
Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля

www.nday.te.uaДеньНаш
№12 (297) /27 березня-2 квітня 2019 р.
Заснований у червні 2013 року

10  
стор.

Ре
кл

ам
а в

 га
зе

т
і "

На
ш

 Д
ЕН

Ь"
. 

Те
л.

: +
38

 (0
68

) 3
64

-0
8-

54

Цегельний завод
 пресовщиків   механіків
 кочегарів            різноробочих

запрошує 
на роботу:

Заробітна плата - від виробітку.
Гарантуємо  
вчасну оплату  
праці!

с.Олексинці 
(Борщівського р-ну)

+38 (067) 351 67 79  27 березня - хмарно, 
вранці сніг, температура по-
вітря вночі 0-1 градус морозу, 
вдень 3-6 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.03, захід - 18.42. 

28 березня - хмарно, без 
опадів, температура пові-
тря вночі 1-2 градуси морозу, 
вдень 4-6 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.02, захід - 18.44. 

29 березня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 0-1, 
вдень 7-10 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.01, захід - 18.45. 

30 березня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 4-5, 
вдень 9-13 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.00, захід - 18.46. 

31 березня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 3-4, 
вдень 9-13 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.58, захід - 19.47. 

1 квітня - хмарно, можли-
вий дощ, температура пові-
тря вночі 5-6, вдень 6-9 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 6.56, 
захід - 19.48. 

2 квітня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 0-1, вдень 
3-7 градусів тепла. Схід сонця 
- 6.54, захід - 19.50.

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 у Тернопільській та 
Чернівецькій областях.
Вимоги до кандидатів: досвід роботи на аналогічній по-
саді, наявність посвідчення тракториста.
В обов’язки входить  експлуатація, обслуговування і дріб-
ний ремонт сільгосптехніки.
Компанія гарантує: офіційне працевлаштування, вчас-
ну виплату заробітної плати, проживання в гуртожит-
ку, а також постійно проводить навчання та підвищен-
ня кваліфікації по  роботі з усіма видами техніки, яка є на 
підприємстві.
Місце роботи: 
- с. Шимківці Тернопільської обл. 
- м. Заставна Чернівецької обл.

ПП «Західний Буг»
запрошує на роботу

Зарплата – 
25000 грн

+38 (050) 411 95 93
+38 (050) 434 69 00

трактористів-машиністів

ня кваліфікації по  роботі з усіма видами техніки, яка є на 

- с. Шимківці Тернопільської обл. 
- м. Заставна Чернівецької обл.

До Рима повезуть копію 
таємничої ікони  із Зарваниці

8 стор.

ПрАТ "Тернопільський кар'єр"

Одне з найбільших  
підприємств Тернопільщини, 
що входить в трійку лідерів 
видобування вапняку 

Заробітна плата конкурентна!

Тел. (096) 81-90-155 (Юлія)

шукає працівника для роботи 
на новому гусеничному  

екскаваторі 
Caterpillar 336 D2L. 

У парку 
Гідності місцеві 
активісти 
організували 
патріотично-
екологічну 
акцію «Земля  
у нас  
одна!»

У Максимівці висадили сто дерев 
в пам’ять про загиблих Героїв

пізньої долі
Жінки 

10-11 стор.

Життєві історії у “Сімейному гніздечку”

Оригінал зник під час Другої світової війни  
та вважався чудотворним

Туберкульоз на 
Тернопільщині: 
хворих меншає,  
але випадки  
складнішають

24 березня - Всесвітній день бо-
ротьби з туберкульозом. У 2018 році 
на цю недугу на Тернопільщині за-
хворіло 349 осіб, серед них четверо ді-
тей. За рік від хвороби померло 65 лю-
дей. Як за 25 років подолати епідемію 
туберкульозу у світі, чому все більше 
хворих лікуються вдома, які зміни че-
кають обласний тубдиспансер - читай-
те у наступному номері «Нашого ДНЯ».
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Ольга ЧОРНА.

Стільки, скільки Олег Ляшко об’їздив 
на «ляшкобусі» сіл, міст і містечок – не 
об’їздив жоден кандидат. Якщо інші на-
відуються до людей лише перед вибора-
ми, то лідер Радикальної партії робить 
це завжди. Недарма його називають «на-
родним Президентом». Він з перших вуст 
знає, чим живуть люди, та головне – має 
чіткий план вирішення їхніх проблем. 

Від народного – до офіційно обраного 
Президента його відділяє лише крок і ваш 
голос. А проекти перших указів на цьому 
посту в нього вже готові. Чи вступлять 
вони в дію? Залежить від вас.

Так, найпершим своїм рішенням 
Ляшко-Президент скасує постанову 
Кабміну про підвищення ціни на газ, 
дасть субсидії всім, хто їх потребує, та 
змусить чиновників «Нафтогазу» по-
вернути до держбюджету незаконно 
виписані мільярдні премії. А після зни-
ження тарифів візьметься наводити 
лад в інших сферах життя. 

Менше свиней при владі – 
більше корів в селі

 «Я ініціюю зміни до Конституції про 
скорочення чисельності народних депу-
татів вдвічі, до 250, а також - про лікві-
дацію посади Прем`єр-міністра України 
за американською моделлю управління, 
де Президент несе всю відповідальність 
за стан справ в країні. Ініціюю перегляд 

бюджету - радикально підніму зарплати 
вчителям, лікарям, соціальним праців-
никам. Перекрию контрабандні схеми на 
митниці, це дасть мінімум 5 мільярдів 
гривень додаткових надходжень до бю-
джету. Скорочу велику кількість чиновни-
ків, позабираю «космічні» зарплати у тих, 
хто їх не заслуговує, і віддам тим, кому 
вони більше потрібні. Мінімальна зарпла-
та буде 9000 гривень, а пенсія – 4000 гри-
вень», – наголосив Олег Ляшко.

