
У вересні очікується 
дві найсильніші 
магнітні бурі. Одна 

на початку, а друга в кінці 
місяця.

2 вересня будуть відчува-
тися магнітні коливання се-
редньої сили величиною в три 
бали. Люди з проблемами серця і гіпертоніки першими 
відчують погіршення самопочуття.

3 вересня магнітна буря досягне чотирьох балів в пер-
шій половині дня, а до вечора посилиться до п'яти — це 
червоний рівень небезпеки. У ці дні людям з хронічними 
та серцево-судинними захворюваннями і метеозалежним 
людям слід бути вкрай обережними, стежити за самопо-
чуттям, не перевантажуватися і більше відпочивати.

11 і 12 вересня очікуються магнітні бурі середньої 
тяжкості. Ці дні припадають на вихідні, тому пережити їх 
буде значно легше. Пік припаде на ранок неділі 12 верес-
ня. Тому необхідно в цей день добре виспатися і, за мож-
ливості, більше відпочивати.

З 18 по 21 вересня очікують сильні магнітні бурі (4-5 
балів). До них метеозалежним людям необхідно буде під-
готуватися заздалегідь. Запастися лікарськими препара-
тами, більше відпочивати, не нервувати і, по можливості, 
залишатися вдома. 

Магнітні бурі у вересні
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У ціну газети враховано вартість поштових послуг: прийом та 
доставку видання до передплатників
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1 вересня - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 11-
12, вдень 16-17 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.34, захід - 20.01. 

2 вересня - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 
9-10, вдень 13-14 градусів те-
пла. Схід сонця - 6.35 захід - 
19.59. 

3 вересня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 9-11, 

вдень 17-18 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.37, захід - 19.56. 

4 вересня - хмарно з прояс-
ненням, можливий дощ, тем-
пература повітря вночі 9-11, 
вдень 18-19 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.38, захід - 19.54. 

5 вересня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 9-10, 
вдень 15-17 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.39, захід - 19.52. 

6 вересня 
- хмарно з проясненням, без 
опадів, температура повітря 
вночі 7-8, вдень 17-18 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.41, захід - 
19.50. 

7 вересня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 8-10, 
вдень 19-22 градуси тепла. 
Схід сонця - 6.42, захід - 19.58. 
Новий місяць.

Погода в Тернополі й області

 ПаломницТво 
на баТьківщину 

блаженного 
Симеона 

лукача

3 
стор.

ПаРаліМПіаДа: 
феєричні українські 
перемоги

Диво-Пічка, НайсМачНіші 
голубці Та багаТо глиНи - 
як розважались на фестивалі 

"Не святі горшки ліплять"

28 серпня, коли в Тернополі відзначали День міста, ввечері сотні людей 
прийшли у парк ім. Тараса Шевченка подивитись на фінальне дійство 
V Міжнародного фестивалю гончарів «Не святі горшки ліплять» – 

завершення випалювання вогнянної скульптури. Глядачі вітали її звільнення 
захопленими вигуками, оплесками, знімаючи на свої смартфони те, 
як гончарі змушують полум’я сягати небес під звуки народних мело-
дій. Фестиваль добрих друзів і нових знайомств, гончарів і керамістів 
вирував у Тернополі чотири дні, з 26 по 29 серпня, дивував, дарував 
емоції, мастив глиною, надихав на власну творчість.

«Благословіть 
нас....»

іван кРуП’Як: 
«Природа 
почала 
рятувати 
сама себе» 4

стор.
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Про те, що таке подат-
кова амністія, кого 
стосується, які об’єкти 

декларування та чому нею 
вигідно скористатися – 
йшлося під час брифінгу на-
чальника Головного управ-
ління ДПС у Тернопільській 
області Михайла яцини. 

Для того, аби скористатися та-
кою можливістю легалізації дохо-
дів, державою визначено рік. Від-
повідно до Закону України «Про 
внесення змін до Податкового 
кодексу України та інших законів 
України щодо стимулювання деті-
нізації доходів та підвищення по-
даткової культури громадян шля-
хом запровадження одноразового 
(спеціального) добровільного 
декларування фізичними особа-
ми належних їм активів та сплати 
одноразового збору до бюджету», 
податкова амністія стартує з ве-
ресня цього року і триватиме до 
вересня наступного.

Очільник податкової служби 
краю наголосив, що одноразове 
(спеціальне) добровільне декла-
рування – це особливий порядок 
декларування фізичною особою 
належних їй активів. Зокрема, 

можна задекларувати активи, які 
розміщені на території України 
та/або за її межами; були одержа-
ні/набуті за рахунок доходів, що 
підлягали в момент їх нарахуван-
ня (отримання) оподаткуванню в 
Україні; з яких не були сплачені 
податки і збори або сплачені не 
в повному обсязі; які не були за-
декларовані протягом будь-якого 
з податкових періодів до 1 січня 
2021 року.

- Проте добровільному де-
кларуванню підлягають не всі 
грошові активи фізичної особи, 
майно, майнові права, а лише ті, 
які відповідають вказаним кри-
теріям. Тож якщо грошові кошти, 
майно чи майнові права отримані 
легально і при їх отриманні було 
сплачено відповідні податки чи 
збори, то додатково декларувати 
їх непотрібно, – наголосив Михай-
ло Яцина. 

Він також детально зупинився 
на ставках збору, термінах їх спла-
ти, об’єктах оподаткування. Поса-
довець зазначив, якщо громадя-
нин сплатить усі необхідні збори, 
держава гарантує йому звільнен-
ня від відповідальності за пору-
шення податкового, валютного 
законодавства. Звісно, що відо-

мості, які містяться в одноразо-
вих добровільних деклараціях, 
без відповідного рішення суду 
не підлягатимуть розголошенню 
державними органами та їхніми 
посадовими особами. 

- Сьогодні держава дає шанс 
тим, хто має ризикові активи, ви-
вести їх з тіні, сплативши менші 
податки, та уникнути покарання 
за їх несплату. Тож одноразове 
добровільне декларування – мож-
ливість, якою варто скористатися, 
та проявити соціальну відпові-
дальність, – підсумував Михайло 
Яцина.

Голова Тернопільської 
облдержадміністрації Володимир 
Труш зустрівся із Надзвичайним  

і Повноважним  Послом Литовської 
Республіки в Україні Вальдемарасом 
Сарапінасом, аби розширити 
міжрегіональне співробітництво.

«Враховуючи завершення реформи децентралі-
зації, пропонуємо продовження нашої співраці на 
рівні громад області та самоврядування литовських 
повітів, а також започаткування співробітництва 
між Тернопільською областю та Шяуляйським пові-
том, - зазначив Володимир Труш. – Нас цікавить на-
лагодження партнерства в галузях реформування 
системи охорони здоров’я, медичної та психологічної 
реабілітації військових. Переймаємо досвід енергое-
фективності — Литва демонструє відмінну держав-
ну політику із енергоефективності та використання 
відновлювальних джерел енергії. Радий сьогоднішній 
зустрічі, яка стала початком нового рівня співпраці»

Під час зустрічі обговорили залучення Тернопіль-
ської області до реалізації проектів Європейсько-
го Союзу в різноманітних сферах. Володиимр Труш 
запропонував співпрацю в напрямку туризму: Тер-
нопільщина багата на архітектурні та рекреаційні 
об’єкти та активно розвиває туристичну індустрію, 
зокрема замковий туризм.

Два роки тому Тернопільщина стала ще ближчою 

до Литви, до Європи, на її теренах розпочало свою 
роботу Почесне консульство Литовської Республіки у 
місті Тернопіль та Тернопільській області

«У нас багато сфер співробітництва, перш за все у 
сфері оборони: наші військові інструктори працюють 
по всій Україні з військовими, ми охоче приймаємо на 
реабілітацію військових та їхній дітей на відпочинок. 
Пандемія дещо поставила на паузу цю співпрацю, але 
не зупинила», - підкреслив Вальдемарас Сарапінас.

Партнером області у сфері міжрегіонального 
міжнародного співробітництва є Тауразький повіт. 
Співробітництво відбувається в рамках Угоди про 
співпрацю між Тернопільською обласною державною 
адміністрацією та Радою регіонального розвитку Тау-
разького повіту.

Для транспорту та 
пішоходів відкрили 
відбудований за 

найновішими технологіями  
міст у Лисівцях. Розпочали 
відновлення шляхопроводу 
торік у рамках програми 
Президента «Велике 
будівництво». Відтак, підрядна 
організація практично з 
«нуля» звела міст довжиною 
64 метри.

Проїжджу частина переправи розши-
рили до 8 метрів, тепер на ній дві смуги 
руху. Також влаштували тротуари зав-
ширшки 2,25 метра.

«Продовжуємо реалізацію програми 
президента Володимира Зеленського 
«Велике Будівництво» і 26 серпня ми 
відкрили новий міст в селі Лисівці. Це 
перший міст цього року, який здаємо в 
експлуатацію. Всього, на даний час до-
рожники ремонтують 15 мостів Терно-
пільщини, у планах - ремонт ще семи», 

- розповідає Ігор Гайдук, заступник голо-
ви Тернопільської облдержадміністрації.

Додамо, міст в Лисівцях є частиною 

автошляху державного значення Р-24 Та-
тарів – Косів – Коломия – Кам’янець-По-
дільський.

у класичному університеті 
Тернополя проведуть 
3rd International Week 

Західноукраїнський національний 
університет анонсує проведення Третього 
Міжнародного Тижня (3rd International 

Week). Захід відбуватиметься з 6 по 10 вересня 
цього року.

Традицію проведення Міжнародного тижня започат-
кували у 2019 році. Тодішні заходи продемонстрували 
ефективні результати, принесли досягнення та визнан-
ня.

WUNU IW 2020 - це міжнародний форум, де учасники 
презентуватимуть новітні дослідницькі концепції, обмі-
нюватимуться ідеями, розробками та програмами у всіх 
тематичних напрямах WUNU IW. 

Міжнародний тиждень дає можливість розширити 
та зміцнити співпрацю між установами-партнерами у 
міжнародній проєктній діяльності. А також це чудова 
нагода для спілкування з колегами із різних країн та 
університетів світу.

Тренінги, воркшопи, нетворкінги, презентації та key 
noteлекції від спікерів з усього світу - усе це відбувати-
меться впродовж 6-10 вересня у класичному універси-
теті Тернополя.

бібліоТЕка -
 це сучасний бібліохаб

Для студентів 6 курсу соціально-
гуманітарного факультету ЗУНУ, 
спеціальності «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» та 
«Менеджмент соціокультурної діяльності» 
провели екскурсію Тернопільською обласною 
універсальною науковою бібліотекою. І це 
викликало у молоді неабиякий інтерес.

Юнаки та дівчата від-
відали зали й ознайоми-
лися з книжковими ви-
ставками. А працівники 
розповіли про досвід в 
організації бібліотечної 
справи і переконали сту-
дентів, що бібліотека - не 
тільки носій консервативних цінностей, але й сучасний 
бібліохаб.

Магістри набули навичок самостійного інформацій-
ного пошуку в автоматизованих бібліотечних системах, 
базах даних і мережі інтернет та підвищили рівень ін-
формаційної культури.

Новини ЗуНу Тернопільська область зміцнює 
міжрегіональну співпрацю із литвою

у лисівцях відкрили міст, відремонтований в рамках «великого будівництва»

Як працюватиме податкова амністія
У податковій Тернопільщини розповіли про можливість легалізації доходів
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28 серпня, коли в Тер-
нополі відзначали 
День міста, ввечері 

сотні людей прийшли у парк ім. 
Тараса Шевченка подивитись на 
фінальне дійство V Міжнарод-
ного фестивалю гончарів «Не 
святі горшки ліплять» – завер-
шення випалювання вогнянної 
скульптури. Глядачі вітали її 
звільнення захопленими вигу-
ками, оплесками, знімаючи на 
свої смартфони те, як гончарі 
змушують полум’я сягати небес 
під звуки народних мелодій. 
Фестиваль добрих друзів і нових 
знайомств, гончарів і керамістів 
вирував у Тернополі чотири дні, з 
26 по 29 серпня, дивував, дарував 
емоції, мастив глиною, надихав 
на власну творчість.

35 гончарів і керамістів 
з 15 регіонів україни

Фестиваль «Не святі горшки ліплять» 
- своєрідний магніт для творчих людей. 
На п’ятому, ювілейному, тему «Кераміка 
княжої доби» розкривали, стріляючи з 
лука, приміряючи лицарські обладунки, 
готуючи автентичну їжу в глиняному по-
суді. Кожен міг пройти глинотерапію, по-
борюкатись у глиняному басейні, послу-
хати лекції про гончарство і його вплив 
на розвиток України, зліпити свищик та 
створити своє перше горня на гончарному 
колі.

Намети гончарів розкинулись у парку 
ім. Тараса Шевченка за пам’ятником Сте-
панові Бандері. Команда організаторів 
фестивалю цьогоріч об’єднала рекордну 
кількість учасників – 35 гончарів і май-
стрів-керамістів з 15 регіонів України. 
Учасники фестивалю танцювали, прово-
дили майстер-класи, дивували тернопо-
лян своїми виробами та дружньою атмос-
ферою, гончарі навчали гончарів, ділились 
досвідом - така собі неформальна освіта 
серед майстрів вищого ґатунку.

Гончариня Уляна Джигринюк, співор-
ганізаторка фестивалю, щоразу дає собі 
слово більше ніколи не проводити таке 
масштабне дійство, але минає рік і фести-
валь знову живе і дивує. На грудях Уляни 
розписна, кольорова підвіска.

- Майстриня з Києва Ірина Пастернак 
спеціально для мене її зробила, - розпо-
відає. - Гончарі люблять наш фестиваль. 
Минулоріч він проходив онлайн, але ми 
все одно випалили вогняну скульптуру. 
Приємно, що є багато гарних відгуків про 
подію. Дуже зворушливо було, коли во-
лонтерці Оксані Довгань гончар Дмитро 
Каганюк вручив нагороду «З Україною в 
серці» від «Спілки учасників бойових дій 
асоціації комбатантів України». Оксана 

врятувала Дмитру життя, коли він був на 
Сході України. Вже 5-ий рік ми чаруємо-го-
нчаруємо. Є постійні учасники і нові люди 
додаються, як, наприклад, наймолодша го-
нчариня - 18-річна Юля Дутко з с. Ліпини, 
що на Волині.

Температура в пічці - 
1300 градусів.

Вперше на фестиваль приїхало і по-
дружжя Любомира та Мар’яни Макар 
родом з с. Гончарівка на Тернопільщині. 
Гончарним ремеслом вони займаються 
у власній майстерні «Черепок», до нього 
привчають і свою донечку Анастасію. Усе 
обладнання для кераміки – гончарне коло, 
електричну піч, верстати Любомир змай-
стрував власноруч.

Хресний батько фестивалю - гончар з 
Хмельниччини Микола Величко опікував-
ся мобільною піччю для випалення.

- Ми дійсно скучили один за одним, 
їхали у Тернопіль з піднесеним настроєм, 
додались нові дійства - дров'яний випал 
при високих температурах. Сергій Дутка 
привіз чудо-пічку з Косова, і всі змогли ви-
палити свої вироби, які привезли з собою.

Мобільну піч для випалу кераміки го-
нчарі зробили на колесах. Це її перший 
фестиваль. Велика топка дозволяє мак-
симально використовувати енергію дров. 
Піч випалює кераміку при максимальних 
температурах до 1300 градусів.

Фестивальні смаколики:
 ви такого ще не їли!

Вперше була локація «Від печі до сто-
лу». Їжу під час майстер-класів готували 
в електричних пічках, проте, у глиняних 
горщиках і за старовинними рецептами 
родини тернопільського ресторатора Іго-
ря Парія.

- Готували пироги гречані, напхані 
гречкою з сиром, були палянички з ка-
пустою. Я їх смакував у дитинстві, - по-
ділився ресторатор. - Бабуся їх готувала, 
коли був повний місяць і дідусь те знав – 
казав, не буде вареників, а будемо тлумати 
капустку. Робила з тіста мішаного тільки 
на яйці, додавала водички зовсім тріш-

ки, тонесенько розкатувала і кружечки з 
нього тушила, і присмаковувала сливо-
вим кисленьким соусом. Моя бабуся дуже 
дідуся любила і для нього таке витворя-
ла. Готували ми на фестивалі і голубці з 
перловкою, і пироги ліниві - «пальчики» з 
картоплі, борошна, сиру і яєць. Я відчуваю 
спорідненість душ, приязність, люб’яз-
ність між кулінарами і гончарами. І ті, й ті 
мають справу з вогнем, і в них розвинута 
тактильна пам'ять.

Голубці познайомили Ігоря Парія з ди-
тячою письменницю гостею з Києва Лари-
сою Ніцой.

- Я ще такого не їла, - поділилася та 
враженнями. - Мене так вразили голубці 
з перловкою з кислим сливовим варен-
ням, що я пішла познайомитись з паном 
Ігорем і багато почула неймовірного про 
тернопільську автентичну кухню. Дуже 
талановиті люди зібрались на цьому фес-
тивалі, які розповідають про своє особли-
ве, наприклад, популяризують борщівську 
вишиванку, помітно, що більшість жінок 
саме у цих сорочках - і так постане Україна. 

Лариса Ніцой, до речі, отримала у по-
дарунок намисто від гончара Юрія Морав-
ського.

відтворює вироби, вік яких 
сягає тисячоліть

Тернопільська майстриня Ольга Мель-
ничук була щаслива на фестивалі знову зу-
стріти друзів. Жінка керамікою займаєть-
ся 23 роки, багато часу приділяє заняттям 
з дітьми з особливими потребами. Любить 
ліпити народну іграшку. Останні роки 
захоплюється виготовленням прикрас 
з кераміки. А кременчанин Сергій Тома-
шівський захопився відтворенням виро-
бів, вік яких сягає тисячоліть. Його робо-
та – чайник за зразками майстрів з Індії 
- має таємничі властивості, оскільки воду 
у нього наливають через дно. Презентува-
ла свою майстерню авторської кераміки 
«Гніздо» також тернопільська гончариня 
Уляна Андрійчук.

На фестивалі була розвага, яку можна 
спробувати тільки тут – поборюкатись у 
глиняному басейні. Локацією опікувались 

волонтери – серед них тернополянин, 
поет, мандрівник Валерій Шестак

- Насичені атмосферні дні були. Я за-
ймався глиняними боями, допомагав 
Оксані Голді. Сам вивалявся в глині, - роз-
повідає. - На згадку я придбав собі глечика 
і горня від майстра Сергія Івашківа.

головну скульптуру 
ліпили з донбаської глини - 

витратили 200 кг
Цікаво було спостерігати, як протягом 

фестивальних днів смужка за смужкою 
народжується майбутня величезна вогня-
на скульптура. Цього року нею опікувався 
гончар з Івано-Франківська Віталій Глад-
ковський.

- Виникла думка про посуд княжої 
пори. І корона - асоціація з королями, і ще 
бажання росту, стремління до вершин. Ці 
наконечники - символ піднесення укра-
їнського від давніх давен і надалі. Мені 
допомагав Руслан Друк. Ми виліпили три 
частини. Потім ми їх поправляли на гон-
чарному крузі. Ліпили скульптуру з дон-
баської глини, витратили близько 200 кг.

крутяться гончарні кола...
- Фестиваль підтримали волонтери, 

молодь та активні люди старшого віку, 
думаю, вони заслуговують, щоб їх знало 
рідне місто, - розказала координаторка 
проєкту Ірина Голяш. - Ми вдячні Марті та 
Олесю Джигринюкам, Анастасії Василев-
ській, Анні Пушкар, Миколі Карнородову, 
Вероніці Миколів, Мар’яні Голяш, Вікторії 
Семко, Валерію Шестаку,  Олегу Бутков-
ському, Анні Мельник, Єві Легкій, Вірі Ку-
рилюк, Юлії Шидлівській,  Андрію Ухману.

Добрих слів заслуговує і фотографиня 
Ірина Дворницька – вже роками її світлини 
передають творчий настрій фестивалю та 
стають основою для буклетів про фести-
валь «Не святі горшки ліплять».

Проєкт «Міжнародний фестиваль гон-
чарів «Не святі горшки ліплять» реалізуєть-
ся за підтримки Українського культурного 
фонду. Організатори фестивалю: Терно-
пільський обласний осередок Національ-
ної спілки майстрів народного мистецтва  
України,  ГО «Не святі горшки ліплять», ГО 
«Партнерство», Тернопільська міська  рада.

Епоха Середньовіччя панувала на фес-
тивалі. Гончарі раділи життю, разом з 
гостями смакували магічним середньовіч-
ним напоєм "Сльози Ярославни" від Тара-
са Кульчицького, створювали красу про-
сто неба та надихались тернопільськими 
краєвидами – мистецтво давніх людей та 
трипільців у надійних руках. Обов’язково 
знову через рік закрутяться гончарні кола 
і м’яка глина набуде нових форм і якостей 
під руками талановитих людей.

Олена МУДРА.
Фото Ірини ДВОРНИЦЬКОЇ.

Диво-Пічка, найСмачніші голубці Та багаТо глини - 
як розважались на фестивалі "Не святі горшки ліплять"
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Що відбувається з нашою планетою? 
Там горить, там - топить. Людей 
підстерігають чимало недуг. Зараз, 

зокрема, коронавірус. У Біблії говориться 
про різні знамення. Існує багато пророцтв. 
Чи не настав час, коли людство повинне 
задуматися: а що далі? 

- Складається враження, що Земля наближа-
ється до якоїсь точки неповернення. Страшно 
дивитися, як палають тисячі гектарів лісів. як ве-
лика вода руйнує людську працю. Чого очікувати 
далі? - запитую у відомого тернопільського астро-
лога Івана КРУП’яКА.   

