово «нi», 

1 i 2 с.
23.20 Т/с «Коротке слово «нi», 3 с.
00.15 Т/с «Сурогатна мати», 1 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Сурогатна мати».

ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.00 М/ф «Дюймовочка».
06.30 М/ф «Кiт у чоботях».
06.50, 16.50, 20.50, 03.50 «Випад-

ковий свiдок».
07.40 Х/ф «Вони воювали за 

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

труль».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 03.20 

«Свiдок».
12.50 «Таємницi свiту».
14.05, 02.50, 04.00 «Речовий до-

каз».
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 Х/ф «Днiпровський рубiж».
04.30 «Правда життя».

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «Казка про втрачений 

час».
07.10, 09.00, 02.50 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
10.15 «Спогади».
11.05 «Зорянi долi».
11.55 «Моя правда».
12.45 Т/с «Роксолана».
16.15 Т/с «Вiчний поклик».
19.00 Т/с «Загадковi вбивства 

Агати Крiстi».
20.55, 00.50 Т/с «Кубала, Морено 

i Мончон».
22.55 Х/ф «Королiвство Кривих 

Дзеркал».
00.20 «Академiя смiху».
03.20 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.30, 18.45 «ДжеДАI».
07.00 Т/с «Опер за викликом 3».
10.00 «Загублений свiт».
14.05 Х/ф «Леон-кiлер».
16.05 Х/ф «22 кулi».
19.15 Т/с «Опер за викликом 4».
20.10 Т/с «Ментiвськi вiйни. 

Харкiв».
22.20 Т/с «CSI: Мiсце злочину 14».
23.55 Т/с «CSI: Мiсце злочину 13».
01.40 Х/ф «Атака на титанiв».
03.00 «Облом.UA».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 09.50, 19.35 Yellow.
06.10, 16.00, 23.45 Матч. Чемпiонат 

Iспанiї.
08.00, 01.35 Колос - Динамо. 

Чемпiонат України.
10.00 «Великий футбол».
11.40 Верона - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
13.25, 03.25 Журнал Лiги чемпiонiв.
13.55 Александрiя - Шахтар. 

Чемпiонат України.
15.40, 22.30 Футбол News.
17.50 Львiв - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
19.45 Рома - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
21.30 #залишайсязФутболом.
22.50 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
03.55 Мiлан - Болонья. Чемпiонат 

Iталiї.

UA:Перший
06.35 М/с «Книга джунглiв».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 01.25, 
05.20 Новини.

07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20, 00.30, 01.55 Суспiльна 
студiя. Марафон.

09.30 Т/с «Жiночий рай».
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 «Грандiознi подорожi аме-

риканською залiзницею». 
«Гранд iозн i  подорож i 
залiзницею Аляски та Ка-
нади».

16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55, 22.15 Д/с «Дикi тварини».
19.30 Д/с «Суперчуття».
21.40 Нашi грошi.
00.00 Перша шпальта.
03.30 Д/ф «Одесити на Донбасi».
04.25 Д/ф «Перехрестя Балу».

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, 

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

дей».
11.15, 12.45, 14.50 «Мiняю жiнку».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.30 Т/с «Кухня».
22.10 Х/ф «Геркулес».
00.05 Х/ф «Темнi уми».
01.50 Х/ф «Виття: Переродження».

Iíòер
05.20 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
06.55, 14.25, 15.20, 16.10 «Речдок».
08.45, 18.00, 19.00, 01.25 «Стосу-

ється кожного».
09.40 «Корисна програма».
10.45 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
11.40 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13.25 Т/с «Чудова Ранi».
17.00 «Речдок. Особливий випадок. 

Фатальна пристрасть».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. 

Сiмейна хронiка».
22.00 «Слов`янський базар у 

Вiтебську 2020».
23.40 Т/с «Територiя краси».
02.20, 04.10 «Подробицi» - «Час».

 ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.40, 20.20 Громадянська обо-

рона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.

09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.

10.10 Секретний фронт.
10.15, 13.20, 21.25 Т/с «Розтин 

покаже».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.40, 16.25 Х/ф «Пiсля заходу 

сонця».
17.00 Х/ф «Початковий код».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
22.20 Т/с «Таємнi дверi».
23.30, 03.15 Т/с «Винищувачi».
01.15 Х/ф «Чорний дощ».

ÑТБ
04.20 Т/с «Комiсар Рекс».
10.00 Т/с «Коли ми вдома».
11.00 Зваженi та щасливi 9.
13.00 Вагiтна у 16.
14.10, 14.50 Т/с «Крiпосна».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.15 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Акушерка».
23.05 Т/с «Вербна недiля».
01.15 Т/с «Анна-детектив».

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/ф.
07.20 Вар`яти.
09.20 Т/с «Грiмм».
11.10 Х/ф «Iсторiя вiчного ко-

хання».
13.50 Екси.
15.20, 18.00, 19.00 Аферисти в 

мережах.
21.00 Х/ф «I прийшов павук».
23.10 Х/ф «Трiска».
01.10 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 Сьогоднi.
09.30, 04.45 Реальна мiстика.
12.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
14.30, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 

3».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Коротке слово «нi», 

4 i 5 с.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с «Коротке слово «нi», 6 с.
01.00 Т/с «Кров янгола», 1 с.

ÍТÍ
06.00 М/ф «Казка про золотого 

пiвника».
06.55 М/ф «Ну, постривай!»
07.50, 16.50, 20.50, 03.55 «Випад-

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

03.25 «Свiдок».
09.00 Х/ф «Дурнi помирають по 

п`ятницях».
10.50, 22.30 Т/с «Морський па-

труль».
12.50 «Свiдок. Агенти».

14.05, 02.55, 04.00 «Речовий до-
каз».

18.20 «Будьте здоровi».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 Х/ф «Салма та Салiм».
04.30 «Правда життя».

Enter-фіëьм
05.25 Х/ф «Кам`яна душа».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.50 «Телемагазин».
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.20 «Зорянi долi».
10.35 «Моя правда».
11.25 Т/с «Роксолана».
12.35 Т/с «Моє друге я».
14.45 Т/с «Вiчний поклик».
19.00 Т/с «Загадковi вбивства 

Агати Крiстi».
20.50, 00.50 Т/с «Кубала, Морено 

i Мончон».
22.50 Х/ф «Без сина не приходь!»
00.20 «Академiя смiху».

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.30, 18.45 «ДжеДАI».
07.00 Х/ф «Герой».
08.50 Х/ф «Повернення Герку-

леса».
10.40 «Помста природи».
11.10, 17.20 «Загублений свiт».
13.50 Х/ф «Принц».
15.25 Х/ф «Ефект колiбрi».
19.15 Т/с «Опер за викликом 4».
20.10 Т/с «Ментiвськi вiйни. 

Харкiв».
22.20 Т/с «CSI: Мiсце злочину 14».
23.55 Т/с «CSI: Мiсце злочину 13».
01.40 «Облом.UA».
04.20 31 тур ЧУ з футболу. «Десна» 

- «Олександрiя».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 01.35 Матч. Чемпiонат Iспанiї.
07.45, 11.35 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Ювентус - Лацiо. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 21.15 Yellow.
10.30 #залишайсязФутболом.
12.05, 16.55 Топ-матч.
12.10 «Великий футбол».
13.45 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
13.55 Верона - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
16.00, 00.40 Чемпiонат Iталiї. Огляд 

туру.
17.10 Колос - Динамо. Чемпiонат 

України.
19.00 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
19.55, 03.25 Чемпiонат Iталiї. Пе-

редмова до туру.
20.25 Live. Аталанта - Болонья. 

Чемпiонат Iталiї.
22.50 Александрiя - Шахтар. 