Ще одними змінами до Конституції, 
які вже затвердив КС, Олег Ляшко пропо-
нує назавжди закріпити землю за ферме-
рами та заборонити її продаж іноземцям. 
У планах політика дати селянам мінімум 
5000 гривень дотації на корову, пільго-
ві кредити, компенсувати 50% вартості 
сільгосптехніки та повернути спецрежим 
повернення ПДВ. У кожному селі, на його 
переконання, повинна бути агроперероб-
ка, тоді в селян буде робота, вони не про-
даватимуть землю і не виїжджатимуть на 
заробітки за кордон, а в село повернуться 
корови, свині, кури та життя.

 Кредити на житло для 
молоді – під 2%

Для зупинення трудової міграції 
Ляшко пропонує ще низку кроків.  Га-
рантувати перше робоче місце молодим 
спеціалістам, а роботодавців, які їх пра-
цевлаштовують – звільняти від податків. 

Політик вже зареєстрував законопроект 
про виділення 5 мільярдів гривень на 
житло для молоді, а також для людей з 
інвалідністю, та вимагає збільшити ви-
плату при народженні дитини до 400 
тисяч гривень. Розроблений ним план 
порятунку економіки спрямований на 
те, щоб дати українцям впевненість у за-
втрашньому дні та повернути мільйони 
заробітчан додому.

Люди не помиратимуть 
через відсутність грошей

Ляшко обіцяє забезпечити медстра-
ховками всіх українців та фінансувати з 
бюджету лікування важких хвороб, щоб 
люди не помирали через відсутність гро-
шей на лікування. Догляд за родичами з 
інвалідністю політик пропонує оплачува-
ти в розмірі мінімальної зарплати та зара-
ховувати до стажу.

«Реальна реформа медицини – це ме-
дична страховка: за рахунок державного 
бюджету – для пенсіонерів, дітей і мало-
забезпечених, за рахунок роботодавців – 
для людей, які працюють. Це розширення 
програми «Доступні ліки», відновлення 
державного контролю за цінами на ме-
дикаменти, обмеження рентабельності 
та посилення відповідальності за продаж 
фальсифікату. Реальна медична рефор-
ма – це повернення фельдшера у село, а 
лікаря у місто, нова техніка та ремонти 

лікарень, а не їх закриття», - підкреслив 
Ляшко.

«Не вірте фейковим 
рейтингам!»

Політик впевнено йде до перемоги на 
виборах і закликає українців не вірити 
фейковим рейтингам, які навмисно зани-
жують рівень його підтримки.

«У травні 2014 року «поважні» со-
ціологи давали мені восьме місце і 3% 
рейтингу. Через тиждень я зайняв третє 
місце! Сьогодні ці соціологічні контори 
знову поширюють фейкові рейтинги на 
замовлення штабів конкурентів, щоб 
люди зневірились і не пішли на вибори. 
Хочу сказати українцям: слухайте не брех-
ливу соціологію, а своє серце і своїх дітей! 
Я йду в Президенти, щоб перемогти і не 
дати грабувати та обманювати людей, 
відновити економіку, дати людям роботу 
і достойні зарплати і пенсії, а Україні - по-
вернути силу!», - закликав Олег Ляшко 
українців.

 Ірина ЯКИМЕНКО.

ОЛЕГ ЛЯШКО: «Моя політика – повний 
холодильник в усіх українців»

5 кроків Олега Ляшка на посту Президента

Тепер, як стверджують фахівці, старість 
«помолодшала». Проте українці все одно 
старіють швидше, ніж жителі багатьох ін-
ших країн.  

Учені з Національного інституту ста-
ріння США проаналізували дані про стан 
здоров’я жителів 195 країн і визначили, 
в якому віці починають старіти в різних 
країнах. Аналізували не тривалість життя, 
а хвороби, пов’язані з процесом старіння - 
їх нарахували аж 92. До цих недуг віднесли 
інсульт, захворювання серцево-судинної 
системи, онкологія, хвороби Паркінсона 
та Альцгеймера й інші. Як пише журнал 
«Lancet», вчені аналізували дані протягом 
1990-2017 років. 

Пов’язані зі старінням хвороби розви-
ваються по-різному в усіх країнах світу. 
Середній вік їхньої появи становить 65 ро-
ків, однак в Україні цей показник складає 
57 років. У загальному рейтингу Україна 
посідає 179 місце зі 195 країн. Сумно кон-
статувати, що українці старіють швидше, 
аніж більшість жителів країн Європи, США 
та Близького Сходу.

Найповільніше, до речі, старіють жите-
лі Швейцарії, Франції та Японії - там хворі-
ти починають у 76 років. 

Подають так звану картину старіння 
й соціологи та демографи. В Україні май-
же третина респондентів вважають, що 
жінки досягають старості, коли перетина-
ють 60-річну вікову межу. Подібної думки 
також опитані у Польщі, Естонії, Словенії, 
Словаччині, Болгарії, Росії (усі країни ко-
лишнього соцтабору). А ось респонденти з 
країн Північної Європи налаштовані на те, 
що жінки досягають старості у порівняно 
старшому віці. Приміром, у Нідерландах 
вважають: старість у жінок починається у 
70 років, а то й у 75-79. А майже 14 відсо-
тків були впевнені, що поняття «старість» і 
«жінка» сумісні лише після 80 років.

