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29 липня - хмарно, можли-
вий дощ з грозою, температу-
ра повітря вночі 16-19, вдень 
25-27 градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.45, захід - 21.02. 

30 липня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 17-18, 
вдень 22-25 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.46, захід - 21.01. 

31 липня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-

ратура повітря вночі 15-16, 
вдень 21-22 градуси тепла. 
Схід сонця - 5.47, захід - 21.00. 

1 серпня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 13-14, 
вдень 20-21 градус тепла. Схід 
сонця - 5.49, захід - 21.58. 

2 серпня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 13-14, 
вдень 21-22 градуси тепла. 

Схід сонця - 5.50, захід - 20.57. 
3 серпня - хмарно з про-

ясненням, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 13-14, 
вдень 23-25 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.52, захід - 20.55. 
Повний місяць.

4 серпня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 16-17, 
вдень 26-28 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.53, захід - 20.53. 

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

Життєві історії у 
“Сімейному гніздечку”

8 стор.

Вітаємо!
У ці літні, 
наповнені сонцем 
дні, свій гарний , 
30-річний ювілей 
зустрів агроном 
ФГ «Садком» 
с. Вікнини 
Збаразького 
району

Ігор Олександрович 
Безлюдько!

Від щирого серця вітаємо Вас із 
цією чудовою датою! 

Нехай розвиваються, квітнуть і 
родять сади, посаджені під Вашим 
вмілим керівництвом! Нехай 
щодня буде тепло і спокійно на 
серці. Хай Ваша нелегка праця 
приносить гарні плоди, а Господь 
винагороджує щедротами і 
ласкою! 

 Бажаєм залишатися успішним,
Не зупинятися ані на мить,
Іти вперед і підніматись вище
По сходинках кар’єрних і людських!
Хай поважають, люблять і цінують,
І друзі, і колеги, і сім’я.
Хай доля лиш найкраще подарує,
Веселого, яскравого життя!
Хай довгим і щасливим буде вік,
Хай райдуга барвисто Вас чарує.
Ви з гарною душею чоловік,
За це життя Вас щедро обдарує.
Хай буде Боже Вам благословення,
Красивим і багатим сьогодення,
Щоби фортуна Вас не оминала,
Здоров’я щоб було, немов із сталі!

З повагою і найкращими 
побажаннями – працівники 

бригади номер 1.

ЧОМУ НАШІ ДІТИ 
НУДЬГУЮТЬ І НЕ 
ДОСЯГАЮТЬ ЦІЛЕЙ: 
ВЧИМОСЯ ЛЮБИТИ ПРАВИЛЬНО

Господарський 
суд Києва 
вирішив 

стягнути з художника 
Івана Марчука плату 
за десять років 
оренди ділянки, де 
йому так і не дали 
створити музей. 

Про це повідомляє «Су-
довий репортер» із поси-
ланням на рішення від 17 
червня. 

Як стало відомо, Госпо-
дарський суд Києва при-
йняв рішення про стяг-
нення 5,5 млн. грн. з ТОВ 
«Виставковий центр-музей 
художника Івана Марчука» 
на користь Київської місь-
кої ради за несплату орен-
ди земельної ділянки. 

Йдеться про 0,65 га зем-
лі за адресою Михайлів-
ська площа,1 із цільовим 
призначенням для будів-
ництва, експлуатації та об-
слуговування багатофунк-
ціонального культурного 
центру «Музей художника 
Івана Марчука» на Андріїв-
ському узвозі. 

З 2016 по 2019 рік орен-
дар сплатив за ділянку 
тільки 35 тисяч гривень. 
Відтак Київська міська 

рада нарахувала 4,8 млн 
грн боргу з оренди, а також 
3 % річних та інфляційні 
втрати. 

У матеріалах суду за-
значається, що договір 
про оренду земельної ді-
лянки датований 2010 
роком. Відтоді художник 
неодноразово звертався до 
міської влади з проханням 
зменшити розмір орендної 
плати, зокрема, у зв`язку з 
неможливістю розпочати 
будівництво музейного 
комплексу, тривалим по-
годженням дозвільної до-
кументації, зростанням 
вартості робіт тощо.

 Суд визнав, що через 
ці причини, а також склад-
ний фінансовий стан та 
несприятливу економічну 
ситуацію, відсутність під-
тримки з боку органів дер-
жавної влади та місцевого 
самоврядування, відпові-
дач не зміг виконати свої 
зобов`язання за договором. 
Зокрема, сама міськрада та 
Міністерство культури не 
виконали задекларовані 
наміри щодо прийняття 
участі у створенні музею. 
Але суд постановив, що усі 
ці причини не можуть слу-
гувати підставою для не-

виконання умов договору 
оренди земельної ділянки 
чи підставами для звіль-
нення відповідача від від-
повідальності за таке неви-
конання.

Нагадаємо, Іван Марчук 
народився у селі Москалів-
ка Лановецького району 
на Тернопільщині. Укра-
їнський живописець, на-
родний художник України, 
лауреат Національної пре-
мії України ім. Шевченка. 
Він – єдиний український 
митець, який потрапив 
до рейтингу «100 геніїв 
сучасності», який уклала 

британська газета «Дейлі 
телеграф». Доробок Мар-
чука налічує близько п’яти 
тисяч творів. Він провів 
понад 150 персональних 
і близько 50 колективних 
виставок. Художник за-
снував новий стиль у мис-
тецтві – «пльонтанізм» 
– який створює ефект 
об’ємного зображення за 
рахунок нашарування й 
переплетення тонких, фі-
лігранно пропрацьованих 
ліній.  

Але генії Україні не по-
трібні...

ГЕНІЇ УКРАЇНІ НЕ ПОТРІБНІ: 
у всесвітньовідомого художника 
з Тернопільщини Івана Марчука 

Київська міська рада виграла 
багатомільйонний позов

По черзі - 
НА МАМИНУ МОГИЛУ…  10-11  стор.
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Під час робочої поїздки на 
Тернопільщину посадовець 
побував на Водній арені, 

Гаївському мосту, у школах в 
Лозовій, Підгородньому та в 
дитсадку у Білій Тернопільського 
району. Олексій Чернишов 
зізнався, був приємно вражений 
станом виконання робіт. 

«Велике будівництво» є важливим 
інструментом регіонального розвитку. 
Новенька опорна школа, сучасний ЦНАП, 
добудований дитсадок, відремонтовані 
дороги, – саме такі речі підвищують рівень 
комфортного життя українців у громадах, 
- зазначив Олексій Чернишов. -   А також 
впливають на розвиток регіонів, а отже 
України». 

Міністр розвитку громад та територій 
України ознайомився з ходом будівельних 
робіт на «Водній арені». 

Це дуже важливий об’єкт, на якому 
відбуватимуться змагання міжнародного 
рівня, - зазначив Чернишов. – Він євро-
пейського зразка, має трибуни і відповід-
ні приміщення, кімнати для проживання 
спортсменів та гостей. Водна арена буде 
розвиватися, стартуватиме й друга черга 
будівництва. Впевнений, що вона стане 
візитівкою не лише нашого прекрасного 
Тернопілля, а й всієї України. Також важ-
ливо, щоб цей об’єкт використовували не 
лише кілька разів на рік для проведення 
змагань. Тут є  можливість проводити за-
ходи різного рівня: конференції, семінари 
тощо.

Голова Тернопільської ОДА Володи-
мир Труш зазначив, що на Тернопільщині 

завжди було багато перехідних об’єктів 
– зведення яких тривало по кілька років. 
Завдяки програмі «Велике будівництво» 
вдасться акумулювати зусилля, кошти і 
збудувати до кінця року п’ять шкіл, п’ять 
садочків, п’ять спортивних об’єктів та 162 
кілометри доріг, що в 10 разів більше, ніж 
у попередні роки. 

«Велике будівництво» - це ще й нові 
робочі місця з достойною зарплатою, по-
датки у бюджет, - додає Володимир Труш. 
- Зважаючи на світову економічну кризу і 
ситуацію з поширенням коронавірусу, це 
величезна підтримка для місцевих бю-
джетів.

Нагадаємо, програма “Велике будівни-
цтво” – це спільний проєкт президента та 
уряду, який стартував 1 березня. У планах 
- протягом року зведення понад 100 шкіл, 
100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових 
приймальних відділень лікарень. Також 
буде збудовано 4000 км доріг. Це роблять 
за державні кошти, кошти Державного 
фонду регіонального розвитку, а також за 
кошти з місцевих бюджетів.

Під час візиту міністр побував і на Га-
ївському мосту, де тривають ремонтні ро-
боти. Цей об’єкт перебуває на балансі Тер-
нопільської міської ради і саме за її кошти 
зараз ведуться ремонтні роботи. До верес-

ня міст відкриють для проїзду. 
Щоб зробити сучасну безпечну  тран-

спортну розв’язку, потрібно ще 190 міль-
йонів гривень, аби завершити ремонт на 
Гаївському мості, – розповів заступник 
голови бюджетного комітету України Во-
лодимир Гевко. – Бюджетний комітет  по-
годив виділення цієї суми для Тернопіль-
щини і ми зробимо все, аби отримати ці 
кошти. 

Під час зустрічі з журналістами Олексій 
Чернишов говорив про історичне рішення 
для України – укрупнення районів. Він за-
значив, що цьогоріч під час місцевих вибо-
рів вже обиратимемо депутатів у три но-
вих райради утворених Тернопільського, 
Чортківського та Кременецького районів. 
Попереду ж Україну очікують конститу-
ційні зміни, планується прийняття закону 
про префектів і саме вони визначать умо-
ви подальшого існування та функції рай-
держадміністрацій та райрад.

Стратегія реформи децентралізації 
полягає в тому, щоб якнайбільше повно-
важень дати органам місцевого само-
врядування, тобто громадам,  – додав 
Чернишов.  – Роль адміністрацій буде 
мінімальною – розподілу майна між 
суб’єктами цього процесу та представни-
цтва влади на місцях.

ТОВ "ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ" 
ПОВІДОМЛЯЄ:

Керуючись постановою 
Кабінету Міністрів України 
від 19 жовтня 2018 р. № 867 
(із змінами), та іншими нор-
мативно-правовими актами, 
товариством з обмеженою від-
повідальністю «Тернопільоб-
лгаз» встановлено ціну на газ 
для побутових споживачів, 
релігійних організацій (крім 
обсягів, що використовують-
ся для провадження їх вироб-
ничо-комерційної діяльності) 
з 01 по 31 липень 2020 року 
(включно), ціна становить 
2 976,96 грн. за 1000 м³ (з 

урахуванням ПДВ, тарифу на 
транспортування природного 
газу, торговельної надбавки 
постачальника природного 
газу).

Ціну природного газу вка-
зано без урахування тарифу на 
послуги розподілу природного 
газу для ПрАТ «ТЕРНОПІЛЬ-
ГАЗ», який буде оплачуватися 
згідно окремої квитанції нада-
ної газорозподільним підпри-
ємством.

Більш детальну інформа-
цію можна отримати на офі-
ційному веб-сайті товариства 
за адресою 

http://teroblgaz.com.ua

НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ ЗВОДЯТЬ 
НОВІ ШКОЛИ І САДОЧКИ

Завершилася 
деклараційна 
кампанія за 

2019 рік, під час якої 
жителі Тернопільщини 
декларували доходи 
з яких податок не 
утримувався. Цьогоріч 
про отримані доходи, які 
перевищили мільйон 
гривень, заявили 35 
краян. Загальна сума 
прибутку багатіїв склала 
175,5 мільйонів гривень.

Здебільшого, мільйонери 
збагачувались від спадщини та 
дарування, а також продажу не-
рухомості та рухомого майна. 
Про такі прибутки заявили по 
6 декларантів. Незалежна про-
фесійна діяльність принесла 
мільйонні доходи 5 жителям 

нашого краю. Іноземні доходи 
та інвестиційний прибуток зро-
били мільйонерами, відповід-
но, трьох та двох декларантів. 
Решта - заявили про інші види 
доходів.

Мільйонери мають додат-
ково сплатити 4 млн. 389,5 тис. 
грн. податку на доходи фізич-
них осіб та 548 тис. грн. військо-
вого збору. 

Загалом, цьогоріч 7794 жи-
телів області подали податкові 
декларації про отримані дохо-
ди. При цьому 4630 зобов’язані 
були задекларувати свої доходи, 
а 3164 - виявили бажання ско-
ристатись правом на податкову 
знижку. 

Сектор комунікацій 
Головного управління ДПС 

у Тернопільській області.

Міністр розвитку громад та територій України 
Олексій Чернишов проінспектував 

хід виконання програми Президента 
«Велике будівництво» в області

В ОБЛАСТІ - 35 ОФІЦІЙНИХ МІЛЬЙОНЕРІВ СКІЛЬКИ ЗАПЛАТЯТЬ ЗА ГАЗ 
ЖИТЕЛІ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ У ЛИПНІ?

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ!

Рівень епідемічної 
небезпеки поширення 
COVID-19 встановлюється 

у залежності від епідемічної 
ситуації в регіоні або в окремих 
адміністративно-територіальних 
одиницях. Визначатися 
він буде автоматизованим 
програмним забезпеченням 
і затверджуватиметься 
національною комісією ТЕБ та НС.

Базовий моніторинг здійснювати-
меться на рівні області показників, які 
використовуються і наразі: завантаже-
ність ліжок (не більше 50%), середня 
кількість тестувань (не менше 24 на 
100 тисяч населення), коефіцієнт вияв-
лення випадків інфікування (не більше 
11%) і показник динаміки зростання 
випадків інфікування (не більше 10%).

Коли немає перевищень, область 

та всі її райони перебувають у зеленій 
зоні, де діють такі обмеження: в гро-
мадських будівлях - маски або респіра-
тор, проведення масових заходів – не 
більше 1 особи на 5 квадратних метрів, 
заповнюваність театрів і кінотеатрів – 
50%, перевезення пасажирів тільки в 
рамках сидячих місць.

Якщо ж починають змінюватися ін-
дикатори 5 днів поспіль, то території 

визначають як жовту, помаранчеву або 
ж червону зони й запроваджують поси-
лені заходи безпеки. 

АДАПТИВНИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ ПРОДОВЖИЛИ ДО 31 СЕРПНЯ
З 1 серпня визначатиметься рівень епідемічної небезпеки окремих зон: 

зелений, жовтий, помаранчевий, червоний. Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду.
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На вулиці Медовій, 
5 поряд з музеєм 
національно-

визвольної боротьби 
Тернопільщини (у 
минулому це приміщення 
відоме як школа 
мистецтв) щонеділі 
встановлюють жовтий 
намет і роздають їжу 
потребуючим. Тут не 
питають документів і 
не чекають пояснень, а 
просто пригощають всіх 
охочих. 

Благодійну їдальну просто 
неба зініціював Сергій Кічу-
ла – тернопільський волонтер, 
який свого часу збирав вело-
сипеди та самокати для дітей з 
соціально незахищених сімей, у 
співпраці з «Карітасом» органі-
зував проєкт «PROМилосердя», 
в рамках якого щотижня роз-
возять  готові страви потре-
буючим і самотнім людям у 
їхні домівки. Досі харчуванням 
безпритульних займався лише 
«Карітас», також є благодійна 
їдальня в міському управлінні 
соцзахисту.  

- Я бачив, що такі проєкти є 
у столиці, і вирішив, що у Тер-
нополі ми також можемо вла-
штовувати подібні акції, - каже 
Сергій Кічула. - Безпритульні 
часто шукають їжу у сміттєвих 
баках. Але зараз через каран-
тин добробут людей погір-
шився, вони менше їжі вики-
дають, відповідно, безхатьки 
часто голодують і потребують 

допомоги. Я прийшов зі сво-
їми доньками Катею і Яною, 
вони замотували виделки і 
готували упакування для обі-
дів. Долучайтеся, вірю, що цей 
мініпроєкт зі своєю ідеологією 
стане дуже вагомим для на-
шого міста і об’єднає багато 
добрих, безкорисних і сильних 
людей! Якщо є змога, можна 
долучитися фінансово для за-
купки продуктів на обіди. Та-
кож приходьте волонтерами, 
будемо знайомитися і робити 
світ добрішим. 

У меню благодійної їдальні 
немає десятка страв. Але вони 
поживні, смачні та приготова-
ні з любов’ю. Назву «Жовтий 
фартух» обрали, бо жовтий 
колір символізує сонце, світло, 
радість і гарний настрій, який 
дарують людям.  

- Мама нашого товари-
ша - кухар, тож вона має до-
свід приготування великих 
порцій, - розповідає Сергій 

Кічула. - Сьогодні ми приго-
щаємо всіх охочих червоним 
борщем з м’ясом, макаронами 
по-флотськи з м’ясною тушон-
кою. На десерт – булочки, со-
лодкі батончики, фрукти. При-
дбали дві 24-літрові катрулі, 
які зберігають тепло. Якщо їжа 
залишиться, то передамо її в 
«Карітас» або завеземо в при-
тулок для тварин.

У неділю благодійна їдаль-
ня «Жовтий фартух» працю-
вала з 10:00 до 13.00. Яскраво-
жовту палатку і банер помітно 
здалеку. Коли волонтери ви-
йшли вперше, то змогли наго-
дувати близько 10 безхатчен-
ків. Багато не знали про таку 
подію, тому вони просто роз-
носили обіди по  місту, де поба-
чили безхатьків чи жебраків. 
Також організатори закликали 
всіх людей, аби поїли. Кілька 
пенсіонерів погодилися і щиро 
дякували. Один чоловік ска-
зав, що живе сам і не має часу 
готувати, тому йшов купити 
якусь піцу чи фастфуд, а тут 
зміг поїсти смачно. Інша жінка 
розповіла, що доглядає роди-
ча у важкому стані. І готувати 
не завжди встигає. Тож рада, 
що може пообідати. Вже на-

ступного разу до благодійної 
їдальні прийшли поїсти понад 
півсотні людей. 

Кожен з них із своєю історі-
єю і бідою. Підходжу, запитую, 
чи смачно. Пан Василь каже, 
що їжа йому дуже смакує. Він 
на вулиці два роки, ночує у 
під’їздах.  Святослав - на інва-
лідному візку. Він не лише по-
обідав, але й взяв їжу товари-
шу, який не може ходити. Каже, 
благодійні обіди роздають 
практично щодня у Тернополі, 
всі безпритульні вже це зна-
ють. Але от у неділю ніхто не 
роздавав їжу, тому доводилося 
інколи і голодувати. 

Волонтери спілкуються з 
недільними гостями, розпи-
тують, чи подобається їм їжа, 
чоло б ще хотіли. По порції да-
ють з собою. 

- Охочих долучитися як во-
лонтери було дуже багато, - зі-
знається Сергій. -Люди актив-
но відреагували на мій пост в 
соцмережах. Але я всіх одразу 
не запрошував – поки про нас 
не знатимуть, то великої кіль-
кості помічників не потрібно. 
Дуже хочеться, щоб наш жов-
тий фартух став місцем сили, 
естафетою добра і милосердя. 

Серед волонтерів – люди 
різних професій і навіть діти. 
Всі із радістю долучилися до 
доброї справи. Тернополянка 
Наталя Стандрет неодноразо-

во брала участь в благодійних 
проєктах, тому вирішила долу-
читися до «Жовтого фартуха». 
Жінка переконана, добре сло-
во і тепла їжа зроблять трохи 
кращим день людей, які пере-
бувають у складних життєвих 
обставинах. 

- Кожного дня у нас є вибір. 
У мене сьогодні був він також. 
Або солодко поспати, або ра-
ненько прибути на перший ви-
їзний безкоштовний ресторан 
для всіх «Жовтий фартух». Я 
обрала другий варіант і не по-
шкодувала ні секунди, - зізна-
ється Ольга Данченко. - Щас-
лива, що маю можливість бути 
корисною, допомагати та під-
тримувати тих, кому це вкрай 
необхідно. Я вже не вперше 
беру участь у  волонтерських 
проєктах. Дуже важливо зна-
ходити у жит-
ті час для до-
брих справ. 

«ЖОВТИЙ ФАРТУХ»: їжа для потребуючих 
і можливість зробити добру справу

У Тернополі організували недільну 
благодійну їдальню просто неба

Проєкт «Жовтий фартух» організовують благодій-
ний фонд «Карітас» спільно з Лідерським волонтерським 
рухом та ГО «Файне.UA». Долучитися до нього може ко-
жен – волонтерською допомогою у неділю або ж продук-
тами чи фінансово. Номер карти для пожертвувань: 
5218572221816239. 

Юля 
Томчишин.

Як розповідає капітан теплохо-
ду Віталій Стасюк, судно було при-
дбане у Запоріжжі. Одночасно  на 
теплоході може перебувати близь-
ко 50 пасажирів: 15 – на верхній 
палубі, 35  – на нижній. Вартість по-
їздки складає 25 гривень за 30 хви-
лин подорожі по Тернопільському 

озеру та  50 гривень – за годину по-
їдки в бік села Пронятин. 

- У листопаді 2019 року придба-
ли теплохід «Сигма», – розповідає на-
чальник відділу транспортних мереж 
Тернопільської міської ради Антон 
Марчевський. - Протягом зимово-
весняного періоду тривали підготов-

чі роботи, а вже 29 червня відбувся 
перший технічний рейс.  Цей тепло-
хід є трансформером, оскільки по-
ручні на верхній палубі складаються, 
що дає змогу легко пройти судну під 
мостом, а пасажири, з метою безпеки, 
у цей час повинні будуть спуститися 
на нижню палубу. 

На Тернопільському ставі курсує новий теплохід «Сигма»
Тернополяни та гості міста можуть покататися на новому водному транспорті
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Протягом всіх років незалежності 
політики тягнуть нас: одні на Схід, 
інші на Захід. Це робить нас слабки-
ми та вразливими до загарбницьких 
зазіхань інших країн. Через це ми 
вже втратили частину територій, але 
«партія війни» продовжує роздмуху-
вати ворожнечу в суспільстві. Ми по-
збавилися від комуністичного ярма, 
але одразу почали шукати у світі но-
вих господарів. Як результат, замість 
мирного життя ми досі потерпаємо 
від розбрату. В нашій політичній силі 
згуртувалися люди найрізноманітні-
ших поглядів. Своїм життєвим шля-
хом вони довели досвідченість, про-
фесіоналізм, здатність вирішувати 
складні завдання та готовність нести 
відповідальність заради спільного 
майбутнього.

Представники політичної сили «ЗА 
МАЙБУТНЄ» – це місцеві лідери та по-
важні діячі, саме на їх авторитет спи-
рається партійна діяльність. Уперше 
за історію незалежності всеукраїнська 
партія утворюється ініціативою само-
стійних представників місцевих гро-
мад, а не за вказівкою з Києва.

Місцеві вибори – це перший крок до 
отримання представництва у органах 
центральної влади, без якого немож-
ливо відстоювати національні інтер-
еси, особливо захищати розвиток ві-
тчизняного виробництва. Щоб досягти 
динамічного економічного розвитку, 
потрібно надати кредитні, пільгові та 
митні переваги бізнесу, та убезпечити 
його від завідомо програшної конку-
ренції із світовими технологічними гі-
гантами.

Україна повинна позбутися зовніш-
нього управління, тому пріоритетним 
завданням нашої політичної сили «ЗА 
МАЙБУТНЄ» за 5 наступних років  – до-
сягти незалежності від зовнішніх фі-
нансових запозичень та відновити еко-
номічний суверенітет України.

Необхідно ліквідувати жахливу со-
ціальну несправедливість – злиденне 
життя лікарів, вихователів та вчителів. 
Люди, відповідальні за виховання та 
здоров’я майбутніх поколінь українців, 
повинні отримувати гідну оплату праці 
та надійний соціальний пакет.

Україна повинна стати європей-
ською країною до набуття членства в 
ЄС. Тому провадження у життя євро-
пейських принців та правил співісну-
вання, поваги до людини та до прав 
власності і є в нашому розумінні стра-

тегією на європейську інтеграцію. Не-
відомо, коли нам вдасться потрапити 
до Європейського союзу, проте ми самі 
повинні втілювати європейський рі-
вень життя, європейську захищеність 
та солідарність усередині України. Без 
реальних кроків омріяна та вистражда-
на участь у ЄС так і залишиться лише 
паперовою декларацією.

У суспільстві є запит на примирен-
ня, люди прагнуть до відновлення 
національного діалогу, тому головна 
місія нашої партії «ЗА МАЙБУТНЄ» – по-
вернути країні єдність та мир.

Шановні громадяни, проблеми, які 
стоять перед нами, мають рішення, 
усе залежить він нашої віри та волі. 
Ми гарантуємо прозорий відбір одно-
партійців, які своїми рішучими діями 
виправдають довіру виборців. Ми віри-
мо, що нас об’єднує головне – любов до 
своєї землі. Наше спільне майбутнє за-
лежить від нашої єдності та сумлінної 
праці.

Бажаю кожному читачеві віри у свої 
сили! Життєвої наснаги та невичерпної 
енергії вам на шляху до великих змін!

Ігор ПАЛИЦЯ: 
«Повернути країні 
єдність та мир!»

Напередодні 29-ої річниці Незалежності України все ще 
залишається відкритим питання: наскільки українці 
можуть впливати на майбутнє своєї країни? 

В Україні зростання доходів 
зупинилося в квітні. І прогно-
зи експертів песимістичні. При 
цьому член Економічного дис-
кусійного клубу Олег Пендзин 
пов’язує зменшення заоща-
джень з тривалим - більше року 
- зниженням промвиробництва 
в країні та падінням реального 
ВВП, а не лише з коронакризою. 
Коронавірус та карантин при-
скорили зубожіння населення, 
стали каталізатором цього фак-
тора. А в багатьох українців за-
ощаджень взагалі не було. 

«Кабмін обіцяє: в друго-
му півріччі буде зростання, але 
поки незрозуміло, за рахунок 
чого», - констатує Олег Пендзин.

У свою чергу президент 

Українського аналітичного цен-
тру Олександр Охріменко ви-
данню Сьогодні наголосив: «Те, 
що заощадження за квартал 
зменшилися на 7 відсотків - ще 
півбіди. Люди, аби вижити, по-
чинають брати споживчі креди-
ти під кабальні відсотки - 36% 
річних. Тільки в червні їх було 
взято на 1,5 мільярдів гривень. 
Багато хто не замислюється, за 
рахунок чого їх будуть віддава-
ти завтра, для них головне - не 
померти з голоду сьогодні».

Також Охріменко погоджу-
ється: коронавірус і карантин 
завдали не меншого удару по 
добробуту українців, ніж трива-
ле падіння економіки. Зараз на-
силу відновлюються торгівля та 

сфера послуг, де зайнято близь-
ко 20 відсотків працездатного 
населення. Тому рівень життя 
українців цього року навряд чи 
покращиться.

Понад 60 відсотків українців 
вважають: економічне стано-
вище в Україні погіршилось за 
останні півроку. Такі дані опиту-
вання соціологічної групи «Рей-
тинг». І в довгій динаміці відсо-
ток тих, хто очікує покращення 
- падає. Серед причин можливої 
економічної кризи більшість 
опитаних - 57 відсотків - бачить у 
некомпетентності влади. Чверть 
вважає, що економічний занепад 
настане через коронавірус.

Переважна більшість наших 
співвітчизників незадоволені 
діяльністю Верховної Ради та 
Кабміну. За даними згаданого 
соцопитування, в середині лип-
ня таких було аж 80 відсотків. 
Позитивно оцінили роботу пар-
ламенту близько 10 відсотків 
респондентів, уряду - 9 відсо-
тків. Тобто, лише один із десяти 
українців задоволений роботою 
цих інституцій.

Щодо персоналій. Роботою 
спікера парламенту Дмитра Ра-
зумкова задоволені 24 відсотки, 
а 55 відсотків - не задоволені. 

Діяльність прем’єр-міністра 
Дениса Шмигаля схвалюють 12 

відсотків українців, 62 відсотки 
- не схвалюють. 

Діяльністю президента Во-
лодимира Зеленського задово-
лені 36 відсотків, а 56 відсотків 
- незадоволені. Загалом, рівень 
підтримки чинного президента 
поступово знижується.

У багатьох людей також ви-
никають питання щодо витра-
ти грошей фонду по боротьбі 
з COVID-19. Там залишилось 
всього 5 відсотків коштів - 3,2 
мільярди. Така офіційна відпо-
відь Мінфіну на запит органі-
зації StateWatch. А було - 64,7 
мільярдів. Спецфонд, кошти з 
якого мали б піти на боротьбу з 
коронавірусом та його наслідка-
ми, створили у квітні. 

Експерти StateWatch конста-
тують: пандемія коронавірусу в 
Україні й близько не пішла на 
спад, а гроші, що мали б ряту-
вати від цього лиха, фактично 
закінчились. І витратили їх зде-
більшого не на медицину, а на 
економічні та соціальні програ-
ми й дорожні проєкти.