Чемпiонат України.
03.55 Сассуоло - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.
05.45 Програма передач.
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  TV-4
Поíедіëоê, 20 ëипíя
06.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті. 
Тиждень

08.00 Єдина 
09.00 Час-Tайм
09.30 Кіндер клуб
09.55 Добрі традиції
10.30, 17.45 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.30 Справжня ціна
11.45 Спогади
12.10 Хіт-парад
13.00 Кіндер клуб
14.10 Формула здоров’я
15.10 У фокусі Європа
15.40 Shift. Життя в цифрі
16.10 Кіндер клуб 
17.30 Те, що любиш
19.30 Наші вітання
21.00 Єдина країна
21.30 Погляд зблизька
22.00 Провінційні вісті
22.35 Добрі традиції
22.40, 04.00 Х.ф. «Життя навиворіт» 
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф.«Хакер» +16     

Віâòороê, 21 ëипíя
06.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35 Погляд зблизька
09.00 Час-Tайм
09.30 Кіндер клуб
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.30 Єдина країна
12.10 Добрі традиції
12.15 Хіт-парад
13.00 Кіндер клуб
14.10 Х.ф. «Людина з півдня»
16.10 Кіндер клуб
17.00 Машина часу
17.20 Майстер-клас з Н. Фіцич
17.45 Т.с. «Справа Дойлів» +16
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.00 Українські традиції
21.20 Добрі традиції
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Епоха -2»
00.15 Час-Tайм

Ñереда, 22 ëипíя
06.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди
08.30 Машина часу
08.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.15 За спорт
09.30 Кіндер клуб10.30 Т.с. «Справа 

Дойлів» +16
11.30 Спогади
12.10 Хіт-парад
13.00 Кіндер клуб
14.10 Х.ф. «Твої, мої, наші»
15.35 Те, що ти любиш 
16.10 Кіндер клуб 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.00 Машина часу
17.30 Українські традиції
17.40 Добрі традиції
17.45 Т.с. «Справа Дойлів» +16
19.30 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.00 Спогади
21.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
22.40 Х.ф. «Безсмертні» +16
00.15 Час-Tайм

Чеòâер, 23 ëипíя

06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35 Сім’я від А до Я
08.30 Машина часу
09.00 Час-Tайм
09.15 За спорт
09.30 Кіндер клуб 
10.15 За спорт
10.30 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.30 Спогади
12.10 Хіт-парад
12.45 Те, що ти любиш
13.00 Кіндер клуб
14.00 Провінційні вісті
14.10 Українські традиції
14.30 Євромакс 
15.00 Обираємо життя

15.30 Shift. Життя в цифрі
15.45 Добрі традиції      
16.10 Кіндер клуб
17.00 Машина часу
17.20 «Гал-кліп»
17.45 Т.с. «Справа Дойлів» +16
18.45 Виклик долі
19.30 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
20.25 Добрі традиції
20.30 Спогади 
21.00 Обираємо життя 
21.30 Смачна мандрівка
22.35 Х.ф.«Розкішне життя» +16  
00.15 Час-Tайм

П’яòíиця, 24 ëипíя
06.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс 
08.30 Смачна мандрівка 
09.00 Час-Tайм
09.30 Кіндер клуб
10.30 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.30 Обираємо життя 
12.10 Хіт-парад
13.00 Кіндер клуб
14.10 Х.ф.«Френкі та Джоні одружені» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
16.30 Кіндер клуб
17.00 Машина часу
17.20 Майстер-клас з Наталкою Фіцич
17.45 Т.с. «Справа Дойлів» +16
19.30 Наші вітання
20.00 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.00 Українські традиції
21.20 Добрі традиції
22.35 Х.ф.«Оператор» +16   
00.15 Час-Tайм

Ñóáоòа, 25 ëипíя
06.00 Кіндер клуб
06.45 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35 У фокусі Європа
08.00 Єдина країна 
08.30 Обираємо життя
08.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.15 За спорт
09.30 Кіндер клуб
10.30 Про нас  
12.00 Смачна мандрівка
12.45 Х.ф. «Бабуся Бум» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
15.00 Кіндер клуб
17.00 Хіт-парад 
18.00 Наші вітання 
19.00 Єдина країна
19.30 Євромакс
19.55 Добрі традиції
20.30 Злата Огневич. Онлайн концерт
21.40, 03.50 Х.ф. «Кохання : інструкція 

із застосування» +16
23.45 Shift. Життя в цифрі       
00.10 Вікно в Америку
00.30 Х.ф. «Бабуся Бум»

Íедіëя,  26 ëипíя
06.45 За спорт
07.00 Кіндер клуб 
08.00 Єдина країна
08.40 Shift. Життя в цифрі
09.00 Справжня ціна
09.15 За спорт
09.45 Українські традиції
10.00 Пряма трансляція Божественної 

Святої Літургії зАрхикате-
дрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

11.40 Українські традиції
12.00 «Кіндер ШОУ»
12.30 Кіндер клуб
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 Телемагазин
16.15 Майстер-клас з Н. Фіцич
16.25 Добрі традиції
16.30 Огляд світових подій
17.00 Вікно в Америку
17.30 Про нас
18.00 Наші вітання
20.00 Обираємо життя
20.30 Про нас
21.00 «Гал-кліп»
21.30 Єдина країна 
22.10 Добрі традиції
22.15 Х.ф.«Маленькі пальчики» 
23.45 Час-тайм
00.00 Провінційні вісті. Тиждень

Програма ТБ Наш ДЕНЬ 13nday.te.ua

UA:Перший
06.00 Додолики.
06.35 М/с «Книга джунглiв».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 01.25, 
05.20 Новини.

07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20, 00.30, 01.55 Суспiльна 
студiя. Марафон.

09.30 Т/с «Жiночий рай».
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 «Грандiознi подорожi аме-

риканською залiзницею». 
«Гранд iозн i  подорож i 
залiзницею Аляски та Ка-
нади».

16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
17.25 VoxCheck.
17.30 Перша шпальта.
18.55, 21.40 Д/с «Дикi тварини».
19.30 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
22.15 Свiтова медицина. Уганда - 

життя пiд рукою.
22.40 Свiтова медицина. Кенiя - 

люди та вулкани.
00.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
03.30 Д/ф «Висота 307.5».
04.25 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».

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, 

04.10 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих лю-

дей».
11.20, 12.55, 14.55 «Одруження 

наослiп».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.30 «Лiга смiху. Дайджест».
22.30, 00.25 «Вечiрнiй квартал».
02.05 «#Гуднайтшоу Валерiя 

Жидкова».

Iíòер
05.25 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
05.50 М/ф.
06.55, 14.25, 15.20, 16.10, 00.00 

«Речдок».
08.45, 18.00, 01.55 «Стосується 

кожного».
09.45 «Корисна програма».
10.45 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
11.40 Т/с «Не вiдпускай мою 

руку».
13.25 Т/с «Чудова Ранi».
17.00 «Речдок. Особливий випадок. 

Фатальна пристрасть».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Сiмейне пограбу-

вання».
22.15 «Слов`янський базар у 

Вiтебську 2020».
03.25 «Чекай на мене. Україна».
04.50 «Орел i решка. Шопiнг».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 00.40 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 Анти-зомбi.
11.05, 13.25 Х/ф «У пошуках 

галактики».
12.45, 15.45 Факти. День.
13 .40  Х/ф «Втеча  з  Лос -

Анджелеса».
15.35, 16.20, 22.55 «На трьох».
17.15, 20.10 Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
01.20 Х/ф «Королi боулiнгу».
03.10 Т/с «Винищувачi».

ÑТБ
04.35 Т/с «Вербна недiля».
06.50, 19.00 Наречена для тата 3.
08.50 Врятуйте нашу сiм`ю 2.
10.40, 14.50, 18.15 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
20.55, 22.45 Т/с «Буде страшно - 

посмiхайся».
23.35 Х/ф «Навчаю грi на гiтарi».

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/ф.
07.20 Вар`яти.
09.20 Т/с «Грiмм».
11.40 Топ-модель по-українськи 

(16+).
16.50 Х/ф «З мене досить».
19.00 Х/ф «Вiйна свiтiв».
21.30 Х/ф «Вiйна свiтiв Z».
23.50 Х/ф «Колiр ночi».
02.45 Служба розшуку дiтей.
02.50 Зона ночi.
05.10 СтендАп шоу.

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, 02.45 Реальна мiстика.
10.40 Т/с «Ти тiльки вiр».
14.30, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 

4».
20.10 «Говорить Україна».
22.00 Т/с «Мама моєї дочки», 1 с.
23.20 Т/с «Мама моєї дочки», 

2 i 3 с.
02.15 Т/с «Мама моєї дочки».

ÍТÍ
05.55 М/ф «Дикi лебедi».
07.00 М/ф «Ну, постривай!»
07.50, 16.50, 20.50, 02.45 «Випад-

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

02.15 «Свiдок».
09.00 Х/ф «Старий знайомий».
10.45, 22.30 Т/с «Морський па-

труль».
12.50, 04.00 «Правда життя».
14.00, 01.05, 03.00 «Речовий до-

каз».
18.20 «Таємницi свiту».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Реальнi злочинцi».
05.00 «Top Shop».