Вік, коли чоловіки досягають старості, 
вважають дещо вищим, аніж такий вік для 
жінок. Опитані у Нідерландах, Норвегії, Ір-
ландії, Великій Британії, Франції найчасті-
ше вказували, що чоловіки досягають ста-
рості у 70 років. Натомість, в Україні, Росії, 
Польщі, Угорщині найчастішою відповід-
дю була - 60 років.

На емоційний, духовний, а, відтак, і фі-
зичний стан людини впливає абсолютно 
все. І постійна втома, недуги - наслідки цих 
впливів. 

Багато українців, приміром, мають про-

блеми зі здоров’ям через погану екологію. 
За інформацією Всесвітньої організації 
охорони здоров’я, кожні дві години в Укра-
їні помирає троє людей через поганий стан 
довкілля. 

А ще українців переслідує постійний 
стрес. І до Незалежності. І тепер. Дефіцити, 
безробіття, інфляція, високі тарифи, низькі 
зарплати і пенсії, війна… Це далеко не всі 
проблеми, які довелось і доводиться пере-
живати багатьом нашим співвітчизникам. 
І все це «крало» і «краде» молодість.  

А ще кажуть - старість боїться щастя. 
Щасливих людей у нас, порівняно з багать-
ма іншими країнами, не так уже й багато. 
У рейтингу найщасливіших країн Україні 
дісталося аж 133 місце зі 156. Це - найниж-
ча позиція серед європейських країн.

У цьогорічному дослідженні органі-
зація «Sustainable Development Solutions 
Network» під проводом ООН робила осно-
вний акцент на оцінці індексу щастя за 
минулі 12 років, розвитку технологій, соці-
альних нормах, конфліктів і політики уря-
ду, які призвели до змін. У нас що? Жахлива 
соціалка. Заробітчанство. Майдан, спрово-
кований діями екс-влади. Війна. Реформи, 
які бачить лише уряд і чиновники…       

У топ-10 найщасливіших країн: Фінлян-
дія, Данія, Норвегія, Ісландія, Нідерланди, 
Швейцарія, Швеція, Нова Зеландія, Кана-
да, Австрія. Там люди соціально захищені. 
Нема суспільних потрясінь. 
Розвинені технології. Зна-
чно менше ранніх недуг. 
Ось такий він, рецепт мо-
лодості…  

Не проґавте реєстрацію 
платником ПДВ

Головне управління ДФС в області 
звертає увагу суб’єктів господарюван-
ня щодо реєстрації платником податку 
на додану вартість. Так, особа підлягає 
обов’язковій реєстрації у разі: якщо за-
гальна сума від здійснення операцій з 
постачання товарів/послуг, що підля-
гають оподаткуванню, у тому числі з 
використанням локальної або глобаль-
ної комп’ютерної мережі, нарахована 
(сплачена) такій особі протягом остан-
ніх 12 календарних місяців, сукупно пе-
ревищує 1000000 грн (без урахування 
податку на додану вартість), така особа 
зобов’язана зареєструватися як плат-
ник податку у контролюючому органі 
за своїм місцезнаходженням (місцем 
проживання) з дотриманням вимог, пе-
редбачених ст. 183 Податкового кодек-
су України, крім особи, яка є платником 
єдиного податку першої - третьої гру-
пи; проведення нею операції з поста-
чання конфіскованого майна, знахідок, 
скарбів, майна, визнаного безхазяйним, 
майна, за яким не звернувся власник до 
кінця строку зберігання, та майна, що 
за правом успадкування чи на інших 
законних підставах переходить у влас-
ність держави, незалежно від того, чи 
досягає вона загальної суми операцій із 
постачання товарів/послуг, 1 млн грн, а 
також незалежно від того, який режим 
оподаткування використовує така осо-
ба згідно із законодавством.

При обов’язковій реєстрації особи 
як платника податку реєстраційна зая-
ва подається до контролюючого органу 
не пізніше 10 числа календарного міся-
ця, що настає за місяцем, в якому впер-
ше досягнуто обсягу оподатковуваних 
операцій 1 млн. грн.

Сектор комунікацій Головного 
управління ДФС у Тернопільській 

області. 

ЧОМУ УКРАЇНЦІ СТАРІЮТЬ ШВИДШЕ
 за американців і європейців? 
У часи дешевої, але дефіцитної ковбаси, в Радянському союзі тобто, 

старість до людей приходила рано. Майже, найшвидше у Європі. 
Мова не про вік, а про здоров’я, зовнішній вигляд тощо. Особливо 

це стосувалося жінок. Радянська пропаганда висміювала представниць пре-
красної половини, яким вдавалося нормально виглядати. Хороших кремів, 
шампунів, засобів гігієни і багато чого іншого тоді не було. Крім того, жінки 
тяжко працювали - нарівні з чоловіками будували комунізм. Страждали від 
домашнього насилля. Плюс черги, стреси, погане харчування і багато з тих, 
кому за тридцять, виглядали майже на всі п’ятдесят. 

Політична реклама
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«Те, чого сьогодні ми всі потребуємо, -  
це єдності та віри в нашу перемогу», -
Президент 
у Тернополі

Президент України 
завітав на 
Тернопільщину 

минулого понеділка. На 
Театральному майдані 
під час виступу глави 
держави, за попередньою 
інформацією, зібралося 
близько семи тисяч 
людей. 

Тернополяни разом 
із главою держави 
встановили рекорд 

Спершу Петро Порошенко у 
«Подолянах» відвідав заключ-
ний етап обласного патріотично-
мистецького дитячо-юнацького 
фестивалю «Вставай, Сонце!». 
Президент  нагородив перемож-
ців дійства, яке проходило у 13-ти 
районах області, та разом із усі-
ма присутніми встановив рекорд 
України. Відбулось наймасовіше 
виконання пісні «Вставай, сонце», 
автором якої є Андрій Підлужний. 
Учасниками рекорду стали 1500 
жителів Тернополя та області.

