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Життєві історії у “Сімейному гніздечку”

6 стор.

Шановні ветерани, учасники 
УПА, АТО, операції Об’єднаних 

сил, дорогі краяни!
Вже майже три десятиліт-

тя Україна є незалежною держа-
вою. Через агресію північного су-
сіда та шалений супротив їй на-
шого народу, через самовідда-
ність та відвагу в боротьбі із бан-
дитським режимом мартиролог 
нашої держави поповнили імена 
новітніх, сучасних героїв, пам’ять 
яких ми бережемо та будемо бе-
регти й надалі. Разом з тим ні 
на мить не забуваємо мільйон-
ні жертви Другої світової. Саме ці 
травневі дні є для кожного укра-
їнця перш за все днями пам’яті та 
примирення. 

Нині ми схиляємо голови пе-
ред пам’яттю загиблих у тій війні 
простих солдатів та офіцерів, во-
яків УПА та інших армій фашист-

ському опору, жертв нацистських 
та радянських концтаборів. Вони 
свої життя віддали за майбутнє, 
за безсмертя українського народу. 

Ми молимося за душі усіх не-
винно вбитих. Молимося про те, 
аби такого ніколи не повторило-
ся. Молимося за наших новітніх 
Героїв, які ціною власного життя 
упродовж уже чотирьох років бе-
режуть суверенітет та цілісність 
нашої держави. 

Нехай кожного  охоронця 
оберігають Небеса. Просімо Гос-
пода про мир на благословен-
ній українській землі. Завжди 
пам’ятаймо про тих, хто віддав 
життя за волю та соборність 
України у часи усіляких агресій 
проти нашої держави. 

Віктор ОВЧАРУК, 
голова Тернопільської  

обласної ради.

У ці травневі дні  
вшановуємо 
пам’ять жертв 
Другої світової 
війни…

Настині 
щастя10-11 стор.

3  
стор.

Майже 1500 військовослужбовців  
44-ї артилерійської бригади 
урочисто пройшли вулицями Тернополя

Під куполом храму села Олесине  
знайшли патріотичне послання  
із минулого століття
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У Тернопільській області 
протяжність автомобільної 
дороги М-12 Стрий – Тер-
нопіль – Кропивницький 
– Знам`янка, що входить до 
маршруту Go Highway, який 
з’єднуватиме Гданськ та Оде-
су, складає 38,9 км. Тому для 
Тернопільщини дуже важли-
во, щоб процес будівництва 
дороги відбувався вчасно, а 
також здійснювався контр-
оль за виконанням якості 
робіт. На цьому наголосив 
голова облдержадміністрації 
Степан Барна під час виїзду 
на дорогу.

Цьогоріч заплановано оно-
вити всю протяжність дороги. 
Наразі ремонтні роботи вико-
нуються з боку Тернополя та 
від кордону з Хмельницькою 
областю. Також дорожники за-
ймаються розширенням проїж-
джої частини біля села Ступки.

«У цьому році саме на ділян-

ку дороги М-12 протяжністю 
Тернопіль-Підволочиськ виді-
лено понад 800 мільйонів гри-
вень з державного бюджету. 
Тому будемо стежити за якістю 
виконання робіт та дотриман-
ням графіку будівництва до-
роги, щоб водії змогли їздити 
хорошими автошляхами. Най-
ближчим часом ми отримає-

мо результати лабораторних 
аналізів дорожнього покриття, 
взятих на даному об’єкті», – на-
голосив Степан Барна.

Додамо, що масштабне 
оновлення дорожньої інфра-
структури триває. Адже, саме 
якісні магістралі є обличчям 
країни. Бо там, де є дороги, є ін-
вестори, які вкладають кошти 

у розвиток власного бізнесу, а 
заразом і країни, в якій працю-
ють.

Цьогоріч на Тернопільщині 
завершать також ремонт до-
роги Н-09 Тернопіль – Львів. 
На цій магістралі залишилося 
облаштувати лише верхній 
шар покриття. Працюють до-
рожники в посиленому режимі 

й над завершенням ремонту 
траси М-19 Тернопіль – Креме-
нець. Всі ці пріоритетні напря-
ми – під особистим контролем 
керівника краю Степана Барни, 
який регулярно виїжджає на 
дороги й спілкується з підряд-
никами. Наразі проблем із тех-
нікою та з матеріалами немає 
жодних.   

Дорога, яку не ремонтували 25 років, 
нарешті отримає нове покриття! –

  наголосив Степан Барна під час огляду 
ремонту траси М-12 Тернопіль – Підволочиськ 

Старшокласники за партами 
першокласників, навчання у 
дві зміни, уроки по 35 хвилин 

– такі реалії шкільної освіти у Почає-
ві. Корпус для старшокласників єди-
ної у місті школи тут ремонтують ще 
з минулого року. Однак, коли батькам 
увірвався терпець і вони зайшли все-
редину, то побачили, що зараз школа 
виглядає значно гірше, аніж до ремон-
ту. Гори сміття, пляшки від алкоголю і 
недопалки, грибок на стінах, поламані 
нові підвіконники – такі реалії ремонту 
на мільйон побачила журналістка «На-
шого ДНЯ» у Почаєві. 

Почаївській школі понад 60 років. На-
вчається тут 1118 дітей. Батьки кажуть, 
здавати гроші на різні потреби для онов-
лення приміщення закладу вже звикли. Ку-
пували двері, вікна, робили затишнішими 
класи за власний кошт. Коли почав проті-
кати дах, тоді з міського бюджету виділили 
майже мільйон чотириста тисяч гривень 
на його заміну. З вересня минулого року всі 
школярі перейшли у корпус, де навчалися 
початкові класи. Через малу  кількість кабі-
нетів діти ходять до школи в дві зміни:  мо-
лодші зранку, старші – після обіду.

- Вже майже рік уроки у нас тривають 
по 35 хвилин, а  перед Великоднем ще ко-
ротші були, - бідкаються батьки. – І так 
вже майже весь навчальний рік. Чого ж 
наші діти навчаться? Особливо випускни-
ки, яких чекає ЗНО. Там же не поясниш, що 
у нас школу ремонтують…

А ще почаївців дуже хвилює те, що 

старшокласники навчаються за партами 
молодших класів. 

- Мій син у дев’ятому класі сидить за 
партою першокласника, - каже пан Олег. 
– Це дуже незручно. Батьки скаржаться, у 
кількох учнів вже діагностували сколіоз. 

Ремонтні роботи у школі закінчили в 
грудні. Відтоді більше нічого не було зро-
блено, тож у квітні батьки почали бити на 
сполох. 

- Ми здавали гроші на вікна, на двері, а  
зараз все знищено і нічого немає. Зайшли 
всередину і були шоковані тим, що поба-
чили, - каже батько Петро Вебер. - Коли 
міняли покрівлю, вода затекла у будівлю 
– затопила все аж до першого поверху. Як 
наслідок, грибок. У перекритті між пер-

шим і другим поверхом просвердлювали 
діри, щоб вода стікала вниз. 

Директорка пояснює: зробили 
все, на що вистачило коштів. А роботу  
контролювали відповідні фахівці техніч-
ного і авторського нагляду, з яким уклала 
угоду. Приймала об’єкт ціла комісія. 

- Оскільки у школі 60 років не робили 
ремонту, окрім косметичного, ми дійшли 
до висновку, що під час ремонту з’явилося 
багато нових робіт, - каже директор школи 
Варвара Кухаревич. – Коли валилася стеля, 
то потріскала фарба на підлозі та інше. 

У бухгалтерії закладу є всі документи 
на проведення ремонту, однак результат, 
який сьогодні можна побачити в школі, 
шокує – купи сміття і бруду в класах, зни-

щена підлога, грибок на стінах. Як тут 
вчитися тепер дітям, батьки не знають. А 
коли оглянули дах, побачили, що він про-
свічується. 

- І в мене, і  в багатьох батьків вини-
кли претензії до якості ремонту в блоці А 
підрядником, - каже міський голова Поча-
єва Василь Бойко. – Не сподобалося те, що 
школа затікала, що під час ремонту, коли 
скидали балки, знищили підвіконники. 
За цим фактом проведемо перевірку, щоб 
з’ясувати, чи були порушення. 

У міській раді пообіцяли виділити ко-
шти на закінчення ремонту. 

- Цього року вже виділено рішенням 
сесії близько півтора мільйона гривень 
на закінчення ремонтних робіт у блоці Б, 
- додає Василь Бойко. 

Тепер батьки хочуть контролювати ре-
монт самі. Кажуть, батьківську комісію за-
реєструють у міськраді, видадуть посвідки 
і вони зможуть перевіряти все – від закуп-
ки матеріалу до якості ремонтних робіт. 

Батьки збирають підписи на звіль-
нення директора і сподіваються, що 
до початку нового на-
вчального року ремонт 
таки закінчать і діти 
зможуть навчатися у 
нормальних умовах. 

РЕМОНТ НА МІЛЬЙОН:
гори сміття та грибок на стінах

Жителі Почаєва шоковані, як полагодили 
дах єдиної у місті школи

Юля ТОМЧИШИН.
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Вперше від початку АТО 
бригаду повністю ви-
вели із зони бойових 

дій для відпочинку та військо-
вого злагодження. Привітати 
військових прийшли рідні, 
друзі, волонтери, жителі міста. 
Діти та дорослі з квітами сто-
яли вздовж доріг і вигукували 
«Дякуємо за відвагу!», «Герої!».

Військові з 44-ї бригади вико-
нували завдання в зоні АТО з кін-
ця 2014-го року і до сьогодні. 

- Ротації відбувалися за графіком і 
лише зараз вперше за чотири роки 44-а 
бригада у повному складі повернулась 
на місце постійної дислокації, -  каже 
командир оперативного командування 
«Захід» генерал-майор Олександр Пав-
люк. – Збройні сили розвиваються і зараз 
ми можемо дозволити собі ротирувати 
цілими бригадами, щоб військові могли 
відпочити, побути з сім’ями, набратись 
сил, відновити техніку.  Рівень підго-
товки військовослужбовців я оцінюю 
на «відмінно», бо поки 44-бригада пере-
бувала в зоні АТО, у противника не було 
бажання застосовувати артилерію. Вони 

знали, що відразу отримають гідну та 
чітку відповідь.

За словами генерал-майора, у Тер-
нополі бригада перебуватиме при-
близно півроку. Для військових ство-
рили умови, відремонтували казарми 
в Тернополі, гуртожиток у  Теребовлі. 
До кінця року планують добудува-
ти казарми покращеного типу для 
контрактників – всього в області їх 
буде сім. У Тернополі, за територією 
військової частини, таких буде три, 
кожна розрахована на 120 осіб. Також 
нові казарми з’являться в Теребовлі і 
Чорткові. 

На Театральному майдані Тер-
нополя військовослужбовців від-

значили близько 150 нагородами від 
Президента України, міністра оборони, 
командира 44-ої бригади. З нагоди свя-
та бійці із різних куточків України взяли 
участь у флешмобі «Об’єднана Україна», 
під час якого вишикувалися у формі кар-
ти України. 

Після урочистостей військовослуж-
бовці змоги обійняти своїх рідних і 
близьких, а потім разом послухати кон-
церт Руслани, яка приїхала привітати 
тернопільських артиле-
ристів. 

Щасливі, що повернулися додому

Майже 1500 військовослужбовців 44-ї артилерійської 
бригади урочисто пройшли вулицями Тернополя

«Дивися, он наш Андрійко….»
Тернопіль зустрічав військових. Сама весна усміхала-

ся бійцям. І раптом я почула схвильований жіночий го-
лос: “Петре, дивися, он наш Андрійко... “

Поруч мене стояли звичайні, прості люди, видно, 
що родом із села. Обоє загорілі на вітрі та сонці. Жінка 
пильно вдивлялася в колону і  кликала сина: “Андрійку, 
Андрійку...” Він оглянувся, молоденький і дуже гарний. 
Усміхнувся, махнув привітно рукою і промарширував з 
іншими воїнами далі. 

На тротуарі, під розлогими тернопільськими кашта-
нами залишилися стояти батьки цього хлопця. Жінка 
запнута біленькою хустиною. Чоловік м’яв у руках каш-
кета, ніби не знав,  куди його подіти. В очах обох - сльози.

 СКІЛЬКИ ЩЕ ТРИВАТИМЕ ЦЯ ВІЙНА?
Інна ЗАРІЧНА. 

Юлія 
ТОМЧИШИН.
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ГОЛОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ:
 *Якби вибори Президента України 

відбувалися в середині квітня 2018 року 
і в  них брали участь С. Вакарчук і В. Зе-
ленський, то в першому турі більше го-
лосів, ніж інші кандидати (серед канди-
датів у списку, переданих респонден-
ту), отримала б Ю. Тимошенко (16,1% 
серед тих, хто збирається голосувати і 
визначився). Далі йдуть – А. Гриценко 
(12,7%), О. Ляшко (12,2%), П. Порошенко 
(12,2%), В. Зеленський (10,8%) і С. Вакар-
чук (9,6%). Різниця у підтримці цих (крім 
Ю. Тимошенко) кандидатів практично в 
межах похибки, тобто вони скоріше «ді-
лять» друге місце. Також 8,8% отримав 
би Ю. Бойко, 8,6% – В. Рабінович.

• Якби парламентські вибори відбу-
лися в середині квітня 2018 року і в них 
брали участь партії «Блок С. Вакарчука» 
і «Слуга народу», до Верховної Ради про-
йшли б представники восьми політич-
них сил. Більшу підтримку, ніж інші пар-
тії, отримала б ВО «Батьківщина» (14,4% 
серед тих, хто збирається голосувати і 
визначився). Далі за рівнем підтримки 
йдуть «Громадянська позиція» (11,5%), 
Радикальна партія (11,4%), «Блок П. Поро-
шенка» (9,9%), «За життя» (9,3%), «Опо-
зиційний блок» (9,3%), «Блок С. Вакарчу-
ка» (8,6%) і «Слуга народу» (8,4%). Різни-
ця у підтримці цих (крім ВО «Батьківщи-
на») партій практично в межах похибки, 
тобто вони скоріше «ділять» друге місце.

 
Зовнішньополітичні  
орієнтації населення  
України

• На запитання «Яким інтеграційним 
напрямком має йти Україна?» відповіді 
респондентів розподілилися наступним 
чином:
 45,9% обрали варіант «Вступ до 

Європейського Союзу»,
 8,9% – «Вступ до Митного союзу з 

Росією, Білоруссю і Казахстаном»,
 31,6% – «Неприєднання ані до Євро-

пейського Союзу, ані до Митного союзу»,
 12,9% – не визначилися зі своєю 

думкою,
 0,7% – відмовилися відповідати.
• 41,4% українців скоріше або безу-

мовно підтримують вступ до НАТО. Ско-
ріше або безумовно не підтримують – 
37,8%. Ще 20% респондентів не визначи-
лися зі своєю думкою, а 0,9% відмовили-
ся відповісти на запитання.

 
Оцінка дій керівництва  
країни і топ-проблеми

• 75,3% українців вважають, що керів-
ництво України веде країну в скоріше не-
правильному напрямку. Вважають, що веде 
в скоріше правильному напрямку – 10,4%. 
Не визначилися зі своєю думкою – 14%, від-
мовилися відповісти на запитання – 0,3%.

• На думку українців, із запропонова-
ного переліку проблем першочерговими 
для України є:

 Припинення війни на Сході – 61,7% 
вважають проблему однією з топ-3 пер-
шочергових,
 Створення робочих місць – 33,5%,
 Підвищення зарплат і пенсій – 

31,9%,
 Подолання корупції – 29%,
 Зниження тарифів на комунальні 

послуги – 19,1%.

Електоральні настрої  
населення щодо виборів 
Президента України  
у першому турі

Якщо розрахувати відсотки по від-
ношенню до тих, хто визначився  (влас-
не, саме ці показники найближчі до 
можливих результатів виборів, якби 
вони проводилися в середині квітня), 
то отримаємо:

• 16,1% проголосували б за Юлію 
Тимошенко,

• 12,7% – за Анатолія Гриценка,
• 12,2% – за Олега Ляшка,
• 12,2% – за Петра Порошенка,
• 10,8% – за Володимира Зеленського,
•  9,6% – за Святослава Вакарчука,
•  8,8% – за Вадима Рабіновича,
•  8,6% – за Юрія Бойка,
•  3,3% – за Андрія Садового,
•  2,9% – за Дмитра Яроша,
•  1,9% – за Віктора Чумака,
•  0,9% – за Андрія Білецького.

У ДРУГОМУ ТУРІ 
ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ 
ВИБОРІВ ПЕРЕМАГАЄ 
АНАТОЛІЙ ГРИЦЕНКО

Щодо другого туру президентських 
виборів, то респондентам пропонували 
22 пари можливих учасників.

 Для кожної пари відмічений канди-
дат, який має підтримку, вищу за статис-
тичну похибку (якщо жоден з кандида-
тів не відмічений, це означає, що різни-
ця у їхній підтримці – в межах статистич-
ної похибки). Тобто у цій парі цей канди-
дат станом на середину квітня набрав би 
більше голосів.

ЯКБИ ВИБОРИ ВІДБУВАЛИСЯ ЦІЄЇ ВЕСНИ
Суспільно-політичні настрої жителів України: квітень 2018 року

З 5 по 19 квітня 2018 року Київський міжнародний інститут соціології 
(КМІС) на замовлення клієнта провів всеукраїнське опитування 
громадської думки. Методом особистого інтерв’ю опитано 2004 

респонденти, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів 
України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що 
репрезентативна для населення України віком від 18 років. 
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на 
території, що контролюється українською владою. 
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 
1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для 
показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 
1,4% — для показників близьких до 5%.

Електоральні настрої населення щодо виборів до Верховної Ради
Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто ви-

значився  (власне, саме ці показники найближчі до можливих 
результатів виборів, якби вони проводилися в середині квіт-
ня), то отримаємо: 

• 14,4%  проголосували б за партію «Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»,

• 11,5% – за партію «Громадянська позиція»,
• 11,4% – за Радикальну партію О. Ляшка,

• 9,9% – за партію «Блок Петра Порошенка»,
• 9,3% – за партію «За життя»
• 9,3% – за партію «Опозиційний блок»,
• 8,6% – за партію «Блок Святослава Вакарчука»,
• 8,4% – за партію «Слуга народу»,
• 3,6% – за партію «Об’єднання «Самопоміч»,
• 2,4% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Свобода»,
• 2,4% – за Аграрну партію,
• 1,7% – за партію «Рух нових сил»,
• за інші партії – загалом  7,3%.
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- Аналізуючи тенденції розвитку 
ринку житла в Україні і в місті Терно-
полі, можна констатувати зростання 
темпів будівництва багатоквартир-
них житлових будинків при низьких 
обсягах іпотечного кредитування. 
Це пов’язано з тим, зокрема в Тер-
нополі, що ціни на нерухомість і сти-
мулювання житлового будівництва 
підтримується заробітчанами. Адже 
більшість квартир на первинному 
ринку продаються шляхом дольової 
участі у будівництві.

Іпотека ж, у традиційному розу-
мінні цього слова, зважаючи на тен-
денції розвитку національної еко-
номіки, може запрацювати тільки 
у випадку цільової довгострокової 
державної підтримки, як це неодно-
разово застосовувалося в Україні, 
однак, на жаль, не було доведено до 
кінця.

- У розвинених країнах іпотеку 
можна взяти під 3-5 відсотків 
річних. В Україні середня ставка 

за іпотечними кредитами - біль-
ше 20 відсотків річних. За яких 
умов можливе здешевлення іпо-
теки в Україні? 

- Здешевлення іпотеки у нашій 
країні можливо за умови активіза-
ції функціонування державних про-
грам іпотечного кредитування, на-
приклад, молодіжне кредитування 
житла. В іншому випадку, відсоткові 
ставки залежать від вартості банків-
ських ресурсів (депозити, ставки за 
якими коливаються в межах 12-16 
відсотків), ризиковості кредитів, 
економічної та політичної стабіль-
ності і рентабельності й кредито-
спроможності позичальників. 