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Без сина не приходь!»
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.45 «Телемагазин».
08.00, 11.55 «Моя правда».
10.15 «Спогади».
11.05 «Зорянi долi».
12.45 Т/с «Моє друге я».
15.00 Т/с «Вiчний поклик».
19.00 Т/с «Загадковi вбивства 

Агати Крiстi».
20.55 Т/с «Кубала, Морено i 

Мончон».

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.30, 18.45 «ДжеДАI».
07.00 Х/ф «Конан-варвар».
09.30 «Помста природи».
10.50, 17.20 «Загублений свiт».
13.40 Х/ф «Капiтан Грiм».
15.45 Х/ф «Орден дракона».
19.15 Х/ф «В тилу ворога».
21.15 Х/ф «Работоргiвля».
23.05 Х/ф «Франкенштейн».
00.50 Т/с «CSI: Мiсце злочину 13».
01.40 «Облом.UA».
04.20 «Цiлком таємно-2017».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 03.25, 05.30 Топ-матч.
06.10 Сассуоло - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.
08.00, 19.45 Yellow.
08.10 Львiв - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Удiнезе - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
12.05, 16.55, 03.40 Матч. Чемпiонат 

Iспанiї.
13.55 СПАЛ - Рома. Чемпiонат 

Iталiї.
16.00, 00.40 Чемпiонат Iталiї. Огляд 

туру.
18.45 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
18.55 Live. Металiст - Прикарпаття. 

Чемпiонат України. Перша 
Лiга.

20.55 #залишайсязФутболом. 
Перша Лiга.

21.30 #залишайсязФутболом.
22.50 Парма - Наполi. Чемпiонат 

Iталiї.
01.35 Александрiя - Шахтар. 

Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Хто в домi хазяїн.
06.35 М/с «Книга джунглiв».
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.00, 

02.30, 03.45, 05.30 Новини.
07.15 М/с «Листи вiд Фелiкса».
07.50, 02.20 Погода.
08.15 Шо? Як?
09.00 Божественна Лiтургiя Право-

славної Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української 

Греко-Католицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята Меса Рим-

сько-Католицької Церкви в 
Українi.

13.30 На схiдному фронтi.
14.25 Телепродаж.
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, 21.20 Д/с «Дикi тварини».
20.00 Д/ф «Iндiя: Нацiональний 

парк Канха».
22.00 Х/ф «Два днi, одна нiч».
01.25 Сильна доля.
02.50 Бюджетники.
03.15 #ВУкраїнi.
04.05 Схеми. Корупцiя в деталях.
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, 02.50 «Свiт навиворiт».
17.00 Х/ф «1+1».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 Х/ф «Той, що вижив».
00.00 Х/ф «Мюнхен».

Iíòер
06.50 Концерт Г. Кричевського 

«Поїхали».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Чудеса свiту».
11.00 «Орел i решка. Божевiльнi 

вихiднi».
12.00 Т/с «Мiсце, що будинком 

зветься».
13.50 Т/с «Два серця», 1-4 с.
17.50 Х/ф «Анжелiка, маркiза 

янголiв».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Красень зi стажем».
22.30 Х/ф «Доросла дочка, або 

Тест на...».
00.20 «Речдок».
02.55 «Орел i решка. Шопiнг».
04.10 М/ф.

ICTV
04.40 Скарб нацiї.
04.45 Еврика!
04.55 Факти.

05.20, 08.00 Анти-зомбi.
06.10, 08.55 Громадянська обо-

рона.
07.00 Секретний фронт.
09.50 Т/с «Вiддiл 44».
12.40, 13.00 Х/ф «Шанхайськi 

лицарi».
12.45 Факти. День.
15.00 Х/ф «Обладунок Бога».
16.40 Х/ф «Обладунок Бога 2: 

Операцiя «Кондор».
18.45 Факти тижня.
21.05 Х/ф «Васабi».
22.50 Х/ф «Копи на пiдхватi».
00.50 Х/ф «Безмежний обрiй».
02.30 Х/ф «Лiченi секунди».

ÑТБ
03.05 Т/с «Вербна недiля».
06.25 Вiрнi друзi: невiдома версiя.
07.15 Джентльмени удачi: невiдома 

версiя.
08.10 Висота: невiдома версiя.
09.10 Iван Васильович змiнює 

професiю: невiдома версiя.
10.05 Хата на тата.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
22.35 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/ф.
07.20 Ревiзор.
09.20 Таємний агент.
10.50 Х/ф «Мiсiя нездiйснима».
13.00 Х/ф «Мiсiя нездiйснима 2».
15.50 Х/ф «Мiсiя нездiйснима 3».
18.10 Х/ф «Ворог держави».
21.00 Х/ф «Зроблено в Америцi».
23.10 Х/ф «Каральниця».
01.10 Вар`яти.
02.30 Зона ночi.

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50, 19.00 Сьогоднi.
06.50, 05.20 Реальна мiстика.
08.50 Т/с «Пташка спiвоча».
12.50 Т/с «Мама моєї дочки».
16.45 Т/с «Все одно тебе дочека-

юся», 1 i 2 с.
20.00 Т/с «Все одно тебе до-

чекаюся».
22.15 Х/ф «Пiгулка вiд слiз».
00.15 Шоу Братiв Шумахерiв.
01.45 Телемагазин.
02 .15  Т/с  «В iрю .  Люблю. 

Сподiваюся».

ÍТÍ
06.00 Х/ф «Нiагара».
07.50 «Слово Предстоятеля».
07.55 «Страх у твоєму домi».
11.30 Х/ф «Вусатий нянь».
12.55 Х/ф «Там, на невiдомих 

дорiжках...»
14.15 Х/ф «Фантазiї Веснухiна».
16.55 Х/ф «Слiд Сокола».
19.00 Х/ф «Товариш генерал».

20.40 Х/ф «Загiн особливого при-
значення».

22.10 Х/ф «Точка неповернення».
00.15 Х/ф «Кров спокути».
01.55 «Речовий доказ».

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «Дайте нам чоловiкiв!»
07.10, 09.00, 02.40 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Зорянi долi».
09.55 «Моя правда».
10.45 «Невiдома версiя».
11.35 Т/с «Роксолана».
13.45 Х/ф «Повернення «Святого 

Луки».
15.35 Х/ф «Чорний принц».
17.15 Х/ф «Версiя полковника 

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

ства».
22.00 Х/ф «Чорний трикутник».
01.50 «Зiркове життя».
03.10 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «ДжеДАI».
08.50, 00.40 «Загублений свiт».
12.45 Х/ф «Свiт роботiв».
14.10 Х/ф «Свiт предкiв».
15.45 Х/ф «Земля, забута часом».
17.30 Х/ф «100 000 000 до н.е».
19.00 Х/ф «Ера динозаврiв».
20.45 Х/ф «Три днi на втечу».
23.10 Х/ф «Бладрейн 3: Третiй 

рейх».
02.30 «Облом.UA».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Парма - Наполi. Чемпiонат 

Iталiї.
07.45 Чемпiонат Iталiї. Передмова 

до туру.
08.15, 22.50 Матч. Чемпiонат 

Iспанiї.
10.00, 15.40 Футбол News.
10.20, 17.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.50, 20.10 Yellow.
11.00, 16.00, 01.35 Матч. Чемпiонат 

Iталiї.
12.50, 00.40 Класичнi матчi Лiги 

чемпiонiв.
13.45 «Суперматчi». Лiга Європи 

УЄФА.
13.55 Металiст - Прикарпаття. 

Чемпiонат України. Перша 
Лiга.

18.10, 20.25 Live. Матч. Чемпiонат 
Iталiї.

22.25, 03.25, 05.30 Топ-матч.
03.40 Александрiя - Шахтар. 

Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Хто в домi хазяїн.
06.35 М/с «Книга джунглiв».
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.00, 

02.30, 03.45, 05.30 Новини.
07.15 М/с «Листи вiд Фелiкса».
07.50, 02.20 Погода.
08.20 Шо? Як?
09.05 Енеїда.
10.10 Х/ф «Мрiя любовi».
12.00, 21.20 Д/с «Дикi тварини».
12.30 Д/с «Подорож вiдкритим 

космосом».
13.30 Свiтова медицина. Уганда - 

життя пiд рукою.
14.00 Свiтова медицина. Кенiя - 

люди та вулкани.
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».
22.00 Х/ф «Звiр».
00.30 Святi та грiшнi.
01.25, 04.35 #ВУкраїнi.
02.50 Бюджетники.
04.05 Перша шпальта.
05.00 Схеми. Корупцiя в деталях.

