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13 березня - хмарно 
з проясненням, без опа-
дів, температура повітря 
вночі 2-4 градуси моро-
зу, вдень 4-6 градусів те-
пла. Схід сонця - 6.33, за-
хід - 18.20. 

14 березня - хмарно, 

без опадів, температура 
повітря вночі 0-1, вдень 
4-7 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.31, захід - 18.22. 

15 березня - хмарно 
з проясненням, дощ, тем-
пература повітря вночі 
0-1, вдень 5-8 градусів те-

пла. Схід сонця - 6.29, за-
хід - 18.23. 

16 березня - хмарно 
з проясненням, можли-
вий дощ, температура по-

вітря вночі 2-3, вдень 7-8 
градусів тепла. Схід сонця 
- 6.26, захід - 18.25. 

17 березня - хмарно 
з проясненням, без опа-
дів, температура пові-
тря вночі 5-6, вдень 11-15 
градусів тепла. Схід сонця 
- 6.24, захід - 18.27. 

18 березня - ясно, без 

опадів, температура пові-
тря вночі 5-6, вдень 12-18 
градусів тепла. Схід сонця 
- 6.22, захід - 18.28. 

19 березня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вно-
чі 7-8, вдень 7-9 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.20, 
захід - 18.30. 

Погода в Тернополі й області

У ціну газети враховано  
вартість поштових послуг:  

прийом та доставку видання 
 до передплатників

Триває передплата 
«Нашого ДНЯ»  

на 2019 рік!

1 місяць – 24 грн. 70 коп. 
3 міс. –  72 грн. 10 коп. 

6 міс. – 138 грн. 95 коп.
Передплатити «Наш ДЕНЬ» 

можна у будь-якому  
поштовому відділенні 

або у листонош

індекс - 68710

15 березня – Всесвітній 
день захисту 

прав споживачів!
Щиро вітаю Вас із Всесвітнім 

днем захисту прав споживачів і ба-
жаю, щоб Ваші права ніколи не по-
рушувалися і були захищені.

Зичу Вам міцного здоров’я, ро-
динного щастя, благополуччя, удачі 

та нескінченного потоку енергії на довгі роки!
Нехай якість товарів і послуг завжди будуть на висо-

кому рівні!
З повагою, начальник Головного 
управління Держпродспоживслужби  
в Тернопільській області 
Василь ХОМІНЕЦЬ.

«Золото» Дмитра 
Підручного
Тернопільський спортсмен став першим  
в історії українським біатлоністом,  
який виграв Чемпіонат світу

3  
стор.
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У Великій Березовиці 
Тернопільського 
району побудують 

школу на 600 учнів. 
Реалізація проекту 
розрахована на три 
роки. Кошти спрямують 
із Державного фонду 
регіонального розвитку на 
умовах співфінансування 
з місцевого бюджету. У 
неділю, 10 березня, під 
будівництво закладу 
заклали камінь. 

«Будівництво школи – це 
об’єднання зусиль багатьох лю-
дей, органів місцевого самовря-
дування та державної влади, 
– зазначив голова ТОДА Степан 
Барна. – І цього року на даний 
об’єкт спрямуємо щонайменше 
7 мільйонів гривень».

А загалом, керівник облас-
ті, тема освіти – унікальна. Бо за 
останні чотири роки, за його сло-

вами, вдалося відкрити дві нові 
школи у селі Соколів Теребов-
лянського району та Горигляди 
Монастириського району. Триває 
також будівництво школи у селі 
Шупарка Борщівського району. 

«Надалі наше завдання не 
тільки через комп’ютерне пе-
реоснащення, заміну вікон, від-
криття класів Нової української 
школи, а через змістовне напо-
внення та якісні знання говори-

ти про перспективу освіти. Що 
нам вдається зробити. Адже, за 
результатами зовнішнього не-
залежного оцінювання, Терно-
пільщина останні три роки – се-
ред лідерів в Україні. І сьогодні 
у Великій Березовиці ми також 
заклали камінь у справу, кінцева 
мета якої – нова сучасна школа 
для 600 учнів!» – акцентував 
Степан Барна.

У тому, що заявити про бу-
дівництво школи – це не лише 

слова, а й серйозна відповідаль-
ність, наголосив народний де-
путат України Тарас Юрик. Саме 
тому, зауважив він, останні чо-
тири роки в країні відбуваються 
якісні зміни і усі справи, які роз-
починалися, вдавалося успішно 
завершувати. «Надалі наше за-
вдання – зберегти те, що маємо, 
щоб ті проекти, які щойно роз-
початі, отримали логічне продо-
вження», – підкреслив він.  

Софія ДЕМЧУК.

Як стверджує Президент 
Петро Порошенко, це лише по-
чаток підвищення соціальних 
стандартів для українців: далі 
буде. Опоненти називають ці 
кроки «підкупом виборців». 
Та насправді своєчасність со-
ціальних виплат має свою чіт-
ку логіку. На початку першо-
го президентського терміну 
Порошенка Україна отримала 
важкий удар з боку Росії: на 
нас напали, забрали Крим і 
основні промислові потужнос-
ті Донбасу. Доводилося дбати 
насамперед про оборону, від-
будовувати розграбовану ми-
нулою владою армію. В умовах 
економічної блокади з боку 
РФ, коли Москва закрила на-
віть транзит для українських 
товарів, наша економіка пере-
орієнтовувалася на Захід. Це 
стало можливо завдяки угоді 
про асоціацію і зону вільної 
торгівлі з ЄС. Потрібен був час 
також на стабілізацію гривні, 
поповнення валютних запасів. 
Тепер економіка України зрос-

тає 12 кварталів поспіль.
«Де ми були досі? Займали-

ся макроекономічною стабіль-
ністю країни. На початку мого 
президентства, на жаль, стоя-
ла задача номер один – щоб ми 
не стали країною-банкрутом. 
Росія намагалася нас задуши-
ти, але ми висто-
яли. І сьогодні 
в нас уже є гро-
ші, щоб підня-
ти мінімальну 
зарплату, пенсії, 
виплати для но-
вонароджених», 
– пояснює Поро-
шенко.

Окреме пи-
тання – разові 
доплати по 2410 
гривень. Цю «тринадцяту пен-
сію» отримають ті, для кого ін-
дексація буде невідчутною. Та-
ких – приблизно 1,9 мільйона 
осіб. Це поновлення соціальної 
справедливості для людей, які 
все життя важко пропрацюва-
ли на малооплачуваних робо-

тах, у колгоспах, але пенсії за-
робили низькі.

Що важливо – весняні до-
плати не спричинять інфляцій-
не навантаження на економіку. 
Ціни не повинні підскочити. 
Адже гроші для пенсійної ком-
пенсації дало успішне розмит-

нення «євроблях» – воно при-
несло в бюджет додатково 13,6 
мільярда гривень.

«Ми підвищуємо пенсії. 
Опоненти кажуть – це підкуп. 
Так, п'ять наступних років 
будемо "підкуповувати" пен-
сіонера, збільшуючи пенсію. 

"Підкуповувати" людей пра-
ці – збільшуючи їм зарплату. 
Матерів – збільшуючи їм ви-
плати. Це – стратегія боротьби 
з бідністю, але не порожніми 
обіцянками, а виконанням ро-
боти», – заявляє Президент.

Віце-прем’єр Павло Розенко 
«здивований і обурений 
цинізмом деяких опо-
зиційних лідерів», які 
критикують підвищення 
пенсій. «На їхню думку, 
потрібно взагалі припи-
нити збільшувати зарп-
лати, пенсії і так далі, 
поки політики не "награ-
ються" у вибори. Але ми 
знаходимо можливості. 
Коли вони з’являються – 
ми відразу їх реалізовує-

мо», – підкреслює Розенко, на-
гадуючи про підвищення 2017 
року.

Прозорим і логічним є та-
кож питання монетизації суб-
сидій – за цим правилом живе 
весь цивілізований світ. Відпо-
відна ініціатива була прийня-

та Кабміном ще восени 2017 
року, конкретний план уряд 
затвердив у вересні 2018-го. І з 
березня 2019 року «гроші під-
уть українцям, а не енергетич-
ним олігархам-монополістам. 
Для людини будуть гроші, 
а для держави – зменшене  
енергоспоживання. Це те про, 
що давно всім урядам говори-
лось», – зазначає політичний 
експерт Олександр Солонтай і 
додає: поки ми будемо енерге-
тично неефективні – виграва-
ти війну в Росії нереально.

«Це реально революцій-
ний прорив у наших соціаль-
них проектах», – наголошує 
Петро Порошенко. Він на-
зиває ці кроки «проривною 
формулою успіху в економіці 
– «Від бідності до добробуту». 
Він заявляє, що переймаєть-
ся економічним розвитком, 
бо «перемога над бідністю є 
питанням номер один націо-
нальної безпеки». За словами 
Президента, підйом економі-
ки надалі забезпечать розви-
ток України як глобального 
лідера в IT-секторі, в АПК, як 
регіонального індустріально-
го лідера, в логістиці для Єв-
ропи і туризмі.

Амбітні плани? Так. За пер-
ші п’ять років Порошенко ви-
конав обіцяне щодо асоціації 
з ЄС, безвізу, розбудови армії, 
зміцнення оборони, газової не-
залежності від РФ, автокефалії 
для Української церкви. Має-
мо підстави сподіватися, що в 
другій каденції Президент до-
сягне результатів і в боротьбі з 
бідністю.

ЗВІДКИ ГРОШІ?  Чому саме зараз 
Президент проголосив війну бідності

Відповідно до рішень уряду і Президента, 
починаючи з березня проводиться 
індексація пенсій. 10 мільйонів пенсіонерів 

отримуватимуть щомісяця плюс в середньому 
на 250-300 гривень. Ті незаможні пенсіонери, 
для кого індексація буде меншою, матимуть 
додаткову разову виплату в розмірі 2410 гривень 
– двома «траншами», по 1205 грн. у березні і 
квітні. Також відбудеться монетизація субсидій 
за житлово-комунальні послуги: господарі 
отримають на руки живі гроші і матимуть змогу 
заплатили за опалення самі, а зекономлені кошти 
витратять на інші нагальні потреби. Для сімей із 
новонародженими будуть додаткові виплати на 
третю дитину.

«Це лише початок підвищен-
ня соціальних стандартів для 
українців: далі буде. Подо-
лання економічної кризи, яку 
спричинила російська агресія, 
відкриває до того шлях».

СТЕПАН БАРНА: «У новій сучасній школі у Великій 
Березовиці зможуть навчатися 600 учнів»
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Лідер Радикальної партії 
приїхав на зустрічі з людьми 
у Кременці, Збаражі й 

Тернополі. Мешканці області 
змогли також  проїхатися з Олегом 
Ляшком в автобусі в попутному 
напрямку та розповісти про свої 
турботи. 

Дорогою у робочій поїздці політик 
зайшов у гості до 72-річної бабусі Євгенії 
Гірської з села Заруддя. Жінка хотіла осо-
бисто побувати на зустрічі з Олегом Ляш-
ком, але не могла приїхати в райцентр за 
станом здоров’я і передала прохання в 
листі через знайому.

Пані Євгенія має інвалідність 1 групи, 
доглядає за нею донька, яка отримує за це 
від держави 25 гривень. Пенсії бабусі ледь 
вистачає на оплату комунальних послуг. 
Тому родина тримає дві корови, але й цьо-
го не достатньо, аби купити навіть ліки. 

- Така ситуація, як у цій сім’ї, – це хво-
роба всієї України.  Моя мета – навести по-
рядок. По-перше – підняти пенсію і збіль-
шити допомогу по догляду за людиною з 
інвалідністю. А по-друге – змінити закон, 
щоб не більше 20% від доходів сім’ї плати-
ли за комуналку. Все, що більше, має ком-
пенсувати держава через субсидії, щоб ви 
не віддавали свою пенсію за газ і за світло, 
– розповів Олег Ляшко.

У Кременці інша пенсіонерка розпла-
калася, коли отримала нагоду розповісти 
політику, як їй доводиться виживати на 
мізерні виплати від держави. Зустріч з 
кременчанами відбувалася в місцевому 
будинку культури, після якої Олег Ляшко 
та його однопартійці Ігор Мосійчук, Ан-
дрій Лозовий і керівник радикалів Терно-

пільщини Богдан Яциковський вислухали 
прохання та пропозиції людей. 

- Сьогодні є 44 кандидати в Прези-
денти України. Там наче медом намазано, 
один іде, щоб пожартувати, другий, щоб 
поекспериментувати. Тридцять років уже 
експериментують, подивіться, до чого 
країну довели, - зауважив Олег Ляшко. 

Він пояснив людям, що коли розви-
нути економіку, то запрацюють всі інші 
галузі. Але влада, як зауважив лідер ради-
калів, натомість проводить політику си-
ровинної колонізації і зробила з України 
експортера сировини і дешевої робочої 
сили.

- За всі ці роки країну перетворили на 
велике звалище, - розповів він. – Я мрію і 
знаю, як перетворити країну на великий 
будівничий майданчик, де кожна людина 
зможе заробляти. Заборонити торгувати 
сировиною, дати роботу молоді, достой-
ні пенсії стареньким, збільшити виплати 

для догляду за дитиною. Я скасую рішен-
ня уряду про підвищення цін на газ,  весь 
газ українського видобутку ітиме на по-
треби житлово-комунального господар-
ства. Звільню від надмірних податків під-
приємства в Україні. 

Особливо часто люди скаржилися, 
що не мають грошей на ліки. У Кременці 

місцеві активісти збирали гроші для ліку-
вання важкохворому Юрію, а дорогою до 
Збаража автобус політика підвозив пані 
Орисю із селища Вишнівця. Жінка розпо-
віла, що змушена була віддати на лікуван-
ня зубів 5 тисяч гривень, які для неї є ве-
личезною сумою. На це політик відповів, 
що зробить усе, аби передбачити фінан-
сування лікування важких захворювань з 
Держбюджету, а також зубопротезування.

- Сьогодні медичною реформою влада 
проводить політику, щоб українців було 
менше. Мільйони чиновників порозводи-
ли, а грошей на те, що врятувати життя 
українців, немає, – сказав Олег Ляшко у 
Збаражі.

На місцевому кладовищі він разом із 
однопартійцями поклав квіти на могили 
Устима Голоднюка та інших патріотів, які 
віддали свої життя за зміни в Україні. 

Останнім пунктом у робочій зустрічі 
Олега Ляшка був Тернопіль. Виступаючи 
у заповненому залі палацу культури «Бе-
резіль», політик наголосив, що нарешті 
прийшов час навести порядок в Україні, 
і для цього треба сильного лідера, який 
знає, куди вести державу. 

- Я виріс в дитбудинку, у мене твердий 
характер, - зауважив Олег Ляшко. - Я можу 
зайти до пані Євгенії в Зарудді й погово-
рити з нею, і з президентом США буду так 
само говорити. Мій пріоритет – відновити 
керованість країною, відновити жорстку 
відповідальність, очистити політичне бо-
лото, що в нас у Києві. Я зроблю все, щоб 
не треба було їхати батраками в Польщу 
чи інші країни Європи. 

Ілона ПРИСЯЖНЮК.

ОЛЕГ ЛЯШКО НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ: 
«Зроблю все, щоб не треба було

 їхати батраками в Польщу»

В історико-філологічній сек-
ції диплом першого ступеня 
отримала команда «Immortale» 
Тернопільської Української гім-
назії ім. Івана Франка. Дипломи 
другого ступеня у команд «Ди-
восвіт» Заліщицької ЗОШ І-ІІІ 
ст. №2 та «МАКСималіти» ТНВК 
«Школа колегіум ім. Йосипа Слі-
пого. Дипломи третього ступеня 
здобули команди «Крок вперед» 
Підгаєцької гімназії ім. Маркія-
на Паславського, «11-тка» ТЗОШ 
№11, «Verum» Лановецької ЗОШ 
№2.

Призери соціолого-
психологічної секції: диплом пер-
шого ступеня у команди «Veni 
Vedi Vici» з Чорткова. Другого 
ступеня - в команд «Бумеранг» 

ТСШ №3 і «MERCY» ТЗОШ №19. 
Дипломи третього ступеня здо-
були команди: «Actanonverba» з 
Чорткова, «Ерудит» ТЗОШ №23, 
«Тінейджери» із Запоріжжя.                                                   

Призери правової секції: 
диплом першого ступеня у ко-
манди «Alma Thermis» з міста 
Стрий, що на Львівщині. Диплом 
другого ступеня здобули коман-
ди: «Вікторія» та «Intellectus» з 
Тернополя. Третього ступеня у 
команд: «Юні правознавці» із Зо-
лочова Львівської області, «Де-
мократи», «Tabula rasa» і «Разан» 
із Тернополя.                                       

Призери секції міжнародно-
го права, міжнародних відносин 
та дипломатії: диплом першого 
ступеня у команди «Ліга спра-

ведливості» з Тернополя. Друго-
го ступеня - в команди «Рівень» 
з Тернополя та «К.Р.О.К.» Друж-
бівської багатопрофільної ЗОШ 
І-ІІІ ступенів. Диплом третього 
ступеня здобули команди: «Еспа-
да» з Тернополя, «Ego Primus» із 
Шумська та «Veritas» із Ланівців.

Під час церемонії нагоро-

дження учасників привітав 
ректор ТНЕУ Андрій Ігорович 
Крисоватий: «Дорогі учасни-
ки інтелектуального турніру 
«Natus Vincere», ви стали ще на 
один крок ближче до свого успі-
ху, адже підтвердили, що вмієте 
бути наполегливими і цілеспря-
мованими, знаєте, чого хочете 

та впевнено відстоюєте власну 
позицію. Збережіть цей молоде-
чий запал у своєму серці якнай-
довше, будьте сміливими та від-
повідальними, і тоді ваша мрія 
обов’язково усміхнеться вам у 
відповідь. Вітаю усіх учасників і 
призерів турніру і сподіваюся на 
швидку зустріч у стінах Терно-
пільського національного еконо-
мічного університету!».

Команда «TNEU TV» поспіл-
кувалася з гостями, кураторами 
й учасниками турніру. Усі задо-
волені участю в інтелектуальних 
змаганнях. Відзначили високий 
рівень підготовки команд та по-
дякували адміністрації юридич-
ного факультету за організацію 
турніру. Адже подібні заходи 
дуже корисні для школярів, вони 
стимулюють інтелектуальний 
розвиток, прагнення глибше 
пізнати проблематику того чи 
іншого напряму діяльності, пере-
борювати страх під час виступів 
перед публікою та працювати у 
команді. 

Інтелектуальний турнір «Natus Vincere» 
на кубок ректора ТНЕУ: хто переміг? 

ІІІ тур Західноукраїнського 
інтелектуального турніру «Natus Vincere» 
на кубок ректора ТНЕУ завершився. 

Хлопці й дівчати змагалися під час трьох етапів 
туру: «Мозковий штурм», «Емпіричне завдання» 
та «Інтелектуальне рівняння».
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Політична реклама

Команда президента 
Гриценка

Упродовж виборчої кампанії Ана-
толій Гриценко назвав прізвища чоти-
рьох кандидатів на ключові державні 
посади. Так, міністром оборони стане 
полковник Іван Апаршин, досвідчений 
фахівець, який очолював Департамент 
військової політики Міноборони, керу-
вав Управлінням оборонної політики і 
безпеки секретаріату Кабміну. 

Міністром закордонних справ при 
президентові Гриценку стане Світлана 
Заліщук – нині народний депутат, член 
української делегації ПАРЄ, в минулому 
– відомий громадський активіст. Світ-
лана Заліщук є засновницею таких гро-
мадських об’єднань та рухів, як «Спіль-
ний простір», «Стоп цензурі!», «Чесно» і 
«Реанімаційний пакет реформ». 

На посаду керівника НБУ Анатолій 
Гриценко внесе кандидатуру  Олексан-
дра Савченка. Відомий банкір, аналі-
тик, доктор економічних наук, розро-
бляв основи нової монетарної політи-
ки України у 90-х роках, був виконав-
чим директором Європейського банку 
реконструкції та розвитку.

В якості очільника голови Служ-
би безпеки України Гриценко предста-
вив екс-заступника голови СБУ, про-
фесіонала своєї справи Віктора Трепа-
ка. Саме він у 2008-2009 роках керу-

вав операцією по документуванню зло-
чинних дій та затриманню одіозного 
судді-«колядника» Ігоря Зварича. Брав 
участь у затриманні екс-генерала Олек-
сія Пукача. У травні 2016 року передав 
до НАБУ «чорну бухгалтерію» Партії 
регіонів – доказ зловживань тодішніх 
регіоналів на суму $2 млрд. Розслідував 
справу «діамантових прокурорів» та 
після перешкоджання своїй діяльнос-
ті у цій справі подав у відставку. Три-
валий час залишалося невідомим ім’я 
майбутнього Генпрокурора при прези-
дентові Гриценку. 

Хто стане  
Генпрокурором 

Ім’я кандидата на цю державну по-
саду Анатолій Гриценко назвав лише 8 
березня. Ним стане Давид Сакварелідзе 
– один з яскравих та ефективних пред-
ставників команди грузинських рефор-
маторів на чолі з Михайлом Саакашві-
лі, які працювали в Україні з 2015 року.

«Ця людина - громадянин України, 
який показав нульову толерантність 
до корупції. Який, на відміну від ниніш-
нього прокурора, має юридичну осві-
ту, який знає, що таке закон. Він не буде 
покривати свинарчуків, пашинських, 
розенблатів, порошенків. Він не буде 
виконувати мої вказівки як президен-
та, а тримати ту планку правоохорон-

ного органу, який саме зараз потрібен 
країні. У цьому я абсолютно впевнений. 
Мав із ним розмову, і Давид дав згоду», 
- пояснив свій вибір Анатолій Грицен-
ко. Та наголосив, що додаткова вимо-
га до всіх кандидатів – це відповідність 
правилу трьох «П»: професійність, по-
рядність, патріотизм. На думку Грицен-
ка, Сакварелідзе повністю відповідає 
цим критеріям.

Останній, у свою чергу, підтвердив 
свою готовність працювати у визначе-
ному напрямку та назвав великою чес-
тю увійти до команди Гриценка. «Вва-
жаю Анатолія Гриценка гідним канди-
датом та дуже порядною людиною. Для 
мене честь зберігати довіру кожного 
Українця, а особливо людей, які мають 
мандат від суспільства. Якщо мій досвід 
та знання підуть на користь Україні, го-
товий взяти на себе відповідальність за 
будь-яку позицію, де зможу досягнути 
результатів разом із командою. Україна 
– мій дім, і я пишаюся мати громадян-
ство цієї країни. Дякую за довіру», - зая-
вив у відповідь Давид Сакварелідзе.

У свої 37 років Сакварелідзе встиг 
побудувати успішну кар’єру в двох дер-
жавах – Грузії та Україні. Майбутній 
прокурор навчався у Тбілісі, США та 
Японії. У Грузії лише впродовж 5 ро-
ків пройшов шлях від простого фахів-
ця у Мін'юсті до народного депутата 
цієї країни та заступника генпрокуро-
ра, яким був призначений у 2008 році. 

Така успішність пов’язана з ефектив-
ністю роботи Сакварелідзе у напрямку 
боротьби з корупцією в органах проку-
ратури. 

За участі Сакварелідзе в Грузії була 
криміналізована сама приналежність 
до «злодіїв у законі», впроваджено про-
цесуальну угоду, проводилася політи-
ка нульової толерантності до корупції 
з конфіскацією незаконного майна. А 
також ухвалено новий кримінально-
процесуальний кодекс, що передбачає 
суди присяжних. У 2012 році залишив 
прокуратуру й був обраний депутатом 
парламенту Грузії від «Єдиного націо-
нального руху» Михайла Саакашвілі.

У 2015-му на запрошення Адмі-
ністрації Президента він переїхав до 
України та отримав громадянство. Того 
ж року почав працювати прокурором 
Одеської області, з 2016-го – став за-
ступником генерального прокурора 
України. Відповідав за процес люстра-
ції. Та запам’ятався тим, що керував 
операцією затримання скандально ві-
домих «діамантових прокурорів» - Ша-
пакіна та Корнійця. Ще під час роботи 
в українській Генпрокуратурі він нази-
вав своїм головним завданням доко-
рінне реформування на очищення ві-
домства від корупціонерів та доведен-
ня до суду гучних розслідувань. За пре-
зидента Гриценка Давиду Сакварелідзе 
вдасться довести цю справу до логічно-
го завершення. 

Прозорість – не характерна для української політики, особливо у питанні кадрів та розподілу 
державних посад. З 39 кандидатів на пост глави держави практично жоден не розкрив карти:  

кого побачать українці після виборів на посадах, які у зоні відповідальності Президента. 

Запросити на великодні гос-
тини сироту може кожен житель 
Тернопільщини, взявши участь 
у доброчинній акції «Запроси 
дитину з інтернату на свята у 
родину».

Організовує її благодійний 
фонд “Майбутнє сиріт” спільно з 
службою у справах дітей Терно-
пільської облдержадміністрації.

«Акція передбачає можли-
вість для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського пі-

клування, провести  свята у ро-
динах, які виявили бажання їх 
забрати з інтернатного закладу 
на період  весняних канікул та 
Великодних свят  2019 року», - 
кажуть організатори.

Сім’ї, які виявили бажан-
ня долучитись до акції, можуть 
звернутись до служби у справах 
дітей Тернопільської ОДА або до 
координатора акції від БФ “Май-
бутнє сиріт” Ірини Вакалюк 
(тел. 0966839013).

АНАТОЛІЙ ГРИЦЕНКО ПРЕДСТАВИВ  
МАЙБУТНЬОГО ГЕНПРОКУРОРА

Зокрема, у зв’язку з не-
обхідністю ремонту дизель-
поїзда ДПЛ-011, а також про-
веденням колійних ремонтних 
робіт на перегоні Городенка 
завод – Стефанешти 13 берез-
ня не курсуватиме приміський 
поїзд №6452/6451 сполучен-

ням Коломия – Заліщики – Ко-
ломия.

Крім того, у зв’язку з прове-
денням робіт зі заміни довго-
мірних рейок на дільниці Тов-
сте – Торське впродовж 18-21 
березня не курсуватиме по-
їзд №6271/6274 сполученням 

Тернопіль – Заліщики – Терно-
піль, - повідомляє прес-служба 
«Львівської залізниці» та звер-
тається до пасажирів із про-
ханням урахувати тимчасові 
зміни у графіку руху цих поїз-
дів під час планування поїздок 
на вказані періоди.

Тернополяни можуть зробити 
добру справу на Великдень

Два приміських поїзди 
тимчасово скасують

На Тернопільщині відбудуться зміни  
в графіку руху поїздів.