- У древніх пророцтвах сказано: прийде такий час, 
що миші, щурі та ворони можуть з’їсти людство. Всі 
гадали: як таке може бути? Але вже є відповідь. Коли 
на найменшому континенті - Австралії - вигоріли 
ліси, там загинуло дуже багато диких кроликів, котів 
та інших тварин. А миші пересиділи велику пожежу в 
норах. Тепер їм нема чого їсти. І вони атакують люд-
ські оселі. 

- У природі, Іване Степановичу, взагалі щось 
дивне коїться... 

- Природа почала рятувати сама себе. Бо людина з 
притаманними їй захланністю та споживацтвом ни-
щить планету. Ми хочемо все і одразу. Скрізь має бути 
комфорт. І ось настав час усвідомити: ми повинні взя-
тися за захист довкілля. Не лише про це говорити, 
писати якісь програми, проєкти. Потрібно діяти. Вже! 
Негайно! Екологія має бути на першому місці. Над по-
літикою.

А ще ми хворі на моду. Вона ж забирає шалені гро-
ші й величезні природні ресурси. Косметична галузь 
дуже дорога і затратна у сенсі природних компонен-
тів... Якщо людство й далі так буде ставитися до при-
роди та ресурсів, то майбутньому поколінню нічого 
не залишиться. 

- Жахають масштаби пожеж. А в інших місцях 
випадають руйнівні дощі. Дві протилежні стихії. 
Але вони не можуть зійтися, наприклад, у тих міс-
цях, де вирує вогонь, аби вода загасила його. 

- Так, вони не можуть «зустрітися». Там, де треба 
дощу, його нема. А там, де треба погоди, ллє і ллє... У 
Біблії сказано, що Господь створив небо і землю, і над 
водами витав Божий Дух. Сакральний хрест - це чоти-
ри стихії: Земля, Вода, Вогонь, Повітря. Людина зіпсу-
вала це Боже творіння. Повітря брудне. Вода - також. 
Та й зникає прісна вода. Землю не шануємо... 

Горить кругом і сильно. Дими й високі температу-
ри впливають на екологію, здоров’я людей, тварин-
ний світ. Стільки всього зникає! Зараз багато гово-
рять про відтворення лісів, зелених насаджень. Дав 
би Бог, щоб це були не порожні слова. Бо дехто думає, 
якщо є комп’ютери та інші сучасні технології, то вже 
про природу можна не думати. Навіщо тремтіти над 
маленьким деревцем або комашкою? Але комп’ютер 
людину не нагодує. І не запилить квітку.  

На жаль, катаклізми, які ми спостерігаємо, трива-
тимуть. І людство поки  безсиле.  

- Цей своєрідний бунт природи також є знамен-
ням, попередженням...

- Колись була покара водою - всесвітній потоп. 
Зараз це схоже на покару вогнем. А які сильні вітри 
дують! І зауважте, там, де вирують пожежі. Водночас, 

подекуди, де були посухи, влило неймовірно. Але це 
руйнівна вода. Вона землю не поїть, а нищить все 
довкола. Якщо взяти південні регіони України, то там 
випадають ті ж руйнівні дощі, а потім все вигоряє. В 
Європі з’являються торнадо. Раніше це було прита-
манно лише Америці. 

Двадцять перше століття. Утверджується епоха 
Водолія. А це - постійні бурі. Збурення всього - і води, 
і вогню. Збурення Землі. Бо вулкани прокидаються... 

- Мало хто вірив у глобальне потепління. А за-
раз бачимо, як топиться віковічна крига. Це пога-
ний знак для людства...

- Танення льодовиків несе страшні наслідки. З 
льодовиків витікають річки. Наприклад, Ганг у Гіма-
лаях. Ця річка живить багатонаселенні Індію, Китай. 
Страшно уявити, що станеться, якщо ця ріка опи-
ниться на межі зникнення. І ще: коли тануть льодо-
вики, не буде роси. А не буде ранкових рос, не буде 
зароджуватись насіння. Не буде комах. 

- Тобто далекі льодовики і українські роси - 
взаємоз’язані?

- Аякже! У природи немає відстані, є простір і вза-
ємоз’язок. Коли ми порушуємо будь-який закон при-
роди чи космічний, то «псується», дає збій якась «де-
талька» у цій всезагальній гармонії. І ми обов’язково 
це відчуємо. 

- Людина не може стати вище над Творцем... 
- Але думає, що їй це вдасться або вдається. Візь-

міть для прикладу острів Пасхи. Була цивілізація. 
Стала пустка. Через зміни клімату та зрушення у при-
родних екосистемах давня цивілізація зникла. Зараз 
подібні процеси відбуваються на всій планеті. Та лю-
дей це нічого не навчило і не вчить. 

А ці зміни відбиваються на здоров’ї, самопочутті. 
Породжують неспокій... 

- Вчені передбачають, що половина України 
може опинитися в посушливій зоні, зокрема, Схід і 
Південь. І цьому годі буде дати раду. 

- Солоніє Азовське море. Бо немає притоку з річок. 
Вони пересохли. Сіль буде підніматися. Дутимуть «со-
лоні» вітри. Псуватимуть землю.  

Міліє Дніпро. Стає менше підшкірних вод. Через 
те пропадають деякі види дерев. А ті, що не всохнуть 
- зрізають. Стає мало ясенів. Ясен. Я - син. Яка гарна 
назва! Це - вічно зелене дерево. Його листя ніколи не 
жовтіє, опадає зеленим. Ми вирізали дуби. А дуб - ре-
гулятор клімату. Ми порушили екологію. Забуваємо 
традиції. 

Колись наші предки під дуба несли новонарод-
женого хлопчика і там проводили обряд хрещення. 
Дівчаток - до липи. Це були мудрі традиції. Єднання 
з природою. Дитина набиралась благодатної енергії. 

Тепер ці благородні дерева йдуть під пилку. Го-
ніння за грішми приносить біду. А виростити того ж 
дуба, ого-го, як не просто. Він повільно росте, каприз-
ний. Бо все, що сильне, вимагає уваги і часу... 

- А ще ми відчуємо, що дня стає менше, наче 
хтось відрізає від нього кавальчик. 

- Час не йде. Він біжить. Ми живемо у підвищеній 
динаміці. Квапимось. Цивілізація штовхає час у плечі. 
Ми рідко зупиняємось, аби підвести очі до неба. Нема 
коли посидіти на лавці. Коли людина перебуває в спо-
кої, час також повільніше рухається. Людина живе, а 
не встигає жити...      

- якщо людство не задумається і не змінить 
своєї психології та ставлення до навколишнього 
світу, до природи, чим все це може закінчитися?

- Катастрофою. Де поділися трипільці, сармати, 
скіфи? Ми донині не знаємо, що з ними сталося. А 
яка доля спіткала Атлантиду? Може, це було пов’яно 
з якимись космічними нюансами. А, може, з природ-
ними. Земля вже переверталася і не раз. Вода ставала 
сушею, суша - водою.  

Природа терпить до пори, до часу. І коли перейти 

межу... там порожнеча... Якщо людина не зупиниться, 
природа сама її зупинить. 

Нещодавно я був в одному місці. Бачу, росте вели-
чезний будяк, під два метри. Сірий такий. Він гарно 
очищує повітря. А коли людина до нього підходить й 
має тривогу - заспокоює. Гілки забирають від люди-
ни негатив. Іде якийсь хлопчисько, лупнув по тому 
будякові палкою, зламав його... Ми дуже толерантні 
до нищення природи. Коли ж зробиш зауваження, то 
можеш отримати таку відповідь...

- Колись наші предки заходили в ліс, як до хра-
му. До природи ставились, як до святості.

- Так, чоловіки шапки знімали, коли входили в 
ліс. На знак поваги і подяки. Бо ліс людину загрівав - 
приносили звідти дрова. Годував. Ховав від ворогів. А 
скільки казок, легенд склали про ліс, лісовичків... Ліс 
- живий. Він, як і людина, відчуває, переживає... 

А коли навесні вперше приходили в поле, хрести-
лися, кланялися землі. З добротою йшли... 

Зараз покоління, яке кланяється природі, стає 
смішним. І я став смішним. Якось до одного з дже-
рел стояло багато людей. Чимало молоді було. Якраз 
екскурсія приїхала. Я підійшов, вклонився і хотів за-
черпнути в пригорщі води. Молоді люди так іронічно 
дивилися на мене. Сміялися. Я сказав: «І ти кланяйся, 
дитино, бо скоро тієї води не буде». 

- І ще одна дивна річ. Колись після дощу земля 
довго тримала вологу. Тепер висихає миттєво...

- Земля зараз дуже швидко втягує дощову воду. Бо 
на глибині сухо. Зникають підшкірні води, пересиха-
ють «вени» землі. От вона й забирає воду. Рятує себе, 
як може. А з поверхні волога швидко випаровується 
через сильне потепління. Земля стала гарячіша. Че-
рез те гинуть деякі види рослин, дерев. Їхнє коріння 
не сягає глибоко, аби дістатись до води. Приміром, 
породисті дерева живляться підшкірними водами 
- це ясени, дуби, хвойні. Зараз велика проблема з 
хвойними лісами. Вони пропадають. Зверніть увагу, 
як уздовж доріг всихають хвойні дерева. Нема води 
- нема життя. 

- Сумно... І через те, що коїться з природою. І че-
рез те, що світ став іншим - його змінила пандемія 
коронавірусу. Світ зараз подекуди закритий і на-
строжений у передчутті невідомості.    

- Я вже колись казав, що 2020-ий - буде останній 
рік принципів двадцятого століття. А в 2019-у ми-
нуле століття остаточно з нами прощалося. Це був 
яскравий рік. Заможний. Люди багато подорожували. 
То була «квітка» минулого століття. Гарна, барвиста. 
І вже в самому кінці зародилося те, що змінило світ - 
ковід. І ми реально у космічному плані 
вступили в двадцять перше століття. І 
ніколи, ніколи ми вже не повернемось 
до тих часів. Уже все буде по-іншому... 
Зрештою, воно вже так і є... 

іван кРуП’Як: «Природа 
почала рятувати сама себе»

ольга чоРНа.
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Папа Римський може 
зректися престолу

Папа Римський Франциск може зрек-
тися Святого Престолу, повідомляє ви-
дання «Libero». Понтифік уже висловив 
намір піти і у Ватикані все частіше звучать 
припущення про наближення конклаві. 
Причиною потенційного зречення вва-
жають незадовільний стан здоров’я Папи 
Франциска, який нещодавно переніс опе-
рацію на кишечнику. Журналісти прово-
дять паралелі між Франциском та його по-
передником Бенедиктом XVІ, якому також 
було 85 років, коли він відрікся від престолу.

в авто з’являться 
дерев’яні акумулятори

Хоча електроавтомобілі набагато 
чистіше бензинових, але й вони завда-
ють шкоди екології, бо використовують 
в акумуляторах графіт. У Фінляндії при-
думали, чим його замінити, пише «Закон 
і Бізнес». Там відкрився завод, який ви-
готовлятиме акумулятори для електро-
мобілів... з деревини. На новому заводі в 
якості альтернативи використовувати-
муть природний лігнін. Це - поновлюва-
на й нетоксична сировина, яка у великій 
кількості міститься в деревині. І друга за 
поширеністю макромолекула в природі 
після целюлози. На перших порах лінгін 
використовуватимуть для виробництва 
звичайних батарейок і акумуляторів для 
побутової техніки. Тож не дивуйтеся, 
якщо побачите в продажу «дерев’яні» ба-
тарейки.

Перший у світі голод 
через зміни клімату може 
виникнути на Мадагаскарі
Мадагаскар зіткнувся з посухою, 

найсильнішою за останні 40 років. Ка-
тастрофічна ситуація виникла через зміни 
клімату і може призвести до голоду, ка-
жуть в ООН, пише 24 канал. Посуха триває 
вже кілька місяців. У зоні ризику - сотні 
тисяч людей. Найгірша ситуація у двох пів-
денних районах країни. Три мільйони лю-
дей страждають від наслідків посухи. Так, 
у місті Амбоасарі-Ітсіма вже 75% населен-
ня недоїдає. 14 тисяч фактично голоду-
ють. Люди змушені покидати свої домівки 
в пошуках їжі. Споживають квіти кактусів 
та сарану. Діти жебракують. Ціни на про-
дукти сильно зросли. За даними ООН, у сві-
ті на межі голоду 41 мільйон людей, тоді 
як у 2019 році таких було 27 мільйонів. 

у китаї дозволять сім’ям 
мати третю дитину

Китай дозволить подружнім парам 
на законних підставах мати третю ди-
тину. Таким чином намагаються запобіг-
ти демографічній кризі, яка може поста-
вити під загрозу сподівання на більше 
процвітання та глобальний вплив країни, 
повідомляє «Associated Press». Правляча 
комуністична партія Китаю визначала 
кількість дітей у сім’ях, відповідно до по-
літичних директив. Із 1980-х років Китай 
суворо вимагав від подружніх пар мати 
лише одну дитину. Ця політика супрово-
джувалась штрафами і втратою роботи, 
що призводило до зловживань, включаю-
чи примусові аборти. Також перевага щодо 
народження хлопчиків призвела до того, 
що батьки вбивали своїх новонароджених 
дівчаток. Зараз це загрожує значним дис-
балансом у співвідношенні статей.
Які найбезпечніші міста світу

Копенгаген обігнав Токіо, і став най-
безпечнішим містом в світі в новому 
звіті британського ділового видання 
«The Economist». Раніше столиця Данії 
посідала восьме місце в загальному рей-
тингу, а перше - Токіо. Але після останніх 
двох років, поки пандемія Covid-19 охо-
пила світ, Копенгаген вийшов на перше 
місце. Міста світу оцінюються за 5 кате-

горіями: цифрова безпека, безпека здо-
ров’я, інфраструктури, особиста безпека і 
екологічна. «Одним із ключових чинників, 
що роблять Копенгаген безпечним містом, 
є низький рівень злочинності, який зараз 
на найнижчому рівні за більше, ніж десяти-
ліття. Копенгаген відрізняється великою 
соціальною згуртованістю і невеликим 
розривом у рівні добробуту. Це місто, де 
прибиральник і гендиректор зустрічають-
ся в супермаркеті й вчать своїх дітей в од-
ній школі», - сказав мер датської столиці. У 
десятку найбезпечніших потрапили також 
Торонто, Сінгапур, Сідней, Амстердам, Вел-
лінгтон, Гонконг, Мельбурн і Стокгольм. 
Українських міст у списку немає.

британці можуть 
залишитися без Різдва

Виробники харчових продуктів і 
супермаркети Великої Британії попе-
реджають про порожні полиці впро-
довж сезону відпусток наприкінці року, 
якщо уряд не вживатиме заходів для 
вирішення браку робочих рук і водіїв 
вантажівок, спричинених брекзитом 
та пандемією. Британцям доведеться від-
мовитися від святкових продуктів, коли 
зустрічатимуть перше Різдво після того, 
як брекзит набув чинності, пише CNN. Так, 
у мережі супермаркетів Iceland уже бракує 
певних продуктів, зокрема, хліба й безалко-
гольних напоїв. Супермаркети Tesco також 
потерпають від браку низки продуктів, а 
мережа Co-op заявила, що наймає до 3000 
тимчасових працівників, щоб підтримувати 
полиці заповненими. Галузеві групи звину-
вачують владу у нестачі робочих рук, обме-
ження на ринку праці й втечі громадян ЄС 
після брекзиту. Бракує працівників у сільсько-
му господарстві та харчовій промисловості. Й 
потрібно майже 100 тисяч водіїв вантажівок.

американські мільярдери 
розбагатіли на $1,8 трильйона 

Пандемія обернулася значними 
фінансовими труднощами в США, але 
надбагаті люди обійшлися без серйоз-
них втрат. «Insider» повідомляє, що мі-
льярдери настільки добре впоралися з 
пандемією коронавірусу, що стали на $1,8 
трильйона багатшими. Їхні статки злетіли 
на 62% й сягнули $4,8 трильйона. У берез-
ні 2020 року найбагатші люди США сумарно 
володіли приблизно трьома трильйонами 
доларів. Так, статки гендиректора Tesla Іло-
на Маска збільшилися на $150 мільярдів 
за пандемію (600%), а засновника Amazon 
Джеффа Безоса - на $75 мільярдів. «Удача 
цих мільярдерів в останні 17 місяців вигля-
дає ще більш жахливою, коли порівнюється 
з руйнівним впливом коронавірусу на робо-
чих людей. Понад 86 мільйонів американців 
втратили роботу, майже 38 мільйонів пе-
рехворіли на коронавірус і понад 625 тисяч 
померли від нього», - йдеться в інформації.

коронавірус може 
залишити світ без кави

Ціни на каву ледве утримуються від 
різкого стрибка через зростання загро-
зи зриву поставок з Південної Америки 
до Азії. Світові поставки кави з В’єтнаму 
страждають через жорсткі обмеження, 
встановлені для контролю поширення 
«Дельта»-штаму коронавірусу, повідомляє 
«Bloomberg». В’єтнам є другим за величи-
ною виробником кави. Тим часом засуха 
та заморозки в цьому році спустошили 
посіви в Бразилії, яка є першим постачаль-
ником кави і виробляє преміальний сорт 
арабіки. Неврожай посилив проблеми з 
поставками і в Індонезії. Перебої в поста-
чаннях вплинули і на какао. Компанії по 
всьому світу скаржаться на проблеми з 
доставкою, через що ціни на продукти 
ростуть, а асортимент скорочується. Тор-
говці побоюються, що 
до зимових свят покупці 
зіткнуться з дорогими 
товарами і порожніми 
полицями в магазинах. 

Які у нас перспективи 
вступу до Єс

Віце-президент Єврокомісії Валдіс 
Домбровскіс оцінив перспективи всту-
пу України до ЄС. Він не бачить країну в 
Євросоюзі у найближчі 3-5 років. Про це 
заявив у інтерв’ю «РБК-Україна». За його 
словами, ЄС підтримує поступ України 
щодо тіснішої інтеграції в ЄС. «Щодо всту-
пу в ЄС, це в першу чергу політичне питан-
ня, яке має одноголосно бути підтримане 
всіма країнами-членами - відкриття но-
вих переговорів про вступ. І вже в рамках 
процесу переговорів з’являється дорожня 
карта», - сказав він. Чи буде в найближчі 
3-5 років розглядатися питання про за-
пуск процедури членства України в ЄС, 
Домбровскіс відповів: «З урахуванням по-
літичної ситуації в ЄС, і того, як проходять 
питання щодо розширення, гадаю, що, на 
жаль, це малоймовірно».

школи й учні: скільки було 
і скільки залишилось 

Кількість закладів середньої освіти 
в Україні за роки незалежності скороти-
лася на декілька тисяч, учнів поменша-
ло майже вдвічі. Про це інформує «Слово 
і діло». Так, на початок 1992 року було 21,9 
тисячі шкіл, де навчалися 7,1 млн учнів. 
Чисельність учнів залишалась незмінною 
до 1999-го, - 7 млн. Водночас, кількість 
шкіл зросла до 22,1 тисячі. За п’ять років 
число учнів скоротилося до 6 млн, змен-
шилася і кількість закладів - до 21,9 тис. 
Станом на 2014 рік кількість учнів знову 
скоротилася - до 4,5 млн, як і число шкіл 
- до 20,6 млн. Із 2015-го у статистику не 
включають дані з тимчасово окупованого 
Криму та територій Донбасу. Кількість уч-
нів склала 3,8 млн, а шкіл - 17,6 тис. У 2019 
році число учнів зросло до 4 млн, однак 
кількість шкіл скоротилася до 15,5 тис. У 
2020-у кількість учнів збільшилась на 1 
млн, але кількість навчальних закладів 
продовжила скорочуватися - до 15,2 тис.

П’ять країн створять Фонд 
для підтримки україни

Велика Британія, Канада, Шве-
ція, Швейцарія та США створять фонд 
«Партнерство за сильну Україну». Кра-
їни «допоможуть пом’якшити дестабілі-
зуючий вплив Росії у південних і східних 
регіонах України», повідомляє посольство 
Великобританії в Україні. «Фінансування 
буде спрямовано на ініціативи, які спри-
яють зміцненню спроможності регіонів, 
що потерпають від конфлікту, наприклад, 
забезпечення технічних консультацій 
владі або надання грантових інвестицій, 
які створюють економічні можливості й 
поліпшують доступ до державних послуг 
для мешканців південної та східної Украї-
ни. Це має призвести до підвищення яко-
сті державних послуг, збільшення доходів 
домогосподарств і посилення зв’язків між 
громадами, розділеними конфліктом», - 
йдеться в повідомленні.

компослуги знову 
відключатимуть за борги 
В Україні знову дозволили відклю-

чати населення від компослуг за бор-
ги. Закон «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо спрощення при-
єднання до електричних мереж» підписав 
президент Володимир Зеленський, пише 
«ExPro». Зміни до законодавства вже на-
були чинності. Заборона відключати від 
послуг споживачів за борги тепер діятиме 
лише за умови червоного рівня епіднебез-

пеки в регіоні, а також упродовж місяця 
після скасування обмежень червоної зони. 
На час дії карантину ще забороняють 
штрафувати за несвоєчасну оплату за жит-
лово-комунальні послуги, а також приму-
сово виселяти боржників із належного їм 
житла під час виконання судових рішень 
щодо стягнення заборгованості.