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

людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
11.05 «Любий, ми переїжджа-

ємо».
17.30 Х/ф «Отже, вiйна».
19.30, 05.25 «ТСН».
20.15, 22.00 «Вечiрнiй квартал».
23.10, 00.10 «Свiтське життя».
01.05 «Лiга смiху. Дайджест».
02.55 Х/ф «Пригоди Посейдона».

Iíòер
06.25 «Слово Предстоятеля».
06.35 Х/ф «Малюк Спiру».
08.00 «Шiсть соток».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «Корисна програма».
11.00 Х/ф «Кухарка».
12.25 Х/ф «Погана хороша 

людина».
14.25, 05.20 Х/ф «Хазяїн тайги».
16.00 Х/ф «Єдина».
17.50 Т/с «Два серця», 1 i 2 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Два серця», 3 i 4 с.
22.30 Концерт Є. Ваєнги.
01.00 Х/ф «Наречена на замов-

лення».
02.50 «Подробицi» - «Час».
03.20 «Орел i решка. Чудеса 

свiту».
04.05 «Орел i решка. Божевiльнi 

вихiднi».
04.55 «Подорожi в часi».

ICTV
05.00 Скарб нацiї.
05.10 Еврика!
05.15 Факти.
05.45 Т/с «Марк+Наталка».
08.00 «На трьох».
10.00, 13.00 Т/с «Розтин по-

каже».
12.45 Факти. День.
16.40 Х/ф «Шанхайськi лицарi».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Обладунок Бога».
20.50 Х/ф «Обладунок Бога 2: 

Операцiя «Кондор».
22.55 Х/ф «Громобiй».
01.00 Х/ф «Мiський мисливець».
02.45 Х/ф «Чорний дощ».

ÑТБ
03.30 Т/с «Вербна недiля».
06.45, 10.20 Т/с «Доньки-матерi».
09.20 Неймовiрна правда про 

зiрок.
15.05 Х/ф «Дiамантова рука».
17.05 Х/ф «Iван Васильович 

змiнює професiю».
18.55 Звана вечеря.
22.55 Хата на тата.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.45 Kids` Time.
06.05 М/ф «Велика котяча вте-

ча».
07.50 Таємний агент.
09.00 Аферисти в мережах.
11.10, 01.40 Вар`яти.
11.50 Хто зверху? (12+).
13.50 Х/ф «Вiйна свiтiв».
16.10 Х/ф «Мiсiя нездiйснима».
18.20 Х/ф «Мiсiя нездiйснима 2».
21.00 Х/ф «Мiсiя нездiйснима 3».
23.40 Х/ф «Номiс».
02.30 Зона ночi.
05.10 СтендАп шоу.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07 .00 ,  15 .00 ,  19 .00 ,  03 .15 

Сьогоднi.
07.30, 04.05 Реальна мiстика.
09.00 Т/с «Артист», 1-6 с.
15.20 Т/с «Артист».
17.00 Т/с «Компаньйонка», 1 

i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Компаньйонка».
23.00 Т/с «Сестра по спадку», 

1-3 с.
02.15 Т/с «Сестра по спадку».

ÍТÍ
06.00 Х/ф «Ще до вiйни».
08.40 Х/ф «Морський характер».
10.40 Х/ф «Бiлоруський вокзал».
12.30 «Легенди карного роз-

шуку».
15.35, 02.40 «Випадковий свiдок».
18.05 «Переломнi 80-тi».

19.00, 02.10 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Вусатий нянь».
21.00 Х/ф «Слiд Сокола».
23.05 Х/ф «Кров спокути».
00.50 «Втеча. Реальнi iсторiї».
03.30 «Речовий доказ».
05.00 «Top Shop».

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Поживемо-поба-

чимо».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.35 «Телемага-

зин».
08.00 «Зорянi долi».
09.30 «Невiдома версiя».
10.20 Т/с «Роксолана».
12.40 Т/с «Викликаємо вогонь 

на себе».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
22.00 Х/ф «Закляття долини 

Змiй».
00.00 Х/ф «Таємниця «Чорних 

дроздiв».
01.45 «Зiркове життя».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «ДжеДАI».
09.00 «Загублений свiт».
13.00 Х/ф «Легенда про перлини 

Нага».
15.00 Х/ф «В тилу ворога».
17.00 Х/ф «Гарячi голови».
18.30 Х/ф «Гарячi голови 2».
20.15 Х/ф «Викуп».
22.20 Х/ф «Бладрейн».
00.05 Х/ф «У полонi страху».
01.50 «Облом.UA».
04.20 «Цiлком таємно-2017».

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

Iталiї.
07.50, 01.10 Металiст - Прикар-

паття. Чемпiонат України. 
Перша Лiга.

09.30 #залишайсязФутболом. 
Перша Лiга.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 19.00 Yellow.
10.30 #залишайсязФутболом.
11.35 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
11 .45 Аталанта -  Болонья . 

Чемпiонат Iталiї.
13.35 Топ-матч.
13.50, 20.40 Матч. Чемпiонат 

Iспанiї.
1 6 . 0 0  Уд i н е з е  -  Ювен т у с . 

Чемпiонат Iталiї.
17.45, 00.40 Чемпiонат Iталiї. 

Передмова до туру.
18.10 Live. Матч. Чемпiонат Iталiї.
20.10 Журнал Лiги чемпiонiв.
2 2 . 5 0  I н т ер  -  Ф i орен т i н а . 

Чемпiонат Iталiї.
03.00 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
03.55 Львiв - Марiуполь. Чемпiонат 

України.

П’яòíиця

Íедіëя

Ñóáоòа25 липня

27 липня

26 липня

ТТБ

Поíедіëоê,  20  ëипíя
6.30 Ранок на Суспільному
7.00 Новини  
7.05 Ранок на Суспільному
8.00 “Новини”
8.05 Ранок на Суспільному
9.00 Новини 
9.05 Казки перевірені часом. 
11.30 Країна пісень 
12.00 Суспільна студія. Марафон  
13.00 Новини
13.10 Суспільна студія. Марафон  
15.00 М/с» Листи від Фелікса» 
15.35 Англійська абетка.Першосвіт. 

Збірка
15.40 Марійчин першоствіт 
15.45 Українська абетка.Першосвіт
15.50 Лайфхак українською
16.00 Телевізійний серіал «Полдарк» 
17.00 Новини
17.15 Д/ц «Аромати Шотландії» 
17.40 Д/ц «Елементи» 
18.10 Д/с «Вижити в дикій природі» 
19.00 Новини
19.20 Тема дня
19.45 #ВУКРАЇНІ 
20.15 Своя земля
20.30 Новини
21.00 Новини 
21.30 UA:Спорт 
21.50 Українська читанка

Віâòороê , 21 ëипíя
6.30 Ранок на Суспільному
7.00 Новини  
7.05 Ранок на Суспільному
8.00 “Новини”
8.05 Ранок на Суспільному
9.00 Новини 
9.05 Т/с «Жіночий рай» 
11.00 Енеїда вип. 
11.30 Тема дня
12.00 Суспільна студія. Марафон  
13.00 Новини
13.10 Суспільна студія. Марафон  
15.00 М/с» Листи від Фелікса» 
15.35 Англійська абетка.
15.40 Марійчин першоствіт 
15.45 Українська абетка.Першосвіт
15.50 Лайфхак українською
16.00 Телевізійний серіал «Полдарк» 
17.00 Новини
17.15 Д/ц «Аромати Шотландії» 
17.40 Д/ц «Елементи» 
18.10 Д/с «Вижити в дикій природі» 
19.00 Новини
19.20 Тема дня
19.45 Наші гроші  (
20.15 Своя земля
20.30 Новини
21.00 Новини 
21.30 UA:Спорт 
21.50 Українська читанка

Ñереда,  22 ëипíя
7.00 Новини  
7.05 Ранок на Суспільному
8.00 “Новини”
8.05 Ранок на Суспільному
9.00 Новини 
9.05 Т/с «Жіночий рай» 
11.00 Енеїда вип. 
11.30 Тема дня
12.00 Суспільна студія. Марафон  
13.00 Новини
13.10 Суспільна студія. Марафон  
15.00 М/с» Листи від Фелікса» 
15.35 Англійська абетка.
15.40 Марійчин першоствіт 
15.45 Українська абетка.Першосвіт
15.50 Лайфхак українською
16.00 Телевізійний серіал «Полдарк» 
17.00 Новини
17.15 Д/ц «Аромати Шотландії» 
17.40 Д/ц «Елементи» 
18.10 Д/с «Вижити в дикій природі» 
19.00 Новини
19.20 Тема дня
19.45 Крим .Реалії)
20.15 Своя земля
20.30 Новини
21.00 Новини 
21.30 UA:Спорт 
21.50 Українська читанка