Згідно з Конституцією України, глава 
держави вносить кандидатури для 
призначення п’яти посад: міністра оборони 

України, міністра закордонних справ, Голови 
Національного банку України, голови Служби 
безпеки України та Генерального прокурора.
Анатолій Гриценко став єдиним кандидатом 
у президенти України, який задовго до дати 
виборів назвав ці п’ять імен та представив 
членів своєї команди. Ця подія для українських 
виборів, фактично, безпрецедентна. Гриценко 
наголосив: жодних кулуарних домовленостей 
за його президентства не буде, не будуть на 
посадах його куми, друзі чи родичі. Головні 
критерії відбору кандидатів - уміння тримати 
високу планку професіоналізму, стратегічне 
мислення, відповідальність, патріотизм та сила 
сказати «ні» навіть президенту.
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 Піст – це час покаяння, посиленої 
молитви і духовних подвигів. Деяким 
людям здається незрозумілим, як мож-
на провадити піст без смутку, без печа-
лі. Але людина, яка має живий зв’язок з 
Церквою та її відправами, чекає посту з 
любов ю і нетерпінням. Вона прагне до 
нього, як до джерела живої води в пусте-
лі, як до захистку, де можна знайти тишу 
і зазирнути в себе самого, щоб переві-
рити чи все гаразд у її власному житті, 
виявити все те, що заважає духовному 
зростанню християнина.

Із зовнішньої сторони піст полягає 
в тому, що ми обмежуємо себе в їжі, від-
мовляємось цілком від багатьох різно-
видів її, що витончують смак і обтяжу-
ють тіло. В ці дні в храмах чути покаянні 
сумні наспіви. Довшими стають відпра-
ви. Частішими – поклони, меншає світла, 
з ікон знімаються ясні прикраси. Все це, 
здавалося б, повинно стомлювати тіло і 
пригнічувати настрій людини. І для тих, 
хто не зрозумів духовного змісту посту 
він завжди обтяжливий. Необхідно зва-
жити на внутрішній зміст посту, зрозу-
міти його високу духовну мету, усвідо-
мити користь, яку піст подає душі. І тоді 

полюбимо його, тоді він стане бажаним 
подвигом, що подає радість і втіху.

Справа в тому, що піст тілесний 
сприяє посту духовному. Святий Іван Зо-
лотоустий говорить: «Хто обмежує піст 
самим стримуванням від їжі, той дуже 
безчестить його. Не тільки уста мають 
постити, ні, нехай постують і око, і слух, 
і руки, і ноги, і все наше тіло». 

Чого варте те, що людина бояти-
меться з’їсти  щось скоромне, але гнівом 
і ненавистю в той же час тривожитиме 
душу ближнього свого? Яка користь від 
посту, якщо очі будуть потьмарені за-
здрістю і пожадливістю, якщо вуха на-
солоджуватимуться слуханням чогось 
суєтного або спокусливо-порочного? Не 
буде віруючій людині ніякої користі від 
посту, якщо язик її не перестане осуджу-
вати, лихословити, говорити неправду і 
зводити наклепи на ближніх своїх, якщо 
розум її цілком заповнений думками 
гордості і  злопам’ятства. Святий Васи-
лій Великий говорить: «Хто стримуєть-
ся від їжі, а поводиться погано, той поді-
бний до диявола, котрий, хоч нічого не 
їсть, але не перестає грішити».

Отже, справжній піст – це піст духо-

вний. Він полягає не стільки в обмежен-
нях їжі та переміні її, скільки в зміні від 
способу життя, у стриманості від гріха. 
І, якщо людина зрозуміла цю духовну 
внутрішню сутність посту і сприйняла 
її як мету свого подвигу, то і зовнішній, 
тілесний піст буде конче необхідним і 
корисним, як засіб подолати гріховну 
чутливість.

Церква не вказує меж посту і зали-
шає за кожною людиною право обрати 
міру його за своїми силами. Як і в кожній 
справі, крайності і тут шкідливі. Над-
мірне пересичення розслаблює люди-
ну, а надмірний піст ослаблює і тілесні, 
і духовні сили. Добрі діла, діла любові і 
милосердя – ось справжні вияви посту, 
про них ми повинні дбати, щоб догоди-
ти Господеві. Заразом із стримуванням 
у їжі стримуймося від гніву, зла і свар. 
Будьмо поблажливі і миролюбні, про-
щаймо своїм кривдникам і недоброзич-
ливцям, відмовмося від злих помислів 
помсти. Поступаймося своєю самолюб-
ністю заради збереження миру і спокою.

Такий піст є дієвий засіб нашого спа-
сіння. За образним висловом він, наче 
сходи, може вивести людину на небо. 

Звичайні сходи мають дві сторони, так і 
піст повинен мати дві сторони – тілесну 
і духовну. Тілесна полягає в утримуван-
ні від їжі, а духовна – в утримуванні від 
злих вчинків.

Великий піст – це сходи духовного 
підвищення людини. Шість тижнів по-
сту – шість східців приготування і очіку-
вання великої пасхальної радості. Піст – 
початок Пасхи. Він, звичайно, припадає 
на час весни і під час посту, під впливом 
животворних сил духовного подвигу, 
наша душа скидає з себе холодний і тем-
ний одяг гріха, звільняється від тих кай-
данів, якими була скута.

Нехай же в пробудженій душі, визво-
леній від гріха, щедро висівається насін-
ня Христової любові і правди.

На цьому наголосив голова 
обласної ради під час 
наради, що відбулася на 

базі Тернопільської обласної 
університетської лікарні. Участь в 
обговоренні здійснення реальних 
кроків щодо впровадження страхової 
медицини в краї взяли: начальник 
управління охорони здоров’я ТОДА 
Володимир Богайчук, головні лікарі 
обласних закладів охорони здоров’я 
та Тернополя, експерт Громадської 
спілки з реорганізації системи 
охорони здоров’я Роман Богачев, 
представники страхових компаній 
тощо.

Віктор Овчарук говорив про алгоритм 
впровадження страхової медицини  та на-
гадав присутнім, що на одному з пленарних 
засідань Х сесії обласної ради  було прийнято 
Обласну комплексну програму підвищення 
рівня соціальних гарантій серед працівників 
бюджетної сфери та соціально незахищених 
верств населення Тернопільської області на 
2018-2022 роки. Нею передбачене добровіль-
не страхування, що здійснюється на основі 
договору між страхувальником і страхови-
ком, в якому визначають конкретні умови 
страхування, предметом якого є надання 
застрахованій стороні послуг, що сприя-
ють охороні здоров'я, розширюють можли-
вості і умови отримання профілактичної, 
лікувально-діагностичної і реабілітаційної 
допомоги в обсязі, передбаченому договором, 
за рахунок коштів страхових медичних ком-
паній, сформованих із добровільних страхо-
вих внесків та організаційних заходів по залу-
ченню лікувально–оздоровчої бази.

«Страхова модель охорони здоров’я сьо-
годні немає альтернативи, - підкреслив голо-
ва обласної ради, - оскільки саме цей варіант 
дає змогу перейти від механізму фінансуван-
ня, утримання медичних установ до укла-
дання договірних відносин між надавачами 
медичних послуг і посередником, який спо-
нукатиме до досягнення певних результатів, 
зок¬рема, високої якості надання медичної 
допомоги. Завдяки загальнодержавним про-
цесам реформування медичної галузі, питан-

ня розвитку медицини є сьогодні публічно 
доступними, відвертими та значущими в по-
дальшому, оскільки у наш час закладається 
фундамент майбутньої системи надання ме-
дичної допомоги населенню.

Зміна системи фінансування охорони 
здоров’я, безумовно, призведе до струк-
турних змін в середині галузі. Ретельно ви-
вчивши зарубіжний досвід, успішний досвід 
України, пропозиції експертів, звернення гро-
мадськості, можна переконатись, що дієвим 
механізмом захисту працюючих з боку робо-
тодавця є саме страхова медицина.

Тернопільська обласна рада здійснила 
перші кроки до започаткування страхової 
медицини в регіоні – прийняла рішення про 
виділення коштів на забезпечення поліса-
ми добровільного медичного страхування 
медичних працівників закладів охорони 
здоров’я комунальної власності Тернопіль-
ської обласної ради.

Також обласна рада внесла зміни до об-
ласної комплексної програми соціальної під-
тримки малозахищених верств населення 
«Турбота» на 2016-2020 роки, якими визна-
чили порядок надання допомоги мобілізова-
ним особам, учасникам антитерористичної 
операції, операції об’єднаних сил, учасникам-
добровольцям антитерористичної опера-
ції, операції об’єднаних сил, сім’ям загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної 
операції, операції об’єднаних сил, учасників-
добровольців антитерористичної операції, 

операції об’єднаних сил, постраждалим учас-
никам Революції Гідності, членам сімей Героїв 
Небесної Сотні, які перебувають у складному 
матеріальному становищі внаслідок стихій-
ного лиха, нещасного випадку, важкого захво-
рювання, інших ускладнюючих обставин або 
допомоги на добровільне медичне страхуван-
ня мобілізованим особам, учасникам антите-
рористичної операції, операції об’єднаних сил, 
учасникам-добровольцям антитерористичної 
операції, операції об’єднаних сил, сім’ям заги-
блих (померлих) учасників антитерористичної 
операції, операції об’єднаних сил, учасників-
добровольців антитерористичної операції, 
операції об’єднаних сил, постраждалим учас-
никам Революції Гідності, членам сімей Героїв 
Небесної Сотні, а також допомоги на лікування 
членам сімей мобілізованих осіб, учасників ан-
титерористичної операції, операції об’єднаних 
сил, учасників-добровольців антитерористич-
ної операції, операції об’єднаних сил.

Відтак, подальшу роботу щодо впрова-
дження страхової медицини мають здійсню-
вати  медичні заклади, профільні управління 
та відділи  виконавчих органів. Відтерміно-
вувати впровадження страхової моделі ме-
дицини далі не можна»,  - підсумував голова 
облради.

До слова, Тернопільська обласна рада пер-
шою в Україні виділила кошти (п’ять мільйо-
нів гривень) на забезпечення полісами добро-
вільного медичного страхування.

Софія ДЕМЧУК.

о. Богдан 
ЗІНЧЕНКО, член 

Національної
спілки журна-
лістів України.

СПРАВЖНІЙ ПІСТ – це піст духовний

В області стартує страхова медицина Декларація про 
майновий стан і 
доходи: нюанси 

Відповідно до п. 164.2 ст. 164 
Податкового кодексу України 
(далі - ПКУ), до загального місяч-
ного (річного) оподатковуваного 
доходу платника податку вно-
сяться, зокрема: доходи у вигляді 
зарплати, нараховані (виплачені) 
платнику податку, відповідно до 
умов трудового договору (контр-
акту) (п. п. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 
ПКУ); суми винагород та інших ви-
плат, нарахованих (виплачених) 
платнику податку, відповідно до 
умов цивільно-правового дого-
вору. При цьому при отриманні 
зазначених у п. п. 164.2.2 п. 164.2 
ст. 164 ПКУ доходів від фізичних 
осіб - платників єдиного подат-
ку четвертої групи, їх отримувач 
зобов’язаний включити суми та-
ких доходів до річної податкової 
декларації про майновий стан і 
доходи (далі - Декларація) за звіт-
ний рік та самостійно сплатити з 
них установлені ПКУ податки та 
збори (п.п.164.2.2 п. 164.2 ст. 164 
ПКУ).

Згідно з п. п. 2 п. 2 розділу IІІ 
Інструкції щодо заповнення по-
даткової декларації про майно-
вий стан і доходи, затвердженої 
наказом Мінфіну від 02.10.2015 № 
859 із змінами та доповненнями, у 
рядку 10.1 розділу ІІ «Доходи, які 
включаються до загального річ-
ного оподатковуваного доходу» 
Декларації вказуються суми до-
ходів, нарахованих (виплачених, 
наданих) у формі зарплати, інших 
заохочувальних та компенсацій-
них виплат або інших виплат і 
винагород, які нараховані (випла-
чені, надані) платнику податку у 
зв’язку з трудовими відносинами 
та за цивільно-правовими до-
говорами, що включаються до 
загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платни-
ка податку, згідно з підпунктами 
164.2.1, 164.2.2 п. 164.2 ст. 164 ПКУ.

Сектор комунікацій 
Головного управління ДФС у 

Тернопільській області.
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Ольга ЧОРНА.
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Усе дається в порівнянні. От і порівнюють 
українці життя на Батьківщині та за 
кордоном. Зокрема, у матеріальному 

плані: зарплати, ціни. А дехто - ведення 
власного бізнесу, облаштованого на чужині. 
Терміни «хабар», «відкати», «віджати», 
«наїхати», «кришувати», «рейдерство» в 
економіці цивілізованого світу не уживані. Зате 
популярні - «конкуренція», «якість».    

Тому й не дивно, що кожен другий український трудо-
вий мігрант хоче залишитися жити в іншій країні. Зага-
лом, 64 відсотки трудових мігрантів з України планують 
надалі працювати за кордоном, із них 82 відсотки - про-
тягом нинішнього року. Такі дані соцопитування Цен-
тру соціальних досліджень Національного університету 
«Острозька академія».

Весна, зазвичай, кличе у «вирій» багато нових заро-
бітчан. Спонукають українців і далі виїжджати на роботу 
за кордон низька зарплата і складна економічна ситуація 
в державі. А обіцянки політиків про покращення в гама-
нець не покласти і за комуналку ними не заплатити.   

Уряд звітує: працюючі українці стали більше заробля-
ти. Пенсіонерам підвищили виплати. Але ж ціни, ціни… 
Вони не дадуть затриматися «зайвій» гривні у гаман-
ці. В Україні є цьому виправдання: ринок, мовляв. Та не 
ринок, - «базар». Коли, приміром, в нормальних країнах 
напередодні великих свят ціни знижують, в Україні вони 
ростуть, як навіжені. 

Ринкова економіка - це заохочення людей до підпри-
ємницької активності. Наразі лише 10 відсотків українців 
є власниками свого бізнесу. Ще 40 відсотків хотіли б мати 
власну справу, але… Дві третини співвітчизників схильні 
вважати, що держава заважає діяльності малого та серед-
нього бізнесу. Українці нарікають на високі податки. На 
неадекватні відсотки у банках та інше. 

Також ринкова економіка сприяє збагаченню най-
більш активної частини населення. В Україні ж пересіч-
ному працівникові доробитися до чогось дуже важко.  

Що вже казати про новітні технології, яких українцям 
ще довго не бачити. Зараз Україна працює на тому ж тех-
нологічному рівні, що Європа 20 років тому, а то й біль-
ше. Зокрема, тим у Світовому банку і пояснюють головну 
причину розриву у доходах та рівні життя українців і єв-
ропейців. За словами економіста згаданої фінустанови 
Карліса Смітса, у середньому один українець виробляє за 
рік ту саму кількість продукції, яку європеєць за 17 днів. 
Неймовірно! 

Щодо оренди землі, тут також сум. В Україні вона 

складає 37 доларів за гектар. А, приміром, у Польщі чи 
Болгарії - 270 «зелених».

Про корупцію взагалі нема що говорити. Її у нас, фак-
тично, узаконили.    

Ну і, зарплати… В країнах з ринковою економікою їх 
не підвищують, бо так захотілося владі. Там усе економіч-
но прораховано і обґрунтовано. І ще один нюанс. Мінімал-
ка не у всіх країнах Євросоюзу визначена законодавчо. 
Буває, що вона затверджена угодою між профспілками і 
роботодавцями. У Німеччині, наприклад, державне регу-
лювання оплати праці ввели тільки з 2015 року. Від цьо-
го тамтешня економіка не постраждала. Бо регулюють 
оплату праці мудро. Зрештою, те, що заважає західним 
економікам розвиватися, там не приживається.  

А тим часом, міжнародне рейтингове агентство 
«Fitch» прогнозує: в цьому році зростання економіки 
України уповільниться до 2,6 відсотків проти минулоріч-
них 3,2 відсотків.

Ще однією проблемою в Україні є заборгованість із 
зарплати, яка зростає другий рік поспіль. На початку 
2019-го, за даними Держстату, зарплатні борги сягнули 2 
мільярдів 645 мільйонів гривень. Тернопільщина - не ви-
няток. За повідомленням Головного управління статис-
тики в області, на 1 лютого сума заборгованості склала 
14,7 мільйонів гривень. Найбільше потерпають праців-
ники промислових підприємств, транспорту, складського 
господарства, поштової та кур’єрської діяльності. І це та-
кож одна з причин, яка змушує українців 
шукати роботу в чужих країнах. А потім 
порівнювати… 

Цікаво, скільки українців цієї весни 
вирушить у заробітчанський «вирій»?    

На Тернопільщині з робочим 
візитом побував народний 
депутат України, заступник 

лідера Радикальної партії Олега 
Ляшка Ігор Мосійчук. Ранок 
нардепа розпочався у селі 
Гніздичне Збаразького району. На 
місцевому ринку селяни з надією 
розпитували гостя зі столиці, що 
чекає Україну в майбутньому і як 
вижити сьогодні. 

- Найбільша проблема, яка хвилює 
українців, це - відсутність роботи, мізерні 
зарплати, захмарні ціни на газ, виїзд моло-
ді за кордон, - сказав Ігор Мосійчук. - Про-
грама Олега Ляшка щодо відродження 
української промисловості та сільського 
господарства може змінити це, тому люди 
на Тернопільщині підтримують Радикаль-
ну партію. Окремо громада села зверну-
лася до мене за підтримкою у створенні 
громади ПЦУ. Адже більше 500 місцевих 
мешканців хочуть бути прихожанами 
української церкви, а храм, чомусь, досі на-
лежить Московському патріархату, який 
підтримують лише 48 селян. Беру цю спра-
ву під особистий контроль. Україні - укра-
їнську церкву!

Під час візиту Ігор Мосійчук також по-

спілкувався з освітянами Тернопільщини. 
Зокрема, він зустрівся з педагогами шкіл 
сіл Кретівці та Максимівка Збаразького 
району.  Нардеп розповів учителям про 
програму Олега Ляшка щодо подолання 
бідності, запровадження пільгових креди-
тів на житло та можливість зниження ціни 
на газ. Політик відповів на запитання при-
сутніх. Гідна зарплата, доступні тарифи та 
якісна медицина - ось що найбільше тур-
бувало освітян. Під час зустрічі йшлося про 
реформу освіти, яка стартувала без належ-
ного матеріального забезпечення, потребу 
достатнього фінансування сільських шкіл 
і заохочення молодих спеціалістів працю-

вати у цих навчальних закладах.
У Тернополі Ігор Мосійчук разом з де-

путатом Тернопільської міської ради від 
Радикальної партії Олега Ляшка Тарасом 
Серетним зустрівся з учасниками гараж-
ного кооперативу «Аляска-Авто», що зна-
ходиться на вулиці Текстильній. Близько 
тисячі людей вже багато років оббивають 
пороги чиновницьких кабінетів у пошуках 
справедливості. Будували гаражі за влас-
ні кошти, своєчасно розраховуються з 
державним науково-технічним підприєм-
ством «Промінь» державного концерну 
«УкрОборонпром», на території якого зна-
ходяться гаражі, і яке, відповідно, займа-

ється обслуговуванням автостоянки. Од-
нак, нещодавно підприємство збільшило 
плату, не попередивши людей, і розіслало 
повідомлення про борги. 

Також тернополяни вже давно хочуть 
приватизувати землю під гаражами, однак 
цей процес так і не зрушив з місця. Ігор Мо-
сійчук, вислухавши проблеми людей, ви-
рушив разом з ними до заводу «Промінь» 
з вимогою до директора Андрія Лікаренка 
передати землю під гаражами у приватну 
власність власникам гаражів, адже люди 
користуються нею вже 30 років. Керівника 
заводу на місці не було, тож звернення пе-
редали його заступнику.  

- Відомо, що «УкрОборонпром» не 
проти передачі людям землі у приватну 
власність. Однак місцеве керівництво, во-
чевидь, має на неї інші плани і, домовив-
шись з місцевими забудовниками, планує 
віддати цю територію їм, - зазначив Ігор 
Мосійчук. – Директор підприємства Ліка-
ренко від нас втік, але ми поставили йому 
ультиматум: або він без зволікань вирішує 
питання людей, або ми громадою перехо-
димо до радикальних дій. Не дозволимо 
збагачуватися на людях і обов’язково за-
хистимо права тернополян. 

Софія ДЕМЧУК.

Ігор МОСІЙЧУК: «Відродження промисловості та сільського 
господарства зміцнить країну та змінить життя українців»

Скільки українців весна покличе
 у заробітчанський «вирій»?  

Генеральна довіреність 
на автомобіль 

Альтернативою договору купівлі-
продажу автомобіля, яка досить широко 
використовується в Україні, є так 

звана «генеральна довіреність». В чому ж 
полягає відмінність придбання автомобіля 
за генеральною довіреністю, та що має знати  
покупець авто.

У 2019 році генеральна довіреність на автомобіль 
зберегла своє юридичне значення та актуальність, а 
сам порядок її використання залишився той самий. 
Цікаво, що в чинному законодавстві немає поняття 
«генеральна довіреність». Це умовне визначення, яке  
використовують для позначення так званого усного 
договору, за яким продавець передає покупцю авто-
мобіль з певним обсягом прав, серед яких основними 
є права керувати автомобілем та право розпоряджа-
тися ним. Від генеральної довіреності слід відрізняти  
довіреність на управління, яка дозволяє  особі лише 
керувати  транспортним засобом, однак не дає право 
продавати, дарувати чи іншим чином відчужувати ав-
томобіль.

За договором купівлі-продажу одна сторона (прода-
вець) передає або зобов’язується передати майно (то-
вар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець 
приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і 
сплатити за нього певну грошову суму.

За договором купівлі-продажу до покупця перехо-
дить право власності автомобіль, а за довіреністю – пра-
во представляти права «продавця»  автомобіля перед 
іншими особами.

 На відміну від договору-купівлі продажу довіре-
ність не є підставою виникнення права власності на 
автомобіль, і після оформлення довіреності власник 
автомобіля не змінюється, а юридично, особа, що при-
дбаває автомобіль виступає не покупцем, а – повіре-
ним.

 Отже, генеральна довіреність – це письмовий до-
кумент, який не тягне за собою перехід права власності 
на автомобіль, а лише надає повіреному право керува-
ти автомобілем, знімати його з обліку, здійснювати ре-
єстрацію,  розпоряджатися автомобілем та інші право-
мочності, передбачені нею.

Таким чином, за генеральною довіреністю ви не ку-
пуєте автомобіль, а просто берете його у користування.

Право користуватися автомобілем діє протягом 
строку дії довіреності, тому із припиненням дії довіре-
ності автоматично припиняються всі права покупця на 
авто. 

Марія БОДНАРУК,
приватний нотаріус Козівського 

районного нотаріального округу 
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Віктор ЗАБІГАЙЛО, голова Тернопільської
 обласної організації політичної партії «Основа»:

«Друзям все, 
ворогам закон!»

Так, із крилатого 
вислову канцлера 
Вільгельма Кайзера 

«Друзям все, ворогам 
закон!» розпочинаю 
свою статтю, в якій 
хочу підняти тему 
прожиткового мінімуму. А 
також тему того, що зможе 
зробити Тарута, щоб 
забезпечити реальний 
прожитковий мінімум.

Кожний новий рік Верхо-
вна Рада, приймаючи закон про 
державний бюджет, встановлює 
цим документом у тому числі й 
розмір прожиткового мінімуму 
для українців. 

Депутати рахують, що од-
ному здоровому українцю з 1 
січня 2019 року буде достатньо 
1921 гривні на місяць, а за втра-
ти працездатності – ще менше, 
всього 1497 гривень.

Промисловець Сергій Тарута 
не раз у публічних виступах на-
зивав ці суми «знущанням над 
людьми» і завжди голосував 
проти такого «бюджету вмиран-
ня України».

«Навіть у найбідніших краї-

нах Східної Європи встановлю-
ють реальний мінімум на рівні 
200-300 доларів, тому що тільки 
на таку суму можна забезпечити 
себе хоча б мінімальним харчу-
ванням, одягом і ліками», - пояс-
нює Сергій Тарута.

Прожитковий мінімум – 
цифра зовсім не формальна. 
Саме виходячи з прожиткового 
мінімуму призначають різні со-
ціальні виплати – мінімальну 
пенсію, стипендії, виплати з без-
робіття, аліменти.

«Свідомо занижений владою 
розмір прожиткового мінімуму 
– це спосіб пограбувати найбід-
ніших, обездолених, тих, кому 
навіть їсти вже нічого. Влада не 
доплачує людям, які трудились 
на державу все своє життя», - 
осуджує нинішню владу Тарута.

Якщо виходити із теперіш-
нього прожиткового мінімуму, 
то людина, яка отримує міні-
мальну пенсію, повинна про-
жити на 50 гривень у день. Бу-
ханка хліба – 11 гривень, пакет 
молока – 22 гривні… За всім ба-
чимо, що нинішня влада про-
понує пенсіонерам обмежити-

ся таким набором, і все життя 
доношувати одяг, який купили 
в минулому. 

Сергій Тарута категорично 
не згоден з нинішньою владою, і 
бере на себе зобов’язання швид-
ко виправити ситуацію.

У своїй програмі «Повага 
– кожному» Тарута пропонує 
змінити принцип розрахунку 
мінімального розміру пенсії і 
мінімальної заробітної плати, 
а також інших виплат. Брати за 
основу не призначений урядом 
«прожитковий мінімум», на який 
ніяк не можна прожити, а «фак-
тичний прожитковий мінімум» 
- це реальний показник, який ре-
гулярно публікує Міністерство 
соціальної політики. Ця цифра 
береться не зі стелі, а розрахо-
вується, виходячи із вартості 
товарів і послуг першої необхід-
ності. На сьогодні «фактичний 
прожитковий мінімум» складає 
4349 гривень. От до цієї цифри і 
пропонує промисловець Тарута 
прирівняти мінімальну пенсію.

Мінімальну зарплату Тарута 
пропонує назначати, виходячи 
із двох фактичних прожиткових 

мінімумів – у розмірі 8696 гри-
вень. Так, якщо в сім’ї є хоча би 
один працюючий, удвох якийсь 
час можна було б на таку зарп-
лату, нехай і економлячи, але 
все ж таки вижити.

Команда Тарути здійснила 
всі необхідні розрахунки і впев-
нена, що такі цифри українська 
економіка у змозі «витягнути». 

Особисто як підприємець-
виробник я розумію і хочу пере-
конати тернополян, що зміни в 
економіці зможуть зробити ті 
люди, за плечима яких великий 
досвід роботи в реальній еко-
номіці та управління великими 
підприємствами. 

Всі ці заходи – зокрема, пере-
хід від «прожиткового мінімуму» 
до «фактичного прожиткового 
мінімуму», який покликаний вря-
тувати наших пенсіонерів від бід-
ності, Тарута розглядає як одні з 
перших кроків нової влади. 

Запрацює країна – запрацює 
і програма стрімкого економіч-
ного росту, розроблена Тарутою 
із провідними вченими України. 