Звертаючись до присутніх, 
Президент зазначив, що такі та-
лановиті українці забезпечать пе-
ремогу і розвиток своєї держави. 
«Таке яскраве майбутнє, яке є у 
вас, точно буде у нашої України», 
- сказав він.

Архикатедрі повернули 
приміщення архіву 

Після цього Президент Укра-
їни відвідав службу в Архикате-
дральному соборі. Разом із свя-
щениками та вірянами гарант мо-
лився за мир в Україні. Петро По-

рошенко зазначив, що для нього 
велика честь бути у цьому храмі.

«Дякую жителям Тернополя 
за спільну молитву за наш народ, 
за його єдність і за благополуч-
чя України. Дуже вдячний Україн-
ській греко-католицькій церкві та 
Православній церкві України за по-
стійну молитву за Україну, за вели-
ку місіонерську та капеланську ді-
яльність. Бо капелани сьогодні на 
фронті, які несуть слово Боже, ви-
конують не менш важливу роль, 
ніж ті, хто  боронить українську 
землю від агресора зі зброєю в ру-
ках», - сказав Петро Порошенко.

«Я дякую Богу за велику до-
помогу, яку він надав українсько-
му народу і українській нації. Я дя-
кую всім, хто молився за надання 
Томосу українській церкві і знімає 
російське ярмо з української церк-
ви та затверджує духовний фунда-
мент для нашої гордої нації», - до-
дав глава держави.

Після Богослужіння Петро По-
рошенко вручив митрополиту, ке-
руючому справами Тернопільсько-
Зборівської архієпархії УГКЦ Васи-
лію Семенюку сертифікат про пе-
редачу у користування комплек-
су келій колишнього приміщення 
обласного архіву.

«Сьогодні на наших очах від-
новлюється історична справед-
ливість. Ми передаємо в користу-
вання Тернопільсько-Зборівській 
архиєпархії Української греко-
католицької церкви комплекс ке-
лій монастиря отців-домініканців, 
який свого часу націоналізувала 
комуністична влада», - зазначив 
Петро Порошенко.

Державний архів Тернопіль-
ської області розміщувався в при-

міщеннях келій монастиря з жов-
тня 1939 року. З отриманням 
Україною незалежності для архі-
ву розпочали будувати нове при-
міщення, проте згодом припини-
ли через відсутність фінансуван-
ня. І лише в 2015 році роботи від-
новили. 

«Ми тридцять років чекали 
сьогоднішнього дня. Я дуже вдяч-
ний вам, пане Президенте», - за-
значив, в свою чергу, архієпископ і 
митрополит Василій Семенюк.

Біля Собору на Президента 
очікували кілька сотень тернопо-
лян. Перед тим, як продовжувати 
свою робочу поїздку, він підійшов 
до них, щоб привітатись та зроби-
ти селфі. 

«Нічого важливішого 
для України, ніж вступ 
до ЄС і НАТО, немає»

Президент Петро Порошенко, 
перебуваючи на Тернопільщині, 
наголосив, що для України є над-
звичайно важливим рух до Євро-
пейського Союзу і НАТО.

«Можу підтвердити, що нічо-
го важливішого для України, ніж 
вступ до ЄС і НАТО, немає. Нічого 
важливішого для кожного укра-
їнця, ніж вступ до НАТО і ЄС, не-
має. Те, чого сьогодні ми всі по-
требуємо, – це єдності і віри в 
нашу перемогу», - наголосив гла-
ва держави. 

Він нагадав, що колись укра-
їнцям намагалися нав’язати по-
зицію, що вони не зможуть рати-
фікувати в умовах активної про-
тидії Російської Федерації уго-
ду про асоціацію, що не запрацює 
зона вільної торгівлі, що Украї-
на не отримає безвізовий режим 
і Томос.

«Так само зараз намагають-
ся затягнути Україну в зневіру. 
Дорогі українці, не вірте цьому. 
Коли ми об’єднані, то ми можемо 
вирішувати будь-які завдання, 
які ми поставимо перед собою», - 
наголосив Президент.

Глава держави зауважив, що в 
кінці 2018 року брав участь у фо-
румі НАТО в Північноатлантичній 
Раді НАТО в Брюсселі. «Я особисто 
слухав виступи більше, ніж 20 лі-
дерів урядів і держав світу, членів 
НАТО. І в усіх виступах був не про-
сто заклик тримати двері НАТО 
відкритими для України. А був за-
клик, включаючи і виступ Прези-
дента США Дональда Трампа, лі-
дерів ЄС, Туреччини, всіх країн, 
не просто тримати двері відкри-
тими, а прискорити прийняття 
України в НАТО», - розповів він.

Президент наголосив, що сьо-
годні домашнє завдання – необ-
хідність продовження проведен-
ня реформ. Він нагадав, що робота 
проводилася всі попередні 5 років, 
включно з ухваленням закону про 
національну безпеку, Стратегіч-
ний оборонний бюлетень, рефор-
мування армії, запровадження ци-

вільного контролю, переозброєн-
ня армії. «На сьогоднішній день 
вже ЗСУ виконують дуже важли-
ві завдання для НАТО – не просто 
захищаючи суверенітет, терито-
ріальну цілісність і незалежність 
нашої держави, а і забезпечую-
чи свободу, демократію в країнах-
членах НАТО, фактично захищаю-
чи східний фланг НАТО. Це розумі-
ють наші партнери і це цінується 
ними», - сказав Президент.