Чеòâер, 23 ëипíя
7.00 Новини
7.05 Ранок на Суспільному
8.00 “Новини”
8.05 Ранок на Суспільному
9.00 Новини 
9.05 Т/с «Жіночий рай» 
11.00 Енеїда 
11.30 Тема дня
12.00 Суспільна студія. Марафон  
13.00 Новини
15.00 М/с» Листи від Фелікса» 
15.35 Англійська абетка.
15.40 Марійчин першоствіт 
15.45 Українська абетка.Першосвіт

15.50 Лайфхак українською
16.00 Телевізійний серіал «Полдарк» 
17.00 Новини
17.15 Д/ц «Аромати Шотландії» 
17.40 Д/ц «Елементи» 
18.10 Д/ц «Особливий загін» 
19.00 “Новини”
19.20 Тема дня 
19.45 #ВУКРАЇНІ  
20.15 Своя земля 
20.30 Новини
21.00 Новини  
21.30 UA:Спорт 

 П’яòíиця, 24 ëипíя
7.00 Новини
7.05 Ранок на Суспільному
8.00 “Новини”
8.05 Ранок на Суспільному
9.00 Новини 
9.05 Т/с «Жіночий рай» 
11.00 Енеїда 
11.30 Тема дня
12.00 Суспільна студія. Марафон  
13.00 Новини
13.10 Суспільна студія. Марафон  
15.00 М/с» Листи від Фелікса» 
15.35 Англійська абетка.Першосвіт. 

Збірка
15.40 Марійчин першоствіт 
15.45 Українська абетка.Першосвіт
15.50 Лайфхак українською
16.00 Телевізійний серіал «Полдарк» 
17.00 Новини
17.15 : Д/ц «Аромати Південної Аф-

рики» 
17.40 Д/ц «Елементи» 
18.10 Д/ц «Особливий загін» 
19.00 “Новини”
19.20 Тема дня 
19.40 «VoxCheck» 
19.45 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 Своя земля 
20.30 Новини
21.00 Новини  
21.30 UA:Спорт 
21.50 Українська читанка

 Ñóáоòа,  25 ëипíя
7.00 Новини 
7.05 Мандруємо вдома
7.25 Загадки чернівецьких атлантів
7.30 Країна пісень 
7.55 Ти і поліція 
8.00 Новини 
8.05 Марійчин першоствіт 
8.10 Українська абетка.Першосвіт
8.15 М/с» Рівень Маркуса» 
8.50 Англійська абетка. 
8.55 Марійчин першоствіт
9.00 Новини 
9.10 Ти і поліція
9.15 Х/ф «Хидир-Деде» 
10.30 Лайфхак українською
10.45 Школа доступності
11.05 Енеїда 
12.00 Х/ф «  Ромео і Джульєта»  
13.40 Тема дня 
14.05 Схеми. Корупція в деталях 
14.35 Разом
15.05 Д/ц «Королівський тур». 
17.00 Х/ф «Цар Соломон.»    
18.30 Пліч - о -пліч
19.00 Новини 
19.10 Діалоги
19.40 #ВУКРАЇНІ 
20.10 Святі та грішні 
21.00 Розсекречена історія 

 Íедіëя, 26 ëипíя 
7.00 Новини 
7.05 Своя земля
7.25 Загадки чернівецьких атлантів
7.30 Країна пісень 
7.55 Ти і поліція 
8.00 Новини 
8.05 Українська абетка.Першосвіт. Збірка 
8.10 М/с» Рівень Маркуса,
8.45 Англійська  абетка.Першосвіт 
8.50 Марійчин першосвіт
8.55 Новини 
9.00 Божественна Літургія Православної 

Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української 

Греко-Католицької Церкви  
12.30 Недільна Свята Меса Римсько-

Католицької Церкви в Україні 
13.30 Лайфхак українською 
13.45 Українська читанка
13.50 Енеїда
14.20 Х/ф «Сватання на Гончарівці»
15.40 Хортиця online. Запорозька Січ 
16.00 Перемоги України. Човен. Експери-

ментальна археологія
16.05 Розсекречена історія 
17.00 Х/ф «Цар Соломон.Наймудріший 

із мудрих» 
18.30 Своя земля
19.10 Разом
19.40    Спільно
20.10 Святі та грішні 
21.00 Документальний фільм «Пере-

хрестя Балу» 
22.00 Перерва в мовленні (з 22:00 

до 06:00)
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ЗАПІКАНКА «ЧАРІВНА»

ПОТРІБНО: кабачок, морк-
ва, 2 помідори, 2 зубчики часни-
ку, 3 яйця, 100 мл сметани, 50 г 
сиру, 1 ст. л. олії, сіль, перець за 
смаком. 

ПРИГОТУВАННЯ: промиті 
моркву і кабачок поріжте тонки-
ми слайсами. Помідори наріжте 
тонкими кільцями. Форму для 
запікання (20 на 20 см) змастіть 
олією, з боків викладіть кільця 
помідорів, а всередину поставте 
«рулончики» з кабачка і морк-
ви, чергуючи їх. Приготуйте 
заправку з яєць, сметани, про-
пущеного через прес часнику, 
тертого сиру і солі. Гарненько 
перемішайте. Залийте овочі за-
правкою і поставте в розігріту 
до 180 градусів духовку на 40 хв. 
Якщо заправка здається вам за-
надто густою, просто розведіть 
її водою. Пахне і виглядає така 
запіканка приголомшливо! По-
давайте на вечерю, як корисну 
самостійну страву, а також як 
гарнір до риби, м’яса, птиці. 

ЗАПІКАНКА З БУРЯКА 

ПОТРІБНО: середній буряк 
варений, маленька цибулина, 
помідор, 2 зубчики часнику, 3 
ст. л. майонезу, 2 ст. л. сметани, 
дрібка сушеного базиліка, сіль, 
перець – за смаком, 50 г твер-
дого сиру, куряча грудка і при-
права до курки за бажанням, 1 
ст. л. олії, 1 ч. л. панірувальних 
сухарів.

ПРИГОТУВАННЯ: відваріть 
до готовності буряк і курячу 
грудку, якщо використовуєте. 
Форму для запікання змастіть 
олією і присипте сухарями. Бу-
ряк поріжте колами та викла-
діть нижнім шаром. Цибулю 
обсмажте до м’якості, змішайте 
з куркою, нарізаним помідором 
без шкірки, приправами, сіллю 
і перцем. Викладіть на буряк. 
Зробіть заправку з майонезу, 
сметани, пропущеного через 
прес часнику, базиліка. Змастіть 
верх запіканки заправкою і ще-
дро присипте тертим сиром. За-
пікайте 20 хв. при температурі 
180 градусів. 

ЗАПІКАНКА З КАБАЧКІВ

ПОТРІБНО: кабачки - 800 г, 
оливкова олія - 2 ст. л., кілька гіло-
чок чебрецю, кілька листків бази-
ліку, вершки – 100 мл, молоко 50 
мл, борошно - 1 ч. л., твердий сир 
- 75 г, сіль і перець.

ПРИГОТУВАННЯ: розігрійте 
духовку до 200 градусів. Додайте 
оливкову олію у велику сковоро-
ду, викладіть на неї нарізані кру-
жальцями кабачки, подрібнену 
зелень, сіль та перець. Накрийте 
кабачки кришкою та тримайте на 
середньому вогні протягом 10 хв., 
час від часу перевертаючи кабач-
ки на інший бік. Тим часом збий-
те молоко, вершки та борошно в 
мисці. Залийте соусом кабачки та 
посипте тертим сиром. Випікайте 
запіканку в духовці близько 25 хв. 
та подавайте на стіл.