Сьогодні в державі ціни на 
більшість продуктів харчування, 

практично на всі непродовольчі 
товари (у більшості – імпортні), 
на всі види пального – майже як у 
Європі. І тому мінімальна зарпла-
та в нашій країні повинна також 
наближатися до європейської.

Орієнтиром на найближчі 
роки може стати рівень доходів 
у країнах Східної Європи і При-
балтики. Мінімальна зарплата в 
таких країнах, як Чехія, Словач-
чина і Польща зараз становить 
519-523 євро, а в Естонії та Лит-
ві – 540-555 євро.

Сергій Тарута як досвідче-
ний управлінець і людина спра-
ви розуміє: високі зарплати та 
пенсії не можна встановлювати 
за наказом уряду. Для цього по-
трібно перш за все забезпечити 
стрімкий ріст економіки. І тоді 
високий достаток у кожній сім’ї 
стане базовим і економічно об-
ґрунтованим показником роз-
витку держави. 

І, як завжди, закінчуючи 
статтю, процитую цього разу 
Іммануїла Канта: «Коли зникає 
справедливість, не залишається 
нічого, що могло би надати цін-
ності нашому життю».  

Чому влада не озвучує реальну цифру прожиткового мінімуму?

Чим ближче 31 березня, тим більше обіцянок 
у соціальній сфері ми чуємо від кандидатів у 
Президенти. Особливо гостро стоїть питання 

наведення ладу в сфері ціни на природній газ для 
населення, який є основою «космічних» тарифів на 
ЖКП.

Але постає просте і логічне питання, за рахунок чого вони зби-
раються це зробити? Адже, мало декларувати якісь наміри, треба 
чітко розуміти: ЯК та З КИМ це робити? Потрібно мати рівень ком-
петентності в цьому питанні, щоб врахувати абсолютно всі полі-
тичні, економічні та соціальні наслідки для країни, мати практич-
ний досвід вирішення питань такого рівня та команду, яка зможе 
реалізувати цей план. Бо один у полі не воїн. Особливо, якщо це по-
літичне поле сучасної України.

І поки ви чуєте красиві обіцянки, лідер партії «Батьківщина» 
Юлія Тимошенко та її команда уже виконують свої зобов’язання. І 
як наслідок, ми маємо рішення Окружного адмінсуду м. Києва про 
незаконність підвищення цін на газ урядом у 2016 році. Це рішення 
стало базою для зниження тарифів вдвічі, про яке обіцяла партія 
«Батьківщина».

Більше двох років народний депутат України Ю. В. Тимошенко 
та її команда доводили, що ціна на газ є необґрунтованою, що ціна 
на газ для населення має бути значно нижчою. І ось, нарешті, те, що 
2+2=4 визнав суд. 

Які наслідки рішення суду?
Перше: влада ухвалила непрофесійне рішення, яке вдарило по 

кишені кожного українця.
Друге: за підрахунками представника Юлії Тимошенко у суді 

Олексія Кучеренка, за час, який діяла оскаржена постанова (2,5 
роки), споживачі переплатили за газ зайвих 40-50 млрд грн. Тепер у 
споживачів виникають юридичні підстави - вимагати перерахунку 
за переплачене.

Третє: фахівці порахували, що економічно обґрунтованою ціною 
за газ є 3,55 грн за 1 кубометр газу, а не 8,55 грн, як встановлено 
сьогодні. Різниця між 3,55 та 8,55, думаю, бачить кожен із нас.

 Таким чином, Юлія Тимошенко та її команда, довели,що їхнє 
слово не розходиться з ділом. 

У будь-якій європейській країні уряд після подібного рішення 
суду негайно перерахував би тарифи, які були визнані економічно 
необґрунтованими. Однак влада вже заявила, що буде опротестову-
вати це рішення. Більше того, чинна влада на чолі з Президентом 
планували в 2019 році підвищити тарифи ще на 43%!

Як наголосила народний депутат України Юлія Тимошенко: «суд 
наважився порушити команду Президента і ухвалив рішення, що 
Кабмін не мав права встановлювати таку ціну, що вона завищена і 
має бути знижена негайно». 

Логічно, що після зниження ціни на газ, вартість тарифів на те-
пло і гарячу воду також знизяться  вдвічі.

Згуртувавшись в єдиний монолітний український «кулак», ми 
можемо змінити все!

Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ, 
перший заступник голови 

Тернопільської обласної ради.

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО ВИГРАЛА СУД: 
Підвищення ціни на газ було незаконним та необгрунтованим

Скільки вакансій 
пропонують у 

Тернопільському 
міськрайонному 

центрі зайнятості? 
У січні-лютому цього 

року Тернопільський місь-
крайонний центр зайнятос-
ті отримав від 595 суб’єктів 
підприємницької діяльнос-
ті інформацію про наяв-
ність 3152 вільних робочих 
місць та вакантних посад. 

На 1 березня від 269 
суб’єктів підприємницької 
діяльності, розташованих 
на території Тернопільської 
ОТГ, наявна інформація про 
893 вільних робочих місць 
та ваканних посад. Зокре-
ма,  на посади службовців 
- 350 вакансій, робітничих 
професій - 481, на посади, 
які не потребують кваліфі-
кації - 62. Для осіб з обме-
женими фізичними можли-
востями є 53 вакансії.

На початок березня на 
обліку в центрі зайнятості 
налічувалося 2406 неза-
йнятих громадян з числа 
осіб, що проживають на 
території ОТГ. Із них статус 
безробітного мали 1278 
осіб. 
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«І це велика честь,  
що саме мені 
вдалося «вкрасти»  
в Йоганнеса золото»

Ключем до успіху стала кра-
ща стрільба Підручного. Україн-
ський біатлоніст допустив тіль-
ки два промахи на чотирьох вог-
невих рубежах і продемонстрував 
чудову швидкість, що дозволило 
йому здобути перемогу. Дмитро 
подолав дистанцію за 31 хвилину 
та 54 секунди. Норвежець Йоган-
нес Тінгнес Бьо став другим з від-
ставанням від лідера на 8 секунд, 
а француз Кантен Фійон Має - тре-
тім з відставанням у 17 секунд.

Важливо, що тернополянин 
стартував четвертим з відставан-
ням від лідера на 17 секунд. 

«Емоції... Важко взагалі пові-
рити, що в мене є золота медаль, - 
Дмитро Підручний розповів в ефі-
рі телеканалу UA. - Я розрахову-
вав на цьому Чемпіонаті світу взя-
ти якусь медаль, але навіть не міг 
уявити, що це буде золото… Ну, ві-
рив я в подіум до останнього, тому 
що знав, які сьогодні погодні умо-
ви і як важко було на пристрілці 
на стрільбі стоячи. У жіночій гон-
ці теж зі стрільбою сьогодні були 
труднощі. Кожен рубіж, кожен по-
стріл – це був шанс бути вище і 
вище. Мені дуже приємно, і це ве-
лика честь, що саме мені вдалося 
«вкрасти» в Йоганнеса золото. По-
дивимось, чи вдасться це комусь 
ще на цьому чемпіонаті».

За 27 років незалежності Укра-
їни лише шість біатлоністів става-
ли першими в особистих гонках. 
Найбільша кількість нагород у Ан-
дрія Дериземлі – 8, п’ять перемог 
у Сергія Семенова, на одну менше 
у Сергія Седнєва, В’ячеслав Деркач 
двічі завершував виступ першим, 
по одній перемозі у Руслана Ли-
сенка та тепер Дмитра Підручно-
го. Серед жінок цей показник вдві-

чі результативніший – 13 біатло-
ністок вигравали медалі в особис-
тих гонках. Перемога Дмитра Під-
ручного стала справжньою сенса-
цією і зробила фурор у соціальних 
мережах. Українці радо поширю-
вали новини про «золото» біатло-
ніста, вітали його і щиро захоплю-
валися його виступом. 
Виріс у родині 
майстрів спорту

Дмитро Підручний народив-
ся 5 листопада 1991 року у Терно-
полі. Разом із сім’єю мешкає в селі 
Острів. Захоплюється більярдом 
та футболом.

У біатлон Дмитро потрапив 
невипадково. Його батьки - Марія 
та Володимир Підручні – не про-
сто лижники, а й майстри спорту. 
Тож бажання і можливість займа-
тися у Дмитра були, адже прожи-
вав поряд із тренувальною базою.

Свою кар'єру Підручний роз-
почав з 2005 року, а вже у 2012 
році увійшов до складу збірної 
України з біатлону. У Кубку світу 
він дебютував в сезоні 2012/2013, 
провівши кілька етапів. Через рік 
здобув перші очки на Кубку світу, 
причому зайняв високе шосте міс-
це в спринті у Хохфільцені, потра-
пивши в квіткову церемонію.

На Олімпійських іграх в Сочі 
тернополянин провів дві гонки, 
показавши 55-й результат в інди-
відуалці, а також у складі збірної  
-  дев'яте місці в естафеті.

У 2013 році Дмитро виграв зо-
лото зимової Універсіади  у мас-
старті. Також на цих змаганнях 
здобув срібло в змішаній естафеті 
та бронзу в спринті.

У сезоні 2014/15 вперше зій-
шов на подіум чемпіонату Європи, 
зайнявши третє місце з командою 
в змішаній естафеті. Та найвищим 
досягненням у спортивній кар'єрі 
Дмитра Підручного, безсумнівно, 
став титул найкращого біатлоніс-

та світу, завойований ним 10 бе-
резня цього року. 

Дмитро Підручний став на 
лижі у 5-6 років. Оскільки його 
батьки спортсмени, то катався ра-
зом з ними. Далі почав займати-
ся греко-римською боротьбою. В 
інтерв’ю розповідає журналістам, 
що це було рішення мами, аби за-
йняти його вільний час. 

- Біля нашого дому була лижна 
база, тож під час зимових канікул 
я пішов туди покататися на лижах, 
- розповідає Дмитро. – Спробував, 
і так почався мій шлях у великий 
спорт. Далі брав участь у змаган-
нях, а  потім захопився біатлоном. 

Дмитро почав займатися лиж-
ними перегонами під керівни-
цтвом Миколи Опанасюка. Зді-
бного хлопчину помітив тренер з 
біатлону Олег Бунт, який переко-
нав хлопця опанувати новий вид 
спорту. Сьогодні Дмитро трену-
ється у команді Олега Меркушина. 

- Він дуже розумний  хлопець, 

- каже Олег Бунт. – Бо хоч були 
спортсмени, які за фізичними 
якостями були сильніші за ньо-
го, але Діма завжди уважно слу-
хав всі  зауваження, поради і від-
разу застосовував їх на практи-
ці. Я не зміг побачити початок ви-
ступу Дмитра, завдяки якому він 
здобув «золото». Зателефонував 
- і мені сказали, що він не влучив 
на першому рубежі. Я подумав, 
ще є інші старти і він себе ще про-
явить. Натомість Дмитро показав 
свій бійцівський характер і здо-
був несподівану, але таку бажану 
перемогу.
«Я завжди вірила  
в нього»

Дружина Дмитра Оля зізна-
ється: вірила у його перемогу. 

- Знаєте, коли він мені зателе-
фонував, то першими його слова-
ми були «Ти в це віриш, бо я ще ні», 
- зізнається Оля Підручна. – Але я 
в нього вірила і знала, що це буде. 

Не лише тому, що він в цьому сезо-
ні стабільніше виступав. Просто 
він так багато тренується, стільки 
сил віддає спорту, старається, що 
це мало статися. Я завжди вірила 
в нього, а тепер і він повірив у свої 
сили, і маємо золоту медаль. 

Під час церемонії нагороджен-
ня Підручний не стримував емо-
цій – співав гімн України та пла-
кав. 

- Дмитро не дуже емоційна лю-
дина, але перемоги легко не да-
ються, - додає жінка. – Він йшов 
до цього крок за кроком. Це були 
сльози не стільки радості, як по-
легшення, що він нарешті цього 
досягнув. 

Оля Підручна - біатлоністка у 
минулому. Пара познайомилася 
на зборах юніорської команди. 

- Я знаю, яких зусиль потріб-
но докладати, аби чогось досяг-
ти у спорті, - каже жінка. – Ми з до-
нечкою завжди підтримуємо Дми-
тра, їздимо з ним на тренуван-
ня. Перед змаганнями ми не гово-
римо про спорт, а на інші теми. Я 
стараюся розповідати йому щось 
смішне, щоб відволікти від хви-
лювань. Також він мене просить 
подивитися гонки і підказати, що 
не так. 

Оля пригадує: коли Дмитро біг 
останнє коло, то їй вже почала те-
лефонувати мама і сестра. А далі 
вже телефон не замовкав. Жін-
ка з нетерпінням чекає повернен-
ня чоловіка додому, аби обійняти 
його і відсвяткувати перемогу.

Трирічна донька Дмитра і Олі 
Іринка радо грається нагородами 
тата і пишається його перемога-
ми. Є у неї і та, яку вони здобули 
разом. Символічна медаль за під-
корення Говерли, на яку підніма-
лися цього літа разом.  Дівчинка із 
гордістю каже, що тато – чемпіон, 
і разом з мамою дивиться по теле-
візору його виступи. А ще Іринка 
чекає на динозаврика, який тато 
має привезти їй з чемпіонату сві-
ту, а ще на золоту медаль, якою 
так пишається вся Україна і за яку 
так мужньо і на-
полегливо бо-
ровся Дмитро 
Підручний…

«Золото» Дмитра Підручного

У чемпіонській родині Тернопільщини – 
поповнення. Наш земляк Дмитро Підручний 
вперше в історії українського біатлону 

у змаганнях чоловіків здобув золото у гонці 
переслідування на Чемпіонаті світу в шведському 
Естерсунді. 
До цього в історії незалежної України чоловіки мали 
одну бронзу в одиночних змаганнях та бронзу в 
естафеті. У жіночих змаганнях українки вже мали 
найвищі світові досягнення. 

Тернопільський спортсмен став першим в історії 
українським біатлоністом, який виграв Чемпіонат світу

«Мрії збуваються... Я так довго хотів цієї нагоро-
ди - і ось вона, а я ще досі не можу усвідомити, що це 
правда, це не сон, - написав Дмитро Підручний на сво-

їй сторінці у «Фейсбуці». - Дякую всім, хто допомагав мені на 
шляху до цієї перемоги, перш за все сім'ї, родині, ви особливо 
мене завжди підтримували. Також дякую усім вболівальни-
кам, тренерам, фізіотерапевтам, лікарям, які не тільки за-
раз працюють із мною, а всім, хто допомагав мені всі ці до-
вгі роки, також спонсорам, Міністерству молоді та спорту, 
Федерації біатлону України, президенту Бринзаку Володими-
ру, який в далекому 2012 році повірив в мене і взяв у команду, 
і незважаючи на деякі розбіжності в поглядах, підтримував 
мене! І окреме дякую команді, тренерам, сервісу лиж, лікарю, 
масажисту, спортсменам! Цей день назавжди залишиться у 
моїй пам'яті та серці!»

nday.te.ua

Юлія 
ТОМЧИШИН.
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Україна Світ
Скільки отримують 

президенти?
Найбільш високооплачуваним сві-

товим лідером є прем’єр-міністр Сін-
гапуру Лі Сянь Лун. За рік він отримує 
близько $1,7 мільйонів. Такий рівень 
зарплат - частина державної політики: 
чиновникам платять багато, щоб їх було 
важче корумпувати, повідомляє «АіФ». 
Платня президента США Дональда Трам-
па - $400 тисяч на рік плюс $50 тисяч над-
бавки на додаткові витрати, $100 тисяч 
на поїздки і $19 тисяч на розваги. Трамп 
отримує всього $1, а решту зарплати від-
дає на благодійність. Його статки оціню-
ють у $3 мільярди. Зарплата канцлерки 
Німеччини Ангели Меркель - $369 тисяч 
на рік. Президента Франції Еммануеля 
Макрона - $206 тисяч на рік. Президента 
України Петра Порошенка - 28 тисяч гри-
вень на місяць, що відповідає $1 тисячі. За 
рік - $12 тисяч платні.

В Московії задумалися  
про скасування пенсій

У Росії хочуть скасувати пенсії. На те-
лебаченні запустили рекламу програ-
ми «Сбєрбанка» - «Активний вік». Жи-
телів країни-агресора закликають радіти 
кожній хвилині свого життя, повідомляє 
«РБК-Україна». Російських журналістів за-
цікавив не сам ролик, а його головна геро-
їня - теща прес-секретаря Путіна. Мати фі-
гуристки і дружини прес-секретаря госпо-
даря Кремля Дмитра Пєскова Тетяни На-
вки - Раїса переконана, що вона всього в 
житті досягла сама, завдяки своєму бойо-
вому характеру. А пенсії, за словами тещі 
Пєскова, «формують у громадян нереаліс-
тичні очікування від старості і заважають 
їм досягати благополуччя своїми силами». 
У самої Навки-старшої є закордонний ра-
хунок, елітні іномарки на десятки мільйо-
нів рублів, шикарна квартира в центрі Мо-
скви і підмосковний замок зятя. На думку 
експертів, рекламний ролик - це перевірка 
реакції суспільства на зміни в пенсійному 
законодавстві, які спричинять або урізан-
ня виплат, або їх скасування взагалі.

Мігрантам платитимуть 
5000 євро в місяць за шлюб  

з ісландками
В Ісландії на державному рівні ухва-

лена програма, спрямована на заохо-
чення мігрантів брати шлюб з місцеви-
ми дівчатами. Зокрема, кожному мігран-
тові, що одружився з ісландкою, держа-
ва щомісячно виплачуватиме 5000 євро 
та автоматично надасть громадянство, 
пише «Slovechco». В країні катастрофічна 
демографічна ситуація - жінок тут прак-
тично удвічі більше, ніж чоловіків. Розумі-
ючи, що такими темпами острів скоро пе-
ретвориться в царство амазонок, уряд Іс-
ландії прийняв згадане рішення. Перева-
гу держава віддає слов’янам з огляду на 
те, що у них сильний генофонд. Корінних 
ісландських чоловіків важко спокусити 
такою пропозицією, адже середня зарпла-
та тут складає 10800 євро. 

Латвія відгородилась  
від Путіна парканом  
з колючим дротом

На латвійсько-російському кордо-
ні завершили будівельні роботи зі зве-
дення 93-кілометрового паркану з ко-
лючого дроту. На цьому країна зупиня-
тись не планує. Загальні витрати на бу-
дівництво складуть 21,2 мільйона євро,  
повідомляє «Delfi». Країна планує зміц-
нити і модернізувати 282,6 кілометрів 
латвійсько-російського кордону. Видання 
зазначає: кількість порушень істотно змен-
шилась на ділянках із новим парканом. У 
зв’язку з цим прийняли рішення про будів-
ництво ще 100 аналогічних загороджень. 

Забруднене повітря щогодини 
забирає життя 800 людей  
Забруднення повітря - небезпеч-

не для здоров’я та життя, йдеться у 
доповіді ООН з питань навколишньо-
го середовища, повідомляють «Нови-
ни ООН». Шість мільярдів жителів плане-
ти, третина яких - діти, дихають забруд-
неним повітрям, через це щороку поми-
рає 7 мільйонів осіб. Забруднення пові-
тря є причиною респіраторних, інфек-
ційних і серцевих захворювань, інсульту, 
раку легенів і ускладнень, пов’язаних з ва-
гітністю. Найчастіше від брудного повітря 
страждають жінки і діти. Експерти нази-
вають його «невидимим вбивцею», який 
щогодини забирає життя 800 осіб. Якщо 
негайно не вжити заходів, то до 2050 року 
смертність від цього зросте на 50-100 від-
сотків. 

У польських банкоматах  
ввели українську мову

Вісім тисяч банкоматів та платома-
тів у Польщі мають українську мову в 
меню. Від березня українська стала до-
ступною в банкоматах мережі Euronet. Ра-
ніше обслуговування велося тільки поль-
ською, англійською та німецькою мова-
ми, повідомляє «Польське радіо». Мережа 
зробила це у зв’язку зі збільшенням кіль-
кості українців, які приїжджають до Поль-
щі. Банкомати і платомати розташовані 
у торгівельних центрах, АЗС, ресторанах, 
на вокзалах, аеропортах та у відділеннях 
банків. 

В Європі модно поповнювати 
бюджет за рахунок туристів

Більше 40 держав стягують або 
планують стягувати податки з турис-
тів. Деякі країни таким чином борють-
ся з напливом гостей, інші - поліпшу-
ють інфраструктуру. У багатьох європей-
ських країнах туристичний податок до-
дається до рахунку за проживання в го-
телі. Наприклад, у Франції він варіюєть-
ся залежно від того, де турист зупинив-
ся, повідомляє «Insider». Збір за прожи-
вання в Австрії залежить від провінції. 
Туристичні податки в Італії залежать 
від міста. Римський збір коливається від 
3 до 7 євро за ніч. Мер Венеції ввів пла-
ту 10 євро за в’їзд у місто. У Греції пода-
ток залежить від кількості зірок готелю 
або кімнат, які орендує гість. Туристич-
ний податок у Бельгії сягає до 7,50 євро 
за номер за ніч. У Словенії - 3,13 євро у ве-
ликих містах і курортах.

Щороку в аваріях гине  
1,35 мільйонів людей

Ситуація з ДТП погіршується. Смерт-
ність унаслідок аварій на дорогах зрос-
ла до 1,35 мільйонів людей на рік, або 
в середньому близько 3700 летальних 
випадків щодня, повідомляє Всесвітня 
організація охорони здоров’я. Десятки 
мільйонів людей дістають поранення чи 
інвалідність щороку або їхнє життя змі-
нюється через отримані травми. Ці втра-
ти істотно впливають на життя сім’ї та 
суспільства загалом. Травмування внаслі-
док ДТП є головною причиною смерті лю-
дей у віці 5-29 років, йдеться у звіті ВООЗ. 
В Україні на дорогах то-
рік загинуло понад три 
тисячі осіб, а більше 30 
тисяч отримали травми. 

Україну очікує нова  
газова війна з РФ?

У січні 2020 року Росія може повніс-
тю зупинити постачання газу в Украї-
ну та припинити транзит через нашу 
територію до країн Євросоюзу, пише 
«Апостроф». Термін нинішнього газово-
го контракту закінчується 19 січня 2020 
року, а значить уже наступного дня «Газп-
ром» може перекрити вентиль, якщо Укра-
їна і РФ не підпишуть новий контракт на 
транспортування газу в ЄС. РФ абсолют-
но не зацікавлена в продовженні контр-
акту, оскільки в грудні цього року очіку-
ється завершення будівництва «Північно-
го потоку-2». Багато джерел підтверджу-
ють: ситуація буде розвиватися саме так. 
Про це, зокрема, свідчить те, що російські 
і пов’язані з Москвою європейські газові 
оператори активно скуповують всі наявні 
потужності у підземних сховищах ЄС. При 
цьому, як транзит через Україну, так і будь-
які постачання в Україну будуть повністю 
перекриті. РФ сподівається, що такі дії за-
вдадуть відчутного удару по Україні, її еко-
номіці й принизять офіційний Київ, пока-
завши європейським партнерам, «нездат-
ність протиставити будь-яку дієву страте-
гію захисту своїх інтересів». 

У рейтингу «Forbes» -  
семеро вітчизняних багатіїв 

Відповідно до нового рейтингу 
«Forbes», сім доларових мільярдерів з 
України потрапили до списку найбагат-
ших людей світу. Про це йдеться на сай-
ті «Forbes». Найбагатшим із українців є 
Рінат Ахметов, власник СКМ, «Метінвес-
ту» та ДТЕК, який зі своїми $6 мільярда-
ми посів 272 місце. За ним ідуть власник 
«Ferrexpo» Костянтин Живаго з $1,5 мі-
льярдами, власник агрохолдингу «МХП» 
Юрій Косюк з $1,4 мільярдами, а також Ві-
ктор Пінчук, Геннадій Боголюбов, Ігор Ко-
ломойський та Вадим Новинський.

Кожна п’ята дитина в країні - 
без батька

В Україні у свідоцтві про народжен-
ня кожної п’ятої дитини не вказується 
батько, повідомив міністр юстиції Пав-
ло Петренко. «Під час реєстрації ново-
народжених дітей у 20 відсотках випад-
ків матері не вказують батьків. Фактич-
но, кожна п’ята дитина в країні - без бать-
ка», - зазначив він. За словами Петренка, 
нині близько трьох мільйонів українських 
дітей живуть у неповних сім’ях, 550 тисяч 
із них є, фактично, жертвами економічно-
го насилля з боку одного з батьків, який 
забув про цих дітей.

Розкрадається кожна третя 
гривня, виділена на армію
Влада та правоохоронці мають вжи-

ти дієвих заходів з метою покаран-
ня причетних до масштабних розкра-
дань в оборонній галузі, заявив лідер 
«Азовського руху», нардеп Андрій Бі-
лецький, передає «Еспресо.TV». Йдеть-
ся про притягнення до кримінальної від-
повідальності головних фігурантів скан-
далу в «Укроборонпромі» - батька й сина 
Гладковських, розкриття усіх корупцій-
них справ, пов’язаних з армією, а також 
про щотижневий звіт генпрокурора Юрія 
Луценка про хід розслідування. За слова-

ми Білецького, розкрадається кожна тре-
тя гривня, виділена на армію. А тому слід 
також конфіскувати майно тих, чию про-
вину буде доведено у судовому порядку. 

Нацбанк знищив банкнот  
на 47,4 млрд. грн.

Торік Нацбанк знищив 663 мільйо-
нів штук непридатних до обігу банкнот 
на суму 47,4 мільярди гривень. Порів-
няно з 2017-им сума і кількість непридат-
них банкнот скоротилися. Тоді утилізува-
ли 795,7 мільйонів штук на 50,5 мільярдів, 
повідомляє НБУ. Найбільше знищили бан-
кнот номіналом 100 гривень - 122,7 міль-
йонів штук на 12,3 мільярди. Банкнот но-
міналом 50 гривень утилізували 115,7 
мільйонів штук на 5,8 мільярдів. Наймен-
ше знищили зношених банкнот номіна-
лом 500 гривень - 12,5 мільйонів штук на 
6,3 мільярди гривень. Старі, надірвані, за-
терті або залиті фарбою купюри знищу-
ють у центральному сховищі НБУ.
Українці почали відмовлятися 

від картоплі
В Україні стали споживати менше 

картоплі. Зараз на одну родину припадає 
у середньому 6,5 кілограмів на місяць, по-
відомляє Держстат. Натомість суттєво зріс 
попит на продукти, які раніше не входи-
ли до традиційного раціону. Люди почали 
більше купувати булгур, кус-кус та батат. 
Тим часом, картопля в Україні дорожчає. У 
середньому кілограм коштує 6,5-7 гривень. 