Щодо кредитоспроможності, то 
в силу високої частки тіньової еко-
номіки (за різними експертними 
даними від 45 до 70 відсотків ВВП), 
реальна кредитоспроможність 
більшості покупців житла дозволяє 
оплачувати існуючі процентні став-
ки, адже левова частка їх доходів не 

декларується і не оподатковується. 
Маються на увазі міжнародні пере-
кази, зарплата в конвертах, хабарі.

- Наскільки і чим ризикує люди-
на, яка все-таки вирішила взяти 
іпотеку? 

- Ризик фізичної особи у випад-
ку отримання іпотечного кредиту 
залежить від реальної оцінки влас-
них можливостей оплатити кредит, 
економічної і політичної ситуації в 
країні, добросовісності забудовни-
ків тощо. Аби знизити ризик втрати 
застави (квартири, будинку) у ви-
падку зниження кредитоспромож-
ності позичальника, необхідно вно-
сити максимально великий відсоток 
першого внеску, наприклад 50-60 
відсотків, і брати кредит на макси-
мально довгий термін - 20 років. У 
такому випадку щомісячний платіж 
буде нижчим, що дозволить фізич-
ним особам знизити навантаження 
на сімейний бюджет і своєчасно по-
гашати позику.

Але… розпіарене підвищення «міні-
малки» до 4200 гривень українцям уже 
«не світить». Прем’єр Володимир Грой-
сман заявив: нема такої можливості. Бо 
підвищення мінімальної платні залежить 
від розвитку національної економіки. Цей 
крок повинен бути посильним для робото-
давців. Крім того, зростання «мінімалки» 
витягує додаткові кошти з держбюджету. 
А їх і без того не вистачає. 

А знаєте, яку пенсію матимуть українці 
з «мінімалкою»? Жалюгідну! Мінімальна 
зарплата плюс 35 років стажу дорівнюва-
тиме у майбутньому 1452 гривні пенсії. 

За стандартами Міжнародної органі-
зації праці, розмір виплати має складати  
мінімум 40 відсотків від звичного заробіт-
ку. Якщо врахувати мінімальну зарплату 
у 3723 гривні, то виходить 1452 гривні 
пенсії. Ті, хто офіційно отримують середню 
зарплату і виконують вимоги щодо стажу, 
матимуть пенсію приблизно 1882 гривень. 
Українці, які мають офіційну зарплату май-
же 14 тисяч гривень і 35 років стажу, мо-
жуть претендувати на пенсію у 3764 грив-
ні, пояснює видання «Оглядач». 

Чи багато людей на Тернопільщині ма-
тимуть гідну пенсію, зважаючи, що в об-
ласті найнижчі зарплати?   

А ще, «турбуючись» про людей, уряд 

свідомо занижує рівень мінімального спо-
живчого кошика українців. Щоб він відпо-
відав катастрофічному стану економіки. 
Саме ж на основі споживчого кошика ви-
раховується прожитковий мінімум укра-
їнців. Із 1 січня цього року прожитковий 
мінімум у нашій країні складає 1700 гри-
вень на місяць. Це приблизно 65 доларів. 
За критеріями ООН, мінімальною межею 
бідності є сума у межах 150 доларів на мі-
сяць. Виходить, що український прожитко-
вий мінімум більше, ніж удвічі, не дотягує 
до середньосвітової межі бідності. Від про-
житкового мінімуму залежить мінімальна 
зарплата, пенсія, допомога сім’ям з дітьми 
та з безробіття, стипендії.

За словами фінансового експерта Олек-
сія Куща, встановити прожитковий міні-
мум, який відповідає реаліям внутрішньо-
го рівня споживчих цін, - означає визнати, 
що майже половина населення знаходить-

ся за межею бідності. Адже за стандартом 
ООН, сім’я з чотирьох осіб повинна мати 
дохід від 15,6 тисяч гривень у місяць.

До слова, з 1 липня прожитковий міні-
мум зросте до 1777 гривень. А з 1 грудня 
- до 1853. Але ці кілька десятків гривень 
навряд чи додадуть «шарму» загальній 
соціальній картині. Бо скромну споживчу 
торбинку «продірявлять» високі ціни та 
інфляція.  

Тим часом українці все більше наріка-
ють на бідність. І таких немало - небагато 
- майже 60 відсотків, підрахували у Держ-
статі. Третині з них не вистачає грошей на 
оплату необхідних товарів та послуг охо-
рони здоров’я. А чверть через фінансові 
труднощі не можуть повністю і своєчасно 
оплатити комуналку. 

Водночас, в Україні збільшилася кіль-
кість мільйонерів. 4063 громадян задекла-
рували доходи у розмірі понад один міль-

йон гривень, отримані у 2017 році. Число 
цьогорічних багатіїв зросло на 559 осіб. 
Один із них задекларував більше мільяр-
да гривень, зазначили у Державній фіс-
кальній службі. Цікаво, що наймолодшому 
мільйонерові виповнилося лише сім років, 
а найстаршому - 99.

І не менш цікавим виглядає «одкровен-
ня» президента Петра Порошенка, озвуче-
не в інтерв’ю німецькому виданню «Focus». 
Він заявив, що в Україні олігархи не мають 
привілеїв. «За чотири роки, що минули, я 
показав, що жоден олігарх не може споді-
ватися на привілеї», - сказав гарант. Може, 
німці й повірили. Бо українці…     

А ще президент запевнив, що «не лю-
бить грошей». На прохання ж доповнити 
речення «Коли я порівнюю мою кар’єру 
політика та підприємця…», Порошенко за-
значив: «Я б сказав, що роблю все можливе 
у бізнесі і значно більше - як політик, тому 
що від цього залежить доля цього велико-
го народу». І додав: «Якщо необхідно, я від-
дам за нього навіть своє 
життя».

Пригадався Яценюк і 
його «куля в лоб»…    

Який податок слід сплатити
 до 1 серпня? 

У Тернопільській ОДПІ нагадують, що громадяни, 
які по 2 травня цього року подавали до податкової ін-
спекції за місцем проживання (реєстрації) податкову 
декларацію про майновий стан і доходи за 2017 рік про 
отримані доходи від спадщини (дарування), продажу 
рухомого та нерухомого майна, іноземні та інші доходи, 
повинні самостійно сплатити податок на доходи фізич-
них осіб та військовий збір до 1 серпня цього року.

Детальні консультації - у Центрі обслугову-
вання платників за адресою: вул. Білецька, 1.  
Телефон: 43-46-10.

Як правильно розпочати і вести 
підприємницьку діяльність 
Тренінг для молодих підприємців і тих, хто планує 

відкрити свою справу, провели у приміщенні молодіж-
ного центру «Тернопіль» у рамках Школи соціального 
підприємництва. Тема відкритого заняття: «Фінансо-
вий менеджмент». 

Про основи ведення підприємницької діяльності 
розповів в.о. головного державного інспектора з пи-
тань організації роботи Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС в 
області Павло Копча. Він, зокрема, зупинився на нюан-
сах ведення підприємницької діяльності, використанні 
праці найманих працівників, термінах і сумах податків 
та основній документації, яку зобов’язаний вести при-
ватний підприємець.

- Існує дві системи оподаткування: загальна та спро-
щена. На спрощеній підприємці можуть застосовувати 
три групи. На загальній системі податки вираховуються 
від суми чистого прибутку, тоді як на спрощеній систе-
мі платники першої і другої груп сплачують фіксовані 
суми податку та єдиного соціального внеску. Третя гру-
па передбачає дві ставки податку: три відсотки та спла-
ту ПДВ і п’ять відсотків, якщо підприємець не є платни-
ком ПДВ, - пояснив Петро Копча. 

Крім цього, фахівець розповів про умови, за яких 
підприємці зобов’язані використовувати касові апара-
ти, а також види діяльності, які передбачають у підпри-
ємця наявність ліцензії. 

Такі практичні заняття, на яких підприємці-
початківці отримують конкретні поради та відповіді на 
свої запитання, особливо корисні, адже дозволяють мо-
лодим бізнесменам уникнути помилок у веденні своєї 
діяльності та при взаємодії з контролюючими служба-
ми. 

Відділ організації роботи Головного управ-
ління ДФС у Тернопільській області.

Коли можливі зміни 
на ринку кредитування житла

 і чи варто брати іпотеку зараз?
Чимало українців, які мають намір придбати житло, зверта-
ються не в банки за кредитами, а воліють поїхати за кордон, 
аби заробити гроші на придбання помешкання. Іпотека в 
Україні - річ дорога. Та й далеко не всі українські банки гото-
ві надати своїм клієнтам довгостроковий кредит. 
Коли можна очікувати зміни на ринку кредитування житла? 
Іншими словами, коли в Україні нормально запрацює іпоте-
ка?

На запитання «Нашого ДНЯ» відповідає кандидат економічних 
наук, старший викладач кафедри банківської справи Тернопільсько-
го національного економічного університету Віталій Ярославович 
РУДАН.

Приємно, що українці - великий народ.
 Прикро, що «еліта» нації - нікчемна

Чим ближче до виборів, тим активніше політики та 
чиновники будуть «піклуватися» про народ. Традиційно 

наголошуватимуть на необхідності підвищення 
мінімальної зарплати, пенсії, соціальних виплат тощо. 

Звідки брати гроші - це вже інша справа. Основне - 
розчулити виборця. 

Ольга ЧОРНА.
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На початку травня цього 
року сільську громаду села 
Олесине Козівського району 
сколихнула незвичайна по-
дія. А все почалося з того, що 
олесинські віряни із своїм па-
рохом о. Олегом Марущаком 
вирішили перекрити сільську 
церкву Зіслання Святого Духа, 
освячену 1938 року. При роз-
биранні покрівлі під куполом 
храму у сховку майстри ви-
явили скляну посудину з по-
жовклими аркушами паперу. 
Знахідка зацікавила все село, і 
подиву та радості вірян не було 
меж. Кожен мешканець хотів 
дізнатися, що їм залишило 80 
років тому тодішнє поколін-
ня олесинців. З посудини були 
вийняті добре збережені три 
аркуші паперу і дві фотографії. 
Все було загорнуте в пожовклу 
українську газету видання тих 
років. На одному аркуші член 
тодішнього церковного комі-
тету Василь Горохівський ко-
ротко описав історію Олесина 
різних періодів та будівництво 
церкви, яку звели у 1937 році 

на кошти сільської громади під 
керівництвом голови церков-
ного комітету Івана Кусеня і 
членів комітету Івана Матвійо-
вича Смачили, Івана Григоро-
вича Смачили, Василя Дякова, 
Василя Горохівського, Григорія 
Куропатницького, Івана Горо-
хівського, Томи Кужди, Томи 
Смачили.

На двох інших аркушах член 

місцевої ОУН Григорій Томо-
вич Смачило, 1919 р. н., напи-
сав патріотичне звернення до 
майбутнього покоління оле-
синців. У ньому розповідається 
про політично-економічне ста-
новище на західноукраїнських 
землях 30-их років та боротьбу 
українців проти польських по-
неволювачів. У зверненні зву-
чить заклик боротися за неза-

лежність Вітчизни та заповідь 
наступним поколінням завжди 
зберігати пам’ять про поле-
глих борців у національно-
визвольній боротьбі за волю 
України. Ось тільки одна ко-
ротка цитата із звернення: 
«Помстіться, наші наслідники, 
за кривди і знущання над на-
шим народом. Не дайте ніколи 
ворогам глумитися на нашій 

землі і на могилах наших ге-
роїв. Слава українській нації і 
героям!». Полум’яні слова, на-
писані 18-річним юнаком, вра-
жають почуттям патріотизму і 
високим духовно-політичним 
рівнем. Текст датований 17 ве-
реснем 1937 року.

На одній із світлин ми ба-
чимо молодь Олесина 1930-их 
років, серед яких і п’ять членів 
ОУН. Більшість із них в наступ-
них роках загинула у боротьбі 
з більшовицьким режимом, 
інші відбували каторгу в ста-
лінських таборах. На другій фо-
тографії — сільська футбольна 
команда, яка в ті часи прино-
сила спортивну славу Олесину. 
Заснована вона сільчанином 
Осипом Дяковим (Горновим), 
тодішнім студентом Бережан-
ської гімназії, в майбутньому 
крайовим провідником Львів-
щини і теоретиком та органі-
затором боротьби ОУН-УПА.

Церковна знахідка тепер 
знаходиться на видному міс-
ці у храмі, де кожний із мирян 
може її оглянути та прочитати 
написане. Безцінна реліквія за 
своїм змістом має патріотично-
виховне та історично-
пізнавальне значення для ни-
нішнього покоління олесинців 
та служить для них прикладом, 
як любити Україну.

Іван ДУФЕНЮК,
член НСЖУ.

с. Олесине Козівського 
району.

«Не дайте ворогам глумитися на нашій 
землі і на могилах наших героїв!»

Під куполом храму села Олесине 
знайшли патріотичне послання 

із минулого століття

6 травня у польському 
Перемишлі відбулися 
відкриті Міжнародні 

змагання з легкої атлетики. 
Успішно виступила на 
них команда Зборівської 
дитячо-юнацької 
спортивної школи.  

Перше місце на дистан-
ції в 400 метрів серед дівчат 

2007 року народження і молод-
ших виборола Тетяна Лукянська 
(на фото). Вона є вихованкою 
тренера-викладача Зборівської 
ДЮСШ Володимира Небельського.

Поїздка на ці змагання для Тані 
стала можливою завдяки фінансовій 
підтримці помічника народного де-
путата України Тараса Юрика Василя 
Мудла. 

Зборівська школярка перемогла 
на змаганнях у Польщі
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Штати більше не хочуть  
бути «світовим поліцейським» 

Президент США Дональд Трамп за-
явив, що його країна більше не бажає 
бути «світовим поліцейським», оскіль-
ки це дуже дорого обходиться, повідо-
мляє «The Hill». «Ми не хочемо бути сві-
товим поліцейським. Ми витрачали ве-
личезні суми десятиліттями, охороняючи 
світ. Ми хочемо захищати себе, і ми хочемо 
відновити нашу країну», - сказав Трамп. 
Він знову пообіцяв, що витягне США із за-
кордонних воєн і поскаржився, що аме-
риканці вкладають занадто багато своїх 
грошей і ресурсів у такі міжнародні орга-
нізації, як НАТО. Наприкінці березня кон-
грес США прийняв федеральний бюджет, 
у якому видатки на національну оборону 
були підвищені до $700 мільярдів.

Російські мільярдери заховали  
у британських офшорах  

колосальну суму
Громадська організація «Global 

Witness» підрахувала: бізнесмени з Ро-
сії заховали на заморських територі-
ях Британії майже $47 мільярдів, що у 
п’ять разів перевищує суму грошей, які 
наявні безпосередньо у Сполученому 
Королівстві. Водночас, понад $41 мільярд 
зберігається на Британських Віргінських 
островах, повідомляє «The Sunday Times». 
За останнє десятиліття через ці території 
пройшло ще $110 мільярдів. 

Європу може спіткати новий  
льодовиковий період

Швидкість Гольфстріму рекорд-
но низька. Вчені непокояться, що зовсім 
скоро течія зупиниться, і це дуже змінить 
наш клімат, пише газета «Експрес». Тепла 
атлантична течія стала на 15 відсотків 
слабшою, ніж була в середині ХХ століт-
тя: об’єм води, який Гольфстрім перено-
сить щосекунди, скоротився на три міль-
йони кубометрів. А його швидкість, що 
зменшувалася останні 150 років, нині до-
сягла свого мінімуму - від 4 до 10 кіломе-
трів за годину. Тож тепер Гольфстрім ре-
кордно слабкий, і вчені побоюються, що 
в майбутньому течія взагалі може зупи-
нитися. А саме Гольфстрім приносить те-
пло до Європи. Його ще називають «бата-
реєю Європи». Морська течія несе тепло з 
екваторіальних районів аж до Полярно-
го кола. Причина охолодження течії - та-
нення арктичних льодовиків. Якщо Голь-
фстрім зупиниться, у Європi настане льо-
довиковий перiод. Таке в історії вже тра-
плялося. 

У Румунії платитимуть пенсію  
собакам і коням

Влада країни вивчає законопроект, 
що передбачає щомісячну винагороду 
тваринам, які служили вітчизні - в полі-
ції, на кордоні або митниці. Зараз йдеть-
ся про суму 67 євро на місяць. Вона пови-
нна компенсувати витрати на медобслу-
говування і годування тварин, відправле-
них на заслужений відпочинок із держав-
ної служби, повідомляє «Euronews». Тер-
мін активної служби коня - 13-15 років, 
собаки - майже вдвічі менший. 

Ірландець подав до суду  
на дружину через  

тривалий візит тещі
Житель Ірландії заявив, що виста-

вить дружині рахунок за перебування 
тещі у них удома. І погрозами не обмеж-
ився: подав до суду позов. У суді із сімей-
них справ він сказав, що 78-річна теща 
«порушила межі пристойності», коли гос-
тювала в них із червня минулого року до-
недавна. Вона могла зайти без дозволу в 
їхню спальню, перекладала одяг в його 

гардеробі тощо. До того ж ірландець го-
тував для тещі сніданок, обід і вечерю. 
Останньою краплею став випадок, коли 
жінка підвищила голос на зятя через те, 
що звук телевізора заважав їй спати, пові-
домляє «Irish Times». За словами чоловіка, 
присутність тещі зруйнувала його шлюб. 
І додав, що робив дружині й тещі доро-
гі подарунки та піклувався про них, але 
вони «абсолютно зіпсовані жінки». 

Вигідне членство: Польща  
отримала від ЄС майже  

150 млрд. євро
Польща отримала від ЄС за 14 років 

членства 147,6 мільярдів євро, а сплати-
ла Варшава до спільного європейсько-
го бюджету лише 48,4 мільярдів. Про це 
пише польське видання «Business Insider», 
підсумовуючи 14 років членства Польщі 
в ЄС. Більшість із цих коштів (92,5 млрд. 
євро) призначені на так звану політику єд-
ності, що має на меті зрівнювання конку-
рентоспроможності економік країн ЄС.

Америка може впасти  
в нову Велику депресію

Економісти попередили президен-
та США Дональда Трампа про можли-
вість повернення в часи Великої де-
пресії через торговельну війну з Ки-
таєм. Попередження опубліковано у від-
критому листі главі держави і Конгресу 
на сайті Національного союзу платників 
податків США. Автори - 1100 американ-
ських економістів, серед них і лауреати 
Нобелівської премії з економіки, а також 
екс-радники колишніх президентів. Вони 
вважають, що протекціоністська торго-
ва політика США може стати причиною 
для уповільнення економічного зростан-
ня країни. Трампу в листі нагадали про 
історичні події, пов’язані з підписанням 
у 1930 році президентом Гувером зако-
ну про зростання мит на ряд імпортова-
них товарів. Підсумок дії цього докумен-
та відомий світу під назвою Велика де-
пресія. Економісти закликають Трампа 
не повторювати помилок минулого, бо 
Америка отримає аналогічне покарання. 
Трамп і його команда розробили список 
із 1333 китайських товарів, які пропону-
ється обкласти 25-відсотковим митом, а 
потім були введені мита на імпорт сталі 
й алюмінію.

Італійка заповіла своєму  
котові 1,5 мільйона євро

Жителька Верони Чечилія Анна за-
повіла чорно-білому котові на пріз-
висько Пилу півтора мільйона євро. 
Жінка померла у віці 88 років. У неї не 
було чоловіка і дітей. Кота вона підібра-
ла на вулиці, пише «Repubblica». Стат-
ком Пилу розпоряджаються представ-
ники Фонду вкладників. Згідно з волею 
жінки, котові повинні надавати послуги 
ветеринара, забезпечувати комфортне 
житло і задовольняти всі його потреби. 
Кіт-мільйонер живе в притулку для до-
машніх тварин у Мілані. У нового власни-
ка тварини не буде права розпоряджатися 
статком кота - він буде зобов’язаний зві-
тувати за витрачені на нього кошти. Піс-
ля смерті Пилу гроші діс-
тануться одній із зооза-
хисних організацій.