Глава держави наголосив, що 
головний принцип НАТО – «один 
за всіх, всі за одного». За його 
словами, Північноатлантичний 
альянс - це є не просто безпека 
на кордонах, але і всередині краї-
ни, це абсолютно нові і правильні 
стандарти, коли буде забезпечу-
ватись і протидія російським за-
грозам, в тому числі й гібридним.

Президент також відзначив 
важливість стандартів Європей-
ського Союзу. «ЄС – це верховен-
ство права. ЄС – це демократія. 
ЄС – це свобода слова. ЄС – вільне 
волевиявлення громадян і вільні 
вибори. Але одночасно з цим ЄС 
це є ще стандарти життя. Поди-
віться, як сьогодні люди живуть в 
так званих зонах впливу РФ і по-
дивіться, як люди живуть, які в 
них стандарти життя, зарплата, 
пенсії, в країнах-членах ЄС», - зау-
важив глава держави. 

За його словами, це перегу-
кується з ще однією важливою 
складовою реформ в Україні на 
наступні п’ять років. «Бо Україна 
не просто має відповідати стан-
дартам демократії, не просто має 
гармонізувати своє законодав-
ство, а ми ще маємо відповідати 
критеріям щодо рівня життя лю-
дей, рівня соціальних гарантій», 
- сказав він.

Інна МАТУШ.

«31 березня українці обиратимуть не тільки 
Президента, а й майбутнє існування незалежної 
України. Тому кожен виборець мусить думати про 
наслідки цих виборів для держави і для народу»,  
- наголосив Петро Порошенко  
під час виступу в Тернополі.

Політична реклама
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Не йдуть на вибори  
з «котом у мішку» 

У Тернополі Анатолій Гриценко вперше се-
ред українських політиків представив потен-
ційних керівників на ключові посади, які при-
значаються за квотами президента. Разом із 
командою він зустрівся з людьми на Театраль-
ному майдані міста.

- Я пишаюся тими, хто стоїть поруч зі 
мною на сцені, - розпочав розмову Анато-
лій Гриценко. - Ми зруйнували міф, який 
насаджувався в наші голови: що україн-
ські демократи неспроможні об’єднатися 
і зроблять це хіба перед розстрілом. Хоті-
лося б, щоб це стало в Україні політичною 
традицією, коли президент іде на вибори 
з командою, а не з «котом у мішку». Адже 
так потім випливають Галатеї, Гонтарє-
ви, бездипломні міністри, як маємо зараз 
в Україні. У нашої держави є величезні ре-
сурси, але в ній панують кілька родин. До-
сить монополістів і мародерів при владі. 
Україна не буде знати слова «олігарх». 

«Ні – мародерству  
в армії та корупції»

Отже, у команді Анатолія Гриценка: 
Віктор Трепак – потенційний голова СБУ, 
Олександр Савченко – потенційний голо-
ва Нацбанку, Світлана Заліщук – канди-

датура на посаду голови Міністерства за-
кордонних справ, а Іван Апаршин – май-
бутній міністр оборони. Найдовше, як 
розповів кандидат у президенти, він ви-
значався з майбутнім генеральним про-
курором країни. У його команді – це Давід 
Сакварелідзе. 

- На відміну від нинішнього генпроку-
рора, запропонований мною кандидат має 
юридичну освіту, - пояснив Анатолій Гри-
ценко. - Він вчився у Британії, Японії і точ-
но знає, що таке закон. Ця людина пока-
зала неприйняття корупції. Кожен грома-
дянин знатиме, що його права, свободи і 
власність захищені. 

Усі люди в його команді, як зауважив 
Анатолій Гриценко, – це патріоти та про-
фесіонали, які знають, що турбує людей, 
і готові почати докорінні зміни в країні з 
першого дня.

- Пам’ятаєте справи судді-колядника 
Зварича, генерала МВС Пукача, діаманто-
вих прокурорів? Віктору Трепаку вистачи-
ло сміливості, щоб здійснити гучні розслі-
дування, і він зробить так, щоб СБУ захи-
щала нас із вами. За такого міністра оборо-
ни, як Іван Апаршин, який досконало знає 
Збройні сили України, я точно знаю, що в 
армії не буде мародерства. Скасуємо і при-
мусовий призов. Буде професійна контр-
актна армія, хлопців не ловитимуть на ву-
лицях. Світлана Заліщук на посаді міністра 

закордонних справ не буде вести нашу 
країну в каламутні союзи. Натомість це 
будуть ЄС і НАТО. При Олександрові Сав-
ченку НБУ стабілізує гривню, зробить так, 
щоб кредити були доступні. 

На «Марші єдності» також виступали 
інші члени команди, відомі політики, які 
підтримали Анатолія Гриценка як єдиного 
кандидата в президенти від демократичної 
опозиції. Це - Єгор Фірсов, Дмитро Добро-
домов, Микола Катеринчук, Василь Гацько, 
Тарас Стецьків, Віктор Чумак та інші. 

Усі вони говорили про те, що країні по-
трібні чіткі та рішучі зміни, які абсолют-
но реально нарешті втілити в життя. Єди-
на умова – якщо українці 31 березня зро-
блять свідомий вибір. 

Відкрити майбутнє  
собі та своїм дітям 

- Я знаю, що зараз усім нам важко, - 
звернувся до людей Анатолій Грицен-

ко. – Українці пригнічені, залякані, не-
впевнені в собі. Я б хотів, щоб ми пові-
рили в себе, як повірили поляки. Ми ж 
пам’ятаємо, якою була Польща на рубе-
жі 1990-х. Звідси, з Тернопільщини, туди 
везли все. Але вони розвинули свою кра-
їну. Ми що, дурніші? Ні. У нас менше ре-
сурсів? Ні. І ми в Україні створимо умо-
ви, щоб українці могли проявити себе, 
щоб були робочі місця і середня зарпла-
та мінімум 700 євро, пенсія – від 200 євро 
і більше. У мене - четверо дітей. Так само, 
як у присутніх є діти. І я хочу, щоб вони 
реалізували себе тут.