До кінця березня очікуються 
щоденні валютні коливання

В Україні у результаті торгів на між-
банківському валютному ринку і прове-
дення президентських виборів відбува-
ються щоденні валютні коливання. Вони 
триватимуть до завершення виборів, ска-
зав економічний експерт Андрій Новак, по-
відомляють «Фінанси.ua». «З одного боку, 
влада намагається демонструвати так зва-
ну стабільність, у тому числі з курсу гривні, 
а опозиційні сили, навпаки, намагаються 
підірвати довіру до влади щодо фінансової 
ситуації в країні і курсу гривні, - зазначив 
Новак. - Тому, поки не закінчиться цей по-
літичний цикл, будемо спостерігати різно-
бічні коливання валютного курсу. Якогось 
дня на 10-30 копійок буде збільшення, в ін-
ший день, навпаки, - зменшення».

Хліб знову подорожчає
Хлібобулочні вироби зростуть в ціні 

на 2-2,5 відсотків. Таку думку висловив 
директор української Асоціації постачаль-
ників торгових мереж Олексій Дорошенко 
у коментарі «УНН». Останні п’ять років па-
дало виробництво хліба, відповідно до па-
діння купівельної спроможності пенсіоне-
рів. «Зараз пенсіонери після підвищення 
виплат отримають гроші і будуть купува-
ти хліба вдосталь. Це й підвищить ціни», - 
сказав Дорошенко. І зазначив: на зростан-
ня ціни на хліб також впливає поступове 
підвищення вартості зерна у світі та не-
стача жита в Україні. 

«Північний потік-2»:  
як ЄС допомагає вторгненню 

Росії в Україну
Євросоюз легалізує російську агре-

сію в Україні заднім числом, підтри-
муючи будівництво газопроводу «Пів-
нічний потік-2». Проект може потенцій-
но допомогти озброїтись російській ар-
мії. «Важливо усвідомлювати загрози, які 
супроводжують появу «Північного пото-
ку-2», - сказав старший науковий співро-
бітник «Atlantic Council» Стівен Бланк, пе-
редає «24 канал». Газопровід, що оминає 
Україну, свідчить про потенційну коруп-
цію німецьких політиків та субсидує ро-
сійські державні витрати, а заодно мимо-
волі допомагає руйнувати «Нафтогаз». «Ці 
витрати можуть перерости у переозбро-
єння російської армії та загрожують су-
веренітету і цілісності членів ЄС і НАТО», 
- наголосив Бланк. 

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.
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- Чули? Степан Маньки Го-
робчихи дівку з міста привіз. 
Ім’я таке дивне: Власта, - пере-
мовлялися в селі. 

- Ага, її батьки в начальниках 
ходять. Вона в них одиначка. По-
щастило хлопцеві.

- Та й Степан інститут за-
кінчив. Не те, що брат його. І до 
кого вдався, такий безголовий?

- Все одно Манька над стар-
шим сином більше трясеться, як 
над молодшим. 

- Тепер на Степана буде дму-
хати…

Маньці майбутня невістка не 
припала до душі. Жінка окинула 
оком велике обійстя, глянула на 
тендітну, модно одягнену  дівчи-
ну, і зрозуміла: Власта не буде са-
пати й рити картоплю на городі 
і, взагалі, що таке сільська робо-
та - не знає. Про що при нагоді й 
сказала Степанові. 

- Мамо, ми ж у місті будемо 
жити. А щось допомогти… Чому 
б і ні? Власта навчиться. 

- Хто її так назвав? 
Запам’ятати годі.   

Вдома Манька невдоволе-
но буркала, а поза очі хвалила-
ся, мовляв, не з простими людь-
ми породичається. І, водночас, 
злостилася на Степана. Вважа-
ла: спершу старший син пови-
нен одружитися. Якось з чолові-
ком про те мову завела. 

- Та наш Руслан більше з 
дільничним спілкується, аніж з 
дівками, - відповів на те. - Спро-
буй такого вженити.  

Манька більше любила стар-
шого сина, бо був схожий до її 
рідні. Молодший вдався до ба-
бусі - чоловікової матері. Мань-
ка ж терпіти не могла свекрухи. 
А Степан був її улюбленим ону-
ком.    

Степан був відмінником у 
школі. А за Русланом золоті вер-
би росли. Не змінився й тоді, 
коли почав парубкувати. Дівча-
та Руслана сторонилися. І дру-
зів, крім злодійкуватого Миро-
на, не мав. 

…Степан з Властою до села 
приїжджали не часто. А після 
того, як Манька обізвала неві-
стку безрукою панею, та взагалі 
голови не показувала. 

Руслана ж пекло, що брат 
гарно в житті влаштувався. 
Живе заможно. Дружина врод-
лива. І тихо зловтішався, що вже 
минуло кілька років, відколи 
Степан одружився, а дітей нема. 
Зле жартував над братом, мов-
ляв, от, якби Власта була його 
жінкою…

Степан був щасливий, коли 
дружина завагітніла. Згодом ді-
зналися: народяться близнюки. 
Тесть із тещею заздалегідь по-
турбувалися, щоб у їхніх хлоп-
чиків було все найкраще… 

- Щось ваша невістка, Мань-
ко, внуків не привозить, - сказа-
ла сусідка. 

- Малі ще. Підростуть, то й 
привезе.  

Маньці й самій нетерпілося 
побачити близнюків. Але їхати 
до сина з невісткою після сварки 
не наважувалася. Чоловіка ви-
провадила. Коли той повернув-
ся, запитала:

- На кого внуки схожі?
- Ось фотокартку привіз. Ві-

зьми й подивися. 

- Нічого нашого нема. Нічогі-
сінько! На її родину вдалися. 

- Самі на себе схожі. Чого ти 
причепилася?!

…Степан з Властою привезли 
в село малюків, коли тим випо-
внилося півроку. 

- Плаксиві вони, - буркала 
Манька. - Дрібні. В те панство 
вдалися. 

- Мамо, заспокойтеся, - шепо-
тів Степан. 

Увечері, коли діти заснули, 
Власта вийшла надвір. Якраз 
звідкілясь повертався добряче 
підпилий Руслан.

- Ти ба, які гості! А ти ще гар-
нішою стала. Мені б таку. 

Руслан кинувся обіймати 
Власту. Та його відштовхувала. 
Озирнувшись довкола, Руслан 
згріб Власту своїми ручищами і 
поволік за хату. 

- Зараз будемо ближче роди-
чатися, - прошипів.

Розірвав на жінці футболку. І 
якби не сусідка…

- Руслане! Схаменися! - заво-
лала на весь голос.        

Руслан струсонув Властою, 
наче грушею, і відпустив. Вона 
ридала від сорому і болю. 

На гвалт прийшли Степан з 
матір’ю. 

- Що сталося? - запитав Сте-
пан.

- А я розкажу, - подала голос 
сусідка. - Я врятувала її від твого 
навіженого брата.             

- Не смій так про мого сина! - 
гаркнула Манька.  

- Та вона сама… сама мене 
покликала, - зареготав Руслан. 
- Правда, кицю? Бачте, мовчить. 
Може, то й діти не твої, Степане. 

- Ото невістку лихий послав, 
- заломила руки Манька. - Те-
пер все село буде в зубах носити. 
Поки жити буду, сорому не обе-
руся. А вона ще реве. Бо застука-
ли?! Чоловік в хаті, а вона тут… 
Ах ти!.. 

Манька не вгавала. Вона ще й 
«відривалася» на невістці через 
те, що багаті свати не обсипали 
її добром.    

Власта побігла до хати. Сте-

пан за нею.  
- Що це було? - запитав. 
- Хай тобі брат пояснює. Я за-

бираю дітей і їду додому. 
- То це правда, що ти… ти з 

Русланом?..
- Яка правда? Що ти гово-

риш? Та твій брат… Він… 
- Нікуди не поїдеш!
- Поїду. Благо, права взяла з 

собою.     
- А, знаєш, діти справді зо-

всім не схожі на мене. Може, й 
Руслан має рацію. Може, ти з 
ним тишком-нишком… А, може, 
з кимось іншим. Як я раніше про 
це не подумав?! І в нашій родині 
близнюків ніколи не було. Який 
же я дурень! 

- Степане, ти що з глузду 
з’їхав? 

- Забирай малих і котись 
звідси, - Степан боляче штов-
хнув дружину. 

Власта зібрала дітей, тремтя-
чими руками завела автівку. Ру-
шила з подвір’я. Їй услід прини-
жено і злісно дивився Степан. Зі 
смутком і почуттям вини -  бать-
ко. З ядучою посмішкою - матір. 
З цікавістю - сусідка, яка розне-
се новину селом і ще й прибре-
ше. А Руслан повернувся до Ми-
рона - там ще залишилася недо-
пита пляшка. 

Через кілька днів Степан 
з’явився просити в дружини 
пробачення. Власта з малечою 
була в батьків. Теща з тестем зу-
стріли зятя холодно. 

- Я не знаю, що на мене на-
йшло, - виправдовувався. - Мені 
дуже прикро. Наче, щось в голові 
перемкнуло.

- Ти не захистив нашу донь-
ку, - твердо мовив тесть. - І на-
віть не уявляєш, в якому стані 
вона приїхала. А вона ж двох ма-
лесеньких дітей везла. 

- Я не хотів її відпускати.
- Ти не хотів повірити, що 

твій навіжений брат мало не по-
збиткувався над твоєю дружи-
ною.  

- Я люблю своїх дітей. По-
трібний їм. І доведу, що вони мої. 
Експертизу зроблю. 

- Степане, ми вважали тебе 
мудрим і порядним. Але те, що 
сталося… Зрештою, хай Власта 
вирішує. 

- Ми дамо раду без тебе, Сте-
пане, - мовила Власта. - Забери 
свої речі з квартири. 

- Але ж я кохаю тебе. 
- Ключі залиши сусідці Нелі. 

На розлучення подам сама. Про 
аліменти не турбуйся - мені їх не 
треба. 

- І не подумай щось витвори-

ти, - пригрозив тесть. - Та й вза-
галі, не попадайся на очі.  

…Степан тисячу разів пошко-
дував за цей вечір. А Руслан на-
сміхався над ним:  слабак ти, 
брате… 

Він не раз спостерігав за 
близнюками. Уже ходять. Вже 
бігають. Уже пішли до садочку. 
Стали школярами. Вже Власту 
ростом наздоганяють. 

Він знав, що Власта заміж 
вдруге не вийшла. Вона й досі 
дуже гарна. Він кохає її і не може 
простити… Хоча, толком і не 
знає, чого саме не може їй про-
стити…

Хвилювався, що тесть зава-
дить робити кар’єру. Але той 
просто викреслив колишнього 
зятя із життя своєї родини. 

Степан пробував влаштува-
ти особисте. А воно чомусь не 
клеїлось. 

…Близнюки стали студен-
тами престижного факультету. 
Обоє грають у баскетбол. З їхнім 
ростом… Степан бачив, як Влас-
та приїжджала до них на змаган-
ня. А потім вони утрьох їхали до-
дому або в кафе. Вони люблять 
фотографуватися з мамою. Влас-
та виглядає, наче дівчинка біля 
високих, міцних хлопців. На них 
із захопленням дивляться люди. 
Такі гарні мама і її сини… 

Степан таки наважився. Його 
організація стала спонсором 
змагань, у яких брали участь 
близнюки. Він був певний: їхня 
команда переможе. Вона, фак-
тично, найсильніша. Він вруча-
тиме призи гравцям і при наго-
ді познайомиться з синами. Ку-
дись їх запросить, аби поговори-
ти, порозумітися…

Власта також пришла під-
тримати синів. Серед спонсорів 
ігор побачила прізвище колиш-
нього чоловіка. А пізніше зіткну-
лася зі Степаном у коридорі.          

- Я тут заради них, - кивнув 
у бік баскетболістів, серед яких 
були близнюки.

- Вони виросли без тебе. Їм 
уже двадцять. 

- Але ж ти сама не захотіла…
- Ми обоє знаємо, що трапи-

лось. 
- Я хотів би…  
- Не намагайся подолати до-

рогу, переметену роками і вчин-
ками. Крім того, я синам розпо-
віла про цей жахливий випадок. 
Вони вже дорослі. Все зрозумі-
ли…   

Команда, в якій грали близ-
нюки, перемогла. Призи грав-
цям вручав Степанів заступник.        

Ольга ЧОРНА.
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Осінній день 
короткий. Сонце 
швидко скочується 

за горизонт, тягнучи за 
собою сірий шлейф із 
сутінків. 

Це Надія зрозуміла одразу, 
як тільки вийшла з маршрут-
ного таксі. Адже роботу скінчи-
ла ще за дня і не думала, що буде 
шукати гуртову крамницю тіль-
ки за відблисками вогнів у полі. 
Та й повертатися до міста, щоб 
приїхати завтра, не було ніяко-
го бажання. Тому жінка, згадав-
ши розповідь знайомої, в якому 
напрямку йти від зупинки, про-
шкувала ближче до заправки. Та 
дороги, яка мала привести її до 
крамниці меблевих тканин, не 
побачила там, де їй ніби-то на-
лежить бути. Навпроти йшов не-
молодий вже чоловік з тяжкою 
ношею. Він показав неприміт-
ну стежину між кущами у траві і 
порадив орієнтуватися на світло 
ліхтарів, яке мерехтіло поодаль 
від дороги. Там працює невелич-
ка майстерня з ремонту машин. 
Обійшовши її, можна потрапити 
до крамниці.

Оглядаючись, Надія попря-
мувала стежиною. Збоку, поо-
даль, височіли корпуси колись 
престижного, а сьогодні зане-
дбаного проектного інститу-
ту заводу «Ватра». Від них вія-
ло пусткою і страхом, але чим 
ближче жінка наближалася до 
світла, тим впевненішими були 
її кроки.

Магазин був дійсно неве-
ликий, проте підібрати потріб-
ну тканину виявилося не такою 
вже й складною справою. Про-
давець вправно відміряла по-
трібну довжину цупкого відрі-

зу, перев'язала його шпагатом, 
і Надія вийшла, несучи не дуже 
зручний пакунок.

Проходячи по освітленій 
території, жінка зауважила, 
що темрява стала смолисто-
чорною, а коли ступила ще й на 
темну стежку, стало моторош-
но. Та поблизу не було нікого, і, 
зібравшись з духом, Надія виру-
шила вперед.

Але що це: з-за рогу інститут-
ського корпусу по темній доріж-
ці з гавкотом до неї бігли три со-
баки. Велика вівчарка і дві мен-
ші, незрозумілої породи, так 
швидко підбігали, що розгубле-
на жінка зі страху зупинилася. 
За хвилину Надію від псів відда-
ляв тільки сувій зв'язаної тка-
нини, який жінка завбачливо 
кинула попід ноги.

Собаки захлиналися у сво-
їй люті, шарпаючи зубами тка-
нину. Надія ніби заціпеніла. Про 
те, аби чимось оборонятися, чи 
кудись утекти, не могло бути й 
мови. Кричи, скільки хочеш — 
ніде не видно ні душі, та й до до-
роги далеко. У відчаї жінка під-
няла руки до неба і промовила: 
«Боже, крім Тебе, у цьому сві-
ті мені зараз не допоможе ніх-
то. Якщо Твоя ласка, то змилуй-
ся наді мною!»

Собаки ще гавкали, але нараз 
почали притихати. Тихо заскаву-
лівши, з притиснутими під себе 
хвостами, ніби по команді, побі-
гли вони по доріжці, з якої так 
несподівано вибігли.

Надія ще якийсь час посто-
яла нерухомо. Потім, оговтав-
шись від пережитого, промови-
ла «Отче наш», подякувала Гос-
подеві і неквапом рушила до зу-
пинки.

Марія ГУМЕНЮК.

Життєві сюжети Невигадане

гніздечкогніздечкоСімейне

Вкраїнська пісня - голос невсипущий,
Душі людської вічне відкриття…
Вона ніколи, як і хліб насущний,
Не вийде з всюдисущого життя….

На фото Івана ПШОНЯКА: учасники вокального 
гурту «Пшеничне перевесло» (м. Тернопіль) - 
керівник Людмила Червінська,  
Степан Грабець, Марія Яковенко,  
Євгенія Семчишин та Ігор Рибка.

*      *      *
Ще свічечка життя 

мого горить
Буває від тривог 

вона тремтить.
Але в надійних Господа руках
Вона не згасне. 

Хоч буває й страх

Так міцно-міцно 
схопить за плече.

Буває у вогонь сльоза стече.
Та свічечка життя 

мого горить
І в радощах, 

і коли горя мить.

Хоч кожен день 
все меншою стає,

Але надія в моїм серці є,
Що як мене зустрінуть 

небеса,
Горітиму я вічно 

для Христа!
*      *      *

А життя проминає 
у веснах і в зимах,

В літніх спеках, 
в похмурій осінній сльоті.

Дні несуть нам і радощі, 
й смутки на крилах,

Бо ж і чорні, і білі є смуги 
в житті.

Є затишшя, коли в домі 
щастя і спокій,

Всі здорові і пісня бринить 
на устах.

Та в житті, як на ниві 
просторій, широкій – 

Нині радість, а завтра 
вже смуток в очах.

І бува буревій в дні 
погожого літа,

А у юності – 
сіра осіння сльота.

І здається – ще чаша 
добра не розпита,

А обличчя вже вмила 
розлуки сльоза.

Так задумав Творець, 
що із радощів й смутків,

Наче з пазлів, складається 
наше буття.

Незалежно від статусу, 
певних здобутків

Відміряється кожному 
смужка життя.

Після темної ночі завжди 
сходить ранок.

Після шторму, повір, 
ясне сонце зійде.

І я знаю, що щастям 
всміхнеться світанок

І тоді, коли ніч 
повна горя буде.

Треба просто у всьому 
довіритись Богу.

Він без помилок пише 
для нас план життя.

Тому влітку чи взимку, 
в осінню негоду

І весною життя присвятім 
для Христа!

Оксана ГУдзь, 
с. Огризківці 

Лановецького району.

Дорога, 
переметена  

роками
Степан вручатиме 
призи гравцям 
і при нагоді 
познайомиться з 
синами. Кудись 
їх запросить, 
аби поговорити, 
порозумітися…

Засушений 
підсніжник
Коли Тарас ішов в армію, Юля 

обіцяла вірно чекати. І дотримала 
обіцянки – вона писала коханому 

листи в армію із палкими зізнаннями в 
коханні, розмальовувала їх квіточками, 
сердечками, а вкінці листа поряд зі 
словом «цілую» залишала відбиток губ.

Вона і справді безмежно 
любила – так, як тільки мож-
на щиро любити людину, а 
коли його не було поряд, хви-
лини їй годинами здавали-
ся. Тому досі не віриться Юлі, 
що Тарас міг так з нею вчини-
ти. Серце до останнього під-
казувало, що це неправда, що 
він не міг забути її. Та коли на 
кілька чергових її листів ко-
ханий перестав відповідати, 
а потім у кількох словах напи-
сав про те, щоб вона його за-
була, була змушена прийняти 
все за правду.

Заміж Юля вийшла за 
першого-ліпшого. Звісно, без 
любові. Її кохання розтопта-
не і своє серце вона назавжди 
зачинила на замок, щоб знову 
так боляче не обпектися. Та й 
не могла вона когось кохати 
більше, ніж Тараса. 

 Юля якраз поралася на 
кухні, коли у двері задзвони-
ли. Так, як і була,  у фартушку і 
хатніх капцях, пішла відчиня-
ти. Перед нею стояв змужні-
лий, в офіцерській формі Та-
рас.

– Я не повірив, що ти ви-
йшла заміж, тож вирішив пе-
реконатися. Але бачу, що це 
правда, – у його очах було 
стільки болю, що, здавалося, 
він ось-ось заплаче. – Тепер 
зрозуміло, чому ти не відпо-
відала на мої листи…

Він уже розвернувся, щоб 
піти, та Юля стримала його.

– Як ти можеш так гово-
рити? Це ж ти написав, щоб я 
тебе забула… – нічого не ро-
зуміючи, чи то виправдовува-
лась, чи звинувачувала жінка.

– Я?.. – запитав після три-
валої паузи хлопець. – Та я 
минулого тижня відправив 
останнього листа з армії з на-
дією, що ти мене зустрінеш…

Якийсь комок зупинився в 
горлі Юлі. Він не дав їй і слова 
вимовити. Сльози обпікали її 
обличчя, а в голові лише сну-
вали запитання: «Як? Чому?»

Того ж дня Юля пішла до 
батьків. Мабуть, вони знають 
більше, ніж вона. Їм же ніколи 
Тарас не подобався, бо не мав 
достатньо статків.

– Прости нас, доню. Ми хо-
тіли тобі кращого життя, бо 
знаємо що таке, коли вишу-
куєш по кишенях копійки, 
щоб купити дітям цукерки. 
Ми це колись пережили і хо-
тіли, щоб у тебе склалася ліп-
шеа доля, – по черзі, не стри-
муючи хвилювання, говори-
ли мама і тато.

– Але ж ви не дивилися на 
те, що бідні, а попри все лю-
били один одного і побрали-
ся. То чому моє життя хотіли 
зруйнувати? Як ви могли так 
зі мною вчинити? – картала 
батьків Юля.

– Тримай, – мама простяг-
нула дочці з десяток листів.

Перечитуючи їх у сусід-
ній кімнаті, Юля не плакала 
– вона ридала вголос так, як 
виє вірна вовчиця.

В останньому листі, про 
який говорив їй Тарас, був 
підсніжник, який за тиждень 
часу встиг засохнути, а поряд 
написано:«Я його довго шу-
кав, але знайшов для тебе».

…Ввечері Юля серйоз-
но поговорила із чоловіком, 
який, крім роботи, грошей і 
друзів, а може і подруг (про 
це їй не раз натякали «добро-
зичливі» сусідки), нічого на-
вкруг не помічав. Вони роз-
сталися тихо і мирно – як в 
морі кораблі. 

Вперше в житті Юля, пе-
реборовши страх нічної тем-
ряви, вийшла гуляти містом. 
Утім, їй уже нічого не страш-
но, бо вона йде до будинку 
того, хто її по-справжньому 
любить і кого ні на хвилину 
не переставала кохати вона…

…Швидкоплинний час 
змив усі непорозуміння й об-
рази. У сім’ї Юлі й Тараса під-
ростають двійко світлочу-
бих синочків. Тішаться ону-
ками бабусі з дідусями. А ще 
усі впевнені: найбільше ба-
гатство – це коли в домі па-
нує щира любов…
Оля ГЛАдЧУК-ПОПАдЮК.

Собаки
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Спортивна слава Тернопілля

*     *     *
«Дніпро» обіграв БК «Оде-

са» у фіналі Кубку України з 
баскетболу. Першу чверть ви-
грали гості з Одеси з рахун-
ком 16:18. У другій десятих-
вилинці одесити збільши-
ли перевагу, вигравши 17:26. 
Надалі господарі мали намір 
лише вигравати та скорочу-
вати різницю. Третя чверть 
завершилася з рахунком 20:9 
на користь «Дніпра», а за-
ключну десятихвилинку во-
лодарі титулу виграли 21:16.

*     *     *

Захисник «Манчестер Сіті» 
Олександр Зінченко став най-
кращим гравцем клубу в лю-
тому. Про це повідомляє офі-
ційний сайт містян. Українець 
відіграв 5 матчів у всіх турні-
рах, зробивши 2 результативні 
передачі. Крім того, він виграв 

з командою Кубок Ліги. За під-
сумками голосування Зінчен-
ко набрав 45% голосів, випе-
редивши Серхіо Агуеро, який 
набрав 41%. 

*     *     *
У каліфорнійському місті 

Орандж (США) екс-чемпіон сві-
ту з боксу серед любителів Та-
рас Шелестюк здобув перемогу 
над мексиканцем Мартіном Ан-
хелем Мартінесом. Бій у напів-
середній вазі (до 66,7 кг) три-
вав усі вісім відведених раун-
дів. У четвертій трихвилинці 
українець відправив суперни-
ка у нокдаун. Судді одноголос-
но віддали перемогу Шелестю-
ку - 80:71, 80:71, 80:71. Це пер-
ший бій українця після півтора-
річної паузи. Тарас Шелестюк є 
чемпіоном світу серед любите-
лів 2011 року. На професійному 
ринзі він виграв усі свої 17 боїв.

*     *     *
Окрім Катару, матчі чем-

піонату світу з футболу 
2022 року можуть відбути-
ся в Омані та Кувейті. Це ста-
неться, якщо ФІФА збіль-
шить кількість команд у фі-
нальній частині ЧС-2022 із 32 
до 48.  На думку чиновників, 
таке рішення допоможе зни-

зити навантаження на Катар. 
Планується, що в Омані та Ку-
вейті відбудуться лише мат-
чі групового етапу. Питання 
збільшення кількості учасни-
ків буде вирішуватися най-
ближчим часом між ФІФА та 
країнами-членами федерації.

*     *     *

Українець Артем Лесюк за-
воював срібну медаль гран-прі 
з дзюдо у вазі до 60 кілогра-
мів, який проходить в Марра-
кеші. Він впевнено стартував з 
перемоги над німцем Моріцем 
Плафкі, а потім переміг бор-
ця з Ємену Алі Хусрофа. Емо-
ційною була сутичка українця 
з лідером посіву дворазовим 
призером чемпіонатів світу 
грузином Аміраном Папінаш-
вілі. Артем набрав два пору-
шення, але за секунду до кін-

ця сутички провів ваза-арі та 
вийшов до півфіналу. Там він 
також здобув легку перемо-
гу. У фіналі Лесюк зустрівся з 
узбеком Шарафуддіном Лут-
філлаєвим і дозволив супер-
нику провести ваза-арі в до-
датковий час. Завойоване срі-
бло для українського спортс-
мена є першою медаллю рівня 
Гран-прі у його кар’єрі.

*     *     *
Стрімінгова компанія DAZN 

запропонувала Володимиру 
Кличку контракт на $40 млн. за 
повернення у бокс. За контрак-
том 42-річний Кличко повинен 
провести три поєдинки. Пер-
ший бій - у Німеччині проти су-
перника, який входить у топ-10 
світового рейтингу. Другий та 
третій - у Лондоні на легендар-
ному стадіоні "Вемблі" з бри-
танцями Ентоні Джошуа та 
Тайсоном Ф'юрі. Крім гаран-
тованих $40 млн., Кличко буде 
отримувати відсоток від при-
бутків за телеправа. При цьо-
му у контракті є пункт, згід-
но з яким наступний бій відбу-
деться у разі перемоги у попе-
редньому. Усі три поєдинки мо-
жуть відбутися у 2019-му році 
- у травні, вересні та грудні.

Спортивна арена

Змагання зібрали майже 
800 учасників з усіх куточків 
України. Серед них легкоатлети 
Зборівської ДЮСШ. Третє місце 
на дистанції 800 метрів та 5 міс-
це на дистанції 1500 метрів за-
воювала Уляна Рава. А також за-

лікові очки в скарбницю збір-
ної області внесли Андріана Ан-
тонюк та Марія Мочук. Тренер 
- Володимир Небельський.