Україна
Нардепи створили благодійні 

фонди і «засівають» округи
80 нардепів мають 94 благодійні 

фонди, повідомляє рух «Чесно», поси-
лаючись на декларації за 2017 рік. Зо-
крема, 47 мажоритарників мають 53 бла-
годійні організації, 33 списочники - 41 
благодійний фонд. Найбільше благодій-
них фондів у нардепа від «БПП» Василя 
Брензовича із Закарпаття, який очолює 
«Партію угорців України». По три бла-
годійні фонди задекларували нардепи-
мажоритарники з «Волі народу» Вячес-
лав Богуслаєв і Сергій Шахов. По два 
- у семи депутатів: Оксани Білозір, Андрія 
Деркача, Леоніда Козаченка, Олега Ляш-
ка, Анатолія Матвієнка, Борислава Роз-
енблата і Олександра Фельдмана. Зага-
лом, 231 нардеп вніс відомості про наяв-
ність 473 громадських організацій - че-
рез членство або статус у правлінні.

Погода влітку: до 40 градусів  
спеки і без опадів

Із кожним роком у Україні зростає 
кількість днів влітку, коли температу-
ра повітря сягає понад 30 градусів те-
пла. Цьогоріч таких днів буде чимало, а 
інколи стовпчик термометра підстрибне 
і до плюс 40 градусів. Такий прогноз на 
червень-серпень зробив директор Укра-
їнського гідрометеоцентру Микола Куль-
біда, повідомляє «Інтерфакс-Україна». «У 
нас практично щоліта зростає темпера-
тура, - заявив синоптик. - Улітку буде до-
волі багато днів з температурою плюс 
30-35 і плюс 35-40 градусів Цельсія. За 
останні десять років кількість днів з та-
кою високою температурою зросла втри-
чі. Кількість опадів протягом літа буде 
менше норми. Щодо спаду температури, 
то вона очікуватиметься лише з другої 
половини вересня».

Україна втратила  
10 мільйонів населення 

Населення країни демонструє тен-
денцію до вимирання. При цьому біль-
ша частина смертей сталася внаслідок 
окупації Криму і частини Донбасу, інфор-
мує «Рупор». Загалом із 1993 року Украї-
на втратила 10 мільйонів населення. За-
ступник директора Інституту демогра-
фії та соціальних досліджень НАНУ Олек-
сандр Гладун прокоментував намір уряду 
провести перепис населення. За його сло-
вами, за це з бюджету країни доведеться 
виділити чималу суму, проте «інформа-
ція того варта». На всі роботи з перепи-
су населення, аж до 2020 року, може піти 
приблизно два мільярди гривень. Демо-
граф підкреслив: інформація, отримана 
після перепису, допоможе вирішити ряд 
питань. Зокрема, при складанні демогра-
фічних прогнозів, які потрібні органам 
державної влади та науці. 

Літаки зі Львова, можливо,  
курсуватимуть до США

Наступного року авіакомпанія МАУ 
здійснюватиме зі Львова трансатлан-
тичні перевезення. Про це розповіла ди-
ректор аеропорту «Львів» ім. Данила Га-
лицького Тетяна Романовська під час від-
криття рейсу «Wizz Air» Львів-Лондон, 
передає «Львівський портал». «Думаю, 
що наступного року ми дочекаємося 

Нью-Йорка, або Чикаго, або Торонто», - 
зазначила Романовська. А рейси Лондон-
Львів-Лондон виконуватимуться тричі 
на тиждень. 

Борги за комуналку -  
42,7 мільярдів 

У березні борги українців за ком-
послуги зросли до 42,7 мільярдів. Це 
на два мільярди гривень більше, ніж 
було у лютому, повідомляє Держстат. 
Так, заборгованість населення зі сплати 
за газ склала 17,6 мільярдів. За централі-
зоване опалення та гарячу воду - 15,5 мі-
льярдів. За утримання будинків і прибу-
динкових територій - 3,3 мільярди. Бор-
ги за постачання холодної води сягнули 
1,7 мільярдів. За вивезення побутових 
відходів - 0,4 мільярди. За електроенер-
гію - 4,2 мільярди. 

За в’їзд до Євросоюзу  
доведеться платити

Євросоюз оформлятиме спеціаль-
ний дозвіл на в’їзд у Шенгензону для 
громадян країн, з якими ЄС уклав дого-
вір про безвізовий режим, у тому чис-
лі для українців. Рішення ухвалили по-
сли ЄС, його повинні затвердити Євро-
парламент та Рада ЄС, пишуть «Комен-
тарі». Перед поїздкою потрібно буде про-
ходити перевірку, метою якої є сприян-
ня підвищенню внутрішньої безпеки та 
запобігання нелегальній імміграції, а та-
кож зменшення затримок на кордонах. 
Для цього треба буде заздалегідь запо-
внити заяву-анкету через Інтернет, вар-
тість якої складе сім євро. Після перевір-
ки даних в базі ЄС та Інтерполу й невияв-
лення зауважень людина отримає дозвіл 
на в’їзд в Шенгензону. Термін розгляду 
заявки - 96 годин. Якщо виникнуть під-
озри або інформація потребуватиме до-
даткового аналізу, то заявку обробляти-
муть вручну компетентні органи. У Єв-
рораді зазначили: наявність дозволу не 
буде стовідсотковою гарантією на в’їзд 
до Європи - остаточне рішення ухвалить 
прикордонник. Дозвіл діятиме три роки.

Канадська віза для українців  
подорожчає через біометрику 

Канада запровадить збір біоме-
тричних даних для усіх прохачів віз 
із українським громадянством. Цю ін-
формацію «Укрінформу» підтвердили у 
міністерстві імміграції, громадянства та 
біженців Канади. Біометричні дані - від-
битки пальців та електронне фото - ви-
магатимуться у прохачів туристичних 
віз, дозволів на роботу, навчання і по-
стійне проживання в Канаді. Біометри-
ка збиратиметься у кожного прохача раз 
на 10 років, незалежно від тривалості ви-
даної візи. Ці зміни призведуть до май-
же подвійного подорожчання віз, оскіль-
ки до консульського збору буде додана 
ще й плата за збір біометричних даних у 
сумі 85 канадських доларів. Звичайна ту-
ристична віза, яка нині обходиться у 100 
канадських доларів, тепер коштувати-
ме 185 доларів. Зміни набудуть чинності 
уже влітку. Нові вимоги поступово будуть 
поширені на громадян усіх держав, які не 
мають «безвізу» з Канадою, а не лише на 
українців. 

Мексиканський багатій  
може купити Інтернет-

провайдера «Воля»
Інтернет-провайдер і оператор ка-

бельного телебачення «Воля» веде пе-
реговори про свій продаж за $112 міль-
йонів. Про це «Liga.net» дізналася від 
джерел на телеком-ринку. Потенційним 
покупцем виступає бізнесмен-мільярдер 
Карлос Слім із Мексики. Компанія «Воля» 
обслуговує близько двох мільйонів або-
нентів кабельного ТБ та Інтернету в 34 
містах України і входить у топ-3 україн-
ських інтернет-провайдерів. 

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.



– Добродію, купіть карто-
плю для садіння.

– А хіба я схожий на такого, 
що садить город? 

– То нехай раби садять.
– У нас в Україні рабів 

нема.
– То найміть мене, я вам 

посаджу!
– Та що ви пристали зі сво-

єю картоплею? Я городу не 
маю.

– О… то ти?
– ???
– Ти не впізнав мене, а я 

тебе пам’ятаю!
Зграйка дітлахів, наче 

шумливі горобці, розсипалися 
по шкільному подвір’ї.

Весна! Ото радість! Очі сві-
тяться, серця б’ються шалені-
ше. Хлопці футбол бігають, ді-
вчата перешіптуються і смі-
ються, аж присідають, і білі 
бантики на голівках метелика-
ми пурхають між зеленою тра-
вою, що вбирає очі, та хмільно-
ароматними нарцисами. 

За партами сидіти не хо-
четься ніяк. Не лізе наука в го-
лову. Але ж восьмий клас, ви-
пускні екзамени, нове життя, 
це все і захоплює, і тривожить, 
і бентежить юні душі.

А Марійка, то вже і спати не 
може. Ця весна щось дивне тво-
рить з нею. А, може, не весна, а 
кароокий Юрко, в якого зако-
халася білявка до нестями.

І кому їй розповісти про 
свої тремтливі почуття, про 
свої страждання, коли хлопець 
навіть не дивиться в її бік, за-
хоплений своїм футболом?

Вдома у дівчини справжнє 
пекло – тато п’є, мама хворіє, 
двійко менших сестричок за-
вдають домашніх клопотів. А 
вона вирішила вступити до 
педагогічного. Щоб вивчи-
тися і поїхати кудись далеко-
далеко до великого міста, ста-
ти там гарною вчителькою, 
мати свою квартиру з усіма 
зручностями, маму до себе за-
брати. І щоб… Щоб Юрасик 

був з нею завжди.
Чи мама, чи Юрасик? – 

думки, і мрії, і дійсність, і уро-
ки,  і клопоти – все змішалося 
у кучерявій голівці.

– Це життя, воно нелегке, 
– якось сказала їй улюблена 
вчителька Галина Дмитрівна. 

– Але воно прекрасне, осо-
бливо у вашому віці, – усміх-
нулася і пригорнула дівчину 
до себе.

На випускне свято Марій-
ка йти боялася. Знала, що од-
нокласниці і до перукарні за-
писалися, і плаття у них доро-
гі та красиві. Вони ж переши-
ли мамину сукню і зачіску їй 
теж робила мама. Хоча, в день 
свята дівчина глянула в дзер-
кало і залишилася задоволе-
на собою. 

– Помолися, донечко, – і 
все буде добре, – сказала мама 
і перехрестила її.

Марійка дивилася на Юрка 
і не могла очей відвести. Який 
він красивий! Весела музи-
ка, танці, радісний настрій од-
нокласників зі словами поба-
жань та обіцянок ніколи не за-
бувати один одного.

Коли залунала мелодія бі-
лого вальсу, ноги самі понесли 
Марійку до Юрка.

– Можна тебе? - ледь ви-
мовила самими вустами. Вони 
танцювали вічність.

Марійка не чула ніг під со-
бою. Щось говорили, сміяли-
ся, бажали один одному щас-
ливого майбуття.

– Ти така сьогодні мила, - 
сказав Юрко, відводячи її на 
місце. Він нахилився до дівчи-
ни, щоб поцілувати у щічку, а 
вона різко повернула голову і 
їхні вуста злилися.

Цей поцілунок Марія про-
несла крізь усе своє життя. Він 
зігрівав її у найважчі хвилини, 
наче лагідний промінь пестив 
і леліяв, давав сили і надії, лі-
кував її втомлене серце, тво-
рив дива. 

Марія довго була само-
тньою. Після закінчення пе-
дагогічного училища поїха-
ла за розподілом працювати 
на схід. У бурхливі дев’яності 
їздила до Польщі на заробіт-
ки. Кілька раз робила спро-
би створити сім’ю, та у шлю-
бі ні з ким не була. Має сина, 
який зараз проживає в Аме-
риці. Сестри її повиходили за-
між, створили свої сім’ї. 

А Марія живе в селі з ма-
мою, якій вже за вісімдесят. 
Тримає город, господарство, 
одержує пенсію, живе спога-
дами.

І ось знову весна. Зеле-
ніє трава, цвітуть нарциси, як 
тоді, в далекій юності. Та  на 
землі по великому рахунку 
нічого не змінилося. Шумить 
ринок, наче вулик, метушать-
ся люди. Ідуть, переходять, 
минають Марію, яка стоїть на 
базарі з великим мішком кар-
топлі…

Дзеркало дивилося на Настю її запла-
каними очима. 

- Чому одним дістається все: краса, лю-
бов, а іншим - крихти? - запитувала чи то в 
дзеркала, чи невідь у кого.

Молодшій Настиній сестрі Лесі справді 
дісталося все. Коли дівчинка була малень-
кою, в селі її називали лялечкою. Потім 
стала улюбленицею вчителів. А що вже ка-
зати про парубків! 

Настя сестрі не заздрила. Просто було 
образливо, що для батьків наче існує лише 
молодша донька. Коли мама йшла до мага-
зину, не брала з собою Насті - тільки Лесю. 
Жінка тішилася, коли молодиці хвалили 
вроду її доньки. І найкращі обновки діс-
тавалися Лесі. А головне - батьківська лю-
бов. Молодшу пестили - на старшу погри-
мували. Літніми ранками Леся ніжилася в 
ліжку, а Настя збиралася на пасовисько. 

Якось Тоська, яка була в контрах з су-
сідами, під час чергової сварки випалила:

- Ти, Любко, не мною переймайся, а 
своїми дітьми. Навчи свою красуню хоча 
будь-якої роботи. Навіть за холодну воду 
не береться. Зате Настя в тебе за наймич-
ку. Немов, не рідна дитина. 

- А ти не вказуй, як мені жити, - відгри-
залася Люба. - І хай тебе серце не болить 
за Лесю. Їй, знаєш, який чоловік дістанеть-
ся?! На руках буде носити. В золоті моя ди-
тина буде ходити. А Настя… хто ж винен, 
що вродою не вдалася. Якось прокапарає.

- А хіба не ти її народила?..
Настя чула розмову. Їй було так боля-

че, так боляче… 
Часом дівчина потай від матері забіга-

ла до сусідки Тоськи. Здавалося, в цьому 
світі вона єдина людина, яка любила На-
стю. Гостра на язик Тоська була чудовою 
господинею. На весілля готувати кликали. 
І шила гарно. Бувало, пропонувала Насті: 

- Допоможи-но мені. І вчися заодно. Як-
то кажуть: пекти хліб і шити - завжди тре-
ба вміти. 

Настя виявилася здібною ученицею. 
Їй подобалось шити і готувати. Коли про 
«уроки» довідалась Люба, влаштувала су-
сідці і старшій доньці скандал. І Настя 
вперше не змовчала:

- Мамо, вам і так діла до мене нема, 
крім: зроби, принеси, піди… Все для Лесі. А 
я прокапараю якось. Так? 

Люба замовкла. Але затаїла на Тоську 
ще більшу злість. І на Настю, що з «контр-
ою» здружилася.  

Після закінчення школи батьки вирі-
шили: хай Настя вступає в швейне учили-
ще. Бо люди в селі в зубах носять, мовляв, 
чи справді не нагуляла Люба старшу донь-
ку, що так недбало до неї ставиться. 

А Леся мала здобути вищу освіту. Зро-
бити кар’єру. Вийти заміж за міського ба-
гатого і гарного хлопця. І жити, як у каз-
ці…

…Настю посватав Ромко з сусіднього 
села. Хлопець довго доглядав паралізова-
ну матір. Працював будівельником. Коли 
матері не стало, Ромкові тридцятка мину-
ла. Подейкували, це рідня нараяла йому 
Настю. 

У подружжя народилася дівчинка. Да-
ринка. Природа зробила Насті з Ромком 
коштовний подарунок: їхня доня була кра-
сунею. В обох селах обговорювали цю но-
вину…

…Леся, щойно отримавши диплом, за-
вагітніла. Зізналася не батькам - старшій 
сестрі:

- Залишу те, що народиться, в полого-
вому будинку. Хтось підбере. Ніколи мені 
з дітьми няньчитися. Шкода, що аборт ро-
бити пізно. 

- То виходь заміж.
- За того… ніколи! Це була помилка. І я 

її виправлю. Бо якщо заміж, то за достой-
ного. 

- А хто батько дитини?
- Яка різниця?!
- Лесю, не бери гріха на душу - не зали-

шай дитину. 
- Хіба що тобі привезу. Будеш бавити?
- Буду!
Заміж Леся таки вийшла. За художника-

початківця, який і був батьком дитини. 
Але невдовзі розлучилися. Чоловік і бать-
ко з художника виявився нікудишнім. Як і 
матір та дружина - з Лесі.  

Маленького Дмитрика сестра привез-
ла Насті:

- Хотіла би його залишити в тебе на 
деякий час. Поки не облаштуюсь. Житла 
нема. І роботу треба шукати.  

Настя з Романом погодилися догляну-
ти за малим. А Леся про сина вмить забу-
ла… 

Наступне Лесине заміжжя також ви-
явилось невдалим. Її обранцем був учи-
тель фізкультури. У подружжя народився 
Степанко. Чоловік не переносив плачу не-
мовляти. І не мав жодного бажання хоча 
б інколи побути з сином. Зрештою, закру-
тив роман з іншою жінкою, про що зізна-
вся Лесі. Та зі злості перенесла свої речі на 
квартиру до подруги, а малого привезла 
до сестри. Так у Насті з Романом з’явився 
ще один «подарунок».

Батьки Настю мало не з’їли. Вважали, 
було б краще, якби Леся здала сина в дит-
будинок. 

- Ти скоро дитсадок відкриєш! - репе-
тувала на Настю матір. - Хай би дітиська 
йшли на інші руки! Вони мені не внуки і 
тобі ніхто!    

- Вони - моє щастя, мамо. Троє малень-
ких щасть…

Роман відчинив перед тещею двері і 
спокійно мовив:

- Ніколи, чуєте, ніколи не підвищуйте 
голос на Настю перед нашими дітьми. 

Після цього ображена Люба перестала 
розмовляти зі старшою донькою… 

До дітей Леся не навідувалася. Вони 
для неї були чужими і не потрібними. 

У гості до Насті з Романом часто прихо-
дила Тоська. Села були майже поруч - че-
рез став і пасовисько. Колишня сусідка 
приносила пошиті власними руками дитя-
чі речі і плітки із-за тину. Розповідала, що 
Леся приїжджала додому то з одним кава-
лером, то з іншим. А останній був трохи 
бомжуватого вигляду. Проте заміж Лесю 
більше не кликали. За словами Люби, за-
лицяльники були не варті її доньки.     

…Об’явилася сестра на Настиному 
подвір’ї, коли хлопці вже стали школяра-
ми. 

- Ти ж не сплавиш мені їх? - поцікави-
лася.  

- А за що їм така кара? 

…Настя з Романом не робили різниці 
між Лесиними хлопцями і своєю Дарин-
кою. Тому й діти були між собою дружни-
ми. А Тоська після кожної гостини в Насті 
з Романом красномовно описувала, яка то 
гарна родина, які доглянуті діти. І заодно 
мало не останніми словами ганила Любу з 
чоловіком, які не визнають внуків. Діста-
валося й Лесі.   

- А, може, вона ще десь позалишала сво-
їх дітей, - наче, між іншим казала Тоська. - 
Он, скільки кавалерів за нею волочиться. 

І селом йшов гуляти черговий пого-
вір…

…Настя з Романом дітей вигляділи. Ви-
вчили. Одружили. Вже й онуків від Дарини 
і Дмитра дочекалися. Скоро й Степан по-
радує внучкою. Усі обжилися в місті. Але 
на вихідні і свята часто приїжджають до 
батьків. Настя з Романом радіють за дітей. 
Просять залишити когось із внуків, аби ве-
селіше було. Тільки затяті Люба з чолові-
ком не бачать цього щастя. Роками не пе-
реступали порога оселі старшої доньки. І 
Настю із зятем не хочуть у себе бачити…  

…Леся з’явилася, коли в Насті з Рома-
ном зібралися всі діти й онуки. До бабусі з 
дідусем вперше привезли новонароджену 
Лілю - Степанову донечку. Відчинила две-
рі. Родина обідала. 

- Заходь, Лесю, - мовила Настя. - Пообі-
даєш з нами? 

- Бачу, не бідують мої сини. На гарних 
машинах приїхали. Може, пора й про матір 
подбати? 

- А ми дбаємо про нашу маму, - ска-
зав Дмитро. - І про тата. Правда, Степане? 
Вони ж у нас найкращі.

- Але ж ваша мама… я. Скажи їм, Насте.    
- Я давно сказала. Коли ще хлопці ма-

лими були.  
- Тобі щось треба, Лесю? - запитав Ро-

ман. - Не просто ж так прийшла.  
- Життя з моїм новим… е-е-е… цивіль-

ним чоловіком нема. П’є, буянить. То я по-
думала… Може, діти скинуться хоча на 
одну кімнату. Бо квартира належить тому 
вар’ятові. Нема мені куди йти.   