Лише 16 відсотків грошей - 
8,3 мільярди, - грошей з фонду 
по боротьбі з COVID-19, пішли 
безпосередньо на медицину та 
на покращення медичної інфра-
структури. Для порівняння: на 
будівництво доріг пішло одразу 

57 відсотків від усіх витрачених 
коштів - 35 мільярдів гривень. 

«Коронавірусний» фонд вико-
ристали навіть для повернення 
грошей, які сплатили випускни-
ки за пробне зовнішнє незалежне 
оцінювання. Звідти «дістали» для 
цього 52,5 мільйонів. Подібних 
прикладів чимало…

А тим часом... у бюджеті краї-
ни утворилася величезна «діра» 
- розміром у 300 мільярдів гри-
вень! Дефіцит держбюджету 
сягнув рекордного значення за 
останні п’ять років. 

Чи зможе уряд профінансу-
вати дефіцит бюджету? Як пише 
Економічна правда, найперше, 
це залежатиме від наявності до-
помоги міжнародних фінансо-
вих організацій. А це вже впли-
ватиме на можливість Мінфіну 
виходити на зовнішні ринки й 
на вартість внутрішніх запози-
чень. Однак... це залежить не 
стільки від Мінфіну, скільки від 
дій президента, прем’єра, керів-
ника НБУ і фракції «Слуга наро-
ду» в парламенті. 

В Україні все зав’язано на по-
літиці. А зараз 
це зовсім не на 
часі...   

КОРОНАВІРУС СПУСТОШИВ ГАМАНЦІ УКРАЇНЦІВ,
влада - COVID-фонд, а в бюджеті утворилася величезна «діра» 
Коронавірус і 

карантин добряче 
потрусили гаманці 

українців. Багато людей 
змушені діставати 
«заначки». А також 
вирушати у пошуках 
заробітків за кордон. За повідомленням МЗС 
Польщі, наші заробітчани за перше півріччя 
цього року отримали 270360 польських віз. Це 
- менше ніж торік - було 484377. Та, зважаючи, 
що три місяці консульства жодних документів 
не видавали, цифра немала. Крім того, українці 
подалися працювати і в інші країни…  
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- Пане Михайле, на Тер-
нопільщині ви берете ак-
тивну участь у просуванні 
Програми авторства Да-
вида Картозії «Оздоров-
лення економіки Украї-
ни». Чому?

- По-перше, тому що цей ба-
гатовекторний масштабний про-
єкт забезпечить вихід України 
на міжнародне ресурсне забезпе-
чення, дозволить побудувати  не 
тільки досконалу організаційну 
структуру для розвитку бізнесу, 
а й застосувати для цього нові 
принципи та філософію суспіль-
них взаємовідносин на основі 
самоорганізації і свідомого спів-
робітництва. По-друге, учасники 
IMTD-організацій також зможуть 
розраховувати на допомогу  між-
народних донорських інституцій, 
які готові пріоритетно виділяти 

ресурси на реалізацію бізнес-ідей 
та соціальних проєктів. Звичайно, 
якщо ми матимемо колективну 
цільову програму, чіткі завдання, 
планову стратегію їх реалізації, 
забезпечимо сувору звітність і ви-
сокий рівень відповідальності.

- Отже, спочатку – орга-
нізація, а вже тоді – під-
тримка та допомога.

- Така структура максимально 
гарантує цільове використання 
коштів та мінімізує ризик-фактор 
країни перед донорськими органі-
заціями, що фінансують Програму. 
Побудовою такої спілки і займа-
ється «Ай.Ем.Ті.Ді.-ІНТЕРНЕШНЛ», 
координатором якої у нашій об-
ласті працює Ольга Боднар. 

Іншими словами, «Ай.Ем.Ті.Ді.-
ІНТЕРНЕШНЛ», - це комплексний 
Міжнародний ресурсний про-
вайдер в Україні, а не як то було 

за старою схемою, традиційний 
безвідповідальний розподіль-
ник індивідуальних розрізнених 
і неконтрольованих грантів для 
окремих суб’єктів господарської 
та соціальної діяльності. Спожив-
че Товариство виступає перед 
міжнародними донорськими ор-
ганізаціями єдиним перевіреним 
і відповідальним ресурсоотриму-
вачем в Україні для великої бага-
тотисячної організації, до скла-
ду якої входять як фізичні так і 
юридичні особи. Воно створює в 
Україні власні територіальні філії 
обласного та місцевого значення, 
здійснює цільове фінансування 
та ресурсне забезпечення бізнес-
ідей та соціальних проєктів кож-
ного учасника такого об’єднання. 
А курує та надає масштабну, ба-
гатогранну допомогу в реалізації 
Програми «Оздоровлення еконо-
міки України»  відомий у всьому 
світі Інститут багатовекторної 
дипломатії (IMTD).

- Будь ласка, розкажіть 
конкретніше про напрям-
ки співпраці у рамках 
міжнародної споживчої 
кооперації.

- Передусім, це - реалізація 

бізнес-ідей та бізнес-стартапів, 
підтримка працюючого підпри-
ємництва, фермерства і вироб-
ництва, розширення товарних та 
ресурсних ринків. І що головне та 
актуальне -  розвиток інфраструк-
турного бізнесу територіальних 
громад і  наповнення благодійних 
та соціальних фондів.

Більше того, усвідомлюю-
чи високу відповідальність пе-
ред членами СТ та донорськи-
ми організаціями, «Ай.Ем.Ті.
Ді.-ІНТЕРНЕШНЛ», реалізує без-
прецедентні заходи у напрямках 
безпеки, антикорупційної діяль-
ності та попередження шахрай-
ства. З цією метою були створені 
департамент безпеки та захисту й 
антикорупційний комітет.

Також при Споживчому Това-
ристві працюють стратегічні де-
партаменти, що входять до складу 
центрального апарату управління 
та формують його адміністрацію. 
У їх числі – фінансового обліку 
та аудиту, юридично-правового 
супроводу, агентство гуманітар-
ного розвитку та соціальних про-
грам тощо. Веду до того, що кожен 
учасник нашої організації, будь то 
фізична чи юридична особа, упро-
довж своєї діяльності відчувати-
ме підтримку, захист та кваліфі-
кований супровід свого бізнесу за 
найвищими світовими стандарта-
ми у рамках українського право-
вого поля.

Відтак, за словами генераль-
ного директора «Ай.Ем.Ті.Ді. – ІН-
ТЕРНЕШНЛ»  Романа Бендаса, 
програма «Оздоровлення еко-
номіки України» - це замкнутий 
цикл дієвих, перевірених на прак-
тиці заходів з метою покращити 

добробут кожного громадянина 
України і дати можливість будь 
якій людині, повіривши в себе, ре-
алізувати свою ідею чи мрію. Тому 
її можна розглядати як реформу.

- На якому етапі пере-
буває створення IMTD-
організації у нашій об-
ласті?

- Щоб донести всю повноту ін-
формації до наших краян, терно-
пільська група тісно співпрацює 
з головним офісом та особисто 
генеральним директором «Ай.
Ем.Ті.Ді. – ІНТЕРНЕШНЛ»  Рома-
ном Бендасом. І це дає позитивні 
результати. Зокрема, за порівня-
но короткий час Ольга Боднар 
ініціювала десятки зустрічей-
презентацій  з управлінським, ді-
ловим та громадським активом 
нашої області. Думаю, найближ-
чим часом вдасться підписати 
меморандуми про співпрацю з 
переважною більшістю терито-
ріальних громад області. Наше 
завдання - об’єднати в єдину по-
тужну організацію всіх, у кого є 
бізнес-ідеї по різних напрямках 
проєктів. Проєктів, які відповіда-
ють потребам людей, регіону та 
змінюють життя на краще. Наша 
ціль – щоб про унікальну програ-
му інтернаціональної команди 
професіоналів зі світовим ім’ям 
під егідою стратега-аналітика 
Давида Картозії взнало якомога 
більше українців. Щоб був забез-
печений правильний розподіл 
ресурсів, люди отримували реаль-
не фінансування і реально діяли. 
Гроші є! Головне, щоб вони при-
йшли до тих, хто вміє і хоче пра-
цювати.

Михайло РАТУШНЯК: «Гроші  є! Вони прийдуть 
до тих, хто вміє і хоче працювати»

Продовжуємо 
знайомити 
наших читачів з 

перспективами розвитку 
бізнесу у системі 
міжнародної споживчої 
кооперації. Нині 
відомий тернопільський 
підприємець та 
громадський діяч 
Михайло Ратушняк 
розповість про те, як 
ініціативна група на 
чолі з координатором 
Споживчого Товариства 
«Ай.Ем.Ті.Ді.-

ІНТЕРНЕШНЛ» у Тернопільській області Ольгою 
Боднар робить усе можливе, щоб міжнародна 
допомога потрапила до тих, хто вміє і хоче 
працювати

На перехресті вул. Оболоня і 
вул. Митрополита Андрея 
Шептицького встановлено 

тимчасову кільцеву транспортну 
розв’язку. Фахівці проєктної організації 
зазначають, що тимчасово облаштоване 
кільце передбачає дві смуги руху 
транспорту в обидві сторони - у 
зв’язку з тим, що вул. Шептицького є 
магістральною.     

Як розповідає начальник відділу технічного 
нагляду Олег Вітик, у Тернополі діє моніторинго-
ва група, яка займається питанням внесення змін 
в організацію дорожнього руху з метою зменшен-
ня кількості заторів у місті, «розвантаженості» ву-
лиць від автомобілів.

- На даний час актуальність змін в організації 
дорожнього руху надзвичайно висока. Будівництво 
Гаївського шляхопроводу  ускладнило рух в місті, 
адже весь транспорт  поїхав через центр та відпо-
відне перехрестя, - зазначає Олег Вітик. – Загалом 
у місті опрацьовано чимало пропозицій, які будуть 
найближчим часом реалізовані. Водночас, фахівці 
житлово-комунального господарства, відділу тех-
нічного нагляду та проєктної організації і далі за-
ймаються розробкою нових схем дорожнього руху.

Експериментальну розмітку жовтого кольору 
нанесли на частину вулиці Руської (від бульвару 

Тараса Шевченка до перехрестя вул. Гоголя – вул. 
Б. Хмельницького).

Заборонний знак, який був на вул. Руській 
(біля «Бурячка»), зняли. Тому наразі транспорт 
може проходити по центральній частині Терно-
поля. У зворотному напрямку (біля «Універма-
гу») встановлений заборонний знак, який дає 
право проїзду тільки громадському транспорту 
та службам таксі. З 22:00 до 6:00 вул. Руська від-
крита повністю. 

Така розмітка є експериментальною, вона по-
годжена проєктною організацією і патрульною 
поліцією Тернополя. Розмітка з лівого повороту 
до будинку на вул. Руській, 26 нанесена суцільно, 
оскільки, відповідно до схем організацій дорож-
нього руху, довжина від пішохідного переходу не 
може перериватися на 22 метри. При нанесенні 
основної дорожньої розмітки буде розглянуто 
питання щодо вдосконалення цього методу і вне-
сено доповнення, щоб зробити смугу переривчас-
тою.  Праві повороти для заїзду в житлові будин-
ки - відкриті.

Наразі працює дві смуги по 3 метри в проти-
лежних напрямках для громадського транспорту 
і 2,7 метри (середня смуга) для приватного тран-
спорту, де вміщаються авто будь-яких габаритів.

Тимчасова розмітка діятиме близько місяця, 
для того, щоб зрозуміти, чи будуть потрібні зміни. 

На дорогах Тернополя – НОВА РОЗМІТКА
У місті тестують нову схему дорожнього руху, 

з допомогою якої хочуть зменшити затори

ОБЕРЕЖНО:
 у кавунах - нітрати 

На ринках області багато свіжих ово-
чів, фруктів та ягід.  Директор Тернопіль-
ської регіональної державної лабораторії 
Держпродспоживслужби Олег Васильків розповідає, що літо в 
розпалі, й нітратів у цих смаколиках виявляють не так часто, 
як раніше. Але все ж ризик придбати неякісну продукцію є. 

- У червні на ринках області були виявлені: кабачки (25 кг), 
буряк столовий (30 кг), полуниця (4 кг), диня (200 кг), помідо-
ри (25 кг) з перевищеним вмістом нітратів. Найбільше такої 
продукції фахівці лабораторії ветсанекспертизи виявили на 
ринках обласного центру, - розповідають у Держпродспожив-
службі. 

Працівники лабораторії повідомляють адміністрацію рин-
ку про результати досліджень, щоб не допустити до продажу 
«нітратні» овочі, фрукти та ягоди.  

Тому фахівці Держпродспоживслужби закликають терно-
полян не купувати продукти харчування на стихійних і не-
санкціонованих ринках, де таких перевірок не проводять. 

- Продукція, яка не була допущена контролерами на офі-
ційних ринках, може продаватися там, - кажуть фахівці. - А на 
офіційних ринках кожен покупець має право вимагати від ре-
алізатора експертний висновок про результати дослідження.

Від початку липня у 
Тернополі не допустили 
до продажу  230 кг 

кабачків, 400 кг дині та 300 кг 
кавунів, які привезли на ринки 
Тернополя з Херсону
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Кримінальне провадження за умисне 
нанесення легких тілесних слідчі 
розпочали щодо жителя села Іване-

Пусте. Чоловік вистрелив у співробітника 
електромереж.

- Потерпілий із заявою звернувся до поліцейських та 
повідомив, що разом з колегами проводили чищення лі-
ній електромереж. Власникові одного з господарств не 

сподобалося, що вони обрізали гілки горіха. Між чолові-
ками стався конфлікт. Зловмисник вийшов на подвір’я з  
пневматичною рушницею та здійснив вистріл, уцілив-
ши 35-річному працівникові електромереж у стегно, - 
розповіли в обласному управлінні поліції.  

Потерпілий за медичною допомогою не звертався. 
У нападника вилучили гвинтівку. У справі триває до-
судове розслідування.

Жертвою 
шахрайської 
пастки став 

74-річний житель 
Тернополя. Зловмисники 
видурили у нього  понад 
250 тисяч гривень, 
обіцяючи повернути 
кошти за неефективні 
препарати, які він 
купував через інтернет.

- Як розповів потерпілий, 
упродовж трьох років він у ме-
режі замовляв начебто ліки, 
сподіваючись покращити стан 
здоров’я. Проте нещодавно до 
нього зателефонував незна-
йомець, який представився 
співробітником Департаменту 
соціального захисту і повідо-
мив, що фірму, де купував пре-
парати пенсіонер, підозрюють 
у торгівлі неякісною продукці-
єю. У зв’язку з цим тернополя-

нину пообіцяли відшкодувати 
кошти за неефективні ліки. 
Чоловік погодився, - розпові-
ли в обласному управлінні по-
ліції.  

Аферисти ще декілька ра-
зів під виглядом соцпрацівни-
ків телефонували до потерпі-
лого. Обіцяли якнайшвидше 
повернути гроші, натомість 
вимагали у нього заплатити 
за різні послуги: оформлення 
медстрахівки, документів, по-
даток тощо. У підсумку пенсі-
онер переслав на рахунки, які 
вказали шахраї, понад 250 ти-
сяч гривень.

Поліцейські працюють над 
розкриттям злочину та радять 
краянам бути пильними, не 
довіряти незнайомцям, тим 
паче, коли йдеться про гроші.

За словами начальника сек-
тору психологічного забезпе-

чення поліції Тернопільської 
області Михайла Козюка, шах-
раї - хороші маніпулятори, лег-
ко вміють входити в довіру та 
досягати бажаного результату.

- Якщо вирішили придбати 
якусь продукцію або скорис-
татися чиїмось послугами, за-
вжди порадьтеся з рідними, 
близькими, спеціалістами в 
даних сферах, - зазначає пси-
холог. - Не купуйте ліки на сум-
нівних сайтах, які пропонують 
«диво-препарати». Не ведіться 
на оманливі пропозиції про 
відшкодування коштів за нее-
фективні ліки. Застережіть від 
таких випадків своїх родичів, 
особливо старшого віку, які 
проживають окремо від рід-
них. Саме такі через свою над-
мірну довірливість найчастіше 
потрапляю у тенета аферистів 
і втрачають кошти. 

Грабіжник запропонував 
сфотографуватись

Саме у такий спосіб 
викрав телефон 
у іноземного 

студента мешканець 
Зборівського району. 
Замість чужого ґаджету 
отримав кримінал.

Про крадіжку поліцей-
ських повідомив сам по-
терпілий. Розповів, що він з 
другом гуляли в парку, фото-
графувалися. В якийсь момент до них підійшов незнайомець 
і запропонував зробити їм фото. Студент простягнув свій 
недешевий телефон, а чоловік, взявши його до рук, швидко 
втік. 

- Грабіжника поліцейські розшукали. Кримінальних при-
год шукав у обласному центрі мешканець селища Залізці 
Зборівського району. 18-річного юнака вже притягували до 
відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень. До про-
типравних вчинків додався грабунок, - зазначили в обласно-
му управлінні поліції.  

Телефон правоохоронці у підозрюваного вилучили. За 
фактом злочину розпочали кримінальне провадження.

 Відділ комунікації поліції
Тернопільської області

Інцидент стався у минулу 
п’ятницю. Близько 14 годи-
ни до співробітників Терно-
пільського відділу поліції 
надійшло повідомлення  про 
закладення вибухового при-
строю на колії залізничного 
вокзалу. 

На місце події виїжджали 
усі екстрені служби, а з адмін-
будівлі вокзалу евакуювали 
близько пів сотні людей. Ви-
бухотехніки обстежили тери-
торію, однак вибухового при-
строю не виявили. Невдовзі 
поліцейські встановили осо-
бу зловмисника.  

- Неправдиве повідо-
млення про мінування надав 
30-річний мешканець одного 
із сіл Чортківського району. 

За словами чоловіка, таким 
чином він вирішив розважи-
тися, дзвінок здійснив із мо-
більного товариша, - розпо-
віли в обласному управлінні 
поліції. 

Чортківчанина затрима-
ли, вирішується питання про 
обрання для нього запобіж-
ного заходу та оголошення 
підозри у вчиненні кримі-
нального правопорушення, 
передбаченого частиною 1 
статті 259 ККУ - завідомо не-
правдиве повідомлення про 
загрозу безпеці громадян, 
знищення чи пошкодження 
об’єктів власності.

Санкція статті передбачає 
від двох до шести років по-
збавлення волі.

Стрибав із мосту 
й загинув

Нещасний випадок трапився 
25 липня у селі Біла 
Тернопільського району. 

Стрибнувши з мосту на очах у 
товаришів, вже не виплив з води 
46-річний тернополянин.

- Чоловік відпочивав у компанії знайомих 
- повідомили в обласному управлінні поліції. 
- Піти скупатися у ставку вирішив з екстри-
мом – стрибаючи з мосту. Першого разу все 
обійшлося, а наступного – чоловік зник під 
водою. Товариші кинулися на пошуки, проте 
витягнули уже мертвим.  Поліцейські вкотре 
застерігають від необдуманих вчинків під 
час відпочинку на водоймах. Заходити у воду 
потрібно тільки у тверезому стані. Купатися 
варто лише у знайомих місцях. Також краще 
утриматися від екстремальних вчинків під 
час купання, наприклад, стрибків з вишок, 
мостів, пірнання у невідомих місцях тощо.

Злодійка назвалася 
працівницею 

соціальної служби
Впустила невідому до свого 

помешкання, а вона виявилася 
злодійкою: така прикра пригода 

трапилася з 82-річною тернополянкою. 
Жінці розповіли байку про грошову 
реформу, натомість викрали чималі 
заощадження.

- Незнайомка постукала у двері пенсіонерки 
близько обіду, - зазначили в обласному управ-
лінні поліції. - Представилася працівницею со-
ціальної служби та розповіла старенькій про 
грошову реформу. Запевнила, що старі купюри 
слід обміняти, бо вони невдовзі вийдуть з обі-
гу. Господиня взялася шукати гроші. Витягла 
декілька купюр зі сховку в шафі та принесла 
соцпрацівниці. Жінка попросила ще паспорт та 
пенсійне посвідчення. Допоки потерпіла шука-
ла в іншій кімнаті документи, злодійка швидко 
метнулася до сховку та витягла усі гроші, ще й 
золоту каблучку  прихопила.

Зловмисниця зуміла викрасти відкладених 
сто тисяч гривень і тисячу американських до-
ларів. А далі, записавши дані та запевнивши 
стареньку, що невдовзі прийде  обміняти гроші, 
швидко втекла. Жінка лише за півгодини помі-
тила пропажу. Бідолашна кинулася до сусідки, а 
та подзвонила в поліцію.

- Якщо до вас завітали підозрілі особи, котрі 
назвалась працівниками будь-якої державної 
чи комунальної установи, в першу чергу по-
просіть їх пред’явити посвідчення, також за-
телефонуйте на підприємство, аби з’ясувати 
усі законні обставини такого візиту, - радять у 
поліції. - Про чужинців, що завітали до вашого 
села чи містечка та, ходячи по домівках, пропо-
нують товар, просять допомоги чи називають 
себе соціальними працівниками, варто негайно 
повідомити дільничному інспектору чи сіль-
ському голові. Працівники поліції ретельно пе-
ревірять інформацію.

Якщо ж непрохані гості переступили поріг, 
намагайтеся якомога швидше спровадити їх 
за двері, ні в якому разі не витягуйте зі сховку 
гроші, навіть якщо незнайомці стоять біля по-
рогу. Злодії розраховують побачити сховок, аби 
згодом непомітно викрасти кошти. 

Розкажіть про подібні злочини стареньким 
родичам, знайомим та сусідам, аби убезпечити 
їх від подібних протиправних діянь.

Повертав кошти за недієві ліки, 
а втратив понад 250 тисяч гривень

«ЗАМІНУВАВ» вокзал, 
аби розважитися

Чоловік повідомив по телефону, що біля 
залізничної колії в Тернополі закладено 
вибухівку

Вистрелив у працівника електромереж за зрізані гілки горіха
Кримінальна подія сталася у Борщівському районі 

На Тернопільщині 
знайшли одразу 

25 авіабомб

Небезпечні предмети виявили 
на території агропідприємства 

- 27 липня фахівці групи піро-
технічних робіт обстежили територію роз-
садника ТзОВ «Бучач Агрохлібпром» в місті 
Бучачі, - розповіли в обласному управлінні 
Державної служби з надзвичайних ситуації. 
- Під час огляду виявили 25 авіабомб АО-2.5 
часів Другої світової війни.

У рятувальній службі зазначили, що всі 
небезпечні знахідки вилучили - їх знешко-
дять у безпечному місці. 

Раніше на території цього ж підприєм-
ства знайшли 30 авіаційних бомб, які також 
лежали там з часів Другої світової війни. 
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У Євросоюзі багато 
нелегалів з України 

Україна опинилася серед лідерів за 
кількістю нелегалів у Євросоюзі, повідо-
мляє Євростат. У 2019 році було виявлено 
627,9 тисяч осіб, які нелегально перебува-
ли в країнах ЄС. Із них - 41,3 тисячі укра-
їнців. Більше тільки громадян з Марокко 
- 41,5 тисяч. Відмовлено у в’їзді 717,6 тися-
чам громадян країн третього світу, серед 
яких 489,9 тисяч були з Марокко, 66,5 ти-
сяч - з України і 22,8 тисяч - з Албанії. Також 
в 2019 році країни ЄС наказали покинути 
свою територію 491,2 тисячам громадян 
країн, що не входять до ЄС. Найбільшу 
кількість складали українці - 37,1 тисяча, 
марокканці - 34,8 тисяч та албанці - 30,9 
тисяч. Також, за підсумками минулого року, 
Україна посіла перше місце за кількістю де-
портованих з країн Євросоюзу - практично 
20% громадян від загальної кількості або 
27,2 тисячі осіб із 142,3 тисяч. За ними слі-
дують албанці, марокканці та грузини.
Скільки наших заробітчан хочуть 

залишитися жити в Польщі
24 відсотки українських заробітчан 

хочуть залишитися працювати та жити 
в Польщі на постійній основі. На термін 
від 3 років працювати у Польщі готові 52 
відсотки респондентів. У 2015 році таких 
було тільки 8 відсотків. Водночас, тоді 80 
відсотків українських заробітчан хотіли 
працювати у Варшаві менше року, свід-
чить дослідження Національного банку 
Польщі, пише Gazeta.ua. Рік або менше 
у Польщі готові працювати 23 відсотки 
опитаних українських заробітчан.

Друга «холодна війна» 
між Заходом і Росією 

триватиме 40 років
Захід опинився в реальності, в якій 

йому доведеться вести дві окремі хо-
лодні війни проти Китаю та Росії у най-
ближчому майбутньому. Пекін - це інша 
тема. А от Росія вже вторглася й окупува-
ла частину України, застосувала хімічну 
зброю проти громадян Великої Британії й 
пропонувала винагороди за вбивства сол-
датів США в Афганістані, пише Newsweek. 
«Покращення чи погіршення диплома-
тичних відносин залежить від Кремля, 
а не від Даунінг-Стріт чи Білого дому», - 
сказала лектор європейських досліджень 
Лейденського університету доктор Мак-
сін Девід. - Путін і його прихильники зро-
били вибір добиватися руйнації й зриву 
західних демократичних процесів». Роз-
мови про нову «холодну війну» проти РФ 
стали гарячою темою по обидва боки Ат-
лантичного океану. Більшість експертів 
вважають: вона почалася в 2014 році із 
вторгнення російських військ на терито-
рію України. Очікується, що мине 30-40 
років, поки з’явиться нове покоління лю-
дей в Китаї та Росії. І тоді настане розумін-
ня, що «холодну війну» треба завершити.

Європейці стали 
частіше розлучатися

Жителі Євросоюзу зараз розлуча-
ються удвічі частіше, ніж у минулому 
столітті. Не так давно в деяких краї-
нах було взагалі заборонено розривати 
шлюб, пише Закон і Бізнес. Як підраху-
вали в Євростаті, найчастіше розлучен-

ням закінчуються шлюби в Литві, Латвії, 
Данії, Швеції. Найрідше розлучаються на 
Мальті, в Ірландії та Словенії. Щоправда, 
в 1965 році законодавство низки країн 
взагалі забороняло розлучення. В Італії 
розірвання шлюбу стало можливим тіль-
ки в 1970 році, в Португалії - в 1975 (хоча 
в період з 1910 до 1940 року шлюб можна 
було розірвати), в Іспанії - в 1981, в Ірлан-
дії - в 1996, а на Мальті - лише в 2011 році. 
Водночас, кількість шлюбів у країнах ЄС з 
1965 року скоротилася вдвічі. Зараз най-
частіше відносини узаконюють жителі 
Кіпру та Румунії. А в Люксембурзі, Італії 
та Португалії шлюбів менше, ніж в інших 
країнах ЄС. 

Американці вважають: 
країна рухається «не туди»

80% американців вважають, що 
США рухаються в неправильному на-
прямку. І лише на думку 20% жителів 
США, - в країні все гаразд. Цей показ-
ник є найменшим за все президентство 
Дональда Трампа. Такі результати опи-
тування NORC на замовлення інформа-
гентства Associated Press. Підтримку 
діяльності Трампа висловили 38% опита-
них - цей показник постійно знижується 
з березня, коли у США почалася епідемія 
коронавірусу. Стільки ж американців вва-
жають, що з економікою все гаразд (у січ-
ні, до початку епідемії, таких було 67%). 
Водночас, лише 32% респондентів схва-
люють дії Трампа у боротьбі з епідемією 
(в березні таких було 44%). Слід нагадати, 
президентські вибори у США відбудуться 
3 листопада цього року.   

Вуличний шум дуже 
шкодить здоров’ю людей

Шум міст - на другому місці серед 
причин смертності в Європі після за-
бруднення навколишнього середови-
ща. Хронічні шуми в містах, а також у 
сільській місцевості, якщо вони розта-
шовані в зоні злітно-посадкових коридо-
рів, є причиною смерті близько 12 тисяч 
осіб щорічно. Про це заявили у Всесвіт-
ній організації охорони здоров’я, пише 
французький журнал Le Monde. Рух авто-
мобілів, шум літаків під час зльоту та по-
садки й інші подібні фактори провокують 
виникнення таких хвороб, як інфаркти, 
інсульти, стенокардії тощо. У Європей-
ському агентстві з питань навколишньо-
го середовища зазначають: число людей, 
які страждають від шуму, стає дедалі 
більшим. Так, 48 тисяч європейців страж-
дають серцево-судинними хворобами 
саме через згадану причину. За словами 
експертів, переважно страждають менш 
заможні люди, оскільки вони не мають 
можливості купити житло далеко від 
шумних зон. Таким чином, це питання на-
буває соціального забарвлення. 