влада скерує $2,7 млрд 
МвФ на соцвиплати

Отримані від МВФ $2,7 мільярда пла-
нують направити на соціальні виплати. 
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шми-
галь, пише «Фінанси.ua». «23 серпня ми 
отримали 2,7 мільярдів доларів від МВФ. 
Це не кредит, а безповоротна допомога», 
- зазначив він. «Ці кошти сприятимуть 
макроекономічній стабільності, дозволять 
збільшити соціальні виплати і підтримати 
українську економіку на шляху її віднов-
лення», - додав прем’єр. 
один працівник утримуватиме 

кількох пенсіонерів
Міністр фінансів Сергій Марченко 

заявив, що людям віком від 40 років 
не варто розраховувати на державні 
пенсії. Тобто люди, які не відкладають 
накопичення в недержавні пенсійні фон-
ди, у майбутньому в принципі будуть поз-
бавлені пенсій. На сторінці у Facebook він 
дав цьому пояснення. «Солідарну систему 
вигадали в 19 столітті, вона схожа на фі-
нансову піраміду, коли велика кількість 
працездатного населення фінансує пен-
сіонерів. Вона працює так: відрахування 
з вашої зарплати у вигляді єдиного соці-
ального внеску надходять до Пенсійного 
фонду та відразу перерозподіляються й 
виплачуються нинішнім пенсіонерам. Уже 
зараз кількість пенсіонерів майже зрівня-
лась з кількістю працюючих, які сплачу-
ють внески ЄСВ. Темпи старіння населення 
такі, що число працюючих буде постійно 
скорочуватись, а кількість пенсіонерів 
зростати. Це створює ризик, що на одного 
працюючого буде приходитись декілька 
пенсіонерів. Саме тому тим, кому зараз 40 
років, вже треба думати про пенсійні нако-
пичення», - сказав він.

опалювальний сезон 
під загрозою

Оператор газотранспортної системи 
України заявляє про збільшення боргів 
облгазів до загальної суми 9,2 млрд грн, 
а це ставить під загрозу стабільне про-
ходження опалювального сезону. З них 
7 млрд грн заборгували облгази Фірташа. 
Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ. Опе-
ратор заявив, що частина облгазів продов-
жує практику несанкціонованих відборів 
палива з ГТС. Компанія, зокрема, вказує 
на збільшення боргу Донецькоблгазу. На-
цкомісія з енергетики анулювала ліцензію 
компанії з 1 серпня, а у Раді нацбезпеки з’я-
сували, що Донецькоблгаз належить двом 
компаніям з Гонконгу. Зросли також борги 
Тернопільміськгазу - майже на 13 млн грн - 
до 0,6 млрд грн, пише «Економічна правда». 

Що буде з цінами восени
Українцям варто готуватися до того, 

що ціни на товари та послуги продов-
жать зростати, вважають експерти. У 
переліку товарів, які, швидше за все, до-
рожчатимуть восени, чимало важливих 
продуктів харчування, передає ТСН. Зо-
крема, хліб і надалі збільшуватиметься в 
ціні - орієнтовно на 1,5% на місяць. Такий 
прогноз зробив голова Економічного дис-
кусійного клубу Олег Пендзин. І це,  не-
зважаючи на те, що цього сезону Україна 
збере рекордний урожай зерна - понад 70 
млн тонн. Головна причина подорожчан-
ня - зростання тарифів на електроенер-
гію для підприємств. Очікується, що м’ясо 
здорожчає на 5-10%. Розгін цінників вже 
почався. Причини ті ж: компослуги (в тва-
ринництві використовується багато води і 
електроенергії) та корми. З тієї ж причини 
можуть подорожчати яйця. Від осені цін-
ники, ймовірно, повернуться до квітнево-
го рівня - 38 гривень за десяток.

україна Світ

ольга чоРНа.
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У кожного народу є генії, які 
по-особливому вписали свої  
імена в історію країни. Своєю 

самовіданною щоденною працею, 
невтомним служінням Богу  і 
людям та самопожертвою вони  
дбали про кращу долю для своєї 
Батьківщини, та навіть поплати-
лися за це своїм життям. До таких 
відноситься Блаженний священ-
номученик Симеон Лукач з села 
Старуня Богородчанського району 
Івано-Франківської області. Його 
ім'я стоїть поряд з іменами провід-
них  світочів Григорія  Хомишина 
та Івана Слезюка...

Симеон Лукач (1893-1964) - підпіль-
ний єпископ УГКЦ, небезпечний для то-
дішньої влади духовний провідник, за ак-
тивну священничу працю двічі ув'язнений 
у радянських таборах, у 2001 році прого-
лошений Папою Римським Іваном Пав-
лом ІІ Блаженним. Його лекції, проповіді, 
спосіб життя та страдницький шлях стали 
справжнім зразком священничого ідеалу...

Минулого тижня, якраз  у День неза-
лежності нашої держави, священнослужи-
телем греко-католицької  церкви cвятого 
великомученика Димитрія Солунського 
села Самолуски, що на Гусятинщині, отцем 
Ігорем Футою була організована поїздка 
до "Центру паломника Блаженного  свя-
щенномученика Симеона Лукача", що  діє 
при парафії святих апостолів Петра і Пав-
ла у мальовничому куточку села Старуня.  
Більше десяти років служить тут отець 
Ярослав Середюк, який разом з отцем Іго-
рем  навчався в духовній семінарії і не раз 
запрошував однокурсника до себе. Все, що 
сьогодні є у цьому історичному селі і ма-
нить паломників, чимала заслуга саме отця 
Ярослава. То ж поїздка одразу обіцяла бути 
цікавою, духовно багатою та насиченою.

Зранку група з тридцяти чоловік, в 
числі якої була і я, зручно вмостившись 
в автобусі та помолившись Господу, ви-
рушила  до Старуні - місця народження, 
життя та смерті Блаженного священно-
мученика УГКЦ Симеона Лукача. Оскільки 
Божественна літургія була запланована на 
після обіду, то  було достатньо часу, щоб 
погуляти Івано-Франківськом, відвідати 
деякі його святі місця та подивитись, як 

тут відзначають 30-у річницю народжен-
ня України. До Старуні прибули дещо ра-
ніше, то мали змогу розгледіти місцевість 
і насолодитись її красою, особливістю та 
святістю. Вражали храм святих апостолів 
Петра і Павла, прилегла територія, яку 
прикрашали різнобарвні гортензії, де-
рев'яний музей та неймовірна Хресна до-
рога, довжиною у півкілометра.

 Вислухавши святу Літургію та при-
йнявши святу тайну сповіді, паломники 
побували в музеї "Блаженного Симеона 
Лукача та підпільної УГКЦ". Серед екс-
понатів музею можна побачити духовне 
й матеріальне надбання переслідуваної 
церкви: предмети побуту, одягу, духовну 
друковану та рукописну тогочасну літе-
ратуру, елементи вишивки, священничий 
одяг, ризи, богослужбовий посуд, тогочас-
ні фото, образи та ікони. Окрім того, тут 
представлені особисті речі Блаженного 
Симеона Лукача. 

Далі прочан вабила Хресна дорога. 
Знаменитий хрест, висота якого сягає 25 
метрів на вершині Хресної дороги став 
справжньою візитівкою святого місця,  На 
самому початку розташоване відновлене 
джерело Матері Божої Неустанної Помо-
чі, яке постало на місці закиненої крини-
ці. Отець Ярослав відправив молебень 
та освятив воду, якою окропив прочан. 

Звідси й почалась хресна хода. Паломники 
зупинялись біля кожної стації, роздуму-
ючи над страстями Ісуса Христа. Вразила 
композиція символічного Гробу Господ-
нього на XIV стації Хресної Дороги, вико-
нана у стилі мозаїчного панно. Ще більше 
захоплення на завершення  викликав зга-
дуваний раніше хрест у вигляді металевої 
конструкції з перфорованою обшивкою, 
комплексним підсвіченням,  з влаштованою 
всередині Каплицею Святої  Родини з прозо-
рими скляними стінками та куполом,  що до-
повнює ледь помітний силует Ісуса Христа. 

Коли  стемніло і засвітився хрест, вра-
жень не передати. Як і не передати слова-
ми вражень від поїздки. Люди насамперед 
вдячні отцю Ігорю Футі  за організацію 

подорожі. Як він сам сказав, ідею поїхати 
в Старуню з метою попурилізації  достой-
них імен наших святих виношував давно. 
Вдячний Богу, що збулося. 

Щиро вдячні паломники і отцю Ярос-
лаву Середюку за приділений час,  святу 
літургію, цікаву екскурсію у музеї та  роз-
повідь  про Блаженного  Симеона Лукача, 
про  сторінки з його життя і діяльності, які 
мало кому відомі, і за те, що робить усе , 
щоб якомога більше вірян дізналися про 
нескореного священномученика.  Нехай 
Господь щедро винагородить  працю отців  
у Христовому винограднику. Вдячні також  
пані Марії  Дичці, яка усю подорож підтри-
мувала у молитві. 

Марія МАЙДАНЮК. 
Фото авторки.

 ПаломницТво на баТьківщину блаженного 
СимеоНа Лукача

Восени погода в Україні буде 
мінливою - синоптики передбачають 
комфортний вересень, дощовий 

жовтень і морозний листопад. 

Метеорологи зазначають: довгостроковий прогноз 
може змінюватися, адже важко детально передбачити 
погоду на три місяці вперед, передає 24 канал.

З початку вересня в Україні передбачають ще 10 
днів літа. Спершу буде сухо та сонячно, а потім при-

йдуть дощі. Однак стовпчики термометрів все ж підій-
матимуться до +25 градусів.

Далі опади припиняться, а температура повітря 
знизиться - вдень не вище +18 градусів, вночі - близь-
ко +5 градусів. Із 20 вересня ще більше похолодає - аж 
до +10…+12 градусів. Падатимуть дощі, але наприкінці 
місяця буде сухо та похмуро.

У жовтні прохолода прийде вже з перших днів і по-
силиться опадами. Та до кінця першої декади потеплі-
шає, а до середини місяця погода стане майже верес-
невою: вдень до +20 тепла, сухо і сонячно. Однак уже 

через день-два погода різко зміниться: температура 
впаде більше, ніж на 10 градусів, до +6…+8 градусів і 
налетять холодні дощі. Глибока осінь прийде після 25 
жовтня, коли циклон з півночі принесе короткочасні, 
але відчутні морози - вночі може бути до 7 градусів 
нижче нуля.

Листопад розпочнеться холодними дощами, які 
після короткої перерви зміняться на дощі зі снігом - 
тепла не варто чекати. У кінці першої декади небо про-
ясниться, на більшу частину країни, окрім південних 
областей, прийдуть невеликі нічні морози. Вдень тем-
пература буде близькою до нуля або трохи вищою. У 
середині місяця потеплішає, але може випасти перший 
сніг.

Якою буде погода восени
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кліМакс – Як ДоПоМогТи 
собі бЕЗ аПТЕчНих ліків

Сучасна медицина не розглядає менопаузу як 
повноцінне захворювання. Тож вважається, що 
й призначення традиційного лікування буде 

недоречним. Чому ж клімакс у багатьох жінок стає 
важким випробуванням для здоров’я? Насправді 
цей природний стан супроводжується складним 
процесом перебудови роботи органів ендокринної 
системи. І в клімакс важливо дбайливо ставитися до 
себе та підтримати організм.

корекція раціону 
Основна причина гормонального дисбалансу у жінок в пе-

ріод менопаузи – це домінування чужорідних естрогенів. Вони 
потрапляють в організм, маскуються під власні статеві гор-
мони та починають вклинюватися в роботу всієї ендокринної 
системи. Тому нерідко в клімакс діагностують фібрози, міоми, 
дисплазії, злоякісні утворення в молочних залозах. І єдиний 
правильний засіб лікування – це знизити рівень чужорідного 
гормону й боротися з домінуванням естрогенів через правиль-
не харчування.

як шкідливий естроген потрапляє в організм: 
- Через м’ясо тварин і птахів, які вигодовуються гормонами, ан-

тибіотиками, зерном.
- Через пластик низької якості (упаковка, вода в пляшка).
- Надмірне споживання молочної продукції.
- Зловживання смаженою їжею.
- Вживання рафінованих продуктів (білий хліб, цукор, білий рис).

які продукти важливі у клімакс: усі види капусти (а най-
краще – броколі); насіння льону; крес-салат, кінза, шпинат; сирі 
овочі; кислі фрукти, всі ягоди; жирна морська риба, морепро-
дукти; грецькі горіхи; масло гхі.

чай при менопаузі
Усунути неприємні симптоми допоможуть збори на основі 

«жіночих» трав. Такими здавна вважаються м’ята, шавлія, мелі-
са, борова матка, ромашка, лаванда, мати-й-мачуха.

Необхідні компоненти для чаю: 1 ч. ложка насіння фенхе-
лю, 1 ч. ложка квітів лаванди, 2 ч. ложки сухого листя кропиви, 
2 ч. ложки меліси, 1 л окропу.

Усі інгредієнти потрібно змішати, висипати в емальовану чи 
металеву каструлю. Залити окропом, дати постояти 30 хвилин. 
Вживати по 1 склянці щодня перед сном. Тривалість курсу – 3 
тижні. Пам’ятайте, що організм має здатність звикати до трав. 
Тож після пройденого курсу замініть декілька інгредієнтів, на-
приклад, на м’яту чи квіти ромашки. І знову вживайте 3 тижні.

Дихайте!
Науково доведено, що збій гормональної системи завжди 

межує зі стресовим фактором. Слідкуйте за диханням, аби воно 
було рівномірним і глибоким. 

циркадні ритми в клімакс
Ця методика лікування гормональних збоїв рекомендує 

жити за ритмами природи. Фізіологічні процеси в нашому тілі 
тісно пов’язані з активністю сонця. Тож ранній підйом – осно-
ва багатьох методів лікування нетрадиційної медицини. Якщо 
почати працювати та харчуватися за біоритмами, то симптоми 
часто проходять самостійно.

яких правил слід дотримуватися в клімакс? Просинатися 
у період з 5 до 6:30 ранку. Навчитися прокидатися без будиль-
ника, аби не створювати додатковий стрес. Лягати не пізніше 
22 години. Останній прийом їжі – 18:00.

Фізіотерапевтичні методи 
Завжди дбайте про правильний кровообіг, очищення лім-

фи та нормалізацію гормональних процесів. Про всі ці здорові 
аспекти життя здатна подбати фізіотерапія. Найкращими про-
цедурами для жінок у клімактеричному періоді вважаються 
фінська сауна, чан, суха вуглекисла ванна, магнітотерапія. У до-
машніх умовах в клімакс ви можете ввести комплекси водних 
процедур – це магнієві ванни та щоденний контрастний душ.

буряковий фреш
Сік із сирого буряка вважається ефективним народним методом 

від приливів. Якщо у вас спостерігається надмірне потовиділення, 
різке почервоніння шкіри, свербіж обличчя, то це також симптоми 
менопаузи. Ці прояви в клімакс знижує регулярне вживання фрешу.

як приготувати та вживати: з 2 буряків слід вичавити сік, до-
дати 1 ч. ложку меду і 3 ст. ложки лимонного соку. Пити щоранку до 
сніданку протягом 10 днів. Після цього зробіть паузу на 2 тижні і 
знову можете почати пити фреш.

ТРави-цілиТЕлі
Кріп – для лікування 

анемії, серця та шлунка
Зелень кропу – комора вітамінів. Настої 

рослин і насіння мають лікувальні властиво-
сті. Рослини, багаті вітамінами, мінеральни-
ми солями, органічними кислотами, широко 
використовують в дієтичному харчуванні та 
з лікувальною метою. 

Листя кропу застосовують при лікуванні 
анемії, тому що в ньому багато заліза й віта-
мінів. Завдяки заспокійливій, протиспазма-
тичній   і сечогінній дії його застосовують 
при гіпертонії, порушеннях серцевого рит-
му, атеросклерозі. 

Корисний кріп  також при захворюван-
нях шлунково-кишкового тракту як спаз-
молітичний, вітрогінний, знеболювальний 
засіб. З цією метою використовують або на-
стій насіння кропу (1 ст. ложка на 1 склянку 
окропу), або просто приймають 1 ч. ложку 
порошку насіння за пів години до їжі. Будьте 
здорові!  

Імунітет є природним 
захистом нашого ор-
ганізму від шкідливих 

мікробів, вірусів і хвороб, 
саме тому його зміцненням 
і підвищенням необхідно 
займатися постійно. Най-
кращим періодом для цієї 
мети є літо і початок осені, 
адже саме тоді найбільше 
свіжих овочів і фруктів, а, 
отже, вітамінів і корисних 
речовин.

Імунний захист нашого орга-
нізму працює постійно, оскіль-
ки уникнути атаки чужорідних 
клітин не вдається. А це, та ще 
деякі інші умови (в тому числі 
вживання надмірно жирної їжі, 
тривалий курс лікування анти-
біотиками, негативний вплив 
оточуючого середовища, стреси і 
вік) пригнічує імунітет, ослаблює 
його. Постійна втома, безсоння, 
сонливість, часті випадки засту-
ди можна вважати головними 
ознаками цього стану.

Добірка рецептів
Вживання меду в якості за-

гальнозміцнюючого засобу є 
завжди актуальним. Його можна 
пити з чаєм, особливо ефектив-
но у сполученні з соком лимону. 
Пити по пів склянки два рази на 
день протягом трьох тижнів.

Чудовим тонізуючим та вітамі-
нізуючим засобом є відвар з ягід 
і  трав. Для його приготування 
необхідно заготовити трав’яну 
суміш, в яку включити по сто 
грамів м’яти, квіток каштану, 
іван-чаю, меліси. Все ретельно 
подрібнити, взяти п’ять столо-
вих ложок отриманої суміші, за-
лити 1 л окропу. Після цього ка-
стрюлю необхідно поставити на 
маленький вогонь і тримати (піс-
ля закипання) протягом 5  хви-
лин. Далі відвар необхідно зали-
шити для настоювання на кілька 
годин. Потім відвар процідити і 
додати в нього 2 л компоту, який 
приготували з ягід (свіжих, замо-
рожених, сушених) вишні, сморо-
дини, полуниці, калини. Компот 
варити, не додаючи цукор. Такий 
ароматний напій слід приймати 

по півлітра на день. Пити за пів 
години до прийому їжі.

Ось ще один не тільки корис-
ний, але і дуже смачний ре-
цепт. Подрібнити півкілограма 
журавлини, склянку очищених 
волоських горіхів, чотири вели-
ких зелених яблука (очищених 
від серцевини). Отриману суміш 
залити 100 мл води, додати 0,5 
кг цукру. Суміш поставити на 
вогонь і, помішуючи, довести до 
кипіння. Вживати по столовій 
ложці протягом дня.

Можна пропустити через м’ясо-
рубку по пів кілограма кураги, ро-
дзинкок, чорносливу, волоських 
горіхів. До суміші додати таку 
ж кількість меду, все ретельно 
розмішати, перекласти в посуд з 
кришкою, зберігати в холодиль-
нику. Вживати по столовій ложці 
натще, за пів години до сніданку.

Чудово впливає на імунітет 
склад, приготовлений з лимон-
ного соку (чотири великих пло-
ди), половини склянки соку алое, 
300 г рідкого меду і пів кілограма 
подрібнених волоських горіхів. 
Суміш розмішати і додати в неї 
200 мл горілки. Приймати по 
столовій ложці тричі на день за 
півгодини до прийому їжі.

Дуже добре під час епідемій 
грипу підтримувати імунітет 
такою сумішшю: з’єднати сві-
жовичавлені соки моркви та 
редьки, по 100 мл, додати по сто-
ловій ложці лимонного, журавли-
ного соку. В готову суміш додати 
ще столову ложку рідкого меду. 
Випивати протягом дня. Щодня 
робити нову порцію.

А ось ще один ефективний ре-

цепт для стимулювання імун-
ної системи: змішати і подрібни-
ти по 150 гкропиви і лимонника, 
додати 50 г шавлії. Тепер чайну 
ложку трав заварити в термосі 
200 мл кип’ятком. Настояти та-
кий засіб не менше двох годин, 
потім процідити і з’єднати з чай-
ною ложкою рідкого меду. Вжи-
вати зранку, після прийому їжі.

Чудовий тонізуючий, загаль-
нозміцнюючий ефект дають 
свіжовижаті соки. Пити восени і 
навесні курсами із трьох тижнів 
червоні соки (гранат, виноград, 
журавлина, полуниця, вишня, бу-
ряковий (розводити наполовину 
водою).

Імбир також славиться зміц-
нювальними властивостями. 
Для підвищення імунного захи-
сту організму необхідно приго-
тувати такий засіб: очистити і 
подрібнити 200 г імбірного ко-
реня, потім додати тонко поріза-
ну половину лимону і 300 г будь 
яких ягід. Настояти суміш протя-
гом 48 год., після чого процідити 
і віджати. Приймати по столовій 
ложці, розводячи водою.

Для цих цілей можна вживати 
і лимон з медом. Два великих 
лимона разом з цедрою подріб-
нити, додати кілограм меду. Все 
змішати і приймати три рази на 
день по столовій ложці.

Народна медицина у справі 
укріплення захисних сил орга-
нізму є не менш ефективною, 
ніж медикаментозні засоби. 
Деякі рослини і трави дійсно 
можуть підвищувати захисні 
сили організму. Рослини з таки-
ми властивостями називають 
ще імуностимуляторами. Серед 
них можна назвати ехінацею, 
звіробій, женьшень, часник, со-
лодку, алое, чистотіл, лимонник 
китайський, тисячолисник та ін. 
Однак необхідно відмітити, що 
при зловживанні подібними рос-
линами може виникнути висна-
ження організму, що викликане 
надлишковим використанням 
ферментів. До того же деякі тра-
ви можуть стати причиною стій-
кої залежності або звикання.

ЗаПаЛеННя 
СугЛобів: 

корегуємо харчування

У деяких випадках медики радять 
боротися з болем в коліні, плечах і 
так далі не тільки за допомогою ліків. 

Важливо скорегувати харчування. Що саме 
варто їсти – поради спортивних лікарів.

Фахівці радять включити в раціон ряд про-
дуктів, що володіють потрібним ефектом. Про-
тизапальну дію чинять омега-3 жирні кислоти. 
Тож рекомендується більше вживати оливкової 
і лляної олії - для заправки овочевих салатів.

Варто регулярно їсти і жирну червону рибу, 
але якщо є впевненість в її якості. Найкорис-
ніша приправа - куркума. Добре допомагають 
при запаленні, також стимулюють травлення, 
свіжий соковитий ананас і вишня.