- В село повертайся. Батьківська хата 
добротна. Є господарка, город. 

- Що ти верзеш, Ромку? Яке село? Яка 
господарка? Коли батьки помруть, продам 
це все. 

Розмову перебила Тоська: 
- Усім добрий день. Почула, Настю, що 

твої діти з внуками приїхали. Думаю, гос-
тинців принесу. От, тільки ноги щось по-
гано слухаються. Ледве дошкандибала. І 
ти тут, Лесю? А-а-а, тепер зрозуміло, хто 
в Любки з Ромком гроші поцупив. Вони 
там на всю округу репетують. Недоглупа-
ли, що то їхня кохана доня... Чи я неправду 
кажу? Га, Лесю? Може б того… до дільнич-
ного зателефонувати? 

Леся з переляку притиснула до грудей 
сумку, гримнула дверима і швидко подала-
ся з подвір’я. А Тоська не вгавала:

- Уявляєте, Любка з чоловіком на 
смерть гроші складали. А 
нині таке сталося…
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Сокровенне Настині 
щастя

Життєві сюжети

гніздечкогніздечкоСімейне
На фото Івана ПШОНЯКА: учні 3Б-го класу Тернопільської ЗОШ №4. Перше причастя...

А я тебе пам’ятаю...

Раїса  
ОБШАРСЬКА, 

член 
НСЖУ.

Хто напише музику?

Засвітились 
сади ніжним 
цвітом…
Забуяли сади, засвітились сади 

ніжним цвітом.
Ми прийдемо сюди, щоб зустрітись 

із спекотним літом.
Ми прийдемо туди, де купаються 

бджоли у цвіті.
Ми прийдемо сюди, ми прийдемо 

сюди у весняні парфуми одіті.
Угорі солов’ї гучно пісню свою 

тай голосять.
І зозулі кують 

скільки треба на біс, 
як попросять.

Тільки все це дарма, 
бо тендітна весна невблаганна.

Скоро літо прийде, 
скоро літо прийде, а вона 

відійде щастям п’яна.
Засвітились сади і стоять, 

ніби вимиті, в піні.
Ще немає у них ні скорботи-біди, 

навіть тіні.
Ще не знають вони, 

що ридатимуть цвітом, 
мов діти.

Ще не знають вони, 
ще не знають вони, не розкажемо ми, 

що йде літо.
Забуяли сади, засвітились сади 

ніжним цвітом.
Бджоли в квітах гудуть, 

солов’ї виступають з привітом.
Але літо вже йде, 

і його не спинити нікому.
Буде плакати сад, 

буде цвітом тремтіть, буде 
бджоли винити у тому.

Інна КІНЬ-ГЛАВАЦЬКА.

«Куди покличе Бог, 
я все готовий…»
Цієї зими трагічно обірвалося жит-
тя світлого юнака, люблячого сина 
і чудової людини – Андрія Гайда-
махи. Хлопець загинув від вибу-
ху котла під час канікул в рідно-
му селі Качанівка Підволочисько-
го району. Андрій мріяв стати свя-
щеником. Навчався у Чортківській 
дяківсько-катехитичній академії ім. 
свщмч. Григорія Хомишина. Він лю-
бив життя, дякував Богові за кожен 
день, у нього було багато планів на 
майбутнє… Загибель Андрійка ста-
ла величезною втратою для його 
сім’ї, рідних близьких, друзів, одно-
класників, вчителів, для всього села. 
Пам’ять про доброго учня і свій біль 
втрати його перша вчителька Орис-
лава Дмитришин вилила у вірші. 

Де ж слів тепер таких узяти, 
щоб загоїти біль у мами й тата?...

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ ДОРОГОГО 
АНДРІЙКА ГАЙДАМАХИ 

ПРИСВЯЧУЮ ЦІ РЯДКИ…

Нещасний вибух прорізав темінь ночі -
здригнулася земля і все навкруг…
не встиг ти навіть і примружить очі,
не встиг перехопити дух.

«Чому?»… ридає батько, горем убієнний,
«Чому»… голосить мати повсякчас.
«Чому»… питає братик менший.
«Андрійчику, ти скоро так покинув нас?»

І ніде відповіді взяти ,
розрадити  у горі тих батьків.
Напевне, треба так приймати,
як  Господь Бог того велів.

…Покірний, лагідний, згідливий,
Ти був, Андрійку, сама доброта.
Пригадую цей день щасливий,
коли в школу йти прийшла пора.
 
Яким ти був уважним на заняттях,
як чемно й ввічливо мені відповідав,
тримав в порядку свої шкільні приладдя,
старанно писав і виразно читав.

Плекав ти думку Господа хвалити,
побільше знань пізнати у житті.
Тому й зумів вступити 
в Чортківську академію  для регентів.

«Куди покличе Бог, я все готовий
предстати перед ним же в цій порі»,-
так мовив ти мені напередодні,
коли гостив у нашому дворі.

Не знала я, що ці слова пророчі,
не знав, напевне, й ти,
а вже в суботу серед ночі
збулося те, що передбачив.

Не судилося закінчити «дяківку»,
кохану дівчину в домівку привести,
сповнити борг синівський -
до старості батьків догледіти.

Хай Бог тебе візьме в свою обитель,
В небесні хори, так як ти хотів.
Для нас ти будеш ангел-хоронитель-
Батьків, родини, однокласників та вчителів…
 

З великою скорботою - 
твоя перша вчителька  

Орислава Іванівна ДМИТРИШИН.
Ольга

ЧОРНА.

Світла пам’ять

Засіяла, наче сонце, 
у дитячих серцях Тайна Пресвята - 
Перше Причастя… 

Торжествує душа…
Дітей благословили Небеса…
Радіє Ангел-хоронитель,
Усміхається маленький Ісус… 

А діти поклін склали Богу, 
Аби Всевишній наставив 

на праву дорогу,
Щоб до любові й добра нею йти, 
Життя гарно і чесно прожити,
Й Божі закони шанувати 

та берегти…
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Спортивна арена

Єврокубки

Збірна України зіграє това-
риський поєдинок проти збір-
ної Марокко не 30 травня, а 31-
го. Про це повідомляє офіційний 
сайт федерації футболу Марокко. 
Про причини перенесення гри не 
повідомляють. Матч відбудеться 
в Женеві о 21:00 за Києвом.

*     *     *

Українець Іван Бабарика пе-
реміг на марафоні Gutenberg 
Marathon Mainz. Захистити ми-
нулорічний титул виявилося 
не так просто. Поляк Павел Охал 
склав серйозну конкуренцію Ба-
бариці і на фініші поступився 
йому лише трьома секундами. У 
змаганнях серед жінок польсько-
українське протистояння закін-
чилося на користь польки Ольги 

Охал-Календарової. В Ірини Мас-
ник - друге місце. Крім марафону 
спортсмени змагалися ще й з пів-
марафонського бігу. У змаганнях 
серед жінок поза будь-якою кон-
куренцією була Марина Немченко. 

*     *     *
“Черкаські мавпи” перемо-

гли у фінальній серії чемпіонату 
України з баскетболу “Дніпро”. У 
третьому фінальному матчі вони-
виграли у дніпрян - 79:66. Перші 
дві гри також виграли черкащани, 
рахунок у серії до трьох перемог 
став 3:0. “Черкаські мавпи” впер-
ше грали у фінальній серії чемпіо-
нату України та раніше ніколи не 
вигравали медалей турніру. 

*     *     *
Збірна України з греко-

римської боротьби, попри забо-
рону участі українських спортс-
менів у будь-яких змаганнях у 
країні-агресорі, таки відправи-
лась на Чемпіонат Європи, що 
відбувався у російському Кас-
пійську. Впродовж двох перших 
змагальних днів представниці жі-
ночої збірної взагалі не виграли 

жодної сутички. Дві наші спортс-
менки боролися за бронзу, але 
програли. Ще три українки (Окса-
на Лівач, Олена Кремзер та Єли-
завета Сайдакова) припинили бо-
ротьбу після стартових сутичок. 
Єдину медаль із 10 представниць 
України на Чемпіонаті Європи ви-
борола Ілона Прокопевнюк. Укра-
їнська спортсменка взяла бронзу 
в категорії 62 кг.

*     *     *

Тренером жіночої збірної 
України з біатлону став росія-
нин Андрій Прокунін, який від-
бував дискваліфікацію через 
допінг. Попереднім місцем робо-
ти 40-річного фахівця була збірна 
Південної Кореї, яку він тренував 
з 2016 року та готував до Олімпі-
ади-2018 у Пхьончхані. Допома-

гати Прокуніну буде Володимир 
Махлай - особистий тренер біло-
руски Дар’ї Блашко, яка прийня-
ла українське громадянство. Та-
кож тренером збірної стане Вале-
рій Лєсніков, який тривалий час 
був особистим тренером воло-
дарки Кубка світу з лижних гонок 
Валентини Шевченко, а остан-
нім часом тренував лижну збір-
ну Казахстану. З командою про-
довжить роботу і Григорій Шам-
рай. У 2009 році Андрія Прокуні-
на дискваліфікували на два роки 
за вживання допінгу. Росіянин за-
мінив у збірній України словен-
ця Уроша Велепеця, який звіль-
нився після провального виступу 
на Олімпіаді-2018, де українки не 
здобули жодної нагороди.

*     *     *
Збірна України з пауерліф-

тингу виборола 13 медалей на 
Чемпіонаті світу з цього виду 
спорту, що тривав у Південно-
Африканській Республіці. За-
галом на світовій першості були 
представлені спортсмени із 25 
країн, які змагалися за нагороди у 

жимі лежачи. За підсумками зма-
гань в активі національної збір-
ної дві золоті, сім срібних та чо-
тири бронзові нагороди. 7 меда-
лей представники збірної Украї-
ни завоювали у категорії “дорос-
лі”. Чемпіонкою світу у вазі 72 кі-
лограми стала Тетяна Мельник. 
Катерина Ткачук, Костянтин Му-
сієнко та Андрій Кримов заво-
ювали срібні нагороди. До сло-
ва, Костянтин Мусієнко, який ви-
ступав у вазі 83 кілограми, оно-
вив рекорд Європи та світу. Чем-
піони та рекордсмени з’явились 
у синьо-жовтій збірній в категорії 
“юніори”. Так, серед спортсменів у 
вазі 93 кілограми перемогу здо-
був Артур Залетов, який також 
встановив новий рекорд Євро-
пи. Віце-чемпіонами стали Мики-
та Жуковський у вазі 105 кілогра-
мів, Юрій Монастирський – 120 та 
Михайло Малкуш у вазі 59 кіло-
грамів. Бронзовим призером зма-
гань у вазі 74 кілограми став Рус-
лан Рузімурадов. Віце-чемпіоном 
світу серед юнаків у вазі 105 кіло-
грамів став Ігор Оробець.

Мадридський «Реал» 
став першим 
фіналістом 

заключного матчу Ліги 
чемпіонів, який відбудеться 
в Києві. У матчі-відповіді 
1/2 фіналу команда 
Зідана зіграла внічию 
з «Баварією», але була 
сильнішою  за сумою двох 
зустрічей:

Реал (Іспанія) - Баварія 
(Німеччина) - 2:2 (перший 
матч – 2:1)

Наступного дня римська 
«Рома» на своєму полі обіграла 
«Ліверпуль», однак, також за су-

мою двох матчів, до Києва пої-
дуть саме англійці:

Рома (Італія) - Ліверпуль 
(Англія) - 4:2 (перший матч - 
2:5)

3 травня у матчах-відповідях 
1/2 фіналу Ліги Європи ви-
значилися фіналісти турні-
ру: ними стали «Марсель» та 
«Атлетико». «Атлетико» міні-
мально здолав «Арсенал», тоді 
як «Зальцбург» та «Марсель» 
з’ясовували стосунки в овер-
таймі:

Атлетико - Арсенал - 1:0.
Зальцбург - Марсель - 2:1.
Фінал Ліги Європи відбудеть-

ся 16 травня у Ліоні (Франція).

«Шахтар» збільшив  
відрив

У 30 турі УПЛ київське «Дина-
мо» на власному полі не змогло 
пере могти «Маріуполь» - 1:1. Цим 

ско ристався «Шахтар», який обіграв 
«Зо рю» - 2:1 і збільшив відрив від най-
ближчого переслідувача до п’яти очок.

Полтавська «Ворскла» на виїзді зіграла 
внічию 0:0 із рівненським «Вересом», відтак 
рівняни спромоглися перервати серію із чо-
тирьох поразок поспіль, а полтавчани втра-
тили важливі два очки у боротьбі за бронзу. 

Результати інших матчів 30 туру:
Чорноморець – Карпати – 1:1;
Олімпік – Сталь – 0:2;
Олександрія – Зірка – 1:0.
Кращим гравцем туру експертна рада 

визнала футболіста донецького «Шахтаря» 
Тайсона.

26 травня у Києві відбудеться фінал 
Ліги чемпіонів. У вирішальному матчі на 
НСК “Олімпійський” зустрінуться “Реал” 
та “Ліверпуль”. За квотою УЄФА обом клу-
бам виділили по 14 тис. квитків, тому, за 
найскромнішими підрахунками, до Киє-
ва приїдуть близько 30 тис. англійських та 
іспанських фанів. А загалом за оцінками 
столичного мера Віталія Кличка на фіналі 
очікується близько 100 тис. гостей.

Київські готелі своєрідно підготува-
лися до напливу туристів та підняли ціни 
до космічного рівня - подекуди у сто разів. 
Наприклад, у тризірковому готелі «Нив-
ки», двомісний номер зараз коштує 23 
євро на добу. А в день фіналу Ліги чемпіо-

нів ця ж кімната потягне на захмарні 3126 
євро. У хостелах не краще - ліжко у зміша-
ному десятимісному номері обійдеться у 
93 євро. Зазвичай воно коштує 4 євро.

Київські ціни особливо контрастують 
на тлі вартості житла у Ліоні, де 16 травня 
відбудеться фінал Ліги Європи між фран-
цузьким “Марселем” та іспанським “Атле-
тико”. Французькі готельєри також під-
вищили ціни на проживання, але не так 
стрімко. Скажімо, у тризірковому тамтеш-
ньому готелі у день матчу двомісний но-
мер можна зняти за 300 євро, а зазвичай 
він коштує 65 євро. У хостелах ціни взагалі 
сталі - за ліжко у спільному номері, як під 
час фіналу, так і у будь-який інший день, 

доведеться заплатити 21-28 євро.
В організаційному комітеті з прове-

дення фіналу Ліги чемпіонів вже відреагу-
вали на такі дії власників житла та пода-
ли лист до Управління державної фіскаль-
ної служби у місті Києві з проханням пе-
ревірити апартаменти, готелі та хостели 
на наявність усіх відповідних документів 
й сплату податків та туристичного збору.

Секретар оргкомітету фіналу ЛЧ Ан-
тон Тараненко заявив, що власники готе-
лів такими своїми діями взагалі відверта-
ють інтерес від міста і країни.

Тим часом представник лондонської 
спільноти “Ліверпуля” заявив, що фани 
планують звернутись до УЄФА через зави-
щені ціни на житло у день проведення фі-
налу Ліги чемпіонів у Києві, адже їх нама-
гаються “надурити”.

У день фіналу Ліги чемпіонів деякі київські готелі підняли 
ціни у сто разів і вони перевалили за 3000 євро.

Долю матчу вирішив арбітр
5 травня у 25 турі Другої ліги футбольний 

клуб “Нива” у домашній грі зазнав поразки 
1:2 від волочиського “Агробізнесу”. 

Поєдинок, мабуть, надовго запам’ятається 
львівській бригаді арбітрів на чолі з Андрієм 
Холявком, який наважився призначити 
надуманий пенальті на четвертій доданій до 
основного часу хвилині…

Анонсована принциповість 
цього поєдинку виправдала 
себе на всі сто відсотків. Шале-
на напруженість на полі, майже 
вщерть заповнений стадіон у Ви-
шнівці сприяли тому, що коман-
ди протягом матчу створили чи-
мало гольових моментів. Варто 
визнати, що більшість ігрового 
часу ініціативою володіли гості з 
Волочиська, хоча рахунок відкри-
ли господарі. Та вже на початку 
другого тайму волочиські фут-
болісти відновили перевагу - 1:1. 
Минуло небагато часу і, на думку 
арбітра, захисник “Ниви” пору-
шив правила у власному карно-
му майданчику, але сейв нашого 
голкіпера врятував ситуацію. 

Нервовий ендшпіль цього 
протистояння подарував чима-
ло гострих моментів. Проте осно-
вні події відбулися на четвертій 
доданій до основного часу хви-

лині, коли головний арбітр Хо-
лявко чітко вказав на штрафний 
удар, але, переглянувшись з асис-
тентом, змінив рішення і вдру-
ге у цьому матчі вказав на оди-
надцятиметрову позначку. Цьо-
го разу воротар «Ниви» був без-
силим. Натомість вже після фі-
нального свистка встановлюва-
ти «справедливість» взялися і 
футболісти, і вболівальники – ви-
ник інцидент.

Наступного дня на офіцій-
ному сайті тернопільського ФК 
з’явилася офіційна заява.

У ній, зокрема, йдеться про те, 
що суддя Андрій Холявко протя-
гом другого тайму систематично 
“вбивав” тернопільську команду, 
апогеєм чого стало призначен-
ня у наші ворота неіснуючого пе-
нальті на 90+4 хвилині гри. Усві-
домлюючи усю принциповість 
поєдинку, цей арбітр вчинив на-

гло та цинічно, довівши свою по-
вну некомпетентність. Чи, мож-
ливо, у нього була зацікавленість 
у перемозі саме однієї з команд?

«Доки ми будемо терпіти від-
верті знущання від людей у чор-
ному, які своїми діями не лише 
нехтують принципами чесної 
гри, але й паплюжать будь-які 
норми права в українському фут-
болі?» - запитують автори цьо-
го звернення і наголошують: 
«Футбольний клуб “Нива” Тер-
нопіль вимагає від усіх компе-
тентних органів Федерації фут-
болу України найближчим часом 
дати об’єктивну оцінку щодо дій 
бригади арбітрів у матчі “Нива” 
– “Агробізнес”. Якщо не буде жод-
ної реакції, чи будуть застосовані 
санкції до нашого клубу - “Нива” 
припинить свою участь у чемпі-
онаті України серед команд Дру-
гої ліги».
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- Ми сьогодні вітаємо не 
тільки Збараж з його 800-літ-
ньою історією, а й відкриваємо 
літній туристичний сезон, - на-
голосив голова ОДА Степан Бар-
на. – Символічно, що починає-
мо саме із Збаража, адже це істо-
ричне місце, де пов’язані історія 
та культура різних народів. 

 Розпочалися урочистості 
спільною молитвою за добро-
бут і благополуччя міста. При-
сутніх також тепло привітав 
єдиний від Збаражчини депутат 
обласної ради Богдан Яциков-
ський, який відомий своєю ак-
тивною громадською діяльніс-
тю та підтримкою різних соці-
альних проектів. Далі відбував-
ся гала-концерт Всеукраїнсько-
го фестивалю-конкурсу «Ко-
зацька слава 2018» . 

Гостей свята тішили своєю 
майстерністю народні майстрі 

та умільці. Гончарі з Луцька Юля 
Порохнавець та Михайло Мажа-
ра навчали всіх охочих свого ре-
месла. 

«Працювати з глиною лег-
ко, але швидше й краще це вда-
ється дітям, - каже пан Михайло. 
-  Вони  ближче до природи, і їх 
руки ліпше відчувають цей ма-
теріал». 

Вразили гостей свята лицар-
ські бої. Як розповів один з ор-
ганізаторів цього дійства, ке-
рівник школи «Збаразького гар-
нізону» Тарас Леземезюк,  на-
вчитися бою на мечах можуть 
люди різного віку – і у 15, і у 
30 років. Учасниками можуть 
бути навіть дівчата, хоч їх, звіс-
но, значно менше, адже ця спра-
ва складна фізично. Вага обла-
дунків та зброї така ж, як і у дав-
ні часи, тому, щоб опанувати це 
мистецтво, потрібна витримка 

і сила волі. Але воно того варте. 
У майбутньому учасники школи 
та організатори хочуть провес-
ти масштабний театралізова-
ний лицарський бій на терито-
рії Збаразького замку. До штур-
му фортеці залучать понад 300 
учасників.