На всіх авіарейсах в ЄС 
маски обов’язкові для 
пасажирів від 6 років

Міністри транспорту країн Євро-
союзу досягли угоди про санітарні за-
ходи, що застосовуються до літаків, 
які здійснюють рейси на континенті. 
Про це заявив німецький міністр тран-
спорту Андреас Шоєр, повідомляє Єв-
ропейська правда. Одне з головних пра-
вил - обов’язкове носіння масок усіма 
пасажирами старше 6 років. Інші заходи 
включатимуть зобов’язання частіше де-
зінфікувати літак, покращувати інформу-
вання пасажирів і забезпечувати безпеч-
ну відстань, навіть, якщо це призводить 
до довгих черг. Більшість авіакомпаній 
вже зобов’язують пасажирів носити мас-
ки під час посадки в літак і на борту, але 
діти часто звільняються 
від цієї вимоги. Маски 
також є обов’язковими в 
багатьох європейських 
аеропортах.

В Україні побільшало 
мільйонерів

В Україні доходи понад 1 млн. грн. 
за рік задекларували майже 8 тисяч 
осіб. Порівняно з попередньою деклара-
ційною кампанією, кількість мільйонерів 
зросла на 3 тисячі. Загалом мільйонери 
задекларували дохід у сумі 68,3 млрд. грн. 
повідомила податкова служба. Найбільше 
громадян із доходом понад 1 млн. грн. - у 
Києві - 40% від загальної кількості, або 
3242 особи. У Дніпропетровській і Хар-
ківській областях нарахували 616 і 593 
мільйонерів, відповідно. Троє людей заде-
кларували понад 1 млрд. грн. доходу: двоє 
жителів Києва та один - Дніпра.
Влада знову братиме гроші в борг 

Україні в 2020 році доведеться брати 
нові кредити, без них впоратися з пога-
шенням та обслуговуванням уже взятих 
боргів не вдасться. Про це в інтерв’ю ZN 
заявив міністр фінансів Сергій Марченко. У 
вересні потрібно погасити піковий платіж 
за кредитами - $2,2 млрд. «Ми збільшили 
дефіцит на 300 млрд. грн. У першому пів-
річчі вдалося отримати транш МВФ, пер-
ший транш макрофінансової допомоги, і 
до кінця року нам потрібно позичити до-
сить значну суму коштів», - сказав міністр. 

Польське масло 
витісняє з ринку вітчизняне
У січні-червні поставки вершково-

го масла в Україну зросли у 7,7 разів. 
Імпорт молока та вершків - у 5 разів. «Ви-
тіснення вітчизняного вершкового масла 
імпортним товаром з ЄС, переважно поль-
ським, пов’язано з більш конкурентними 
цінами європейської продукції на ринку. 
У Євросоюзі існує потужна підтримка за-
значеного сегменту та стимулювання екс-
портної діяльності. Це ускладнює в Украї-
ні конкуренцію з європейським товаром», 
- сказав аналітик Українського клубу 
аграрного бізнесу Валентина Кропивко, 
передає Бізнес.ua. Експерти зазначають: 
імпорт зріс через скорочення поголів’я та 
виробництва молочної продукції в Украї-
ні. Галузі потрібна довготривала комплек-
сна державна підтримка.

Підвищувати пенсійний вік 
більше нема куди

Чинна пенсійна система є несправед-
ливою до більшої частини пенсіонерів, 
тому вона потребує системного рефор-
мування. Про це міністр соцполітики Ма-
рина Лазебна розповіла в інтерв’ю Фокусу. 
Одне з найболючіших питань такої рефор-
ми - підвищення пенсійного віку. Міністр 
зазначила, що для частини українців під-
вищення пенсійного віку вже відбулося. На 
її думку, підвищувати пенсійний вік більше 
нема куди. Однак Лазебна нагадала: в рам-
ках реформи 2017 року в Україні до 2028 
року відбувається поступове щорічне під-
вищення вимог до страхового стажу. 

Кількість зарплат у конвертах 
може збільшитись

Податкове навантаження на оплату 
праці, ймовірно, зросте. Внаслідок цьо-
го може зменшитись кількість офіційно 
працевлаштованих, скоротяться витрати 
на оплату праці, а згодом - бюджетні до-
ходи. Цього року уряд планує підвищити 
розмір мінімальної зарплати до 5 тис. грн. 
Бюджет 2021-го розробляють з урахуван-
ням мінімалки розміром 6-6,5 тис. грн. 

Такі плани свідчать про збільшення по-
даткового навантаження на оплату праці, 
що може тільки погіршити ситуацію, по-
відомляють у Європейській бізнес асоціа-
ції, пише Газета по-українськи. У разі під-
вищення мінімалки зросте максимальна 
величина бази нарахування єдиного со-
ціального внеску. Це завдасть відчутного 
удару по платниках податків, які відкрито 
оплачують роботу своїх працівників.

Десятки тисяч дітей провалили 
українську мову й історію

23 тисячі дітей, або майже 10% учас-
ників ЗНО не змогли отримати мінімаль-
ний бал з української мови та літерату-
ри, а також з історії України. Як розповіли 
в Українському центрі оцінювання якості 
освіти, ЗНО з української мови та літерату-
ри складали 275 тисяч дітей. Максимальна 
рейтингова оцінка, яку можна отримати з 
цього предмету, - 104 бали, а 22 бали є поро-
говим балом, тобто, менше вже вважається, 
що випускник не склав ЗНО з української. 
Таких виявилося 8,32% учасників тестів, 
або близько 23 тисячі дітей. А оскільки тест 
був обов’язковим, вони втратили право 
вступати до вишів. Аналогічний резуль-
тат з історією України. Цей тест не склали 
13,19% дітей із 178714, які взяли участь у 
тестуванні, це також близько 23 тисячі.

У Мінфіні вважають, 
що вчителів забагато

В Україні налічується 36 тисяч вчи-
телів, тому їх кількість потрібно оптимі-
зувати і таким чином збільшити зарп-
лату тим, які залишаться працювати. 
Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав за-
ступник міністра фінансів Роман Єрмоли-
чев. За його словами, кількість учнів з 90-х 
років зменшилася вдвічі, а вчителів - ні. 
Зараз у школах забагато пенсіонерів через 
те, що в них низька пенсія. Оптимізацію 
української освіти він вбачає у звільнені 
педагогів похилого віку, аби дати можли-
вість виплачувати молодим спеціалістам 
більшу зарплату. Єрмоличев каже, що та-
кож потрібно оптимізувати мережу шкіл. 
Але чіткого плану в нього нема, бо кожен 
район, місто та ОТГ - специфічні. 

Перепис населення 
відкладається через Covid-19
Питання про проведення перепи-

су не можна ставити, поки Україна не 
впорається з епідемією коронавірусу, 
кажуть у Кабміні. «У найближчі два роки 
в Україні не планують проводити перепис 
населення», - заявив міністр Кабінету мі-
ністрів Олег Немчинов, передає Кореспон-
дент.net. При цьому він додав, що Держ-
стат до проведення перепису населення 
готовий. 

В армію повертаються 
офіцери й генерали, які не 

сприйняли Революцію Гідності
Відсоток людей, які мають анти-

українські чи проросійські погляди, 
щодня в Україні збільшується. Про це 
«Вголосу» розповів військовий експерт 
Михайло Жирохов. «На жаль, в армію при-
йшла велика кількість офіцерів, які вже 
були на пенсії, але зараз вони вирішили 
підзаробити, оскільки зарплати у війську 
збільшили. Підписують контракт на рік і 
потім їм збільшують пенсію», - сказав він. 
Усі ці люди, за словами Жирохова, - пол-
ковники, майори, генерали - не сприйняли 
Революцію Гідності й просто тоді пішли 
на пенсію, в запас. А зараз, коли побачили, 
які зарплати в армії, повернулися. Вони не 
воюють, а просто пересиджують цей рік. 
«Ці люди - антиукраїнського, проросій-
ського спрямування. Демонструють його, 
коли спілкуються з цивільними чи підле-
глими неофіційно. Можуть собі дозволити 
сказати: «Майдан - це погано», або «Якби 
Янукович не втік, ми б вам показали…». 
Вони мають вагомі посади: формують іде-
ологічну основу нашої армії. І, на жаль, це 
третина офіцерів», - резюмував експерт.

Україна Світ

Ольга ЧОРНА.
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Чому «Усе й негайно!» - 
погана тактика 

Ми знаємо, що без необ-
хідних поживних речовин і хо-
рошого сну наші діти стають 
виснаженими, неуважними, роз-
дратованими, хворобливими. 
Тому першим і важливим пунк-
том є повноцінне харчування, 
режим і розпорядок організації 
дня вашої дитини. 

Однак, більшість батьків спо-
відують правило до своїх дітей: 
«Усе й негайно!». При першій 
фразі «Хочу їсти!» - запихають 
дитині рот перекусами. «Мені 
нудно!» - зразу пропонують роз-
ваги або тицяють телефон, «аби 
не заважало!». І таких випадків 
- багато.

Але ми розуміємо й те, що 
ключем до успіху є вміння від-
термінувати задоволення. Від-
так, такою поведінкою батьки 
самі роблять нещасною свою 
дитину. Вміти відкласти задо-
волення означає навчитись пра-
цювати в стресових умовах. А 
сьогодні ми все частіше спосте-
рігаємо, як зрілі молоді люди не 
можуть справитись навіть з не-
великою перешкодою у їхньому 
житті.

Наступним відправним пунк-
том у вихованні дитини є без-
кінечні веселощі для малюка. 

Батьки самі біжать на допомогу, 
коли дитина повідомила, що їй 
нудно. А в цьому випадку варто 
дати можливість самій знайти 
собі розвагу. Пригадайте, як ви 
колись себе розважали і чи бігли 
батьки вам створювати умови 
для гри? 

Важливо привчати дитину 
побути в пошуках розваг для са-
мого себе. Звичайно, з врахуван-
ням вікових можливостей. Варто 
привчати дитину до посильної 
допомоги, хатніх обов’язків, які 
корисні для тренування мозку. 
Праця й тепер є чудовим засобом 
від нудьги.

Хто головний?
Далі потрібно виховувати ди-

тину так, щоб вона розуміла, хто 
керує: вона чи батьки. Можна 
спостерігати за такими репліка-
ми батьків: «Моя дитина не лю-
бить снідати», «Моя дитина не 
любить читати» тощо. Відразу 
ставлю питання для батьків: «То 
хто керує? Батьки чи діти?». 

Якщо ми віддаємо ініціативу 
в руки дітей, то можемо очікува-
ти, що дитина буде харчуватися 
піцою, печивом чи булочками і 
вічно сидіти в планшеті. На да-
ний час ми стикаємось з пробле-
мою «вседозволеності» у дітей. 
Вони майже не чують слів «по-
трібно зробити». А відтак не ро-

зуміють значення цих слів. Бо на 
будь-яке «потрібно» біжить ба-
буся, мама чи тато і все виконує. 

То як дітям навчитися са-
мостійності? Наприклад, якщо 
ваша дитина хоче вступити у 
виш, то їй потрібно вчитися. 
Якщо дитина хоче знати інозем-
ну мову, то потрібно займатися, 
докладаючи зусиль. Якщо ваша 
дитина хоче бути фахівцем у 
програмуванні, то їй потрібно 
багато знань з цієї галузі. Тобто 
скрізь присутнє «потрібно».
Лайфхаки для батьків 

Ось кілька лайфхаків (хитрю-
ків – українською) для того, аби 
ваша дитина ставала самостій-
ною, успішною на соціальному, 
емоційному та академічному 
рівнях. Дитячий мозок повинен 
тренуватися. Все буде гаразд, 
коли ви хоча б іноді візьмете за 
звичку займатися з дитиною на-
ступним.

1.  Хоча б на кілька годин 
відкиньте планшети і знайдіть 
час для спілкування зі своїми 
донькою чи сином. Смійтеся, 
жартуйте, розмовляйте, при-
готуйте обід чи вечерю, засер-
віруйте стіл, катайтеся на вело-
сипеді чи просто прогуляйтесь, 
грайте в настільні ігри, малюйте, 
робіть декорації на квітник, вла-
штуйте бої подушками, пограйте 

«хрестики-нулики», лоскочіть і 
цілуйте дитину.

2. Тренуйте відтермінову-
вати задоволення. Якщо ви зу-
стрілися з співробітницею чи 
другом, ви можете поспілкува-
тись, а дитину вчити почекати 
кілька хвилин. Дитина має вміти 
почекати. Це нормально, коли є 
період часу «нудно», оскільки це 
перший крок до творчості. По-
ступово підвищуйте рамки між 
«я хочу» і «я отримую». Така по-
зиція навчить вашу дитину ці-
нувати ту річ, яку ви їй даруєте. 
А також вчіть відтерміновувати 
прийом їжі замість коротких пе-
рекусів. Отримувати задоволен-
ня від їжі так само важливо, як 
отримувати емоційне задово-
лення. Крім того, це організовує 
до правильного режиму і є запо-
рукою здоров’я вашої дитини.

3. Використовуйте обме-
ження. Це абсолютно нормаль-
но. Складіть розклад для свого 
малюка. Там позначте час на 
користування планшетом чи 
ноутбуком, своєчасний прийом 
їжі, читання книги, ігри на сві-
жому повітрі, вчасний сон тощо. 
Повірте,  за такі обмеження діти 
пізніше будуть вдячні вам. Бать-
ки повинні розуміти, що корисно 

для дитини. 
4. Привчайте до роботи 

дитину змалку. Особливо звер-
тайте увагу на монотонну пра-
цю. Поскладати одяг, прибрати 
іграшки, застелити ліжко, поза-
мітати. Така праця підходить і 
хлопчикам, і дівчаткам. Моно-
тонна робота це основа їхньої 
працездатності у майбутньому. 
І коли ви даєте завдання, то 
створюйте певний позитивний 
супровід, підбадьорюйте по-
хвалою дитину. «Тільки в най-
кращих дітей такий порядок в 
кімнаті!», «Сьогодні ми будемо 
мандрувати в дивовижно чисто-
му будинку!». Робіть це весело з 
гумором і креативністю, тоді мо-
зок запам’ятовує працю, як пози-
тивну дію.

5. Тренуйте соціальні на-
вички. Дуже корисно, щоб бать-
ки навчили дітей асертивному 
спілкуванню. Дитина має вміти 
відстоювати власні кордони і не 
порушувати кордони інших ді-
тей. Якщо вони використовують 
слова «будь ласка», «дякую», вмі-
ють програти/виграти, можуть 
щиро порадіти за інших чи за 
власні успіхи – то будьте впевне-
ні: ваші діти завжди досягнуть 
бажаного!

Чому наші діти нудьгують і не досягають цілей: 
ВЧИМОСЯ ЛЮБИТИ ПРАВИЛЬНО

Ми запитали психолога, як батькам намітити власний успішний курс виховання
Сьогодні люди часто замислюються, як бути хорошими мамою і татом. Особливо, 

коли під час вимушеного карантину побували в режимі онлайн-навчання і спробували 
бути ще й вчителями для своєї дитини. Не секрет, що більшість 
батьків відчули велику проблему. Тому й виникає питання, як підго-
тувати дітей до дорослого, самостійного життя. 

Отож, як виховати дитину так, щоб вона змогла досягати цілей 
у житті та почувалася щасливою? Розповідає кандидат психологіч-
них наук, доцент кафедри психології Тернопільського національного 
технічного університету Інна МОНАЧИН.

Тернопільська школяр-
ка продемонструє сукню зі 
шлейфом довжиною 100 ме-
трів. Цей рекорд буде зафіксо-
вано у «Національний реєстр 
рекордів України».

Над образом сукні працює 
команда відомої тернопіль-
ськоі дизайнерки Наталі Сте-
фанчук:

- Своїм рекордом ми хочемо 
представити наш рідний Тер-
нопіль як місто з високим рів-
нем моди та стилю, подарувати 
позитивні емоції для наших ви-
пускників і впевненість, що у 
світі все є можливим, якщо ціль 
поставлена, - розповідають іні-
ціатори встановлення рекорду. 
- Адже всі учасники, які допома-

гають встановити цей рекорд, - 
це колишні школярі тернопіль-
ських шкіл. Найскладнішою є 
робота над шлейфом. Ми під-
бирали тканину, яка могли б 
забезпечити найменшу вагу за 
такої довжини. 

У сукні поєднали ніжно-
рожевий нюдовий колір, 
який є трендом цього сезону, 
і насичений відтінок з блис-
ком, вона оздоблена декором 
ручної роботи, пір’ям і каме-
нями. 

Для зручності святкуван-
ня команда Наталі Стефанчук  
подбала, щоб сукня була ви-
конана у формі трансформера, 
а шлейф легко і зручно від-
окремлювався. 

Хто стане цією щасливи-
цею, яка приміряє рекордну 
сукню, поки невідомо - збері-
гають інтригу. 

Де і коли дивитися 
святкову ходу?

Колона випускників ру-
хатиметься від озера через 
центр міста до головного місь-
кого стадіону. Розпочнеться 

хода о 15:30, а завершиться 
близько 17:00. Далі дійство 
триватиме на Центральному 
стадіоні, де відбудеться вру-
чення атестатів, грамот і на-
город  Триватиме в проміжку 
з 17:00-18:00.

На час проведення свята 
буде заборонено проїзд вули-
цею Руською та проспектом 
Степана Бандери, а громад-
ський транспорт спрямують в 

об’їзд іншими вулицями. 
У міській раді запевняють, 

що випускний проведуть із 
дотриманням вимог каран-
тину. У святковій колоні між 
класами однієї школи повинні 
дотримуватись дистанції в 4,5 
м, а між випускниками різних 
шкіл - 6 м. Між учнями має 
бути дистанція у 1,5 м.

Випускний з антисептиками і рекордом
Уже цієї п’ятниці, 31 серпня, у Тернополі 

відбудеться випускний. Оскільки триває 
карантин, хлопці й дівчата йтимуть вулицями 

міста святковою ходою з дотриманням дистанції 
й антисептиками. Запам’ятається випускний і 
незвичним рекордом. 
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Популярний сайт «Еспресо 
ТВ» оприлюднив дані, які 
стосуються «спортивної» 

діяльності відомого олігарха 
Ігоря Коломойського. 
Виявляється, упродовж років 
мільярдер кидав напризволяще 
вже не один клуб, власником 
або співвласником якого він був.
(Закінчення).

Баскетбольні проекти 
Ігоря Коломойського
БК "ДНІПРО". Незважаючи на те, що 

в пресі Коломойського називають влас-
ником БК "Дніпро", сам олігарх цей факт 
спростовує. Ігоря Валерійовича часто 
можна помітити на матчах дніпрян ще 
й тому, що у складі команди виступає 
його син Григорій. Через пандемію ко-
ронавірусу чемпіонат України з баскет-
болу завершили достроково - розподіл 
місць провели відповідно до положення 
команд на момент завершення змагань. 
Лідирував у таблиці саме БК "Дніпро".

БК "БУДІВЕЛЬНИК". Найтитулова-
ніший український баскетбольний клуб 
припинив існування у червні 2018-го 
року. Формально президентом "Буді-
вельника" вважався Богдан Гулямов (на-
прикінці 2018-го Гулямов прийняв сан 
священика УПЦ Московського патріарха-
ту), проте преса писала про повноцінний 
контроль над клубом групи "Приват" Іго-
ря Коломойського.

БК "КРИВБАСБАСКЕТ". Влітку 2008-
го за сприяння групи "Приват" було 
створено Українську Баскетбольну Лігу 
(УБЛ), як альтернативу Федерації бас-
кетболу України. У неофіційному турнірі 
взяли участь 10 клубів, які пов’язували 
з Ігорем Коломойським, а тріумфував у 
турнірі криворізький "Кривбасбаскет". У 
2013-му клуб було розформовано.

БК "ОДЕСА". Ще один клуб приватів-
ської "п’ятірки" або ж "сімки", як часто 
називали у пресі БК, пов’язані з групою 
"Приват" Ігоря Коломойського. У певний 
період часу Одесу, як і Львів, представ-
ляли одразу дві команди у двох пара-
лельних чемпіонатах. Зараз в елітному 

баскетбольному дивізіоні виступає БК 
"Одеса", створений у 2017-му році. По-
дібна історія спіткала футбольний "Дні-
про", покинутий олігархом, замість якого 
в УПЛ виступає "Дніпро-1".

БК "ПОЛІТЕХНІКА ГАЛИЧИНА". 
Бронзовий призер сезону 2008/2009 ро-
ків альтернативної УБЛ. Офіційно пре-
зидентом клубу вважався Ігор Лазорко, 
топменеджер групи "Приват", який з 
2009-го до 2015-го року очолював держ-
компанію "Укртранснафта" (згодом Ла-
зорка було оголошено у розшук). У "ситі" 
часи за львів’ян виступали якісні легі-
онери, однак, починаючи з 2016-го, за 
"політехів" грають молоді українські бас-
кетболісти. Нині "Політехніка" виступає 
у Вищій лізі, другому дивізіоні в ієрархії 
українського баскетболу.

БК "ГОВЕРЛА". Синхронно з іншими 
"приватівськими" клубами краху зазна-
ла "Говерла". Один з найкращих БК мину-
лого десятиліття, у 2015-му пережив шо-
кову терапію, пертурбації з власниками і 
зміну вектора. Як і львівська "Політехні-
ка", виступає нині у другому баскетболь-

ному дивізіоні.
БК "ФЕРРО-ЗНТУ". Ще один клуб, що 

пов’язують з групою "Приват" (у певний 
період часу клуб фінансував також Запо-
різький національний технічний універ-
ситет). Неодноразовий володар Кубка 
Суперліги та медаліст чемпіонатів Укра-
їни. Через проблеми з фінансуванням 
припинив існування у червні 2015-го 
року.

БК "ДНІПРО-АЗОТ". Баскетбольний 
клуб, який має аналогічне ім’я з одним 
із найбільших хімічних підприємств 
України, що спеціалізується на виробни-
цтві аміаку і азотних добрив. У 2015-му 
клуб з Кам’янського припинив існуван-
ня разом з іншими "приватівськими" 
колегами. Зараз місто в Суперлізі пред-
ставляє БК "Прометей", заснований у 
серпні 2018-го.

Новим головним тренером київського «Динамо» 
призначений відомий румунський фахівець 
Мірча Луческу. Свою тренерську кар'єру він 

почав у сезоні 1979/1980. З тих пір працював у більш, 
ніж десяти клубах та національних збірних, ставши 
одним з найтитулованіших тренерів у світі.

Найбільш відомий Луческу по роботі в донецькому «Шахта-
рі» (2004-2016 роки), з яким 8 разів виграв чемпіонат України, 6 
разів завоював національний Кубок, а у 2009 році привів «гірни-
ків» до історичної перемоги в Кубку УЄФА.

Київський клуб – не перше «Динамо» у футбольній біографії 
румунського наставника. Свого часу він починав ігрову кар'єру у 
бухарестському «Динамо», яке згодом тренував.

Останнім місцем роботи 74-річного фахівця була збірна Ту-
реччини, з якою він попрощався в лютому 2019 року.

Румунський фахівець зароблятиме в київському "Динамо" 
1,2 млн. євро в рік, повідомляє "Чемпіон". За інформацією дже-
рела, в контракті тренера також прописані додаткові бонуси. У 
разі виходу команди до групового етапу Ліги чемпіонів, Лучес-
ку отримає додаткові 500 тис. євро. Така ж сума прописана і за 
виграш чемпіонства у сезоні 2020/21. Якщо Луческу виконає всі 
поставлені завдання, то отримає 2,2 млн. євро.

У "Шахтарі" в румуна була зарплата 3,5 млн. євро на рік, а в 
пітерському "Зеніті" - близько 5 млн. євро.

Окрім того,  Мірча Луческу - найбільш віковий діючий тренер 
у світі. У своєрідному рейтингу він обійшов наставника збірної 
Албанії Едоардо Рея, який лідирував до цього. 29 липня новому 
наставнику «Динамо» виповниться 75 років. Цікаво, що з першої 
десятки тільки три тренери працюють з клубами, решта - зі збір-
ними, де зайнятість і інтенсивність роботи набагато менші.

Перша трійка «стариків» виглядає так: 1. Мірча Луческу, 
«Динамо» - 74 роки, 2. Едоардо Рея, збірна Албанії - 74 роки. 3. 
Оскар Табарес, збірна Уругваю - 73 роки.

У середу, 29 липня, на НСК 
«Олімпійський» о 19:30 відбу-
деться вирішальний матч плей-
офф Favbet Ліги між «Колосом» 
та «Маріуполем» за право ви-
ступати у Лізі Європи. Це буде 
остання зустріч сезону 2019/20 
років – найдовшого за всю істо-
рію Чемпіонатів України. Його 
тривалість – один рік і один 
день. Уперше турнір у найви-
щому дивізіоні закінчується в 
липні. Традиційними в цьому 

плані були два місяці – червень 
чи травень.

Клуби УПЛ забили 519 голів 
в 186 матчах (2,79 за зустріч), 
що стало новим рекордом се-
редньої результативності в іс-
торії чемпіонатів України. По-
передній був встановлений у 
сезоні 1999/2000, коли коман-
ди забили 652 м'ячі у 240 зу-
стрічах (2,72 за матч).

Найрезультативнішими клу-
бами сезону стали «Шахтар» і 

«Динамо». На рахунку гірників 80 
голів у 32 матчах (2,5 за зустріч), 
динамівці в середньому забива-
ли 2,03 гола за матч (65 за сезон).

Донецький клуб третій се-
зон поспіль і 14 в історії (повто-
рення рекорду «Динамо») став 
першим за кількістю голів. Ре-
корд за кількістю голів за сезон, 
як і раніше, належить «Динамо» 
- 87 у сезоні 1994/95. Кращим 
сезоном за цим показником для 
"Шахтаря" є 2012/13 - 82.

26 липня у сьомому турі вищої ліги чемпіо-
нату Тернопільської області відбулося три по-
єдинки:

«Агронива-ТНПУ» (Тернопіль) – «Колос» (Бу-
чач) – 1:2 (0:2)

 «Зоря» (Хоростків) – «Нива» (Теребовля) – 0:3 
(0:0)

 «Агрон» (В. Гаї) – «Дністер» (Заліщики) – 1:1 
(1:1)

Матч ФК «Козова» – «Медобори» – не відбувся.
* * *

ФК «Козова» сповістив проте, що знімається зі 
змагань. Як повідомив головний тренер козівської 
команди Борис Романович Палюх, сталося це через 
те, що місцева влада, яка опікувалася ФК «Козова», 
під час епідемії коронавірусу не розрахувала фі-
нансових можливостей щодо утримання футболь-
ного колективу.

Від старту чемпіонату козівська команда зігра-
ла п’ять матчів, програла фаворитам чемпіонату 
– «Агрону» і «Ниві» з Теребовлі, а також діючому 
лідеру – заліщицькому «Дністру». Також колектив 
із Козови виборов дві виїзні нічиї у Хоросткові та 
Бучачі. Загалом дуже шкода, що футбольна Терно-
пільщини позбулася такого самобутнього колек-
тиву, адже ФК «Козова» єдиний(!) в області, який 
у своїй комплектації зробив ставку на місцевих ви-
хованців футболу. 

***
26 липня у сьомому турі першої ліги чемпіо-

нату Тернопільської області відбулося всі п’ять 
поєдинків:

 «Нива» (Підгайці) – ФК «Нараїв» – 2:3 (2:1)

 «Поділля» (Васильківці) – «Колос» (Зборів) – 
1:1 (0:1)

 «Вікнини» (Вікно) – «Рідна Борщівщина» (Бор-
щів) – 0:3 (0:0)

ФК «Мельниця» (Мельниця-Подільська) – ФК 
«Трибухівці» – 0:2 (0:0)

 «Нива» (Городниця) – «Віго-Острів» (Острів) – 
2:5 (0:3)

***
Минулої неділі відбулася повторна гра Ліги 

чемпіонів Тернопільщини між командами ФК 
«Плотича" та ФК «Нічлава» з с. Колиндяни Чортків-
ського району. У першому поєдинку у Колиндянах  
плотичани святкували впевнену перемогу – 4:0. 
Виграли вони і домашню гру.

ФК «Плотича» – «Нічлава» (Колиндяни) – 3:1 
(1:0)

Відтак  ФК "Плотича" уперше в історії клубу ви-
йшла у фінал Ліги чемпіонів Тернопільщини!

Колишній наставник 
«ШАХТАРЯ» 

повернувся в Україну

За що б не взявся – закопає

Фінішує найдовший футбольний сезон
Поточний ігровий рік стартував 28 липня,

 а завершиться 29 липня

Тернопільський футбол
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гніздечко
Сімейне

Їхні руки умілі, 
а серця – теплі 
і співчутливі. 

До них, людей у 
білих халатах, 
ми спішимо за 
допомогою і 
здоров’ям…

СТРУНИ СЕРЦЯ

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: лікар-педіатр Наталія Палієва (третя справа), Оксана Новосад, Віта Кусова, 
Оксана Сіра, Ганна Фільварочна, Альона Смолій – медсестри, Любов Лавренчук – молодша медсестра КНП «Лановецького 

міського центру первинної медико-санітарної допомоги», до якого входить дитяча консультація.