На відміну від інших кандидатів, Ана-
толій Гриценко обіцяє виконати все, що 
записано в програмі. Найперше – потрібно 
подолати корупцію. І саме для цього, наго-
лосив він, і розпочав «Марш єдності», щоб 
показати людям достойну альтернативу 
нинішньому стану справ. 

Інна МАТУШ.

Анатолій Гриценко представив свою команду 
на «Марші єдності» в Тернопол

Він - єдиний кандидат у Президенти, який іде лише на один термін і зумів  
об’єднати професіоналів, котрі заявили про свою готовність працювати  

на ключових посадах у державі. Такого раніше не робив жоден політик в Україні. 

Заради порятунку держави 
кандидат у Президенти та 
лідер «Громадянської позиції» 

Анатолій Гриценко збирає українців 
на «Марші єдності». Вибори 31 
березня будуть рубіжними: шлях у 
Європу та добробут кожної родини 
або остаточний занепад у корупції, 
яка сьогодні процвітає та панує. 19 
березня «Марш єдності» стартував у 
Тернополі, далі – Івано-Франківськ, 
Хмельницький, Закарпаття та Львів. 
Українці втомилися та зневірилися, 
але саме зараз є шанс повернути курс 
держави до благополуччя. «Марш 
єдності» засвідчує, що кожен з нас 
може це зробити.

– 31 березня треба просто прийти на виборчу 
дільницю, взяти з собою рідних, - каже 

Анатолій Гриценко. – І серцем та розумом зробити 
свій вибір, щоб вивести з України мародерів  
і відкрити собі майбутнє. Собі та своїм дітям.

Довжина цьогорічного 
бюлетеня на 
президентських виборах 

становитиме 80 сантиметрів 
та містить відомості про 
39 кандидатів. «Площа 
всіх замовлених бюлетенів 
становить майже 5 квадратних 
км, що дорівнює 70 футбольних 
полям, а якщо викласти їх в 
рядок, то їх довжина складе 
24 тис. 354 км», - розповіла на 
брифінгу на поліграфкомбінаті 
"Україна" голова Центральної 
виборчої комісії Тетяна 
Сліпачук. 

Центральна виборча комісія замо-
вила  через систему закупівель ProZorro  
60 мільйонів бюлетенів. Це одразу на 
два тури, пояснили в ЦВК, адже між 
ними обмаль часу, а процедура держза-
купівель не розрахована на такі стислі 
терміни. Наразі надрукували бюлетені 

для  голосування, яке призначене на 31 
березня 2019 року. 

- Мова про друк жодних інших бю-
летенів іти не може, тому що ані форма, 
ані зміст такого бюлетеня ще не затвер-
джені Центральною виборчою комісією, 
оскільки нікому невідомо, чи буде дру-
гий тур і хто саме значитиметься у цьо-
му другому турі в бюлетені", - розповіла 
Сліпачук, пише «Укрінформ».

Загалом для дня голосування на ви-
борах Президента 31 березня було за-
мовлено 30 мільйонів 441 тисячу 372 
бюлетенів. Вартість одного бюлетеня 4 
гривні 26 коп.

За словами директора поліграф-
комбінату "Україна" Юрія Оніщенка, 

з 8 по 24 березня колектив підприєм-
ства працював в цілодобовому режимі 
сім днів на тиждень, у процесі виготов-
лення були задіяні 80% трудового ко-
лективу, тобто понад 700 працівників. 
Усі бюлетені після друку перевіряли та 
перераховували вручну. Згодом їх па-
кували в упаковки по 500 штук - вагою 
близько 7 кг.

Оніщенко наголосив, що нинішній 
бюлетень друкується спеціально ви-
готовленою виключно для нього фар-
бою на папері вітчизняного виробни-
цтва та має 10 ступенів захисту від під-
робки, оскільки документ є найбільшим 
на президентських виборах за часи не-
залежності України.

У ЦВК нагадують, якщо ви тимча-
сово нездатні самі прийти на виборчу 
дільницю й проголосувати через хворо-
бу, щоб не втратили своє право голосу – 
можете написати заяву. На її підставі вас   
внесуть до спеціального списку і в день 
виборів прийдуть додому.

Написати таку заяву можна до ве-
чора п’ятниці 29 березня. Вже 90 тисяч 
українців змінили адресу для голосу-
вання. В ЦВК кажуть, їх буде ще більше. 
Цьогоріч процедура спрощена, потрібні 
лише заява та паспорт.

Відеонагляду на виборах президента 
не буде.  Це не передбачено законом. Та 
й гіркий досвід парламентських виборів 
показав – це не ефективно.

Найдовший бюлетень і найбільше кандидатів: 
якими будуть вибори-2019
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Віктор ЗАБІГАЙЛО, голова Тернопільської
 обласної організації партії «Основа»:

«За прозорі
 та чесні вибори»

«За байдужість отримаємо владу злодіїв» - Платон
Перед тим, як почати 

обговорення 
сьогоднішньої 

теми, я хочу повернутися 
до своє статті від 4.11. 
2018 року, в якій я 
поділився враженнями 
від прочитаного 
матеріалу, який мене 
вразив і схвилював. 