Дуже корисним для здоров'я фахівці вва-
жають лимон. Плід також може боротися із 
запаленням. Для кращого ефекту не вживати 
в страви безпосередньо м'якоть, а використо-
вувати цедру лимона .

НаРоДНа МЕДициНа – На ДоПоМогу іМуНіТЕТу



№33 (420) / 1  вересня- 7  вересня 2021 р. №33 (420) / 1  вересня- 7  вересня 2021 р. 8 9Для всієї родиниНаш День nday.te.ua Наш Деньnday.te.ua
СТРУНИ СЕРЦЯ

* * * * *
Згаса краса і відголосся літа,
Пташок не чути радісних пісень.
Вже осінь йде в красі новій сповита,
Стає щораз коротшим світлий день.

Красуне осене, тебе ми не чекали,
Здавалось, літо буде назавжди,
Коли усе навкруг цвіло й квітчалось.
Красуне осене, ще трохи підожди.

Та журавлі у небі пролітають.
– О, земле рідна, – кажуть їй, – пробач.
Краї далекі нас в цей час чекають,
Тобі прощальна наша пісня-плач…

Красуне осене, ти губиш барви літа,
З пожовклим листям йдеш ти у сади
Й дощем приходиш ти щораз омита,
Красуне осене, ще трохи підожди.

Та літо йде, щоб знов колись вернутись,
Ввібравши все від посестри-весни.
Йому лиш осінь й зиму перебути.
О, літечко прекрасне, повернись! 

  * * * * *
Куди спішити? Поїзд вже пішов.
Десь вдалині коліс перестук чути.
Щось загубив, а щось в житті знайшов,
Усе мине й нічого не вернути.

І хоч чогось вичікуєш нераз,
Чимсь нездійсненним знову потішаєш,
Та невмолимо йде-збігає час
Й те, що хотів, не буде, ти це знаєш.

Збіжать, як сон, такі прекрасні дні
І серце мрія не одна овіє,
В душі фантазії залишаться одні,
Бо одурити знов життя зуміє.

Куди спішити? Поїзд вже пішов.
Лиш чути стук коліс на полустанку.
Та й чи потрібно поспішати знов?
Хіба що з мріями прожити до останку…

Все для тебе 
Я сонце для тебе запалюю вранці,
Веселки шлю у грозові дні,
Надвечір засвічую зорі-багрянці
І пишу тобі то вірші, то пісні.

А ти чомусь байдужа, як небо,
Що сяйво промінить навкруг голубе.
Тобі ні віршів, ні пісень не треба,
А блискавки лиш лякають тебе.

Та глянь, подивися, як сонце палає
І воду веселка замріяно п’є,
Й та пісня моя, що у небо злітає,
В цю мить хай збентежить

 серденько твоє…

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ.
   м. Хоростків.

...Ганна мала чоловіка. 
І могла б мати сина. 
Найрідшіші чоловіки 

вітали б її ранніми осінніми 
квітами. І подарунками-
сюрпризами. Готували би щось 
смачненьке. А ввечері всі разом 
ішли б у затишний ресторанчик. 
Цю картину Ганна малює у своїй 
уяві роками...

Своїх дітей Ганна не змогла народити. 
Двох не виносила. Разом з Кирилом опла-
кувала ненароджених малюків. Чоловік 
заспокоював: 

- Будуть у нас ще діти. Мусимо вірити...
І вона вірила. Але лікарі винесли оста-

точний вердикт: не буде малюка, бо біль-
ше не зможе завагітніти. 

А їй усміхалися на вулиці чужі діти. Наче 
розуміли її біль. Наче відчували її любов...

Ганна працювала медсестрою в поліклі-
ніці. По сусідству був дитячий будинок. 
Вона часто спостерігала за дітьми. Сідала 
на лавку неподалік і дивилася, як діти бав-
ляться, чубляться, як плачуть і сміються. 
Тільки, здавалося, їхній сміх інший, аніж 
у тих, які мають батьків. У нього інший 
тембр і відтінок...

А потім замітила русявого хлопчика. А, 
може, це він її замітив. Малий підходив до 
паркану і дивився на Ганну. Спершу вона 
не звернула на хлопчика увагу. А малий, 
бувало, стояв біля паркану доти, поки 
вона сиділа на лавці, або поки не кликала 
вихователька.  

Одного разу підійшла до хлопчика. 
- Як тебе звати? - запитала перше, що 

спало на думку.
- Юрко. 
У синіх очах малого було стільки смутку. 

Він переминався з ноги на ногу. Чекав, що 
вона скаже ще щось. Чи запитає. А Ганна 
не знала, про що розмовляти з малим. У 
дітей своїх знайомих вона запитувала, чи 
вони чемні в садочку, про успіхи в школі, 
чи слухаються батьків. А Юрко інший... 

- Мені пора, - мовила. - Па-па...
Юрко помахав рукою. Ганна не знала, 

що після цього хлопчик гірко плакав. Бо 
думав, може, це була мама. Просто... не впі-
знала його.  

Після цього з Ганною мала розмову Юр-
кова вихователька. Підійшла, коли Ганна 
сиділа на лавці. Просила не турбувати і не 
травмувати хлопчика. 

Тепер Ганна звіддаля спостерігала за 
Юрком. А він знову й знову підходив до 
паркану й дивився на порожню лавку. 

- Я знайшла нашого сина, - сказала чоло-
вікові Ганна. - Його звати Юрком. 

Кирило нерозуміюче глянув на дружи-
ну. 

- Тобто, як знайшла?
- У дитбудинку. Я познайомлю тебе з 

ним. Ми можемо стати йому батьками. 
- Я... не знаю... А де його рідні? Хто вони?
Кирило був у сум’ятті. Він не готувався 

до такої несподіванки. Зрештою, вони ні-
коли з дружиною не обговорювали мож-
ливості взяти у сім’ю чужу дитину. 

...Ганна з Кирилом таки пішли до дитбу-
динку. Як зрадів Юрко, побачивши її!

Доля не гладила хлопчика по голівці. 
Його батьки загинули в автотрощі, коли 
Юркові рік виповнився. Родини, яка би 
взяла малюка до себе, не виявилося. І тут, 
у дитбудинку, чомусь його оминали ті, що 
шукали дітей. Так і доріс майже до п’яти 
років.          

- Юрко - розумний, допитливий хлоп-
чик, - розповідала вихователька. - І слух-
няний. Тільки сміється рідко. 

Зате тепер, коли стояв поруч з Ганною 
та Кирилом, з обличчя малого не сходила 
усмішка. 

Ганна розуміла, що потрібно пройти 
довгий шлях, аби всиновити Юрка. Бю-
рократія... Але їй з чоловіком дозволяли 
на вихідні брати хлопчика до себе. І це 
були його найщасливіші миті. 

...Ганна побачила, що Кирило чимось 
стурбований. 

- Щось трапилось на роботі? - запитала.
- Нічого. Все гаразд. 
- Хвилюєшся, що ми вирішили всинови-

ти Юрка? Не можеш звикнути до цього?
- Ні, зовсім, ні... 
- Може, зле себе почуваєш?
- Скажеш таке. 
Згодом Кирило почав пізно повертатися 

з роботи. Пояснював: у їхньому відомстві 
то перевірки, то ще щось. А вона відчува-
ла: поруч із чоловіком уже не так затишно, 
як було.  

Вона вкотре завела розмову про Юрка. 
Нарікала на бюрократію, бо не могла до-
чекатися, коли їхній хлопчик залишить 
казенні стіни. Кирило мовчав. І це знову її 
насторожило. 

- Нам треба поговорити про інше... про 
нас, - сказав якось невпевнено. 

- Треба, то треба, - відповіла жартома. 
- Це серйозно, Ганно.
Він ніколи не звертався до неї так офі-

ційно. Вона завжди була для чоловіка Ган-
нусею. 

- Ми не зможемо всиновити Юрка. 
- Чому?! Ти не можеш любити його, як 

свого сина? Ти звикнеш... потрібен час... 
- Річ не в тому. У мене буде власна дити-

на. 
- Яка дитина?
- Я зустрів іншу жінку. І вона... вагітна. 
- А як же ми з Юрком? Я ж не зможу вси-

новити його сама. Ти ж розумієш...
- Пробач...
- Як про це Юркові сказати? Як, Кириле?! 

Ми йому подарували надію. А тепер її за-
бираємо. Ми його зрадили. Ти зрадив.

- Я просто хотів свою власну дитину.
- І я хотіла... Вона, ця жінка, знає про 

Юрка? 
- Так, я їй розповів... 
Коли Ганна прийшла до дитбудинку, 

вихователька сказала, що її хоче бачити 
директорка. Виявилося, до неї приходи-
ла майбутня Кирилова дружина і матір 
їхньої майбутньої дитини. Вона сказала, 
що Кирило з Ганною розлучаються. Тому 
про всиновлення хлопчика не може бути 
мови. 

- А він мені про розлучення ще нічого не 
казав, - мовила Ганна й вийшла з кабінету. 

Юрко підбіг до Ганни. Вона обійняла 
його і з очей потекли сльози. 

- Мамо, не плач, - і собі шморгнув носом 
хлопчик. 

Вона не знала, як сказати йому невтіш-

ну новину. 
...Кирило ще до розлучення пішов від 

Ганни. Вони жили в квартирі її батьків, 
тому чоловік ні на що не претендував.   

Ганні дозволили бачитися з Юрком. 
Вона пояснювала йому, що між дорослими 
інколи трапляються непорозуміння, влас-
не, це й сталося. Але хлопчикові було важ-
ко осягнути ці тонкощі. Він лише розумів, 
що в нього не буде справжніх мами й тата.

...Гані стало сутужно з грішми, коли пі-
шов Кирило. Старша сестра була на за-
робітках. Кликала до себе й Ганну. Їй не 
хотілося їхати. Але треба було. Знову по-
яснювала Юркові різні дорослі речі. Слу-
хав мовчки, стиснувши кулачки...     

Минув час. Юрка перевели в інтернат 
для дітей-сиріт. Навчальний заклад був у 
віддаленому райцентрі. Про це Ганна діз-
налася в дитбудинку, коли приїхала у від-
пустку. 

Збиралася до Юрка. Хвилювалася. Ку-
пила смаколиків. Хотіла придбати щось 
з одягу, але не знала, який у нього зараз 
розмір. 

Ганна розповіла Юрковій учительці 
свою історію. Вчителька хлопця хвалила. 
Гарно вчиться, не бешкетує. Лише замкну-
тий. 

Юрко зустрів Ганну прохолодно. Здава-
лося, це був не той хлопчик, якого вона 
знала.  

- Не треба до мене приїжджати! - випа-
лив. - Не треба! Ви мені ніхто! 

На клаптику паперу Ганна написала 
свою адресу. 

- Тримай. Можливо, колись знадобить-
ся...

...Ганна довго працювала за кордоном. 
Коли повернулася, влаштувалася медсе-
строю в приватну клініку. Якось зустрі-
ла Кирила з сином. Щасливі. Згадала про 
Юрка. Завжди відчувала провину перед 
ним. Він уже дорослий. Де він, що з ним? 
Може, поїхати до інтернату й запитати? 
Але поїздку відкладала. Наче, тримало 
щось...

...У двері подзвонили. Ганна нікого не 
запрошувала на день народження. Може, 
сусідка. Пішла відчиняти. Перед порогом 
стояли незнайомі хлопець і дівчина. З бу-
кетом ранніх осінніх квітів.  

- Я - Юрко, - сказав хлопець.   
- Юрко?! Той самий?..
- Пробачте, що тоді в інтернаті... я був 

неправий...
- Ти був дитиною. 
- Я завжди думав про вас. Боявся, що ви 

змінили адресу. 
- Заходьте. Будемо святкувати. У мене 

день народження. Зараз на стіл щось при-
готую. А ти, Юрку, як живеш? 

- Я - медбрат. Закінчив училище. Хотів, 
як ви... бути в медицині. Ми з Танею вирі-
шили побратися. У неї також нікого нема. І 
я... ми хочемо попросити, аби ви нас благо-
словили... як мама... 

Тарілка випала з рук Ган-
ни. Розбилася.

- На щастя, - усміхнувся 
Юрко...  

Сокровенне

Танці - це спорт 
і розвага, 

Краса і наснага. 
Джаз фанк, 

хіп-хоп, леді-денс...
Танцювати 

й виступати 
Здорово й цікаво... 

«Star Dance» - 
ви класні! Браво! 

гніздечко
Сімейне

Ольга ЧОРНА

На фото Івана ПШОНЯКА: 
танцювальний ансамбль 
«Star Dance», м. Тернопіль.

«Благословіть нас....»
Ганна прокинулася пізно. Приготувала каву. 

Пила неквапом. На роботу сьогодні не йде. Щоразу 
відпрошується у свої дні народження. Святкує сама... 

- А ти, Сянько, що маєш до роботи? 
- Та нічого, неділя ж нині. 
- То ходи сюди, - каже баба Зоя якось втаєм-

ничено, посміхаючись самими кінчиками вуст, 
примружуючи свої маленькі сині очі. Оксана не 
любить, коли її Сянькою кличуть, але мовчить, 
бо то ж баба, її старість треба шанувати. 

- Дев’яносто шостий рочок поліз, - говорить 
старенька так, наче то слимак якийсь на бадили-
ну, повільний, як і сама баба, що ходить повагом 
по хаті, спираючись на стару палку, що покійний 
дід Петро витесав.

- Думала, першою сконаю, але ж ні, пан Бог 
так не зробив. Двадцять років минуло, як схоро-
нила чоловіка, а мене тримає, - каже баба і неві-
домо, чи то добре, чи зле, ніякої міни не видає 
її  худе зморщене обличчя. А очі ще жваві, і не 
вилиняли з роками, сині-сині, як небо у літній 
день. Пробивається білим метеликом пасмо во-
лосся, сідає на чоло, лоскоче бабу, вона злиться і 
ховає його під чорну картату хустину, що обрам-
ляє голову по-стародавньому. 

- То йди-но до старої шафи, дістань рудий мо-
литовничок, бо забуду. 

- Не забудете, - відказує Оксана, бо вже знає, 
чого баба хоче, адже черешні доспіли. Вона по-
дає молитовник, підперезаний жовтою стріч-
кою, зав’язаною на бантик.

- Для чого? – думає. – Чи щоб сторінки не роз-
летілися, чи позначений так. 

Сама йде геть, щоб не заважати бабі. Біля 
порогу припиняється, озирається через плече 
і бачить, як та жилавими тремтячими руками 
розв’язує бантик, розгортає молитовник і дістає 
маленьку пожовклу від часу фотографію, що 
знайшла прихисток між такими ж сторінками. 
Оксана усміхається, бо знає цю історію і швидко 
виходить в сад, де черешні дозріли. А баба підно-
сить фото до зблідлих вуст, цілує, хрестить його, 
наче то хтось живий, кладе на долоню і довго 
вдивляється, наче прокручує назад вісімдесят 
довгих важких років…

Вони були сусідами по городах, але у дитин-
стві не зустрічалися. Василько ходив з батьком 
косити спозаранку, а вона помагала матері завж-
ди з полудня. А то, якось, послали Оксану огірки 
вибирати. Уже й цеберко повніло зеленими пу-
затиками, як почула дівчина:

- Помагай, Боже! 
- Дякую, тобі Бог у поміч, - зашарілася, як по-

бачила чорноокого красеня в кількох кроках від 

себе. Спека тоді стояла, ані вітерця тобі. Зоя ви-
терла піт з чола і не встигла й кліпнути, як юнак 
щез, наче його тут не було й  ніколи. Їй якось об-
разливо стало і кепсько на душі.

- Навіть слова не мовив, не сподобалася на-
певно…

Вузькою стежиною, а потім межею, йшла до-
дому і на серці було важко. Аж тут хлопець виріс 
перед очима, зненацька, із зарослих кущів бузи-
ни з’явився.   

- Це тобі, - протягнув рясну черешневу гілку 
ягід, чорних, як його очі.

Їли черешні, сміялися, розмовляли про все на 
світі, і став цей день для них днем народження 
їхньої великої любові. 

Почалася війна. 
- Це тобі моя фотографія, щоб не забувала, - 

сказав Василько, притискаючи Зою до грудей. 
- Ти пиши мені, чекатиму, - тільки й мовила 

дівчина, бо серце стискалося від болю та розпа-
чу. Та ні єдиного листа від коханого не одержала, 
він загинув у першому бою. Залишив лише фо-
тографію і черешневі спогади. 

Зоя довго не виходила заміж, хоча трапляли-
ся хороші  хлопці. Все тепліла надія, що, може, 
повернеться коханий. Але на все воля Божа. 
Зустріла Петра випадково, в автобусі, коли по-
верталася з міста. Він був уважним чоловіком, 
добрим господарем, уважним батьком єдиної 
донечки, яка двох онучок їм подарувала. Чи знав 
він про фотографію? Може й знав… Але ніколи 
й словом не дорікнув. Лише че-
решень не любив. Всі вирубав, 
єдину залишив у саду, яка його 
вже пережила…

Бути мамою...
Материнство - це суміш радості і болю, щастя і тривоги, сміху і неспокою...
Бути мамою - це брати силу з безсилля, це мати повну голову клопо-

тів і безмірну любов в серці. То оглядатися на крик "мамо!" навіть, якщо 
плаче чужа дитина.

Бути мамою - це дивитись на безхатченка іншими очима, з думками: 
хтось ним вагітнів, в муках народжував, хтось виховував і годував... То 
чому ж так сталось з його життям? Він - чиясь дитина.

Бути мамою - це прив'язуватись ременем безпеки і просити водія, 
щоби їхав обережно, не надто швидко, бо... я - мама.

Бути мамою - це дивитись на світ, людей, дітей очима Мами. Це поча-
ти більше розуміти своїх батьків у той час, коли я їх зовсім не розуміла.

Бути мамою - це непокоїтись чи "не душно, не зимно" дитині, чи не 
замало, чи може, забагато? Це слова "не можна і можна, не треба і треба".

Бути мамою - це лікувати кашель і нежить восени і взимі, алергію на-
весні, а в літі клеїти пластир на коліна і долоньки, купляти гелі і спреї 
від комарів і бальзами для безпечної засмаги... Це стільки всього, і це 
так боятись щось упустити, не догледіти, не встигнути.

Бути мамою - це інколи така тотальна втома, такі оголені нерви. Це 
інколи сіпання лівого ока і валеріанка на ніч. Так, мами часами п'ють 
валеріанку або біфрен.

Бути мамою - це бути на сьомому, а може, навіть і на восьмому небі 
від щастя, коли обіймаєш свою дитину, коли радієш "кіндеру" разом з 
дитиною, коли знову граєш м'яча, квача і в баскетбол...

Бути мамою - це двожилавість, це благословення, це дар Бога.
Бути мамою - це щодня молитись про поміч, це вже дбати не лише за 

себе, це розуміти - ти не маєш права здатись. Бо ти - МАМА.

Подрузі
Каті ГриГоращуК приСвячую.

Вже давно не слухаю новин, проте, вони все одно просочуються зу-
сібіч. Не дивлюсь телевізор, але люблю радіо. Вчора по радіо сказали, 
що з неба осипаються зорі - ідуть зорепади... Тож скільки мрій можна 
намріяти під ці зорепади! І я забажала, щоби ти була щасливою. 

Ми ішли стежками спекотного липня, вдягнені в плаття із "секонд 
хенд" і я тобі побажала щастя, а ти відповіла «навзаєм". Колись я тебе 
вимолила, колись я тебе випросила в Бога, а тоді ми познайомились і 
я тебе впізнала. Моя рідна людино. І хай ми різної крові, і хай ми різ-
ного віку, але духу одного. Ми говоримо про Бога, ти пояснюєш мені 
незрозумілі місця з Біблії, ти схожа на Мавку з ,,Лісової пісні", ти трохи 
несхожа на людей цього віку. Ти - ніжність, ти - пісня. Скоро тебе по-
кличуть вітри закордоння, і ти поїдеш, а я скучатиму. Дивитимусь фото 
чужої країни, ставитиму "лайки" і... чекатиму. Чекатиму твого приїзду і 
улюбленого мохіто, білого шоколаду з мигдалем, а головне - тебе, твоєї 
присутності, твого голосу, твоєї пісні...

А поки що літо, а поки що ти тут, а поки що ідуть зорепади. Зорі па-
дають... Тож, будьмо! І будьмо щасливими під цим зорепадом, під цим 
небом, і зараз, й опісля. Будьмо...

Неля ДРИБОТІЙ.

НевигаданеЧерешневі спогади

Раїса ОБШАРСЬКА

Образки
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АМАТОРСЬКИЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ

У 4 турі великогаївський «Агрон» міні-
мально переміг «Ураган» з Івано-Франків-
ської області – 1:0.

Теребовлянська «Нива» на виїзді по-
ступилася 2:3 івано-франківському «При-
карпаттю-Тепловик», 

У 5 турі теребовлянці прийматимуть 
«Юність» з Верхньої Білки (Львівщина), 
а великогаївська команда поїде в гості, 
де поміряється силами зі ще одним пред-
ставником Львівщини – командою «Фе-
нікс» (Підмонастир).

ВИЩА ЛІГА. 13 ТУР
ФК «Нараїв» – «Медобори» (Зелене) – 

1:3 (1:3)
 «Рідна Борщівщина» – «Поділля» (Ва-

сильківці) – 0:1 (0:1)
Матчі «Нива» (Теребовля) – «Кри-

стал-U-19» (Чортків), «Агрон-ОТГ» (В. Гаї) 
– «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) за 
календарем будуть зіграні 1 вересня.

Учасник вищої ліги чемпіонату Терно-
пільської області 2021 року та півфіналіст 
кубка області – ФК «Тернопіль-ТНПУ» спо-
вістив Асоціацію футболу Тернопільщини 
проте, що знімається зі змагань.