Оказія

Етюд

При вході до нього побачила 
жінку, яка, спершись на 
дерево, тримала в руках 

букет червоних троянд. Впізнаю 
у ній свою давню знайому Анну. 
Вона зупиняє мене помахом руки, 
просить постояти кілька хвилин 
поруч із нею. Я нічого не розумію, 
і тоді Анна пояснює - вона йшла 
на мамину могилу, але там тепер 
є її сестра Тетяна, яку вона не 
бажає бачити, тому і чекає, доки 
та піде з кладовища. Я піднімаю 
на Анну здивовані очі, і вона 
обіцяє розповісти свою історію, 
коли з цвинтаря вийдемо.

Таня і Аня народилися рік за роком, 
тому, хто не знав, гадали, що вони близ-
нючки. Були дуже схожими між собою, 
голубоокі, кучерявенькі. Мама Ольга, ві-
дома кравчиня, однакові обновки дітям 
шила, душі не чула у них. Коли її чоловік 
знайшов іншу, Ольга не плакала, не про-
сила повернутися. Була упевнена - роз-
биту чашу вже не склеїш, все одно ру-
бець залишиться. Як могла, давала дітям 
раду, окрім роботи в швейному ательє, 
ще й підзаробляла по людях: кому щось 
підшити, комусь підлатати, іншому - го-
род посапати, і вже якась копійчина до-
дасться. Щоб її донькам не жилося гірше, 
ніж іншим дітям. Щовечора мама разом з 
донечками приклякала перед образами і 
щиро молилася, щоб Господь допоміг їм 
пережити тяжкі часи. Вона навчала: «Хоч 
би які невідкладні справи на вас чекали, 
вони не повинні стати вагомішими за 
молитву».

 І Всевишній почув її. Однієї неділі 
прийшла Ольга до святого храму. Після 
служби Божої до неї підійшов священ-
ник. Це неабияк насторожило жінку. І 
вже зовсім збило з пантелику, коли він 
вручив їй відкритий конверт, адресова-
ний священнику. Але при чім тут Ольга?

«Вашої адреси не знали, тому й від-
правили на церкву. Якби я не знав, про 
кого йдеться, то виголосив би у храмі, 
але оскільки знаю вас, вірну парафіянку, 
то вирішив особисто вручити листа», - 
усміхнувся священник. 

Ользі аж світ закружляв, коли чита-
ла і знову перечитувала листа. Він був 
від рідного брата її покійного батька, 
який колись емігрував у Чикаго. Він уже 
знав, що вона одна зосталася з донька-
ми, обіцяв допомагати їм. Заливаючись 
гіркими сльозами, Ольга виливала в 
листі до дядька свої жалі. Згодом їй ста-
ли надходити посилки з-за океану. Тоді 
були в моді американські хустки, які й 
коштували чимало. Найкращі Ольга собі 
й дочкам вибрала, коли до церкви йшли 
- зав’язувала. Інші - на базар їздила про-
давати. Утім, не лише хустки надсилав 
дядько Павло. З’явилися у їх гардеробі і 
вишукані кожушки, костюмчики, взуття, 
жити стало значно легше, надто ж - після 
відвідин дядька Павла, котрий прилетів 
до них із важкою валізою. Ще й вручив 
Ользі щедру купку доларових купюр. 

Таня і Аня дуже гарно співали. Брали 
участь у найрізноманітніших конкурсах. 
Обидві вступили в музичне училище. І 
стали кращими студентками закладу. 

Після закінчення училища Тетяна 

влаштувалася на роботу вчителькою 
співів. Вийшла заміж за красеня Мико-
лу з їхнього села. Пришов до них у зяті. 
І відразу встановив у їхньому домі свої 
правила. Відтепер не лише помешкання, 
а й сад, господарка, город були поділені. 
З’явилися в кухні і два холодильники. 
Так поступово незрима стіна відчуже-
ності виросла між сестрами. Якось, по-
чувши від Тані, що у її холодильнику щез-
ло м’ясо, Ольга не витримала - скликала 
усіх на сімейну раду: «Мені соромно, що 
між моїми доньками не існує злагоди і 
чистоти взаємин. Пам’ятайте, кожен з 
нас рано чи пізно повинен зробити вибір 
- кому і чому він служить, Богу чи Сатані, 
Людина неодмінно повинна провести в 
душі чітку межу, розумієте? Визначай-
тесь!», - мовила суворим тоном Ольга і зі 
сльозами на очах вийшла з хати.

Коли у Тетяни народилася малень-
ка Ангелінка, Аня стала їй хрещеною 
матір’ю. Вовтузилася з малою, як з рід-
ною. Купляла усілякі одяганки, іграшки. 
А коли Ангелінка підросла, іноді брала 
її з собою на роботу в музичну школу, де 
працювала вчителькою. Мабуть, тому в 
дівчинки рано виробився музичний слух, 
вона стала співати з дітлахами у хорі. Од-
ного разу поверталися вони з роботи, як 
несподівано почався сильний дощ. Небо 
розрізали блискавиці. Ангелінка розпла-
калася: «Я боюся грому, тітонько».

Анна взяла дівчинку на руки, при-
тиснула до грудей. Звідкись перед ними 
зупинилася автівка жовтого кольору: 
«Вам куди? Сідайте», - з неї виглянув 
симпатичний чорнявий водій. Вони роз-
говорилися. Сергій, так звали хлопця, 
з райцентру. А в їх селі - проїздом у від-
рядження їде. «Гарненька у вас донечка. 
На маму схожа», - усміхнувся Сергій, коли 
вони під’їхали додому. 

Анна не розуміла й сама, чому весь 
вечір перед її очима стояв Сергій, його 
тепла усмішка, блиск карих очей. Вона 
довго не могла заснути. Їй би теж уже 
хотілося мати сім’ю, дітей, кохати і бути 
коханою. Як Тетяна… 

Через місяць, повертаючись з робо-
ти, побачила біля воріт знайоме авто со-
нячного кольору. Не повірила своїм очам 
- Сергій? Але чому він тут? «Захотів тебе 
побачити, Анютко. Усі ці дні ти переслі-
дувала мене в думках і у снах. Знаю, що 
ти не замужем. Давай поговоримо», - об-
дав її іскрами своїх карих очей, від чого 
у неї ледь не вискочило з грудей серце.

… З тугою в душі віддавала Ольга 
Аню з рідного дому. Знала: нелегко їй 
буде, адже Сергій - круглий сирота, меш-
кає на найманій квартирі. Звісно, у їх ве-
ликому домі їм би теж місце знайшлося, 
але молоді забажали жити окремо. Та й 
Тетяна з Миколою навіть не натякнули, 
щоб мешкати разом.

Час котився, мов з горба. Ангелінка 
стала студенткою педагогічного вишу, 
Микола створив власний бізнес. Оновив 
і так добротне їхнє помешкання. Але усе 
це не втішало маму Ольгу. Серце рвалося 
на шматки за Аню, яка перенесла інсульт, 

потім в аварію потрапив Сергій, став ін-
валідом. При хворих батьках їхній сино-
чок Артем скоро подорослішав, допома-
гав їм у всьому. Часто навідувала їх Ольга. 
І жодного разу - Тетяна. Забагатіла, тому  
зачерствіла, краялося серце Ольги. Але ж 
вона навчала доньок вірності, любові та 
миру в родині. Та чомусь виходило так, 
що проживаючи разом із сімейством Те-
тяни, зі своїми проблемами Ольга звер-
талася до Ані, хоч у неї своїх клопотів - 
ціла торба. Чи то субсидію оформити, чи 
в поліклініку поїхати, в лікарні посидіти 
біля мами - усе Анна. 

Одного літнього ранку вибирала 
Ольга малину в садку. Цього року ягоди 
щедро вродили. Вже закрутила більше 
десятка слоїків. Ані теж відвезти слід. 
Артемко дуже малину любить. Звісно, 
найліпше було б, якби прямо з куща сма-
кував. Та не запрошує Тетяна сестру до 
них. Широкою хазяйкою стала. Слід би 
віддати те, що придбала Ані. Хустками 
американськими поділити б сестер. Не 
раз Ольга просила Анну: «Приїдьте з Сер-
гієм, і забери те, що тобі належить. А то, 
як закрию навіки очі - чи поділиться чи-
мось Таня з тобою?» «Ви ще довго жити 
маєте, мамо», - казала Анна. 

Ольга відчуває, як стискає її біля сер-
ця. Вона зсувається із стільця, падає на 
траву, а на її нерухоме тіло розсипаєть-
ся з миски малина… Була дев’ята година 
ранку, але про смерть матері Тетяна спо-
вістила Ані аж увечері. Поклавши разом 
з Миколою мамине тіло на катафалк, не 
спішила кликати на сусідів, ні знайомих. 
Разом з чоловіком нишпорили в маминій 
кімнаті, переховували те, що Ольга при-
дбала для Ані - гроші, золоті сережки, 
ланцюжок з хрестиком Артемкові, виши-
ті бісером сорочки, доріжки, весільний 
рушник, американські хустки. Заховала у 
стодолі навіть швейну машинку, яку Аня 
купила мамі за свою першу зарплату. Ні-
чим Тетяна з сестрою не поділилася. Так, 
наче Анна й не була донькою Ольги. 

Відтоді Аня зачинила своє серце для 
сестри. Господь допоміг їй здолати важ-
ку недугу, разом з чоловіком-інвалідом 
підняти на ноги сина, отримати кварти-
ру. Якось, зустрівшись біля кладовища. 
Тетяна зупинилася: «Давай поговоримо, 
сестро». Але Анна відвернулася, наче й 
не чула її слів.

«Через глибоку ріку кривди я пере-
йшла, щоб ось так легко простити Тетя-
ні», - каже мені Анна.

Здається, я розумію її. І все-таки, про-
щаючись із нею, в глибині душі бажаю 
Ані припинити війну із сестрою, звіль-
нити серце від зневаги і ненависті і при-
готувати в ньому місце для Бога, щоб не 
довелося іще довго блукати і страждати. 
Молитися треба і відчути смирення під 
сильною рукою Господа, і він у свій час 
вознесе кожного з нас. І тоді не доведеть-
ся сестрам по черзі ходити на мамину мо-
гилу…

Марія МАЛІЦЬКА. 

О, то я сама собі 
телефоную? То як 
так може бути? 

– подумала Світлана, 
глипнувши на екран 
телефону. - Це містично 
і водночас цікаво. Що 
я в себе хочу – треба 
дізнатися, - усміхнулася, 
проводячи пальцем по 
екрані свого айфона. 

Добрий день! – почула 
втомлено-пригнічений, але 
приємний чоловічий голос. 
Їй здалося, що він линув дуже 
здалека. 

Не кладіть слухавки, ви-
слухайте мене, прошу, - аж 
благав той, а Світлана спан-
теличено мовчала, стараю-
чись зрозуміти незнайомця. 

Була неділя, і вона якраз 
збиралася пити каву, вдвох зі 
своїм чоловіком, з яким про-
жили двадцять років в мирі, 
злагоді та любові. 

То я вас слухаю, - сказала 
стривожено. 

Як ви помітили, в мене 
такий самий номер телефо-
ну, як у вас, різниця лишень 
в одній цифрі, у вас 067 а в 
мене 097, - став тлумачити 
чоловік. 

Он воно що, - відповіла 
Світлана. - Так буває…

Так ось, - розхвилювався 

чоловік. - Можете мені пові-
рити, що я просто так вас би 
не турбував. На цей номер 
мені надсилали повідомлен-
ня, які для мене надзвичайно 
важливі. Ото я й прошу вас 
поглянути. Я знаю, що вони 
точно були…

Та які повідомлення? – не 
розуміла Світлана.

Це від моєї покійної дру-
жини. Ми з нею прожили 
десять щасливих років. Я 
любив її безмежно. А вона, 
напевно, мене не кохала, бо ж 
ніколи мені про це не говори-

ла. Якось я запитав її, чи вона 
любить мене, а вона усміхну-
лася і каже: «Заміж за тебе 
ж вийшла…» Оце й усе. Вона 
все якась сумна була, заду-
мана ходила, наче таємницю 
якусь мала. Виявилось, що це 
дійсно так…Три місяці тому 
зібрала свої речі і сказала, 
що не любить мене і дитини 
тому не народила, що серце її 
належить іншому. І залишила 
мене. Навіки. Мене і цей світ. 
Як я дізнався пізніше – в неї 
була вроджена вада серця. 
Тому й заміж не хотіла вихо-

дити, дитину народжувати, і 
жила, знаючи, що кожен день 
може стати останнім. Не ска-
зала мені нічого, поїхала да-
леко, до сестри – в столицю. 
Там і померла в лікарні...

Голос затих. Світлана гля-
нула на чоловіка, що сидів 
поруч і все чув, і не могла ви-
мовити й слова. 

То ви поглянете? – мовив 
чоловік з іншого світу. 

Так, так, я миттю, - Світ-
лана відкрила повідомлення 
і завмерла. 

Я тебе безмежно кохаю! 
Ти любов усього мого життя, 
що житиме вічно, навіть тоді, 
коли мене не стане…

Вона скопіювала повідо-
млення і відіслала незнайом-
цю. Телефон мовчав… Кава 
вистигала… У кімнаті запала 
мертва тиша.

А я й не звернула уваги 
на це повідомлення, адже ти 
мені щодня освідчуєшся в 
коханні, - сказала Світлана і 
ніжно поглянула на свого чо-
ловіка…

Раїса ОБШАРСЬКА

Плакали 
ікони… 

(навіяне коронавірусом)

…Ікони плакали у порожньому 
храмі. Вони ще ніколи так довго не 
перебували на самоті. Що ж тра-
пилось із людьми? Вони ж були ві-
рними? Чи віра у них хитка? Чи цей 
світ зійшов з розуму?

…Люди плакали. По своїх до-
мівках перед іконами. Плакали і 
молилися. Просили прощення. За 
свої гріхи і за чужі. Каялися. Блага-
ли про змилування над ними і над 
їх невірством.

…У храмі ще до початку Служби 
гамірно. Вірні прийшли до Госпо-
да. Дякували. Просили прощення. 
Каялися. Молилися. Щиро.

…Ікони усміхалися. Усміхалися 
люди. Їх життя – в Божих руках. І 
щиро вірили – все буде добре. Бо 
якщо Господь із ними, то байдуже, 
хто проти них.

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

Це літо схоже на дівчину. В 
ситцевій сукенці, намисто 
з дрібного бісеру, зручні 

сандалі, а в руках обов'язково 
букет з розмаїтих польових 
ромашок, конюшини, папороті, 
дзвіночків, рум'янку...

Це літо схоже на малечу. Голопузу, в 
солом'яному брилику, яка бігає чимш-
видше за метеликами чи бабкою, яка 
ловить стрімголов сонячні зайчики, яка 
сміється на весь рот, на всі щоки, на цілу 
дитячу незаплямовану душу.Це літо 
схоже на юнака. Стрункого, засмаглого, 

впевненого, котрий, вдосвіта вставши, 
веде за вуздечку коня на сіножаті. А по-
тім бере косу і йде в поле з батьком сіно 
косити. Іхній силі і вмінню підкоряють-
ся трави, коси, поля. Чути лиш ,,дзинь...
дзинь..." Метал торкається стиглих трав.
Це літо схоже на матір. На її теплі, м'які, 
запашні руки, з ароматом хліба, моло-
дого борщу і булочок з ваніллю.Це літо 
схоже... на щастя - плюскотом води, ста-
рою рипучою кладкою через Стрипу, з 
квилінням чайок над ставом, з душними 
міжміськими автобусами, з роверами, 
скейтами та самокатами...Це літо таке 
смачне - полуницями, черешнями, диня-

ми, кавунами...Літо... Коли ліс говорить, 
коли папороть цвіте, коли липа медоно-
сить, коли вишня потріскується янтар-
ним клеєм, коли гуси гелгочуть, і в не-
дільний ранок люди спішать до храму.
Коли сонця так багато, що можна в ньо-
му скупатися, коли ночі такі теплі, що 
залишаєш вікна привідкритими, коли 
розводиш вогнище, щоби посмажити 
шашлик чи запекти картоплю... Щоби 
стільки всього зробити, що напланува-
лось, поки літо, поки дозрівають лани 
хлібів.

Неля ДРИБОТІЙ.

Літечко
Заховалося уранці тепле літо в квітнику:
У сорочечці яскравій, у росинці на листку.
А на квіточці барвистій клопоталася бджола,
І побачила іскринку, що мов маківка, цвіла.

Зацікавилась хутенько: що ж за диво вогняне,
У маленькій намистинці сяє сонечко ясне?
Підлетіла, задзуміла, аж злетіла з квітки тля.
Усміхнулось літо мило до бджоли і до джмеля,

Що трудився на пелюстці сніжно-білого куща.
А проміннячко іскристе шиє ясного плаща
Для зеленої травички, ніжних квітів і дерев,
Шиє річечці, пшеничці, і для лугу, й для джерел.

Щоби сонечко зігріло промінцями все навкруг,
Щоби смуток розтопило, звеселило зір і дух.
А для дівчини Софійки сіє сонячні дощі,
Щоб ховалася зажура під калинові кущі.

Марія ГУМЕНЮК.

* * * * *
Цілує літо сонечком в щоку,
Гойдає вітер мрії вечорами.
Цінуйте, люди, кожну мить таку,
Допоки мирне небо ще над нами.

Допоки сміх дитячий скрізь бринить,
Голубить мати мозолистою рукою…
І ранок барвами веселки майорить
І п’ємо радість впереміш з журбою.

Спинись на мить в гонитві суєти,
Відчуй прекрасне, усміхнись душею.
Щоби зміг ангел в небо віднести
Молитву, вдячністю наповнену твоєю!

* * *
І знов, веселкою підперезавшись, літо
Біжить з червоним пензликом в руці.
Загляне в сад, де вишні соковиті
Гойдаються на гілочках собі.

Нечутно пензлем до ягід торкнеться – 
І вже рум’янець сонечко вмива.
А літо задоволено всміхнеться
Та й побіжить, щоби творить дива.

І віддзвенівши в жайворовій пісні,
Знов утече це літечко від нас.
А вся краса нашіптує людині:
«Як же Творець піклується про вас!»

Вмиває землю теплими дощами,
Заквітчує діброви і лани…
Давайте літніми отими днями
Серця наповнимо акордами хвали

Царю царів за всі благословення,
Які одержуємо з рук святих.
Співай Творцю в пору свого цвітіння,
Допоки гомін літа ще не стих…

Оксана ГУДЗЬ

По черзі - 

Уже кілька ночей снилася мені моя подруга Леся, 
яка ще у юних роках відійшла у вічність після 

невиліковної хвороби. На серці було якось моторошно: 
чому вона раптом нагадала про себе? 

Чи не тому, що давно навідувала її могилу, 
подумала я і зібралася на кладовище. 

НА МАМИНУ МОГИЛУ…
Невигидана історія

Літо…

Слова про кохання
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Свинарство – один з основних 
напрямків тваринництва 
в Україні. Галузь активно 

розвивається і на Тернопіллі, 
де у всіх категоріях господарств 
утримується 335 тисяч голів 
свиней. В останні десятиліття 
особливого поширення 
набув розвиток свинарства 
на промисловій основі із 
застосуванням надсучасних 
технологій. Проте більшість 
цих тварин утримується в 
індивідуальних господарствах 
населення, де локалізовано  60 
відсотків всього свинопоголів’я 
області.

Як виростити здорових поросят, 
зокрема свиноматок, як їх догляда-
ти і вести успішно господарство, не 
завжди дотримуючись промислових 
принципів, а  застосовуючи традиційні, 
а інколи навіть забуті методи вирощу-
вання розповідає Володимир МАРКІВ, 
начальник відділу  організації проти-
епізоотичної роботи  Головного управ-
ління Держпродспоживслужби в Тер-
нопільській області.                                                        

Перш за все відзначу, що виростити 
здорову свиноматку можна лише, вибрав-
ши для цього здорову свинку. Не варто ку-
пувати поросят від першого опоросу. Тому 
краще не купувати на ринку у невідомих 
людей, а в спеціалізованих господарствах, 
які мають статус племінних. Звісно, що 
ціни на таких поросят будуть значно вищі, 
проте час покаже, що вони вартують того. 

Ще років 15-20 тому більше 80% у га-
лузі свинарства України складала велика 
біла м’ясо-сальна порода. Зараз в госпо-
дарствах розводять як чистопородних, так 
і гібридних свиней з високими племінни-

ми якостями. 
Коли обираєте тварину, звертайте 

увагу на будову її тіла, особливо на поста-
новку кінцівок, цілісність та форму копит-
ного рогу, правильність прикусу, при яко-
му нижня щелепа не повинна виступати 
вперед, бо це створює тварині незручності 
при поїданні рідких кормів. Рильце пови-
нно бути прямим, викривленість може 
свідчити про наявність інфекційного 
атрофічного риніту. Особливу увагу звер-
тайте на розвиненість статевих органів, а 
також кількість та симетричність сосків, 
яких  повинно бути не менше 14-ти.

До речі, переведення будь якої твари-
ни в інше місце утримання є стресом, який 
не проходить без наслідків, хоч зовні вони 
можуть бути навіть не помітними. Тому 
важливим є, хоч би протягом кількох днів 
проводити годівлю  такими кормами, які 
тварина споживала на попередньому місці 
утримання, а зміну їх проводити поступо-
во. Обов’язковим є поєднання кормів як 
рослинного, так і тваринного походжен-
ня. Кількість концентрованих кормів на 
тварину має становити не менше 2,5-2,8 
кг. Важливим є використання зеленого 
конвеєра, до складу якого можуть входити 
як трави злакових, так і бобових культур, 
особливо корисним є застосування лю-
церни та конюшини (висота травостою 
15-25 см), які суттєво доповнять раціон 
рослинними білками. Можна застосову-
вати також кабачки, гарбузи та корене-
плоди (кормовий і цукровий буряк). З кор-
мів тваринного походження – рибне та 
м’ясокісткове борошно, а при наявності 
в господарстві корів чи навіть кіз -  дуже 
корисною буде підгодівля залишками мо-
лочних продуктів.

Свинку можна осіменяти, коли вага 
тварини  90-100 кг.  Осіменіння  може бути, 
як штучне, так і природне. Період  вагіт-
ності у свиней становить 114-115 днів (3 
місяці, 3 тижні і 3 дні), хоч можуть бути 
відхилення у декілька днів, як в один, так 
і в інший бік. 

Вагітність (поросність) – особливий 
етап у житті свиноматки. Вже наприкінці 
першого місяця вагітності у тварини на 
15% посилюється обмін речовин, а при її 
завершенні інтенсивність зростає на 40%. 

Перед опоросом свиноматка робить 
гніздо. Найкращим матеріалом для його 
«будівництва» є суха пшенична солома без 
грибкових уражень. У цей час тварина не-
покоїться, часто лягає. А наявність у сосках 
молока є свідченням того, що роди насту-
плять не пізніше, як через 10-20 годин.

Тут господар  має особливо контролю-
вати ситуацію. З корита необхідно вибра-
ти залишки корму. Почистити і помити 
його та залити  4-5 літрів води, у якій по-
передньо розчинити столову ложку солі. 
Приготувати  тканину для обтирання но-
вонароджених поросят, спиртовий розчин 
йоду, теплу воду і мило та рушник для рук. 
Зазвичай роди у свиней тривають  1-3 го-
дини. 

Прийнявши поросят, їх необхідно по-
витирати насухо, особливо ротову порож-
нину, ніздрі і вуха. На відстані 5 см від стін-
ки живота перев’язати пуповину і на 0,5 см 
нижче від вузла її перерізати ножицями, а 
місце зрізу обробити розчином йоду. В цей 
час проводиться також видалення ікл, які 
скушують спеціальними щипцями на 1/3 
їх висоти. Ту місію краще доручити спеці-
алістові ветеринарної медицини, оскільки 
при невмілому скушуванні    можуть зали-

шатися гострі краї,  які травмуватимуть 
свиноматці соски. Необхідно прослідку-
вати, щоб не пізніше, ніж через годину 
свиноматка погодувала поросят. При «зи-
мових опоросах» в клітках  вмонтовують 
лампи інфрачервоного випромінювання 
для обігріву поросят.  

Згодом молоко свиноматки не спро-
можне забезпечити потреб ростучого ор-
ганізму у мінеральних речовинах. Тому 
з перших днів життя, з метою профілак-
тики  анемії та гіповітамінозу, поросятам 
слід вводити препарати заліза та вітамінні 
препарати, а також поступово додавати ві-
тамінно-кормові добавки, які можна при-
дбати у ветеринарних аптеках. Не варто 
забувати і про такі прості і завжди до-
ступні  засоби, як деревне вугілля, крейду, 
підсмажений ячмінь, які забезпечать орга-
нізм мінеральними речовинами. А також 
червону глину – як засобу для профілакти-
ки анемії. 

Свиноматок, а також кнурів, яких ви-
користовують у племінних цілях, не рідше 
одного разу в рік треба досліджувати на 
бруцельоз та лептоспіроз, а також вакци-
нувати від бешихи. Поросят - піддавати 
імунізації від набрякової хвороби. В примі-
щеннях, де тварини утримуються, не рід-
ше, як 2 рази на рік робити дезінфекцію та 
щоквартально  дератизацію. 

ПРОСТІ ПРАВИЛА ЗБОРУ ВРОЖАЮ

Приблизний термін дозрівання цибулі — близько 80 днів з 
моменту посадки. Ознаки її зрілості: перо цибулі пожовтіло, 
частково або повністю полягло; шийка цибулини стала тон-

кою і підсохла; шкірка на верхівці цибулини, яка виступає з землі, суха 
і починає лущитися; головки цибулі повністю сформовані і придбали 
характерне для конкретного сорту забарвлення.

Цибулю збирають в сухий, сонячний день, ніяк не в похмурий і ні 
в якому разі не в дощовий. Навіть якщо не все пір'я повністю пожов-
кло до часу збору врожаю, цибулю все-одно потрібно збирати. Якщо 
необхідно, то використовується інструмент, тому що рослину не слід 
сильно тягнути, щоб головки цибулі не були пошкоджені, а лусочки не 
були очищені.

Отож, ретельно очистіть цибулини від ґрунту і залиште на 1-2 дні 
на сонці, щоб вона добре просохла. Після, висушену цибулю розклада-
ють тонким шаром у затінку, але обов'язково добре провітрюваному 
місці, і просушують від тижня до 10 днів. Щоб уникнути розмноження 
в лусці збудників хвороб, цибулю варто періодично перевертати, щоб 
вона краще просохла. 

Після просушування цибулю очистіть від пір'я, але не до кінця. По-
трібно залишити близько 12-15 см пера. Це знизить ризик проникнен-
ня патогенних мікроорганізмів у цибулину під час зберігання. Ті, хто 
дотримується традицій наших бабусь, можуть сплести перо в кіски і 
розвісити в прохолодних, добре вентильованих підвалах або на горищі.

Перед закладкою на зберігання цибулю варто відсортувати, ре-
тельно переглядаючи кожну цибулину. Цибулини з механічними 
ушкодженнями, ознаками захворювань або поражені шкідниками, із 
зовнішніми лусками, що потріскалися, товстою непросохлою шийкою  
до зберігання непридатні, тому що швидко загниють. Їх треба вико-
ристовувати відразу.

Багато городників 
задаються 
питанням: а що ж 

посадити на вивільненій 
грядці після збирання 
врожаю? Надворі 
ще літо, а місце на 
городі звільнилося 
від попередньої 
посадки часнику і 
цибулі, чому б не 
використовувати ділянку 
для вирощування нової 
культури? Для підготовки 
землі до повторного 
використання важливо 
провести обробку 
слабким розчином 
марганцю. Це дозволить 
знезаразити грунт і 
убезпечити майбутній 
урожай від інфекції. 
Також в обов'язковому 
порядку проводиться 
перекопування землі.

СІЄМО ЗЕЛЕНЬ
Найбільш правильним ви-

бором для посадки після час-
нику будуть овочі та зелень. 
Варто враховувати можливість 
отримання врожаю до перших 
холодів.

Першим вибором для по-
садки будуть огірки. Варто 
вибрати сорти з швидким до-

зріванням та подбати про на-
явність укриттів для рослин.

Другим за популярністю 
після огірків стоїть редис, уро-
жай якого можна буде збирати 
приблизно через 30 днів. Непо-
ганим варіантом  буде і чорна 
редька, яку садять з розрахун-
ком на довге зберігання. Пови-
нна встигнути вирости і зелена 
редька, адже на її дозрівання 
припадає близько 60 днів.

Відмінно підходить для по-
садки зелень: петрушка, кінза, 
кріп, базилік. Тільки не за-
бувайте вчасно поливати і в 
спекотні дні трохи притіняти 
грядку.