На святкуванні Дня міста 
було не лише цікаво, а й смач-
но. Господині наліпили кілька 

тисяч вареників із картоплею, 
сиром, гречкою. Національною 
українською стравою радо при-
гощали всіх охочих, а також ді-
лилися рецептами. А ще тради-
ційно готували капусняк. У Зба-
ражі жартують, що без варени-
ків і капусняку вже не уявляють 
День міста. 

Старовинні світлини Збаража 
можна було побачити під час ар-

хівної виставки «Історія Збара-
жа в старих документах, світли-
нах та картах». Увечері публіку 
розважали «Настасівські музи-
ки», заслужений артист Андрій 
Підлужний, відома тернополян-
ка Діана Косінська та найкращі 
гурти Західної України «Victoria 
Band» та «Gunz Live Band». 

Ольга БОДНАР.

На 807-ліття Збаража 
господині зліпили 
кілька тисяч вареників
Із цього свята 
на Тернопіллі 
стартував 
туристичний сезон

У Збаражі цими вихідними було людно і весело. 
На святкування Дня міста завітали гості не 
лише з Тернопільщини, а й інших регіонів 

країни, а також із закордону. 

nday.te.ua
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УТ-1
06.00, 16.00 М/с “Чорний Джек”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Щоденник Євробачення-2018.
09.40 Д/с “Велике фотополювання 

Дага Гарднера”.
10.10 Д/с “Шамварi: територiя 

диких тварин”.
10.40 Телепродаж.
11.00 Д/с “Столика Японiя”.
11.40 Д/с “Двоколiснi хронiки”.
12.00 Смачнi iсторiї.
13.10 РадiоДень.
13.40 Лайфхак українською.
13.55 Перша шпальта.
14.20, 15.10, 01.10 Погода.
14.30 Радiо. День.
15.15 М/с “Гон”.
16.30 Д/с.
17.00 Розсекречена iсторiя.
18.00, 00.15 Iнформацiйна година.
19.00 #@)?$0 з Майклом Щуром.
19.40 До справи.
20.15, 01.15 Вiйна i мир.
21.30, 03.25 Новини. Спорт.
21.50 Т/с “Iспанська легенда”.
23.15 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
01.55 Такашотам.
02.05 Д/с “Смачнi iсторiї”.
03.40 Складна розмова.
05.00 Д/с “Орегонський путiвник”.

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

з “1+1”.
07.00, 07.45, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 00.15, 05.35 
“ТСН”.

09.30 “Чотири весiлля”.
10.50 “Одруження наослiп”.
12.20, 13.55, 15.15 “Мiняю жiнку”.
17.10 Т/с “Кохання Мер`єм”.
20.15 “Секретнi матерiали”.
20.30, 21.30 Т/с “Хороший хло-

пець”.
22.30 “Грошi”.
23.45, 00.25 Х/ф “Iнструкцiї не до-

даються”.

Iíòåр
06.00 М/ф.
06.10, 23.55 “Слiдство вели...” з Л. 

Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.
10.00 Х/ф “Солодка жiнка”.
12.00 “Новини”.
12.25 Т/с “Жереб долi”, 1-4 с.
16.00 “Чекай на мене”.
18.00, 19.00, 04.00 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.

20.40 Т/с “Заради любовi я все 
зможу!”

01.40 Х/ф “День перший, день 
останнiй”.

02.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.45 “Top Shop”.

ICTV
04.35 Скарб нацiї.
04.45 Еврика!
04.50 Служба розшуку дiтей.
04.55 Т/с “Вiддiл 44”.
05.45, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
06.35 Факти тижня. 100 хвилин з О. 

Соколовою.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Спорт.
09.20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки 

з К. Стогнiєм.
10.10 Антизомбi.
12.10, 13.20 Секретний фронт. 

Дайджест.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.35, 16.20 Х/ф “Таксi 3”.
16.55 Х/ф “Таксi 4”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.25 Т/с “Пес 3”.
22.40 Свобода слова.
00.50 Х/ф “Полiт золотої мушки”.
02.35 Небачене Євробачення.
02.50 Т/с “Морська полiцiя. 

Спецвiддiл”.

ÑТБ
07.25 Все буде добре!
08.50 Х/ф “Подiлись щастям своїм”.
13.30 Битва екстрасенсiв.
15.55 “Все буде добре!”
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Коли ми вдома”.
19.55, 22.40 Слiдство ведуть екстра-

сенси.
23.40 Один за всiх.

Íоâèé êаíаë
03.00, 02.30 Зона ночi.
04.55 Абзац.
06.45, 09.10 Kids` Time.
06.50 М/с “Дракони. Перегони без-

страших”.
07.45 М/ф “Хранитель Мiсяця”.
09.15 Т/с “Бiблiотекарi”.
13.00 Х/ф “Розплата”.
15.00 Х/ф “Крутi заходи”.
16.55 Х/ф “Коломбiана”.
19.00 Ревiзор. Магазини.
21.00 Таємний агент.
22.10 Таємний агент. Пост-шоу.
00.00 Х/ф “Поїздка до Америки”.
02.10 Небачене Євробачення.
02.25 Служба розшуку дiтей.

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

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

23.00, 02.20 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Мiсiя: краса.
11.30, 03.10 Реальна мiстика.

13.30, 15.30 Т/с “Черговий лiкар 4”.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Кiльце з рубiном”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Подорож до центру 

душi”, 1 i 2 с.
23.30 Х/ф “Код доступу “Кейптаун”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 01.40 “Нове Шалене вiдео 

по-українськи”.
10.00, 18.15 “Спецкор”.
10.40, 18.50 “ДжеДАI”.
11.15 Т/с “Стоматолог”.
15.00 Х/ф “Гео-катастрофа”.
16.40 Х/ф “День, коли Земля зу-

пинилась”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Одеса”.
20.30, 22.05 Т/с “Кiстки 11”.
23.50 Х/ф “Джек Гантер. В пошуках 

скарбiв Угарiта”.
02.30 Облом.UA.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.40, 13.10 Правда життя.
08.40, 22.30 Диво-винаходи.
09.30, 17.10 Вуличнi мавпи.
10.20 Африканськi рiчки: дари 

дощiв.
11.20 Мiсця сили.
12.20 Брама часу.
14.10, 00.20 Речовий доказ.
15.20, 21.40 Вiдчайдушнi рибалки.
16.20, 20.50 Мистецтво виживання.
18.10 Код доступу.
19.00 Фантастичнi iсторiї.
19.50 Секретнi територiї.
23.20 Любов, ненависть i про-

паганда.
01.50 Чорна пiхота.
02.40 Майор “Вихор”.
03.30 1377 спалених заживо.
04.20 Мiстична Україна.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00 Бетiс - Севiлья. Чемпiонат 

Iспанiї.
07.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Шахтар - Верес. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 “Великий футбол”.
12.05 Леванте - Барселона. 

Чемпiонат Iспанiї.
13.55 Марiуполь - Ворскла. 

Чемпiонат України.
16.00 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
16.55, 03.45 Топ-матч.
17.00 Реал - Лiверпуль. 1/8 фiналу 

(2008/2009). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

18.50 Ньюкасл - Челсi. Чемпiонат 
Англiї.

20.40 Реал - Сельта. Чемпiонат 
Iспанiї.

22.50 Енрiке Гонсалес “Кинi”. 
Чемпiонат Iспанiї.

23.35 Олiмпiк - Чорноморець. 
Чемпiонат України.

01.25 Журнал Лiги Європи.
01.55 МЮ - Уотфорд. Чемпiонат 

Англiї.
03.55 Хетафе - Атлетiко. Чемпiонат 

Iспанiї.
05.45 Програма передач.

УТ-1
06.00, 16.00 М/с “Чорний Джек”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30, 10.50, 14.20, 15.10, 03.25, 
04.55 Погода.

09.40, 19.25 Д/с “Шамварi: 
територiя диких тварин”.

10.35 Телепродаж.
11.00 Д/с “Столика Японiя”.
11.40 Д/с “Двоколiснi хронiки”.
12.00 Д/с “Смак Дзяннаня”.
13.10 РадiоДень.
13.40 Лайфхак українською.
13.55 Нашi грошi.
14.30 52 вiкенди.
15.15 М/с “Гон”.
16.30 Д/с.
17.00 Вiйна i мир.
17.40, 03.30 Такашотам.
18.00, 00.15 Iнформацiйна година.
19.00 Д/с “Дешевий вiдпочинок”.
20.25, 03.40 Складна розмова.
21.30 Щоденник Євробачен-

ня-2018.
21.50 Т/с “Iспанська легенда”.
23.15 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
01.10 Свiтло.
02.05 Д/с “Смачнi iсторiї”.
04.10 Розсекречена iсторiя.
05.00 Д/с “Орегонський путiвник”.

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

з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.15, 05.35 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.45 “Одруження наослiп”.
12.20, 13.45, 15.05 “Мiняю жiнку”.
17.10 Т/с “Кохання Мер`єм”.
20.15 “Секретнi матерiали”.
20.30, 21.30 Т/с “Хороший хло-

пець”.
22.30 “Одруження наослiп 4”.
00.25, 04.15 Х/ф “Iдеальнi 

незнайомцi”.

Iíòåр
05.55 М/ф.
06.15, 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 

Iнтером”.
10.15, 12.25, 20.40 Т/с “Заради 

любовi я все зможу!”
13.00 Х/ф “Iнспектор карного 

розшуку”.
14.50, 15.45, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 04.00 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
00.30 Х/ф “Убити гiнця”.

02.45 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.45 “Top Shop”.
05.15 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 10.10 Громадянська обо-

рона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.20, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
11.10, 17.30, 21.25 Т/с “Пес 3”.
12.05, 13.20 Х/ф “Максимальний 

ризик”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45, 16.20 “На трьох”.
16.30, 22.40 Т/с “Копи на роботi”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
23.45 Х/ф “Слiпа лють”.
01.25 Т/с “Морська полiцiя. 

Спецвiддiл”.

ÑТБ
07.00, 15.55 “Все буде добре!”
08.30 Все буде смачно!
09.30 МастерШеф.
12.20 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Коли ми вдома”.
1 9 . 5 5 ,  2 2 . 4 0  Ма с т ерШеф . 

Кулiнарний випускний.
23.55 Один за всiх.
00.55 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâèé êаíаë
03.00, 01.55 Зона ночi.
05.05 Абзац.
06.55, 08.15 Kids` Time.
07.00 М/с “Дракони. Перегони 

безстраших”.
08.20 Т/с “Мелiсса i Джой”.
13.00 Х/ф “Бiзнес заради ко-

хання”.
14.50 Х/ф “Перша дочка”.
17.00, 19.00 Вiд пацанки до па-

нянки.
21.00 Аферисти в мережах.
22.00 Суперiнтуїцiя.
01.50 Служба розшуку дiтей.

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

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

23.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Мiсiя: краса.
11.30, 03.30 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Т/с “Черговий лiкар 

4”.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Кiльце з рубiном”.
19.45 “Говорить Україна”.

21.00 Т/с “Подорож до центру 
душi”, 5 i 6 с.

23.30, 02.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
01.30 Телемагазин.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 01.35 “Нове Шалене вiдео 

по-українськи”.
09.35 “Спецкор”.
10.15 “ДжеДАI”.
10.55, 17.20 “Загублений свiт”.
12.55 Вiдеобiмба.
15.15 Х/ф “Джек Гантер. Небесна 

зiрка”.
18.15 Спецкор.
18.50 ДжеДАI.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Оде-

са”.
20.30 Т/с “Кiстки 12”.
22.05 Т/с “Кiстки 11”.
23.50 Х/ф “Старi днi”.
02.50 “Облом.UA”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.40, 13.10, 03.30 Правда життя.
08.40, 22.30 Диво-винаходи.
09.30, 17.10 Вуличнi мавпи.
10.20 Африканськi рiчки: дари 

дощiв.
11.20 Мiсця сили.
12.20 Брама часу.
14.10, 00.20 Речовий доказ.
15.20, 21.40 Вiдчайдушнi рибалки.
16.20, 20.50 Мистецтво виживання.
18.10 Код доступу.
19.00 Секретнi територiї.
23.20 Любов, ненависть i про-

паганда.
01.50 Мiстична Україна.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06 .00 Тоттенхем -  Лестер . 

Чемпiонат Англiї.
07.45, 16.00 Журнал Лiги Європи.
08.15 Марiуполь - Ворскла. 

Чемпiонат України.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 МЮ - Уотфорд. Чемпiонат 

Англiї.
12.10 Хетафе - Атлетiко. Чемпiонат 

Iспанiї.
13.55 Олiмпiк - Чорноморець. 

Чемпiонат України.
16.30 Ньюкасл - Челсi. Чемпiонат 

Англiї.
18.20 “Моя гра”. С. Болбат.
18.50 Реал - Сельта. Чемпiонат 

Iспанiї.
20.40 Лiверпуль - Брайтон. 

Чемпiонат Англiї.
22.50 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
23.45 Шахтар - Верес. Чемпiонат 

України.
01.30 “Сiткорiзи”. Чемпiонат 

Англiї.
02.00 Марсель - Атлетiко. Фiнал. 

Лiга Європи УЄФА.
04.10 Леванте - Барселона. 

Чемпiонат Iспанiї.
05.55 Програма передач.

УТ-1
06.00, 16.00 М/с “Чорний Джек”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30, 10.50, 14.20, 15.10, 04.55 
Погода.

09.40, 19.25 Д/с “Шамварi: 
територiя диких тварин”.

10.35 Телепродаж.
11.00 Д/с “Столика Японiя”.
11.40 Д/с “Двоколiснi хронiки”.
12.00 Д/с “Смак Дзяннаня”.
13.10 РадiоДень.
13.40 Лайфхак українською.
13.55, 03.40 Складна розмова.
14.30 Радiо. День.
15.15 М/с “Гон”.
16.30 Д/с.
17.00 Свiтло.
18.00, 00.15 Iнформацiйна година.
19.00 Перший на селi.
20.25 Нашi грошi.
21.30, 03.25 Новини. Спорт.
21.50 Т/с “Iспанська легенда”.
23.10 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
01.10, 04.05 Розсекречена iсторiя.
02.05 Д/с “Смачнi iсторiї”.
05.00 Д/с “Орегонський путiвник”.

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

з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.15, 05.35 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.45 “Одруження наослiп”.
12.20, 13.45, 15.05 “Мiняю жiнку”.
17.10 Т/с “Кохання Мер`єм”.
20.15 “Секретнi матерiали”.
20.30, 21.30 Т/с “Хороший хло-

пець”.
22.30 “Повернiть менi красу 3”.
23.50, 00.25, 02.00 Х/ф “Любов з 

ризиком для життя”.

Iíòåр
05.55 М/ф.
06.15, 23.50 “Слiдство вели...” з Л. 

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

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.
10.20, 12.25, 20.40 Т/с “Заради 

любовi я все зможу!”
13.00 Х/ф “Граки”.
14.50, 15.45, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 04.00 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.

01.40 Х/ф “Про нього”.
02.45 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.45 “Top Shop”.
05.15 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 20.20 Громадянська обо-

рона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.20, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 Бiльше нiж правда.
11.10, 17.30, 21.25 Т/с “Пес 3”.
12.10, 13.20 Х/ф “Епоха героїв”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45, 16.20 “На трьох”.
16.30, 22.40 Т/с “Копи на роботi”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
23.45 Х/ф “Максимальний ризик”.
01.40 Х/ф “Полiт золотої мушки”.

ÑТБ
06.30, 15.55 “Все буде добре!”
07.50 Х/ф “Суєта суєт”.
09.30 МастерШеф.
13.00 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Коли ми вдома”.
19.55 ЕксперименТИ.
22.45 Давай поговоримо про секс.
00.35 Один за всiх.

Íоâèé êаíаë
03.00, 01.45 Зона ночi.
04.50 Абзац.
06.45, 08.00 Kids` Time.
06.50 М/с “Дракони. Перегони 

безстраших”.
08.05 Т/с “Мелiсса i Джой”.
12.45 Х/ф “Тисяча слiв”.
14.40 Х/ф “Поїздка до Америки”.
17.00, 19.00 Гастарбайтери.
21.00 Аферисти в мережах.
21.45 Вiд пацанки до панянки.

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

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

23.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Мiсiя: краса.
11.30, 03.30 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Т/с “Черговий лiкар 

4”.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Кiльце з рубiном”.

19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Подорож до центру 

душi”, 3 i 4 с.
23.30 Т/с “CSI. Мiсце злочину”.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 02.45 “Облом.UA”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.25 “Загублений свiт”.
12.55, 01.30 “Нове Шалене вiдео 

по-українськи”.
15.20 Х/ф “Джек Гантер. Про-

кляття гробницi Ехнатона”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Оде-

са”.
20.30 Т/с “Кiстки 12”.
22.05 Т/с “Кiстки 11”.
23.50 Х/ф “Кур`єр”.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
07.40, 13.10 Правда життя.
08.40, 22.30 Диво-винаходи.
09.30, 17.10 Вуличнi мавпи.
10.20 Африканськi рiчки: дари 

дощiв.
11.20 Мiсця сили.
12.20, 03.30 Брама часу.
14.10, 00.20 Речовий доказ.
15.20, 21.40 Вiдчайдушнi рибалки.
16.20, 20.50 Мистецтво виживання.
18.10 Код доступу.
19.00 Секретнi територiї.
23.20 Любов, ненависть i про-

паганда.
01.50 Мiстична Україна.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00, 16.00 “Європейський 

weekend”.
07.20 Лiверпуль - Брайтон. 

Чемпiонат Англiї.
09.05, 21.30 Чемпiонат Iспанiї. 

Огляд туру.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Шахтар - Верес. Чемпiонат 

України.
12.05 “Великий футбол”.
13.55 Бетiс - Севiлья. Чемпiонат 

Iспанiї.
17 .20 Тоттенхем -  Лестер . 

Чемпiонат Англiї.
19.10 Журнал Лiги Європи.
19.40 Леванте - Барселона. 

Чемпiонат Iспанiї.
22.50 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
23.45 Сталь - Александрiя. 

Чемпiонат України.
01.35 Журнал Лiги чемпiонiв.
02.05 Суонсi - Сток Сiтi. Чемпiонат 

Англiї.
03.55 Жiрона - Валенсiя. Чемпiонат 

Iспанiї.
05.45 Програма передач.

УТ-1
06.00, 16.00 М/с “Чорний Джек”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Щоденник Євробачен-
ня-2018.

09.40, 19.25 Д/с “Шамварi: 
територiя диких тварин”.

10.40 Телепродаж.
11.00 Д/с “Столика Японiя”.
11.40 Д/с “Двоколiснi хронiки”.
12.00 Д/с “Смак Дзяннаня”.
13.10 РадiоДень.
13.40 Лайфхак українською.
13.55 До справи.
14.20, 15.10, 04.55 Погода.
14.30 Радiо. День.
15.15 М/с “Гон”.
16.30 Д/с.
17.00, 19.00 #ВУкраїнi.
18.00, 00.15 Iнформацiйна година.
20.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
21.30, 03.25 Новини. Спорт.
21.50 Т/с “Iспанська легенда”.
23.15 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
01.10, 04.10 Розсекречена iсторiя.
01.55, 05.00 “Кримськi татари: 

“Крим - наш!”
02.50 Перформанс “Devam-

Продовження”.
03.40 “Есе про Крим”.

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

з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.15, 05.35 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.50 “Одруження наослiп”.
12.20, 13.45, 15.05 “Мiняю жiнку”.
17.10 Т/с “Кохання Мер`єм”.
20.15 “Секретнi матерiали”.
20.30, 21.30 Т/с “Хороший хло-

пець”.
22.30 “Право на владу”.
00.25, 04.15 Х/ф “Реквiєм за 

вбивцею”.