Тернопільська команда з 14-ма очками 
займає 6 місце з 10 команд учасників вищої 
обласної ліги. Зважаючи на те, що ФК «Тер-
нопіль-ТПНУ» зіграв у чемпіонаті Терно-
пільської області більше половини матчів, 
у всіх решта поєдинках команді з Тернопо-
ля буде зараховано технічні поразки (0:3).

* * * * *
ПЕРША ЛІГА. 12 ТУР

ФК «Мельниця» (Мельниця-Поділь-
ська) – «Віго-Острів» – 0:1 (0:0)

«Нива» (Городниця) – ФК «Трибухівці» 
– 2:1 (2:1)

 «Колос» (Бучач) – ФК «Вишнівець» – 
2:1 (1:0)

ДРУГА ЛІГА. 12 ТУР
«ПрофАгро» (Кременець) – ФК «Ска-

лат» – 2:0 (2:0)
 «Нічлава» (Копичинці) – «Олімпія» 

(Клювинці) – 1:1 (1:0)
 «Поділля» (В. Березовиця) – «Колос» 

(Зборів) – 7:3 (4:1).

«Нива» - у лідерах Першої ліги
23 серпня футбольний клуб «Нива» Тернопіль у 5 турі чемпіонату 

Першої ліги на виїзді здобув перемогу на кременчуцьким «Кременем».

Гості активно почали 
зустріч і на 19-й хвилині 
вийшли вперед, а 

ще через вісім хвилин 
збільшили свою перевагу. 

На початку другого тайму було 
багато боротьби, «Нива» грамотно 
грала за рахунком, але на 82-й хви-
лині пропустила – 1:2.  Та, на щастя, зрівняти рахунок господарі так і не змог-
ли. 

А вже минулої суботи у 6 турі чемпіонату Першої ліги у домашній грі 
«Нива» зіграла внічию з волочиським «Агробізнесом».

Підопічні Ігоря Климовського виграли старт зустрічі, повівши у рахунку, 
та продовжили пресингувати суперника. 

А ось друга половина зустрічі почалася з атак гостей, одна з яких заверши-
лася взяттям воріт – 1:1. 

Підсумкова нічия стала справедливим результатом. Після цього матчу 
«Нива» набрала 11 очок і залишилася в першій четвірці турнірної таблиці.

Тернопільський футбол

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
Донецький "Шахтар" зіграв внічию проти французького 

"Монако" та вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів: "Шах-
тар" (Україна) - "Монако" (Франція) 2:2 (Перший матч - 1:0). 

На цій стадії у боротьбу за трофей вступає і київське «Ди-
намо».

Результати жеребкування групового 
турніру Ліги чемпіонів 2021/22:

Група A: Манчестер Сіті, ПСЖ, РБ Лейпциг, Брюгге
Група B: Атлетіко Мадрид, Ліверпуль, Порту, Мілан
Група C: Спортінг Лісабон, Борусія Дортмунд, Аякс, Бешик-
таш
Група D: Інтер Мілан, Реал Мадрид, Шахтар, Шериф
Група E: Баварія, Барселона, Бенфіка, Динамо Київ
Група F: Вільяреал, Манчестер Юнайтед, Аталанта, Янг Бойз
Група G: Лілль, Севілья, Зальцбург, Вольфсбург
Група H: Челсі, Ювентус, Зеніт, Мальме.

ЛІГА ЄВРОПИ
Луганська "Зоря" поступилась віденському "Рапіду" у 

плей-офф кваліфікації Ліги Європи: "Зоря" (Україна) - "Ра-
під" (Австрія) 2:3 (Перший матч - 0:3)

"Рапід" зіграє у груповому етапі Ліги Європи. На "Зорю" че-
кає Ліга конференцій.

Результати жеребкування групового
 турніру Ліги Європи 2021/22:

Група A: Олімпік Ліон, Рейнджерс, Спарта Прага, Брондбю
Група B: Монако, ПСВ, Реал Сосьєдад, Штурм
Група C: Наполі, Лестер, Спартак Москва, Легія
Група D: Олімпіакос, Айнтрахт Франкфурт, Фенербахче, 
Антверпен
Група E: Лаціо, Локомотив Москва, Олімпік Марсель, Гала-
тасарай
Група F: Брага, Црвена Звезда, Лудогорець, Мітьюлланд
Група G: Байєр, Селтік, Бетіс, Ференцварош
Група H: Динамо Загреб, Генк, Вест Хем, Рапід Відень

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
Результати жеребкування групового 
турніру Ліги конференцій 2021/22: 

Група A: ЛАСК, Маккабі Тель-Авів, Алашкерт, ГІК
Група B: Гент, Партизан, Флора, Анортосіс
Група C: Рома, Зоря, ЦСКА Софія, Буде-Глімт
Група D: АЗ Алкмаар, ЧФР, Яблонец, Рандерс
Група E: Славія, Фейєнорд, Уніон, Маккабі Хайфа
Група F: Копенгаген, ПАОК, Слован, Лінкольн
Група G: Тоттенхем, Ренн, Вітесс, Мура
Група H: Базель, Карабах, Кайрат, Омонія

Три українських клуби 
гратимуть на груповому 

етапі Єврокубків

Єврокубки ПаРаліМПіаДа: 
феєричні 

українські перемоги
24 серпня розпочалися XVI літні 

Паралімпійські ігри у Токіо, які 
триватимуть до 5 вересня. 

За шість перших днів змагань у скарбничці 
"синьо-жовтих" вже 54 нагороди: 12 золотих, 
27 срібних та 15 бронзових. Україна йде на 

п'ятому місці в медальному заліку та на четвер-
тому за кількістю нагород.

Це вселяє впевненість, що на день виходу газети наші атле-
ти збільшать кількість медалей. 

А поки-що називаємо прізвища  медалістів Паралімпіа-
ди-2020, якими вже гордиться Україна.

"ЗОЛОТО": Єлизавета Мерешко (плавання, дві золоті наго-
роди), Мар'яна Шевчук (пауерліфтинг), Анна Стеценко (пла-
вання), Євген Богодайко (плавання), Максим Крипак (плаван-
ня), Михайло Сербін (плавання), Денис Дубров (плавання), 
Оксана Зубковська (легка атлетика, стрибки у довжину), Ро-
ман Полянський (академічне веслування), Марина Литовчен-
ко (настільний теніс), Андрій Трусов (плавання).

"СРІБЛО": Антон Коль (плавання), Артем Манько (фехту-
вання на візках), Олена Федота (фехтування на візках), Максим 
Крипак (плавання), Олексій Вірченко (плавання), Єлизавета 
Мерешко (плавання), Владислав Білий (легка атлетика, ме-
тання списа), Сергій Кліпперт (плавання), Катерина Денисен-
ко (плавання), Андрій Трусов (плавання, дві срібні нагороди), 
Кирило Гаращенко (плавання), збірна України (фехтування, 
шпага), Анастасія Москаленко (легка атлетика, метання була-
ви), Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра), Ірина 
Гусєва (дзюдо), Віктор Смирнов (плавання), Наталія Морквич 
(фехтування на візках), Денис Остапченко (плавання), Наталія 
Олійник (пауерліфтинг), Ілля Яременко (плавання), Анастасія 
Мисник (штовхання ядра), Віктор Дідух (настільний теніс), 
Андрій Дорошенко (стрільба із пневматичної рушниці), Ігор 
Цвєтов (легка атлетика, біг на 100 м), Михайло Сербін (пла-
вання), Яна Лебедєва (легка атлетика, метання диска).

"БРОНЗА": Євгенія Бреус (фехтування на візках), Анна 
Гонтар (плавання), Юлія Павленко (легка атлетика, стрибки у 
довжину), Єгор Дементьєв (велоспорт), Юлія Іваницька (дзю-
до), Наталія Ніколайчик (дзюдо), Іван Май (настільний теніс), 
Максим Ніколенко (настільний теніс), Руфат Магомедов (дзю-
до), Олександр Назаренко (дзюдо), Максим Веракса (плаван-
ня), Ірина Щетник (стрільба із пневматичної рушниці); збірна 
України (плавання, естафета 4*100 м вільним стилем), Роман 
Павлюк (легка атлетика, стрибки у довжину), Зоя Овсій (легка 
атлетика, метання диска).

Про нові здобутки наших паралімпійців – 
у наступних випусках «Нашого ДНя».

* * * * *

У Любліні (Польща) пройшов Чемпіонат 
світу з легкої атлетики серед спортсме-
нів з порушеннями слуху. У змаганнях 

брали участь 330 спортсменів з 41 країни. 
У складі національної дефлімпійської ко-

манди України змагалася представниця терно-
пільського Інваспорту,  майстер спорту Руслана 
Муравська, яка у стрибках у висоту з результа-
том 1.67 завоювала срібну нагороду.

* * * * *

У румунському місті Орадя на Чемпіо-
наті світу з пауерліфтингу серед ве-
теранів, юніорок та юніорів, юнаків 

та дівчат гідно представила наш край вихо-
ванка Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів 
спорту, майстер спорту України міжнародно-
го класу Марія Полянська, яка минулого міся-
ця стала віце-чемпіонкою Європи.

Першого ж змагального дня у ваговій категорії до 47 кг серед дівчат Марія стала 
чемпіонкою світу з трьома новими рекордами світу і Європи: у присіданні – 160,5 
кг; у тязі – 150;  у сумі триборства – 385,5 кг.

спортивна слава Тернопілля
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Хлопчиків і дівчаток готував до цієї 
важливої події під час літніх канікул 
парох отець Богдан Зінченко. У храмі 

діти вивчали катехизм, молитви, пізнавали 
правди християнської віри. 

У цей особливий день хресні батьки за руки при-
вели до церкви своїх похресників - першопричасників, 

щоб відновити обітниці дані в Таїнствах Хрещення і 
Миропомазання та прийняти Євхаристійного Ісуса.

Після Святої Літургії на згадку отець Богдан вручив 
дітям пам’ятки та альбоми Урочистого Святого При-
частя, а маленькі християни віршами і піснями подя-
кували Господу за великий дар прийняти Його до своїх 
сердець. Родзинкою свята стала танцювальна компо-
зиція «Наш прапор — наша гордість», яку підготувала 

перша вчителька першопричасників Галина Кіцак.
На завершення духовного свята та 30-ї річниці не-

залежності України діти разом з батьками, хресними і 
родичами молитвою згадали тих, хто віддав своє жит-
тя за волю і незалежність України, а в небо полинув 
гімн «Боже Великий, Єдиний....»

Оля ЗІНЧЕНКО.
Фото Михайло ПрОциК.

Прийди, Ісусе, І будь з нами…
Вже стало доброю традицією, що у дні святкування незалежності України юні 

парафіяни церкви Успення Пресвятої Богородиці із села Городище Козлівського 
деканату приймають святі Тайни Сповіді та урочистого Причастя.

У дітей розпочинається навчання у сере-
ду, 1 вересня, і завершиться не пізніше 
ніж 1 липня 2022 року, тобто тривати-

ме не менше 175 навчальних днів. Про це 
повідомляє Міністерство освіти і науки.

Урочистості та шкільні лінійки на честь 1 вересня 
для навчальних закладів не є обов'язковими. Рішення 
проводити святкові заходи чи ні, або в якому форматі, 
залишається за адміністрацією школи.У МОН радять 
перший урок у новому навчальному році присвятити 
святкуванню 30-ї річниці незалежності України.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, 
що навчальний рік в українських школах розпоч-
неться 1 вересня у звичайному режимі. Проте якщо 
буде ускладнення епідситуації та зростання кілько-
сті захворювання на COVID-19, і країна перейде на 
"жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень, то 
будуть працювати тільки ті школи, у яких вакцино-
вано понад 80% педагогів. Всі інші перейдуть на дис-

танційне навчання. 
У МОН закликають педагогів, не перевантажува-

ти учнів. Упродовж навчальних занять важливо про-
водити вправи з рухової активності та вправи гімна-
стики очей. Також для цього можна використовувати 
руханки. Їх можна проводити як під час уроків, так і 
на перервах. Вони дозволяють учням швидко відпо-
чити та покращити самопочуття.

Керівник управління шкільної та дошкільної 
освіти Юрій Кононенко розповів, що учні початкової 
школи навчатимуться без масок. Старші учні повин-
ні надягати маски, але тільки на перервах.

Згідно з повідомленням, за інформацією місцевих 
органів управління освітою станом на 27 серпня всьо-
го вакциновані 501 899 працівників закладів дошкіль-
ної про середньої освіти. Це 50,5% всіх педагогів.

Яким буде початок навчального року в українських школах? 
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UA:Перший
06.05 Невiдомi Карпати.
06.30 М/ф «Лис i дрiзд».
06.40 М/ф «Як козаки олiмпiйцями 

стали».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 02.00, 
05.15 Новини.

07.05, 00.15 Т/с «Масантонiо».
08.05 Маршрутом змiн.
08.20 Геолокацiя: Волинь.
08.50 12 мiфiв про Донбас.
09.40 Т/с «Курорт».
11.30 Вiдтiнки України.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.45, 00.10, 02.35, 05.50 

Спорт.
15.20 Країна пiсень.
16.30 Концерт. Квартет Гетьман.
17.25 Еко-люди.
17.30 #ВУкраїнi.
18.55 Д/с «Дика природа Канади. 

У серцi країни».
19.55, 23.00 Д/с «Найдикiше мiсто 

свiту: Манаус».
21.50 Д/с «Дика природа Канади. 

Дикий захiд».
01.15, 02.40 Суспiльна студiя. 

Головне.
03.50 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».

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

з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 04.10 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.30 «Життя вiдомих 

людей».
11.15, 12.20, 14.05 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксо-

лана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45, 21.45 Т/с «Моя улюблена 

Страшко».
22.45 Х/ф «Рiдня».
01.00 Х/ф «Ва-банк».
02.35 Х/ф «Полтергейст».

Iíòер
03.25, 18.00, 19.00, 02.35 «Стосу-

ється кожного».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 23.00 «Слiдство вели...» з Л. 

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

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iн-

тером».
10.00 «Корисна програма».
12.25 Т/с «Детектив Ренуар».
14.35, 15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випа-

док».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Неймовiрнi пригоди 

iталiйцiв у Росiї».
00.50 Х/ф «Операцiя «Ентеббе».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Факти.
04.50 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох».
11.35, 13.15 Х/ф «Оселя зла 3: 

Вимирання».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.15, 21.30 Т/с «Пес».
16.50, 22.35 Т/с «Дiльничний з 

ДВРЗ».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20, 02.55 Секретний фронт.
01.20 Х/ф «Оселя зла 5: Вiдплата».

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.55 Т/с «Комiсар Рекс».
09.50 МастерШеф.
13.10, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Супербабуся.
20.15, 22.50 Т/с «Пiкнiк».
23.00 Т/с «Все не випадково».
01.05 Т/с «Червонi браслети».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.20 Орел i решка.
09.20 Т/с «Надприродне».
12.45 Любов на виживання.
14.30 Х/ф «Агенти А.Н.К.Л».
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.05 Х/ф «Пiрати Карибського 

моря. На краю свiту».
00.45 Х/ф «Спадкоємцi 3».
02.45 Служба розшуку дiтей.
02.50 Зона ночi.

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

їною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30, 18.00 Т/с «Люся. Iнтерн».
11.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
14.30, 15.30 Iсторiя одного злочину.
16.00 Т/с «Хiд прокурора».
20.10 «Говорить Україна».
21.35 Футбол. Контрольна гра. 

Чехiя - Україна.
23.50, 02.00 Т/с «Вiкно життя 2».
03.10 Гучна справа.
03.40 Реальна мiстика.

ÍТÍ
06.25 «Будьте здоровi».
07.55, 09.00, 17.00, 02.55 «Випад-

ковий свiдок».

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.25 
«Свiдок».

10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Ма-
ямi».

14.50, 23.00 Т/с «Слiпа зона».
18.20 «Вартiсть життя».
00.50 «Легенди бандитського Ки-

єва».
01.50 «Правда життя».
03.00 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi 

байки».

Enter-фіëьм
06.05 Х/ф «Iван i кобила».
07.10, 09.00, 03.20 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 Моя правда.
09.30 «Спогади».
10.00 «Зорянi долi».
10.25 «Моя правда».
11.15 Х/ф «Проект «Альфа».
12.50 Х/ф «Молодий майстер».
14.50, 23.00 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
19.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».

Êаíаë «2+2»
06.00 Х/ф «Тiньовi вовки».
07.55 Х/ф «Харлей Девiдсон i 

ковбой Мальборо».
09.55, 02.00 Т/с «Мисливцi за 

релiквiями».
11.50, 16.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Воїни дорiг».
20.25, 21.30 Т/с «Плут».
22.35, 00.10 Т/с «CSI: Мiсце зло-

чину».
02.45 «Вiдеобiмба 2».
04.55 «Зловмисники».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Англiя - Андорра. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
08.10 Азербайджан - Португалiя. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол 

News.
10.20, 12.45 «Студiя Live».
11.00 U-21. Україна - Вiрменiя. 

Вiдбiр до Євро-2023.
13.20 Нiдерланди - Туреччина. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
15.20 Бельгiя - Чехiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
17.05 Yellow.
17.15 Францiя - Фiнляндiя. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
19.20, 04.40 Огляд 1-го iгрового 

дня. Вiдбiр до ЧС-2022.
20.45, 23.40 «Головна команда».
21.35 Live. Чехiя - Україна. Кон-

трольна гра.
00.30 Огляд 2-го iгрового дня. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
02.50 Вiрменiя - Лiхтенштейн. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
05.50 Програма передач.

UA:Перший
06.05 Невiдомi Карпати.
06.30 М/ф «Некмiтливий горо-

бець».
06.40 М/ф «Як козаки у футбол 

грали».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 02.00, 
05.15 Новини.

07.05, 00.15 Т/с «Масантонiо».
08.05 Маршрутом змiн.
08.20 Геолокацiя: Волинь.
08.50 12 мiфiв про Донбас.
09.40 Т/с «Курорт».
11.30 Вiдтiнки України.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 

студiя.
15.10, 21.45, 00.10, 02.35, 05.50 

Спорт.
15.20 Країна пiсень.
16.20 Д/ф «Бовсунiвськi бабусi».
17.30, 19.55 Д/с «Найдикiше мiсто 

свiту: Манаус».
18.55 Д/с «Дика природа Канади. 

Бiля кромки криги».
21.50 Д/с «Дика природа Канади. 

У серцi країни».
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
01.15, 02.40 Суспiльна студiя. 03.50 

Д/ф «Перехрестя Балу».

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

з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.30 «Життя вiдомих 

людей».
11.15, 12.20, 14.05 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана».
20.36 «ПроCпорт».
20.38 «Чистоnews».
20.45 Т/с «Моя улюблена Страш-

ко».
21.45 «Право на владу».
00.45 Х/ф «Бiйцiвський клуб».
03.25 Х/ф «Пандорум».

Iíòер
05.25, 22.40 «Слiдство вели...» з Л. 

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

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iн-

тером».
10.00 «Корисна програма».
12.25 Т/с «Детектив Ренуар».
14.40, 15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випа-

док».
18.00, 19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Джентльмени удачi».
00.30 Х/ф «Уотергейт: Крах Бiлого 

дому».
02.25 «Україна: забута iсторiя».

ICTV
04.20 Еврика!
04.25 Факти.
04.45 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох».
11.00, 13.15 Х/ф «Чужий 3».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.15, 21.30 Т/с «Пес».
16.50, 22.35 Т/с «Дiльничний з 

ДВРЗ».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20, 03.10 Анти-зомбi.
01.25 Х/ф «Оселя зла 6: Фiнальна 

битва».

ÑТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома».
05.45 Т/с «Комiсар Рекс».
09.40 МастерШеф.
13.05, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Супербабуся.
20.15, 22.50 Т/с «Пiкнiк».
23.00 Т/с «Все не випадково».
01.00 Т/с «Червонi браслети».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.20 Орел i решка.
09.30 Т/с «Надприродне».
12.10 Любов на виживання.
14.00 Х/ф «Пiрати Карибського 

моря: Прокляття «Чорної 
перлини».

17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Пiрати Карибського 

моря: На дивних берегах».
23.50 Х/ф «Зорянi вiйни: Останнi 

джедаї».
02.50 Служба розшуку дiтей.

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

їною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30, 18.00 Т/с «Люся. Iнтерн».
11.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
14.30, 15.30 Iсторiя одного зло-

чину.
16.00 Т/с «Хiд прокурора».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Клятва лiкаря».
23.50, 02.00 Т/с «Вiкно життя 2».
03.10 Реальна мiстика.

ÍТÍ
06.25 «Вартiсть життя».
07.50, 09.00, 17.00, 03.00 «Випад-

ковий свiдок».

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.30 
«Свiдок».

10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 
Маямi».

14.45, 23.00 Т/с «Слiпа зона».
18.20, 01.50 «Правда життя».
00.50 «Легенди бандитського 

Києва».
03.10 «Речовий доказ».
04.05 «Правда життя. Професiйнi 

байки».

Enter-фіëьм
06.10 Х/ф «Iду до тебе».
07.10, 09.00, 03.20 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.40 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.20 «Зорянi долi».
11.30 Х/ф «Заручники страху».
13.00 Х/ф «Серце дракона».
14.50, 23.00 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
19.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
03.00 «Академiя смiху».

Êаíаë «2+2»
06.00 Х/ф «Логан».
08.45 Х/ф «Люди Iкс: Темний 

Фенiкс».
10.55 Т/с «Мисливцi за релiквiя-

ми».
12.50, 16.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.05 «Спецкор».
18.50, 02.35 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Воїни дорiг».
20.25, 21.30 Т/с «Плут».
22.40, 00.15 Т/с «CSI: Мiсце 

злочину».
03.05 «Вiдеобiмба 2».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 20.15 Топ-матч.
06.10 U-21. Україна - Вiрменiя. 