Будучи відомим авторите-
том, Іван Франко балотувався 
в депутати по Дрогобицькому 
округу в Польський сейм. І хто 
б міг подумати, що людина зі 
світовим ім’ям, українець, на 
той час письменник, знаний у 
світі, програє. І кому? Пристар-
куватому панові Княжицькому, 
який потім похвалювався, що 
«бидлості» роздав по метру аж 
80 кілометрів ковбаси. 

Якщо провести паралель у 
сьогодення, то передвиборча 
інтрига присутня і буде продо-

вжуватись до 31.03. Результат 
передбачити важко, бо те, що 
говорять екзитполи, може по-
мінятись за 1 хвилину, адже іде 
війна компроматів, а тому свою 
думку з цього питання почну з 
крилатого вислову Джона Кен-
неді – «ті, хто дивиться тільки в 
минуле чи лише на сьогодення, 
безперечно, пропустять май-
бутнє. І тому, якщо ми хочемо 
миру та благополуччя, свій 
голос потрібно віддати не за 
тих, хто вчора, не за тих, кого 
не знаєш, а за тих, хто зможе 
встановити мир та зуміє країну 
вивести з глибокої економічної 
кризи. І якщо є сумніви, то по-
трібно згадати, що до вересня 
цього року потрібно повернути 
МВФ 16 мільярдів доларів, а це 
приблизно 430 мільярдів гри-
вень. Де візьме такі кошти сьо-
годнішній уряд, ніхто не знає, а 
депутати з трибуни парламен-

ту наголошують, що в пенсій-
ному фонді глибокий мінус у 25 
мільярдів гривень. 

Питаю себе, чому більшість 
поколінь українських політиків 
проголошували модернізацію 
своїм головним пріоритетом, 
але щоразу завершували свою 
каденцію у тій самій низькій 
точці, з якої стартували. Споді-
ваюсь, питання, чому плани і 
реформи модернізації не спра-
цювали, будуть аналізувати 
професіонали, які візьмуть на 
себе відповідальність за еконо-
мічне зростання країни. А поки 
що, якщо висловитись алего-
рією, не може їздовий брички 
управляти сучасним автомобі-
лем. Так, потрібно навчатися, 
потрібні стаж і досвід. 

От і наблизились вибори. 
Вибори, які відбудуться тому і 
лише тому, що тисячі нас, укра-
їнців, загинули за ці роки за пра-

во народу самим обирати собі 
шлях і владу. На вибори можна 
сходити, нічим не ризикуючи.

Центральна виборча комі-
сія перерозподілила 38 керів-
них посад в окружних комісіях. 
Ці позиції були закріплені за 
п’ятьма кандидатами, які вирі-
шили зняти свої кандидатури 
на виборах. Якщо виходити із 
духу та букви закону, то ці 38 
позицій повинні були бути про-
порційно розподілені між усіма 
кандидатами. 

При цьому жодної посади не 
отримали представники таких 
кандидатів, як Володимир Зе-
ленський, Анатолій Гриценко, 
Олександр Вілкул, Сергій Та-
рута, Олександр Шевченко, які 
представляють значні політич-
ні сили, що висунули їх на вибо-
ри, які беруть активну участь у 
виборчій кампанії.

Замість того самовисува-

нець Порошенко отримав 8 
позицій, самовисуванка Юлія 
Литвиненко отримала 7 пози-
цій, самовисуванці Петров і Ри-
гованов отримали відповідно 
6 і 2 позиції. Петров, нагадаю, 
стоїть у бюлетні над Порошен-
ком, а Ригованов – одразу за 
ним. 

Ви запитайте в людей – чи 
знають вони Петрова та Риго-
ванова? Мабуть, ні.

Тому що такі, як вони, ско-
ріш всього і задумувались як 
технічні кандидатури, щоб 
можна було контролювати хід 
виборів.

Закінчуючи статтю, вислов-
лю, що мене бентежать ті, хто 
не збирається йти на вибори, 
бо через байдужість і безді-
яльність людей, які вважають, 
що ні на що не впливають, ми, 
як висловився Платон, можемо 
отримати владу злодіїв. 

Чому Ми не є господарями на своїй землі?
Чому Ми поневіряємося по Світу, шукаючи кра-

щої долі?
Чому Ми воюємо і проливаємо кров на своїй 

землі за чужі інтереси?
Чому Ми в злиднях вимираємо на своїй землі?
Чому Ми сьогодні не хочемо з усією відпові-

дальністю долучитися до боротьби за свою землю, 
за кращу долю для своїх дітей та онуків?

Сьогодні Україна опинилася в ситуації, коли 
основоположні цінності вільного суспільства: до-
бробут, свобода, демократія, людська мораль і гро-
мадська відповідальність виявилися під загрозою. 
До найнижчого рівня впала довіра нації до найви-
щих державних установ. Ідеї, цілі Майданів – за-
буті, знівельовані! Все це свідчить про абсолютну 
безвідповідальність та безкарність, які панують у 
вищих ешелонах влади. 

Чому люди, які покликані служити суспільству 
– нехтують своїм зобов’язанням?

Чому, обрані вами: Президент, Кабмін та Парла-
мент проводять в Україні антинародну, злочинну 
політику, спрямовану на геноцид української нації?

Відповідь проста: Ми з Тобою дозволяємо їм 
це робити!

Винні в цьому всі і кожен зокрема! В тому чис-
лі і той, хто є байдужим, зраджує та продається за 
гроші.

Господь всім нам дав право вибирати: бути 
гідними та вільними чи рабами. Бути рабом чи ні, 
мати гідність чи відмовитися від неї –кожен вирі-
шує для себе сам.

Національна гідність та національна гордість – 
основа розвитку нації. Без них кожен народ, яким 
би великим він не був, стає масою роздратованих 
людей, на думці в яких: «аби день до вечора».