За словами президента 
ФЛА (Федерація легкої атлети-
ки) міста Києва Віктора Гріню-

ка, змагання у такому форма-
ті є дуже корисними як для са-
мих атлетів, так і для їхніх на-
ставників. Адже саме у цьому 
віці - 13-15 років - настає час 
визначатися з пріоритетними 
видами, і саме на таких стар-
тах випадає чудова нагода оці-
нити, чого ти вартий в тій чи ін-
шій дисципліні у протистоянні 
зі своїми ровесниками.

Генеральний секретар 
ФЛАУ Михайло Медведь під-
креслив, що усі нинішні зірки 
легкої атлетики свого часу про-
йшли через таке двоборство. 
Тренування - тренуваннями, 
але для подальшого прогресу 
дітей гарним стимулом є якраз 
змагальна атмосфера. І цей 
чемпіонат України, який для 
багатьох учасників був першим 
стартом національного рівня, 
має відкрити шлях у великий 
спорт для більшості з них.

Після 21-го туру чемпіонату 
України з футболу “Шахтар” зберіг 
відрив від “Динамо” у 7 очок

Результати матчів:
“Маріуполь” – “Чорноморець” 0:0
“Ворскла” – “Десна” 0:0
“Львів” – “Зоря” 0:0
“Шахтар” – “Карпати” 5:0
“Динамо” – “Арсенал” 4:0
“Олександрія” – “Олімпік” 1:1

Українська Прем’єр-Ліга, опи-
тавши фахівців, які входять до на-
шої експертної ради, визначила 
найяскравішого футболіста з усіх, 
які взяли участь у матчах 21 туру 
Чемпіонату УПЛ. За підсумком го-
лосування перемогу здобув пів-
захисник «Шахтаря» Віктор Кова-
ленко, який у матчі з «Карпатами» 
зробив дубль. 

Обійшлися  
без Ракицького

Головний тренер національної збірної України 
з футболу Андрій Шевченко назвав імена гравців, 
яких викликали для підготовки та участі у відбірних 
матчах Євро-2020 проти збірних Португалії та Люк-
сембургу 22 та 25 березня. 

На найближчий збір задіяли загалом 26 футбо-
лістів, ще троє - у резервному списку, з якого можуть 
отримати запрошення до основного.

Склад збірної України наразі виглядає таким 
чином:

Воротарі: Андрій П’ятов (“Шахтар”), Денис Бойко 
(“Динамо”), Андрій Лунін (“Леганес”, Іспанія).

Захисники: Сергій Кривцов,  Богдан Бутко, Микола 
Матвієнко (всі - “Шахтар”), Микита Бурда, Артем Шаба-
нов, Віталій Миколенко (всі - “Динамо”), Олександр Ка-
раваєв (“Зоря”), Едуард Соболь (“Яблонець”, Чехія).

Півзахисники: Євген Коноплянка (“Шальке”, 
Німеччина), Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Ко-
валенко, Сергій Болбат (всі - “Шахтар”), Сергій Си-
дорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Ми-
кола Шапаренко, Володимир Шепелєв (всі - “Дина-
мо”), Олександр Зінченко (“Манчестер Сіті”, Англія), 
Руслан Маліновський (“Генк”, Бельгія), Роман Безус 
(“Гент”, Бельгія).

Нападники: Роман Яремчук (“Гент”, Бельгія), Ар-
тем Кравець (“Кайсеріспор”, Туреччина).

Резерв: Ігор Пластун (“Гент”, Бельгія), Іван Пе-
тряк (“Ференцварош”, Угорщина), Роман Зозуля 
(“Альбасете”, Іспанія).

До збірної не потрапив екс-футболіст “Шахтаря” 
Ярослав Ракицький, який наразі виступає в Росії за 
“Зеніт”.

Школярка із Заліщиків перемогла 
на чемпіонаті України з настільного тенісу

У Полтаві відбувся чемпіонат 
України з настільного тенісу 
(молодь) серед спортсменів з 

вадами слуху.

У змаганнях взяли  участь 45 учасників 
із 13 регіонів України. Тернопільщину пред-
ставляла Роксолана Будник - учениця Залі-
щицької державної гімназії ім. братів Гнатю-
ків. 

Серед спортсменів з вадами слуху в осо-
бистому заліку наша спортсменка посіла пер-
ше місце.

Також, золоті нагороди Роксолана здобу-
ла в змішаній парі, де виступала з представ-
ником Полтави - Максимом Овчаренко, та зо-
лото у парі з херсонською спортсменкою Мі-
ланою Коваленко.

Вихованка Зборівської ДЮСШ Уляна Рава - 
«бронзова» призерка чемпіонату України з двоборства 

У легкоатлетичному манежі Київської міської 
ШВСМ відбувся чемпіонат України з двоборства 
серед ДЮСШ та СДЮШОР (2003 р. н. та молодші). 

У стартовому складі "Дина-
мо" травмованого Франа Соля в 
атаці замінив Назарій Русин, а за-
мість дискваліфікованого Беньямі-
на Вербіча на позиції лівого вінге-
ра вийшов номінальний централь-
ний хавбек Віталій Буяльський.

"Челсі" також не виставив 
оптимальний склад. Головний тре-
нер лондонців Мауріціо Саррі зали-
шив у запасі кількох основних фут-
болістів - Едена Азара, Нголо Канте 
та Гонсало Ігуаїна.

Це не врятувало киян від не-
приємностей вже на початку мат-
чу. "Челсі" одразу заволодів іні-
ціативою та відкрив рахунок на 
17-й хвилині. Педро продерся до 
штрафного майданчика, зіграв у 
стінку з Олів'є Жиру та з близької 
відстані відправив м'яч у сітку.

Вдруге м'яч у ворота "Динамо" 
влетів на 65-й хвилині. Над стін-
кою у дев'ятку зі штрафного від-
мінно пробив екс-півзахисник 

"Шахтаря" Вілліан.
До розгромного рахунок на 

90-й хвилині довів Каллум Хадсон-
Одой.

Повторний матч між киянами 
та лондонцями відбудеться 14 бе-
резня.

Всі результати перших матчів 
1/8 фіналу Ліги Європи:

"Айнтрахт" (Німеччина) - "Ін-
тер" (Італія) 0:0

Динамо" (Хорватія) - "Бенфіка" 
(Португалія) 1:0

"Зеніт" (Росія) - "Вільярреал" 
(Іспанія) 1:3

"Ренн" (Франція) - "Арсенал" 
(Англія) 3:1

"Севілья" (Іспанія) - "Славія" 
(Чехія) 2:2

"Валенсія" (Іспанія) - "Красно-
дар" (Росія) 2:1

"Наполі" (Італія) - "Зальцбург" 
(Австрія) 3:0

"Челсі" (Англія) - "Динамо" 
(Україна) 3:0

Беззуба гра, розгромний результат 
1/8 фіналу Ліги Європи, перший матч

"Челсі" (Англія) - "Динамо" (Україна) 3:0

За тур до проміжного фінішу
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Для 79-річного чоловіка 
затишна оселя у Баворові 
Тернопільського району - 

справжня віддушина. Придбав 
будинок  у 1991 році. Довелося 
довго шукати затишну і 
мальовничу місцину, аби 
облаштувати тут унікальну 
садибу-музей. Об’їздив багато 
сіл і таки обрав обійстя біля 
лісу, через яке протікає річка 
Гнізна. Разом із сином Олегом на 
подвір’ї збудували капличку та 
встановили пам’ятник Великому 
Кобзарю. На ньому напис «В 
своїй хаті своя й правда, і сила, і 
воля». 

- Цей пам’ятник Шевченку – унікаль-
ний, - каже Іларіон Пилипець. – Він не 
схожий на інші. Коли мій син їздив на 
Черкащину, то я попросив його привез-
ти камінці і землю з Кирилівки та Мо-
ринців. Заслужений художник України 
Євген Удін привіз мені каміння з дале-
кого півострова Мангишлак у Казахста-

ні, де десять років перебував у засланні 
Тарас Григорович. Також є часточка Чер-
нечої гори. Камінці ми вмонтували в по-
стамент, а капсулу із землею з цих всіх 
місць вмонтували всередині. Ще дуже 
хочу біля пам’ятника висадити саджа-
нець Тарасової верби. 

Іларіон Пилипець цікавиться твор-
чістю Тараса Шевченка з дитинства. З 
усмішкою згадує перший прочитаний 
«Кобзар», який поцупив у бібліотеці, бу-
дучи п’ятикласником.  

- Мама мого друга була завідуючою 
сільською книгозбірнею, - розповідає 
чоловік. – Ми з товаришем любили туди 
приходити. Одного разу привезли нові 
книги. Я побачив «Кобзаря» і взяв собі, 
нічого нікому не сказавши. Потім мене 
совість мучила за це, але вірші Шевчен-
ка так сподобалися, що я їх не раз пере-
читував, і відтоді полюбив творчість 
поета. 

Сьогодні у колекції тернополяни-
на - 185 книг, присвячених творчості 
великого поета. Серед них - 57 «Коб-

зарів». Найстаріше видання датоване 
1912 роком. 

- Виданий він у Санкт-Перербурзі, - 
розповідає пан Іларіон. - Я купив його у 
Ланівцях у крамниці «Букіністична кни-
га». Коли побачив, то подумав, що таке 
унікальне видання не продається. На-
томість, продавчиня каже: «Ця книжка 
у нас вже місяць лежить. Купуйте, якщо 
зацікавила». І ціна була дуже хороша, 
тож я був щасливий такій знахідці. Ще 
одне унікальне видання –  «Кобзар», 
який зберігся у криївці. На сторінках 
- замітки олівцем, а сама книга доволі 
зношена. Це свідчення того, як шанують 
і люблять Шевченка, адже читали її ба-
гато людей, і не раз. 

А ще племінниця зі Штатів привезла 
пану Іларіону книгу із перекладами «За-
повіту» на 147 мов світу. Незабаром має 
передати 11 унікальних видань «Кобза-
рів» із Штатів. Також є у колекції точна 

копія захалявної книжечки, куди поет 
записував свої поезії під час заслання. 

- Важко уявити життя без Шевчен-
ка, адже його слова досі живлять нашу 
націю, а поезії і сьогодні не втрачають 
актуальності. Кобзар досі з нами, він нас 
навчає, дає поради, заставляє бороти-
ся. Читаєш вірші і  в кожному знаходиш 
щось для себе. Шевченко – феномен 
української культури. Для мене він є до-
роговказом, як жити і любити Україну. 

Іларіон Пилипець зізнається: най-
більше у житті хоче, аби здійснилася 
мрія Тараса Шевченка, аби Україна була 
справді вільною і щасливою державою 
без жодних посіпак, гніту, цькування 
ззовні і всередині, щоб 
панував мир і спокій в 
нашій країні. 

На подвір’ї - пам’ятник Шевченку, 
а у бібліотеці – 57 «Кобзарів»

Тернополянин Іларіон Пилипець 
облаштував унікальну садибу-

музей у селі Баворів

Юля ТОМЧИШИН.

В урочищі «Бичова» поблизу 
Монастириська освятили 
наріжний камінь для 

майбутньої споруди
На території унікального музейного 

комплексу під відкритим небом «Лем-
ківське село» збудують сучасний музей 
лемківської культури. Вартість проекту 
– 12,3 млн.грн. (11,1 млн.грн - кошти дер-
жавного бюджету, 1,2 млн.грн – кошти 
обласного бюджету).

У Монастириськах 9 березня відбуло-
ся урочисте освячення наріжного каменя 
під будівництво музею лемківської куль-
тури в рамках проекту «Lemko SVIT». 

Над розробкою проекту працювали 
архітектори Володимир Черкас та Роман 
Березюк, які є вихідцями з Лемківщини.

- Коли проектували музей емоції 
переповнювали, адже хотіли зробити 
його грандіозним та незабутнім, - роз-
повів Володимир Черкас. - Будівля буде 
трирівнева і комфортна для усіх, зокре-
ма і для маломобільних людей. Уся вну-
трішня площа продумана до найменших 
деталей, щоб експозиції розміщували-
ся навіть у кутках. Великий простір пе-

редбачили для дітей та молоді. Будуть 
і конференц-зали, де проводитимуться 
зустрічі і навіть справжні лемківські ве-
сілля! Це буде ще більшим стимулом від-

відати даний музей. 
За словами голови Тернопільської 

ОДА Степана Барни, було виділено 17 
гектарів землі на будівництво музею 

скансену у «Лемкіському селі» та ще 6 
гектарів – на облаштування стоянки для 
транспортних засобів під час фестивалю 
«Дзвони Лемківщини», який отримав 
статус міжнародного.

Також у  музейному комплексі «Лем-
ківське село» презентували фотовистав-
ку «Обличчя Лемківщини», присвячену 
75-річчю депортації лемків з етнічних 
земель, а також оновлену експозицію 
музею лемківської культури у Монасти-
риськах. 

До слова, Тернопільщина ініціює 
проголосити 2019-ий роком пам’яті де-
портованих українців з етнічних земель, 
адже цього року минає 75 років з часу 
тих трагічних подій. 9 вересня 1944 року 
відбулось підписання угоди між Укра-
їнською РСР та Польським Комітетом 
Національного Визволення, що стало 
початком масових депортацій українців 
з їх етнічних земель з Лемківщини, Холм-
щини, Підляшшя, Любачівщини, Західної 
Бойківщини. Майже півмільйона україн-
ців були переселені з їх етнічних земель, 
150 тисяч було депортовано і переселено 
на територію Тернопільської області. 

На Тернопільщині побудують сучасний музей лемківської культури
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Сильні вітри 
протягом неділі-
понеділка завдали 

значних руйнувань 
на Тернопільщині. 
Постраждали не лише 
будівлі – в обласному 
центрі на жінку впав 
рекламний щит.

За інформацією рятуваль-
ників, за дві доби внаслідок 
сильних поривів вітру були 
пошкоджені покрівлі понад 80 
будівель, серед яких близько 
60 – приватні будинки, 20 – бу-
динки державної та комуналь-
ної власності. 

У Заліщицькому районі зі-
рвало по¬крівлю з будівлі для 
тварин місцевого фермерсько-
го господарства.  

У райцентрі Чорткові зле-
тіло близько 500 квадратних 
метрів даху з будівлі готелю 
«Таня», на щастя, ніхто не по-
страждав.

У райцентрі Підволочиську 
суттєво пошко¬джено дах цен-
тральної районної лікарні, в 
селі Ілавче Теребовлянського 
району – купол місцевої церк-
ви.

Вражаюче видовище спо-
стерігали мешканці села Іва-
нівка цього ж району, а також 
Якимівці на Лановеччині. Там 
упали… водонапірні вежі. Що-
правда, одна з них, за словами 
рятувальників, перебувала в 
стані монтажу, інша – була не-
діюча. 

Зазнали руйнувань дахи 
кількох шкіл - у селах Пи-
лявка Бучацького, Ланівці 
Борщівського та Хмелівка Те-
ребовлянського, Пальчинці 

Підволочиського районів. Ві-
тер пошкодив і кілька дитсад-
ків по всій області й будинок 
культури в селі Гумниська Те-
ребовлянського району. 

Дісталося від негоди навіть 
рятувальникам: буревій по-
шкодив 50 квадратних метрів 
покрівлі на будівлі 8-ї держав-
ної пожежно-рятувальної час-
тини в Борщові.

Сильні пориви шквального 
вітру спричинили перебої з по-
стачанням електроенергії. На 
Тернопільщині аварійного від-
ключення електропостачання 
відбулося в близько 70 населе-
них пунктах. 

У Тернополі не обійшлося 
без людських жертв. У центрі 
міста, на вулиці Шептицького, 
через пориви вітру обвалився 
рекламний щит. Конструкція 
придавила жінку, яка в цей 
момент якраз проходила повз, 
потерпілу госпіталізували. Від 
падіння дерев також зазнали 
пошкоджень кілька автомобі-
лів в обласному центрі. 

Сильний вітер на Терно-

пільщині не стихав до кінця 
доби 11 березня. За даними 
метеорологів, він сягав 25 ме-
трів на секунду, відповідаючи 
2-му, «помаранчевому», рівню 
небезпечності.

Загинуло троє 
людей

Негода лютувала в ці дні по 
всій Україні. У Вінниці через 
падіння дерева загинула оди-
надцятирічна дівчинка, пові-
домила поліція області. 

У понеділок, 11 березня, в 
Хмільнику на Вінниччині по-
мерла 29-річна жінка, на яку 
впало дерево.

У Коростишеві в Житомир-
ській області 11 березня через 
сильні пориви вітру з техніч-
ного приміщення магазину 
«Фуршет» зірвало покрівлю 
- металевий лист розміром 
11х14 метрів, який впав на 
двох жінок. Мати загинула, а 
її 23-літня донька була важко 
травмована, повідомила прес-
служба ДСНС.

Негода дісталася і до Києва. В 
понеділок у центрі столиці впав 
шматок даху на вулиці Лисен-
ка біля метро «Золоті ворота». 
Уламки пошкодили дві автівки, 
але люди не постраждали. Також 
дерево впало на велосипедиста. 

Постраждалого забрали до лі-
карні з травмами ніг.

В Одесі в море 
здуло візочок з 

дитиною
Інцидент стався на пляжі 

«Аркадія». Дитину врятував 
перехожий, рятувальників до 
цього не залучали.

Свідком історії став одесит 
Василь Бушаров, який роз-
повів подробиці «ВВС News 
Україна». За його словами, 
він був на пляжі в «Аркадії», 
коли побачив якийсь рух на 
пірсі - один з хлопців швидко 
зняв одяг і стрибнув у воду з 
дального боку пірсу, де глиби-
на була близько трьох метрів. 
Приблизно через півхвилини 
на пірс підняли жінку, вона 
була у мокрому довгому чор-
ному пальто, ще за кілька се-
кунд - з моря дістали малюка 
віком десь трьох років. Вони 
були живі і у свідомості, дити-
на стояла на ногах. Потім на 
пірс з води піднявся чоловік.

«Вітер був такої сили, що 
візок з дитиною здуло з пірса. 
Мама стрибнула за ним. Ду-
маю, що якби не було поруч 
того хлопця, то потонули б 
обоє», - розповів очевидець.

Що кажуть 
синоптики

Синоптик Наталя Діденко 
повідомила у «Фейсбуцi», що у 
найближчі дні такого рвучкого 
вітру вже не буде, як і суттєвих 
опадів, але буде холодно. А 16-
17 березня, в суботу-неділю, в 
Україні почнеться потепління.

Цього року практично 
весь березень очікується 
мокрим, хоча таких 

сильних морозів і снігопадів, як 
торік, коли сніг лежав майже 
до кінця місяця, а нічні морози 
сягали 20 градусів, не буде.

Сльота і вогкість протримаються 
до 7-10 квітня, після цього середньо-

добова температура перевищить +10 
градусів. Зате потім різко почне теплі-
шати, а всі весняні опади випадуть до 
15 травня. Через це нинішній Велик-
день (28 квітня) може бути дощовим, 
а першотравневі шашлики опиняться 
під загрозою зриву. Погожі теплі дні 
настануть лише за два тижні до кінця 
весни, - прогнозує народний синоптик 

Леонід Горбань. 
Вчені-кліматологи також обіця-

ють пізню, але теплу весну з мінли-
вою погодою. За словами заввідділом 
прикладної метеорології і кліматоло-
гії УкрГМІ Віри Балабух, найтеплішим, 
порівняно з нормою, буде березень, 
середня температура за місяць очіку-
ється на 1-2 градуси вищою середньо-

статистичної.
“Березень – наймінливіший вес-

няний місяць. Торік він був досить 
холодним, а в попередні роки, навпа-
ки – теплим. У квітні і травні середня 
температура буде в межах норми”, – 
прогнозує В. Балабух.

Тож весни нам усім – теплої, соняч-
ної, барвистої! 

ГОТЕЛЬ – без даху, ЦЕРКВА – без частини купола, 
ДВА СЕЛА – без водонапірних веж 

КОЛИ ПРИЙДЕ СПРАВЖНЯ ВЕСНА: синоптики 
обіцяють дощовий березень і спекотний травень 
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УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 02.00, 05.15 Новини.

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

09.30 Т/с “Галерея Вельвет”.
12.30 Д/с “Аромати Грецiї”.
13.15, 14.30, 03.50 РадiоДень.
13.45, 15.20 Д/с “Неповторна при-

рода”.
14.15, 15.10, 23.20, 05.35 Погода.
16.25 Хто в домi хазяїн?
16.55 По обiдi шоу.
18.30 Зворотнiй вiдлiк.
21.25, 02.20 UA:Спорт.
21.40 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.10 Д/с “Шамварi: територiя ди-

ких тварин”.
22.45 Перша шпальта.
00.00 Телепродаж Тюсо.

Êаíаë “1+1”
0, 16.45, 19.30, 00.00, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.30 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45, 22.15 Т/с “Слуга на-

роду 2”.
22.45 “Грошi”.
00.05 “Голос країни 9”.

Iíòåр
05.25, 22.10 “Слiдство вели...” з Л. 

Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 18.00, 19.00, 01.55 “Стосу-

ється кожного”.
11.15, 12.25 Х/ф “Жандарм i 

iнопланетяни”.
12.00 “Новини”.
13.40 Х/ф “Крiстiна”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. 

Чуже багатство”.
23.55 Х/ф “Танго любовi”.
ICTV
08.45 Факти. Утро.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 Антизомбi. Дайджест.
11.05, 13.25 Секретний фронт. 

Дайджест.
12.45, 15.45 Факти. День.

14.05 Х/ф “Час скажених псiв”.
16.25 Х/ф “Джон Вiк 2”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Багач-Бiдняк 2.
21.20 Т/с “Фантом”.
22.20 Свобода слова.
23.55 Х/ф “Вовки”.
01.55 Т/с “У полi зору”.

ÑТБ
06.45 Мiстичнi  iсторi ї  з П. 

Костiциним.
08.40 Х/ф “Домашнiй арешт”.
10.50 Х/ф “Ласкаво просимо, або 

Сусiдам вхiд заборонено”.
12.50 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00, 02.25 Слiдство ведуть екс-

трасенси.
20.00 Т/с “Зоя”, 1 с.
20.55 Т/с “Зоя”, 2 с.
22.50 Т/с “Пiзнє каяття”, 9 с.
23.50 Т/с “Пiзнє каяття”, 10 с.
00.45 Один за всiх.

Íоâèé êаíаë
06.45, 08.05 Kids` Time.
06.50 М/с “Майлз з майбутнього”.
08.10 Х/ф “Елвiн i бурундуки”.
10.00 Х/ф “Пасажир”.
12.00 Х/ф “По дорозi”.
14.00 Х/ф “Могутнi рейнджери”.
16.40 Х/ф “Зоряний десант”.
19.00 Ревiзор. Магазини.
21.00 Таємний агент.
22.10 Таємний агент. Пост-шоу.
00.10 Х/ф “Тобi кiнець”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 03.30 Сьогоднi.
09.30, 04.20 Зоряний шлях.
10.30 Мiсiя: краса.
11.30, 04.40 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Серце матерi”, 1 i 2 с.
23.30 Х/ф “Кiнг Конг”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 19.25, 20.25 Т/с “Опер за 

викликом 4”.
14.35 Х/ф “Гео-катастрофа”.
16.00 Х/ф “Сльози сонця”.
21.30, 23.15 Т/с “Кiстки 8”.

00.55 “Секретнi файли 3”.
01.40 Х/ф “Смертельний ринг”.

ÍТÍ
06.30 Х/ф “Слiдопит”.
08.25, 18.25 “Свiдок. Агенти”.
08.55 Х/ф “Iнспектор карного 

розшуку”.
10.45 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.00 

“Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
14.55, 16.50 Т/с “Спецзагiн “Ко-

бра 11”.
17.05 “Легенди карного розшуку”.
21.45, 23.45 Т/с “Фалько”.
00.05 Т/с “Швидка”.
01.00 “Реальнi злочинцi”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.10, 14.05 Правда життя.
09.10, 17.00 Дика природа Африки.
10.05, 17.50 Цiкаво.com.
11.05 Брама часу.
12.00 Там, де нас нема.
12.55, 19.40 Речовий доказ.
15.10 Китай у II свiтовiй.
16.05, 21.45 Рiчковi монстри.
18.50, 20.50 Їжа богiв.
22.40 Невiдомий Китай.
23.40 Бойовi сили.
00.40 Мiстична Україна.
02.20 1377 спалених заживо.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.45, 16.35, 21.50 Журнал Лiги 

чемпiонiв.
08.15 Олiмпiк - Динамо. Чемпiонат 

України.
10.00 “Великий футбол”.
11.45, 22.20 Топ-матч.
12.00 Мiлан - Iнтер. Чемпiонат 

Iталiї.
13 .50 Фулхем -  Л iверпуль . 

Чемпiонат Англiї.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.05 Передмова до 1 i 2 туру. 

Вiдбiр до Євро-2020.
17.05, 03.15 Чемпiонат Iталiї. Огляд 

туру.
18.00 Передмова до “Реал-Монако” 

(2003/04). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

18.05 Реал - Монако. 1/4 фiналу 
(2003/04). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

19.55 Монако - Реал. 1/4 фiналу 
(2003/04). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

21.45 Пiслямова до “Монако-Реал” 
(2003/04). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

22.50 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
23.45 Арсенал - Ворскла. Чемпiонат 

України.

УТ-1
06.00, 02.35 ЧС з фiгурного ка-

тання 2019. Пари. Коротка 
програма.

08.30 ЧС з фiгурного катання 2019. 
Жiнки. Коротка програма.

14.15, 05.35 Погода.
14.30 52 вiкенди.
15.00, 18.00, 21.00, 23.20, 02.00, 

05.15 Новини.
15.15 Т/с “Iспанська легенда”.
16.55 Сильна доля.
18.30 Зворотнiй вiдлiк.
21.25, 23.45, 02.20 UA:Спорт.
21.40 Складна розмова.
22.10 Д/с “Шамварi: територiя ди-

ких тварин”.
22.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.00 Телепродаж Тюсо.

Êаíаë “1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 23.55, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.30 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.15, 21.45, 22.15 Т/с “Слу-

га народу 2”.
22.45, 00.00 “Свiт навиворiт 10: 

Бразилiя”.

Iíòåр
05.25, 22.10 “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 Х/ф “Серед шулiк”.
12.50 Х/ф “Бiлi вовки”.
14.50, 15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.55 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. 

Чуже багатство”.
23.55 Х/ф “Два Iвани”.

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

К. Стогнiєм.

11.55, 13.20 Х/ф “Легенда Зорро”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.00, 16.15 Т/с “Пес”.
17.35, 21.25 Т/с “Фантом”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
22.25 “На трьох”.
23.40 Х/ф “Маска Зорро”.

ÑТБ
07.00, 00.45 Т/с “Коли ми вдома”.
07.55 Мiстичнi  iсторi ї  з П. 

Костiциним.
09.50 МастерШеф.
12.55 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00, 02.15 Слiдство ведуть екс-

трасенси.
20.00 Т/с “Зоя”, 7 с.
20.55 Т/с “Зоя”, 6 с.
22.50 Т/с “Пiзнє каяття”, 13 с.
23.50 Т/с “Пiзнє каяття”, 14 с.