Вiдбiр до Євро-2023.
08.10 Польща - Англiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол 

News.
10.20, 13.05 «Головна команда».
11.15 Чехiя - Україна. Контроль-

на гра.
13.55, 22.50, 01.50 Огляд 2-го iгро-

вого дня. Вiдбiр до ЧС-2022.
15.20 Iталiя - Литва. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
17.05 Нiдерланди - Туреччина. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
18.50, 22.15 Yellow.
19.20, 04.50 Вiдбiр до ЧС-2022. 

Огляд туру.
20.25 Францiя - Фiнляндiя. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
00.00 Азербайджан - Португалiя. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
03.00 Хорватiя - Словенiя. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
05.45 Програма передач.
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UA:Перший
Профiлактика.

14.00, 18.20 Суспiльна студiя.
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 02.20, 

05.25 Новини.
15.10, 21.25, 00.30, 02.45, 05.50 

Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.25 Концерт. Дмитро та Назарiй 

Яремчуки.
17.30, 19.55 Д/с «Найдикiше мiсто 

свiту: Манаус».
18.55 Д/с «Дика природа Канади. 

Вiчна цiлина».
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 #ВУкраїнi.
00.40 Т/с «Масантонiо».
01.35, 02.55 Суспiльна студiя. 

Головне.
04.00 Д/ф «Висота 307.5».
04.55 Д/с «Свiт майбутнього. Пла-

нета Земля 2050».

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

з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 04.10 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.30 «Життя вiдомих 

людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45, 21.45 Т/с «Моя улюблена 

Страшко».
22.45 Х/ф «Рiдня».
00.55 «Танцi з зiрками».

Iíòер
02.55 «Орел i решка. На краю 

свiту».
04.25 М/ф.
04.55 «Телемагазин».
05.25, 23.30 «Слiдство вели...» з Л. 

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

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iн-

тером».
10.05, 18.00, 19.00 «Стосується 

кожного».
12.25 Х/ф «Фантомас розбушу-

вався».
14.30 Х/ф «Я нiчого не знаю, але 

скажу все».
16.05 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Д`Артаньян i три 

мушкетери».
01.20 Х/ф «Код Червоний».

ICTV
04.55 Скарб нацiї.
05.05 Еврика!

05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15 Громадянська оборона.
06.00 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох».
11.45, 13.15 Х/ф «Погоня за 

ураганом».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.15, 16.15 Т/с «Розтин пока-

же 2».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20, 02.55 Прихована небезпека.
21.30 Т/с «Пес».
22.45 Свобода слова.
00.55 Х/ф «Чужий 3».
03.40 Я зняв!

ÑТБ
05.25 Т/с «Комiсар Рекс».
09.30 МастерШеф.
12.35, 14.50, 18.05 Т/с «Слiд».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
19.05 Супербабуся.
20.15, 22.50 Т/с «Пiкнiк».
23.00 Т/с «Все не випадково».
01.00 Т/с «Червонi браслети».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20 Орел i решка.
09.30 Т/с «Надприродне».
12.10 Х/ф «Вiйна свiтiв Z».
14.45 Х/ф «Мiстер и Мiсiс Смiт».
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Пекельна кухня.
21.20 Х/ф «Пiрати Карибського 

моря: Прокляття «Чорної 
перлини».

00.20 Х/ф «Спадкоємцi».
02.40 Служба розшуку дiтей.
02.45 Зона ночi.

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

їною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30, 18.00 Т/с «Люся. Iнтерн».
11.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
14.30, 15.30, 02.00 Iсторiя одного 

злочину.
16.00 Т/с «Хiд прокурора».
20.10 «Говорить Україна».
21.00, 23.10 Т/с «Клятва лiкаря».
00.10 Велика деолiгархiзацiя.
01.30 Телемагазин.
03.30 Реальна мiстика.

ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.00 «Таємницi кримiнального 

свiту».
07.20, 17.00, 03.20 «Випадковий 

свiдок».

10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 
Маямi».

12.30, 16.30, 19.00, 02.50 «Свiдок».
14.50, 23.00 Т/с «Слiпа зона».
18.20 «Свiдок. Агенти».
00.45 Х/ф «Смертельна стежка».
02.25, 03.30 «Речовий доказ».
04.30 «Правда життя. Професiйнi 

байки».

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Заручниця».
07.10, 09.00, 03.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.30 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.00 «Зорянi долi».
11.20 Х/ф «А життя продовжу-

ється».
13.00 Х/ф «Король Дроздовик».
14.50, 23.00 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
19.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
03.00 «Академiя смiху».
03.45 Кiноляпи.
04.35 Саундтреки.
05.25 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Опер за викликом 4».
10.05 Х/ф «Лицар дня».
12.15 Х/ф «Спiвучасник».
14.45, 16.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Грошi».
20.25, 21.35 Т/с «Плут».
22.40, 00.40 Т/с «CSI: Мiсце 

злочину».
00.15 «Дубинiзми».
02.30 Х/ф «Майстер тай-цзи».
04.05 «Вiдеобiмба 2».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 22.15 Топ-матч.
06.10 Бiлорусь - Уельс. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
08.10, 16.25 Україна - Францiя. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
10.00 «Великий футбол».
10.40 Швейцарiя - Iталiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
12.30, 22.50, 01.50 Огляд 2-го iгро-

вого дня. Вiдбiр до ЧС-2022.
13.10 Iспанiя - Грузiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
15.00, 19.15, 22.30 Футбол News.
15.20, 18.15 «Головна команда».
19.05 Yellow.
19.30, 04.50 Вiдбiр до ЧС-2022. 

Огляд туру.
20.25 Англiя - Андорра. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
00.00 Оболонь - Волинь. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
03.00 Бельгiя - Чехiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.30 М/ф «Як песик i кошеня 

мили пiдлогу».
06.40 М/ф «Як козаки наречених 

виручали».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 02.00, 
05.15 Новини.

07.05, 00.15 Т/с «Масантонiо».
08.05 Маршрутом змiн.
08.20 Геолокацiя: Волинь.
08.50 12 мiфiв про Донбас.
09.40 Топ 10 Архiтектура. Най-

вiдомiшi транспортнi мега-
структури.

10.35 Т/с «Курорт».
11.30 Вiдтiнки України.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.45, 00.10, 02.35, 05.50 

Спорт.
15.20 Країна пiсень.
16.30 Концерт. ВIА «Кобза».
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с «Дика природа Канади. 

Дикий захiд».
19.55 Д/с «Найдикiше мiсто свiту: 

Манаус».
21.50 Д/с «Дика природа Канади. 

Вiчна цiлина».
23.00 #ВУкраїнi.
01.15, 02.40 Суспiльна студiя. 

Головне.
03.50 Д/ф «Одесити на Донбасi».

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

з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.35 «Життя вiдомих 

людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45, 21.45 Т/с «Моя улюблена 

Страшко».
22.45 Х/ф «Рiдня».
00.55 Х/ф «Чорний лицар».
02.40 Х/ф «Знайомтеся, Джо 

Блек».

Iíòер
03.00, 18.00, 19.00 «Стосується 

кожного».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 23.30 «Слiдство вели...» з Л. 

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

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iн-

тером».
10.00 «Корисна програма».
12.25 Т/с «Детектив Ренуар».
14.40, 15.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випа-

док».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Д`Артаньян i три 

мушкетери».
01.20 Х/ф «Темнi води».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Факти.
04.45, 20.20, 03.10 Громадянська 

оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох».
10.55, 13.15 Х/ф «Петля часу».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.15, 21.30 Т/с «Пес».
16.50, 22.35 Т/с «Дiльничний з 

ДВРЗ».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
01.25 Х/ф «Оселя зла 4: Життя 

пiсля смертi».
03.55 Я зняв!

ÑТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома».
05.40 Т/с «Комiсар Рекс».
09.45 МастерШеф.
13.10, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.45, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Супербабуся.
20.15, 22.50 Т/с «Пiкнiк».
23.00 Т/с «Все не випадково».
01.05 Т/с «Червонi браслети».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.35 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.40 Орел i решка.
09.40 Т/с «Надприродне».
12.40 Любов на виживання.
14.35 Х/ф «Пасажири».
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.05 Х/ф «Пiрати Карибського 

моря: Скриня мерця».
00.25 Х/ф «Спадкоємцi 2».
02.30 Зона ночi.

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

їною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30, 18.00 Т/с «Люся. Iнтерн».
11.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
14.30, 15.30 Iсторiя одного злочину.
16.00 Т/с «Хiд прокурора».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Клятва лiкаря».
23.10, 02.00 Т/с «Вiкно життя 2».
01.30 Телемагазин.
02.45 Гучна справа.
03.30 Реальна мiстика.

ÍТÍ
06.20 «Свiдок. Агенти».
07.50, 09.00, 17.00, 02.50 «Випад-

ковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.20 

«Свiдок».
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямi».

14.45, 23.00 Т/с «Слiпа зона».
18.20 «Будьте здоровi».
00.45 «Легенди бандитського Ки-

єва».
01.40 «Правда життя».
03.00 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi 

байки».

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Чотири листи фанери, 

або Два вбивства в барi».
07.10, 09.00, 03.20 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.55 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30 «Зорянi долi».
11.45 Х/ф «Сiмейний каламбур, 

або Хто кому хто».
13.25 Х/ф «Король Дроздобо-

род».
14.50, 23.00 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
19.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
03.00 «Академiя смiху».
03.50 Кiноляпи.
04.50 Саундтреки.
05.40 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 19.30 «ДжеДАI».
06.15 Х/ф «Експансивна куля».
08.05 Х/ф «День, коли Земля 

зупинилась».
10.05 Т/с «Мисливцi за релiквiя-

ми».
12.00, 16.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.30, 21.35 Т/с «Плут».
22.40, 00.15 Т/с «CSI: Мiсце зло-

чину».
02.05 Х/ф «Вхiдний».
03.25 «Вiдеобiмба 2».
04.55 «Зловмисники».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 14.45 Топ-матч.
06.10 Нiдерланди - Чорногорiя. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
08.10 Нiмеччина - Вiрменiя. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
10.00, 15.00, 19.45, 22.30 Футбол 

News.
10.20 Україна - Францiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
12.10 «Великий футбол».
12.50, 04.10 Швейцарiя - Iталiя. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
15.20 Yellow.
15.30 Оболонь - Волинь. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
17.20, 01.30 Вiдбiр до ЧС-2022. 

Огляд туру.
18.15, 20.55 «Студiя Live».
18.55 Live. U-21. Україна - Вiрменiя. 

Вiдбiр до Євро-2023.
21.35 Live. Нiдерланди - Туреччина. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
23.40 Хорватiя - Словенiя. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
02.25 Iспанiя - Грузiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
05.55 Програма передач.
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Поíедіëоê, 6 âересíя 
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті. 
Тиждень

08.00, 21.00 Єдина країна 
08.30 Завтра-сьогодні
09.00, 17.00 Древо
09.55, 22.35 Цінуй справжнє
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування 

Мердока» 
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Дивовижне й небезпечне
12.00, 02.30 Хіт-парад 
12.45 Слід
14.10 Межа правди
17.30 Про нас
19.30 Наші вітання
20.00 На контролі
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф.«Гравці» 
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф. «Турбулентність -2» +16

Віâòороê, 7 âересíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35 Сільський календар 
08.00 На контролі
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування 

Мердока» 
11.15 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.00, 21.20 Цінуй справжнє
12.05, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
17.00 Древо
17.30 Смачна мандрівка
19.30 Наші вітання 
20.00 Відкрита зона
20.30 Євромакс
21.00 Дивовижне й небезпечне 
21.30 ПроОбраз з Н. Фіцич
22.35, 04.00 Х.ф.«Боги річкового світу» 
01.00 Х.ф.«Останній мисливець» 

Ñереда, 8 âересíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35, 14.30 Відкрита зона
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Древо
08.55, 17.55 Цінуй справжнє
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування 

Мердока» 
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Дивовижне й небезпечне
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Український гастротур
21.00 Дивовижне й небезпечне
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Мертвий сезон» 
01.00 Х.ф. «Вікторія і Альберт» 

Чеòâер, 9 âересíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35 Український гастротур
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування 

Мердока» 
11.15, 21.35 ПроОбраз з Н. Фіцич
11.30 Дивовижне й небезпечне
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 21.00 Машина часу
14.30 Відкрита зона
15.45, 19.55 Цінуй справжнє
17.30 Євромакс
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди
22.35, 04.00 Х.ф.«Флірт зі звіром» +16 
01.00 Х.ф.«Холостячки» +16 

П’яòíиця, 10 âересíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.30 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди
08.30, 17.30 ПроОбраз з Н. Фіцич

09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування 

Мердока» 
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30, 20.40 Дивовижне й небезпечне
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Древо
19.30 Наші вітання
20.00 ЗУНУ NEWS
20.10 Сільський календар
21.10 Українські традиції
21.20 Цінуй справжнє
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Скарби да Вінчі» +16 
01.00 Х.ф.«Кільцеві перегони» +12 

Ñóáоòа, 11 âересíя
06.00, 09.30, 15.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35, 10.30 Про нас 
08.00, 19.00 Єдина країна
08.30 Завтра-сьогодні
08.55, 19.55 Цінуй справжнє
09.00 Час-Tайм
11.00 На контролі
12.00 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
12.30, 00.30 Х.ф. «В тилу ворога» +16 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Те, що любиш 
17.00 Хіт-парад 
17.50 ЗУНУ NEWS
18.00 Наші вітання
19.30 У фокусі Європа
20.10 Легенда. Валерій Харчишин 
21.30, 04.00 Х.ф. «Вовк» +16 
23.30 Євромакс
00.10 Вікно в Америку
02.30 Х.ф. «Таємний хід» 

Íедіëя, 12 âересíя
06.00, 12.30 Кіндер клуб 
07.00, 09.15 За спорт
07.15 Українські традиції
07.40, 01.00 Х.ф. «Таємний хід» 
09.30, 21.00 Єдина країна 
10.00 Пряма трансляція Божественної 

Святої Літургії з Архикате-
дрального Собору УГКЦ м.
Тернополя 

11.40 Те, що любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Межа правди
15.30 Shift. Життя в цифрі
16.00, 18.00 Машина часу
16.25, 21.40 Цінуй справжнє
16.30 Євромакс
17.00 Вікно в Америку 
17.30, 20.30 Про нас
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті. 

Тиждень
20.00, 03.00 Огляд світових подій
21.45, 04.15 Х.ф.«Не забувай мене, 

заради всіх святих» +16 
23.30 Бла Бла таксі
02.30 Хіт-парад 

UA:Терíопіëь

Поíедіëоê, 6 âересíя
6.00 ПРОФІЛАКТИКА
14.00 Ок, я тобі поясню 
14.05 Дитячі портрети 
14.10 М/ф «Капітошко»
14.20 М/ф «Як козаки куліш варили «
14.30 М/ф « Чарівні Окуляри»
14.40 Піщана казка
14.45 Додолики 
15.00, 17.00, 20.40 Новини
15.05, 17.15 Суспільна студія
18.00 Буковинські загадки
18.10 Відтінки України 
18.40 Буковинські загадки
18.45 Небезпечна зона
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою 
20.00 Цикл «Наші тридцять
20.15 Лекції «Форуму інклюзивності» 
21.00 Т/с «Віра» 
22.35 Небезпечна зона
22.45 Роздивись 
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких атлантів
0.00 Х/ф «Вавилон ХХ»

 Віâòороê , 7 âересíя
6.00 Веселі саморобки 
6.10 М/ф «Іванко та Воронячий цар»
6.15 Українська абетка першосвіт
6.25 Англійська абетка всесвіт першосвіт 
6.30 , 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

20.40 Новини 
9.10 Т/с «Гордість»
11.00 Геолокація: ВОЛИНЬ.
11.25 Енеїда
11.55 Культ Особистості

Програма ТБ Наш День 13nday.te.ua

UA:Перший
06.05 Земля, наближена до неба.
06.30 М/ф «Як козаки кулiш 

варили».
06.40 М/ф «Як козаки прибульцiв 

зустрiчали».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 02.00, 
05.15 Новини.

07.05, 00.15 Т/с «Масантонiо».
08.05 Маршрутом змiн.
08.20 Геолокацiя: Волинь.
08.50 12 мiфiв про Донбас.
09.40 Т/с «Курорт».
11.30 Вiдтiнки України.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 

студiя.
15.10, 21.45, 00.10, 02.35, 05.50 

Спорт.
15.20 Країна пiсень.
16.30 Концерт. Нiна Матвiєнко та 

Дмитро Андрiєць.
17.30 Перша шпальта.
18.55 Д/с «Велике зiбрання 

слонiв».
19.55 Д/с «Найдикiше мiсто свiту: 

Манаус».
21.50 Д/с «Дика природа Канади. 

Бiля кромки криги».
23.00 #ВУкраїнi.
01.15, 02.40 Суспiльна студiя. 

Головне.
03.30 «Зворотнiй вiдлiк».

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

з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 05.20 «ТСН».
09.25, 10.20, 04.30, 06.05 «Життя 

вiдомих людей».
11.15, 12.20, 14.05 «Твiй день».
14.45, 20.20 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
22.30 Х/ф «Ворог бiля ворiт».
01.10 Х/ф «Дзеркала».
03.10 Х/ф «Убити Гассельгоффа».

Iíòер
03.10, 18.00 «Стосується кожного».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 23.35 «Слiдство вели...» з Л. 

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

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iн-

тером».
10.00, 11.00 «Корисна програма».
12.25 Т/с «Детектив Ренуар».
14.35, 15.30, 01.25, 02.55 «Реч-

док».
16.25 «Речдок. Особливий випа-

док».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «К-19».

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25, 01.15 Факти.
04.45 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10, 20.10 Дизель-шоу.
11.45, 13.15, 23.00, 01.40 «На 

трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00, 16.15 Т/с «Пес».
16.50 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ».
18.45 Факти. Вечiр.
03.25 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Х/ф «Реальна любов».
07.55 Врятуйте нашу сiм`ю.
11.35, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
20.15, 22.50 Т/с «Слiд».
01.00 Х/ф «Буде страшно - по-

смiхайся».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.10 Орел i решка.
09.15 Пекельна кухня.
11.15 Х/ф «Пiрати Карибського 

моря: Скриня мерця».
14.20 Х/ф «Пiрати Карибського 

моря. На краю свiту».
18.00 Х/ф «Самотнiй рейнджер».
21.00 Х/ф «Пiрати Карибського 

моря: Помста Салазара».
23.45 Х/ф «Некромантiя».
01.10 Вар`яти.
02.25 Служба розшуку дiтей.
02.30 Зона ночi.

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

їною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.40 Т/с «Любов матерi».
14.35 Т/с «Аквамарин», 1 i 2 с.
15.30 Т/с «Аквамарин».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шусте-

ра.
00.00, 02.00 Т/с «Вiдкрите вiкно».
04.00 Реальна мiстика.

ÍТÍ
06.20, 01.50 «Правда життя».
07.50, 09.00, 17.00, 02.50 «Випад-

ковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.20 

«Свiдок».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямi».

14.45, 23.00 Т/с «Слiпа зона».
18.20 «Таємницi свiту».
00.50 «Легенди бандитського 

Києва».
03.10 «Речовий доказ».
04.05 «Правда життя. Професiйнi 

байки».

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «З житiя Остапа Ви-

шнi».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.55 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30, 02.45 «Зорянi долi».
11.45 Х/ф «Iван i кобила».
13.00 Х/ф «Дракони назавжди».
14.50 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
19.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
23.00 Х/ф «Сiмнадцятий трансат-

лантичний».
00.35 Х/ф «Абiтурiєнтка».

Êаíаë «2+2»
06.00 Х/ф «День, коли Земля 

зупинилась».
08.00 Х/ф «Королi вулиць».
10.05, 00.45 Т/с «Мисливцi за 

релiквiями».
12.00 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.40 «Спецкор».
18.50, 02.10 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 Х/ф «Мiцний горiшок».
22.10 Х/ф «Мiцний горiшок 2».
02.40 «Цiлком таємно-2017».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Вiрменiя - Лiхтенштейн. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
08.10 Оболонь - Волинь. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
10.00, 15.00, 20.15, 22.30 Футбол 

News.
10.20 Yellow.
10.30 Iталiя - Литва. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
12.15 Польща - Англiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
14.05 Вiдбiр до ЧС-2022. Огляд 

туру.
15.20 Чехiя - Україна. Контроль-

на гра.
17.10 Огляд 2-го iгрового дня. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
18.30, 21.25 «УПЛ Online».
19.25 Live. Олександрiя - Iнгулець. 

Чемпiонат України.
22.00 Огляд 1-го iгрового дня. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
22.50 U-21. Україна - Вiрменiя. 

Вiдбiр до Євро-2023.
00.40 Францiя - Фiнляндiя. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
02.25 Подiлля - Нива. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
04.10 Азербайджан - Португалiя. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
05.55 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 04.10 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 20.30, 02.50, 

05.35 Новини.
07.10 М/ф «Як козаки сiль ку-

пували».
07.20 М/ф «Як козаки наречених 

виручали».
07.40 М/ф «Як козаки у хокей 

грали».
08.15 Погода.
08.20 Д/с «Найдикiше мiсто свiту: 

Манаус».
09.00 Божественна Лiтургiя Пра-

вославної Церкви України.
11.00, 12.01 Недiльна Лiтургiя 

Української Греко-Католиць-
кої Церкви.

12.00 Хвилина мовчання: День 
пам`ятi українцiв - жертв 
примусового виселення з 
Лемкiвщини, Надсяння, Хо-
лмщини, Пiвденного Пiдля-
шшя, Любачiвщини, Захiдної 
Бойкiвщини у 1944-1951 
роках.

12.30 Недiльна Свята Меса Рим-
сько-Католицької Церкви в 
Українi.

13.30 Д/ф «Бити. Молитися. 
Тримати».

14.30 Телепродаж.
15.05 UA:Фольк.
16.10, 23.00 Х/ф «Украдене ща-

стя», 1-4 с.
20.55 ЧС з футзалу FIFA 2021. 

Литва - Венесуела.
03.15 #ВУкраїнi.
05.05 Я вдома.