РОСЛИНИ, ЩО 
УДОБРЮЮТЬ ЗЕМЛЮ

Вирощування зелених до-
брив (сидератів) - відмінний 

вибір досвідченого городника. 
Гірчиця, наприклад, допоможе 
в боротьбі з грунтовими пара-
зитами, а також наситить зем-
лю рослинним азотом. Ячмінь 
- головний недолік його вико-
ристання полягає в залученні 
дротяників. Однак він відмін-
но захищає грунт від круглих 
черв'яків, що завдають шкоди 
врожаю. Овес відмінно насичує 
грунт калієм, наступного року 
можна буде розраховувати на 
урожай овочів. Окреме місце 
серед сидератів займає фаце-
лія. Крім того, що рослина є 
чудовим медоносом, фацелія 
має розвинену кореневу систе-
му і потужну наземну частину. 
Вона відрізняється високою 
морозостійкістю і добре росте 
на будь-яких ґрунтах.

Господар

Город вільний! Що садити?
ПІСЛЯ ЧАСНИКУ СІЄМО ЗЕЛЕНЬ І СИДЕРАТИ

ЩОБ ЦИБУЛЯ ЗБЕРІГАЛАСЯ ДО ВЕСНИ

ВИРОЩУЄМО І РОЗВОДИМО СВИНЕЙ ПРАВИЛЬНО
КОРИСНІ ПОРАДИ ВІД ФАХІВЦІВ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
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Рукавичка

Дитяча сторінка

На фото Івана ПШОНЯКА: Вероніка Струк та Мар’яна Романів із Зборова.

 Заплітає літо квітам промінці,
Сонечко на носі, сонце на щоці.

Бавиться пелюстям вітер-садівник,
Чеше косенята, люляє квітник...

Сонячний зайчик

Максимко 
прокинувся, 
позіхнув і обімлів. 

Прямо перед ним, на 
стіні, сидів сонячний 
зайчик, який мило йому 
посміхався. Він і раніше 
бачив його у себе в кімнаті, 
то на стелі, то на стіні, але 
щоб той посміхався до 
нього - це було вперше. Він 
іноді сам грав з сонячними 
зайчиками, взявши у мами 
маленьке дзеркальце і 
пускаючи його по квартирі.

Зайчик перестрибнув ближ-
че до Максимка і, продовжуючи 
посміхатися, запитав:

- А як тебе звати?
- Максимко. А тебе?
- Сонячний зайчик. Можна 

просто Зайчик.
Максимко простягнув до Зай-

чика долоньку, і той опинився на 
ній, продовжуючи посміхатися 
своєї сонячною усмішкою.

Зайчик запитав:
- А що ти зараз будеш робити?
Максимко замислився.  У ньо-

го був секрет, і він розмірковував, 
чи розповісти про нього Зайчи-
ку? Нарешті зважився:

- А ти вмієш зберігати секре-
ти?

Зайчик здивувався:
- А що це таке? У мене ніколи 

не було секрету, - і посмішка зни-
кла з його обличчя.

Максимкові стало шкода Зай-
чика, і він вирішив з ним поділи-
тися:

- Секрет - це таке, про що 

ніхто не знає і про нього не мож-
на нікому розповідати, поки не 
прийде час. Хочеш, я тобі його 
відкрию, якщо ти нікому не роз-
кажеш?

Зайчик захвилювався, ще ніх-
то, ніколи не ділився з ним секре-
тами:

- І навіть мамі не можна роз-
повідати?

- Нікому не можна! - зробив 
суворе обличчя Максимко.

- Добре, - погодився Зайчик.
Максимко повернувся, взяв 

з тумбочки велику книгу-розма-
льовку, а з неї акуратно складе-
ний малюнок. Розгорнув і пока-
зав Зайчику. Малюнок був дуже 
гарний, на ньому були намальо-
вані сонце, хмари і квітучий сад:

- Це я намалював свою маму, 
в подарунок на день народження, 
він у неї сьогодні, і до того, як я їй 
його подарую, це - секрет! Я хочу, 
щоб це був для неї сюрприз.

- А що таке сюрприз?
Максимка довго думав, як по-

яснити, і нарешті, знайшовся:
- Сюрприз - це майже те ж що 

і секрет, тільки секрети бувають 
різні, а сюрприз, завжди приєм-
ний.

Зайчик подивився на малю-
нок:

- Красиво. І ти намалював мою 
маму.

Максимко здивувався:
- Де?
Зайчик перестрибнув на ма-

люнок і показав на намальоване 
сонце:

- Ось. Це моя мама. Вона у мене 
найкраща у світі!

Максимко заперечив:
- Ні, моя мама найкраща у світі!
Зайчик не погодився:
- Ні, моя! Вона дарує всім лю-

дям світло і тепло, якби не вона, 
не було б ні квітів, ні дерев, нічо-
го не було б! Вона світить з ранку 
до вечора, дуже втомлюється, і 
лише іноді ховається за хмаркою, 
щоб трохи відпочити!

Максимко згідно кивнув го-
ловою:

- Добре, значить, у нас з то-
бою найкращі мами!

Зайчик запропонував:
- А давай з тобою дружити! Я 

буду тебе будити вранці!
Максимко задумався. У ньо-

го вже був один друг - Костик в 
дитячому садку, і ще один - плю-
шевий Ведмедик, з яким він спав 
щоночі, і перед сном з ним роз-
мовляв. Нехай у нього буде ще 
один друг, тим більше, такий не-
звичайний, адже що більше дру-
зів, то краще!

- Давай!
Зайчик зрадів і перестрибнув 

на малюнок:
- А тепер іди вітати маму, а я 

тобі, як другові, допоможу.
Максимко склав навпіл ма-

люнок і почимчикував на кух-
ню. Мама, як завжди, зранку вже 
була біля плити і готувала їм з 
татом сніданок. Він підійшов до 
неї, підвівся навшпиньки і про-
стягнув складений малюнок:

- З Днем народження!
Мама здивовано ахнула, взя-

ла малюнок і розгорнула. Через 
мить малюнок засяяв сонячним 
світлом, випускаючи справжні 
сонячні промінчики. Вона радіс-
на, міцно обняла синочка, а Мак-
симко був щасливий.

Відтоді Максимко і зайчик 
стали дружити, і Зайчик будив 
його вранці, і дні у Максимка 
були світлими і радісними.

Володимир АЛТУНИН.

Чи то жовта,
Чи то синя
Соковита господиня.
Чи то сонце,
Чи то злива —
Пригостить нас влітку...

(Слива)
* * * * * 

Той, хто їсть його, той знає –
Всіх мікробів він вбиває.

Овоч цей корисний дуже,
Та від нього сліз калюжа.

(Цибуля)
* * * * * 

З мене листя обдирають,
Мене квасять, в борщ кида-
ють,
В пирогах мене печуть
І в салат мене січуть!

(Капуста)

* * * * * 
Під землею народилась
і для борщику згодилась.
Мене чистять, ріжуть, труть,
смажать, варять і печуть.

 (Картопля)
* * * * * 

Зелений чуб, червоний бік,
Смачний із нього чавлять сік.
Ґадзині варять з ним борщі,

Росте в городі на кущі.
(Помідор)

* * * * * 
У темниці виростає
та біленькі зубки має.
Хоч гіркий він і пекучий,
та корисний і цілющий.

(Часник)
* * * * * 

Ця жовтогаряча пані

В оксамитовому жупані.
І солодка, і пригожа
На компот й варення гожа.

(Абрикос)
* * * * * 

Цього фрукту по шматку
В чай додам я для смаку.
Запашний він і кисленький,
Наче сонечко жовтенький.

(Лимон)

Поїзд-мандрівник 
Ту-ту-тууу, я спішу,
Я до вас лечу і мчу .
Я по рейках їду, їду,
Скоро я до вас приїду.  
Чух-чух-чух, вітер вщух. 
Зеленіє все навкруг.
Проминаю ліс і ріки. 
Для усіх це справжня втіха .
Тук-тук-тук, чуєш стук? 
Твій вагончик теж є тут. 
В спеку, дощик чи грозу 
Всіх далеко повезу.
 
Симфонії літа 

Дерева співають, ти чуєш, 
Як гарно вони шелестять?
Як вітер для них диригує,
Листочки в акордах звучать.
Прислухайся, в затінку дуба 
Звучить загадково фагот. 
Велично виспівують труби 
У кронах зелених ряснот.  
В задумі береза з вербою, 
Веде свою мову кларнет. 
Під трепетні звуки гобоя 
Лунає щемливий сонет.  
Казковим сюжетам у флейті 
Радіє і бук, і сосна. 
Зриває овації Верді -
Це літніх симфоній пора.
 

Чудасії 
Скат, дельфіни, кашалоти, 
Лев, пінгвіни, бегемоти  

Пропливали, поспішали,  

В небі хмарами літали.  
А за ними тракторець  
Їхав небом навпростець. 
Корабель напнув вітрила. 
Поміж хвиль летів на крилах. 
Ще й оркестр розмістився, 
Громом в небі прокотився.  
Це артист хамелеон  
Дув настирно у тромбон. 
Скільки в хмарах чудасії, 
Чудернацької затії.
Спробуй в небо зазирнути,  
Власну мрію розгорнути.

Злива 
Вітер мчав і поспішав,  
Хмари в небі підганяв. 
В лісі листям шелестів, 
В річці хвильми хлюпотів.  
Дув настирний вітрюган,  
Як справдешній хуліган.
 Гнув додолу трави, квіти,  
Вже і грім почав гриміти.  
А вітрисько не вщухав,  
Над полями пролітав.  
Хмурилася хмара сива,  
Сунула по небу злива.  
Та ніхто не налякався,  
Вітер справою зайнявся. 
 Хмари сірі потрусив,  
Землю дощиком зросив.

Оксана РАТУШНЯК.

Загадки
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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, 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 залiзницею 

Великої Британiї».
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
17.30, 18.55, 22.40 Д/с «Дикi тварини».
19.35 Д/с «Вижити в дикiй природi».
20.20 Д/с «Суперчуття».
21.40 Святi та грiшнi.
00.00 Бюджетники.
04.30 Д/ф «Вiйна на нульовому кiлометрi».

Êаíаë “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.15 

«ТСН».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих людей».
11.20, 12.15, 13.15, 14.15, 15.10, 16.10 

«Розсмiши комiка».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.15 «Грошi».
20.45, 21.20 Т/с «Папiк».
22.05 Т/с «Тато Ден».
23.05 Х/ф «Шерлок 2: Собаки Баскервiля».
01.05 Х/ф «Ван Хельсiнг».
03.15 Х/ф «Еван Усемогутнiй».

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

невським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером».
09.20, 18.00, 19.00, 01.50 «Стосується 

кожного».
11.10, 12.25 Х/ф «Жандарм iз Сен-Тропе».
13.50 Х/ф «Жандарм у Нью-Йорку».
15.50 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. Чуже 

добро».
23.55 Т/с «Спокуса».
03.15 «Орел i решка. Шопiнг».
04.55 «Телемагазин».

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 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.

09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.

10.10 Секретний фронт.
10.25, 13.25 Т/с «Таємнi дверi».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.15, 16.20 Х/ф «С.В.О.Т.: Спецназ мiста 

янголiв».
17.00 Х/ф «С.В.О.Т.: Перехресний во-

гонь».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.10, 21.30 Х/ф «Зiткнення з безоднею».
22.55 Х/ф «Iнкасатор».
00.35 Х/ф «Безмежний обрiй».
02.15 Т/с «Винищувачi 2: Останнiй бiй».

ÑТБ
05.15 Т/с «Комiсар Рекс 2».
09.00 Цiєї митi рiк потому.
13.00, 14.50 Таємницi ДНК.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.30 Т/с «Крiпосна».
18.15 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Вибiр матерi».
23.00 Т/с «Доктор Хаус».
00.55 Мiстичнi iсторiї 7 з Павлом 

Костiциним.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/ф.
07.20 Вар`яти.
08.00 Improv Live Show.
09.00 Х/ф «Бунтар один».
11.50 Х/ф «Зорянi вiйни: Останнi джедаї».
14.50 Х/ф «Лара Крофт: Розкрадачка 

гробниць - Колиска життя».
17.00 Аферисти в мережах.
19.00 Ревiзор.
20.50 Х/ф «Вовки».
22.40 Х/ф «Вовки-перевертнi».
00.10 Х/ф «З любов`ю, Саймон».
02.25 Служба розшуку дiтей.
02.30 Зона ночi.
04.10 Абзац.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20 Невигаданi iсторiї.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 00.00, 02.00, 04.00, 
05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15 Д/с «Повiтрянi воїни».
08.15, 15.30 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.35, 02.15, 05.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Найбiльш завантажене 

у свiтi».
12.20 Про вiйсько.
13 .00 Час .  П iдсумки тижня з А. 

Мiрошниченко.
14.10 Д/с «Нижче тiльки пекло».
16.10 Д/с «Стежина вiйни».

17.10 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
18.10 Д/с «Бойовi кораблi».
19.25 Д/с «Друга свiтова вiйна. Свiдчення 

вiйни».
20.10, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
22.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової 

вiйни».
23.00 Д/с «Найбiльшi обмани».
00.10 Д/с «Щось пiшло не так: зворотнiй 

вiдлiк до катастрофи».
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

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

04.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30, 04.50 Реальна мiстика.
12.30, 15.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
16.00 Т/с «Жiночий лiкар 4».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Чорна кров».
23.20 Т/с «Сильна жiнка», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Сильна жiнка».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.35 «Дай лапу».
08.50 М/ф «Мiй маленький понi у кiно».
10.40 Х/ф «Вiкi, маленький вiкiнг».
12.10 Х/ф «Бунтарка».
14.10 Х/ф «Танцюй звiдси!».
16.00, 22.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
18.00 «Орел i решка. Рай та пекло».
21.00 «Орел i решка. Перезавантаження».
23.50 Х/ф «Остання любов на Землi».
01.40 Т/с «Доктор Хто».
02.45 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.00, 04.55 «Top Shop».
06.00 М/ф «Вiннi Пух».
06.50 М/ф «Як козаки сiль купували».
06.55, 16.50, 20.50, 03.30 «Випадковий 

свiдок».
07.50 Х/ф «Беремо все на себе».
09.20 Х/ф «Мiцний горiшок».
10.45, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 03.00 «Свiдок».
12.50 «Таємницi свiту».
14.00, 02.30, 03.55 «Речовий доказ».
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 Х/ф «Слiди апостолiв».
04.25 «Правда життя».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00 Т/с «Рання пташка 2».
10.30, 17.30 4 весiлля.
11.30, 16.30, 01.00 Панянка-селянка.
12.30, 16.00 Сiмейка У.
13.00, 14.30, 19.00, 20.00 Танька i Во-

лодька.

13.30, 23.00 Країна У.
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 Одного 

разу пiд Полтавою.
15.30 Одного разу в Одесi.
21.00 Т/с «Останнiй москаль».
00.00 ЛавЛавСar 3.
02.15 Теорiя зради.
03.00 17+.
03.50 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

07.10, 08.10 «Новий день» з Ю. Шпачин-
ською, Т. Калатай, Б. Мамаєм та М. 
Матросовим.

07.45, 08.30 «Медексперт» з К. Трушик.
09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон 

i П. Рольником.
11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В. 

Фроловою i О. Близнюком.
13.10 «Гаряча тема» з О. Курбановою та 

М. Стецюк.
14.15, 16.10 «По факту» з А. Сайчуком, Л. 

Мамедовою i В. Попович.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.20, 01.40 Правда життя.
09.25, 00.30 Речовий доказ.
10.35, 12.35, 17.00 Пiд iншим кутом.
11.35, 18.00 Сiяя: з нами у дику природу.
13.35 Прихована реальнiсть.
14.25, 19.50 Битва цивiлiзацiй.
15.20, 23.40 Загадки Всесвiту.
16.05, 21.45 Найєкстремальнiшi.
19.00 Мiстична Україна.
20.45 Земля 2050.
22.40 Морськi гiганти.
02.30 Скептик.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Сiм старих i одна дiвчина».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.20, 00.15, 02.45 «Зорянi долi».
11.05 «Моя правда».
11.55 Х/ф «Сватання на Гончарiвцi».
13.25 Х/ф «Слiд Сокола».
15.35 Х/ф «Дiвчина без адреси».
17.10 Х/ф «Скринька Марiї Медiчi».
19.00, 01.15 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Непiддаються».
00.45 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.50 «ДжеДАI».
07.10 Т/с «Опер за викликом 3».
10.05 «Помста природи».
10.40 «Загублений свiт».
14.30 Х/ф «Битва проклятих».
16.10 Х/ф «Книга Iлая».
19.25 Т/с «Опер за викликом 4».
20.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».
22.25, 00.05 Т/с «CSI: Мiсце злочину 14».
01.50 «Облом.UA».

ÍЛО-ТБ
06.00, 00.20 Мамареготала. Найкраще.
07.00 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладдiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Середземноморський Check-

in».
12.30 Мамареготала.
14.20 Т/с «Швидка».
17.30 Т/с «Друзi».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».

ªâроñïорò
00.00, 02.30, 06.00, 11.00, 12.00, 15.00, 

16.30, 19.30, 20.45 Снукер. ЧC. 
Шеффiлд. Раунд 1.

01.00, 10.30 Автоперегони. Суперкубок 
Porsche. Сiльверстоун.

01.30 Велоспорт. Мiлан - Сан-Ремо - 2019.
04.00 Велоспорт. Страде Б`янке - 2019.
05.00, 08.00 Велоспорт. Страде Б`янке 

- 2020.
09.30, 10.00 Автоперегони. Формула E - 

2019/20. Саудiвська Аравiя.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 09.50, 19.45 Yellow.
06.10 Баварiя - Майнц. Чемпiонат 

Нiмеччини.
08.00, 23.45 Аталанта - Iнтер. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00 Ворскла - Динамо. Чемпiонат 

України.
11.45, 13.45 Топ-матч.
11.55 Лечче - Парма. Чемпiонат Iталiї.
13.55 Барселона - Вальядолiд. Чемпiонат 

Iспанiї.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Журнал Лiги Європи.
16.30 Ювентус - Рома. Чемпiонат Iталiї.
18.30 Журнал Лiги чемпiонiв.
18.55 Live. Металiст 1925 - Чорноморець. 

Чемпiонат України. Перша Лiга.
20.55 #залишайсязФутболом. Перша Лiга.
21.30 #залишайсязФутболом.
22.50 «Реал - Чемпiон!» Чемпiонат Iспанiї.

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. Ма-
рафон.

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

Великої Британiї».
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с «Дикi тварини».
19.35 Д/с «Вижити в дикiй природi».
20.20 Д/с «Суперчуття».
21.40 Нашi грошi.
22.15 Д/с «Боротьба за виживання».
00.00 Перша шпальта.
03.30 Д/ф «Вiйна на нульовому кiлометрi».
04.25 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».

Êаíаë “1+1”
06.00 «Українськi сенсацiї».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих людей».
11.20, 13.00, 15.05 «Мiняю жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.30, 21.05 Т/с «Папiк».
21.50 Т/с «Тато Ден».
22.50 Х/ф «Шерлок 2: Рейхенбахський 

водоспад».
00.45 Х/ф «Фiрма».
03.30 Х/ф «Сьомий син».

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

невським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14.00, 14.45, 15.40 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 01.50 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. Чуже 

добро».
23.55 Т/с «Спокуса».
03.20 «Орел i решка. Шопiнг».
04.55 «Телемагазин».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 20.20 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.
10.25 Не дай себе ошукати.
11.30, 13.20 Х/ф «Безмежний обрiй».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.50, 16.20, 21.25 Т/с «Пес».
16.30 Х/ф «Зiткнення з безоднею».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
22.25 Т/с «Таємнi дверi».
23.35, 03.00 Т/с «Винищувачi 2: Останнiй 

бiй».
01.40 М/ф «Зоряний десант 4: Зрадник 

Марсу».

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.05 Т/с «Комiсар Рекс 2».
09.00, 23.00 Т/с «Доктор Хаус».
10.55 Цiєї митi рiк потому.
13.00, 14.50 Таємницi ДНК.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.30 Т/с «Крiпосна».
18.15 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Вибiр матерi».
00.55 Мiстичнi iсторiї 7 з Павлом 

Костiциним.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/ф.
07.20 Вар`яти.
09.20 Т/с «Грiмм».
12.00 Х/ф «Янголи Чарлi».
14.00 Аферисти в мережах.
19.00 Аферисти в мережах 6 (16+).
21.10 Х/ф «Знаряддя смертi: Мiсто 

кiсток».
23.50 Х/ф «Тепло наших тiл».
01.50 Т/с «Пiдступнi покоївки».
02.40 Зона ночi.
04.10 Абзац.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20 Гончаренко рулить.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 00.00, 02.00, 
04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15 Д/с «Повiтрянi воїни».
08.15, 15.30 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.35, 02.15, 05.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Найбiльш завантажене 

у свiтi».
12.30 Є сенс.
13.10, 14.10 Д/с «Нижче тiльки пекло».
16.10 Д/с «Стежина вiйни».
17.10 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
18.10 Д/с «Бойовi кораблi».
19.25 Д/с «Друга свiтова вiйна. Свiдчення 

вiйни».
20.10, 01.00 Iнформацiйний вечiр.

22.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової 
вiйни».

23.00 Д/с «Найбiльшi обмани».
00.10 Д/с «Щось пiшло не так: зворотнiй 

вiдлiк до катастрофи».
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

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

03.30 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30, 04.20 Реальна мiстика.
12.30, 15.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
16.00 Т/с «Жiночий лiкар 4».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Чорна кров».
23.20 Т/с «Наступить свiтанок», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Наступить свiтанок».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.30, 00.15 Т/с «Доктор Хто».
10.30, 02.30 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.10 «Орел i решка. Мегаполiси».
15.15, 22.15 «Орел i решка. Навколо свiту».
17.15 «Орел i решка. Рай та пекло».
21.15 «Орел i решка. Перезавантаження».
03.15 Т/с «Хейвен».
03.55 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.55 М/ф «Сiрий вовк & Червона Ша-

почка».
07.15 М/ф «Як козаки прибульцiв 

зустрiчали».
07.50, 16.50, 20.50, 03.35 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 03.05 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Мачуха».
10.50, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.00, 03.45 «Речовий доказ».
18.20 «Будьте здоровi».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 Х/ф «Дiм - це храм».
04.15 «Правда життя».
04.45 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00 Т/с «Рання пташка 2».
10.30, 17.30 4 весiлля.
11.30, 16.30, 01.00 Панянка-селянка.
12.30, 16.00 Сiмейка У.
13.00, 14.30, 19.00, 20.00 Танька i Во-

лодька.
13.30, 23.00 Країна У.
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 Одного 

разу пiд Полтавою.
15.30 Одного разу в Одесi.
21.00 Т/с «Останнiй москаль».
00.00 ЛавЛавСar 3.
02.15 Теорiя зради.
03.00 17+.

03.50 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

07.10, 08.10 «Новий день» з Ю. Шпачин-
ською, Т. Калатай, Б. Мамаєм та М. 
Матросовим.

09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон 
i П. Рольником.

11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В. 
Фроловою i О. Близнюком.

13.10 «Гаряча тема» з О. Курбановою та 
М. Стецюк.

14.15, 16.10 «По факту» з А. Сайчуком, Л. 
Мамедовою i В. Попович.

17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.25, 01.40 Правда життя.
09.30, 00.30 Речовий доказ.
10.40, 12.40, 17.05 Пiд iншим кутом.
11.40, 18.05 Сiяя: з нами у дику природу.
13.40 Прихована реальнiсть.
14.30, 19.55 Битва цивiлiзацiй.
15.20, 23.40 Загадки Всесвiту.
16.10 Земнi катаклiзми.
19.05 Мiстична Україна.
20.45 Земля 2050.
21.45 Найєкстремальнiшi.
22.40 Морськi гiганти.
02.35 Телеформат.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Захар Беркут».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00 «Невiдома версiя».
09.40 Спогади.
10.30, 00.10, 02.45 «Зорянi долi».
11.20 «Моя правда».
12.10 Х/ф «Лимерiвна».
13.50 Х/ф «Смертельна помилка».
15.45 Х/ф «Бiля тихої пристанi».
17.05 Х/ф «Вiрнi друзi».
19.00, 01.20 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «За власним бажанням».
00.40 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.50 «ДжеДАI».
07.10 Т/с «Рекс».
08.55 Х/ф «Таємниця майя».
10.45, 17.20 «Загублений свiт».
13.15 Х/ф «Гра Ендера».

15.20 Х/ф «Пекло».
19.25 Т/с «Опер за викликом 4».
20.20 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».
22.15, 00.00 Т/с «CSI: Мiсце злочину 14».
01.40 «Облом.UA».

ÍЛО-ТБ
06.00, 00.05 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.30 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладдiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Середземноморський Check-

in».
12.30 Мамареготала.
14.20 Т/с «Швидка».
17.30 Т/с «Друзi».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
02.50, 04.10 Роздовбаї.
03.15 Чистоплюї.

ªâроñïорò
00.00, 02.30, 06.00, 11.00, 12.00, 15.00, 

16.30, 19.30, 20.45 Снукер. ЧC. 
Шеффiлд. Раунд 1.

00.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 
Transform my meal.

01.30 Олiмпiйськi iгри. «Велобум в 
Африцi».

04.00 Велоспорт. Мiлан - Турин - 2017.
05.00, 08.00 Велоспорт. Мiлан - Турин 

- 2018.
09.30 Автоперегони. Формула E - 2019/20. 

Сантьяго.
10.00 Автоперегони. Формула E - 2019/20. 

Мехiко.
10.30 Автоперегони. Формула E - 2019/20. 

Марракеш.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Брешия - Сампдорiя. Чемпiонат Iталiї.
07.45 Металiст 1925 - Чорноморець. 

Чемпiонат України. Перша Лiга.
09.30 #залишайсязФутболом. Перша Лiга.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 13.45, 23.45 Yellow.
10.30 #залишайсязФутболом.
11.35, 01.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
12.00 Боруссiя (М) - Лейпцiг. Чемпiонат 

Нiмеччини.
13.55 Аталанта - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
16.00 «Реал - Чемпiон!» Чемпiонат Iспанiї.
16.55 Александрiя - Шахтар. Чемпiонат 

України.
18.40 Ювентус - Рома. Чемпiонат Iталiї.
20.45 Барселона - Сельта. Чемпiонат 

Iспанiї.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
00.00 Колос - Зоря. Чемпiонат України.
02.15 Лечче - Парма. Чемпiонат Iталiї.
04.00 Боруссiя (М) - Аугсбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

3 серпня

 4 серпня
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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. Ма-
рафон.

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

Великої Британiї».
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
17.30 Нашi грошi.
18.55, 22.15 Д/с «Боротьба за виживання».
19.35 Д/с «Дикi тварини».
20.25 Д/с «Суперчуття».
21.40 Бюджетники.
00.00 Спiльно.
03.30 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».
04.25 Д/ф «Одесити на Донбасi».

Êаíаë “1+1”
06.00 «Українськi сенсацiї».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 04.35 «ТСН».
09.25, 10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15, 12.40, 14.55 «Мiняю жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.30, 21.05 Т/с «Папiк».
21.55 Т/с «Тато Ден».
22.55 Х/ф «Шерлок 3: Порожнiй ката-

фалк».
00.55 Х/ф «Параноя».
02.50 «Любий, ми переїжджаємо».

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

ським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14.00, 14.50, 15.45 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 01.50 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. Чуже 

добро».
23.55 Т/с «Спокуса».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 10.05 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.

11.00, 13.20 Т/с «Рiшає Онiстрат».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.20, 21.30 Т/с «Пес».
17.00 Х/ф «Iнкасатор».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
22.30 Т/с «Таємнi дверi».
23.40, 03.25 Т/с «Винищувачi 2: Останнiй 

бiй».
01.30 Х/ф «Спiвучасник».