ОВОЧЕВА ЗАПІКАНКА 
З РИСОМ І КУРЯТИНОЮ 

«ЛІТНЯ КВІТКА»

ПОТРІБНО: рис довгозернис-
тий - 3/4 склянки, філе куряче - 2 
шт., петрушка - 50 г., яйця курячі 
- 2 шт., сіль приправа для курки-
гриль. Для соусу-намазки: олія - 3 
ст. л., часник (зубці) - 3 шт., при-
права для курки-гриль - 1 ч. л., 
сіль. Для заливки - яйця курячі 
- 1 шт., вершки - 100 мл, сіль. Для 
начинки: перець болгарський - 1 
шт., кабачки - 1 шт., баклажани - 1 
шт., морква -1 шт. 

ПРИГОТУВАННЯ: грудки 
змолоти. Рис відварити майже 
до готовності. Петрушку дрібно 
посікти. Сполучити фарш, яйця, 
петрушку, приправу до курки-
гриль, рис. Посолити і приправи-
ти до смаку. Викласти масу з рису 
і фаршу в добре змащену форму 
для випічки. Баклажани, кабачки, 
солодкий перець, моркву поріза-
ти тонкими смужками. Для на-
різання моркви можна скориста-
тися ножем для чистки картоплі 
чи спеціальною терткою, яка ріже 
смужками. Моркву пробланшува-
ти 1 хв. в кип'ятку. Почати викла-
дати «квітку» з овочів, вставля-
ючи їх перпендикулярно в фарш. 
Починати слід з краю форми і ви-
кладати овочеві смужки достат-
ньо щільно. Викласти таким чи-

ном усі смужки. Для змащування 
овочів сполучити олію, приправи, 
сіль, розчавлений часник. Щедро 
змастити овочі таким чином, щоб 
суміш попадала на усі відкриті 
боки овочів. Для заливки сполу-
чити яйце, вершки і сіль. Пере-
лити заливку в соусник і за його 
допомогою залити заливку у всі 
щілини між овочами. Випікати 
35-40 хв. при 190*С. Перед пода-
чею порізати на шматочки.

ЗАПІКАНКА З СЕЛЕРИ 

ПОТРІБНО: 250 г кореня селе-
ри, помідор, болгарський перець, 
100 г стручкової квасолі, 100 г 
твердого сиру, 3 яйця, 4 ст. л. не-
жирних вершків, сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: селеру 
почистіть, поріжте кільцями та 
варіть протягом 10 хв. на серед-
ньому вогні. Помідор поріжте 
кільцями, поріжте болгарський 
перець, натріть сир. Яйця злегка 
збийте з вершками й сіллю. На 
дно змазаних олією формочок 
для запікання викладіть полови-
ну селери, половину кілець по-
мідора, розподіліть болгарський 
перець, нарізану стручкову ква-
солю, потім викладіть селеру, що 
залишилася, і помідори. Залийте 
яєчною сумішшю і посипте тер-
тим сиром. Запікайте при тем-
пературі 220 градусів 30 хв. За-
піканка з селери добра гарячою 
як пісна вечеря або на гарнір – до 
м’яса, риби, птиці. Зручно запіка-
ти в невеликих формочках і пода-
вати порційно. 

ГРАТЕН З ЦВІТНОЮ 
КАПУСТОЮ І ГРИБАМИ 

ПОТРІБНО: 600 г цвітної ка-
пусти, 300 г грибів (білі, гливи 
або шампіньйони), невелика ци-
булина, яйце, 100 г твердого сиру, 
200 мл вершків, 1 ст. л. борошна, 
1-2 ст. л. олії, дрібка мускатного 
горіха. 

ПРИГОТУВАННЯ: на олії на 
середньому вогні обсмажте до 
м’якості порізану кубиками цибу-
лю. Додайте нарізані на 4 частини 
вздовж гриби та злегка їх при-
спустіть. Всипте борошно, пере-
мішайте, влийте вершки. Введіть, 

помішуючи, злегка збите яйце, 
додайте сіль, перець, мускатний 
горіх. Готуйте протягом 5 хв., по-
мішуючи, потім зніміть з вогню. 
У форму викладіть розібрані суц-
віття цвітної капусти, залийте 
грибним соусом і посипте тертим 
сиром. Запікайте при температу-
рі 200 градусів 30 хв. 

ЗАПІКАНКА 
З БІЛОКАЧАННОЇ КАПУСТИ 

ПОТРІБНО: 1/2 капустини, 2 
яйця, пучок кропу, 10 г вершко-
вого масла, 50 мл молока, 30 мл 
сметани, 2 ст. л. манної крупи, сіль 
за смаком. 

ПРИГОТУВАННЯ: одне яйце 
відваріть круто. Капусту дрібно 
наріжте, викладіть в каструлю, 
додайте молоко, сіль і злегка при-
пустіть до м’якості. Потім додайте 
манку, перемішайте та усуньте з 
вогню, накривши кришкою. Ва-
рене яйце нарізаємо кубиками, 
сире яйце злегка збиваємо зі сме-
таною і сіллю. Порубайте дрібно 
кріп. Змішайте всі інгредієнти у 
великій мисці: капусту, варене 
яйце, кріп, яєчносметанну суміш. 
У змащену вершковим маслом 
або олією форму викладіть всю 
масу. Запікайте при температурі 
180 градусів близько 20 хв. 

ПІСНА ОВОЧЕВА ЗАПІКАНКА

ПОТРІБНО: 700 г картоплі, 
середній кабачок, помідор, 2 ци-
булини, 100 г твердого сиру, 1 ст. 
л. олії, сіль, перець чорний або за-
пашний за смаком. 

ПРИГОТУВАННЯ: овочі по-
чистіть і помийте. Картоплю на-
ріжте великими скибочками, по-
мідор – кружальцями, цибулину і 
кабачок – невеликими кубиками 
. Форму для запікання змастіть 
олією. Нижнім шаром викладіть 
картоплю, на неї – цибулю, попер-
чіть і посоліть. Потім розділіть ка-
бачок і помідори. Посипте зверху 
тертим сиром і відправляйте в 
розігріту 180 градусів духовку на 
40 хв.

ШВИДКА ЗАПІКАНКА 
З МОРКВИ НА ДЕСЕРТ 

ПОТРІБНО: 2 великі моркви-
ни, 2 яйця, по 100 г борошна і цу-
кру, 50 г олії або вершкового масла, 
1/2 ч. л. соди + оцет або лимонний 
сік, пару щіпок меленої кориці. 

ПРИГОТУВАННЯ: моркву на-
терти на дрібній тертці, злегка 
віджати. Сік прибрати. У цьому 
рецепті він не знадобиться. Дода-
ти всі інгредієнти: яйця, борошно, 
корицю, цукор, олію (якщо верш-
кове, то розтопити та остудити), 
гашену соду. Розкласти по формах. 
Запікати при температурі 180 гра-
дусів 20 хв. До речі, в тісто можна 
додати колоті волоські горіхи. 

ЗАПІКАНКА
 З ЗЕЛЕННЮ І СИРОМ

ПОТРІБНО: зелень (шпинат, 
кріп, петрушка, зелена цибуля, 
рукола і ін.) – 350 г, сир кисломо-
лочний – 150; борошно пшеничне 
– 4 ст. л., сметана – 3 ст. л., кефір 
– 2 ст.л. (можна замість кефіру ви-
користати додаткові дві ложки 
сметани, якщо вона не дуже жир-
на), розпушувач для тіста – 1 ч. л., 
крохмаль – 1 ч. л., яйця – 4 шт., олія 
для підсмажування шпинату.

ПРИГОТУВАННЯ: шпинат та 
іншу зелень дрібно ріжемо ножем, 
шпинат додатково підсмажуємо 
на сковорідці. Змішуємо зелень з 
сиром - начинка готова. Для тіста: 
розбиваємо яйця в миску і зби-
ваємо їх зі сметаною і кефіром. 
Всипаємо борошно, розпушувач і 
крохмаль, солимо за смаком, все 
гарно розмішуємо, щоб не було 
грудочок. Вливаємо тісто в на-
чинку і гарно перемішуємо всі ін-
гредієнти для запіканки з сиром 
і зеленню. Змащуємо форму олі-
єю, присипаємо борошном, стру-
шуючи зайве і викладаємо всю 
масу в форму. Якщо є невеликий 
шматочок твердого сиру, можна 
потерти і зверху присипати. Але 
це не обов’язково. Ставимо запі-
канку в розігріту до 180 градусів 
духовку і випікаємо до золотис-
тої скоринки – приблизно 20 хв. 
Можна перевірити готовність 
зубочисткою. Якщо тісто не лип-
не - готово! Випікаємо запіканку 
до золотистої скоринки Подаємо 
трохи охолодженою - тоді вона 
ще смачніша! Особливо в спеку.