Êаíаë “1+1”
07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт 12. Пакис-

тан».
11.00 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiтське життя».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
00.00 Х/ф «Парфумер: iсторiя 

одного вбивцi».
02.45 Х/ф «Карти, грошi, два 

стволи».

Iíòер
04.25 Х/ф «Iгри дорослих дiвча-

ток».
06.35 Х/ф «Собор Паризької 

Богоматерi».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00, 11.50, 12.50 «Iнше 

життя».
13.40 «Речдок. Випереджаючи час. 

Ушаков».
18.10 Х/ф «Пiдозри мiстера Уїче-

ра: Що зв`язують узи».

20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «В бiй йдуть однi 

«старi».
23.55 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд 

переслiдування».
01.30 «Речдок».

ICTV
04.25 Скарб нацiї.
04.40 Факти.
05.05, 06.50 Громадянська обо-

рона.
05.50 Секретний фронт.
07.50, 13.00 Т/с «Дiльничний з 

ДВРЗ».
12.45 Факти. День.
16.30 Т/с «Пес».
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Три iкси: Реактивi-

зацiя».
23.30 Х/ф «Згадати все».
01.40 Х/ф «Оселя зла 5: Вiд-

плата».
03.05 Я зняв!

ÑТБ
04.35 Т/с «Гордiсть та упере-

дження».
10.45 МастерШеф.
14.25 Супербабуся.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
21.00 Один за всiх.
22.15 Таємницi ДНК.

Íоâий êаíаë
06.00 Т/с «Зачароване королiв-

ство».
11.00 Х/ф «Вiллоу».
13.40 Х/ф «Вiрус».
15.30 Х/ф «2012».
18.40 Х/ф «Гренландiя».
21.00 Х/ф «Перл Гарбор».
00.50 Х/ф «Здобич».
02.20 Вар`яти.

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi.
06.50, 04.45 Реальна мiстика.
08.50 Т/с «Клятва лiкаря».
16.30 Т/с «Дитина з гарантiєю», 

1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
21.00 Т/с «Дитина з гарантiєю».
22.30 30 рокiв Нацiональному 

Олiмпiйському Комiтету.
23.30, 02.00 Т/с «Здрастуй, се-

стра».
01.30 Телемагазин.
04.15 Гучна справа.

ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
05.30 Х/ф «Останнiй гейм».
07.00 «Слово Предстоятеля».
07.05 «Випадковий свiдок. Навколо 

свiту».

09.40 Т/с «Смерть у раю 10».
14.05 Х/ф «Чорний орел».
15.55 Х/ф «Крутi стволи».
18.00 «Легенди карного розшуку».
22.15 Х/ф «Незаперечний 3».
00.05 Х/ф «Заклятi вороги».
01.50 «Речовий доказ».

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Ради сiмейного вог-

нища».
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 02.40 «Зорянi долi».
09.30 «Моя правда».
10.20 Х/ф «Сповiдь Дон Жуана».
12.00 Х/ф «Пан Володийовський».
15.00 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
19.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
23.00 Х/ф «Захар Беркут».
00.40 Х/ф «Назар Стодоля».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Помста природи».
07.55, 00.00 «Загублений свiт».
11.55 Х/ф «Мiцний горiшок».
14.40 Х/ф «Мiцний горiшок 2».
17.00 Х/ф «Мiцний горiшок 3».
19.40 Х/ф «Мiцний горiшок 4».
22.05 Х/ф «Мiцний горiшок: Гар-

ний день, аби померти».
02.00 «Вiдеобiмба 2».
04.50 «Найкраще».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 12.55, 01.20, 03.25, 

05.30 Топ-матч.
06.10 Нiдерланди - Туреччина. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
08.10 Матч 1. Чемпiонат Туреччини.
10.00, 13.30, 14.45, 17.45, 20.15, 

23.00 Футбол News.
10.20, 23.20 Yellow.
10.30 Шахтар - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
12.20, 13.00, 13.35, 15.55, 18.55 

«УПЛ Online».
13.55 Live. Мiнай - Чорноморець. 

Чемпiонат України.
16.55 Live. Колос - Марiуполь. 

Чемпiонат України.
19.25 Live. Ворскла - Десна. Чем-

пiонат України.
21.20 «Великий футбол».
23.30 Матч 2. Чемпiонат Туреччини.
01.35 Феєнорд - Хераклес. Чемпiо-

нат Нiдерландiв.
03.40 Матч 3. Чемпiонат Туреччини.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.05, 04.30 Енеїда.
06.30 М/ф «Як козаки сiль ку-

пували».
06.40 М/ф «Як козаки у хокей 

грали».
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.45, 

02.25, 05.35 Новини.
07.05 Т/с «Масантонiо».
08.05 Д/с «Дикi Дива. Дикi тва-

рини в зоопарку Сан-Дiєго».
08.30, 10.10 #ВУкраїнi.
09.40 Антропологiя.
10.35 Д/с «Дика природа Канади. 

Бiля кромки криги».
11.30, 02.00 Д/с «Найдикiше мiсто 

свiту: Манаус».
12.00 Х/ф «Ярослав Мудрий», 

1 i 2 с.
14.40, 17.20 Мiста та мiстечка.
15.00 UA:Фольк.
16.00 Концерт. Дмитро та Назарiй 

Яремчуки.
17.45 Х/ф «Украдене щастя», 

1-3 с.
21.25 Х/ф «Украдене щастя», 4 с.
22.30 Д/с «Таємницi iсторiї. Пор-

трети».
01.10 Д/с «Велике зiбрання 

слонiв».
02.50 Х/ф «Вавилон ХХ».
05.25 12 мiфiв про Донбас.

Êаíаë “1+1”
07.00, 05.30 «Життя вiдомих лю-

дей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiт навиворiт 12. Пакис-

тан».
19.30 «ТСН».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Вечiрнiй квартал».
22.25 «Жiночий квартал».
00.20 «Свiтське життя».
01.20 Х/ф «Дев`ята брама».
03.45 Х/ф «Гори й камiння».

Iíòер
03.35 «Чекай на мене. Україна».
04.45 «Телемагазин».
05.15 М/ф.
05.50 «Слово Предстоятеля».
05.55 «Орел i решка. На краю 

свiту».
06.55 Х/ф «Фантомас проти Скот-

ланд-Ярду».
09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.00 Х/ф «Ласкаво просимо, або 

Стороннiм вхiд заборонено».
12.30 Т/с «Гостя з майбутнього».
18.20 Х/ф «Джентльмени удачi».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «В бiй йдуть однi 

«старi».

22.20 «Ленiнград. Дорога життя».
23.20 Х/ф «Завтра була вiйна».
01.10 Х/ф «Ми смертi дивилися в 

обличчя».
02.35 Х/ф «Дорога моя людина».

ICTV
05.20 Еврика!
05.30 Факти.
05.55 Анти-зомбi.
06.55, 02.00 Громадянська обо-

рона.
08.00 Прихована небезпека.
08.55 Т/с «Розтин покаже 2».
12.40, 13.00 Х/ф «Автобан».
12.45 Факти. День.
14.50 Х/ф «Перевiзник 3».
16.50 Х/ф «Перевiзник: Спад-

щина».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Праведник».
21.45 Х/ф «Праведник 2».
00.05 Х/ф «Оселя зла 4: Життя 

пiсля смертi».
03.00 Секретний фронт.

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.55, 10.55 Т/с «Пiкнiк».
07.55 Неймовiрна правда про зiрок.
16.40, 22.35 Звана вечеря.
19.00 МастерШеф.

Íоâий êаíаë
06.10 Хто проти блондинок? (12+).
08.10, 09.55 Kids` Time.
08.15 М/ф «Микита Кожум’яка».
10.00 Орел i решка. Земляни.
11.10 Орел i решка. Чудеса свiту.
12.15 Хто зверху? (12+).
14.15 Х/ф «Пiрати Карибського 

моря: На дивних берегах».
17.05 Х/ф «Пiрати Карибського 

моря: Помста Салазара».
20.00 Х/ф «2012».
23.00 Х/ф «Земне ядро».
01.50 Х/ф «Морган».
02.55 Х/ф «Непроханий гiсть».

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.25, 03.40 Реальна мiстика.
07.40 Т/с «Люся. Iнтерн».
09.50 Т/с «Здрастуй, сестра».
14.15 Т/с «Розмiнна монета», 

1 i 2 с.
15.20 Т/с «Розмiнна монета».
20.00 Головна тема.
21.00 Спiвають все!
23.10 Т/с «Дружина з того свiту», 

1 i 2 с.
02.00 Т/с «Дружина з того свiту».

ÍТÍ
06.00 «Легенди бандитської Оде-

си».
06.55 Х/ф «Самотня жiнка бажає 

познайомитись».

08.35 Х/ф «Гнiздо горлицi».
10.30 «Легенди карного розшуку».
12.20 «Випадковий свiдок. Навколо 

свiту».
13.40 Т/с «Смерть у раю 10».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 02.20 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Чорний орел».
21.20 Х/ф «Крутi стволи».
23.25 Х/ф «Заклятi вороги».
01.05 «Таємницi кримiнального 

свiту».
02.55 «Випадковий свiдок».
04.10 «Речовий доказ».

Enter-фіëьм
06.10 Х/ф «Руда фея».
07.10, 09.00, 02.25 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 01.45, 02.55 «Зорянi долi».
09.30 Х/ф «Запорожець за Ду-

наєм».
11.20 Х/ф «Примара замку Мор-

рiсвiль».
13.00 Х/ф «Сiнг-Сiнг».
15.10 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
19.10 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
23.10 Х/ф «Дiд лiвого крайнього».
00.25 Х/ф «Гуси-лебедi летять».

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00 «ДжеДАI».
08.40 «Загублений свiт».
12.45 Т/с «Перевiзник».
15.45 Х/ф «Облога».
18.00 Х/ф «Розплата».
20.00 Х/ф «Повiтряна в`язниця».
22.10 Х/ф «Фар Край».
00.00 «Помста природи».
03.20 Т/с «Зустрiчна смуга».
04.05 «Цiлком таємно-2017».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 22.00 Топ-матч.
06.10 Металiст - ВПК-АГРО. Чем-

пiонат України. Перша Лiга.
08.10 Iталiя - Литва. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
10.00, 15.00, 20.15, 22.30 Футбол 

News.
10.20, 12.50, 18.45, 21.25 «УПЛ 

Online».
11.10 Олександрiя - Iнгулець. Чем-

пiонат України.
13.15 Францiя - Фiнляндiя. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
15.20, 22.15 Yellow.
15.30 Польща - Англiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
17.20 Огляд 1-го iгрового дня. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
19.25 Live. Шахтар - Днiпро-1. 

Чемпiонат України.
22.50 Рух - Зоря. Чемпiонат Укра-

їни.
00.40 Хорватiя - Словенiя. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
02.25 Матч 1. Чемпiонат Туреччини.
04.10 Металiст 1925 - Динамо. 

Чемпiонат України.
05.55 Програма передач.

П’яòíиця

Íедіëя

Ñóáоòа10 вересня

12 вересня

11 вересня

12.10 Земля ,наближена до неба 
12.35 Край пригод 
12.50 буковинські загадки
13.05 Д/ц «Дикі Дива. Дикі тварини в 

зоопарку Сан-Дієго
13.30 Загадки чернівецьких атлантів
13.35 Лайфхак українською
13.45 Ок, я тобі поясню 
13.50 М/ф «Бегемот та cонце»
14.00 М/ф «Дощику, дощику, припусти»
14.10 М/ф « Некмітливий горобець «
14.20 М/ф « Як Петрик П’яточкін слони-

ків рахував «
14.30 М/ф «Як козаки сіль купували»
14.40 Піщана казка
14.45 Додолики 
15.05, 17.15 Суспільна студія
18.00 Буковинські загадки
18.10 Відтінки України 
18.40 Буковинські загадки
18.45 Край пригод 
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою 
20.00 Маршрутом змін
20.15 ВУКРАЇНІ 
21.00 Т/с «Віра» 
22.35 Небезпечна зона
22.45 Роздивись
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких атлантів
0.00 Х/ф «Гетьманські клейноди»

Ñереда, 8 âересíя
6.00 Веселі саморобки 
6.10 М/ф «Іванко та Воронячий цар»
6.15 Українська абетка першосвіт
6.25 Англійська абетка всесвіт першосвіт 
6.30 , 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

20.40 Новини
9.10 Т/с «Гордість»
11.00 Геолокація: ВОЛИНЬ.
11.25 Енеїда
11.55 Культ Особистості
12.10 Земля ,наближена до неба 
12.35 Край пригод 
12.50 буковинські загадки
13.05 Д/ц «Дикі Дива. Дикі тварини в 

зоопарку Сан-Дієго
13.30 Загадки чернівецьких атлантів
13.35 Лайфхак українською
13.45 Кіношкола вдома 
13.50 М/ф «Двоє справедливих курчат»
14.00 М/ф «Казка про жадібність»
14.10 М/ф « Лис і дрізд «
14.20 М/ф «Як козаки на весіллі гуляли «
14.40 Піщана казка
14.45 Додолики 
15.05, 17.15 Суспільна студія
18.00 Буковинські загадки
18.10 Відтінки України 
18.40 Загадки чернівецьких атлантів
18.45 Недалечко 
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою 
20.00 StopFakeNews 
20.10 Схеми. Корупція в деталях 
21.00 Т/с «Віра»
22.35 Небезпечна зона
22.45 Роздивись
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких атлантів
0.00 Х/ф «Страчені світанки»

Чеòâер, 9 âересíя
6.00 Веселі саморобки 
6.10 М/ф «Ведмедик і той хто живе 

в річці»
6.15 Українська абетка першосвіт
6.25 Англійська абетка всесвіт першосвіт 
6.30 , 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

20.40 Новини
9.10 Т/с «Гордість»
11.00 Геолокація: ВОЛИНЬ.
11.25 Енеїда
11.55 Культ Особистості
12.10 Земля ,наближена до неба 
12.35 Край пригод 
12.50 буковинські загадки
13.05 Д/ц «Дикі Дива. Дикі тварини в 

зоопарку Сан-Дієго
13.30 Загадки чернівецьких атлантів
13.35 Лайфхак українською
13.45 Ок, я тобі поясню 
13.50 М/ф « Найсправжнісінька при-

года «
14.00 М/ф «Паперовий змій»
14.10 М/ф «Ниточка та кошеня»
14.20 М/ф « Свара»
14.30 М/ф «Повертайся, Капітошко»
14.40 Піщана казка
14.45 Додолики 
115.05, 17.15 Суспільна студія
18.00 Буковинські загадки
18.10 Відтінки України 
18.40 Буковинські загадки
18.45 Street Схід 
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою
20.00 Шерифи для нових громад
20.10 ВУКРАЇНІ
21.00 Т/с «Віра»
22.35 Небезпечна зона
22.45 Роздивись
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких атлантів
0.00 Х/ф «Білий птах з чорною ознакою»

П’яòíиця, 10 âересíя
6.00 Веселі саморобки 
6.10 М/ф «День, коли щастить»

6.15 Українська абетка першосвіт
6.25 Англійська абетка всесвіт першосвіт 
6.30 , 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

20.40 Новини
9.10 Т/с «Гордість»
11.00 Геолокація: ВОЛИНЬ.
11.25 Енеїда
11.55 Культ Особистості
12.10 Земля ,наближена до неба 
12.35 Край пригод 
12.50 буковинські загадки
13.05 Д/ц «Дикі Дива. Дикі тварини в 

зоопарку Сан-Дієго
13.30 Загадки чернівецьких атлантів
13.35 Лайфхак українською
13.45 Кіношкола вдома 
13.50 М/ф «Ведмедик і той хто живе 

в річці»
14.00 М/ф «Історія про дівчинку, яка 

наступила на хліб»
14.10 М/ф «Козлик та його горе»
14.20 М/ф «Дострибни до хмаринки»
14.30 М/ф «Як козаки у футбол грали»
14.45 Додолики 
15.05, 17.15 Суспільна студія
18.00 Дебати
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою 
20.00 Брехня від політиків.Перевірка
20.15 ВУКРАЇНІ
21.00 Т/с «Віра»
22.35 Небезпечна зона
22.45 Роздивись
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких атлантів
0.00 Д/ф «Поліські тенета» ЗА

Ñóáоòа, 11 âересíя
7.00, 8.00, 9.00 Новини
7.15, 8.10 Ранок на Суспільному7.40 

Невідомі Карпати 
8.30 Геолокація: ВОЛИНЬ. 
9.10 М/ф «Як козаки у хокей грали»
9.25 М/ф «Як козаки олімпійцями стали»
9.45 М/ф « Капітошко»
9.55 М/ф «Повертайся, Капітошко»
10.00 М/ф « Чарівні окуляри»
10.10 М/ф «Як Петрик п’яточкін слоників 

рахував», 
10.25 Піщана казка 
10.40 Прем*єра. Ок, я тобі поясню 

англійську 
10.45 Лайфхак українською
11.00 Прем*єра. Сковорода. Гастробайки 
11.15 Незвідана Україна
11.25 Х/ф «Лісова пісня»
12.55 Відтінки України
13.30 Прем*єра. Мистецтво жити 
13.45 Прем*єра. Народжені рікою 
14.00 Я вдома 
14.25 Артефакти
15.00 Прем*єра. Вчитель 
15.15 Маршрутом змін
15.30 Гендерні окуляри
16.10 Д/ф «Потаємне життя Азії»
16.55 Х/ф « Ісус . Бог і людина» 
18.30 Крутий заміс
19.00 Прем*єра. Голоси Донбасу 
19.15 Відтінки України
19.45 «Створюй із Суспільним»
20.00 Еко люди 
20.05 Т/ш «Зворотний відлік» 
21.50 Освітні лекції «Форуму інклю-

зивності» 
22.00 Д/ф «Вердикт історії
23.00 Розсекречена історія.
23.55 Задача з зірочкою
00.00 Д/ф «ТРИ ІВАНИ»

Íедіëя, 12 âересíя
7.00, 8.00, 8.55 Новини
7.15, 8.10 Ранок на Суспільному
7.30 Артефакти
8.30 Д/ц «Дикуни. Дикі забави в зоопар-

ку Сан-Дієго» 
9.10 Ок, я тобі поясню 
9.15 Піщана казка 
9.30 М/ф « Іванко та воронячий цар»
9.40 М/ф «Дивне китеня»
9.50 М/ф «Ватажок»
10.00 М/ф «Дерево і кішка»
10.05 М/ф «Справа доручається детек-

тиву Тедді»
10.15 М/ф «Велика подорож»
10.25 М/ф «Дівчинка та зайці»
10.35 Піщана казка
10.40 Ок, я тобі поясню
10.55 Загадки чернівецьких атлантів
11.00 Обличчя 
11.30 Артефакти
12.00 Хвилина мовчання
12.01 Пишемо історію. Депортація
12.20 Дзвони Лемківщини
13.10 Буковинські загадки
13.20 Д/ф «Поліські тенета» 
14.25 Де є бої - там є герої. 
15.15 Культ. особистості 
15.35 «Створюй із Суспільним»
15.50 ВУКРАЇНІ
16.15 Депортовані
16.55 Х/ф «Поруч з Ісусом: Юда»
19.00 Культ особистості 
19.15 Обличчя 
19.45 «Створюй із Суспільним.Розслі-

дування . 
20.00 Еко люди 
20.05 Дебати 
21.00 Прем»єра. Покоління .Паралелі 
21.30 Цикл «Наші тридцять»
22.00 Д/ф «Вердикт історії» 
23.00 Розсекречена історія.
23.55 Задача з зірочкою
0.00 Х/ф «Лісова пісня»
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Сезон слив стартував! А отже 
– час запасатися ідеями 
смаколиків, які неодмінно 

варто приготувати. Сьогодні про-
понуємо вам рецепти зі слив, які 
закохають вас в осінь, яка от-от 
почнеться. Адже вона може бути 
такою – солодкою, запашною, 
яскравою. Залишилося обрати 
свій улюблений рецепт і втілити 
його! Наприклад, наш сливовий 
мармелад не зашкодить фігурі, 
навіть якщо їстимете його ввече-
рі. Пудинг віднесе вас до чарівно-
го Задзеркалля. А сливові булочки 
наповнять і оселю, й думки солод-
ким затишком.

Сливовий мармелад

ПотрібНо: сливи – 600 г, агар-агар – 3 
ч. л., мед – 150 мл, кориця, бад’ян і горіхи 
– за смаком.

ПриготувАННя: очищаємо сливи від 
кісточок та складаємо у блендер. Додає-
мо ½ ч. л. кориці та збиваємо до однорід-
ної маси. Отриману суміш переливаємо в 
каструлю з товстим дном, додаємо агар-
агар, доводимо до кипіння. У процесі 
занурюємо в масу зірочку бад’яну. За-
лишаємо суміш охолонути до кімнатної 
температури – і лише потім додаємо мед. 
Подрібнюємо та підсушуємо улюблені го-
ріхи в духовці. Присипаємо горіхами дно 
форми. Зверху повільно заливаємо сли-
вову суміш, вирівнюємо її поверхню та 
присипаємо горіхами знову. Залишаємо 
мармелад в холодильнику на 2-3 години.

Сливовий пудинг, 
як в «аліСі в країні див»

ПотрібНо для тіСтА: сухарі – 200 
г, родзинки – 1 скл., журавлина – 1 скл., 
слива або чорнослив – 1 скл., цукор – 2 ст. 
л., кориця – ½ ч. л., мускатний горіх – ½ ч. 
л., сухий імбир – ½ ч. л., вершкове масло – 
200 г, яйце – 4 шт., жовток – 1 шт., горіхи 
– 10 шт., ром – 60 мл.

для декору: цукрова пудра – 200 г, 
білок – 2 шт., лимонна кислота – щіпка, 
цедра лимона – за смаком.