Íоâèé êаíаë
06.55, 08.45 Kids` Time.
07.00 М/с “Майлз з майбутнього”.
07.50 М/с “Том i Джерi Шоу”.
08.50 Т/с “Мерлiн”.
12.30 Т/с “Загубленi”.
15.00 Любов на виживання.
17.00, 19.00 Подiум.
21.00 Аферисти в мережах.
22.00 7Я Рози.
00.00 Х/ф “Не дихай”.

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, 03.50 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Мiсiя: краса.
11.30, 04.40 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Серце матерi”, 5 i 6 с.
23.20 Гучна справа.
00.00, 02.15 Т/с “CSI: Маямi”.
01.45 Телемагазин.

Êаíаë «2+2»
08.00, 01.45 Т/с “Пляжний коп 4”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.20 “Загублений свiт”.

12.55 “Нове Шалене вiдео по-
українськи”.

15.30 Х/ф “Битва проклятих”.
19.25, 20.30 Т/с “Опер за викли-

ком 4”.
21.35, 23.20 Т/с “Кiстки 8”.
01.00 “Секретнi файли 3”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.45 Х/ф “Тупик”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Женя, Женечка i “Ка-

тюша”.
10.40 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 01.55 

“Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
14.55, 16.50, 21.45, 23.45 Т/с 

“Фалько”.
17.15 “Легенди карного розшуку”.
00.05 Т/с “Швидка”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.35, 13.40 Правда життя.
08.35, 17.15 Африканськi рiчки: 

дари дощiв.
09.35, 17.50 Цiкаво.com.
10.50 Скептик.
11.40 Там, де нас нема.
12.30, 19.40 Речовий доказ.
15.00, 23.40 Бойовi сили.
16.00, 21.45 Рiчковi монстри.
16.50, 00.40 Дика природа Африки.
18.45, 20.45 Їжа богiв.
22.40 Замерзла планета.
01.35 Мiстична Україна.
03.15 Бандитський Київ.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00 Десна - Львiв. Чемпiонат 

України.
07.45, 21.05 Передмова до 1 i 2 

туру. Вiдбiр до Євро-2020.
08.15 Евертон - Челсi. Чемпiонат 

Англiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Мiлан - Iнтер. Чемпiонат 

Iталiї.
12.05, 04.10 Чорноморець - 

Александрiя. Чемпiонат 
України.

13.50 Вест Хем - Хаддерсфiлд. 
Чемпiонат Англiї.

16.00, 23.40 “Ситкорiзи”.
16.30 Олiмпiк - Динамо. Чемпiонат 

України.
18.20 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
19.15 Дженоа - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
21.35 Live. Нiмеччина - Сербiя. 

Контрольна гра.

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 02.00, 05.15 Новини.

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

09.35 Зворотнiй вiдлiк.
12.30 Д/с “Аромати Перу”.
13.15, 14.30, 03.50 РадiоДень.
13.45 Д/с “Неповторна природа”.
14.15, 23.20, 05.35 Погода.
15.15 Т/с “Iспанська легенда”.
16.55 UA:Фольк.
18.20, 02.35 Тема дня.
18.50, 19.30 Своя земля.
19.10 Передвиборна агiтацiя 

кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету. Га-
бер Микола Александрович.

19.49 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету. Мо-
роз Олександр Алексан-
дрович.

20.08 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету. Бо-
гословська Iнна Германiвна.

20.25 Разом.
21.25, 02.20 UA:Спорт.
21.40, 03.00 Нашi грошi.
22.10 Д/с “Шамварi: територiя ди-

ких тварин”.
22.45, 03.25 Складна розмова.

Êаíаë “1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.30, 05.25 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.30 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.15, 21.45, 22.15 Т/с “Слу-

га народу 2”.
22.45 “Одруження наослiп 5”.

Iíòåр
05.25, 22.10 “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, 12.25 Х/ф “Слiд Сокола”.
12.00 “Новини”.
12.50 Х/ф “Вождь Бiле Перо”.
14.50, 15.50, 16.45 “Речдок”.

18.00, 19.00, 01.55 “Стосується 
кожного”.

20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. 

Чуже багатство”.
23.55 Х/ф “Якби я тебе любив...”.

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

К. Стогнiєм.
10.10 Багач-Бiдняк.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.25 Х/ф “Бандитки”.
15.00, 16.15 Т/с “Пес”.
17.35, 21.25 Т/с “Фантом”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
22.25 “На трьох”.
23.40 Х/ф “Легенда Зорро”.

ÑТБ
07.20 Мiстичнi  iсторi ї  з П. 

Костiциним.
09.15 МастерШеф.
12.30 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00, 02.10 Слiдство ведуть екс-

трасенси.
20.00 Т/с “Зоя”, 7 с.
20.55 Т/с “Зоя”, 4 с.
22.50 Т/с “Пiзнє каяття”, 11 с.
23.45 Т/с “Пiзнє каяття”, 12 с.

Íоâèé êаíаë
06.35, 08.55 Kids` Time.
06.40 М/с “Майлз з майбутнього”.
08.00 М/с “Том i Джерi Шоу”.
09.00 Т/с “Мерлiн”.
12.30 Т/с “Загубленi”.
15.00 Любов на виживання.
17.00, 19.00 Гастарбайтери.
21.00 Аферисти в мережах.
22.00 7я Рози.
00.00 Х/ф “Абатуар: Лабiринт 

страху”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 03.50 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Мiсiя: краса.
11.30, 04.40 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Серце матерi”, 3 i 4 с.
23.20 Без панiки.
00.00, 02.15 Т/с “CSI: Маямi”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Пляжний коп 4”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
13.00, 03.05 “Облом.UA”.
15.05 Х/ф “Заручник”.
19.25, 20.30 Т/с “Опер за викли-

ком 4”.
21.35, 23.20 Т/с “Кiстки 8”.
01.00 “Секретнi файли 3”.

ÍТÍ
06.30 Х/ф “Вбивство у зимовiй 

Ялтi”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Чужi тут не ходять”.
10.40 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.00 

“Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
14.55, 16.50, 21.45, 23.45 Т/с 

“Фалько”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
00.05 Т/с “Швидка”.

МЕГА
08.05, 14.05 Правда життя.
09.05, 16.55 Дика природа Африки.
10.00, 17.45 Цiкаво.com.
11.00 Скептик.
12.00 Там, де нас нема.
12.55, 19.40 Речовий доказ.
15.10 Китай у II свiтовiй.
16.00, 21.45 Рiчковi монстри.
18.45, 20.45 Їжа богiв.
22.40 Замерзла планета.
23.40 Бойовi сили.

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

weekend”.
06.50 Журнал Лiги чемпiонiв.
07.20, 03.15 Чемпiонат Англiї. 

Огляд туру.
08 .15 Фулхем -  Л iверпуль . 

Чемпiонат Англiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Олiмпiк - Динамо. Чемпiонат 

України.
12.05 “Великий футбол”.
13.50 Наполi - Удiнезе. Чемпiонат 

Iталiї.
16.50 Евертон - Челсi. Чемпiонат 

Англiї.
18.30 Арсенал - Ворскла. Чемпiонат 

України.
20.15 Передмова до 1 i 2 туру. 

Вiдбiр до Євро-2020.
20.45 Мiлан - Iнтер. Чемпiонат 

Iталiї.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
23.45 Вест Хем - Хаддерсфiлд. 

Чемпiонат Англiї.

УТ-1
09.25, 13.00, 15.00, 17.00, 21.00, 

23.20, 02.00, 05.15 Новини.
09.35 Зворотнiй вiдлiк.
12.30 Д/с “Аромати Перу”.
13.15, 15.15, 03.45 ЧС з фiгурного 

катання 2019. Коротка про-
грама. Чоловiки.

17.25, 02.35 Бiатлон. Кубок свiту. 
IХ етап. Спринт 7,5 км. 
Жiнки.

18.50, 20.08 Своя земля.
19.10 Передвиборна агiтацiя 

кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету. Со-
ловйов Олександр Мико-
лайович.

19.30 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Прези-
дента України за кошти Дер-
жавного бюджету. Насiров 
Роман Михайлович.

19.49 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету. Кива 
Iлля Володимирович.

20.30 Д/с “Мегаполiси”.
21.25, 23.45, 02.20 UA:Спорт.
21.40 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.10 Д/с “Життя з левами”.

Êаíаë “1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.55, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.30 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.40 “Чистоnews”.
20.45, 21.15, 21.45, 22.10 Т/с “Слу-

га народу 2”.
22.30 “Право на владу”.
01.00 “Грошi”.

Iíòåр
05.25, 22.10 “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 Х/ф “Вождь Вiннету: 

Золото апачiв”.
13 .00  Х/ф “Сини Велико ї 

Ведмедицi”.
14.50, 15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.55 “Стосується 

кожного”.

20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. 

Чуже багатство”.
ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.55, 13.20 Х/ф “Маска Зорро”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.05, 16.15 Т/с “Пес”.
17.40, 21.25 Т/с “Фантом”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi.
22.40 Iнтерв`ю з Кандидатом в Пре-

зиденти про Головне.
23.25 Х/ф “Бандитки”.
ÑТБ
07.25 Мiстичнi  iсторi ї  з П. 

Костiциним.
09.15 МастерШеф.
12.45 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00, 02.15 Слiдство ведуть екс-

трасенси.
20.00 Т/с “Зоя”, 7 с.
20.55 Т/с “Зоя”, 8 с.
22.50 Т/с “Пiзнє каяття”, 15 с.
23.50 Т/с “Пiзнє каяття”, 16 с.
Íоâèé êаíаë
06.55, 08.25 Kids` Time.
07.00 М/с “Майлз з майбутнього”.
08.10 М/с “Том i Джерi Шоу”.
08.30 Т/с “Мерлiн”.
12.30 Т/с “Загубленi”.
15.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Аферисти в мережах.
22.00 7Я Рози.
00.10 Х/ф “Вулиця Монстро 10”.

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, 05.30 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Серце матерi”, 7 i 8 с.
23.20 Контролер.
00.00 Крим. Окупованi.
01.00, 02.15 Т/с “CSI: Маямi”.
Êаíаë «2+2»
08.00, 01.45 Т/с “Пляжний коп 4”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.

10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
12.50 “Помста природи”.
15.15 Х/ф “Вулкан”.
19.25, 20.30 Т/с “Опер за викли-

ком 4”.
21.35, 23.20 Т/с “Кiстки 8”.
01.00 “Секретнi файли 3”.

ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Тихе слiдство”.
10.25 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.00 

“Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
14.55, 16.50, 21.45, 23.45 Т/с 

“Фалько”.
17.15 “Легенди карного розшуку”.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
07.40, 13.40 Правда життя.
08.30, 00.40 Дика природа Африки.
09.00 Африканськi рiчки: дари 

дощiв. Хоанiб - прихова-
на рiчка.

09.30, 17.50 Цiкаво.com.
10.30, 03.20 Скептик.
11.25 Там, де нас нема.
12.35, 19.40 Речовий доказ.
14.50, 23.40 Бойовi сили.
16.00, 21.45 Рiчковi монстри.
16.50 Африканськi рiчки: дари 

дощiв.
18.45, 20.45 Їжа богiв.
22.40 Замерзла планета.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00, 16.35 Уельс - Тринiдад i То-

баго. Контрольна гра.
07.45 Арсенал - Ворскла. Чемпiонат 

України.
09.30, 18.20 Передмова до 1 i 2 

туру. Вiдбiр до Євро-2020.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Нiмеччина - Сербiя. Контр-

ольна гра.
12.10 Десна - Львiв. Чемпiонат 

України.
13.55 Евертон - Челсi. Чемпiонат 

Англiї.
16.05 Журнал Лiги чемпiонiв.
18.50 Live. Кiпр - Сан-Марiно. 

Вiдбiр до Євро-2020.
20.55 Огляд матчу “Германiя - 

Сербiя”. Контрольна гра.
21.10 Огляд матчу “Казахстан 

- Шотландiя”. Вiдбiр до 
Євро-2020.

21.20, 05.40 Огляд матчу “Уельс - 
Тринiдад i Тобаго”. Контр-
ольна гра.

21.35 Live. Нiдерланди - Бiлорусь. 
Вiдбiр до Євро-2020.

23.40 Хорватiя - Азербайджан. 
Вiдбiр до Євро-2020.

Поíåдіëоê

Ñåрåда

Віâòороê

Чåòâåр

18 березня

20 березня

19 березня

21 березня



УТ-1
06.00, 09.35, 04.25 ЧС з фiгурного 

катання 2019. Танцi на льо-
ду. Обов`язкова програма.

09.25, 15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 
03.25, 05.15 Новини.

10.30 ЧС з фiгурного катання 2019. 
Жiнки. Довiльна програма.

14.30 РадiоДень.
15.15 Т/с “Iспанська легенда”.
16.40 Плiч-о-плiч.
16.55 Д/с “Кухня По”.
17.30 Перший на селi.
18.30 Зворотнiй вiдлiк.
21.25, 03.45 UA:Спорт.
21.55 Перша шпальта.
22.30 Д/с “Левиний рик”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.00 Бiатлон. Кубок свiту. IХ етап. 

Спринт 10 км. Чоловiки.
04.10, 05.35 Погода.
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, 04.50 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.25, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.30 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.25 “Чистоnews”.
20.35, 23.40 “Лiга смiху”.
22.40 “Iгри приколiв”.
01.40 “Розсмiши комiка”.

Iíòåр
04.00 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. 

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

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.
10.10 Х/ф “Вождь Вiннету: син 

Iнчу-Чуна”.
12.30 Х/ф “Скарб Срiбного озе-

ра”.
14.50, 15.50, 16.45, 23.50 “Речдок”.
18.00, 02.25 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
03.55 “Орел i решка. Мегаполiси”.
ICTV
04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
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.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 Антизомбi.
11.05, 13.20, 00.45 “На трьох”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.55, 16.15 Т/с “Пес”.
17.35 Т/с “Фантом”.
18.45, 02.35 Факти. Вечiр.
20.05, 23.25 Дизель-шоу.
22.40 Iнтерв`ю з Кандидатом в Пре-

зиденти про Головне.
ÑТБ
05.20 Т/с “Пiзнє каяття”.
13.00 Х/ф “Клiк: з пультом по 

життю”.
15.15 Х/ф “Бруднi танцi”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Хата на тата.
20.00, 22.50 Холостяк.
23.55 Холостяк. Як вийти замiж.
00.50 Т/с “Коли ми вдома”.
02.20 Слiдство ведуть екстрасенси.
Íоâèé êаíаë
03.00, 02.05 Зона ночi.
04.40 Абзац.
06.25, 07.45 Kids` Time.
06.30 М/с “Майлз з майбутнього”.
07.50 Пацанки. Нове життя.
13.00 Суперiнтуїцiя.
16.50 Т/с “Будиночок на щастя”.
21.00 Аферисти в мережах.
22.00 Х/ф “Секс i нiчого осо-

бистого”.
00.00 Х/ф “По дорозi”.
02.00 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, 

23.50, 04.40 Сьогоднi.
09.30, 05.20 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Т/с “З мене досить”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “З мене досить”.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.40 Головна тема. Вибiр.
21.35 Футбол. Вiдбiр до Євро-2020. 

Португалiя - Україна.
00.10 По слiдах
01.45 Телемагазин.
Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Пляжний коп 4”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.10 “Загублений свiт”.
12.55 Вiдеобiмба.

15.20, 00.55 Х/ф “Точка неповер-
нення”.

19.25 Х/ф “Гарячi голови”.
21.10 Х/ф “Гарячi голови 2”.
22.55 Х/ф “Литовське весiлля”.
02.20 “Облом.UA”.
ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
07.00 Х/ф “Все перемагає любов”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.05 Х/ф “Нiчний мотоциклiст”.
10.25 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.00 

“Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
14.55, 16.50, 21.45, 23.45 Т/с 

“Фалько”.
17.15 “Легенди карного розшуку”.
00.05 Т/с “Швидка”.
01.00 “Реальнi злочинцi”.
02.30 “Випадковий свiдок”.
03.15 “Легенди бандитської Оде-

си”.
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.00, 14.00 Правда життя.
09.05, 00.40 Африканськi рiчки: 

дари дощiв.
10.05, 17.45 Цiкаво.com.
11.05 Скептик.
12.00 Мерилiн Монро.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
14.55, 23.40 Бойовi сили.
15.55, 21.45 Рiчковi монстри.
16.50, 22.40 Замерзла планета.
18.45, 20.45 Їжа богiв.
01.40 Мiстична Україна.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00 Топ-матч.
06.15 Нiмеччина - Сербiя. Контр-

ольна гра.
08.05, 19.00 Огляд 1-го iгрового 

дня. Вiдбiр до Євро-2020.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Словаччина - Угорщина. 

Вiдбiр до Євро-2020.
12.10 Хорватiя - Азербайджан. 

Вiдбiр до Євро-2020.
13.55 Нiдерланди - Бiлорусь. Вiдбiр 

до Євро-2020.
16.05, 18.30 “Євровiдбiр 2020. 

Матч-центр”.
16.40 Австрiя - Польща. Вiдбiр до 

Євро-2020.
20.30, 23.40 “Головна команда”.
21.35 Live. Португалiя - Україна. 

Вiдбiр до Євро-2020.
00.30 Огляд 2-го iгрового дня. 

Вiдбiр до Євро-2020.
01.45 Болгарiя - Чорногорiя. Вiдбiр 

до Євро-2020.
03.35 Свiт Прем`єр-лiги.
04.05 Англiя - Чехiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
05.55 Програма передач.

УТ-1
07.00, 07.50, 21.00, 23.30, 05.15 

Новини.
08.00, 22.00, 03.55 ЧС з 

фiгурного катання 2019. 
Показовi виступи.

11.00 Х/ф “Марiя Терезiя”, 2 с.
13.00 Д/с “Кухня По”.
13.35, 05.35 Погода.
13.50 #ВУкраїнi.
14.25 Перший на селi.
14.55, 02.00 Бiатлон. Кубок 

свiту. IХ етап. Мас-старт 
12,5 км. Жiнки.

15.50 UA:Фольк.
16.50 Своя земля.
17.25, 02.45 Бiатлон. Кубок 

свiту. IХ етап. Мас-старт 
15 км. Чоловiки.

18.15, 03.30 UA:Бiатлон. Студiя.
18.40 Д/с “Мегаполiси”.
19.10 Передвиборна агiтацiя 

кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету. Та-
рута Сергiй Олексiйович.

19.30 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за ко-
шти Державного бюдже-
ту. Богомолець Ольга 
Вадимiвна.

19.49 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за ко-
шти Державного бюдже-
ту. Кошулинський Руслан 
Володимирович.

20.08 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду 
Президента України за 
кошти Державного бю-
джету. Тимошенко Юлiя 
Володимирiвна.

20.30 Д/с “Свiт дикої природи”.
21.25 #@)?$0 з Майклом Щу-

ром.
Êаíаë “1+1”
06.00 “ТСН”.
06.35 М/ф.
06.45 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45 “Свiт навиворiт 10: 

Бразилiя”.
10.45 Т/с “Слуга народу 2”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос країни 9”.

Iíòåр
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
1 0 . 0 0  “ О р е л  i  р е ш к а . 

Мегаполiси”.

11.00 “Орел i решка. Морський 
сезон 3”.

12.10 “Крутiше за всiх”.
14.10 “Смiття”.
16.00 Х/ф “Вiзьми мене штур-

мом”.
18.10 Х/ф “Мадам”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Неможливе”.
22.35 Х/ф “Декiлька примар-

них днiв”.
00.30 “Речдок”.
ICTV
07.55 Т/с “Вiддiл 44”.
11.35,  13.05 Х/ф “Мiс iя 

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

2”.
16.10 Х/ф “Мiсiя 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 

3”.
01.35 Х/ф “Брама. Час зiзнань”.
ÑТБ
05.55, 09.55 Хата на тата.
08.00 Холостяк. Як вийти замiж.
09.00 Страва честi.
1 4 . 4 5  М а с т е р Ш е ф . 

Професiонали.
19.00, 20.00, 02.15 Слiдство ве-

дуть екстрасенси.
21.00 Один за всiх.
22.15 Я соромлюсь свого тiла.
Íоâèé êаíаë
06.45, 08.05 Kids` Time.
06.50 М/с “Майлз з майбут-

нього”.
08.10 Х/ф “Елвiн i бурунду-

ки 3”.
10.00 М/ф “Тачки 3”.
12.00 Х/ф “Хербi: Божевiльнi 

перегони”.
14.00 Х/ф “Месники”.
16.50 Х/ф “Месники: Ера Аль-

трона”.
19.45 Х/ф “Доктор Стрендж”.
22.00 Х/ф “Дедпул”.
Êаíаë «Уêра¿íа»
06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
09.00 Т/с “Одна на двох”.
13.00 Т/с “Кров янгола”.
17.00 Т/с “Я заплачу завтра”, 

1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Оле-

гом Панютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Я заплачу завтра”.

23.00 Х/ф “Вiддам дружину в 
хорошi руки”.

00.50, 02.15 Iсторiя одного зло-
чину.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.15 “102. Полiцiя”.
09.10 ДжеДАI. Дайджест.
10.10 “Загублений свiт”.
13.10, 00.00 “Шаленi перегони”.
13.40 Т/с “Ласко - кулак Бога”.
15.30 Х/ф “Гарячi голови”.
17.05 Х/ф “Гарячi голови 2”.
18.50 Х/ф “Полiт Фенiкса”.
21.00 Х/ф “Хижаки”.
23.00 “ПроФутбол”.
ÍТÍ
07.40 Х/ф “Через Гобi та 

Хiнган”.
10.50 Х/ф “Беремо все на 

себе”.
12.20 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
16.00 “Таємницi кримiнального 

свiту”.
17.05 “Самооборона”.
18.05 “Крутi 90-тi”.
19.00, 02.05 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Людина-амфiбiя”.
21.30 Х/ф “Фанфан-тюльпан”.
23.25 Х/ф “Арес”.
МЕГА
06.00, 05.40 Бандитська Одеса.
07.25, 00.45 Мiстична Україна.
08.15, 18.35 У пошуках iстини.
10.05 Бойовi сили.
11.55, 21.00 Прихована правда.
13.55 Дика природа Африки.
14.25 Африканськi рiчки: дари 

дощiв.
14.55 Замерзла планета.
16.45 Рiчковi монстри.
21.55 Британiя: мiфи та легенди.
22.55 Їжа богiв.
23.45 Полювання на рибу-

монстра.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.35, 14.55 Огляд 3-го iгрового 

дня. Вiдбiр до Євро-2020.
10.00, 15.30, 22.30 Футбол 

News.
10.25 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.55, 13.50 “Головна команда”.
12.00 Португалiя - Україна. 

Вiдбiр до Євро-2020.
15.50 Live. Уельс - Словаччи-

на. Вiдбiр до Євро-2020.
17.55, 23.40 “Євровiдбiр 2020. 

Матч-центр”.
18.50 Live. Угорщина - Хорватiя. 

Вiдбiр до Євро-2020.
20.55 “Великий футбол”.
21.40 Live. Нiдерланди - 

Нiмеччина. Вiдбiр до 
Євро-2020.

00.10 Огляд 1-го iгрового дня. 
Вiдбiр до Євро-2020.

УТ-1
06.00, 21.30, 03.30 ЧС з фiгурного 

катання 2019. Танцi на льо-
ду. Довiльний танець.

09.25, 21.00, 23.30, 05.15 Новини.
09.35 Зворотнiй вiдлiк.
12.20 ЧС з фiгурного катання 

2019. Чоловiки. Довiльна 
програма.

15.55, 02.00 Бiатлон. Кубок свiту. 
IХ етап. Переслiдування 10 
км. Жiнки.

16.50 По обiдi шоу.
17.50 Своя земля.
18.10, 02.40 Бiатлон. Кубок свiту. 

IХ етап. Переслiдування 12,5 
км. Чоловiки.

19.10 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету. Пе-
тров Володимир Володи-
мирович.

19.30 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету. Зе-
ленський Володимир Алек-
сандрович.

19.49 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету. Шев-
ченко Iгор Анатолiйович.

20.08 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету. На-
ливайченко Валентин Алек-
сандрович.

20.30 Д/с “Свiт дикої природи”.

Êаíаë “1+1”
06.00, 23.40 “Свiтське життя”.
06.45 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 11.15, 12.20, 13.40, 15.00 

“Свiт навиворiт”.
16.30, 21.40 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка. Дiти”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Чистоnews”.
20.25 “Українськi сенсацiї”.
00.20 Д/ф “Рейган”.

Iíòåр
07.15 “Чекай на мене. Україна”.
09.05 “Слово Предстоятеля”.
09.15 Х/ф “Живе такий хлопець”.
11.20 Х/ф “Пiчки-лавочки”.
13.20 Х/ф “Калина червона”.

15.30 Х/ф “Не можу сказати “про-
щай”.

17.20 Х/ф “Єсенiя”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Крутiше за всiх”.
22.30 Творчий вечiр Валерiя Ле-

онтьєва.
01.05 Х/ф “Мiсто з ранку до 

опiвночi”.

ICTV
07.45 Я зняв!
09.35 Дизель-шоу.
1 0 . 5 5 ,  1 1 . 5 0  Особли во с т i 

нацiональної роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 “На трьох”.
13.35 Т/с “Фантом”.
16.40 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна 4: 

Протокол “Фантом”.
21.45 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна 2”.
00.00 Х/ф “Вовки”.
01.45 Х/ф “Дипломатiя”.