УЛЮБЛЕНІ ОВОЧІ НАРІЖТЕ, ВИКЛАДІТЬ У ФОРМУ, ЗАЛИЙТЕ ЗАПРАВКОЮ З ВЕРШКІВ АБО СМЕТАНИ, ПРИСИПТЕ ШАПКОЮ ТВЕРДОГО СИРУ. ПІВ 
ГОДИНИ В ДУХОВЦІ - Й ГОТОВО! БАКЛАЖАНИ, КАБАЧКИ, СЕЛЕРА, ТОМАТИ, ЦВІТНА КАПУСТА, СТРУЧКОВА КВАСОЛЯ, БОЛГАРСЬКИЙ ПЕРЕЦЬ, ЦИБУЛЯ 
І, ЗВИЧАЙНО, КАРТОПЛЯ – ВСЕ ПІДЕ І ПІДІЙДЕ! ДО РЕЧІ, ОВОЧЕВІ ЗАПІКАНКИ НЕ ТІЛЬКИ ДУЖЕ СМАЧНІ ТА ПРОСТІ В ПРИГОТУВАННІ (А ДО СЛОВА – І 

БЮДЖЕТНІ), АЛЕ І НЕ ДОЗВОЛЯТЬ «ПРИЛИПНУТИ» ЗАЙВИМ КІЛОГРАМАМ. ПЕРЕД ВАМИ – ДОБІРКА З 8 ПРОСТИХ ОВОЧЕВИХ ЗАПІКАНОК.

ЗАПІКАНКИ: 
У СЕЗОН ОВОЧІВ КРАЩЕ НЕ ПРИДУМАТИ!

Апетитні 
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У СЕЗОН ОВОЧІВ КРАЩЕ НЕ ПРИДУМАТИ!

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 

ПРОДАЄ 
з аукціону для членів, асоційованих членів споживчих 

товариств, 633/1000 частин приміщення під літ. «В» пло-
щею 481,0 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, 

вул. Бродівська, 47, стартовою ціною в сумі 545 000,00 
грн., перший крок аукціону – 27 000,00 грн.

Реєстраційний внесок – 200,00 грн., гарантійний внесок 
- 5 відсотків від стартової ціни лота.

Аукціон відбудеться 
30 липня 2020 року о 9.00 год. за адресою: м. Терно-

піль, майдан Волі, 4.
РЕЄСТРАЦІЯ ПРОВОДИТЬСЯ 

ДО 24.07.2020 РОКУ ВКЛЮЧНО.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК: 

(0352) 52-10-44, 52-68-25.

ЗАГУБЛЕНО книгу дохо-
дів на ім’я Флекей Оксани 
Ярославівни.

* * * * *
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
Загублене посвідчення, 

видане  контролер-1 групи 
Павлюс Андрій Григорович 
ВАТ «Тернопільобленерго» 
Козівський РЕМ, КО#2093 
від 08.07.2009 р.

Держстат опублікував 
уточнені дані про 
смертність в країні за 

перші чотири місяці 2020 року 
з урахуванням COVID-19. Усього 
за цей період померли 195 287 
людей.

За цей час, повідомляє головне ста-
тистичне відомство країни, від корона-

вірусу померли 252 особи, в тому числі 
від неідентифікованого вірусу - 10 осіб.

Найбільше українці вмирали від хво-
роб системи кровообігу - 133 560 людей, 
у тому числі від ішемічної хвороби серця 
- 92 141 особа.

Рак став причиною смерті 25 877 гро-
мадян, інфекційні та паразитарні хворо-
би - 2659 осіб, серед них туберкульоз - 
1168. Від СНІДу померло 1124 українців.

Крім того, грип та пневмонія стали 
причиною смерті 2358 осіб (в тому числі 
у квітні - 384).

Ще 9252 особи загинули в результаті 
зовнішніх причин: ДТП - 1116, утоплен-
ня - 297, загибель на пожежі - 472, ви-
падкове отруєння (крім алкоголю) - 638, 
отруєння алкоголем - 872, самогубства 
- 1860, умисні вбивства - 485.

За чотири місяці в Україні померли 195 287 людей

НАДЗВИЧАЙНІ НОВИНИ

У важкому стані 
в реанімаційне 
відділення 

потрапив восьмирічний 
хлопчик з села Прошова 
Тернопільського району. 
У дитини медики 
констатували перелом 
ноги, закриту травму 
живота, забої грудної 
клітки та інші тілесні 
ушкодження.

- Аварія трапилася 8 лип-
ня близько 18:50. Потерпілий 
стояв на узбіччі з велосипе-
дом, коли його збив водій ав-
томобіля Volkswagen. За по-
передніми даними, на момент 
автопригоди водій перебував 
у стані сильного алкогольного 
сп'яніння. Алкотестер "Дра-

гер" показав 2,26 проміле ал-
коголю, - розповіли в обласно-
му управлінні поліції.  

Слідчі встановили, що по-
рушник - житель села Смолян-
ка Тернопільського району, 
1982 року народження. Він 
втратив контроль над керу-
ванням автомобілем, виїхав 
на узбіччя та збив дитину. По-
руч з хлопчиком стояла його 
старша сестра, але дівчинка 
встигла відскочити і уникнути 
удару.

Очевидці кажуть, що автів-
ка їхала на шаленій швидкості, 
бо після удару відірвалося ко-
лесо велосипеда, а сам двоко-
лісник відкинуло на 15 метрів.

- Водій з місця аварії спро-
бував тікати, але, проїхавши 
триста метрів, злетів в кювет. 

Залишити автівку порушни-
ку завадили люди. На момент 
ДТП в салоні авто перебував і 
знайомий водія. Але він був на-
стільки п'яний, що впродовж 
двох годин не міг ні говорити, 
ні вийти з іномарки. Від люд-
ського самосуду кермувальни-
ка врятував приїзд правоохо-
ронців, - розповіли у поліції. 

Водія затримали, йому ін-
кримінують статтю 286 ККУ 
- порушення правил безпеки 
дорожнього руху, що заподія-
ли тяжке тілесне ушкодження. 
Санкція статті передбачає від 
трьох до восьми років позбав-
лення волі з позбавленням 
права керувати транспорт-
ними засобами на термін до 
трьох років або без такого. 
Триває слідство.

ВІД ЛЮДСЬКОГО САМОСУДУ 
ВРЯТУВАВ ПРИЇЗД ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

На Тернопільщині водій на шаленій швидкості збив 
восьмирічного хлопчика. Чоловік був п’яний. 

У БЕРЕЖАНСЬКОМУ РАЙОНІ 
ВТОПИЛОСЯ ДВОЄ ПІДЛІТКІВ

Трагедія трапилася у суботу, 11 липня, близько 18.30 на ставку 
між селами Мечищів та Вільховець Бережанського району.  Загиблі 
– 16-річний житель Бережан та 15-річний житель села Вільховець.

- За попередніми даними, хлопці відпочивали на ставку в компа-
нії ще трьох неповнолітніх, - розповіли в обласному управлінні по-
ліції. - В якийсь момент двоє підлітків пішли купатися та не змогли 
самостійно вибратися з води. Одного з хлопців рятувальники витяг-
нули вже мертвим, інший підліток помер у реанімації лікарні.

Поліцейські закликають батьків пильнувати за своїми дітьми, не 
відпускати їх купатися на водойми без супроводу дорослих.  

- Наголосіть їм на суворому дотриманні правил безпеки під час 
плавання, щоб не допустити трагедії, - кажуть у поліції.

НЕ ЗМОГЛИ ВИБРАТИСЯ З ВОДИ

ТЕРНОПОЛЯНИН ВИРОЩУВАВ КОНОПЛЮ  
НАД КВАРТИРАМИ МЕШКАНЦІВ 
ДЕВ’ЯТИПОВЕРХІВКИ 

- Поліцейські прийшли в квар-
тиру жителя обласного центру із 
санкціонованим обшуком. Чоло-
віка підозрювали в переховуванні 
зловмисника, причетного до зґвал-
тування, а також викрадення та 
підпалу автомобіля, - розповіли в 
обласному управлінні поліції.

Саме під час обшуку оператив-
ники виявили і розшукуваного, і 
невеличке городництво на даху багатоповерхівки.

- Слідчі вилучили дванадцять рослин, схожих на коноплю, виса-
джених в полімерні банки. У помешканні тернополянина знайшли і 
пістолет. Фахівці визначають, бойова зброя чи ні, - зазначили у відом-
стві.  