Iíòåр
05.55 М/ф.
06.15, 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 

Iнтером”.
10.15, 12.25, 20.40 Т/с “Заради 

любовi я все зможу!”
13.00 Х/ф “Нiчна подiя”.
14.50, 15.45, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 04.05 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
00.25 Х/ф “Французький транзит”.
02.55 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.50 “Top Shop”.

05.20 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.20, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.10, 17.30, 21.25 Т/с “Пес 3”.
12.10, 13.20 Х/ф “Слiпа лють”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25, 16.20 “На трьох”.
16.30, 22.40 Т/с “Копи на роботi”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
23.45 Х/ф “Чорна книга”.
02.15 Т/с “Морська полiцiя. 

Спецвiддiл”.

ÑТБ
06.55, 15.55 “Все буде добре!”
08.15 Все буде смачно!
09.15 МастерШеф.
12.30 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Коли ми вдома”.
19.55, 22.40, 22.55 Я соромлюсь 

свого тiла.
00.00 Один за всiх.

Íоâèé êаíаë
03.00, 02.50 Зона ночi.
05.05 Абзац.
06.55, 08.15 Kids` Time.
07.00 М/с “Дракони. Перегони 

безстраших”.
08.20 Т/с “Мелiсса i Джой”.
11.00 Х/ф “Вибух з минулого”.
13.10 Х/ф “Джордж iз джунглiв”.
15.00 Суперiнтуїцiя.
17.00, 19.00 Хто зверху.
21.00 Аферисти в мережах.
22.00 Вар`яти.
00.00 Х/ф “Номер 44”.
02.45 Служба розшуку дiтей.

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

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

23.00, 03.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Мiсiя: краса.
11.30, 03.45 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Т/с “Черговий лiкар 

4”.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Кiльце з рубiном”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Подорож до центру 

душi”, 7 i 8 с.
23.20 Контролер.
00.00 Д/ф “Будинок “Слово”.

01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Вiдеобiмба.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.25 “Загублений свiт”.
12.55 “Вiн, Вона i телевiзор”.
15.20 Х/ф “Горець: Джерело”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Оде-

са”.
20.30 Т/с “Кiстки 12”.
22.05 Т/с “Кiстки 11”.
23.50 “Помста природи”.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
07.40, 13.10 Правда життя.
08.40, 22.30 Диво-винаходи.
09.30, 17.10 Вуличнi мавпи.
10.20 Африканськi рiчки: дари 

дощiв.
11.20 Мiсця сили.
12.20 Брама часу.
14.10, 00.20 Речовий доказ.
15.20, 21.40 Рiчковi монстри.
16.20, 20.50 Мистецтво виживання.
18.10 Код доступу.
19.00 Секретнi територiї.
23.20 Любов, ненависть i про-

паганда.
01.50 Мiстична Україна.
02.40 Таємницi кримiнального 

свiту.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00 Суонсi - Сток Сiтi. Чемпiонат 

Англiї.
07.45 “Моя гра”. С. Болбат.
08.15 Олiмпiк - Чорноморець. 

Чемпiонат України.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Бетiс - Севiлья. Чемпiонат 

Iспанiї.
12 .05 Тоттенхем -  Лестер . 

Чемпiонат Англiї.
13.55 Сталь - Александрiя. 

Чемпiонат України.
16.00, 19.20 “Шлях до Леона”.
17.05 Марсель - Атлетiко. Фiнал. 

Лiга Європи УЄФА.
20.05 Топ-матч.
20.10, 03.35 “Сiткорiзи”. Чемпiонат 

Англiї.
20.40 МЮ - Уотфорд. Чемпiонат 

Англiї.
22 .50  “LaL iga  Chron i c l es” . 

Чемпiонат Iспанiї.
23.15 Марiуполь - Ворскла. 

Чемпiонат України.
01.05 Енрiке Гонсалес “Кинi”. 

Чемпiонат Iспанiї.
01.50 Жiрона - Валенсiя. Чемпiонат 

Iспанiї.
04.05 Лiверпуль - Брайтон. 

Чемпiонат Англiї.
05.55 Програма передач.

Поíåдіëоê

Ñåрåда

Віâòороê

Чåòâåр

14 травня

16 травня

15 травня

17 травня
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УТ-1
06.00, 15.20 “Христина. Кримське 

соло”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Новини.

06.35, 07.05, 08.05 День пам`ятi 
жертв геноциду кримсько-
татарського народу та День 
боротьби за права крим-
ськотатарського народу. 
Спецпланування.

09.05 “Крим. Нескорений”.
09.30, 10.50, 14.20, 15.10 Погода.
09.40 “Межа очiкування”.
10.35 Телепродаж.
11.00 Д/с “Гордiсть свiту”.
12.00 Хвилина мовчання: Пам`ятi 

жертв геноциду кримсько-
татарського народу.

12.03 Перформанс “Devam-
Продовження”.

12.05 Д/с “Незвичайнi культури”.
13.10 РадiоДень.
13.40 Лайфхак українською.
13.55 Схеми. Корупцiя в деталях.
14.30 Радiо. День.
17.00 “Генiчеськ”.
17.30 “Крим. Спротив”.
18.00, 00.15 Iнформацiйна година.
18.50 VoxCheck.
19.00 День пам`ятi жертв геноциду 

кримськотатарського народу 
та День боротьби за права 
кримськотатарського наро-
ду. Спецпроект.

19.25, 21.50, 04.15 Розсекречена 
iсторiя.

20.25 Перша шпальта.
21.30, 03.25 Новини. Спорт.
23.20 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
01.10 Складна розмова.
01.35 До справи.
02.00 “Українська Гельсiнська 

спiлка - вектор визначено”.
03.40 “Українська рапсодiя”.

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

з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30 “ТСН”.
09.30, 10.45, 12.20 “Одруження 

наослiп”.
12.55, 14.20, 15.40 “Мiняю жiнку”.
17.10 Т/с “Кохання Мер`єм”.
20.15 Х/ф “Чужа молитва”.
22.10 Х/ф “Експедицiя “Ноїв 

ковчег”.
00.50, 01.45, 04.30 “Розсмiши 

комiка”.
05.15 М/ф М/ф “Маша i ведмiдь”.

Iíòåр
06.00 М/ф.
06.15, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. 

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

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.
10.10, 12.25 Т/с “Заради любовi я 

все зможу!”
12.50 Х/ф “Холодне лiто 53-го”.
14.50, 15.45, 16.45, 02.05 “Речдок”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
23.45 Х/ф “Слiпий горизонт”.
01.40 “Скептик 3”.
04.10 “Хронiка пограбувань”.
04.50 “Top Shop”.
05.20 “Олег Янковський. Я, на свою 

бiду, безсмертний”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30, 02.25 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 Iнсайдер.
11.30, 16.30 Т/с “Пес 3”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.25, 16.20 Х/ф “Чорна книга”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.25 Х/ф “Той, хто бiжить по 

лезу 2049”.
00.35 Х/ф “Нiчне чергування”.
02.45 Т/с “Морська полiцiя. 

Спецвiддiл”.

ÑТБ
05.35 Моя правда. Альона Курило-

ва. Мiсiя здiйсненна.
06.35 Моя правда. Хаял Алекперов. 

Кавказький полонений.
07.25 Х/ф “Таємниця “Чорних 

дроздiв”.
09.25 Х/ф “Спокута”.
11.15 Х/ф “Червонi браслети”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00, 22.40 Холостяк.
23.35 Як вийти замiж.

Íоâèé êаíаë
03.00 Зона ночi.
05.05 Абзац.
06.55, 08.40 Kids` Time.
07.00 М/ф “Хранитель Мiсяця”.
08.45 Х/ф “Лабiринт”.
12.40 Х/ф “День Триффiдiв”.
16.40, 01.00 Х/ф “Космос мiж 

нами”.
19.00 Х/ф “Час”.
21.10 Х/ф “Джампер”.
23.00 Х/ф “Вторгнення: Битва 

за рай”.

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

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

23.00, 02.25 Сьогоднi.

09.30, 05.20 Зоряний шлях.
11.30, 04.35 Реальна мiстика.
13.30 Т/с “Вiдкрите вiкно”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “Вiдкрите вiкно”.
18.00 Т/с “Кiльце з рубiном”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00, 00.00 Т/с “Музика для 

двох”.
23.20 По слiдах.
01.55 Телемагазин.
03.10 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 12.55 “Помста природи”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.20 “Загублений свiт”.
14.50 Х/ф “Солдат Джейн”.
19.25 Х/ф “Бета-тест”.
21.05 Х/ф “I гримнув грiм”.
22.55 “Змiшанi єдиноборства. 

UFC”.
01.30 “102. Полiцiя”.
03.00 “Облом.UA”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.40, 13.10 Правда життя.
08.40, 22.30 Диво-винаходи.
09.30, 17.10 Вуличнi мавпи.
10.20 Африканськi рiчки: дари 

дощiв.
11.20 Мiсця сили.
12.20 Брама часу.
14.10, 00.20 Речовий доказ.
15.20, 21.40 Рiчковi монстри.
16.20, 20.50 Мистецтво виживання.
18.10, 01.50 Мiстична Україна.
19.00 Секретнi територiї.
23.20 Любов, ненависть i про-

паганда.
03.30 Там, де нас нема.
05.20 Код доступу.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00, 04.00 Реал - Сельта. 

Чемпiонат Iспанiї.
07.45 Марсель - Атлетiко. Фiнал. 

Лiга Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Ньюкасл - Челсi. Чемпiонат 

Англiї.
12.10 Шахтар - Верес. Чемпiонат 

України.
13.55 Леванте - Барселона. 

Чемпiонат Iспанiї.
16.00, 22.50 Чемпiонат Iспанiї. 

Передмова до туру.
16.30 Зiрка - Карпати. Чемпiонат 

України.
18.20 Лiверпуль - Брайтон. 

Чемпiонат Англiї.
20.10, 03.30 Передмова до фiналу. 

Кубок Англiї.
20.40 Бетiс - Севiлья. Чемпiонат 

Iспанiї.
23.20 Суонсi - Сток Сiтi. Чемпiонат 

Англiї.
01.10 Свiт Прем`єр-лiги.
01.40 Сталь - Александрiя. 

Чемпiонат України.
05.50 Програма передач.

УТ-1
06.00 “Левко Лук`яненко. Йти 

за сумлiнням”.
06.30 День пам`ятi жертв 

полiтичних репресiй. 
Спецпланування.

09.30 Х/ф “Обiтниця любовi”.
12.00 Хвилина мовчання: 

Пам`ятi жертв полiтичних 
репресiй.

12.10 Перший на селi.
12.40 Х/ф “Йосип Прекрасний. 

Намiсник фараона”.
15.50 Телепродаж.
16.10, 23.30 Д/с “Неповторна 

природа”.
17.05 Т/с “Iспанська легенда”.
19.50 Д/с “Як працюють мiста”.
21.00, 00.15 Новини.
21.35 “Таємний iзолятор СБУ”.
22.15, 01.30 Букоголiки.
22.40 Д/с “Вагасi - японськi 

смаколики”.
00.10 Погода.
00.45, 01.10 Д/с “Спiльноти 

тварин”.

Êаíаë “1+1”
06.10 “ТСН”.
07.05 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 Лотерея “Лото-Забава”.
09.45 М/ф “Маша i ведмiдь”.
10.15 “Повернiть менi красу 3”.
11.45 “Свiт навиворiт 9”.
13.05, 14.05 “Свiт навиворiт: 

Камбоджа”.
15.05 Т/с “Хороший хлопець”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Х/ф “Дiвчина з перси-

ками”.
00.40 Х/ф “Пришестя диявола”.
02.20 “Свiтське життя”.

Iíòåр
06.00 М/ф.
06.30 Х/ф “Бережи мене, мiй 

талiсман”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Морський 

сезон”.
11.00 “Орел i решка. Переза-

вантаження. Америка”.
12.10 Х/ф “Шок”.
14.10 Х/ф “Неприборканий”.
16.40, 20.30 Т/с “Друге життя”.
20.00 “Подробицi”.
23.20 Х/ф “Мiнливостi долi”.
01.30 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
05.05 Скарб нацiї.
05.10 Еврика!
05.25 Факти.
05.50 Iнсайдер.
06.40 Т/с “Нiконов i Ко”.
08.45 Т/с “Вiддiл 44”.
11.20,  13.00 Х/ф “Мiс iя 

нездiйсненна”.
12.45 Факти. День.
13.45 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна 

3”.
1 6 . 0 5  Х / ф  “ М и с с и я 

нездiйсненна 4. Протокол 
Фантом”.

18.45 Факти тижня. 100 хвилин 
з О. Соколовою.

20.35 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна 
5. Нацiя iзгоїв”.

23.10 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна 
2”.

01.40 Х/ф “Нiчне чергування”.
03.15 Провокатор.

ÑТБ
06.45 Х/ф “Таємниця “Чорних 

дроздiв”.
08.10 Як вийти замiж.
09.15 Все буде смачно!
11.15 Караоке на Майданi.
12.15 Експерименти.
14.15 Х/ф “Екiпаж”.
17.00, 23.35, 23.50 Я соромлюсь 

свого тiла.
19.00 Битва екстрасенсiв.
21.20 Один за всiх.
22.35 Слiдство ведуть екстра-

сенси.

Íоâèé êаíаë
03.00 Зона ночi.
05.15 Стендап-шоу.
06.00, 07.20 Kids` Time.
06.05 М/с “Дракони. Перегони 

безстраших”.
07.25 М/ф “Вiдважна”.
09.15 Х/ф “Джампер”.
11.00 Х/ф “Час”.
13.15 Х/ф “Реальна сталь”.
16.00 Х/ф “Iнтерстеллар”.
19.20 Х/ф “Примарний гон-

щик”.
22.00 Х/ф “Скаженi перегони”.
00.00 Х/ф “Плетена людина”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.50 Сьогоднi.
07.45 Зоряний шлях.

09.20 Т/с “Лист помилково”.
13.00 Т/с “Музика для двох”.
17.00 Т/с “Серце слiдчого”, 

1 i 2 с.
19.00, 02.40 Подiї тижня з Оле-

гом Панютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Серце слiдчого”.
23.00 Т/с “Час любити”.
03.30 “Говорить Україна”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Бушидо”.
09.00 “Помста природи”.
12.10 Загублений свiт.
16.10 Х/ф “Вуличний боєць”.
19.00 Х/ф “Iнферно”.
20.45 Х/ф “Солдат Джейн”.
23.00 Змiшанi єдиноборства. 

UFC.
01.30 “Нове Шалене вiдео по-

українськи”.
02.45 “Облом.UA”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.40 Прихована реальнiсть.
09.10, 18.30 У пошуках iстини.
11.00 Любов, ненависть i про-

паганда.
12.30 Зброя, мiкроби та сталь.
15.30 Дивовижний Гiбралтар.
16.30 Природа сьогодення.
17.30, 23.50 Рiчковi монстри.
21.00 Наука проти мiстики.
00.40 Гордiсть України.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00 Лiверпуль - Брайтон. 

Чемпiонат Англiї.
07.45 Свiт Прем`єр-лiги.
08.15, 23.00, 03.10 Чемпiонат 

Iспанiї.
10.00, 15.40, 20.15 Футбол 

News.
10.25 “Недбалий футбол”.
11.15, 16.00 “Моя гра”.
11.45 Челсi - МЮ. Фiнал. Кубок 

Англiї.
13.50 Шахтар - Верес. Чемпiонат 

України.
16.30, 18.55 “Тур Online”.
16.55 Ворскла - Зоря. Чемпiонат 

України.
19.25 Александрiя - Олiмпiк. 

Чемпiонат України.
21.20 “Великий футбол”.
00.50 Журнал Лiги чемпiонiв.
01 . 20  Ньюкасл  -  Челс i . 

Чемпiонат Англiї.

УТ-1
06.00 М/с “Чорний Джек”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.15 

Новини.
09.30, 23.55, 01.55 Погода.
09.35 М/с “Гон”.
10.05 Хто в домi хазяїн?
10.30 Лайфхак українською.
11.05 Д/с “Незвiданi шляхи”.
12.00 Х/ф “Обiтниця любовi”.
13.35 Концертна програма.
14.30 Д/с “Незвичайнi культури”.
15.25 Д/с “Вагасi - японськi сма-

колики”.
16.15 Телепродаж.
16.35 Д/с “Неповторна природа”.
17.05 Т/с “Iспанська легенда”.
20.00, 01.10, 04.15 Розсекречена 

iсторiя.
21.30 Як дивитися кiно.
21.55 Х/ф “Франц”.
00.40 “Левко Лук`яненко. Йти за 

сумлiнням”.
02.05 “Чесно жити i чесно померти. 

Iгуменя Йосифа Вiтер”.
02.50 “Кенгiр. Сорок днiв волi”.
05.05 “Олесь Шевченко. Як на 

сповiдi”.
05.30 “Микола Руденко. Формулу 

життя знайдено”.

Êаíаë “1+1”
06.00, 19.30 “ТСН”.
06.45 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00 “Життя без обману”.
11.10, 23.20 “Свiтське життя”.
12.10 Т/с “Хороший хлопець”.
16.20, 21.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка. Дiти”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
00.00 Х/ф “Чужа молитва”.
01.55 Х/ф “Експедицiя “Ноїв 

ковчег”.

Iíòåр
06.00 М/ф.
06.30 “Чекай на мене”.
08.00 Х/ф “Убити дракона”.
10.30 Х/ф “Мiй ласкавий i нiжний 

звiр”.
12.40 Х/ф “Закоханий за власним 

бажанням”.
14.30 Т/с “Хай говорять”, 1-4 с.
18.10, 20.30 Т/с “Друге життя”.
20.00 “Подробицi”.
2 3 . 0 0  Х/ф  “Ар ифм е т и к а 

пiдступностi”.
00.55 Х/ф “Наречена на замов-

лення”.
02.45 “Подробицi” - “Час”.

03.15 “Стосується кожного”.
04.45 “Top Shop”.
05 .15  “Натал i я  Гундарєва . 

Запам`ятайте мене таким”.

ICTV
05.05 Скарб нацiї.
05.15 Еврика!
05.25 Факти.
05.45 Бiльше нiж правда.
07.35 Я зняв!
09.25 Дизель-шоу.
1 0 . 5 0 ,  1 1 . 4 5  Особли во с т i 

нацiональної роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 “На трьох”.
13.30 Х/ф “Той, хто бiжить по 

лезу 2049”.
16.30 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна”.
18.45 Факти. Вечiр.
19 .20 Надзвичайн i  новини . 

Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна 4: 

Протокол Фантом”.
22.45 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна 3”.
01.00 Х/ф “Червоний”.
02.55 Х/ф “Секретний ешелон”.

ÑТБ
06.05 Караоке на Майданi.
07.05, 19.00 Хата на тата.
09.00 Все буде смачно!
10.30 МастерШеф. Кулiнарний 

випускний.
13.35 Холостяк.
16.20 Х/ф “Екiпаж”.
21.55 Вечiр з Наталею Гарiповою. 

Настя Каменських.
23.05 Свiтами за скарбами.

Íоâèé êаíаë
03.15 Служба розшуку дiтей.
03.20, 02.25 Зона ночi.
05.55 М/с “Лунтiк i його друзi”.
06.35, 07.55 Kids` Time.
06.40 М/с “Дракони. Перегони 

безстраших”.
08.00 Ревiзор. Магазини.
10.00 Таємний агент.
11.15 Таємний агент. Пост-шоу.
13.00 Т/с “Бiблiотекарi”.
16.40 М/ф “Вiдважна”.
18.30 Х/ф “Реальна сталь”.
21.00 Х/ф “Iнтерстеллар”.
00.25 Х/ф “Епiдемiя”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00, 04.00 Сьогоднi.
07.15, 04.40 Зоряний шлях.
09.20 Т/с “Подорож до центру 

душi”, 1-6 с.
15.20 Т/с “Подорож до центру 

душi”, 7 i 8 с.

17.40 Т/с “Лист помилково”, 1 
i 2 с.