ÑТБ
04.15, 23.10 Хата на тата.
07.05 Страва честi.
08.00 Т/с “Зоя”, 1-8 с.
15.55 Холостяк.
19.00 МастерШеф. Професiонали.
02.35 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâèé êаíаë
05.25, 06.55 Kids` Time.
05.30 М/с “Майлз з майбутнього”.
07.00 Ревiзор. Магазини.
09.00 Таємний агент.
10.10 Таємний агент. Пост-шоу.
12.10 Гастарбайтери.
14.00 Хто зверху? (12+).
16.00 М/ф “Тачки 3”.
18.10 Х/ф “Месники”.
21.00 Х/ф “Месники: Ера Аль-

трона”.
23.50 Х/ф “Екстрасенси”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00, 03.00 Сьогоднi.
07.15, 05.30 Зоряний шлях.
08.10 Т/с “Серце матерi”, 1-7 с.
15.20 Т/с “”Серце матерi”.
16.00 Т/с “Одна на двох”, 1-3 с.
20.00 Т/с “Одна на двох”.
21.00 “Дивовижнi люди”.
23.00 Т/с “Час любити”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Час любити”.
03.50 Реальна мiстика.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.05 “102. Полiцiя”.
09.00 ДжеДАI. Дайджест.
10.00 “Загублений свiт”.
14.50 Т/с “Ласко - кулак Бога”.
16.45 Х/ф “Що приховує брехня”.
18.30 Х/ф “Збройний барон”.
20.45 Х/ф “Небезпечний Бангкок”.
22.40 Х/ф “Магнум Опус”.
00.10 Х/ф “Литовське весiлля”.
ÍТÍ
06.50 “Страх у твоєму домi”.
10.20 Х/ф “Командир щасливої 

“Щуки”.
12.10 Х/ф “Проект “Альфа”.
13.55 Х/ф “Краще раю”.
17.05 Х/ф “Фанфан-тюльпан”.
19.00 Х/ф “Осiннiй марафон”.
20.50 Х/ф “Незаперечний 2”.
22.45 Х/ф “Незаперечний 3”.
00.35 Х/ф “Арес”.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
07.35, 00.55 Мiстична Україна.
08.25, 18.20 У пошуках iстини.
10.00 Бойовi сили.
11.50 Британiя: мiфи та легенди.
12.45, 21.00 Прихована правда.
13.40 Африканськi рiчки: дари 

дощiв.
14.40 Замерзла планета.
16.30 Рiчковi монстри.
23.00 Їжа богiв.
23.55 Полювання на рибу-монстра.
01.45 Ризиковане життя.
05.15 Академiк Корольов.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00 “Ситкорiзи”.
06.30 Молдова - Францiя. Вiдбiр 

до Євро-2020.
08.15 Свiт Прем`єр-лiги.
08.45, 20.55 Огляд 2-го iгрового 

дня. Вiдбiр до Євро-2020.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Нiдерланди - Бiлорусь. Вiдбiр 

до Євро-2020.
12.10 Англiя - Чехiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
13.55 Болгарiя - Чорногорiя. Вiдбiр 

до Євро-2020.
16.05 Португалiя - Україна. Вiдбiр 

до Євро-2020.
17.55 “Головна команда”.
18.50 Live. Гiбралтар - Iрландiя. 

Вiдбiр до Євро-2020.
21.35 Live. Iталiя - Фiнляндiя. 

Вiдбiр до Євро-2020.
23.40 Грузiя - Швейцарiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
01.30 Швейцарiя - Румунiя. Вiдбiр 

до Євро-2020.

П’яòíèця

Íåдіëя

Ñóáоòа22 березня

24 березня

23 березня

  TV-4
Поíåдіëоê, 18 áåрåзíя
07.00, 16.00, 19.00, Провінційні вісті
08.00, 20.00 Єдина країна 
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
10.00, 18.00 Т.с. «Моє серце на-

полягає»
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 У фокусі Європа
12.40 Євромакс
13.10 Хіт-парад 
14.00 Х.ф. «Жива вода»
17.30 Про нас
19.20, 22.20 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.35 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Погляд зблизька
22.40 Х.ф. «П’ять супергероїв»

Віâòороê, 19 áåрåзíя
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00 

Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20 На гарячому 
07.35 Погляд зблизька
08.00 Єдина країна
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00 Час-Tайм
10.00, 18.00 Т.с. «Моє серце напо-

лягає» +16
11.00, 16.10 Година для дитини
11.50 «Кіндер ШОУ»
12.15 Shift. Життя в цифрі
12.30 Завтра-сьогодні 
13.00 Хіт-парад 
14.00 Х.ф. «Зламаний меч»
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
22.35 Х.ф. «Філадельфійський екс-

перимент» +16 

Ñåрåда, 20 áåрåзíя
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00 

Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20 На гарячому 
07.35 Межа правди
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00 Час-Tайм
10.00, 18.00 Т.с. «Моє серце напо-

лягає» +16
11.00, 16.10 Година для дитини
12.40 Shift. Життя в цифрі
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Загублений світ»
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
22.40 Х.ф.«Бруд» +18

Чåòâåр, 21 áåрåзíя
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00 

Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20 На гарячому 
07.35 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00 Час-Tайм
10.00, 18.00 Т.с. «Моє серце напо-

лягає» +16
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 Формула здоров’я

13.00 Хіт-парад 
14.00 Х.ф. «День батька» 
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Україна. Перезавантаження
21.30 Смачна мандрівка
22.35 Х.ф.«Знову 18» +12

П’яòíèця, 22 áåрåзíя
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00 

Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20 На гарячому 
07.35 Україна. Перезавантаження
08.30 Смачна мандрівка
09.00 Час-Tайм
10.00, 18.00 Т.с. «Моє серце напо-

лягає» +16
11.00, 16.20 Година для дитини
12.40 Сім’я від А до Я
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Знову до школи» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.30 Єдина країна
22.40 Х.ф.«Скарби да Вінчі» +16

Ñóáоòа, 23 áåрåзíя
07.00 Провінційні вісті
07.20 На гарячому
07.35 Х.ф.«Крихітка Джиммі»
09.00 Час-Tайм
09.30 Євромакс
10.00, 19.00, 22.00 Єдина країна
10.30 Завтра-сьогодні 
11.00 Про нас 
11.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.00 Смачна мандрівка
12.30 Х.ф.«Сара Бернар» 
14.30 «Кіндер ШОУ»
14.50 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Хлопчик -поліцейський» 
16.30 Сім’я від А до Я
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання
19.20 Творчий вечір Олега Герма-

на «Мелодія слова», 1-2 ч.
21.00 Реформи – це просто. Те-

леміст
22.30 Х.ф. «Викрасти поліцейсько-

го» +16 

Íåдіëя,24 áåрåзíя
08.00, 22.00 Єдина країна
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радості життя
09.30 Справжня ціна
10.15 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії зА-
рхикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 

11.45 Про кіно
12.00 «Кіндер ШОУ»
12.20 Мультфільми
12.30 Х.ф.«Хлопчик -поліцейський»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід
16.00 Реформи – це просто. Те-

леміст
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
20.00 Огляд світових подій
21.30 Українські традиції 
22.40 Х.ф.«Обітниця»

22.40 Х.ф. «Жива вода» 

  ТТБ
Поíåдіëоê,   18 áåрåзíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 “Своя земля”
9.33, 12.59 “Енеїда” 
10.00, 18.05, 22.15 “Тема дня”
10.30 Д/с “Неповторна природа”
11.00, 17.14 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29 Док.фільм
13.30, 17.00, 20.50 “Новини”
13.44 “Діалоги”
14.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.00 Д/с “Незвідані шляхи”
15.52 “Українська читанка”
16.00 РадіоДень “Життя+” 
16.30 #NeoСцена з Олегом Вер-

гелісом
17.40 “Разом”
18.30 Зворотний відлік №1 
21.15 “Спільно”
21.45 “Схеми. Корупція в деталях”

Віâòороê , 19 áåрåзíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Зворотний відлік №1 
11.20 “Розсекречена історія”
12.29 Док.фільм
12.59 “Енеїда” 
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
13.44, 19.23, 21.55 “Тема дня”
14.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.30 Д/с “Таємниці підводного світу”
16.00 РадіоДень “Життя+” 
16.30 #МузLove з Любою Мо-

розовою
17.14 “Wise cow”
17.40 “Спільно”
18.12 Т/с “Еліза”
19.52 “Разом”
20.18 “Лайфхак українською”
20.50 “Своя земля”
21.23 “Шахтарська зміна”
22.25 Д/ф “В Україні”

Ñåрåда, 20 áåрåзíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Документальний цикл “Кух-

ня По” 
9.33, 12.59 “Енеїда” 
10.00, 13.44, 18.04, 22.15 “Тема дня”
10.30, 15.00 Д/с “Неповторна природа”
11.00, 17.10 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29 Док.фільм
13.30, 17.00, 20.50 “Новини”
14.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.30 Д/с “Таємниці підводно-

го світу”
16.00 РадіоДень “Життя+” 
16.30 #КіноWALL з Сергієм Трим-

бачем
17.14 “Своя земля”
18.30 Зворотний відлік №2
21.10 “Наші гроші”
21.45 “Складна розмова”
22.40 Пліч-о-пліч  

Чåòâåр, 21 áåрåзíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Зворотний відлік №2 
11.32 “Розсекречена історія”
12.29 Док.фільм
12.59 “Енеїда” 
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
13.44, 19.23, 21.55 “Тема дня”
14.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.30 Д/с “Таємниці підводно-

го світу”
16.00 РадіоДень “Життя+” 

16.30 #NeoСцена з Олегом Вергелісом
17.15 “Wise cow”
17.40 “Чудова гра”
18.12 Т/с “Еліза”
19.52 “Букоголіки”
20.18 “Лайфхак українською”
20.50 “Складна розмова”
21.23 “Спільно”
22.25 “Наші гроші”

П’яòíèця, 22 áåрåзíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Документальний цикл “Кух-

ня По” 
9.33, 12.59 “Енеїда” 
10.00, 13.44, 18.04, 22.15 “Тема дня”
10.30, 15.00 Д/с “Неповторна природа”
11.00, 17.14 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29 Док.фільм
13.30, 17.00, 20.50 “Новини”
14.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.30 Д/с “Таємниці підводно-

го світу”
16.00 Д/ф “Чудова гра”
16.30 #БібліоFUN з Ростиславом 

Семківим
17.40 “Букоголіки”
18.30 Зворотний відлік №3
21.15 “Схеми. Корупція в деталях”
21.45 “Своя земля”
22.40 “Як дивитися кіно?”

Ñóáоòа, 23 áåрåзíя
7.00 М/с“Принцеса Сіссі” 
8.00 “Файний ранок”
9.34 “Хто в домі хазяїн?”
10.04 “Чудова гра”
10.34 Д/с “Неповторна природа”
11.04 Д/с “Таємниці підводного світу”
11.34 “Енеїда” 
12.30 “Двоколісні хроніки”
12.50 РадіоДень “Модуль знань” 
13.30, 14.05 “Українська читанка”
13.39 “Тема дня”
14.14 “Розсекречена історія”
15.15 РадіоДень “Книжкова лав-

ка. ТОП 7”
16.05 Вистава
18.04 Д/ф “Сильна доля”
19.00 “Новини”
19.16 “Діалоги”
19.48 “Лайфхак українською”
20.08 “UA: Фольк”
21.00 #МузLove з Любою Мо-

розовою
21.30 #NeoСцена з Олегом Вергелісом
22.00 Д/ф “Сильна доля”

Íåдіëя, 24 áåрåзíя
7.00 М/с“Принцеса Сіссі” 
8.00 “Додолики”
8.30 “Файний ранок”
9.34, 16.48 “Хто в домі хазяїн?”
10.0, 16.18  “Чудова гра”
10.34 Д/с “Неповторна природа”
11.04 Д/с “Таємниці підводного світу”
11.34 “Енеїда” 
12.30 “Двоколісні хроніки”
12.50 РадіоДень “Модуль знань” 
13.30, 14.05, 15.10 “Українська 

читанка”
13.39 “Тема дня”
14.14 Д/с “Незвідані шляхи”
15.18 “Букоголіки”
15.48 Д/Ф “Відкривай Україну”
17.14 “Лайфхак українською”
17.23, 22.00 “UA: Фольк”
18.30 “Спільно”
19.00 “Розсекречена історія”
20.00 “Разом”
20.30 Д/ф “В Україні”
21.00 #БібліоFUN з Ростиславом 

Семківим
21.30 #КіноWALL з Сергієм Трим-

бачем
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Цілющі краплини 

народної медицини

БДЖОЛИНИЙ ПИЛОК:
 як вживати і що лікує 

Бджолиний пилок – це пилок з квітів та інших 
рослин, який бджоли зібрали і обробили 
своїми ферментами. Після потрапляння 

до комах він називається обніжжям. Цінність 
його полягає в тому, що вміст поживних речовин 
у цьому продукті бджільництва в кілька разів 
перевищує аналогічні показнику в меді. Для 
прикладу: в обніжжі вміст білка може досягати 30 
відсотків, що прирівнює його користь до молока і 
м’яса. Бджоляр, для того, щоб зібрати пилок будує 
у вулику спеціальні перешкоди, за рахунок яких 
комахи струшують частину пилку в заздалегідь 
встановлений лоток.

Корисні властивості бджолиного пилку
Бджолине обніжжя також містить цілий набір корисних 

елементів, серед яких: хром, свинець, мідь, залізо, селен, амі-
нокислоти, фолієва кислота, калій і кальцій. Всього в цьому 
продукті 27 металів, а також фруктоза, глюкоза, ряд вітамінів 
групи В (В1, В2 і В6), С, Е і А. Бджолиний пилок – це природні 
антибіотики, такі, як фітонциди і фітогормони.

Співвідношення всіх перерахованих вище компонентів 
ідеально збалансоване природою. Пилок, який потрапляє до 
бджіл і проходить через їх лапки, припиняє бути алергеном. 
Він із збудника порушень в імунному балансі стає речовиною, 
що сприяє його зміцненню. Як і будь-який продукт пасіки, об-
ніжжя має ряд цілющих властивостей, які допомагають по-
бороти такі серйозні недуги: недокрів’я, гіпертонію, хвороби 
нервів, а також проблеми ендокринного характеру.

Чим корисний для жінок
За науковими дослідженнями, жінки, які вживають бджо-

лине обніжжя, помітили колосальні зміни в своєму організ-
мі. Зазначалося, що на зміну безсонню приходить здоровий 
і спокійний сон, налагоджується цикл, шкіра стає пружною і 
еластичною, при цьому має здоровий колір, зникають прищі, 
з’являється бадьорість. При регулярному прийомі цілюща дія 
відчувається вже через 2 тижні. 

Корисні властивості для чоловіків
Молодість представників чоловічої статі багато в чому за-

лежить від сексуальних можливостей. Коли спостерігається 
спад ерекції, джентльмени цей момент переживають дуже 
болісно: стають депресивними, дратівливими, млявими, де-
які втрачають інтерес до життя. Виявляється, продовжити 
сексуальне життя чоловіка цілком можливо без застосування 
синтетичних ліків. Вживання пилку впливає на кровотворен-
ня, очищує судини, підвищує м’язовий тонус, за рахунок чого 
статева функція відновлюється. Причому, організм насичу-
ється корисними вітамінами, прискорюється обмін речовин, 
відзначається приплив сил, поліпшення настрою і багато ін-
ших позитивних змін.

Лікувальні властивості для дітей
Малюк швидко зростає, багато рухається, прагне до знань, 

а для підтримки організму необхідне повноцінне, правильне 
харчування з рясним вмістом поживних мікроелементів. За-
безпечити дитині раціон з достатнім набором вітамінів прак-
тично неможливо. Але вихід є, бджолиний пилок - вірний 
помічник для здорового розвитку та формування сильного 
імунітету маленьких непосид. За даними статистики, діти, які 
вживають пилок, менше хворіють на застудні захворювання, 
а при виявленні вірусу швидше одужують. Також малюки спо-
кійно сплять і набираються сил для нового дня.

Як правильно вживати 
Для всіх існує правило - це дотримання регулярності при-

йому і не перевищувати дозування. Для дорослих - 1 чайна 
ложка з ранковим сніданком або перед сном, для дітей - по-
ловина чайної ложки вранці або ввечері. 

Якщо мучить безсоння, то краще засіб вживати на ніч. Він 
надає загальну заспокійливу дію, допомагає організму роз-
слабитися і відправитися в світ сновидінь без пробудження 
до ранку. У разі поганого пробудження, відчуття тривожності 
вранці, краще прийом пилку здійснювати на сніданок.

Кому не можна?
Пам’ятайте: якщо є алергія на продукти бджільництва - 

пилок необхідно виключити з раціону. 

У ламінарії міститься велика кількість 
вітамінів А, В1, В2, В12, С, D, Е, мікро- 
і макроелементів, чим і пояснюється 

позитивний ефект від включення цієї 
рослини в раціон. Бура морська водорість 
багата йодом, бромом, марганцем, 
магнієм, натрієм, калієм, кобальтом, 
цинком, залізом, фосфором. Високий 
вміст в листках ламінарії цих речовин 
пояснюється середовищем, в якому росте 
рослина – солі зазначених речовин у 
великій кількості розчинені у морській 
воді. Присутні в морській капусті також 
органічні кислоти і полісахариди.

Включення морської капусти в повсякденний 
раціон сприяє нормалізації процесу обміну речо-
вин в організмі, знижує рівень холестерину в крові, 
перешкоджає виникненню тромбів, підвищує іму-
нітет. Багато вчених пов’язують довголіття япон-
ців з частим вживанням в їжу саме цього продукту. 
Більш того, згідно з останніми дослідженнями, екс-
тракт бурих морських водоростей здатний запобіг-
ти зростанню пухлин.

Як харчовий продукт морська капуста сприят-
ливо впливає на травну систему, сприяє виведен-
ню з організму шлаків і токсинів, радіонуклідів і 
солей важких металів. Проходячи по шлунково-
кишковому тракті людини, ламінарія діє, як губка: 
вона поглинає воду і збільшується в об’ємі, подраз-
нюючи при цьому слизову оболонку кишківника 
і покращуючи його перистальтику. В тому числі 
й з цієї причини морську капусту рекомендовано 
включати в дієтичний раціон для схуднення.

Вживання в їжу морської капусти впливає на ро-
боту щитовидної залози, нормалізує гормональний 
фон людини, підвищує розумову і фізичну актив-
ність, а також є продуктом-афродизіаком, стимулює 
сексуальну функцію у чоловіків і жінок. Доведено, 
що вживання морської капусти є досить ефектив-
ною профілактикою облисіння. Також морська ка-
пуста використовується для проведення процедур 
обгортання в косметичних цілях, а екстракт росли-
ни входить до складу різних кремів і шампунів.

У кулінарії морська капуста використовується 
у свіжому, сушеному і консервованому вигляді. За-
звичай її подають у салатах або використовують у 
приготуванні інших страв. У сухому вигляді ламіна-
рію продають у вигляді пластин і брикетів. Порошок 
з сухої морської капусти, а також гранули ламінарії 
широко застосовують в якості біологічно активної 
добавки до їжі. Препарати з морської капусти ре-
комендовані в ролі загальнозміцнюючого засобу, 
при атеросклерозі, для профілактики і лікування 
ендемічного зобу, гіпотиріозу, легких форм базедо-
вої хвороби, при ентероколітах, проктиті і запорах. 
Рекомендована денна доза становить всього 2 чай-
ні ложки сухої морської капусти в день. Порошок та 
гранули вживають у ще меншому обсязі.
Застосування в народній медицині

Як загальнозміцнюючий засіб, для боротьби з 

фізичною та розумовою втомою рекомендується 
вживати щодня по половині чайної ложки порошку 
морської капусти протягом 2-4 тижнів. Зазначений 
обсяг порошку можна використовувати як припра-
ву до салатів, а можна їсти на ніч, запиваючи склян-
кою теплої води.

Для профілактики ендемічного зобу порошок 
морської капусти вживають щодня в набагато мен-
шому обсязі: протягом тижня потрібно їсти всього 
1 чайну ложку засобу. При нежиті та гаймориті ви-
користовуються інгаляції з морської капусти. Для 
їх проведення 1 чайна ложка сухої морської капус-
ти заварюється в склянці окропу, над цим відваром 
рекомендується дихати під рушником 5-10 хвилин.

Для процедури можна використовувати спеці-
альні інгалятори, ефект буде тільки кращим. При 
запаленні горла 1 чайну ложку морської капусти 
заливають склянкою гарячої води, настоюють про-
тягом 15-20 хвилин. Настій проціджують і викорис-
товують для полоскань горла 2-3 рази в день. 

При болях у суглобах і екземі використовують 
компреси з морської капусти. Трохи сухої рослин-
ної сировини заливають окропом і залишають її 
розбухати на 20-30 хвилин, потім воду зливають, а 
водорості накладають на хворе місце, фіксують це-
лофаном і утеплювальною пов’язкою. Тривалість 
процедури повинна становити 1-2 години, повто-
рювати її можна кілька разів на тиждень.

При артриті, ревматизмі і шкірних захворюван-
нях можна приймати ванни з морською капустою. 
Для цього робиться настій з 4 столових ложок по-
рошку морської капусти на літр окропу. Ламінарію 
заварюють в термосі і залишають настоятися про-
тягом 12 годин, потім цей засіб додають в теплу 
ванну. Приймати такі ванни можна кілька разів на 
тиждень.

Протипоказання 
Через великий вміст йоду морська капуста про-

типоказана людям з непереносимістю цієї речови-
ни, а також хворим, яким заборонені йодовмісні 
продукти. В силу високої активності препаратів на 
основі ламінарії при будь-яких серйозних захворю-
ванням перед вживанням таких засобів необхідно 
проконсультуватися з фахівцем. Також морська 
капуста протипоказана при захворюваннях нирок 
і шлунково-кишкового тракту в гострих формах, 
при геморагічному діатезі, кропив’янці, фурунку-
льозі. Не рекомендується цей продукт жінкам під 
час вагітності.

Грецькі вчені виявили, 
що тривалий 
перегляд телевізора 

та сидячий спосіб життя 
може збільшити ризик 
серцево-судинних хвороб.

Дослідники з Афінського на-
ціонального університету про-
аналізували дані 2 тисяч людей. 
Добровольці віком від 40 до 99 
років проходили кілька тестів 
для визначення стану артерій. 
Також учасники пройшли УЗД 
для вимірювання товщини вну-
трішньої частини артеріальної 
стінки. Саме товщину стінки 
артерій пов’язують з накопи-
ченням відкладень і високим 
ризиком розвитку інсульту.

Експеримент показав, що 
у тих людей, які частіше ди-

вилися телевізор, ймовірність 
виникнення бляшок у судинах 
вдвічі вища, ніж у людей, які 
рідко дивляться телевізійні 
передачі. Множинні холестери-
нові бляшки виявляють у ко-
ронарних та сонних артеріях, 
судинах головного мозку при 
інфаркті міокарда, інсульті, 
тощо. 

Люди, які вели актив-
ний спосіб життя, мають 
більш еластичні артерії, 
що зменшує ризик захво-
рювань серця та інсульту.

Вчені зазначили, що 
перегляд телевізора 
більше ніж 21 години на 
тиждень збільшує ризик 
гіпертензії на 68% та діа-
бету на 50% у порівнянні 
з тими, хто мало користу-

ється пристроєм.
Покращити стан артерій 

може вживання енергетичного 
сніданку, що містить молоко, 
хліб, сир і пластівці. У 15% лю-
дей, які пропускають сніданок, 
виявляли жорсткість артерій, а 
ранковий прийом їжі знижував 
цей показник на 6,3%.

Не любите морську капусту? 
Вона може врятувати від багатьох хвороб 

Яка звичка призводить до хвороб серця та інсульту?
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Овочевий суп

ПОТРІБНО: 1 болгарський 
перець, 1 цибулина, 1 морквина, 
1 кабачок або пів капустини, 1 
банка томатів у власному соку, 1 
банка консервованої квасолі, 65 
г дрібних макаронів, оливкова 
олія, лаврове листя, сіль, перець, 
цукор, цедра 1 апельсина 

ПРиГОТУВАННЯ: розігріти 
у 2-літровій каструлі 2 ст. л. олії, 
додати дрібно нарізану цибулю 
і моркву, перець і обсмажувати 
овочі близько 5 хвилин. Дода-
ти кабачок і томати. Як тільки 
прогріється - залити окропом. 
Посолити, всипати трохи цукру, 
поперчити, покласти лавровий 
листок і варити 5 хвилин. До-
дати в суп апельсинову цедру, 
макарони і промиту квасолю з 
банки. Варити ще 10 хвилин.

Квасолевий суп  
з томатами

ПОТРІБНО: 2 банки консер-
вованої червоної квасолі, 5 по-
мідорів, 1 цибулина, 1 морк-
ва, 1-2 зубчики часнику, 3 cт. л. 
томатної пасти, соняшникова 
олія, сіль і перець за смаком. 

ПРиГОТУВАННЯ: цибулю, 
моркву і часник дрібно нарі-
зати і обсмажити в каструлі на 
рослинній олії до золотистого 
кольору. Помідори нарізати ку-
биками і додати в каструлю. До-
дати 1 банку квасолі, томатну 
пасту і тушкувати приблизно 
10 хвилин. Зняти з вогню, роз-
бити блендером. Влити 600 мл 
гарячої води, викласти другу 
банку квасолі, підсолити і при-
правити перцем. Довести до ки-
піння і розлити по тарілках.

 Салат з рису і овочів
ПОТРІБНО: 150 г рису, 1 ве-

ликий болгарський перець, 2 
середніх помідори, 1 морква, 2 
маленьких маринованих огір-
ка, пучок зеленої цибулі, зе-
лень, олія, сіль за смаком.

ПРиГОТУВАННЯ: рис про-
мити, відварити в підсоленій 
воді в пропорції 1:3. На велико-
му вогні довести до кипіння, пе-
ріодично помішуючи, щоб рис 
не пригорів, потім зменшити во-
гонь і варити 15-20 хвилин. Гото-
вий рис охолодити, промивши в 
друшляку проточною водою.

Перець, помідори і огірки на-
різати невеликими кубиками, 
моркву натерти на крупній терт-
ці, подрібнити цибулю та іншу зе-
лень. Змішати всі овочі з охоло-
дженим рисом, посолити, запра-
вити олією, прикрасити зеленню. 

Картопляні човники
ПОТРІБНО: 5 картоплин се-

реднього розміру, 0,5 кг пече-
риць або інших грибів, 3 цибу-
лини, 2-3 зубці часнику, олія для 
смаження, сіль, приправа гриб-
на, перець чорний мелений.

ПРиГОТУВАННЯ: картоплю 
почистити, помити, розрізати 
кожну вздовж і вийняти середи-
ну, зробивши човник. «Дно» чов-
ника трошки зрізати, щоб суден-
це рівно стояло. Човники прива-
рити в підсоленій воді до напівго-
товності, охолодити. Далі приго-
тувати начинку. На сковороді під-
смажити дрібно покришену цибу-
лю та часник, додати нарізані гри-
би і готувати, поки не випаруєть-
ся рідина. Тоді посолити, поперчи-
ти, додати грибну приправу. Окре-
мо притушити картоплю, вийняту 
з човників, змішати з грибною на-
чинкою. Начинку перемолоти на 
м’ясорубці чи подрібнити в блен-
дері. Начинити човники фаршем 
і запекти до рум’яності на деці чи 
сковорідці, змащеній олією.

Овочеві котлети

ПОТРІБНО: 4 картоплини, 2 
моркви, 1 цибулина, 1 зуб. час-
нику, 3 ст. л. консервованої ку-
курудзи, 3 ст. л. консервованого 
зеленого горошку, 0,5 лимона, 
зелень (петрушка, кріп, зелена 
цибуля), 3 ст. л. борошна, 200 мл 
води, 100 г панірувальних суха-
рів, 4 ст. л. олії, мелений корі-
андр, паприка, карі, чорний ме-
лений перець та сіль за смаком.

ПРиГОТУВАННЯ: відвари-
ти картоплю і моркву в шкірці. 
Моркву - приблизно 5 хвилин, 
картоплю - 30 хвилин. Почисти-
ти овочі. Картоплю розтовкти в 
однорідне пюре, посолити, дода-
ти спеції, лимонний сік. Моркву 
дрібно порізати. Також подріб-
нити цибулю, часник і зелень. 
З'єднати всі овочі, кукурудзу, го-
рошок і перемішати. З отрима-
ної маси сформувати невеликі 
пісні овочеві котлети. Перед ти, 

як смажити котлети, приготува-
ти тісто. Для цього змішати бо-
рошно з водою і сіллю.