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.05 Т/с «Комiсар Рекс 2».
09.00, 23.00 Т/с «Доктор Хаус».
11.00 Цiєї митi рiк потому.
13.00, 14.50 Таємницi ДНК.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.30 Т/с «Крiпосна».
18.15 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Вибiр матерi».
00.55 Мiстичнi iсторiї 7 з Павлом Костiциним.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/ф.
07.20 Вар`яти.
09.20 Т/с «Грiмм».
11.00 Х/ф «Янголи Чарлi 2: Тiльки вперед».
13.10 Любов на виживання.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Керi».
23.00 Х/ф «Коматозники».
01.10 Т/с «Пiдступнi покоївки».
02.05 Служба розшуку дiтей.
02.10 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20 Особливий погляд.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 00.00, 02.00, 
04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15 Д/с «Повiтрянi воїни».
08.15, 15.30 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.35, 02.15, 05.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Найбiльш завантажене 

у свiтi».
12.20 Гончаренко рулить.
12.50 Vоїн - це я!
13.10, 14.10 Д/с «Нижче тiльки пекло».
16.10 Д/с «Стежина вiйни».
17.10 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
18.10 Д/с «Бойовi кораблi».
19.25 Д/с «Друга свiтова вiйна. Свiдчення 

вiйни».
20.10, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
22.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової 

вiйни».
23.00 Д/с «Найбiльшi обмани».
00.10 Д/с «Щось пiшло не так: зворотнiй 

вiдлiк до катастрофи».
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00, 04.10 

Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30, 04.30 Реальна мiстика.
12.30, 15.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
16.00 Т/с «Жiночий лiкар 4».
20.10 «Говорить Україна».
21.00, 23.20 Т/с «Чорна кров».
00.15 Т/с «Я заплачу завтра», 1 i 2 с.
02.00 Т/с «Я заплачу завтра».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.30, 00.15 Т/с «Доктор Хто».
10.30, 02.15 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.10 «Орел i решка. Мегаполiси».
15.15, 22.15 «Орел i решка. Навколо свiту».
17.15 «Орел i решка. Рай та пекло».
21.15 «Орел i решка. Перезавантаження».
03.00 Т/с «Хейвен».
03.40 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.45 М/ф «Пригоди Буратiно».
07.15 М/ф «Як козаки мушкетерам допо-

магали».
07.55, 16.50, 20.50, 02.30 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.00 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Пам`ятай iм`я своє».
10.55, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Будьте здоровi».
14.05, 00.50, 03.00 «Речовий доказ».
18.20 «Вартiсть життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Реальнi злочинцi».
04.00 «Правда життя».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00 Т/с «Рання пташка 2».
10.30, 17.30 4 весiлля.
11.30, 16.30, 01.00 Панянка-селянка.
12.30, 16.00 Сiмейка У.
13.00, 14.30, 19.00, 20.00 Танька i Володька.
13.30, 23.00 Країна У.
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 Одного разу 

пiд Полтавою.
15.30 Одного разу в Одесi.
21.00 Т/с «Останнiй москаль».
00.00 ЛавЛавСar 3.
02.15 Теорiя зради.
03.00 17+.
03.50 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

07.10, 08.10 «Новий день» з Ю. Шпачин-
ською, Т. Калатай, Б. Мамаєм та М. 

Матросовим.
07.45 «Медексперт» з К. Трушик.
09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон 

i П. Рольником.
11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В. 

Фроловою i О. Близнюком.
13.10 «Гаряча тема» з О. Курбановою та 

М. Стецюк.
14.15, 16.15 «По факту» з А. Сайчуком, Л. 

Мамедовою i В. Попович.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем
.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.20, 01.40 Правда життя.
09.25, 00.30 Речовий доказ.
10.35, 12.35, 17.00 Пiд iншим кутом.
11.35, 18.00 Сiяя: з нами у дику природу.
13.35 Прихована реальнiсть.
14.25, 19.50 Битва цивiлiзацiй.
15.20, 23.40 Загадки Всесвiту.
16.10, 21.45 Найєкстремальнiшi.
19.00 Мiстична Україна.
20.45 Земля 2050.
22.40 Велетнi льодовикової ери.
02.35 Бандитський Київ.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Балада про доблесного лицаря 

Айвенго».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 11.30 «Моя правда».
09.50 «Спогади».
10.40, 00.30, 02.45 «Зорянi долi».
12.20 Х/ф «Мартин Боруля».
14.15 Х/ф «Ульзана».
15.55 Х/ф «Мерседес» т iкає в iд 

переслiдування».
17.20 Х/ф «П`ять хвилин страху».
19.00, 01.15 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати Крiстi».
22.50 Х/ф «Перше побачення».
00.45 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.35 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.50 «ДжеДАI».
07.10 Т/с «Рекс».
09.10 Х/ф «Потоп».
10.50 «Помста природи».
11.00, 17.15 «Загублений свiт».
12.55 Х/ф «Останнiй замок».
15.20 Х/ф «Вторгнення: Битва за рай».
19.25 Т/с «Опер за викликом 4».
20.20 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».
22.10 Т/с «CSI: Мiсце злочину 15».
23.55 Т/с «CSI: Мiсце злочину 14».
01.40 «Облом.UA».

ÍЛО-ТБ

06.00, 00.20 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.50 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладдiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Середземноморський Check-in».
12.30 Мамареготала.
14.20 Т/с «Швидка».
17.30 Т/с «Друзi».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
03.00, 04.30 Роздовбаї.
03.30 Чистоплюї.

ªâроñïорò
00.00, 02.30, 06.00, 14.30, 15.00, 21.00 Сну-

кер. ЧC. Шеффiлд. Раунд 1.
00.45 Авто i мотоспорт. ESET V4 Cup.
01.00 Автоперегони. Формула E - 2019/20. 

Берлiн. Прев`ю.
01.30 Авто i мотоспорт. «Рiк рекордiв».
02.00 Велоспорт. Мiлан - Турин - 2018.
04.00 Велоспорт. Тре Валлi Варезiне.
05.00, 08.00 Велоспорт. Мiлан - Турин - 2019.
09.30 «Живi легенди». Едгар Гроспiрон.
10.00 «Живi легенди». Уши Дiзль.
10.30 «Живi легенди». Тiна Мазе.
11.00, 11.30 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiйський 

момент».
12.00 Олiмпiйськi iгри. «Сiмейнi традицiї на 

Балканах».
13.00 Тенiс. АТР 250. Аделаїда. Фiнал. 

Рубльов - Харрiс.
13.30 Автоперегони. «Iсторiя Формули 

E», ч. 4.
14.00 Тенiс. «АТР: за кадром».
18.00 Велоспорт. Мiлан - Турин.
19.45 Автоперегони. Формула E - 2019/20. 

Берлiн. Iнтро.
20.00 Автоперегони. Формула E - 2019/20. 

Берлiн. Перегони.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Реал - Леганес. Чемпiонат Iспанiї.
07.45, 18.45 Журнал Лiги Європи.
08.15 СПАЛ - Фiорентiна. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Металiст 1925 - Чорноморець. 

Чемпiонат України. Перша Лiга.
12.05, 00.50 Ювентус - Рома. Чемпiонат 

Iталiї.
13.55 Олiмпiк - Шахтар. Чемпiонат України.
16.00, 02.35 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
16.55 Аталанта - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
19.15, 21.50 «Шлях до Кельну».
19.50 Live. Шахтар - Вольфсбург. 1/8 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
20.45 Yellow.
22.20 Live. Iнтер - Хетафе. 1/8 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
23.55 «Реал - Чемпiон!» Чемпiонат Iспанiї.
03.30 Леванте - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
05.15 Журнал Лiги чемпiонiв.
05.45 Програма передач.

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. Ма-
рафон.

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

Великої Британiї».
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
17.30 Бюджетники.
18.55, 22.15 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
19.35 Д/с «Дикi тварини».
20.25 Д/с «Суперчуття».
21.40 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.00 #ВУкраїнi.
03.30 Д/ф «Одесити на Донбасi».
04.25 Д/ф «Висота 307.5».

Êаíаë “1+1”
06.00 «Українськi сенсацiї».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 04.30 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих людей».
11.15, 13.15, 15.10 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.30, 21.05 Т/с «Папiк».
21.50 Т/с «Тато Ден».
22.55 Х/ф «Шерлок 3: Ознаки третього».
00.50 Х/ф «Шерлок 3: Його остання 

клятва».
02.35 Х/ф «Параноя».

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

невським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14.00, 14.50, 15.40 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 01.50 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. Чуже 

добро».
23.55 Т/с «Спокуса».
03.20 «Орел i решка. Курортний сезон».
04.55 «Телемагазин».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.35 Факти.
04.55 Т/с «Вiддiл 44».
05.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.

09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.

10.10 Секретний фронт.
11.25, 13.20 Х/ф «Полiцейський з Беверлi 

Гiллз».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10, 16.25 Х/ф «Полiцейський з Беверлi 

Гiллз 2».
16.45 Х/ф «Полiцейський з Беверлi 

Гiллз 3».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Анти-зомбi.
21.25 Т/с «Пес».
22.25 Т/с «Таємнi дверi».
23.35, 03.15 Т/с «Винищувачi 2: Останнiй 

бiй».
01.40 Х/ф «Два днi у долинi».

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.05 Т/с «Комiсар Рекс 2».
09.00, 23.00 Т/с «Доктор Хаус».
11.00 Цiєї митi рiк потому.
13.00, 14.50 Таємницi ДНК.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.30 Т/с «Крiпосна».
18.15 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Вибiр матерi».
00.55 Мiстичнi iсторiї 7 з Павлом 

Костiциним.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/ф.
07.20 Вар`яти.
09.20 Т/с «Грiмм».
11.50 Х/ф «Янголи Чарлi».
14.10 Гастарбайтери.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Здобич».
22.50 Х/ф «Хатина в лiсi».
00.40 Т/с «Пiдступнi покоївки».
02.05 Служба розшуку дiтей.
02.10 Зона ночi.
04.10 Абзац.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20, 12.30 Невигаданi iсторiї.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 00.00, 02.00, 
04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15 Д/с «Повiтрянi воїни».
08.15, 15.30 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.35, 02.15, 05.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Найбiльш завантажене 

у свiтi».
13.10, 14.10 Д/с «Нижче тiльки пекло».
16.10 Д/с «Стежина вiйни».
17.10 Таємницi вiйни.
18.10 Д/с «Бойовi кораблi».
19.25 Д/с «Друга свiтова вiйна. Свiдчення 

вiйни».
20.10, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
22.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової 

вiйни».
23.00 Д/с «Найбiльшi обмани».
00.10 Д/с «Щось пiшло не так: зворотнiй 

вiдлiк до катастрофи».
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

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

Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30, 03.00 Реальна мiстика.
12.30, 15.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
16.00 Т/с «Жiночий лiкар 4».
20.10 «Говорить Україна».
21.00, 23.20 Т/с «Чорна кров».
00.15, 02.00 Х/ф «Помiчниця».
01.30 Телемагазин.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.30, 00.15 Т/с «Доктор Хто».
10.30 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.10 «Орел i решка. Мегаполiси».
15.15, 22.15 «Орел i решка. Навколо свiту».
17.15 «Орел i решка. Рай та пекло».
21.15 «Орел i решка. Перезавантаження».
02.15 Т/с «Хейвен».
03.40 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 М/ф «Умка».
07.15 М/ф «Як козаки на весiллi гуляли».
07.55, 16.50, 20.50, 02.30 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.00 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Вантаж без маркування».
10.45, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Вартiсть життя».
14.05, 00.50, 03.00 «Речовий доказ».
18.20, 04.00 «Правда життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Реальнi злочинцi».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00 Т/с «Рання пташка 2».
10.30, 17.30 4 весiлля.
11.30, 16.30, 01.00 Панянка-селянка.
12.30, 16.00 Сiмейка У.
13.00, 14.30, 19.00, 20.00 Танька i Во-

лодька.
13.30, 23.00 Країна У.
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 Одного 

разу пiд Полтавою.
15.30 Одного разу в Одесi.
21.00 Т/с «Останнiй москаль».
00.00 ЛавЛавСar 3.
02.15 Теорiя зради.
03.00 17+.
03.50 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

07.10, 08.10 «Новий день» з Ю. Шпачин-
ською, Т. Калатай, Б. Мамаєм та М. 
Матросовим.

09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон 
i П. Рольником.

11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В. 
Фроловою i О. Близнюком.

13.10 «Гаряча тема» з О. Курбановою та 
М. Стецюк.

14.15, 16.10 «По факту» з А. Сайчуком, Л. 
Мамедовою i В. Попович.

17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.
22.55 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.20, 01.40 Правда життя.
09.25, 00.30 Речовий доказ.
10.35, 12.35, 17.00 Пiд iншим кутом.
11.35, 18.00 Сiяя: з нами у дику природу.
13.35 Прихована реальнiсть.
14.25, 19.50 Битва цивiлiзацiй.
15.20, 23.40 Загадки Всесвiту.
16.10, 21.45 Найєкстремальнiшi.
19.00 Мiстична Україна.
20.45 Земля 2050.
22.40 Велетнi льодовикової ери.
02.45 Гордiсть України.

Enter-фіëьм
05.25 Х/ф «Мартин Боруля».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
08.00, 11.10 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.20, 03.00 «Зорянi долi».
12.00 Х/ф «Захар Беркут».
13.45 Х/ф «Текумзе».
15.35 Х/ф «Чорна стрiла».
17.10 Х/ф «Балада про доблесного лица-

ря Айвенго».
19.00, 01.30 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Весiлля з приданим».
01.10 «Академiя смiху».
03.10 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.50 «ДжеДАI».
07.10 Т/с «Рекс».
09.10 Х/ф «Пекло».
11.10 «Помста природи».
11.50, 17.20 «Загублений свiт».
13.50 Х/ф «Сорок вiсiм годин».

15.35 Х/ф «Iншi сорок вiсiм годин».
19.25 Т/с «Опер за викликом 4».
20.20 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».
22.10 Т/с «CSI: Мiсце злочину 15».
23.55 Т/с «CSI: Мiсце злочину 14».
01.40 «Облом.UA».

ÍЛО-ТБ
06.00, 00.15 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.40 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладдiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Середземноморський Check-

in».
12.30 Мамареготала.
14.20 Т/с «Швидка».
17.30 Т/с «Друзi».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
03.00, 04.15 Роздовбаї.
03.20 Чистоплюї.

ªâроñïорò
00.00, 12.00, 15.00, 16.30, 21.00 Снукер. 

ЧC. Шеффiлд. Раунд 2.
01.00, 19.30 Автоперегони. Формула E - 

2019/20. Берлiн.
02.00, 05.00 Велоспорт. «Тур Польщi». 

Етап 1.
02.30, 06.00, 11.00 Снукер. ЧC. Шеффiлд. 

Раунд 1.
04.00, 07.30 Велоспорт. Мiлан - Турин.
09.00, 09.30 Автоперегони. Формула E. 

Топ-100.
10.00 Автоперегони. Формула E - 2019/20. 

Берлiн. Огляд.
20.00 Автоперегони. Формула E - 2019/20. 

Берлiн. Перегони.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 05.25 Топ-матч.
06.10 Лечче - Парма. Чемпiонат Iталiї.
08.00, 13.10 Yellow.
08.10 Копенгаген - Iстанбул Башакшехир. 

1/8 фiналу. Лiга Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20, 12.40 «Шлях до Кельну».
10.50, 00.50 Шахтар - Вольфсбург. 1/8 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
13.25 Журнал Лiги чемпiонiв.
13.55 МЮ - ЛАСК. 1/8 фiналу. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
16.00, 23.55 Огляд середи. Лiга Європи 

УЄФА.
16.55 Iнтер - Хетафе. 1/8 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
18.45, 02.40 «Реал - Чемпiон!» Чемпiонат 

Iспанiї.
19.40 Live. Байєр - Рейнджерс. 1/8 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
21.50 Live. Базель - Айнтрахт. 1/8 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
03.35 Байєр - Вердер. Чемпiонат Нiмеччини.
05.45 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

5 серпня

6 серпня
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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. Ма-
рафон.

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

Великої Британiї».
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
17.30 Перша шпальта.
18.55 Д/с «Боротьба за виживання».
19.35, 21.40 Д/с «Дикi тварини».
20.25 Д/с «Суперчуття».
22.15 Таємницi Сонячної системи.
00.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
03.30 Д/ф «Висота 307.5».
04.25 Д/ф «Перехрестя Балу».

Êаíаë “1+1”
06.00 «Українськi сенсацiї».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 04.10 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих людей».
11.20, 13.15, 15.10 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.30 «Лiга смiху».
22.35, 00.00 «Вечiрнiй квартал».
01.40 Х/ф «Шоу Трумана».
05.10 «Свiтське життя».

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

невським».
05.30 «Орел i решка. Курортний сезон».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14.00, 14.45, 15.40, 01.10 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 02.05 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Жертвуючи пiшаком».
03.35 «Чекай на мене. Україна».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 00.45 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35 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, 13.20 Х/ф «Помпеї».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.30, 16.15 Х/ф «Помiнятися мiсцями».
18.10, 20.10 Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
22.55 «На трьох».
01.25 Х/ф «Троє амiгос».
03.05 Т/с «Винищувачi 2: Останнiй бiй».

ÑТБ
05.15 Т/с «Комiсар Рекс 2».
07.05, 19.00 Наречена для тата 3.
09.05 Врятуйте нашу сiм`ю 3 (16+).
11.05, 14.50, 18.15 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
20.55, 22.45 Т/с «Загадка для Анни».
00.45 Мiстичнi iсторiї 7 з Павлом 

Костiциним.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.17 Kids` Time.
06.05 М/ф.
07.20 Вар`яти.
08.20 Вiд пацанки до панянки.
17.10 Х/ф «Здобич».
19.00 Х/ф «Могутнi рейнджери».
21.30 Х/ф «Гретель i Гензель».
23.10 Х/ф «Гостя».
01.40 Т/с «Пiдступнi покоївки».
02.20 Служба розшуку дiтей.
02.25 Зона ночi.
05.10 СтендАп шоу.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20, 12.30 На власнi очi.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 00.00, 02.00, 
04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15 Д/с «Повiтрянi воїни».
08.15, 15.30 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.35, 02.15, 05.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Найбiльш завантажене 

у свiтi».
13.10, 14.10 Д/с «Нижче тiльки пекло».
16.10 Д/с «Стежина вiйни».
17.20 Кендзьор.
18.10 Д/с «Бойовi кораблi».
19.25 Д/с «Друга свiтова вiйна. Свiдчення 

вiйни».
20.10, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
22.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової 

вiйни».
23.00 Д/с «Найбiльшi обмани».
00.10 Д/с «Щось пiшло не так: зворотнiй 

вiдлiк до катастрофи».
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

Êаíаë «Óêра¿íа»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Мiраж».
14.30, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 4».
20.10 «Говорить Україна».
23.20 Т/с «Замок на пiску», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Замок на пiску».
03.30 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.25 «Дай лапу».
09.00 Т/с «Доктор Хто».
11.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.45 «Орел i решка. Шопiнг».
14.35, 00.20 «Орел i решка. Мегаполiси».
15.40, 22.15 «Орел i решка. Навколо свiту».
17.40 Х/ф «Пастка часу».
19.15 Х/ф «Гордiсть i упередження та 

зомбi».
21.15 «Орел i решка. Перезавантаження».
01.20 «Бiйцiвський клуб».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 М/ф «Дванадцять мiсяцiв».
07.15 М/ф «Як козаки у хокей грали».
07.50, 16.50, 20.50, 02.30 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.00 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Прощальна гастроль «Ар-

тиста».
10.45, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50, 03.50 «Правда життя».
14.00, 00.50, 02.50 «Речовий доказ».
18.20 «Таємницi свiту».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Реальнi злочинцi».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00 Т/с «Рання пташка 2».
10.30, 17.30 4 весiлля.
11.30, 16.30 Панянка-селянка.
12.30, 16.00 Сiмейка У.
13.00, 14.30, 19.00, 20.00 Танька i Во-

лодька.
13.30 Країна У.
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 Одного 

разу пiд Полтавою.
15.30 Одного разу в Одесi.
21.00 Х/ф «DZIDZIO Перший раз».
22.40 Х/ф «Готель «Гранд Будапешт».
00.10 ЛавЛавСar 3.
01.10 Теорiя зради.
02.20 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

13.00, 14.00, 16.00, 17.00 «Репор-
тер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Ю. Шпачин-
ською, Т. Калатай, Б. Мамаєм та М. 
Матросовим.

07.45 «Медексперт» з К. Трушик.
09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон 

i П. Рольником.
11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В. 

Фроловою i О. Близнюком.
13.10 «Гаряча тема» з О. Курбановою та 

М. Стецюк.
14.15, 16.10 «По факту» з А. Сайчуком, Л. 

Мамедовою i В. Попович.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.00 «Watchdogs».
18.30 «Влада хохотала».
19.00 «Ехо України» з М. Ганапольським.
22.00 «Мiнiстерство правди».

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.25, 01.40 Правда життя.
09.35, 00.30 Речовий доказ.
10.45 Пiд iншим кутом.
11.45, 18.00 Сiяя: з нами у дику природу.
12.45, 20.45 Земля 2050.
13.45 Прихована реальнiсть.
14.35, 17.05, 19.50 Битва цивiлiзацiй.
15.30, 23.40 Загадки Всесвiту.
16.15 Найєкстремальнiшi.
19.00 Мiстична Україна.
21.45 Земнi катаклiзми.
22.40 Велетнi льодовикової ери.
02.35 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Лимерiвна».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 10.30 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.20, 02.45 «Зорянi долi».
11.20 Х/ф «Богдан-Зиновiй Хмельниць-

кий».
13.40 Х/ф «Оцеола».
15.45 Х/ф «П`ять хвилин страху».
17.15 Х/ф «В останню чергу».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
03.05 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.50 «ДжеДАI».
07.10 Т/с «Рекс».
09.05, 17.10 «Загублений свiт».
12.55 Х/ф «Експедицiя «Ноїв ковчег».
15.30 Х/ф «Помпеї: Апокалiпсис».
19.25 Х/ф «Полiт Фенiкса».
21.35 Х/ф «На межi».
23.50 Х/ф «Париж. Мiсто мертвих».
01.30 Т/с «CSI: Мiсце злочину 14».
02.15 «Облом.UA».
04.20 «Цiлком таємно-2017».

ÍЛО-ТБ
06.00, 00.25 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.55 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладдiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Середземноморський Check-

in».
12.30 Мамареготала.
14.20 Т/с «Швидка».
17.30 Т/с «Друзi».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
03.05, 04.25 Роздовбаї.
03.30 Чистоплюї.

ªâроñïорò
00.00, 02.30, 06.00, 11.00, 12.00, 15.00, 

16.30, 19.30, 20.45 Снукер. ЧC. 
Шеффiлд. Раунд 2.

01.00 Автоперегони. Формула E - 2019/20. 
Берлiн.

02.00, 05.00 Велоспорт. «Тур Польщi». 
Етап 2.

04.00 Велоспорт. «Тур Польщi». Етап 1.
07.30 Велоспорт. Мiлан - Сан-Ремо - 2018.
09.00, 09.30 Автоперегони. Формула E. 

Топ-100.
10.00 Автоперегони. Формула E - 2019/20. 

Берлiн. Огляд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Iнтер - Хетафе. 1/8 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
07.45, 21.15 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Севiлья - Рома. 1/8 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Байєр - Рейнджерс. 1/8 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
12.05 Металiст 1925 - Чорноморець. 

Чемпiонат України. Перша Лiга.
13.55 Вулверхемптон - Олiмпiакос. 1/8 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
16.00, 00.10 Огляд четверга. Лiга Європи 

УЄФА.
16.55 Базель - Айнтрахт. 1/8 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
18.40 Шахтар - Вольфсбург. 1/8 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
20.25, 02.55 Огляд середи. Лiга Європи 

УЄФА.
21.45 Live. Ман Сiтi - Реал. 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
23.55 Yellow.
01.05 Аталанта - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
03.50 Ейбар - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
05.40 Топ-матч.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Додолики.
06.25 Хто в домi хазяїн.
06.50, 07.50, 02.30 Погода.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.10, 02.40, 

03.55, 05.35 Новини.
07.15 М/с «Листи вiд Фелiкса».
08.20 Шо? Як?
09.05 Енеїда.
10.10 Х/ф «Ромео i Джульєта», 2 с.
12.00, 20.30, 21.20 Д/с «Дикi тварини».
13.00 Д/с «Подорож вiдкритим космо-

сом».
13.30 Таємницi Сонячної системи.
14.25 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.00 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
16.45 Всенiчне бдiння (ПЦУ).
19.30 Велика вечiрня (УГКЦ).
22.00 Х/ф «Фатальна пристрасть».
00.40 Святi та грiшнi.
01.35, 04.45 #ВУкраїнi.
03.00 Бюджетники.
04.15 Перша шпальта.
05.10 Схеми. Корупцiя в деталях.

Êаíаë “1+1”
06.00, 07.00, 05.00 «Життя вiдомих лю-

дей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
11.05 «Любий, ми переїжджаємо».
17.10 Х/ф «Пiвтора шпигуна».
19.30, 04.15 «ТСН».
20.15, 03.00 «Вечiрнiй квартал».
22.00 «Українськi сенсацiї».
23.10, 00.10 «Свiтське життя».
01.10 «Лiга смiху».

Iíòер
06.25 «Слово Предстоятеля».
06.30 Х/ф «Без сина не приходь!»
08.00 «Шiсть соток».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.10 Х/ф «Поклич мене в далечiнь 

свiтлу».
13.00 Х/ф «Пiчки-лавочки».
15.10 Х/ф «Калина червона».
17.15 Т/с «Я подарую тобi свiтанок», 

1 i 2 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Я подарую тобi свiтанок», 

3 i 4 с.
22.30 «Ювiлейний концерт Софiї Ротару».
00.40 Х/ф «Все можливо».
02.30 «Подробицi» - «Час».
03.00 «Щоденник вагiтної».
03.25 «Орел i решка. Курортний сезон».
04.05 «Орел i решка. Божевiльнi вихiднi».
04.50 «Орел i решка. Чудеса свiту».

ICTV
05.15 Скарб нацiї.
05.30 Факти.
05.55 Т/с «Копи на роботi».
08.25 Т/с «Розтин покаже».
12.00, 13.00 Х/ф «Iдентифiкацiя Борна».
12.45 Факти. День.
14.25 Х/ф «Перевага Борна».
16.40 Х/ф «Ультиматум Борна».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Спадок Борна».
21.45 Х/ф «Джейсон Борн».
00.20 Х/ф «Хранителi».
03.00 Х/ф «Спiвучасник».
04.25 Еврика!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.40 Т/с «Комiсар Рекс 2».
07.40, 10.50 Т/с «Вибiр матерi».
09.30 Неймовiрна правда про зiрок.
17.00 Хата на тата.
19.00 Звана вечеря.
20.55 Х/ф «Джентльмени удачi».
22.45 Х/ф «Дiвчата».
00.40 Дiвчата: невiдома версiя.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.45, 15.05, 17.05 Kids` Time.
06.05 М/ф «Сезон полювання».
07.50 Аферисти в мережах.
09.50, 01.20 Вар`яти.
11.20 Хто зверху? (12+).
15.10 М/ф «Аладдiн».
17.10 Х/ф «Вовки».
19.00 Х/ф «Автомонстри».
21.00 Х/ф «Той, що бiжить у лабiринтi».
23.10 Х/ф «Лихоманка».
02.30 Зона ночi.
05.10 СтендАп шоу.

5 êаíаë
06.00 Час-Time.
06.20, 02.10, 04.10 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.45, 
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

07.20, 08.15, 14.15 Д/с «Бойовi машини».
07.50, 08.50, 21.25, 00.50 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
08.40 Натхнення.
09.15 Копiйка до копiйки.
09.30 Автопiлот-новини.
09.40 Автопiлот-тест.
09.50 Драйв.
10.10, 12.15 Медекспертиза.
10.30 Майстри ремонту.
11.10, 13.15 Д/с «Найбiльш завантажене 

у свiтi».

12.35 Невигаданi iсторiї.
15.15 Гончаренко рулить.
15.35 На власнi очi.
16.10, 17.10, 00.10 Д/с «Щось пiшло 

не так: зворотнiй вiдлiк до ката-
строфи».

18.10 Про вiйсько.
18.40 Є сенс.
19.15 Особливий погляд.
19.35 Спостерiгач.
20.10, 01.15, 05.15 Рандеву.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35, 03.00 Вiкно до Америки.
22.00, 23.00 Д/с «Щоденники Другої 

свiтової вiйни».
03.20 Дзеркало iсторiї.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00, 03.30 Сьогоднi.
07.30, 15.20 Т/с «Чорна кров».
17.00 Т/с «Не смiй менi говорити «про-

щай!», 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Не смiй менi говорити «про-

щай!».
23.10 Т/с «Бiжи, не озирайся», 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Бiжи, не озирайся».
04.20 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.25 «Ух ти show».
10.10 Х/ф «Дорожня банда «4 лапи».
11.50 М/ф «Пiдводна ера».
13.30 Х/ф «Пастка часу».
15.10 «Орел i решка. Морський сезон».
23.50 Х/ф «Гордiсть i упередження та 

зомбi».
01.50 «Бiйцiвський клуб».
02.50 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.50 Х/ф «Алмази для Марiї».
07.10 Х/ф «Секретний фарватер».
12.30 «Легенди карного розшуку».
15.35, 02.35 «Випадковий свiдок».
18.05 «Переломнi 80-тi».
19.00, 02.05 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Невиправний брехун».
21.00 Х/ф «88 хвилин».
23.05 Х/ф «Скаженi».
00.55 «Хвороби-вбивцi».
02.45 «Речовий доказ».
04.45 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.05 М/ф «Гномео та Джульєтта».
10.25 Х/ф «Марлi та я».
12.15 4 весiлля.
17.30 Х/ф «Фокстер i Макс».
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.

19.30, 20.30, 21.30 Танька i Володька.
22.00 Країна У.
23.00 Х/ф «Троє в каное».
00.45 Теорiя зради.
02.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 11.15, 12.15, 14.15, 15.15, 16.15, 

18.00 «Ехо України» з М. Гана-
польським.