19.40 Т/с “Лист помилково”.
22.00 Х/ф “З чистого листа”.
00.10 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
01.50 Телемагазин.
02.20 Реальна мiстика.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.10 “Загублений свiт”.
10.05 Х/ф “Бета-тест”.
11.35 Т/с “Стоматолог”.
15.20 Х/ф “Мабуть, боги з`їхали 

з глузду”.
17.25 Х/ф “Кришталевi черепи”.
19.15 32 тур ЧУ з футболу. “Дина-

мо” - “Шахтар”.
21.25 “ПроФутбол”.
23.20 “Помста природи”.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
07.40 Прихована реальнiсть.
09.10, 18.30 У пошуках iстини.
11.00 Любов, ненависть i про-

паганда.
12.30 Наука проти мiстики.
15.30 Африканськi рiчки: дари 

дощiв.
17.30, 23.50 Рiчковi монстри.
21.00 Зброя, мiкроби та сталь.
00.40 Мiстична Україна.
02.20 Бандитська Одеса.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00 МЮ - Уотфорд. Чемпiонат 

Англiї.
07.45, 16.40 Чемпiонат Iспанiї. 

Передмова до туру.
08.15 Зiрка - Карпати. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 13.40 “Шлях до Леона”.
11.25 Марсель - Атлетiко. Фiнал. 

Лiга Європи УЄФА.
14.25 “Моя гра”. С. Болбат.
14.55 Енрiке Гонсалес “Кинi”. 

Чемпiонат Iспанiї.
16.00 Передмова до фiналу. Кубок 

Англiї.
16.30, 19.10, 21.25, 23.40, 01.40 

Топ-матч.
17.10, 19.25, 21.40 Чемпiонат 

Iспанiї.
23 .50 Тоттенхем -  Лестер . 

Чемпiонат Англiї.
01.45 Челсi - МЮ. Фiнал. Кубок 

Англiї.
03.55 Марiуполь - Ворскла. 

Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

П’яòíèця

Íåдіëя

Ñóáоòа18 травня

20 травня

19 травня

   TV-4
Поíåдіëоê, 14 òраâíя
06.00, 10.00 Т.с. «Справа До-

йлів» +16
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.50, 18.45 Міська рада інформує     
08.00 Вікно в Америку        
08.30, 20.00 Єдина країна
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55, 22.35 Добрі традиції
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Полілог
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Собака-привид»  
17.00 Розкішні мандрівки
17.30 Про нас
18.00 Т.с. «Аристократи» +16
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.30 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.40 Дім книги 
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Головолом-

ка» +16
Віâòороê, 15 òраâíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Аристо-

крати» +16
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.35 Погляд зблизька
08.05 Українські традиції
08.30 Єдина країна
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 Розкішні мандрівки
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 Дитяча програма «Чарівний 

ключик»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Про кіно
12.30 Євромакс 
13.00, 01.00 02.30 Хіт-парад 
14.00 Х.ф. «Брат воїна» +16 
17.30 Смачна мандрівка
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 Межа правди
21.30 Музична програма «Гал-

кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Останні ге-

рої» +16
Ñåрåда, 16 òраâíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Аристо-

крати» +16
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.35 Межа правди
08.30 Екологічно чисте життя
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Розкішні мандрівки
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Музична програма «Гал-

кліп»
12.40 Про кіно
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Чорний яструб» 
16.40 Дитяча програма «Чарівний 

ключик»
17.00 Розкішні мандрівки
17.30 Українські традиції
18.45, 22.30 Міська рада інформує
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 Щоденник для батьків
21.30 Майстер-клас із Наталкою 

Фіцич

22.40, 04.00 Х.ф.«Вічна північ» 
+16

Чåòâåр, 17 òраâíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Аристо-

крати» +16
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.35 Щоденник для батьків 
08.30 Екологічно чисте життя
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Розкішні мандрівки
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Формула здоров’я
13.00 Хіт-парад 
14.00 Акценти
14.30, 01.15 Х.ф.«Король Мідас» 

+16
15.45, 20.25 Добрі традиції
17.00 Акценти
17.30 Музична програма «Гал-

кліп»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 У фокусі Європа
20.30 Євромакс
21.30 Смачна мандрівка
22.35 Акценти
23.05, 04.00 Х.ф.«Миротворці» 

+16
02.30 Світла Тризна. Музика 

пам’яті та надії
П’яòíèця, 18 òраâíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Аристо-

крати» +16
06.45, 10.45 Бадьорий ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30 Екологічно чисте життя
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 Акценти
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 Дитяча програма «Чарівний 

ключик»
12.10, 21.00 Невідома Україна
12.40 Українські традиції
13.00 Світла Тризна. Музика 

пам’яті та надії
14.00, 01.00 Х.ф. «Загублений у 

Сибіру» +16 
17.00 Розкішні мандрівки
17.30 Майстер-клас із Наталкою 

Фіцич
19.30 В.ф. «Христина.Кримське 

соло»
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна                                                                                                                                      
22.35, 04.00 Х.ф.«В облозі» +12 
02.30 Хіт-парад
Ñóáоòа, 19 òраâíя
06.00 Про кіно
06.15 Про нас
06.45, 09.15 Бадьорий ранок
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф.«Радіо Вест» +16
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00, 00.10 Час-Tайм
09.30, 19.00 Єдина країна      
10.00 Огляд світових подій
10.30 Зміни свій світ 
11.00 Про нас
11.30 Майстер-клас із Наталкою 

Фіцич

11.55, 14.25, 16.55, 20.05, 00.05 
Тернопільська погода

12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф. «Загублений у 

Сибіру» +16
14.30 Мультфільми
14.50 Дитяче кіно. Х.ф.«Володар 

сторінок» 
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій                                                                                                             
18.00 Наші вітання
19.30 У фокусі Європа
20.10, 03.00 Концерт пам’яті 

Є.Сопка 
21.30, 04.00 Х.ф. «Останній по-

дарунок»
23.30 Євромакс
02.30 У фокусі Європа
Íåдіëя, 20 òраâíя
06.00, 01.30 Х.ф.«Радіо Вест» +16
07.30 Українські традиції
07.45, 09.50 Бадьорий ранок
08.00, 21.30 Єдина країна
08.35, 15.55, 22.05 Тернопільська 

погода
08.40, 23.45 Час-Тайм  
09.00 Повнота радості життя
09.30 Справжня ціна
10.15 Пряма трансляція Боже-

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

11.40 Дім книги
12.05 Дитяче кіно. Х.ф.«Володар 

сторінок»
13.30 Дитяча програма «Чарівний 

ключик»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід           
16.00 Акценти
16.30, 21.00 Невідома Україна
16.55, 22.10 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Гаряче літо Норильська
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні 

вісті. Тиждень
19.45, 00.45 Міська рада інформує
20.00, 01.00 Огляд світових подій
22.15, 04.15 Х.ф. «Тиша стає 

тобою» +16 
03.00 Музична програма «Гал-

кліп»

ТТБ
Поíåдіëоê, 14 òраâíя
7.00 “Файний ранок”                 
9.00  “Енеїда”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40   “Ві-

сті ТТБ”
13.40 “Поза рамками”
14.10 РадіоДень “Модуль знань” 
14.50 “Надвечір’я. Долі”
15.45 News: РадіоДень “Життя+”
16.08, 17.36, 19.48  Док.фільм  
17.10 Д/ф “В Україні”
18.31 Д/с “Незвичайні культури”
19.22 “Тема дня”
Віâòороê ,  15 òраâíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Т/с “Яструб і голубка”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40   “Ві-

сті ТТБ”
13.40, 19.22  “Тема дня”
14.10 РадіоДень “Модуль знань” 
14.50 “Надвечір’я. Долі”
15.45 News: РадіоДень “Життя+”
16.08, 19.48  Д/с “Незвідані 

шляхи”
17.10 “До справи”
17.36 Док.фільм
18.31 Д/с “Незвичайні культури”

Ñåрåда, 16 òраâíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Т/с “Яструб і голубка”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40   “Ві-

сті ТТБ”
13.40, 19.22  “Тема дня”
14.10 РадіоДень “Модуль знань” 
14.50 “Надвечір’я. Долі”
15.45 News: РадіоДень “Життя+”
16.08, 19.48  Д/с “Неповторна 

природа”
16.34, 20.14  Д/с “Таємниці під-

водного світу”
17.10 “Наші гроші”
17.36 Док.фільм
18.31 Д/с “Незвичайні культури”
Чåòâåр, 17 òраâíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Т/с “Яструб і голубка”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40   “Ві-

сті ТТБ”
13.40, 19.22  “Тема дня”
14.10 РадіоДень “Модуль знань” 
14.50 “Надвечір’я. Долі”
15.45 News: РадіоДень “Життя+”
16.08, 19.48  Д/с “Неповторна 

природа”
16.34, 20.14  Д/с “Таємниці під-

водного світу”
17.10 “Складна розмова”
17.36 Док.фільм
18.31 Д/с “Незвичайні культури”
П’яòíèця, 18 òраâíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Т/с “Яструб і голубка”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40   “Ві-

сті ТТБ”
13.40, 19.22  “Тема дня”
14.10 РадіоДень “Модуль знань” 
14.50 “Надвечір’я. Долі”
15.45 News: РадіоДень “Життя+”
16.08, 19.48  Д/с “Неповторна 

природа”
16.34, 20.14  Д/с “Таємниці під-

водного світу”
17.10 “Схеми. Корупція в деталях”
17.36 “Розсекречена історія”
18.31 Д/с “Незвичайні культури”
Ñóáоòа, 19 òраâíя
7.00 М/с“Принцеса Сіссі” 
8.00 “Файний ранок”
9.34 “Енеїда”
 13.30 “Edera показ”
13.40 “Тема дня”
14.10 “Розсекречена історія” 
15.10 РадіоДень “Книжкова лавка. 

ТОП 7”
16.04 “Культурна афіша здорової 

людини”
16.35 Х/ф
18.05 Док.фільм 
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Поза рамками”
19.59 Концерт 
Íåдіëя, 20 òраâíя
7.00 М/с“Принцеса Сіссі” 
8.00 “Школа Мері Поппінс”
8.30 “Файний ранок”
9.34 “Енеїда”
 13.30 “Edera показ”
13.40 “Тема дня”
14.10, 19.00  “Розсекречена іс-

торія”
15.10 “Букоголіки”
15.36 Концерт
16.40 “Фольк-music-діти”
17.20 “Хто в домі хазяїн?”
17.46 “Wise Gow”
18.06 Д/с “Неповторна природа” 
18.32 Д/с “Таємниці підводного 

світу”
19.52 “Візитівки Полтавщини”
20.00 Д/с “Незвідані шляхи”

Програма місцåâèх òåëåêаíаëіâ
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Корисне смузі  
зі шпинатом

ПОТРІБНО: 1 банан, 200 г на-
турального йогурту, сік 2 невели-
ких  апельсинів, 50 г свіжого лис-
тя шпинату, 2 ч. л. зернят льону.

ПРИГОТУВАННЯ: банан по-
чистити і порізати. Усі інгредієнти 
для смузі помістити в чашу блен-
дера й збити до однорідності.
Молочний коктейль  
з бананом

 ПОТРІБНО: 1 стиглий банан, 
2 ч. л. меду, 200 г ванільного мо-
розива, 300 мл молока, щіпка ко-
риці.

ПРИГОТУВАННЯ: банан 
очистити і подрібнити. Всі інгре-
дієнти збити в блендері. 
Безалкогольна  
пінаколада

ПОТРІБНО: 200 мл молока 
(або вершків), 300 мл ананасо-
вого соку, шматочки ананаса для 
прикраси, 30 г збитих вершків, 2 
ст. л. цукру, 1 склянка льоду.

ПРИГОТУВАННЯ: всі інгреді-
єнти холодної температури зби-
ти у блендері до однорідності. На-
лити коктейль у склянки, при-
красити збитими вершками і 
шматочками ананаса.
Освіжаючий напій  
із квітів бузини

Це не просто лимонад, але й 
надзвичайно корисний напій! Ви-
ходить солодкий насичений си-
роп, який при подачі можна роз-
водити за смаком мінеральною 
водою.

ПОТРІБНО: 15 суцвіть бузи-
ни, 500 г цукру, 1 лимон, лимон-
на кислота на кінчик ножа, 1,5 л 
води.

ПРИГОТУВАННЯ: залити цу-
кор окропом, перемішати до роз-
чинення і остудити. Лимон по-
різати часточками. Помістити в 
емальований посуд квіти бузини, 
лимон і лимонну кислоту. Накри-
ти кришкою і залишити у прохо-
лодному місці на добу, періодич-
но помішуючи вміст. Напій по-
чне бродити. Процідити лимонад 

і перелити у стерилізовані банки. 
У склянки з холодною мінераль-
ною водою додати за смаком го-
товий сироп, кубики льоду і при-
красити лимонними часточками.
Лимонад з карамеллю

ПОТРІБНО: лимон - 2 шт., цу-
кор - 2 ст. л., м’ята - 1 гілочка, окріп 
-  500 мл, лід - 500 г. 

ПРИГОТУВАННЯ: у сотей-
ник класти пару ложок цукру (без 
води). Довести до стану «засма-
глої» карамелі. Нарізані лимони 
продавити  качалкою або ступкою. 
Карамель повинна бути глибо-
кого коричневого кольору і мати 
легкий аромат гіркоти. І за смаком 
карамель повинна злегка гірчити. 
Відразу залити її окропом і дода-
ти лимони. Чекати поки карамель 
відстане від стінок сотейника. Піс-
ля цього перелити рідину в холод-
ний посуд. Додати лід і м’яту.

PS. Якщо ви збираєтеся збе-
рігати напій більше дня, то м’яту 
краще додавати перед подачею. 
М’ята скорочує час зберігання ли-
монаду, а без м’яти він зберігаєть-
ся кілька днів.
Фруктовий смузі з  
полуницею і бананом

ПОТРІБНО: 150 г полуниці,1 
банан,100 мл апельсинового соку, 
100 мл натурального йогурту.

ПРИГОТУВАННЯ: змішати усі 
інгредієнти в блендері до одно-
рідної консистенції. Розлити по 
келихах, прикрасити і подавати.
Полунично-
апельсиновий  
коктейль «Літо»

ПОТРІБНО: 1 скл. свіжих або 
заморожених полуниць, 1 скл. 
апельсинового соку або фреш із 
2-3 апельсинів, 1 ст. л. цукру,  6-8 
кубиків льоду (якщо полуниці 
свіжі).

ПРИГОТУВАННЯ: якщо полу-
ниці заморожені, потримати при 
кімнатній температурі 15-20 хв., 
щоб тільки почали танути, але 
не дати повністю розмерзнути-
ся. У блендері змішати полуницю, 
апельсиновий сік, кубики льоду 

(якщо полуниці свіжі) та цукор.
Ретельно збити до отримання 

однорідної маси. Налити у високі 
склянки, прикрасити скибочками 
апельсина і подати із соломинка-
ми для коктейлю.
Пломбір

ПОТРІБНО: 3 яєчних жовтки, 
100 г цукру, 350 мл вершків (не 
менше 35% жирності), 240 мл мо-
лока.

ПРИГОТУВАННЯ: жовтки ре-
тельно розтерти з цукром. На-
гріти в каструльці молоко, дода-
ти до нього жовтки з цукром, по-
ставити на повільний вогонь і ва-
рити до загустіння. Зняти з вог-
ню, остудити. Збити попере-
дньо охолоджені вершки. Дода-
ти молочно-жовткову масу, добре 
перемішати, покласти у форми, 
поставити в морозилку.

Дістати через годину, перемі-
шати, знову розкласти по формах 
і поставити в морозилку до по-
вного застигання.
Домашнє морозиво  
із згущеним молоком

ПОТРІБНО: 1 скл. вершків, 1 
скл. цукрової пудри, 1 банка (370 
г) згущеного молока, 4 яйця, сік 2 
лимонів (можна замінити манда-
ринами), лимонна цедра.

ПРИГОТУВАННЯ: вершки пі-
дігріти, ввести збиті з цукром 
жовтки, згущене молоко, сік ли-
монів, цедру. Додати окремо зби-
ті білки в круту піну. Суміш роз-
класти у форми і поставити в мо-
розильник.

Можна додати шматочки 
фруктів чи ягід.
Кокосове морозиво

Легка і ніжна кокосова насо-
лода. І головне – доступна, адже 
кокосове молоко зараз продаєть-
ся практично у всіх супермарке-
тах. Зовсім трішки часу на приго-
тування,  вісім годин у морозилці 
і смаколик готовий. 

ПОТРІБНО: 150 мл вершків 
33-35 % жирності, 4 яйця, 400 мл 
кокосового молока, 100 г кокосо-
вої стружки, 200 г цукру.

ПРИГОТУВАННЯ: білки відді-
лити від жовтків. Жовтки розтер-
ти з цукром. Білки збити. Верш-
ки збити. У вершки додати жовт-
ки, акуратно змішати. Додати ко-
косову стружку і кокосове молоко, 
змішати. Додати збиті білки і зно-
ву змішати. Розлити у формочки і 
поставити в морозильник на 8 год.

Фруктовий лід  
з ягодами і йогуртом

ПОТРІБНО: 200 г полуниці 
або малини, ¼ скл. цукру, 200 г 
чорниці, 1,5 скл. знежиреного йо-
гурту.

 ПРИГОТУВАННЯ: помити 
ягоди. Збити полуницю з 1 ст. л. 
цукру. Потім окремо збити чорни-
цю з 1 ст. л. цукру. І в окремій посу-
дині змішати знежирений йогурт 
з 2 ст. л. цукру. Підготувати фор-
ми і викласти в них шарами по-
луницю, чорницю і зверху зали-
ти йогуртом. Поставити домашнє 
морозиво в холодильник, а коли 
воно трохи застигне, вставити в 
нього палички.
Фруктовий лід  
з мохіто

ПОТРІБНО: 1 скл. води, ¾ скл. 
цукру, 1,5 скл. спрайту, 1-2 лайма, 
листя м’яти (близько 20 листоч-
ків).

ПРИГОТУВАННЯ: спершу по-
трібно зробити цукровий сироп. 
Для цього налити воду в кастру-
лю, додати цукор і класти листя 
м’яти. Періодично помішувати і 
довести до кипіння. Після цього 
зробити максимальний вогонь і 
варити м’яту 1 хв. Зменшити во-
гонь і кип’ятити м’яту ще 3 хв. 
Вимкнути вогонь, поставити си-
роп охолоджуватися, потім зціди-
ти його, а листя м’яти можна ви-
кинути.

Поки сироп остигає, налити 
спрайт в стакан і ложкою трохи 
вибити з нього бульбашки. Потім 
розрізати лайми і вичавити з них 
сік. У посудині змішати остиглий 
м’ятний сироп, спрайт і лаймо-
вий сік. Залити мохіто по формах 
і поставити заморожувати. Коли 
мохіто-морозиво трохи застигне, 
вставте в нього палички.
Морозиво шоколадно-
бананове

ПОТРІБНО: 400 мл молока, 
250 г шоколадно-горіхової пасти, 
2 банани.

ПРИГОТУВАННЯ:  за допо-
могою блендера збити всі інгре-
дієнти до однорідності. Постави-
ти в холодильник на 8 год. Піс-
ля закінчення зазначеного вище 
часу, процідити масу через дрібне 

сито, масу перелити в морожени-
цю і заморозити вміст. Коли маса 
заморозиться (до консистен-
ції м’якого морозива), переклас-
ти в інший чистий посуд з криш-
кою. Поставити морозиво в моро-
зильну камеру остаточно затвер-
діти. Це займе 1-2 год. Якщо у вас 
немає морожениці, тоді перели-
ти масу в чистий лоток з криш-
кою і поставити в морозильну ка-
меру. Мішати морозиво, розбива-
ючи грудки, кожні 15 хв. протя-
гом перших 2-х годин. Найкраще 
це робити вінчиком. Результат 
буде кращим, ніж при помішуван-
ні просто виделкою.
Фрктово-йогуртове  
морозиво

ПОТРІБНО: 100 мл вершків, 
2 скл. йогурту, ½ скл. цукру, 1 ч. л. 
желатину, 50 мл води, 0,5 кг будь-
яких фруктів або ягід.