Занурити кожну котлетку в 
тісто, обваляти у панірувальних 
сухарях і викладати на розігріту 
сковороду з олією. Обсмажувати 
пісні овочеві котлети на серед-
ньому вогні з обох боків до золо-
тистої рум'яної скоринки. Пода-
вати пісні овочеві котлети гаря-
чими, посипавши зеленню. Сма-
кує, як самостійна страва або з 
будь-яким гарніром.

Галушки картопляні

ПОТРІБНО: 1 кг картоплі, 
5-6 ст. л. борошна, 1 цибулина, 3 
ст. л. вершкового масла або рос-
линної олії.

ПРиГОТУВАННЯ: карто-
плю почистити, відварити, ви-
студити і пропустити через 
м’ясорубку. Додати борошно, 
сіль, перець і замісити карто-
пляне тісто. (Якщо вийде занад-
то рідке, додати борошна). З тіс-
та сформувати ковбаски діаме-
тром 2 см і нарізати галушки 
(довжина галушок приблизно 
4 см). Цибулю порізати кубика-
ми і обсмажити в маслі або олії. 
Скип’ятити воду, посолити, в 
окріп опустити галушки і вари-
ти протягом 2-3 хв. Галушки ви-
йняти і полити олією з цибулею.
Пісна овочева запіканка

ПОТРІБНО: 8-10 великих 
картоплин, 2-3 морквини, 350-
400 г грибів, 4-5 помідорів, сіль, 
чорний мелений перець і піс-
ний майонез.

ПРиГОТУВАННЯ: сиру кар-
топлю порізати тонкими плас-
тинами. Моркву терти на круп-
ній тертці. Помідори порізати 
тонкими кільцями. Гриби порі-
зати тонкими пластинами. Взя-
ти форму для запікання, змас-
тити її олією і викласти запікан-
ку наступним чином: картопля, 
морква, гриби, помідори, карто-
пля. Кожен шар посолити і по-
перчити. Останній шар картоплі 
рясно змастити пісним майоне-
зом і поставити в розігріту духо-
вку. Запікати 1 годину при тем-
пературі 200 градусів.

Плов із сушених грибів
ПОТРІБНО: Сушені гриби 

- 40 г, вода - 1,5 склянки, рис - 
150-200 г, олія - 80 г, морква 

-100 г, ріпчаста цибуля - 50 г, ме-
лена кіндза - 3-4 г, сіль, перець 
- за смаком.

ПРиГОТУВАННЯ: сушені 
гриби промити і замочити в хо-
лодній воді на 3-4 години. По-
тім дрібно нарізати і зварити в 
тій же воді. Цибулю дрібно на-
різати, моркву натерти на круп-
ній тертці. Все підсмажити на 
олії. Покласти в бульйон із гри-
бами, туди ж додати перебра-
ний промитий рис, посолити. 
Накрити кришкою і тушкувати. 
За 10 хвилин до готовності до-
дати мелену кіндзу (коріандр) і 
мелений чорний перець.

Чебуреки пісні
ПОТРІБНО: 0,5 л води, 700 

г борошна, 1 склянка олії, сіль, 
перець за смаком.

НАЧиНКи: грибний фарш, 
квашена капуста, смажена з ци-
булею або цибуля, смажена з 
морквою.

ПРиГОТУВАННЯ: у воді роз-
вести сіль за смаком, додати чор-
ний мелений перець, просіяне 
борошно і замісити тісто. Тісто 
повинно бути еластичним. Роз-
качати тонкі коржі товщиною 
3 мм і діаметром близько 20 см. 
На одну сторону коржа поклас-
ти приготовлену начинку нетов-
стим шаром, а іншою стороною 
накрити, добре зліпити краї че-
бурека і наколоти виделкою в 
кількох місцях. Смажити в олії.

Голубці з грибами

ПОТРІБНО: 1 капустина, 
300 г свіжих чи 200 г сушених 
грибів, 2-3 цибулини, 1 склян-
ка сирого пшона, олія, сіль, го-
ловка часнику. 

ПРиГОТУВАННЯ: з капусти-
ни видалити качанчик, покласти 
у гарячу підсолену воду і довести 
до кипіння. Зняти з вогню, дати 
трохи охолонути, злити воду, ро-
зібрати на окремі листки, зрізав-
ши або злегка відбивши череш-
ки. Гриби відварити у підсоленій 
воді, дрібно порізати і підсмажи-
ти на олії з цибулею. Пшоно про-
мити і запарити крутим окро-
пом на 15-20 хв. Потім злити воду 
і змішати з грибами й цибулею. 
Цей фарш посолити до смаку, по-
класти на кожен капустяний лис-
ток і, щільно загорнувши конвер-
том чи ріжком, скласти у казан-
чик. Залити відваром з грибів і 
поставити на невеликий вогонь у 
духовку чи піч. Часничину почис-
тити, розтерти з сіллю, щедро за-
правити олією. Коли голубці бу-
дуть готові, викласти їх на таріль, 

і полити часниковим соусом. Їсти 
можна гарячими й холодними. Це 
чудова пісна страва.
Яблучні кекси з курагою

ПОТРІБНО: 200 г борошна, 
100-150 г цукру, 1,5 ч. л. розпушу-
вача, 1 ч. л. кориці, 4 ст. л. олії, 250 
г яблучного пюре, жменя кураги. 

ПРиГОТУВАННЯ: курагу 
дрібно порізати. Борошно, цу-
кор, розпушувач, корицю і ку-
рагу змішати у великій мис-
ці. Яблучне пюре змішати з рос-
линною олією. З’єднати яблучне 
пюре і масло з сухими інгредієн-
тами. Змастити форми рослин-
ною олією і наповнити їх тістом. 
Пекти при температурі 180 гра-
дусів близько 30 хвилин. Готов-
ність перевірити дерев’яною па-
личкою. Остудити у духовці, по-
сипати кекси цукровою пудрою. 
Аби приготувати пюре, потріб-
но запекти яблука у духовці (ви-
даливши серцевину), потім по-
дрібнити, додавши трохи води. 
Шкірку викинути. Або взяти го-
тове яблучне пюре для дитячого 
харчування.
Фруктово-желейний торт

ПОТРІБНО: для тіста - 250 г 
борошна, 200 г цукру,1 ч. л. розпу-
шувача, 6 ст. л. оливкової олії, 250 
мл води (соку, сиропу), щіпка солі,

ДЛЯ КРЕМУ: 300 мл ягідно-
го соку, 60 г манної крупи, цу-
кор за смаком,

ДЛЯ НАЧиНКи: 300 г кон-
сервованих фруктів (персики, 
яблука, ананаси, полуниця), 
100 г горіхів, желе для торта.

ПРиГОТУВАННЯ: з'єднати 
просіяне борошно, розпушувач і 
цукор. Влити у суху суміш олію 
і воду (або фруктовий сироп). 
Залежно від солодкості сиро-
пу, відкоригувати кількість цу-
кру. Замісити тісто із консистен-
цією сметани. Помістити тісто в 
змащену олією форму і випіка-
ти у розігрітій до 180°С духовці 
25-30 хвилин. Готовий корж за-
лишити у формі, щоб охолов. Ви-
лити у каструлю фруктовий сік, 
додати за смаком цукор, насипа-
ти манку і, помішуючи, довести 
до кипіння. Варити крем на по-
вільному вогні, постійно помі-
шуючи, поки він не загусне, 5-7 
хвилин. Потім остудити і збити 
блендером до стану білого мусу.

Корж просочити фрукто-
вим сиропом, змастити кремом, 
зверху гарно викласти фрукти. 
Потім торт залити желе і зали-
шити, щоб застиг. Дістати з фор-
ми, з боків обсипати горішками.

З 11 березня розпочався Великий піст. У цей період дуже важливо не лише 
відмовитися від продуктів тваринного походження, алкоголю та інших 
поганих звичок, а й утримуватися від поганих думок, робити більше 
хороших вчинків та молитися. Під час посту можна харчуватися ситно і 
смачно. Пропонуємо добірку рецептів пісних страв на Великий піст. 

Смачні і корисні 
страви 
до посту
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ДО УВАГИ ПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ. ПрАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ» ПОВІДОМЛЯЄ:
Телефони Контакт-центру ПрАТ «Тернопільгаз»:
(0352) 51-99-04, 097-051-99-04  (Київстар), 
095-051-99-04 (Vodafone)

Оскільки розрахунковим періодом є календарний місяць, то за період від дати по-
дання показника до його закінчення об’єм природного газу буде визначено розрахун-
ковим методом згідно з вимогами Кодексу газорозподільних систем. 

У разі невідповідності розрахункового показника фактичному його уточнення 
можна здійснити після 5-го числа місяця, що наступає за розрахунковим.

У зв’язку з численними зверненнями побутових 
споживачів, яким довелось зіткнутись з 
незручностями при зверненні в «Особистий кабінет» 

та Контакт-центр для передачі показників лічильників 
газу в період з 01 по 05 лютого 2019 року, ПрАТ 
«Тернопільгаз» повідомляє, що зазначені сервіси для 
передачі показників лічильників працюють безперервно, 
тобто подати фактичний показник лічильника можна і 15-
го, і 20-го числа поточного місяця.

Програма кредитування житла 
від Blago developer до 20 років

Детальніше про умови отри-
мання державного кредиту роз-
повів Аналітичний центр blago 
developer.

Отримати пільгове кредиту-
вання на новозбудоване житло 
можуть молоді сім‘ї та одинокі 
особи віком до 35 років. Умова-
ми для надання довгостроково-
го кредиту є:

- відсутність власного житла;
- реєстрація на обліку грома-

дян, що потребують поліпшення 
житлових умов;

- наявність власного нерухо-
мого майна площею не більше 
13,65 кв.м.

- реєстрація у базі даних про 
внутрішньо переміщених осіб, 
які мають нерухоме майно тіль-
ки на тимчасово окупованій те-
риторії.

Таким чином, кожна молода 
сім‘я чи особа, що потребує кращих 

житлових умов, може стати учасни-
ком програми та отримати вигід-
ний кредит, виплачуючи його про-
тягом 20 років. Сума позики зале-
жить від вартості квадратного ме-
тра та нормативної площі на кож-
ного члена сім‘ї (21 кв.м на кожно-
го члена сім‘ї + 10,5 кв. м на сім‘ю).

Завдяки програмі довгостро-
кового кредитування тисячі 
українців вже переїхали в омрія-
ну квартиру.

Дана програма соціального 
кредитування діє у ЖК Паркова 
Алея, містечко «Соборне» та ра-
йон Manhattan.

Крім цього, компанія «Blago 
developer» пропонує своїм клі-
єнтам програму безвідсоткового 
розтермінування виплат до двох 

років на квартири у всіх ЖК, в 
тому числі й елітних комплексах. 

Вважаєте, що квартири біля 
міського озера не по кишені? Ком-
панія «Blago developer» пропонує 
варіант здійснення Вашої мрії.

Купити квартиру в Івано-

Франківську на вигідних умо-
вах можна у ЖК Паркова Алея, 
Comfort Park, містечко «Собор-
не», Район Manhattan, комплек-
сі елітних апартаментів Parus 
від будівельної компанії «Blago 
developer».

Компанія «Blago developer» – один з найбільших 
забудовників в Івано-Франківську, активно 
співпрацює з державними фондами, що 

опікуються малозабезпеченими українцями. Тому 
черговим кроком у соціальній діяльності компанії 
стала участь у програмі кредитування житла терміном 
до 20 років.

Тернопільський  
національний  економічний 

університет  
IV рівня акредитації, відповідно  

до Закону України  
«Про вищу освіту»,  

оголошує конкурс  
на заміщення  

вакантних посад: 
- професора кафедри міжнародної економі-

ки; 
- професора кафедри економічної безпеки та 

фінансових розслідувань.
Вимоги до кандидатур на посаду: науко-

вий ступінь доктора наук.  
Термін подання документів - один місяць з 

дня опублікування оголошення. 
Перелік документів, які подаються на ім’я 

ректора університету: заява про участь у кон-
курсі; особовий листок з обліку кадрів; автобіо-
графія; засвідчені в установленому порядку ко-
пії документів про вищу освіту, наукові ступені 
і вчені звання; список наукових та навчально-
методичних праць і винаходів. 

Додаткова інформація щодо основних функ-
ціональних обов’язків, розміру та умов оплати 
праці надається кадровою службою. (Праців-
ники ТНЕУ для участі у конкурсі подають заяву 
на ім’я ректора, оновлений список наукових та 
навчально-методичних праць).

Документи надсилати за адресою: ТНЕУ, 
вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020. Де-
тальніше з умовами конкурсу можна озна-
йомитись у вченого секретаря ТНЕУ за тел: 
(0352) 47-50-62.

Надзвичайні новини

Кругленька сума 
заощаджень зникла 
з квартири 78-річної 

жительки Тернополя після 
візиту двох незнайомок. В 
обідню пору до її квартири 
постукали двоє невідомих 
жінок, які представилися 
працівницями газової служби. 
Вони сказали, що у будинку 
чути запах газу, і попросили 
пенсіонерку перевірити 
справність обладнання. 
Допоки  старенька 
метушилася на кухні, одна 
зі зловмисниць проникла до 
кімнати і викрала зі сховку 15 
тисяч гривень. 

Два шахрайства з банківськими 
картками задокументували правоо-
хоронці Тернопільського відділу по-
ліції. На мобільний телефон потер-

пілих подзвонив чоловік, предста-
вився працівником банку та повідо-
мив, що рахунок начебто заблокова-
но через спробу несанкціоновано-
го доступу, тож слід негайно зміни-
ти паролі. Двоє тернополян зроби-
ли це й втратили 900 та 12,5 тисяч 
гривень кожен. А мешканцю Хорост-
кова «пощастило» найбільше: зло-
вмисник зумів зняти понад 32 тися-
чі з картки. 

Це лише кілька випадків шах-
райств, поширені на Тернопільщи-
ні, розповідають в обласному управ-
лінні поліції. За усіма фактами шах-
райства відкрито кримінальні про-
вадження. 

- Аби не потрапити в шахрай-
ські пастки, слід не довіряти незна-
йомцям конфіденційну інформа-
цію. Вкотре нагадуємо, що жоден 
банківський працівник не телефо-
нує до клієнтів з запитами про за-

хисні коди, номери банківських кар-
ток тощо.  Будь-які фінансові опе-
рації працівники фінансових уста-
нов здійснюють у відділеннях бан-
ку, - кажуть правоохоронці.

Останнім часом в області почас-
тішали і випадки, коли зловмисники 
представляються працівниками різ-
них служб та під будь-якими приво-
дами проникають до помешкань лю-
дей. У зоні ризику - пенсіонери.  Пра-
воохоронці закликають людей  бути 
обачними, не впускати до своїх до-
мівок незнайомих осіб. У людей, які 
представляються працівниками пен-
сійного фонду, газової служби, водо-
каналу, інших комунальних, соціаль-
них служб слід попросити показати 
посвідчення. Ще краще – зателефо-
нувати до тієї організації, яку ці осо-
би представляють, щоб пересвідчи-
тись, що вони дійсно там працюють.

Софія ДЕМЧУК.

Шахраї виманюють  
у жителів Тернопільщини  
сотні тисяч гривень
До вас прийшли працівники газової служби чи дзвонять з банку? Не вірте одразу!
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Замовити вітання для своїх 
рідних, близьких та друзів 

можна безпосередньо  у 
редакції  тижневика 

“Наш ДЕНЬ“,  або за 
телефоном (068) 364-08-54.  

 

Потрібні 
охоронці

Вахта. Київ. 
Житло надаємо 
безкоштовно.

050-410-01-19
097-255-88-85

Вітаємо! 
Порядну, надійну 
людину, вмілого 

керівника і лікаря-
професіонала, щирого 

приятеля нашого 
видання

 Омеляна 
Миколайовича 

                  Гулька
                    з ювілеєм! 

Нехай колосяться рясні жита у полі,
Й добро у Вашім домі прибува,
І хай по Божій милостивій волі,
Ідуть угору справи всі щодня.
Хай буде все міцним, 

передусім – здоров’я,
Живуть повага й злагода в сім’ї,
І серце, що наповнене любов’ю,
Хай  б’ється неустанно до ста літ!

З повагою – колектив
 газети «Наш ДЕНЬ». 

Вітаємо!
Добру невістку, щиру 

братову
Катерину 

Святославівну 
Ожгу із Ланівців

з 30-річчям!
Всією родиною щиро вітаємо,
Довгого віку і щастя бажаємо.
Хай радість у дім щодня приходить,
Хай тільки все добре відбувається.
Нехай удача не підводить
І щастя в серці відчувається.
Хай гарними будуть і будні, і свята,
Щодня, щогодини – в усьому щастить
Щоб знов зустрічать ювілеї і дати,
І аж до сторіччя в здоров’ї прожить!
Хай множиться радість, хай добре все буде,
Хай люблять Тебе діти і шанують всі люди,
Живи у любові щаслива й здорова
Під Матінки Божої світлим покровом!

З повагою - свекор Микола, свекруха Надія, бра-
това Людмила із сім’єю і вся рідня.

Вітаємо!
Головного лікаря Лановецької КЦРЛ
Омеляна Миколайовича 

Гулька
із ювілеєм!

Бажаємо теплоти, дружніх стосунків, 
спокою і миру в душі, чистого без-
хмарного неба.
Щоб Вас оточував сімейний затишок, 
родинне тепло і гармонія з навко-
лишнім світом.
Хай доля квітне у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров'я,
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Вас осяває світлом і любов'ю.
Вашу мудрість знаєм ми, 
Цінимо Ваш досвід,
Шана є  у Вас поміж людьми
І поваги досить!
Тож хай Матінка Божа, Цариця Свята, 
Дарує щасливі і многії літа!

З повагою - колектив поліклінічного 
відділення Лановецької КЦРЛ.

Вітаємо!
Головного лікаря Лановецької 

КЦРЛ
 Омеляна 

Миколайовича Гулька
 з ювілеєм!

Бажаємо, щоб Ваша енергій-
ність, душевність, щирість при-
вертали до Вас тих, хто працює, 
спілкується з Вами, і творчої на-

снаги у відповідальній роботі!
Нехай рідні завжди оточують Вас 
любов'ю та розумінням. І щоб все це 
стало запорукою удачі та радості у 
Вашому житті.
Щоб впевнено йшли до своєї мети, 
Щоб все, що задумали, зуміли досягти.
Щоб дім Ваш минали тривоги й біда,
Щоб сила була, як весняна вода!
З повагою - головна медсестра, старші 

медичні сестри та фармацевт
 Лановецької КЦРЛ.

Вітаємо!
Мудрого керівника, прекрасного 
фахівця, хорошу і чуйну людину, 
головного лікаря Лановецької 

комунальної центральної районної 
лікарні

Омеляна Миколайовича 
Гулька з ювілеєм!

Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині!
Нехай обминають Вас болі й тривоги, 
Хай стелиться довга життєва дорога, 
Хай легко працюється, гарно живеться
Все вміється, множиться і удається!
Здоров'я міцного, щастя безкраю
Усього найкращого ми Вам бажаєм!
Хай радість приносить Вам кожна хвилина,
Від горя хоронить молитва свята,
Щасливою буде життєва стежина
Для Вас і родини на довгі літа.
Чуйна людина, по – батьківськи людяна…
Посмішка щира завжди Вам личила…
Знайте, що ми Вас любили і любимо,
І до століття здоров'я Вам зичимо!

З повагою - колектив працівників травматоло-
гічного відділення Лановецької КЦРЛ.

Вітаємо!
Любу донечку, найкращу 
внучку і сестричку, милу 

племінницю
Антоніну Антонюк 

з Вікнин Збаразького 
району

з Днем народження!
Миле дівчатко, 
               Ти наша втіхо,
Іскрися здоров’ям,
                  дзвіночками сміху.
Щоб радість і щастя Тебе обняли, 
Щоб ангели Божі Тебе берегли. 
Рости красива і ніжна, як квітка,
Будь мила, здорова й привітна.
Нехай голосок Твій дзвенить у оселі,
Нехай усміхаються очі веселі.
Хай сонечко ясне Тобі щиро сяє,
Хай Господь Бог Тебе благословляє,
Доля Твоя буде нехай легка й світла,
Килимком барвистим скрізь і завжди квітне!
Хай для Тебе буде гарна кожна днина,
Люба наша донечко, будь завжди щаслива! 
 З любов’ю - дідусь, бабусі, тато, мама, братики 

Юра і Діма, тьоті Люда Валя з сім’ями. 

Бажаємо щастя цілий оберемок,
Усмішок радісних трояндовий букет,
Надійних друзів – щирих і веселих,
Солодкого життя, як зрілий мед!
Щоб Ти завжди раділа будням-святам,
Втішалася красою почуттів,
Щоб мала у житті всього багато
І кожен день щоб сонечком зігрів!
Щаслива Ти, бо скрізь цінують люди

За труд, за чуйність, за тепло душі,
Нехай здоров’я й сил Тобі прибуде,
Нехай до серця лиш весна спішить!
Удачі й миру зичим в цю годину,
Надії, сонця, радості, добра,
Хай Бог благословить усю родину,
Тобі дарує многії літа! 
  З любов’ю – мама, свекруха, чоловік, сестра 

Алла з чоловіком, племінник Вітя з сім’єю.

Вітаємо!
Добру, щиру колегу, 

листоношу ВПЗ Вишнівець 
Збаразького району

Нелю Валентинівну 
Неізвєсну

із золотим ювілеєм!
 Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться,
Хай буде істина проста:
Чим більше літ – тим більше 
щастя. 
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку й злагоди в родині,
Журба щоб в безвість відійшла,
А радість жила в кожній днині!
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти 

не дадуть,
І сам Господь у милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем вигра-
ють!
Тож зичим здоров’я 

багато-багато, 
Хай щастя і мир залишаються в 
хаті,
Легкою хай буде життєва

 дорога,
Опіки і ласки від Господа Бога!

З повагою – колектив 
Вишнівецького ВПЗ. 

Вітаємо!
Люблячого чоловіка, доброго сина і 

зятя, чудового господаря 
Андрія Богдановича Яцуха

із Плотичі Козівського району
з Днем народження!

Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаємо всього, чого тільки треба:
Міцного здоров’я і теплого сонця,
Хай стукає радість у кожне віконце.
Ласкавої долі і довгого віку,
Усяких гараздів і щастя – без ліку!
Добра і любові ще зичим багато,
Хай дім обминає біда,
І будуть веселими будні і свята,
Як чиста джерельна вода!
Ми щиро бажаєм жар-птицю спіймати,
Удачу і щастя при собі тримати!
Іще раз здоров’я – з роси і води, 
Бадьорість і настрій хай будуть завжди.
Пречиста Діва скрізь допомагає,
Господь із неба милість посилає!

З любов’ю - дружина Оксана, син Дми-
трик, мама Марія, мама Галина, тато 

Ярослав та вся родина. 

Вітаємо! 
Турботливу донечку, кохану дружину, добру сестру, хресну та невістку, 

чудову господиню
 Інну Вікторівну Дубову
із Вишнівця Збаразького району

із 40-річчям!

ГОРОСКОП
З 13 по 19 березня
ОВЕН. Вам треба набратися смі-
ливості й зажадати надбавки до 
зарплати - начальство піде вам 
назустріч. Будь-яке хобі легко 
перетворите на додатковий за-
робіток.
ТЕЛЕЦЬ. Службові справи пора-
дують стабільністю, начальство 
буде прихильним до вас. Будьте 
готовими і до безсонних ночей, 
і до частих посиденьок у ресто-
ранах.
БЛИЗНЮКИ. Ви досягнете 
успіху в романтичних справах. 
Постарайтеся забути про комп-
лекси, ви прекрасні й чарівні, 
попереду цiкавi зустрiчi та неза-
бутні романи.
РАК. Несподівано в житті мо-
жуть з’явитися прихильники, 
які переконають вас, що з віком 
ви стали ще привабливішими. 
Досить просто поглянути на 
себе в дзеркало.
ЛЕВ. Не будьте ревнивими, 
оскiльки новий обранець може 
зникнути. Більше свободи і 
довiри до партнера, тоді відно-
сини будуть ідеальними.
ДІВА. Спробуйте свої сили в ре-
кламному бізнесі. У вас багато 
геніальних ідей. Усі агентства, 
почувши про ваші здібності, за-
валюватимуть вас листами із 
запрошеннями.

ТЕРЕЗИ. Ви будете вхожі в ад-
міністративні кола. Заручіться 
підтримкою давніх знайомих, 
хоча ситуація й так буде вдалою, 
вчасно замовлене слівце потріб-
ній людині не завадить.
СКОРПІОН. У вас буде най-
вищий показник успішності, 
всі вигідні угоди вже у вашій 
кишені, залишилося лише 
зробити перший крок. Не бій-
теся здатися хвалькуватим і 
смiливо заявляйте про свої та-
ланти.
Стрілець. Начальство змінить 
гнів на милість, тож бажано ско-
ристатися моментом і сміливо 
вимагати підвищення заробіт-
ної плати. Частіше прислухайте-
ся до інтуїції.
КОЗЕРІГ. Відрядження будуть 
майже щоденними, тільки 
встигайте підписувати вигідні 
угоди.  Наполегливість і віра в 
перемогу стануть найкращими 
помічниками на шляху до фі-
нансового благополуччя.
ВОДОЛІЙ. Ви знаєте ціну собі 
й не допускаєте поразок. Сво-
го обранця чи обраницю ви 
впiзнаєте відразу, тож не губіть-
ся і швидше беріть ініціативу в 
свої руки.
РИБИ. Купідон не раз спробує 
поцiлити у вас, будьте акурат-
ними. У сердечних справах будь-
те не надто вибагливими, не 
вередуйте і прислухайтеся до 
коханої людини.

Вітаємо!
Дорогу донечку, сестричку, 

племінницю й онучку
Надію Володимирівну 

Барвінську
із с. Вікнини на Збаражчині 

з 17-річчям!
Від щирого серця хочем привітати,
Здоров’я міцного Тобі побажати.
Будь завжди щаслива, привітна і щира,
Будь трішки горда й весняно красива.
Хай завжди сяють очі і весело живеться,
Хай множиться удача, любов у серці б’ється,
Щоб Тебе любили й поважали люди,
Хай таланить Тобі завжди й усюди.
І щоб здійснилися усі Твої мрії і бажання
Прийми від нас найщиріші вітання. 
Хай Мати Божа Тобі допомагає,
А Господь в опіці Тебе має! 
Ангел-хоронотель завжди оберігає
 На многії і щедрії літа!

З любов’ю - мама, тато, сестри Віка, Ліда, Марійка з 
чоловіком Сашком, бабуся і дідусь, хресні.

   