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 «Репортер». Новини.

10.10 «Watchdogs».
10.40, 21.30 «Влада хохотала».
13.15 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
13.40 «Мiнiстерство правди».
17.10 «Щасливе iнтерв`ю».
20.30 «Вiйна за незалежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
22.00 «The Week». Мiжнародний огляд з Т. 

Березовцем та П. Залмаєвим.
23.00 «Вата-шоу».

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
06.50, 02.30 Мiстична Україна.
07.40 Україна: забута iсторiя.
09.20 Речовий доказ.
10.30, 00.35 Битва цивiлiзацiй.
11.25 Земля 2050.
13.25, 21.00 ТОП 10: Таємницi та загадки.
16.30 Велетнi льодовикової ери.
18.30 Iсторiя українських земель.
20.10 Iсторiя Києва.
01.30 Пiд iншим кутом.
03.15 Теорiя Змови.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Мерседес» т iкає в iд 

переслiдування».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00 «Зiркове життя».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Т/с «Роксолана».
13.30 Х/ф «Весiлля з приданим».
15.50 Х/ф «Безбатченко».
17.40 Х/ф «Мачуха».
19.15 Х/ф «Змова проти корони».
22.55 Х/ф «До мене, Мухтаре!»
00.25 Х/ф «Застава в горах».
02.45 «Зорянi долi».
03.05 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «ДжеДАI».
08.40 «Загублений свiт».
14.25 Х/ф «На межi».
16.40 Х/ф «Кiбер».
19.00 Х/ф «Серед бiлого дня».
20.45 Х/ф «Сек`юрiтi».
22.25 Х/ф «Ласкаво просимо в капкан».

00.10 Х/ф «Погоня за любов`ю».
01.45 «Облом.UA».
04.20 «Цiлком таємно-2017».

ÍЛО-ТБ
06.00, 00.15 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.40 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Чiп i Дейл поспiшають на 

допомогу».
09.50 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Середземноморський Check-

in».
12.40 Мамареготала.
18.50 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
02.55, 04.10 Роздовбаї.
03.25 Чистоплюї.

ªâроñïорò
00.00, 02.30, 06.00, 11.00, 12.00, 21.00 

Снукер. ЧC. Шеффiлд. Раунд 2.
01.00, 04.00 Велоспорт. «Тур де Лейн». 

Етап 1.
01.30, 05.00 Велоспорт. «Тур Польщi». 

Етап 3.
08.00, 16.30 Велоспорт. Мiлан - Сан-Ремо 

- 2019.
09.30, 10.15 Автоперегони. Формула E - 

2019/20. Берлiн.
15.00 Велоспорт. «Тур де Лейн». Етап 2.
16.50 Велоспорт. Мiлан - Сан-Ремо - 2020.
19.45 Автоперегони. Формула E - 2019/20. 

Берлiн. Iнтро.
20.00 Автоперегони. Формула E - 2019/20. 

Берлiн. Перегони.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 05.15 Топ-матч.
06.10 Металiст 1925 - Чорноморець. 

Чемпiонат України. Перша Лiга.
08.10 Шахтар - Вольфсбург. 1/8 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20, 23.55 Yellow.
10.30, 03.25 Ман Сiтi - Реал. 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
12.20, 00.40 Базель - Айнтрахт. 1/8 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
14.00 Ювентус - Рома. Чемпiонат Iталiї.
16.00, 00.10 Огляд п`ятницi. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
16.30 Байєр - Рейнджерс. 1/8 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
18.15 Ювентус - Лiон. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
20.00 Севiлья - Рома. 1/8 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
21.45 Live. Баварiя - Челсi. 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
02.30 Огляд четверга. Лiга Європи УЄФА.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

7 серпня

8 серпня
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UA:Перший
06.00 Додолики.
06.25 Хто в домi хазяїн.
06.50, 07.50, 02.30 Погода.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.10, 02.40, 

03.55, 05.35 Новини.
07.15 М/с «Листи вiд Фелiкса».
08.15 Шо? Як?
09.00 Божественна Лiтургiя Православної 

Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української Греко-

Католицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-Като-

лицької Церкви в Українi.
13.30 Свiтовi чемпiонати. Огляд.
14.25 Телепродаж.
15.00, 00.40 UA:Фольк. Спогади.
16.00 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
18.00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
18.30 Д/с «Всi на море. Нова Зеландiя».
19.30, 21.20 Д/с «Дикi тварини».
20.00 Д/ф «Джунглi: чари iншого свiту».
22.00 Х/ф «Невинний».
01.35 Сильна доля.
03.00 Бюджетники.
04.15 #ВУкраїнi.
04.45 Святi та грiшнi.

Êаíаë “1+1”
06.00, 07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.25, 02.40 «Свiт навиворiт».
12.05 Т/с «Папiк».
17.30 Х/ф «Людина темряви».
19.30, 05.45 «ТСН».
20.15 Х/ф «Неймовiрний Халк».
22.25 Х/ф «Хранитель часу».
01.05 Х/ф «Спайдервiк: Хронiки».

Iíòер
05.40 «Подорожi в часi».
06.00 Х/ф «Пiдстав iншу щоку».
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 домом зветься».
13.50 Т/с «Я подарую тобi свiтанок», 1-4 с.
18.00 Х/ф «Любов вiд всiх хвороб».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Мiй хлопець - псих».
23.00 Х/ф «Рудий пес».
00.50 «Речдок».
03.00 «Щоденник вагiтної».
03.25 «Орел i решка. Курортний сезон».
04.55 «Телемагазин».

ICTV
05.05 Скарб нацiї.
05.15 Еврика!
05.20 Факти.
05.45 Секретний фронт.

06.45 Анти-зомбi.
07.45 Громадянська оборона.
08.40 Т/с «Вiддiл 44».
11.20, 13.00 Х/ф «Ультиматум Борна».
12.45 Факти. День.
13.45 Х/ф «Спадок Борна».
16.10 Х/ф «Джейсон Борн».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Готель Мумбаї: Протисто-

яння».
21.40 Х/ф «Полювання на злодiїв».
00.20 Х/ф «Пiдривники».
02.25 Х/ф «Два днi у долинi».

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.50 Вечори на хуторi поблизу Диканьки: 

невiдома версiя.
06.45 За двома зайцями: невiдома версiя.
07.40 Стережись автомобiля: невiдома 

версiя.
08.40 Джентльмени удачi: невiдома версiя.
09.35 Хата на тата.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
22.40 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
06.00 Таємний агент.
07.20 Ревiзор.
09.10 Х/ф «Знаряддя смертi: Мiсто 

кiсток».
11.40 Х/ф «Автомонстри».
13.50 Х/ф «Могутнi рейнджери».
16.10 Х/ф «Той, що бiжить у лабiринтi».
18.20 Х/ф «Бiжить в лабiринтi: Випро-

бування вогнем».
21.00 Х/ф «Бiжить в лабiринтi: Лiки вiд 

смертi».
00.00 Х/ф «Хатина в лiсi».
01.50 Вар`яти.
02.40 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00 Вiкно до Америки.
06.25, 20.10, 02.15 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 22.45, 
00.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

07.20 Д/с «Повiтрянi воїни».
07.50, 21.30, 00.50 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
08.15, 15.35 Vоїн - це я!
08.25, 15.15 Невигаданi iсторiї.
08.45 Натхнення.
09.10, 10.10 Д/с «Найбiльш завантажене 

у свiтi».
11.00 Божественна лiтургiя з Патрiаршого 

собору Недiля Христового УГКЦ 
у Києвi.

12.40 Iндiйський фiльм.
15.45 Паспортний сервiс.
16.10, 17.10, 00.10 Д/с «Щось пiшло 

не так: зворотнiй вiдлiк до ката-
строфи».

18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня з 
А. Мiрошниченко.

19.15 Спостерiгач.
19.35 Особливий погляд.
21.25 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.40 Час-Time.
22.00, 23.00 Д/с «Щоденники Другої 

свiтової вiйни».
01.55 Огляд преси.
03.15, 04.20 Дзеркало iсторiї.

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50, 19.00 Сьогоднi.
06.50, 05.40 Реальна мiстика.
09.00, 02.30 Т/с «Одна на двох».
13.10 Т/с «Замок на пiску».
17.00 Т/с «Торкнувшись серця», 1 i 2 с.
20.00 Т/с «Торкнувшись серця».
22.00 Х/ф «Її серце».
00.00, 02.15 Шоу Братiв Шумахерiв.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.25 «Ух ти show».
10.10 Х/ф «Чарiвник Макс i легенда про 

перснi».
11.50 Х/ф «Шаленi викладачi».
13.30 «Орел i решка. Морський сезон».
00.15 Х/ф «Американська незаймана».
01.50 «Бiйцiвський клуб».
02.40 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.45 «Легенди бандитського Києва».
06.15 Х/ф «Ключi вiд неба».
07.45 «Слово Предстоятеля».
07.50 «Страх у твоєму домi».
11.20 Х/ф «Невиправний брехун».
12.45 Х/ф «Опiкун».
14.20 Х/ф «Наречений з того свiту».
15.15 Х/ф «Одруження Бальзамiнова».
17.00 Х/ф «88 хвилин».
19.00 Х/ф «Акцiя».
20.40 Х/ф «Екiпаж машини бойової».
22.00 Х/ф «Сутичка».
00.15 Х/ф «Скаженi».
02.05 «Речовий доказ».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.00 М/ф «Норм та Незламнi».
10.25 М/ф «Норм: Ключi вiд королiвства».
11.50 М/ф «Норм та Нестримнi: Велика 

пригода».
13.15 Т/с «Останнiй москаль».
17.15 Х/ф «DZIDZIO Перший раз».
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
19.30, 20.30, 21.30 Танька i Володька.
22.00 Країна У.
23.00 Х/ф «Трiшки вагiтна».
01.15 Теорiя зради.
03.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00 «The Week». Мiжнародний огляд з Т. 

Березовцем та П. Залмаєвим.
10.00 «Мiнiстерство правди».
10.30 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 «Репортер». Новини.
11.15, 12.15, 15.15, 16.15, 18.15 «Ехо 

України» з М. Ганапольським.
13.10, 22.00 «Watchdogs».
13.30 Концерт.
17.15 «Про особисте» з Н. Фiцич.
20.30 «Про вiйсько».
20.50 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з Т. Березовцем.
22.30 «Щасливий день з полiтиком».
23.00 «Вата-шоу».

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.00, 02.30 Мiстична Україна.
07.50 Україна: забута iсторiя.
09.30 Речовий доказ.
10.40, 00.35 Битва цивiлiзацiй.
11.35 Земля 2050.
13.35, 21.00 ТОП 10: Таємницi та загадки.
16.40 Велетнi льодовикової ери.
17.40 Планета Земля.
18.40 Iсторiя українських земель.
20.05 Легендарнi замки Закарпаття.
01.30 Пiд iншим кутом.
03.15 Брама часу.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «В останню чергу».
07.10, 09.00, 03.10 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Зiркове життя».
10.05 «Моя правда».
10.55 «Невiдома версiя».
11.45 Т/с «Роксолана».
14.05 Х/ф «Мiцний горiшок».
15.30 Х/ф «Корпус генерала Шубникова».
17.05 Х/ф «Морський характер».
19.00 Х/ф «Червоний колiр Бразилiї».
22.40 Х/ф «Командир щасливої «Щуки».
00.25 Х/ф «Тегеран-43».
03.40 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «ДжеДАI».
09.00, 01.00 «Загублений свiт».
12.45 Х/ф «Шангрi-Ла: На межi зник-

нення».
14.15 Х/ф «Голий пiстолет».
15.55 Х/ф «Голий пiстолет 2 1/2. Запах 

страху».
17.35 Х/ф «Голий пiстолет 33 1/3. Остан-

ня образа».
19.00 Х/ф «Мiф».
21.15 Х/ф «Шанхайський полудень».
23.15 Х/ф «Унiверсальний агент».
02.00 «Облом.UA».

ÍЛО-ТБ
06.00, 00.10 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.40 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Чiп i Дейл поспiшають на 

допомогу».
09.45 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Середземноморський Check-

in».
12.30 Мамареготала.
18.50 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
02.50, 04.15 Роздовбаї.
03.20 Чистоплюї.

ªâроñïорò
00.00, 02.30, 06.00, 14.15, 15.00, 18.00, 

21.00 Снукер. ЧC. Шеффiлд. Ра-
унд 2.

01.00 Автоперегони. Формула E - 2019/20. 
Берлiн.

02.00, 05.00 Велоспорт. «Тур Польщi». 
Етап 4.

04.00 Велоспорт. «Тур де Лейн». Етап 2.
08.00 Велоспорт. Мiлан - Сан-Ремо - 2020.
09.30 Автоперегони. Формула E - 2019/20. 

Берлiн. Огляд.
10.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 

Transform my meal.
11.30 Олiмпiйськi iгри. «Велобум в 

Африцi».
12.30, 13.15 Автоперегони. Суперкубок 

Porsche. Сiльверстоун.
19.45 Автоперегони. Формула E - 2019/20. 

Берлiн. Iнтро.
20.00 Автоперегони. Формула E - 2019/20. 

Берлiн. Перегони.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 05.15 Топ-матч.
06.10 Вулверхемптон - Олiмпiакос. 1/8 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
08.00, 13.45, 18.15 Yellow.
08.10, 20.45 Барселона - Наполi. 1/8 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 01.05 Баварiя - Челсi. 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
12.05 Севiлья - Рома. 1/8 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
13.55 Ман Сiтi - Реал. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
16.00, 00.35 Огляд суботи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
16.30 Ювентус - Лiон. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
18.25 МЮ - ЛАСК. 1/8 фiналу. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
20.15, 02.55 Огляд п`ятницi. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
22.50 Шахтар - Вольфсбург. 1/8 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
03.25 Iнтер - Хетафе. 1/8 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
05.45 Програма передач.

Íедіëя 9 серпня

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 3 ñерïíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер 

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

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті.

08.00, 21.00 Єдина країна 
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.55, 22.35 Добрі традиції
10.30, 18.00 Т.с. «Справа До-

йлів» +16
11.15 Справжня ціна
11.30 Спогади
12.10, 02.50 Хіт-парад
14.10 Формула здоров’я
15.10 У фокусі Європа
15.40 Shift. Життя в цифрі
17.15 Те, що любиш
17.30 Про нас 
19.30 Наші вітання
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Міранда з кри-

гою» +16 
01.00 Х.ф.«Вікторія і Альберт» 

Віâòороê, 4 ñерïíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер 

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

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті.

07.35 Погляд зблизька
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 18.00 Т.с. «Справа До-

йлів» +16
11.15, 21.00 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Диявольський 

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

Ñереда, 5 ñерïíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер 

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

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті.

07.35 Межа правди
08.30, 17.00 Машина часу

08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа До-

йлів» +16
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30, 21.00 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Легенда про 

дракона»
15.35 Те, що ти любиш 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф. «Спокута» +16

Чеòâер, 6 ñерïíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер 

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

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті.

07.35 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа До-

йлів» +16
11.15 Майстер-клас з Н. Фіцич
11.30, 20.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
13.45 Те, що ти любиш 
14.10 Українські традиції
14.30 Євромакс 
15.00, 21.00 Обираємо життя
15.30 Shift. Життя в цифрі
15.45, 20.25 Добрі традиції 
17.30 «Гал-кліп»
19.30 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Прекрасна 

Рита» +16 
01.00 Х.ф. «Спокута» +16

П’яòíиця, 7 ñерïíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.30 Кіндер 

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

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті.

07.35 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс 
08.30 Смачна мандрівка 
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа До-

йлів» +16
11.15, 21.00 Українські традиції
11.30 Обираємо життя 
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10 Х.ф.«Його мати та я» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Машина часу

17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Погляд зблизька
20.40 Слід
Українські традиції
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Кімната №6» 

+16 
01.00 Х.ф.«Його мати та я» 

Ñóáоòа, 8 ñерïíя
06.00, 09.30, 15.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35 Про нас 
08.00, 19.00 Єдина країна 
08.30 Обираємо життя
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
10.30 Про нас 
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф. «А тепер, пані 

та панове» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Shift. Життя в цифрі
17.00, 03.00 Хіт-парад 
18.00 Наші вітання 
19.30 Євромакс
20.10 Віктор Павлік «Overdive»
21.40, 04.00 Х.ф. «Найстрімкіший 

індіан» +16
23.40 Завтра-сьогодні 
00.10 Вікно в Америку
02.30 Завтра-сьогодні

Íедіëя, 9 ñерïíя
06.00, 16.30, 02.30 Огляд світо-

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

ственної Святої Літургії з 
Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 

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

вісті. Тиждень
20.00 Обираємо життя
21.00, 03.00 «Гал-кліп»
21.30 Єдина країна 
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Кімната №6» +16 

  ТТБ
 

Поíедіëоê, 03 ñерïíя
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30, 21.00 Новини 
9.05 Т/с «Росселла»
10.00 Х/ф «Хоробрий швець» 
11.30 Енеїда 
12.00, 13.10  Суспільна студія. 

Марафон 
15.00 М/ф «Чорний пірат» 
15.45 Лайфхак українською
15.55 Т/с «Полдарк» 
17.15 Лайфхак українською
17.30 «Двоколісні хроніки»
17.40 Д/ц «Стань диким з нами» 
18.05 Д/ц «Особливий загін» 
19.20 Тема дня 
19.45 #ВУКРАЇНІ 
20.15 Своя земля
21.30 UA:Спорт 
21.45 Українська читанка
  

 Віâòороê , 04 ñерïíя
 6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30, 21.00 Новини 
9.05 Т/с «Росселла» 
10.50 Лайфхак українською
11.00 Країна пісень 
11.30 Тема дня
12.00, 13.10  Суспільна студія. 

Марафон 
15.00 М/ф «Чорний пірат» 
15.20 Українська абетка.Першосвіт 
15.25 М/ф «Чорний пірат» 
15.50 Марійчин першосвіт 
15.53 Аенглійська абетка.Першо-

світ 
15.55 Т/с «Полдарк» 
17.15 Лайфхак українською
17.30 «Двоколісні хроніки»
17.40 Д/ц «Стань диким з нами» 
18.05 Д/п «Чилі: Дика подорож « 
19.20 Тема дня 
19.45 Наші гроші 
20.15 Пліч - о -пліч
21.30 UA:Спорт 
21.45 Українська читанка
 

 Ñереда, 05 ñерïíя
 6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30, 21.00 Новини 
9.05 Т/с «Росселла» 
11.05 Країна пісень 
11.30 Тема дня
12.00, 13.10  Суспільна студія. 

Марафон 
15.00 М/ф»Чорний пірат» 
15.43 Марійчин першосвіт 
15.45, 17.15  Лайфхак українською
15.55 Т/с»Полдарк» 
17.30 «Двоколісні хроніки» 

17.40 Д/ц «Стань диким з нами» 
18.05 Д/п «Чилі: Дика подорож « 
19.20 Тема дня 
19.45 Крим .Реалії
20.15 Своя земля
21.30 UA:Спорт 
21.45 Українська читанка
 

Чеòâер, 06 ñерïíя
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30, 21.00 Новини 
9.05 Т/с «Росселла» 
10.50 Лайфхак українською
11.00 Країна пісень 
11.30 Тема дня
12.00, 13.10 Суспільна студія. 

Марафон 
15.00 М/ф «Чорний пірат» 
15.20 Українська абетка.Першосвіт 
15.25 М/ф «Чорний пірат» 
15.50 Марійчин першосвіт 
15.54 Лайфхак українською
15.55Т /с «Полдарк» 
17.15 Лайфхак українською
17.30 «Двоколісні хроніки»
17.40 Д/ц «Стань диким з нами» 
18.05 Д/п «Чилі: Дика подорож « 
19.20 Тема дня 
19.45 #ВУКРАЇНІ 
20.15 Пліч - о -пліч
21.30 UA:Спорт 
21.45 Українська читанка

 П’яòíиця, 07 ñерïíя
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30, 21.00 Новини 
9.05 Т/с «Росселла» 
10.50 Лайфхак українською
11.05 Країна пісень 
11.30 Тема дня
12.00, 13.10  Суспільна студія. 

Марафон 
15.00 Мультфільм «Чорний пірат» 
15.20 Українська абетка.Першосвіт 
15.25 М/ф «Чорний пірат» 
15.50 Марійчин першосвіт
15.54 Англійськаа абетка.Першо-

світ 
15.55Т /с «Полдарк» 
17.00 Новини
17.15 Лайфхак українською
17.30 «Двоколісні хроніки»
17.40 Д/ц «Стань диким з нами» 
18.05 Д/п «Чилі: Дика подорож « 
19.20 Тема дня 
19.45 «VoxCheck» 
19.50 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 Своя земля 
21.30 UA:Спорт 
21.45 Українська читанка

 Ñóáоòа, 08 ñерïíя
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Разом
6.25 Населена земля
7.00 Новини 

7.10 Мандруємо вдома
7.24 Загадки чернівецьких атлантів
7.25 Країна пісень 
7.55 Ти і поліція 
8.00 Новини 
8.10 Українська абетка.Першосвіт. 

Збірка 
8.15 М/с» Рівень Маркуса» 
8.50 Англійська абетка. Всесвіт 

Першосвіт.
8.55 Марійчин першосвіт
9.00 Новини 
9.10 Ти і поліція
9.15 Казки перевірені часом. Х/ф 

«Жива вода»
10.45 Лайфхак українською
11.10 Енеїда 
12.05 Х/ф « Чарівник країни мрій» 
13.35 Загадки чернівецьких ат-

лантів
13.40 Тема дня 
14.05 Схеми. Корупція в деталях 
14.35 Разом
15.05 Д/п «Чилі: Дика подорож « 
16.05 Розсекречена історія 
17.00 Художній фільм «Кохання 

живе три роки» 
18.30 Пліч - о -пліч
19.00 Новини 
19.10 Діалоги
19.40 #ВУКРАЇНІ 
20.10 Святі та грішні 
21.05 Розсекречена історія 

 Íедіëя, 09 ñерïíя 
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Своя земля
6.30 Артефакти 
7.00 Новини 
7.05 Своя земля
7.25 Країна пісень
7.50 Ти і поліція 
8.00 Новини 
8.05 Марійчин першосвіт 
8.10 Українська абетка.Першосвіт. 

Збірка 
8.15 М/с» Рівень Маркуса» 
8.55 Новини 
9.00 Божественна Літургія Право-

славної Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української 

Греко-Католицької Церкви 
12.30 Недільна Свята Меса Рим-

сько-Католицької Церкви в 
Україні 

13.30 Лайфхак українською 
13.45 Енеїда 
14.15 Х/ф «Вавилон ХХ» 
15.50 «ХОРТИЦЯ ONLINE» Чорний 

камінь
16.00 Перемоги України. Човен. 

Експериментальна архе-
ологія

16.10 Розсекречена історія 
17.05 Художній фільм «Брехати, 

щоб бути ідеальною»
18.30 Своя земля
19.10 Разом
19.40 Спільно
20.10 Святі та грішні 
21.00 Загадки ченрнівецьких ат-

лантів
21.05 Д/ф «Українська 
символіка. Гімн» 
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КОНСЕРВОВАНІ 
МАЛОСОЛЬНІ ОГІРКИ

ПОТРІБНО: 2 кг огірків, зе-
лень (листя смородини, листя 
хрону, парасольки кропу, лис-
тя вишні, естрагон), 2 зубчики 
часнику, 5-6 горошин перцю, 
гострий стручковий перець (за 
смаком), 1,5- 2 ст. л. солі, 1 л води.

ПРИГОТУВАННЯ: замочити 
огірки на 3-4 години в холодній 
воді. Викласти в банку огірки, 
часник, перець і зелень. Окремо 
закип’ятити воду, додати сіль 
і охолодити. Холодний розчин 
влити в банку, закрити кришкою 
з дірочками і тримати при кім-
натній температурі 2-3 дні. Після 
чого закрити кришкою для кон-
сервування, поставити в кастру-
лю з холодною водою і стерилі-
зувати 20-25 хв.

МАЛОСОЛЬНІ ОГІРКИ 
НА МІНЕРАЛЦІ 

ПОТРІБНО: огірки - 900 г, га-
зована вода - 1 л, сіль - 2 ст. л., час-
ник - 3 зубчики, кріп - 15 г, перець 
гострий стручковий - 5 г, лавро-
вий лист - 3 шт. 

ПРИГОТУВАННЯ: огірочки 
помити, замочити у воді, обріза-
ти кінчики. На дно дволітрової 
банки покласти половину зелені 
й подрібненого часнику, гострий 
перець, потім викласти огіроч-
ки. Наверх додати решту зелені, 
часник, лаврові листи, посоли-
ти. Обережно заливати в кілька 
прийомів мінералку. Вода пови-
нна покривати огірки повністю. 
Прикрити банку кришкою й 
залишити при кімнатній темпе-
ратурі години на чотири. Потім 
кришку закрутити й прибирати 
банку в холодильник на 12 го-
дин. Наступного ранку можна 
їсти хрусткі малосольні огірочки.

ОГІРКИ З КЕТЧУПОМ «ЧИЛІ»

ПОТРІБНО: на 1 л банку: кріп 
(кілька гілочок або одне суцвіт-

тя, листок хрону, листки сморо-
дини, 2-3 зубки часнику, перець 
горошком, лавровий листок.. На 
4 л банки: 6 склянок води (1,2 л), 
склянка цукру, склянка оцту, 2 
ст. л. солі  з гіркою, 150 г кетчупу 
«Чилі».

ПРИГОТУВАННЯ: зелень, 
часник помити і скласти на дно 
в банки. Потім — огірки (можна 
додатково замочити їх на декіль-
ка годин для "хрумкості"). До-
дати спеції. Приготувати мари-
над: закип'ятити воду і додати 
туди цукор, сіль, оцет і кетчуп і 
трохи проварити. Залити огірки 
в банках гарячим маринадом. 
Стерилізувати огірки приблизно 
10-15 хв. (до зміни кольору). За-
катати, перевернути, вкутати до 
повного охолодження. 

ПІКАНТНІ
 МАРИНОВАНІ ОГІРКИ

ПОТРІБНО: (на літрову бан-
ку) - огірки, 1 зубчик часнику, по-
ловина солодкого перцю, кілька 
гілочок кропу в парасольках, 3 
ст. л. оцту (9%), 2 шт. лаврового 
листка. Для маринаду: 1 л води, 
1,5 ст. л. солі, 3 ст. л. цукру.

ПРИГОТУВАННЯ: простери-
лізувати банки і покласти на дно 
лавровий лист, зубчик часнику, 
парасольки кропу і нарізаний 
кубиками перець. Вимиті і ви-
мочені огірки щільно укласти в 
банки. Окремо готувати мари-
над: довести воду до кипіння, до-
дати сіль і цукор. У кожну банку з 
огірками додати 3 ст. л. оцту і за-
лити гарячим маринадом. Банки 
закрутити. Консервовані огірки 
поставити в темне прохолодне 
місце.

ОГІРКИ 
З ЦИБУЛЕЮ І МОРКВОЮ

ПОТРІБНО: 0,5 кг огірків, 1 
цибулина, 1 морква, 1 пучок зе-
лені: кріп, петрушка, 3 ст. л.  9%-
го оцту, 2 ст. л цукру, 2 ч. л. солі, 1 
ч. л. гірчиці в зернах, 1 лавровий 
лист, 3 горошини духмяного пер-
цю, 2 горошини чорного перцю, 
500 мл води.

ПРИГОТУВАННЯ: моркву по-
різати кружечками, а цибулю – 
кільцями. Подрібнити зелень, а 
огірки можна залишити цілими, 

тільки зрізати з них хвостики.
На дно підготовлених стери-

лізованих банок покласти спеції. 
Потім щільно викласти огірки, 
чергуючи їх із морквою і цибу-
лею. Додати в банки з огірками 
цукор, сіль, оцет. Залити огірки 
теплою кип'яченою водою до са-
мого верху.

Накрити банки кришками і 
стерилізувати протягом 20 хв. 
з моменту закипання. Закатати 
огірки, перевернути банки дого-
ри дном, укутати ковдрою і зали-
шити до повного охолодження. 

МАРИНОВАНІ 
ОГІРКИ З ГОРІЛКОЮ

ПОТРІБНО: 2 кг дрібних огі-
рочків, пів склянки яблучного 
оцту, 3–4 ч. л. солі, 3 ст. л. цукро-
вого піску, 2 ст. л. горілки, кріп, 
корінь і листя хрону, смородини, 
вишні, 1,5 л води.