ПриготувАННя: подрібнюємо сливи 
у м’ясорубці, а родзинки – ножем. Поєд-
нуємо їх із журавлиною в одній мисці. До 
фруктів додаємо ром. Під час приготуван-
ня алкоголь випарується, а неймовірний 
аромат – залишиться. Ретельно вимішу-
ємо суміш. В окремій мисці збиваємо 4 
яйця, 1 жовток і 2 ст. л. цукру. У процесі 
додаємо півложки кориці, імбиру та му-
скатного горіха. Розтоплюємо вершкове 
масло на малому вогні. Додаємо в нього 
яєчну і фруктову суміші, щіпку солі і ви-

мішуємо. У процесі сюди ж висипаємо 
сухарі. Можна додати горіхи за смаком. 
Отриману суміш перекладаємо у форму 
– бажано силіконову – та вирівнюємо по-
верхню. Накриваємо пергаментом і пере-
носимо форму в каструлю. Готуємо на во-
дяній бані на середньому вогні протягом 
2-3 годин. Вода не має інтенсивно кипіти, 
лише тихо булькати. Готуємо глазур для 
декору: до 1 білка додаємо щіпку лимон-
ної кислоти, перемішуємо. Поступово до-
даємо цукрову пудру. Збиваємо до густої 
консистенції. Отриманим кремом поли-
ваємо пудинг. Зверху натираємо лимонну 
чи лаймову цедру.

Сливовий крамбл – 
традиційний 

англійСький деСерт 

ПотрібНо: 900 г слив, 75-100 г цукру. 
Для тіста: 150 г борошна, 100 г холодного 
вершкового масла, 75 г цукру, вода, моро-
зиво для подачі (за бажанням).

ПриготувАННя: форму для випіч-
ки змастити вершковим маслом. Зі слив 
видалити кісточки, нарізати на четвер-
тинки. Змішати з цукром (якщо сливи 
кислі - додати більше цукру) та викласти 
у форму для випікання. Борошно просі-
яти. Додати вершкове масло та руками 
перетерти борошно з маслом в крихту. По 
столовій ложці додавати воду, замішуючи 
крихтоподібне тісто (приблизно 4 ст. л). 
Висипати крихту тіста зверху на сливи 
та пекти крамбл в розігрітій до 180 гра-
дусів духовці близько 30-45 хв. Тісто має 
зарум’янитися, а сік від слив закипіти. 
Подавати крамбл теплим з кулькою мо-
розива або охолодженим. 

булочки зі Сливами
ПотрібНо ПриблиЗНо НА 15 було-

чок: для тіста - 550 г борошна, 20 г сві-
жих дріжджів, 170 мл молока, 100 г сме-
тани, 50 г вершкового масла, 2 яйця, 100 
г цукру.

для НАчиНки: 400 г слив, розрізаних 
на 4 частини (вага без кісточок), 50 г цу-
кру, 1 ч. л. крохмалю, 1 ч. л. кориці.

Для посипки: 70 г борошна, 70 г во-
лоських горіхів, 60 г цукру, 70 г холодного 
вершкового масла, 1 ч. л. меленої кориці.

крім того: 1 яйце для змащування 
поверхні, злегка збите.

ПриготувАННя: у глибоку миску по-
містити цукор, молоко та дріжджі. Добре 
вимішати, до повного розчинення дріж-
джів. Додати сметану, яйця, борошно та 
масло. Замісити доволі липке тісто (8-10 
хвилин руками). Накрити миску з тістом 
кришкою чи злегка вологим кухонним 
рушником і залишити приблизно на 2 го-
дини, доки тісто виросте удвічі. Коли ті-

сто підійшло, обім'яти його й викласти на 
присипану борошном поверхню. Розділи-
ти на 15 частин (приблизно по 70 грамів 
тіста на кожну булочку). У глибоку миску 
помістити сливи, цукор, крохмаль та ко-
рицю. Добре вимішати. Кожну частину 
тіста дещо розплющити та викласти по 
3 шматочки сливи. Обережно заліпити 
краї, викласти на деко застелене перга-
ментом, швом донизу. Залишити булочки 
на 45 хвилин підростати. Тим часом, ду-
ховку розігріти до 180 ᵒС. 

Усі інгредієнти для хрусткої посипки 
помістити в чашу блендера й добре зби-
ти, доки подрібнена маса почне збива-
тись у більші грудки. Змастити булочки, 
коли підростуть, яйцем та рівномірно по-
сипати посипкою. Одразу вставити дека з 
булочками до розігрітої духовки та пек-
ти, 30-40 хвилин, доки гарно піднімуться, 
а поверхня підрум'яниться. Дістати бу-
лочки з духовки й залишити на 5 хвилин 
на деці. Далі перекласти на решітку для 
вистигання й залишити, доки вони ча-
стково охолонуть. При бажанні, булочки 
можна посипати цукровою пудрою.

До речі: тісто для цих булочок зі сли-
вами липке і підсипати борошно можна 
лише на робочу поверхню при їх форму-
ванні. Висока вологість тіста - це запору-
ка того, що після випікання вони будуть 
танути у роті. Оскільки тісто м'яке та во-
логе, а начинки теж немало (бо так смач-
ніше), воно легко рветься, тож при ліп-
ленні не розплющуйте шматочки тіста 
надто тонко. При розростанні та випікан-
ні місцями тісто теж може трішечки ро-
зійтись, у цьому нема нічого страшного. 
Ви притрушуєте усе хрусткою посипкою 
і булочки далі зберігають гарний вигляд.

коблер з перСиками та Сливами 

ПотрібНо: 500 г персиків (крупно 
порізати, видалити кісточку), 500 г слив 
(розрізати на 4 частини кожну, видалити 
кісточку), 100 г цукру,  3 ст.л. крохмалю. 

для тіСтА:  200 г борошна, 50 г цукру, 
2 ч. л. розпушувача для тіста,  90 г холод-
ного вершкового масла (порізати дрібни-
ми кубиками), 180 мл вершків 30%, 30 г 
івсяних пластівців.

ПриготувАННя: коблер - вид англій-
ської та американської випічки, у якій 
начинка знизу, а тісто зверху. Назва по-
ходить від вигляду камінців-кругляків 
- коблерів, з яких викладають бруківку. 
Для приготування духовку слід розігріти 
до 180ᵒС. Сливи та персики помістити в 
глибоку миску, додати крохмаль і цукор. 
Добре вимішати. В окремій мисці зміша-
ти борошно, цукор, розпушувач для тіста, 
масло. Добре розтерти все разом. Додати 
вершки та вівсяні пластівці й добре ви-
мішати у досить клейку масу. Особливих 
технічних нюансів нема, лиш після змі-
шування тіста потрібно його якнайшвид-
ше викласти на фрукти і вставити пек-

тись, адже з додаванням вологих вершків 
активується розпушувач для тіста. Отож, 
фрукти слід помістити в жаротривку 
форму, а зверху, формуючи двома лож-
ками кульки, викласти рівномірно тісто. 
Вставити до розігрітої духовки і пекти 
40-50 хв. Фрукти повинні пропектись, а 
поверхня добре підрум'янитись. Дістати 
коблер з персиками та сливами з духовки 
й залишити до часткового вистигання. 
Подавати, накладаючи кожному кульку з 
тіста й щедру порцію фруктів. 

Сметанно-біСквітний пиріг 
ПотрібНо: 500 г слив, 3 яйця, 125 г цу-

кру, 125 г сметани, 150 г борошна.
ПриготувАННя: сливи очистіть від 

кісточок. Форму змастіть вершковим 
маслом, посипте цукром і покладіть порі-
зані сливи зрізом вниз. Для тіста 3 жовт-
ки збийте з 75 г цукру в пишну світлу 
масу і додайте сметану. Акуратно перемі-
шайте. Потім збийте 3 білки в міцну піну, 
додайте 50 г цукру і збивайте ще хвили-
ну до щільності і блиску. Перемішайте 
з жовтками, всипте просіяне  борошно, 
акуратно розмішайте. Викладіть тісто на 
сливи, пригладьте і поставте форму в за-
здалегідь нагріту до 200°С духовку на 30 
хв. Готовий пиріг повністю охолодіть і за-
лиште на кілька годин. Бісквіт осяде, але 
не сильно. Переверніть його на тарілку і 
подавайте з вершками або пломбіром.

і наоСтанок - знаменитий 
Сливовий пиріг з газети 

The New York Times

ПотрібНо: 3/4 – 1 склянка цукру, 
1/2 склянки несолоного розм’якшеного 
вершкового масла, 1 склянка просіяного 
борошна, 1 ч. л. розпушувача, щіпка солі 
(за бажанням), 2 яйця, 24 половинки слив 
без кісточок, цукор, лимонний сік і кори-
ця – для посипання. 

ПриготувАННя: нагрійте духовку до 
180 градусів. Збийте цукор і масло в мис-
ці. Додайте борошно, розпушувач, сіль 
і яйця і добре збийте. Викладіть тісто в 
роз'ємну форму діаметром 23-26 см. По-
кладіть половинки сливи шкіркою вгору 
на тісто. Злегка посипте цукром і збриз-
ніть лимонним соком, в залежності від 
солодкості фруктів. Посипте приблизно 1 
ч. л. меленої кориці. Випікайте приблиз-
но 1 год. Дістаньте і вихолодіть; поставте 
пиріг в холодильник або заморозьте за 
бажанням. Або охолодіть до теплого і по-
давайте просто так чи зі збитими верш-
ками.

Щоб заморозити пиріг, загорніть його 
в два шари фольги, помістіть в поліети-
леновий пакет і закрийте. Перед подачею 
необхідно розморозити пиріг і розігріти 
його при 150 градусах.

Обіцяємо: сподобається навіть 
тим, хто не любить слив 

Сливові Смаколики, 
які закохають вас в осінь
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відповіді

Західноукраїнський 
національний університет

IV рівня акредитації відповідно до Зако-
ну України «Про вищу освіту» оголошує 

конкурс на заміщення посад:

• ДоцЕНТа КафЕДРи ПРавоЗНав-
сТва І ГУмаНІТаРНих ДисциПЛІН 
вІННицЬКоГо НавчаЛЬНо-НаУКо-
воГо ІНсТиТУТУ ЕКоНомІКи ЗУНУ;

• ПРофЕсоРа КафЕДРи ПсихоЛоГІї 
Та соцІаЛЬНої РобоТи. 

вимоги до кандидатур на посади: 
науковий ступінь кандидата / доктора  
наук.

Термін подання документів – один 
місяць з дня опублікування оголошення. 

Перелік документів, які подають-
ся на ім’я ректора університету: заява 
про участь у конкурсі; особовий листок з 
обліку кадрів; автобіографія; засвідчені 
в установленому порядку копії докумен-
тів про вищу освіту, наукові ступені і вче-
ні звання; список наукових та навчаль-
но-методичних праць і винаходів.

Додаткова інформація щодо ос-
новних функціональних обов'язків, 
розміру та умов оплати праці надається 
кадровою службою. (Працівники ЗУНУ 
для участі у конкурсі подають заяву на 
ім'я ректора, оновлений список науко-
вих та навчально-методичних праць).

Документи надсилати за адресою: 
ЗУНУ, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 
46020. Детальніше з умовами конкурсу 
можна ознайомитись у вченого секрета-
ря ЗУНУ за тел. (0352) 47-50-62.

вважати недійсним
Загублений земельний сертифікат 

на право на земельну частку пай серії 
ТР № 0267650, зареєстрований в Книзі 
реєстрації сертифікатів на право на зе-
мельну частку (пай) по Нижбірківській 
сільській раді на ім’я Гури Романа Рома-
новича за №650 від 22 квітня 1997 року, 
вважати недійсним.

водій напідпитку пропонував 
поліцейським хабар

ЖителюЧортківського району тепер 
загрожує позбавлення волі і штраф

Поліцейські на Тернопільщині зупинили легковик 
через порушення правил дорожнього руху.  Під 
час спілкування із водієм, інспектори запропо-

нували йому пройти огляд на стан сп’яніння. він не 
погодився, проте захотів «вирішити» питання за гроші.

 Попередження про кримінальну відповідальність за такі дії 
правопорушника не зупинили і він залишив на сидінні службо-
вого авто 100 доларів та тисячу гривень. Поліцейські викликали 
слідчо-оперативну групу для документування злочину.

 Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.369 ККУ. 
Максимальне покарання за санкцією статті – позбавлення волі 
на строк до чотирьох років. Окрім того, на водія складено адмі-
ністративний протокол за керування транспортним засобом у 
стані алкогольного сп’яніння.

Бережанець пошкодив 
шинами бруківку на Лисоні
До поліцейських звернувся голова бе-

режанської територіальної ромади з 
повідомленням, що невідома особа по-

шкодила територію поблизу  меморіального 
комплексу Українських січових стрільців на 
горі Лисоня. 

На місце події виїхали працівники групи швидкого реа-
гування патрульної поліції. На  бруківці поблизу меморіалу 
вони виявили брудні сліди від протекторів шин невідомо-
го транспортного засобу.

 В ході перевірки поліцейські оперативно встановили, 
що до протиправного причетний  мешканець Бережан.  На 
нього правоохоронці склали адміністративний протокол 
згідно ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП. Йому загрожує 
накладення штрафу від трьох до семи неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян або громадські роботи на 
строк від сорока до шістдесяти годин. Чоловік свою прови-
ну визнав та зобов’язався відновити пошкоджену бруківку.

Надзвичайні новини
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Овен
Важко розлучатися зі звичною свободою, але сі-

мейне життя, безсумнівно, має свої принади. Дове-
деться забути про власнi вподобання й придiлити 
увагу дiтям.

Телець 
На якій би галузі ви не зосередили увагу, найваж-

ливішою складовою вашого успіху все одно стане 
здоровий спосіб життя. Тому забудьте про шкідливі 
звички.

Близнюки
 Випадок допоможе вам розкрити прихованi та-

ланти. Можливо, ви зважитеся змінити сферу діяль-
ності. Близькi будуть на вашому боці.

Рак
Відпочинок запам’ятається хорошим сервісом, 

новими друзями i вечiркою пiсля повернення. Ви від-
чуєте себе господарем долi. Можливий візит далеких 
родичів.

лев
 Уважно прислухайтеся до порад близьких. Але 

так, щоб вони не здогадалися, де в цей момент пере-
бувають ваші думки. Бажано з’їздити у відрядження.

Діва
 Ви вважаєте, що запорука успіху в швидкості за-

воювання висот. Стримуйте біг, адже ті, хто поруч iз 
вами, втомилися зустрічати і проводжати.

ТеРези
 Стосунки з сім’єю та друзями допоможуть легко 

подолати труднощі. Щоб зробити приємне близьким, 
подбайте заздалегiдь про спiльний вiдпочинок.

СкОРпіОн
 Друзі, довірившись вашому чуттю, сміливо підуть 

за вами навіть у дуже ризикований проєкт. Ви не тіль-
ки збагатитеся самі, а й виведете інших на шлях про-
цвітання.

СТРілець
 Усі досягнення можливі тільки в єднанні та спів-

робітництвi. Знаючи ваші організаторські здібності 
та почуття обов’язку, начальство доручить вам відпо-
відальну ділянку роботи.

кОзеРіг
У професійному плані будуть помітні дві проти-

лежні тенденції. Нові напрями у справах благополуч-
но розвиватимуться, набираючи силу і швидкість.

вОДОлій
 Підприємці займуться масштабною реорганізаці-

єю своєї справи. Не виключенi переїзд у новий офіс, 
ремонт старого приміщення i навiть робота в іншому 
місті.

РиБи
До чого б ви не доторкнулися — абсолютно все 

приноситиме прибутки. У вас буде відчуття, що ви 
граєте в безпрограшну лотерею.

ГОРОСКОП
з 1 по 7 вересня

За вміння і добре слово 
Найцінніше для кожної людини – здоров’я. Та, 

особливо, з літами воно частенько підводить. 
Так трапилося і зі мною, коли потрапив до Кре-

менецької районної лікарні. Однак медики зробили 
все, щоб, як мовиться, підняти мене на ноги. 

Тому хочу щиро подякувати: завідуючому хірур-
гічним відділенням і. О. Джоджику, хірургу а. а. 
ковальчуку, лікарю-ендоскопісту а. а. Бораку. 

За їхній професіоналізм, уміння, підбадьорливі 
слова, віру, що все буде добре. 

Міцного здоров’я, щастя, радості, мирного неба і 
вам та вашим рідним, дорогі медики!

з вдячністю – леонтій ДуБОвий, 
с. великі вікнини кременецького району.

Вітаємо!
Щирого, доброго хлопчика, 

любого синочка і милого 
братика та онука

 Антонія Вознюка 
 із с. Великі Вікнини 

Кременецького району
з 10-річчям! 

У День народження Твій
Ми з Тобою радієм
І сердечно бажаєм,
Щоб збулись Твої мрії.
Будь успішним та щасливим,
Хай всміхнеться майбуття,
Безліч радісних подій
Подарує хай життя!
Ще удачі та уміння,
Першим будь, перемагай,
Сили духу та терпіння
Ти ніколи не втрачай.
Бажаєм успіхів в навчанні
І перемог в усіх змаганнях,
Пригод веселих, друзів гарних,
Багато світлих днів безхмарних!
Миру, радості, здоров’я,
Сонячних, яскравих днів,
Щоб Тебе завжди за руку
Ангел-охоронець вів! 

З любов’ю – уся велика родина. 

Вітаємо!
Кохану дружину, люблячу матусю 
Марію Василівну Пришляк

із Тернополя
з Днем народження! 

Бажаємо фантастичного щастя, 
Безкрайнього моря чудових подій.
 Хай все, що бажаєш, легко удасться,
 А також цікавого втілення мрій.
 Хай зорями радість Тебе осипає, 
Природа здоров’ям наділить міцним. 
Тебе з Днем народження щиро вітаєм,
 Хай спокій і мир завітають у дім!
 Хай кожен день здається дивним сном, 
Який Тебе робив би щасливішим,
 І будь завжди оточена теплом
 Найближчих, найдорожчих, найрідніших!
 А доля хай наснаги додає 
Десятки літ ще мріяти, любити,
 Щоб Ти зуміла все життя своє
 Під Божою опікою прожити!

 З любов’ю – чоловік Саша, син Орест, 
донечки Галинка та Олеся.

Вдячність

- а мені здається, 
що ви зовсім не 
змінилися: такі 

ж веселі, життєрадісні, 
розумні і красиві, як і 
25 років тому. навіть 
не віриться, що минуло 
стільки часу, - сказала при 
зустрічі наша кураторка 
віра Томашівна Боднар. 

Як швидко біжить час... А 
чверть століття тому, 28 червня 
1996 року, у нашого «3-В» був ви-
пускний у Чортківському медич-
ному училищі.

- Цей день ви будете пам'ятати 
завжди, адже сьогодні прийняли 
Конституцію України, - вітаючи, 
говорила наша викладачка Гали-
на Грицьків . 

І дійсно, щоразу, 28 червня, у 
День Конституції України, я зга-
дую свій випускний. Кожних п’ять 
років у нас була зустріч випускни-
ків. І ось 25 літ... Для когось - це 
ціле життя, а для нас - ніби одна 
мить. Життя порозкидало нас по 
світу, але, на щастя, тепер є соцме-
режі, завдяки яким можна було 
знайти одногрупниць. 

- Ніколи б не подумала, що 
наша тихенька, скромна Вірочка 
стане Шерлоком Холмсом і почне 
розшукувати своїх подруг в усіх 
куточках землі, - говорила моя 
старша сестра Тетяна.  Пости у 
Фейсбук , дзвінки, переписки, «зі-
псований телефон»...  Нарешті! Із 
32 моїх одногрупниць знайдено 
30. А головне - наша улюблена 
кураторка Віра Томашівна! 

…Хвилююча мить 21 серпня 
2021 року. Під вербу біля Чортків-
ського медичного коледжу посту-
пово приходили святково одяг-
нені красуні. А ось і наша чарівна 
Віра Томашівна! Викладач на місці 
- можна йти на пари! За 25 років 
училище стало коледжем, з нови-
ми корпусами і кабінетами. Пів-
тори години ми мандрували зна-
йомими коридорами, кабінетами 

і немов повернулися в юність... 
Нашим екскурсоводом був Андрій 
Леонідович Орленко - заступник 
директора Чортківського фахово-
го медичного коледжу з навчаль-
но-виробничої роботи. Він охоче 
показував і відповідав на наші за-
питання.

 На завершення - перекличка. 
В алфавітному порядку ми роз-
повідали трішки про себе. А далі 
- фотосесія, молитва у соборі вер-
ховних апостолів Петра і Павла 
(будучи студентами, ми склада-
ли цеглу з Галиною Дем'янівною 
Грицьків під час його будівниц-
тва). І тепла дружня розмова в 
кафе. Ми розглядали студент-
ські фото, повертаючись в далекі 
дев'яності роки. Згадували гур-
тожиток, підготовку до екзаменів 
і наші дні народження.

 За 25 років ми подорослішали, 
створили сім'ї, хтось став мамою, 
а дехто вже й бабусею. Хтось зали-

шився працювати медсестрою чи 
лікарем в Україні, але більшість 
поїхали за кордон: Чехія, Поль-
ща, Італія, Іспанія, Німеччина, 
Америка... Та це й не дивно, адже 
медсестри отримують в Україні 
мінімальну зарплату. Та, незважа-
ючи на кордони, ми зустрілись! На 
зустріч приїхали одинадцять ко-
лишніх студенток. Але яка це була 
зустріч: неймовірна і незабутня! 

 - Дякую, що ти мене знайшла! 
- на прощання сказала Наталя Жи-
зномірська (Гайовська).

Та свято не було би таким ці-
кавим, якби не Віра Томашівна, 
нашої кураторка: енергійна, ро-
зумна, красива! Минули роки, а 
ми залишилися однією великою 
дружньою родиною! 

віра СиРОТа-ЯБлОнь, 
випускниця «3-в» мед-

сестринського відділення 
Чортківського медичного 

училища 1996 року.
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