ПРИГОТУВАННЯ: замочи-
ти желатин у воді кімнатної тем-
ператури і  залишити для набу-
хання. Фрукти або ягоди вими-
ти, скласти в чашу для блендера і 
подрібнити до стану пюре. Збити 
вершки, поступово додаючи цу-
кор. Збивати, поки цукор не роз-
чиниться, до появи пишної піни. 
Додати до ягідного пюре вершки 
та йогурт. Добре збити міксером 
або блендером. Желатин тріш-
ки підігріти на плиті або в мікро-
хвильовій печі, щоб він розтанув, 
і додати до маси. Ще раз все добре 
збити. Розкласти готове морози-
во по формах і поставити в моро-
зильну камеру на 6-7 годин, а кра-
ще на ніч.
Лимонне морозиво

ПОТРІБНО: 500 мл вершків, 
1 банка згущеного молока, 1 ли-
мон.

ПРИГОТУВАННЯ: вершки 
збити, додати згущене молоко і 
свіжовичавлений сік лимона, пе-
ремішати. Отриману масу вили-
ти у форму, поставити в моро-
зилку на 2 год. Вийняти моро-
зиво, перемішати, розкласти по 
формах і поставити в морозилку 
на 6-8 год.

Пропонуємо вам смачний спосіб пережити найспекотніші дні 
– приготувати смачні і корисні коктейлі, а також домашнє 
морозиво без жодних хімічних домішок та консервантів. 

Від спеки врятують 

морозиво 
і смузі
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Продаю
Висівки (грис), фасовані в Тернополі. При 
купівлі великої кількості – знижка 20 від-
сотків. Крупи гречані, фасовані. 
Тел. (063) 851-99-64.

***
Піддони для цегли, нові, постійно. 

Тел. (068) 257-26-10.   
*****

Кухні, шафи-купе, дитячі спальні. 
Виготовлення за індивідуальним за-
мовленням. Заміри та доставка без-
коштовні. 

Телефон: (097) 116 58 65.
*****

Соняшниковий макух, олію нерафі-
новану домашню, холодного віджиму. 
Крупу гречану, горох (половинки жов-

тий), кутю, пшеничну крупу. Роздріб, 
гурт, великими партіями. Ціна дого-
вірна. 

Телефон: (068) 0472549. 

Послуги
Ремонт холодильників. Виїжджаємо 

на виклик, у райони. Гарантія. 
Телефон: (097) 107-55-99.

*****
Приймаємо різний склобій і макула-

туру. 
Телефон: (067) 778-12-81.

*****
Буріння та чистка свердловин на 

воду. Якісно, недорого, матеріали. Вста-
новлення «під ключ». 

Телефон: (098) 925-18-70.

Утеплення будинків, декорування фасадів. 

Риштування та матеріали є в наявності. 
Тел. +38 (098) 756-28-74.

Закон закріплює право фізичної 
особи призначити спадкоємців шля-
хом складання заповіту і розподіли-
ти спадкове майно, майнові права та 
обов’язки на свій розсуд.

Разом з тим, у Цивільному кодексі 
України визначено право певних осіб 
на отримання частки спадкового майна, 
незалежно від змісту заповіту закон га-
рантує визначену частку спадщини, яка 
називається обов’язковою часткою.

Перелік таких осіб визначений, 
є вичерпним і розширеному тлума-
ченню не підлягає. До цього переліку 
входять лише особи, які належать до 
першої черги спадкоємців за законом 
і є малолітніми, неповнолітніми, по-
внолітніми непрацездатними дітьми 
спадкодавця (в тому числі усиновле-
ними), непрацездатною вдовою (вді-
вцем), непрацездатними батьками 
(усиновителями) та дітьми, які були 
зачаті за життя спадкодавця і наро-
джені після відкриття спадщини.

Малолітніми е особи, що не дося-
гли 14 років, неповнолітніми є особи, 

що не досягли 18 років. Неповнолітні 
особи, які набули повної цивільної 
дієздатності (у разі реєстрації шлю-
бу особи, яка не досягла повноліття, 
або у тому разі, якщо особа, яка до-
сягла 16 років, працює за трудовим 
договором, а також неповнолітня 
особа, яка записана матір’ю або бать-
ком дитини) також мають право на 
обов’язкову частку, якщо на час від-
криття спадщини не досягли 18 ро-
ків, оскільки вони продовжують на-
лежати до категорії неповнолітніх.

Продовження особою трудової ді-
яльності після досягнення загально-
го пенсійного віку не позбавляє пра-
ва на обов’язкову частку у спадщині. 
Однак, вихід на пенсію на пільгових 
підставах права на обов’язкову част-
ку у спадщині не дає.

Обов’язкова частка у спадщині ви-
значається в розмірі половини від тієї 
частки, яка належала б кожному зі спад-
коємців, що мають право на неї, при 
спадкуванні за законом, незалежно від 
змісту заповіту. Позбавлення права на 

обов’язкову частку в спадщині закон 
не передбачає. Спадкоємець може від-
мовитись від отримання свідоцтва про 
право на спадщину на обов’язкову част-
ку, подавши до нотаріальної контори за 
місцем відкриття спадщини заяву.

Обов’язкова частка – це мінімум 
того, що може дістати малолітній, не-
повнолітній чи непрацездатний спад-
коємець першої черги (за винятком 
зменшення її за рішенням суду). Тому 
на спадкоємця, який одержав саме цю 
частку, не може бути покладений за-
повідальний відказ, він не може бути 
зобов’язаний вчинити певну дію, 
спрямовану на досягнення суспільно-
корисної мети, щодо цієї частки не 
може бути встановлений сервітут. 
Всі ці обтяження можуть стосувати-
ся лише того майна, яке перевищує 
обов’язкову частку в спадщині.

Юля ВИСОЧАН, державний 
нотаріус

Першої Тернопільської                                             
         державної  нотаріальної 

контори.

Десятиліття тому креативні 
та амбітні архітектори і забу-
довники, орієнтуючись на євро-
пейський досвід, започаткува-
ли новий етап розбудови міста. 
На колишніх пустирях почали 
з‘являтися будівлі, що прива-
блювали новітнім дизайном, ес-
тетикою, цікавими архітектур-
ними рішеннями.

Що ж таке сучасна європей-
ська архітектура, і які її риси при-
таманні франківській нерухомос-
ті, розповів Аналітичний центр 
будівельної компанії «Благо».

Модернізм як напрям в архі-
тектурі з‘явився на рубежі XIX-XX 
століть і характеризувався відмо-
вою від старих стильових форм, 
пошуком і використанням нових 
матеріалів: заліза, скла, залізобе-

тону. Модерне помешкання – це не 
лише геометричний простір, світ-
лі акценти, оздоблення фасадів, 
але й багатофункціональність та 
прагматизм.

Європейський стандарт побу-
дови має наступні риси:

- використання нових техніко-
конструктивних засобів для ство-
рення незвичайних підкреслено 
індивідуалізованих будівель;

- чистота і простота форм, міні-
малізм і функціональність;

- аскетичний дизайн, макси-
мальна раціональність і гранична 
лаконічність форм;

- використання екологічних 
матеріалів, систем енергозбере-
ження, тепло- та шумоізоляції;

- експерименти з кольором, 
«поєднання непоєднуваного» 

тощо. 
Аналізуючи сучасний при-

карпатський ринок нерухомості, 
бачимо повне переосмислення 
стандартів будівництва, знищен-
ня стереотипів та впровадження 
інноваційних технологій у сфері 
проектування будинків та прибу-
динкових територій. Кожна будів-
ля вирізняється індивідуальним 
дизайном, стильовою харизмою, 
продуманістю форм та ліній. 

В сучасному районі “Манхет-
тен”. вперше в Івано-Франківську 
застосовано стиль лофт і, для 
організації життєвого простору, - 
концепцію Smart City.

Урбаністичний, індустріаль-
ний підхід до будівництва може 
здатися надто строгим, оскільки 
не визнає помпезності в деко-

руванні фасадів. Опираючись на 
виклики сьогодення, сучасна ар-
хітектура зміщує акценти в бік 
практицизму, функціональності, 
розумного підходу до планування 
кожного метра. Сучасне помеш-
кання не є кричущим хизуванням 
гаманця його власника, а скоріш 
доповненням до його бурхливо-
го темпу життя, відображенням 
внутрішнього світу та вподобань 
людини. Будинок ХХІ століття - це 
місце психологічного комфорту, 
де все просто та зрозуміло, де не-

має нічого зайвого, де техніка гар-
монійно поєднується з природою.

Елітна нерухомість в Івано-
Франківську теж викликає за-
хоплення, особливою ексклю-
зивністю вирізняється комплекс 
елітних апартаментів “Parus”. 
Максимально підкреслюють екс-
клюзивність архітектури та ди-
зайну комплексу віконна система 
преміум класу MASTERLINE 8-HI 
та фасадна система CW 50-HI від 
Reynaers (Reynaers Aluminium, 
Бельгія).

Європейська архітектура 
в Івано-Франківську

Била лопатою та вилами…
19-річна мешканка Тернопільщини 

скоїла жорстоке вбивство через ревнощі
Страшна подія сталася на Кременеччині. Колоті 

рани та численні забої виявили експерти на тілі 19-річ-
ної місцевої жительки. Травми потерпілій нанесла її 
однолітка з райцентру.

За попередньою інформацією, агресію у підозрюваної 
викликали ревнощі. Кременчанка, повернувшись додо-
му, застала в будинку свого знайомого з невідомою дівчи-
ною. Вона почала з’ясовувати стосунки, але хлопець роз-
мовляти відмовився та залишив дівчат наодинці.

- Це розізлило жительку райцентру і вона почала 
бити непрохану гостю спочатку металевою трубою, по-
тім совковою лопатою та вилами. Усі удари наносила 
в область голови та тулуба, - розповіли  в обласному 
управлінні поліції.

Правоохоронців підозрювана викликала сама. Пра-
цівники слідчо-оперативної групи, які прибули на міс-
це події, виявили  труп дівчини на дивані. Рани потер-
пілої виявилися несумісними із життям. Від отриманих 
тілесних ушкоджень дівчина померла на місці злочину.

Нападниця у скоєному зізналася, її затримали. Ді-
вчина відповідатиме перед законом за ч. 2 ст. 115 ККУ 
- умисне вбивство.

Обов’язкова частка у спадщині 
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ГОРОСКОП
З 9 по 15 травня

ОВЕН 
Навіть якщо немає при-

чин звертатися по допомогу до 
лiкарiв, профілактика ще нікому 
не завадила. Ви повинні тримати-
ся подалі від сумнівних знахарів і 
псевдоцілителів, краще довіртеся 
професіоналам.

ТЕЛЕЦЬ 
Усі удари, якi вам пiдсовує жит-

тя, ви витримаєте з честю. Так що 
час виходити на дорогу великої 
кар’єри. Дрібні невдачі тільки по-
сприяють більшiй зібраності й ба-
жанню ще міцніше утвердитися.

БЛИЗНЮКИ
Бійтеся підступу від тих, хто 

не проти зайняти ваше місце. 
Правда, вони все одно зрозуміють, 
що сили нерівні. Вдома все буде 
мирно. Знайдіть час для батьків і 
молодшого покоління.

РАК
Тиждень буде важким, але ре-

зультати виконаної роботи про-
сто приголомшать вас. Ви ніяк 
не можете підібрати ключик до 
заповітних дверей, просто штов-
хніть їх, адже засуви давно зняті, а 
ви й не помітили.

 ЛЕВ 
Прикрі непорозуміння зник-

нуть і не затьмарюватимуть 
стосунки з близькими  людьми. 
Постарайтеся в розмові з тим, до 
кого небайдужі, бути терплячими 
та ніжними.

ДІВА 
Вам нелегко відокремити 

реальність від фантазій, але до-
ведеться. Інакше в нашому склад-
ному світі все заплутається ще 
більше. Позитивна енергія, спокій 
і впевненість у собі - ваші головні 

козирі.
ТЕРЕЗИ 

Можете потурати 
найекстравагантнiшим бажан-
ням. Щоправда, може виникнути 
дилема: змінити місце роботи і 
виграти в зарплаті або залишити-
ся в колективі, де часом вдається і 
побайдикувати.

СКОРПІОН 
Навіть нудною справою весе-

ліше займатися разом. Домашні 
зачекалися наказу кинутися в бій 
і дружно оновити житло. Ваші ідеї, 
їхнi старання - відмінний симбіоз: 
будинок стане улюбленим місцем 
відпочинку.

СТРІЛЕЦЬ 
 Ви втомилися і не в змозі 

контролювати ситуацію. Здаєть-
ся, надія на удачу зникла за гори-
зонтом. Не виключена добровіль-
на допомога, яка надійде від колег 
по роботі. Придивіться уважніше, 
можливо, це ваш шанс.

КОЗЕРІГ
Здається, настав час крутих 

змін в особистому житті. Зважив-
шись розлучитися з коханою лю-
диною, постарайтеся не завдати 
їй болю, і навіть у такій непростій 
ситуації вона буде вдячна вам за 
це.

ВОДОЛІЙ 
Чому ви вирішили, що треба 

боятися нерозділеного кохання? 
Це почуття облагороджує, а iнодi 
все-таки призводить до взаємнос-
ті. Бiльше довiряйте один одному.

РИБИ 
Не сперечайтеся з началь-

ством, iнакше ризикуєте залиши-
тися без премiї. Непогано б вла-
штувати вiдпочинок і навідатися 
до старого друга. Зірки обіцяють 
фінансову стабільність, причому 
важливу роль у  цьому відіграє 
новий знайомий.

Вітаємо!
Найщиріші вітання з 

нагоди 80-річчя шлемо 
дорогій мамі, люблячій 
бабусі та турботливій 

прабабусі 
Надії Семенівні 

Луцишин
із  с. Нападівка  Лановецького району!

Вже сивина  покриває волосся
Вже діти дорослі й правнуки ростуть
А серце таке молоде ще й досі
І руки спочинку ніяк не знайдуть.
Про кожного з нас – хто далеко, хто близько
Всі Ваші тривоги і світлі думки.
Спасибі за все Вам, вклоняємось низько,
Здоров’я і щастя на довгі роки!
Нехай Пречиста Матінка Марія
Вас візьме під свій святий Покров
Нехай в душі у Вас живе Надія,
Незгасне Віра і Любов.

З любов’ю і повагою - син Василь, невістка 
Люба, дочка Оля, зять Петро, внуки Віта та 
Володя, Інна та Сергій, Юля та Петро, прав-
нуки Артемчик, Максимчик та Сашко і вся 

велика родина.

 Вітаємо!
 Люблячого чоловіка, тата

Віталія Васильовича Онищука 
і нашого маленького 

синочка Максимка

із с. Вікнини Збаразького району
з Днем народження!

Наші милі і любі, найкращі у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров’я міцне у вас було. 
Щоб смутку не знали ми просимо в долі,
Добра вам і радості, рідні, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба – 
Сімейного затишку й мирного неба.

З любов’ю – дружина Надія 
і всі, хто вас любить. 

Вітаємо!
Сьогодні свій День народження зустрі-
чає начальник Бережанського відділу 
поліції ГУНП в Тернопільській області

Сергій Володимирович Горяний!
Надзвичайно сумлінно і з великою відпові-
дальністю ставиться він до поставлених 

завдань.  На це скеровує роботу і всього 
оновленого колективу. Найперше його 

турбує безпека життя громадян, вільні 
від криміналу вулиці.  Велику увагу Сергій 
Володимирович приділяє чесному і квалі-

фікованому  виконанню правоохоронцями 
свого обов’язку. Першочерговим завданням 
для нього є також виконання вимог Закону 

України про звернення громадян. 
Тож щиро вітаємо Вас, 

шановний Сергію Володимировичу, 
із святом! І бажаємо: 

Хліба на столі, щастя в житті,
Від Бога – добра, від сонця – тепла.
Радості в хаті і друзів багато.
Нехай Вам завжди щасливо живеться,
Нехай лише радість й достаток ведеться.
Хай люди за працю і щирість цінують,
А клопоти й біди про Вас і не чують.
Хай здоров’я буде міцним, як граніт,
Бажаєм прожити Вам до ста літ!

З повагою – колеги 
по роботі, друзі.

Вирішить сімейні проблеми! 
Зніме вінок безшлюбності, 
порчу, родове прокляття! 
Виведе з чорної смуги 
невдач і  депресій. Врятує 
від алкогольної та ігрової 
залежності. 

Фіналістка битви екстрасенсів!

ПАНІ УЛЯНА

Поставить захист на 
все життя за допомогою 

старовинних молитов.

Погода в Тернополі 
й області

9 травня - хмарно з проясненням, без опадів, 
температура повітря вночі 14-18, вдень 22-25 
градусів тепла. Схід сонця - 5.39, захід - 20.48.

10 травня - хмарно з проясненням, без опа-
дів, температура повітря вночі 15-17 вдень 24-
25 градусів тепла. Схід сонця - 5.38, захід - 20.50. 

11 травня - хмарно з проясненням, без опа-
дів, температура повітря вночі 15-16, вдень 21-
22 градуси тепла. Схід сонця - 5.36, захід - 20.51. 

12 травня - хмарно з проясненням, без опа-
дів, температура повітря вночі 10-13, вдень 20-
21 градус тепла. Схід сонця - 5.35, захід - 20.52. 

13 травня - хмарно з проясненням, без опа-
дів, температура повітря вночі 11-15, вдень 22-
23 градуси тепла. Схід сонця - 5.33, захід - 20.54. 

14 травня - хмарно з проясненням, мож-
ливий дощ, температура повітря вночі 10-11, 
вдень 19-20 градусів тепла. Схід сонця - 5.32, за-
хід - 20.55. 

15 травня - хмарно, можливий дощ, темпера-
тура повітря вночі 9-10, вдень 19-20 градусів те-
пла. Схід сонця - 5.30, захід - 20.57. Новий місяць.

Вітаємо!
Дорогу сестричку, тьотю, бабусю

Зінаїду Борисівну Душко
з 60-літнім ювілеєм!

Ювілейна весна зупинилась 
у Вас на порозі,

Тихо ронить на плечі барвисті квітки,
І сьогодні, можливо, 

у тихому смутку й тривозі
Ви згадаєте вкотре, 

як швидко минають роки. 
Та хоч срібні нитки заплелися у коси,

Ви для нас молодою є й досі. 
Тож хай сонце зігріє прийдешні літа,
Хай ніжна усмішка осяє уста,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою. 
Бажаєм в достатку, здоров’ї довіку
Многії літа прожити без ліку.
І у вінок привітань, як зерно до зернини,
Низький Вам уклін від всієї родини!

З любов’ю і повагою –
 сестричка Маруся, сім’ї Луциків, Кушніру-

ків, Целепків, а також Софійка і Сергійко, які 
Вас дуже люблять.

Вітаємо!
Люблячу дружину, найкращу 
у світі маму, лагідну бабусю
Зінаїду Борисівну Душко 
з с. Вікнини на Збаражчині

з ювілеєм!
Летять роки, мов білі заметілі,
Ніхто не може їх вернуть назад.
Вже Ваші скроні, рідна, посивіли,
І вже минає шістдесят! 
Хай ця, воістину,  чудова дата
В душі у Вашій  лишить добрий слід.
Бажаєм все, чим є життя багате:
Благополуччя, щастя, миру, довгих літ!
Хай із роками цвіте, не в’яне доля,
Хай щасливих сто літ зозуля накує.
Хай вода дасть сили, а роса – здоров’я,
Все, що більше треба, хай Господь дає!
Тож стрічайте дітей, онуків багато,
Бо Ви для нас, рідна, є справжнєє свято!
 З повагою і любов’ю - чоловік Феофан, до-

чка Світлана, сини Толік, Руслан, Володя, 
зять Андрій, невістки Валя, Надя, Люда, 

онуки Максим, Діма, Коля, Софія, Ігор, На-
стя, Владік,  Міша, Ірина, Денис.