ПРИГОТУВАННЯ: промивши 
огірки, потрібно обдати їх кру-
тим окропом і відразу опустити 
в холодну воду. Потім щільно 
розкласти в банку, пересипаючи 
кожен шар пряними спеціями. 
Готуємо маринад: в 1,5 л води 
розвести яблучний оцет, цукор, 
сіль, прокип’ятити. Гарячим ма-
ринадом залити укладені в бан-
ку огірки і витримати в такому 
стані 5 хв. Потім маринад злити, 
знову довести до кипіння і зали-
ти ним огірки вдруге, повторю-
ючи попередню процедуру. На 
третій раз остаточно наповнити 
банку маринадом, додати горіл-
ку, закатати, перевернути, укута-
ти до повного охолодження.

ОГІРКИ
 В ТОМАТНІЙ ЗАЛИВЦІ 

ПОТРІБНО: огірки - 5 кг, по-
мідори - 2 кг, часник - 250 г, олія 
- 250 мл, цукор - 250 г, сіль - 3 ст. 
л., 15-18 ст. л. оцту. 

ПРИГОТУВАННЯ:  спочатку 
приготувати томатну заливку 
для огірків. Помідори потріб-
но обшпарити окропом і зня-
ти шкірку. Пропустити їх через 
м'ясорубку або подрібнити блен-
дером. Додати олію, цукор, сіль. 
Довести до кипіння і варити 10 
хв. Огірки вимити й нарізати 
кільцями. У томат поступово до-
дати розрізані на кільця огірки. 

Після закипання варити огірки 
в томатній заливці 20 хв. Потім 
додати часник та оцет, спеції до 
смаку, усе перемішати. Простери-
лізувати банки. Огірки в томаті 
розкласти в стерилізовані банки, 
закатати.

ПРЯНІ ОГІРОЧКИ

ПОТРІБНО: на 1-літрову 
банку: 3-4 гвоздики, лавровий 
листок, десята частина стручка 
червоного гіркого перцю, 7-8 го-
рошин чорного перцю, 1/3 ч. л. 
кориці, 1 великий зубок часнику, 
1-2 гілочки петрушки, малень-
кий корінець хрону.

МАРИНАД НА 1 Л ВОДИ: 50 г 
солі, 50 г цукру, 1-1,5 ч. л. оцтової 
есенції (або 2-3 ст. л. оцту 9%-го).

ПРИГОТУВАННЯ: часник і зе-
лень промити й нарізати. Склас-
ти всі прянощі та зеленину на 
дно банок. Потім щільно скласти 
огірки, попередньо витримавши 
їх у воді декілька годин. Солево-
цукровий маринад, із розрахунку 
1,5 л на трилітрову банку, готу-
ється заздалегідь. Підігріту над 
парою банку з огірками залити 
до самого верху киплячим мари-
надом і накрити стерилізованою 
кришкою. Після двохвилинної 
витримки поставити банку на 
решітку у ємність із гарячою 
водою і довести її до кипіння. 
Стерилізувати трилітрові банки 
20 хв., дволітрові — 15 хв. Коли 
банку витягнете з води, трохи 
відкрийте кришку, щоб влити 
заздалегідь відміряну дозу оцто-
вої есенції (1-1,5 ч. л.) або 9%-й 
оцет (2-3 ст. л.). Відразу ж зака-
тати. Перевернути банки дого-
ри дном, вкутати й залишити до 
повного охолодження. До слова, 
можна додавати в кожну баноч-
ку гілочку бадилля моркви та 
суху гірчицю в зернах. Остання 
є гарантією хрумкості огірочків, 
а морквяне бадилля надасть їм 
незвичного смаку.

МАРИНОВАНІ 
ОГІРКИ БЕЗ ОЦТУ

Лимонна кислота є більш 
м’якою і делікатною для шлун-
ка, ніж оцтова. Огірочки будуть 
з приємним цитрусовим присма-

ком і хрускотом. Також можна 
вносити в рецепт для різнома-
нітності пряні трави.

ПОТРІБНО: огірки - 550-650 г, 
лимон - 0,5 шт., часник - 3 зубки, 
парасольки кропу - 2 шт., чорний 
перець (горошком) - 5 шт., вода - 
1 л, сіль - 50 г, лимонна кислота 
- 1 ч. л., цукор - 150 г.

ПРИГОТУВАННЯ: замочити 
огірки у воді на 7 годин. Далі про-
мити і зрізати кінчики. На дно 
стерилізованих банок помістити 
зонтики кропу, перець і попере-
дньо очищений часник. Можна 
додати вишневе листя. Нарізати 
лимон кружальцями і покласти 
в банки упереміш з огірками. 
Залити гарячою водою банки з 
огірками. Через 20 хвилин злити 
рідину, закип’ятити її, додавши 
лимонну кислоту, сіль, цукор і 
остаточно розлити в банки та за-
катати.

СМАЧНІ ПІКУЛІ 
З НАСІННИКІВ

ПОТРІБНО: великі ґрунто-
ві огірки, почистити, видали-
ти насіння, в кожну банку - 1 ч. 
л. зернят гірчиці, 1 велика го-
рошина духмяного перцю,  4-5 
горошин чорного перцю, 1 гіл-
ка суцвіття кропу, зубець часни-
ку,  кружечок цибулі, 4-5 шматків 
моркви, гілка стеблової селери. 

Для маринаду: 1 л води, 250 
мл оцту 9%,  400 г цукру,  2 ст. 
л. солі.

ПРИГОТУВАННЯ:  огірки роз-
різати на 4 частини кожен і тісно 
накласти в стерилізовані банки. 
Розкласти у банки решту інгреді-
єнтів. Всі складові для маринаду 
помістити в каструлю і довести 
до кипіння. Залити гарячим ма-
ринадом огірки, щоб банки були 
наповнені ним доверху. Закрити 
стерилізованими кришками. На 
дно великої каструлі покласти 
кухонний рушник або спеціаль-
ну решітку для пастеризації. На 
рушник (або на решітку) поста-
вити банки з пікулями, так щоб 
вони не торкалися одна одної. 
Залити гарячою водою до 3/4 
висоти банок. Довести до кипін-
ня воду, зменшити вогонь, щоб 
вода спокійно побулькувала і 
пастеризувати 4 хв. з моменту 
закипання води. Банки дістати, 
витерти насухо і перевернути 
догори дном. Накрити і залиши-
ти так до охолодження. Пікулі з 
огірків будуть готові через 1-2 
тижні. Можна готувати і з вели-
ких, і з малих огірків – все одно 
буде смачно. 

КОНСЕРВУЄМО 
ОГІРОЧКИ 

ЛІТО У РОЗПАЛІ. ГОСПОДИНІ ВЖЕ ЗБИРАЮТЬ НА СВОЇХ ГРЯДКАХ УРОЖАЙ ХРУМКИХ 
ДОМАШНІХ ОГІРОЧКІВ, ТОЖ СЕЗОН КОНСЕРВАЦІЙ СТАРТУЄ.  ПРОПОНУЄМО ВАС СМАЧНУ 

ДОБІРКУ РЕЦЕПТІВ ЗАГОТОВОК З ОГІРКІВ ТА ЦІКАВИХ ІДЕЙ КОНСЕРВАЦІЇ НА ЗИМУ.з «Нашим ДНЕМ»!
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1. ПЛАНОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПрАТ «МОНАСТИРИСЬКЕ ЗАВОДОУ-

ПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» 
планує видобувати суглинки та глини 
(корисна копалина загальнодержавно-
го значення) з Північно-Східної ділянки 
Гончарівського родовища Монастирись-
кого району Тернопільської області. 
Проектом передбачається транспортна 
система розробки відкритим способом 
із застосуванням автомобільного тран-
спорту та розміщенням розкривних по-
рід у внутрішніх відвалах. Просування 
фронту видобувних і розкривних робіт 
паралельне. Розвиток фронту гірничих 
робіт – із півдня на схід і північ. Площа 
кар’єрного поля становить 3.88 га. За-
гальна потужність корисних копалин 
становить 4.8-17.5 м. Видобуток суглин-
ків і глин буде проводитись селективно 
по кожному різновиду глинистих порід 
із складуванням їх в окремі бурти. Робо-
чим проектом передбачений комплекс 
заходів, спрямованих на раціональне 
використання земельної ділянки і від-
новлення порушених земель після від-
працьовування. Передбачена гірничо-
технічна і біологічна рекультивація 
порушених земель на площі 3.88 га.

(загальні технічні характеристики, 
у тому числі параметри планованої ді-
яльності

(потужність, довжина, площа, обсяг 
виробництва тощо), місце провадження 
планованої діяльності) 

2. СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
Приватне Акціонерне Товариство 

«МОНАСТИРИСЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ 
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» код ЄДРПОУ 
00291575 Юридична адреса: 48300,Тер-
нопільська область, Монастириський 
район, м. Монастириська, вул. Січових 
стрільців, будинок 44. Директор Мацала 
Ігор Петрович тел. +380977582536.

(повне найменування юридичної 
особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, 
ім’я та по батькові фізичної особи - під-
приємця, ідентифікаційний код або серія 

та номер паспорта (для фізичних осіб, 
які через свої релігійні переконання від-
мовляються від прийняття реєстрацій-
ного номера облікової картки платника 
податків та офіційно повідомили про це 
відповідному контролюючому органу 
і мають відмітку у паспорті), місцезна-
ходження юридичної особи або місце 
провадження діяльності фізичної особи 
- підприємця  (поштовий індекс, адреса), 
контактний номер телефону)

3. УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН, ЯКИЙ 
ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАД-

СЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ
Управління екології та природних 

ресурсів Тернопільської обласної дер-
жавної адміністрації, що розташоване 
за адресою: 46008 м. Тернопіль, вул. 
Шашкевича, 3, e-mail: eko_ter@eco.te.gov.
ua Відділ оцінки впливу на довкілля тел. 
(0352) 22-00-20. Контактна особа Козак 
Ольга Петрівна.

(найменування уповноваженого ор-
гану, місцезнаходження, номер телефону 
та контактна особа)
4. ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 

ПРО ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОРГАН, ЯКИЙ РОЗГЛЯ-
ДАТИМЕ РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ 

НА ДОВКІЛЛЯ 
Продовження дії спеціального до-

зволу на користування надрами що ви-
дається Державною службою геології та 
надр України відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України від 30 травня 
2011 р. № 615 «Про затвердження По-
рядку надання спеціальних дозволів на 
користування надрами» 

 (вид рішення про провадження 
планованої діяльності, орган, уповнова-
жений його видавати, нормативний до-
кумент, що передбачає його видачу)
5. СТРОКИ, ТРИВАЛІСТЬ ТА ПОРЯДОК 
ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТУ 

З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, 
ВКЛЮЧАЮЧИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЧАС 

І МІСЦЕ УСІХ ЗАПЛАНОВАНИХ ГРО-
МАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

Тривалість громадського обгово-
рення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) 
з моменту офіційного опублікування 
цього оголошення (зазначається у назві 
оголошення) та надання громадськості 
доступу до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої додаткової інформації, 
визначеної суб’єктом господарювання, 
що передається для видачі висновку з 
оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадсько-
го обговорення громадськість має право 
подавати будь-які зауваження або про-
позиції, які, на її думку, стосуються пла-
нованої діяльності, без необхідності їх 
обґрунтування. Зауваження та пропози-
ції можуть подаватися в письмовій фор-
мі (у тому числі в електронному вигляді) 
та усно під час громадських слухань із 
внесенням до протоколу громадських 
слухань. Пропозиції, надані після вста-
новленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбу-
дуться 

Згідно зі внесенням зміни до статті 
17 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» щодо запобігання виникнен-
ню і поширенню коронавірусної хворо-
би (COVID-19) від 18.06.2020 р. №733-IX 
«Тимчасово, на період дії та в межах те-
риторії карантину, встановленого Кабі-
нетом Міністрів України з метою запобі-
гання поширенню на території України 
коронавірусної хвороби (COVID-19), до 
повного його скасування та протягом 
30 днів з дня скасування карантину» у 
цей період громадські слухання, перед-
бачені статтею 7 цього Закону, не прово-
дяться і на дати, що припадають на цей 
період, не призначаються. Громадське 
обговорення планованої діяльності про-
водиться у формі надання письмових 
зауважень і пропозицій (у тому числі в 
електронному вигляді), що надаються в 
Управління екології та природних ресур-
сів Тернопільської обласної державної 
адміністрації. Поштова адреса: 46008 м. 
Тернопіль, вул. Шашкевича, 3. Електро-

нна адреса: eko_ter@eco.te.gov.ua. Номер 
телефону (0352) 22 00 20 , контактна 
особа: Козак Ольга Петрівна. 

 (зазначити дату, час, місце та адресу 
проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбу-
дуться ______не передбачаються__________.

____________________________________________
______________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу 
проведення громадських слухань)

6. УПОВНОВАЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
ОРГАН АБО УПОВНОВАЖЕНИЙ ТЕРИ-

ТОРІАЛЬНИЙ ОРГАН, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ 
ДОСТУП ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ 
НА ДОВКІЛЛЯ ТА ІНШОЇ ДОСТУПНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ

Управління екології та природних 
ресурсів Тернопільської обласної дер-
жавної адміністрації, що розташоване 
за адресою: 46008 м. Тернопіль, вул. 
Шашкевича, 3, e-mail: eko_ter@eco.te.gov.
ua Відділ оцінки впливу на довкілля тел. 
(0352) 22-00-20. Контактна особа Козак 
Ольга Петрівна

(зазначити найменування органу, 
місцезнаходження, номер телефону та 
контактну особу)
7. УПОВНОВАЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
ОРГАН АБО УПОВНОВАЖЕНИЙ ТЕРИ-

ТОРІАЛЬНИЙ ОРГАН, ДО ЯКОГО НАДА-
ЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, 
ТА СТРОКИ НАДАННЯ ЗАУВАЖЕНЬ І 

ПРОПОЗИЦІЙ
Управління екології та природних 

ресурсів Тернопільської обласної дер-
жавної адміністрації, що розташоване за 
адресою. 46008 м. Тернопіль, вул. Шаш-
кевича ,3, e-mail: eko_ter@eco.te.gov.ua. 
Відділ оцінки впливу на довкілля тел. 
(0352) 22-00-20. Контактна особа Козак 
Ольга Петрівна.

 (зазначити найменування органу, 
поштову та електронну адресу, номер 
телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції прийма-

ються протягом усього строку громад-
ського обговорення, зазначеного в абза-
ці другому пункту 5 цього оголошення.
8. НАЯВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

ЩОДО ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Звіт з оцінки впливу на довкілля 

планованої діяльності на 347 аркушах.

__________________________________________
________________________________________________   
(зазначити усі інші матеріали, надані на 
розгляд громадськості)

____________________________________________
______________________________________________

__________________________________________
________________________________________________ 
(зазначити іншу екологічну інформацію, 
що стосується планованої діяльності)

__________________________________________
_9. МІСЦЕ (МІСЦЯ) РОЗМІЩЕННЯ ЗВІ-
ТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 
ТА ІНШОЇ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
(ВІДМІННЕ ВІД ПРИМІЩЕННЯ, ЗАЗНА-
ЧЕНОГО У ПУНКТІ 6 ЦЬОГО ОГОЛО-
ШЕННЯ), А ТАКОЖ ЧАС, З ЯКОГО ГРО-
МАДСЬКІСТЬ МОЖЕ ОЗНАЙОМИТИСЯ 
З НИМИ

1. З 27.07.2020 р. у приміщенні Мо-
настириської міської об’єднаної терито-
ріальної громади за адресою: 48300, Тер-
нопільська обл., Монастириський р-н, м. 
Монастириська, вул. Шевченка, буд. 19, 
заступник міського голови Андрій Гла-
диш +380 3555 217 72;

2. З 27.07.2020 р. у приміщен-
ні ПрАТ «Монастириське заводо-
управління будівельних матеріалів» за 
адресою:48300,Тернопільська область, 
Монастириський район, м. Монастирись-
ка, вул. Січових стрільців, будинок 44, ди-
ректор Мацала Ігор Петрович +38097 75 
82 536.

(найменування підприємства, уста-
нови, організації, місцезнаходження, 
дата, з якої громадськість може ознайо-
митися з документами, контактна особа)

Додаток 3 до Порядку передачі документації для надання висновку з 
оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 

довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реє-
стру, не зазначається суб’єктом господарювання)

__________20203105461
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планова-

ної діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
 про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, 

збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛСПОЖИВСПІЛКА 
продає з аукціону 910/1000 частин нежилого приміщення з 
надвірними будівлями площею 1127,13 кв.м. за адресою м. 
Монастириська, вул. Шевченка, 27 стартовою ціною 2000000 
грн., перший крок аукціону 100000 грн.

Реєстраційний внесок 200 грн., гарантійний внесок 3 % 
стартової ціни лота.

Аукціон відбудеться 12 серпня 2020 року о 9 годині за 
адресою м. Тернопіль, Майдан Волі, 4.

Останній термін реєстрації учасників 
7 серпня 2020 року.
Телефон для довідок     52-10-44,   52-68-25

ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ 
ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕН-

ТУ ТА СТРАХУВАННЯ.
Вимоги до кандидатур на 

посаду: науковий ступінь док-
тора наук.

Термін подання докумен-
тів – один місяць з дня опублі-
кування оголошення. 

Перелік документів, які по-
даються на ім’я ректора універ-
ситету: заява про участь у кон-

курсі; особовий листок з обліку 
кадрів; автобіографія; засвідче-
ні в установленому порядку ко-
пії документів про вищу освіту, 
наукові ступені і вчені звання; 
список наукових та навчально-
методичних праць і винаходів. 

Додаткова інформація 
щодо основних функціональ-
них обов'язків, розміру та умов 
оплати праці надається кадро-
вою службою. (Працівники 

ТНЕУ для участі у конкурсі по-
дають заяву на ім'я ректора, 
оновлений список наукових та 
навчально-методичних праць).

Документи надсилати за 
адресою: ТНЕУ, вул. Львівська, 
11, м. Тернопіль, 46020. Деталь-
ніше з умовами конкурсу можна 
ознайомитись у вченого секре-
таря ТНЕУ за тел. 

(0352) 47-50-62.

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
IV рівня акредитації відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

Управління податків і зборів з фізичних осіб 
Головного управління ДПС у Тернопільській 
області повідомляє, що територіальні 

управління, які відповідають за адміністрування 
податку на майно з фізичних осіб забезпечують 
надсилання платникам податків податкових 
повідомлень-рішень (далі – ППР) про сплату суми/
сум податку та відповідні платіжні реквізити.

Зокрема, станом на 1 липня 2020 року Головним управлін-
ням ДПС у Тернопільській області сформовано та надіслано:

- 54337 ППР на суму 78 млн 840,0 тис. грн (в т.ч. по об’єктах, 
що знаходяться за межами Тернопільської області (кількість 
– 3685, сума – 3 млн 513,3 тис. грн)) з податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки;

- 346086 ППР на суму 54 млн 150,0 тис. грн з плати за землю;
- 25 ППР на суму 608,3 тис грн (в т.ч. по об’єктах, що за-

реєстровані за межами Тернопільської області (кількість – 5, 
сума – 125,0 тис грн)) з транспортного податку.

Водночас повідомляємо, що податкові повідомлення-рі-
шення надіслано платникам за адресами згідно з відомостя-
ми з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 
(далі – ДРФО).

Відповідно до підпункту 266.7.1 пункту 266.7 статті 266 
Податкового кодексу України (далі – ПКУ) обчислення суми 
податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебу-
вають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюю-
чим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) 
власника такої нерухомості.

Згідно з пунктом 45.1 статті 45 ПКУ платник податків – 

фізична особа зобов'язана визначити свою податкову адресу.
Податковою адресою платника податків – фізичної особи 

визнається місце її проживання, за яким вона береться на об-
лік як платник податків у контролюючому органі.

Платник податків – фізична особа може мати одночасно 
не більше однієї податкової адреси.

Фізичні особи – платники податків зобов'язані подавати 
контролюючим органам відомості про зміну даних, які вно-
сяться до облікової картки або повідомлення, протягом міся-
ця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної 
заяви за формою та у порядку, визначеними центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та ре-
алізує державну фінансову політику (заява за формою №5ДР 
або заява за формою №5ДРП відповідно) (пункт 70.7 статті 
70 ПКУ).

ЩОБ ОТРИМАТИ ПЛАТІЖКИ НА СПЛАТУ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ – ПОВІДОМТЕ ПРО ЗМІНУ АДРЕСИ
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З 29 липня по 4 серпня
ОВЕН 

Якщо ви прагнутимете збільшу-
вати свої зв’язки і фіксуватися на 
постійному пізнанні нового, на вас 
чекає багато сюрпризів. Однак, будь-
те обачними і не довіряйте беззасте-
режно іншим. 

ТЕЛЕЦЬ 
У вас можуть виникнути про-

блеми зi здоров’ям, загостряться 
хронiчнi хвороби. Усе залежить від 
вашого віку і способу життя. Тому 
більше часу приділіть здоров’ю.

БЛИЗНЮКИ 
Сильні почуття призведуть до 

того, що ви будете стриманiшими, 
щирішими і чуттєвішими. Ближче 
до вихiдних чекайте приємнi нови-
ни.

РАК 
 Ваша енергія буде на висоті, 

оскільки цей період сприятливий 
і в коханні, і в роботі. Щоб досягти 
бiльших успiхiв, доведеться багато 
працювати. 

 ЛЕВ 
Завдяки імунітету ви уникнете 

втоми і хвороб. Незайвими будуть 
спортивнi вправи i прогулянки на 
свiжому повiтрi.

ДІВА 
У цей період зірки оберігають 

вас. Будьте обережні у виборі їжі, 

інакше можуть виникнути проблеми 
з травною системою.

 ТЕРЕЗИ 
Попереду багато несподіванок - 

як приємних, так і не дуже. Необхід-
но буде докласти зусиль, щоб домог-
тися бажаного.

СКОРПІОН 
Найголовніше для вас - упев-

неність у собі. Зберігайте спокій у 
будь-якій ситуації, не робіть необду-
маних вчинків - i знайдете відповіді 
на всі запитання.

 СТРІЛЕЦЬ 
Сприятливий період для створен-

ня нової сім’ї, не бійтеся освідчитися 
в коханні, якщо хочете якнайшвид-
шого розвитку подій.

 КОЗЕРІГ 
Розбіжності в сім’ї можуть ви-

никнути через гроші або соціаль-
ний статус. Зірки будуть цілком на 
вашому боці, ви з легкістю зможете 
добитися взаємності в будь-якому 
випадку.

ВОДОЛІЙ 
Особисте життя відрізнятиметься 

стабільністю. Самотні люди можуть 
зустріти людину, з якою в них будуть 
серйозні та сприятливі стосунки.

 РИБИ 
Любов займатиме практично 

весь ваш час, професійна діяльність 
відійде на другий план. Постарайте-
ся досягти гармонії у цих двох сфе-
рах.

ГОРОСКОП

Вітаємо!
Чарівну дівчину

Юлію Павлівну Бондарчук
з Малих Вікнин 

Збаразького району
з 18-річчям!

Своїх 18 Ти чекаєш,
Повноліття до Тебе всміхається,
Хай все, що тільки бажаєш,
В житті молодому збувається!
Як горизонт палає 
На сході дня світлом ясним,
Життя Твоє хай буде завжди 
 Довгим, щасливим, прекрасним!
Без кінця всі ріки течуть,
Впадають вони до моря…
Бажаєм Тобі ніколи 
Не відчувати горя!
Здоров’я, радості, кохання
Зичим Тобі палкого,
Красивого, як світання,
Безмежного щастя земного!

З любов’ю – тьотя Ганна 
з чоловіком Василем і дітьми.

Вітаємо 
Любу свекруху, добру і турботливу бабусю 

та прабабусю
Уліту Климівну Руду 

із села Великі Вікнини 
Збаразького району

з 90-річчям! 
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 і любов’ю - невістка Валя,
 онук Микола, правнучки Юлія і Христинка, 

родичі Надя і Анатолій.

Вітаємо!
Добру і щиру людину, 

дорогеньку тьотю і хресну
Василину Іванівну Горошко

з Борщова
з Днем народження!

 Від душі вітаємо щиро, 
Бажаємо щастя, удачі, добра, 
Радості, спокою й миру, 
Щоб доля щедрою й прихильною була! 
Щасливі Ви, бо Вас шанують люди: 
За труд, за чуйність, за тепло душі. 
Нехай здоров’я й сил до Вас прибуде, 
Нехай до серця смуток не спішить! 
Хай добрий ангел береже повік 
Вогонь зорі, що долею зоветься, 
иття, неначе вишитий рушник, 
Багрянцем калиновим усміхнеться! 
Нехай Вас Бог в опіці має, 
А Марія – Мати Божа, скрізь охороняє.

З повагою – 
племінниця Оля 

з чоловіком Дмитром 
та дітьми.

Вітаємо!
Дорогу нашу маму

Олену Василівну Третяк
з Тернополя

З Днем народження!
Люба матусю, ми Вас вітаєм! 
Усього найкращого в світі бажаєм. 
Була щоб здорова, завжди посміхалась, 
Щоб сонечко зранку із Вами віталось. 
Бажаєм Вам безліч посмішок щирих,
 Вечорів романтичних, світанків щасливих.
 Бажаєм натхнення, в роботі наснаги,
Від рідних і друзів побільше уваги.
 Бажаємо щиро, щоб збулись Ваші мрії,
 В годину тривожну бажаєм надії. 
Хай буде життя Ваше щастям оздоблене, 
Вітаєм, матусю, Вас з Днем народження!
Хай ангел завжди десь поруч літає, 
Від зла і біди Вас оберігає.
 Ми ж маєм в душі лиш єдине бажання — 
Щоб довго жила дорога наша мама!

З повагою –
 доньки і сини.

Хай рясніють літа, колосяться жита,
Зеленіють луги, вміло скошені,
Хай  радіє земля, хай сміється душа
І далеко хай буде до осені.
Хай майбутні літа, 

мов у казці, пливуть,
Сумувати за цим не годиться,
Хай все гарне вони і добро принесуть,
І задумане все хай здійсниться!
 Від щирого серця бажаєм здоров’я,
І усмішок, бадьорості та сил,
Щоб Ви були найкращою у світі,
Щоб Ви були щасливою завжди!

Небесна Ненька хай святим покровом
Освятить кожну мить життя,
Нехай Господь дарує ласку 
На многії і благії літа!
З любов’ю – дочка Наталія з чолові-

ком Миколою, син Михайло 
з дружиною Мирославою, 

онуки Сергій, Ваня і Ніка.

Вітаємо!
Дорогу матусю, люблячу бабусю 

Ольгу Іванівну Горголь
з Вікнин Збаразького району

 з Днем народження і Днем ангела!

Вітаємо!
Добру, милу, ніжну дівчину

 Юлію Павлівну Бондарчук
з Малих Вікнин 
на Збаражчині

з 18-річчям!
Дитячі роки промайнули,
Прийшла до Тебе юність золота.
Нехай у щасті та здоров’ї
Минають всі Твої літа. 
Бери у долі все найкраще,
Живи у мирі й доброті,
Нехай лише троянди квітнуть
У молодім Твоїм житті! 
Хай сонце всміхається лагідно,
Ніколи не знай ані зла, ані бід,
Любові, радості, кохання
І довгих, світлих, добрих літ!
Хай зійде на Тебе Божа благодать і ласка,
Щоб життя було надалі, як чудова казка!

 З любов’ю – дядько Андрій
 з дружиною Галиною

 і дітьми.

Вітаємо! 
Марію і Володимира Дубових
з Малих Вікнин Збаразького району

зі скляним весіллям!

 Така сім’я — це просто диво,
Хай все складається щасливо.
Обоє розумні, чуйні, вродливі,
Будьте й надалі веселі, щасливі.
Спокою і злагоди, палкого кохання,
Нехай здійсняться всі мрії й бажання.
Щоби прожиті спільно роки
Лиш стали стартом у житті,
А всі наступні ваші кроки
Були успішними завжди!
Візьміть у дорогу з собою молитву
Й батьківських бажань заповіт,

І днину Господню стрічайте привітно
Десятки десяточків літ! 
Хай сімейне полум’я світить, не згасає,
Хай Вашу оселю Бог благословляє!

З повагою – мама Рая,
 сестра Ганна з чоловіком Василем і 

дітьми, брат Андрій з дружиною
 Галиною і дітьми. 

Вітаємо!
Добру, щиру людину, дорогу сусідку

Уліту Климівну Руду
з с. Вікнини на Збаражчині

з поважним ювілеєм! 
Нехай береже Вас Матінка Пречиста, 
Господь дає здоров'я на щодень, 
Бо це в житті для всіх найважливіше, 
А ще - турбота щира від людей. 
Нехай квітує в серці радість тепла
 І добрий ангел обніма крильми, 
Хай доля посилає все, що треба, 
Хай очі не туманяться слізьми. 
Нехай благословення Боже буде 
Дороговказом світлим на путі, 
Та лиш хороші, добросердні люди
 Постійно зустрічаються в житті!
Хай радість приносить 

Вам кожна година,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай Бог посилає спокою і миру
На щедрі, мирні, 
                       многії і благії літа!
                  З повагою – сусіди 
                        із вулиці Церковна.