І рослини, і пістолет передали на експертизу в науково-дослідний 
експертно-криміналістичний центр.

 За незаконне зберігання заборонених предметів тернополянин 
відповідатиме у суді.

НАРКОПЛАНТАЦІЯ НА… ДАХУ
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ГОРОСКОП
З 15 по 21 липня

Вітаю!
Мудру, вродливу, розумну жінку, надійну подругу

Лесю Савівну Кебу
з Теребовлі

з Днем народження!
Бажаю Тобі добра та любові
 І сонячної повені в душі,
А ще – безмежний океан здоров’я,
Аби до ста топтати спориші.
Аби до ста весняно-молодою
Кружляти в танці на балу життя,
І вимолити внучці добру долю,
І правнуків повести до вінця.
Хай все приємне й радісне здійсниться,
Сумне ж минає досвітковим сном,
І кожен день хай щедро колоситься
Благополуччям, щастям і добром!
А доля хай наснаги додає
Красиво жити, мріяти, любити,
Щоб Ти зуміла все життя своє 
Під Божою опікою прожити!

З любов’ю і безмежною вдячністю 
за щирість, доброту, розраду і вірну дружбу – 

подруга Марія-Неоніла. 

Вітаємо!
У липні свої Дні народження 

відзначають
начальник караулу 18-ї ДПРЧ

 Павло Юрійович  Сопрончук
 та провідний інспектор Козівського

 районного сектору 
Юрій Михайлович Музика!

 Ми  з Днем народження вітаєм
  Та дуже щиро побажаєм
Здоров’я, щастя і везіння,
Натхнення, миру і терпіння.

Кохання, спокою, надії,
Щоби збулися Ваші мрії,
А ще достатку і тепла,
Благополуччя і добра.

З повагою - колектив 
Козівського районного 

сектору та 18-ї 
державної пожежно-

рятувальної 
частини.

Вітаємо!
Дорогу сваху, турботливу бабусю, 

найкращу у світі маму 
Леонію Василівну Горошко

із Кременця
з Днем народження!

 Хай літа цвітуть під мирним небом
 У добрі і спокої – до ста!
 Хай дає Господь усе, що треба, 
Душу благодаттю огорта! 
Хай сльоза не заступає сонця, 
І самотність серця не гнітить, 
Хай завжди до Вашого віконця 
Гарна звістка птахою летить. 
Зичим ще – родинної любові,
 Радості на кожен день і мить, 
Зичим, щоб у доброму здоров’ї
 Правнуків на шлюб благословить! 
Хай надія і глибока віра 
Витіснять із серця біль тривог, 
І до ста через молитву щиру 
Нехай Вас оберігає Бог! 

З повагою – свати 
Микола і Валентина зі Зборова. 

Красиве мистецтво 
вінкоплетіння 

відроджують у музеї 
«Історія хліба», що в селі 

Гуштин Борщівського 
району

Разом із літом в Україні 
розпочався цикл релігійних 
і народних свят, з якими 

пов’язані цікаві традиції, пісні, 
танці та народні забави. Одним 
із таких є празник Різдва святого 
Івана Хрестителя. За народними 
звичаями – це свято Івана Купала. 
Дівчата плетуть віночки з літніх 
квітів – чебрецю, любистку, м’яти, 
ромашки, волошки. Вплітають у 
них чорнобривці, троянди, лілії. 

Музеєзнавиці Поліна Задворна, Анас-
тасія Рожкован, Анна Патуляк і Валерія 
Задворна, вивчаючи ремесло вінкопле-
тіння, провели ґрунтовну пошукову 
роботу. Кожна рослинка у віночку мала 
своє місце і значення. Люди вірили, що 

квіти здатні впливати на них, дарувати 
гарний настрій і зцілювати. Так, ромашка 
приносить доброту і ніжність, любисток 
– символ людської відданості, безсмерт-
ник дарує здоров’я, барвінок вважають 
символом життя. 

Дослідниці вважають, що україн-
ський віночок – це не просто краса, а й 
оберіг, знахар душі, бо в ньому є чудо-

дійна сила, що рятує від болю, береже 
здоров’я і додає краси. 

У народі кажуть: «Хто вміє віночок 
вити, той вміє Україну любити». 

Владислава БОЙЧУК, 
учасниця гуртка «Юні музе-

єзнавці» музею «Історія хліба» 
Гуштинської ЗОШ І-ІІ ступенів 

Скала-Подільської ОТГ. 

ПЛЕТЕМО ВІНОЧОК – УКРАЇНСЬКИЙ ОБЕРІГ
ОВЕН 

Попереду коротка i легковажна 
романтична пригода, яка зачарує вас і 
залишить незабутні враження. Вихiднi 
ви проведете в колi друзiв.

ТЕЛЕЦЬ 
Дуже високий ризик інфекційних 

захворювань. Щоб уникнути неприєм-
ностей, дотримуйтеся порад лiкаря i 
вчасно робiть профiлактику.

Близнюки 
Вашому здоров’ю можна буде 

тільки позаздрити. Продовжуйте 
спортивнi вправи i прогулянки на 
свiжому повiтрi.

 РАК 
У ваших інтересах уважно ставити-

ся до змін. Прийміть виклик, і успіх вам 
гарантовано. Не сумнівайтеся у своїх 
можливостях.

ЛЕВ 
Якщо ви сiмейна людина, у відноси-

нах настане пожвавлення, і ви отрима-
єте те, чого вам так довго не вистачало. 
У цей період ви переживете ще один 
медовий місяць.

ДІВА 
Любовнi стосунки виявляться не-

тривалими. Результат - розбите серце, 
тож радимо бути обережними у виборi 
партнера.

ТЕРЕЗИ 
Ви зможете відволіктися поїздка-

ми чи зустрічами зі старими друзями. 
Якщо ваше серце все ще вільне, будьте 
готові до романтичної пригоди.

 СКОРПІОН 
Сiмейнi стосунки дещо погiршаться, 

не робіть необачних вчинків. Якщо ви 
самотні, зважуйте свої вчинки, перш 
нiж робити якiсь кроки.

СТРІЛЕЦЬ 
Усі ваші проєкти та ідеї матимуть 

успіх. Постарайтеся мати з цього ма-
теріальну вигоду. Звернiть увагу на 
поведiнку колег.

КОЗЕРІГ 
Не бійтеся наполягати на своєму, 

тоді досягнете задуманого. Краще не 
ставати у вас на шляху - часом ви буде-
те схожі на лева.

ВОДОЛІЙ 
Якщо у вас є власний бізнес, успiх в 

усьому гарантовано. Але якщо ви пра-
цюєте в колективі, та вам необхідно 
трохи стримувати себе.

РИБИ 
Навіть якщо на вашому шляху ви-

никне перешкода, ви зможете її подо-
лати. Чекайте допомоги від компетент-
них людей.

10-річному хлопчикові з міста Кременець, що на Терно-
пільщині, Едуарду Скороплясу необхідно 300 тисяч гривень 
аби провести термінове оперативне втручання на хребті. 
Таких коштів у сім’ї немає. Хлопчика виховує бабуся, його 
мама померла минулого року. Небайдужих людей просять 
долучитися до збору коштів, адже операцію потрібно зро-
бити якнайшвидше. Про це повідомляє сайт Кременецької 
міської ради. 

 Лікарі виставили Едику страшні діагнози: лордоз, пле-
че-лопатковий періартрит, артрит ліктьових суглобів, 
хондропатія, панкреатит хронічний, дефіцит гормона рос-
ту, вроджена вада серця тощо. Хвороби Едика інтенсивно 
прогресують. Лік іде не на місяці, а на дні, навіть на годи-
ни. Спільними зусиллями небайдужих уже зібрано трошки 
більше 100 тисяч гривень.  Ще необхідно майже 200 тисяч 
гривень. Для родини ця сума непідйомна.  

ДОПОМОЖІМО МАЛЕНЬКОМУ ХЛОПЧИКУ ЖИТИ

До збору коштів активно долучилися члени ГО «Спілка підприємців та промисловців Кременеччини». 
Не будьмо байдужими і всі ми! Допоможімо Едику жити!

Кошти можна перерахувати:
На картку: 5168742729572408,  

р/р 26205888664671
IBAN UA 423052990000026205888664671

АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, РНОКПП 2191004403, на ім’я Павлик Людмила Олексіївна (бабуся).