Такий народ зневажають усі. І в першу чергу, в 

душі він зневажає сам себе…
Якщо сьогодні Ти змовчиш, не нарікай завтра, 

коли над Тобою познущаються в державній уста-
нові, на роботі, коли Ти чи твої рідні постражда-
ють від несправедливості владних структур. За-
втра вже нікому буде заступитися за Тебе, за Твоїх 
близьких.

Побори найбільше зло - власну байдужість! 
Приєднайся до боротьби з існуючим владним ре-
жимом! Згуртуй своїх рідних, друзів, сусідів та при-
йдіть на вибори 31 березня 2019 року.

Твій вибір – це майбутнє для вільної, мирної, 
процвітаючої та сильної української нації! Це май-
бутнє з кращою долею для Тебе, Твоїх дітей та ону-
ків!

З повагою, 
керівник Тернопільського обласного 

виборчого штабу кандидата в Президен-
ти України Юлії Тимошенко

Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ

Шановні жителі 
Тернопільської області!

Католицький навчально-
освітній центр 

будують у Зарваниці

У Марійському духовному центрі 
«Зарваниця» розпочали будівництво 
Католицького багатофункціонального 

науково-освітнього центру.
Натхненником для будівництва цього центру є митро-

полит Андрей Шептицький, який завжди дбав про належну 
освіту для української молоді. Чимало коштів митрополит 
Андрей вкладав у освітні програми, організував близько 
100 експериментальних сільських шкіл з садівництва та 
городництва на Галичині, Прикарпатті й Волині.

У багатофункціональному центрі організовувати-
муться вишколи для молоді, школа молодого лідера, 
реколекції для різних молодіжних організацій, освітян, 
проводитимуться зустрічі з відомими духовними лідера-
ми.  

Також тут відбуватимуться зустрічі з провідни-
ми спеціалістами, які ознайомлюватимуть з нови-
ми методами виробництва продукції. Будуть читати 
лекції з аграрного туризму, менеджменту сільського 
господарства,відновлювальної енергетики, кооперації. 
Окремо планується організувати курси для військовос-
лужбовців та учасників бойових дій, що надаватиме їм 
можливість працевлаштовуватися в сільськогосподар-
ській сфері.

Великою перевагою навчання у майбутньому освіт-
ньому центрі буде практичне застосування отриманих 
знань. Учасники освітнього процесу не лише отримува-
тимуть нові знання, але і навчатимуться їх практично за-
стосовувати. Мета цього закладу – навчити зацікавлених 
осіб створювати свої прибуткові проекти. Адже розвиток 
соціального підприємництва та малого бізнесу допоможе 
вирішити проблеми економічного розвитку та матеріаль-
ного забезпечення українців.
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Експерти інституту 
соціології 
Маковецького 

відзначають, що з 
часу минулих виборів 
глави держави, які 
відбулися у 2014 році, 
Олег Ляшко у нашому 
краї майже вдвічі 
збільшив кількість 
своїх симпатиків.  31 
березня за нього 
готові проголосувати 
майже 16 відсотків 
тих, хто братиме 
участь у виборах і 
вже визначився з 
кандидатурою. 

Оптимізму у лідерстві Олега 
Ляшка за результатами  голо-
сування на Тернопільщині до-
дає і той факт, що його програ-
му підтримують в основному 
люди середнього віку або, ін-
шими словами, працездатне на-

селення. За статистикою саме 
вони сумлінно беруть участь у 
виборах та через голосування 
намагаються транслювати свої 
зрілі сформовані погляди на 
все суспільство. У цьому розрізі 
електоральна підтримка ліде-
ра Радикальної партії суттєво 
вагоміша, аніж підтримка юно-
молодих виборців чи пенсіоне-
рів зі стажем, якою хизуються 
інші кандидати. 

На Тернопільщині дослі-
дження проводилося з 12 по 
18 березня. Фахівці Інститу-
ту соціології Маковецького за-
стосовували метод формалізо-
ваного інтерв’ю згідно з опи-
тувальником. Помилка репре-
зентативності дослідження: 
для значень, близьких до 50% 
похибка становить не більше 
3,1%; для значень, близьких 
до25% - не більше 2,7%; для 
значень, близьких до 10% - не 
більше 1,9%.

Олег Ляшко має реальні шанси  
стати новим президентом України
За результатами дослідження електоральних настроїв виборців 
Тернопільщини лідер Радикальної партії впритул наблизився  
до фаворитів президентських перегонів, обійшовши за рівнем довіри 
Анатолія Гриценка та Руслана Кошулинського

Володимир Зеленський 15,6 24,3    -
Петро Порошенко 12,7 19,7    64,50
Юлія Тимошенко 10,5 16,4    9,85
Олег Ляшко 10,3 15,8    8,45
Анатолій Гриценко 10,0 15,6    10,10
Руслан Кошулинський 3,4 5,4    -
Юрій Бойко 0,7 1,1    0,03
Олександр Шевченко 0,5 0,8    -
Валентин Наливайченко 0,3 0,5    -
Роман Безсмертний 0,1 0,2    -
Сергій Тарута 0,1 0,2    -
Важко відповісти 35,8 -    -

Серед усіх 
опитаних

Серед тих, хто 
братиме участь 

і визначився
Вибори Президента 2014

За кого з кандидатів Ви б проголосували?

Розподіл виборців за статтю та віком
Олег Ляшко

Розподіл за статтю Розподіл за віком
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У цій галузі завжди 
були високі 
показники 

травмування та 
смертності на робочому 
місці: у 2018 році в Україні 
сталося 205 нещасних  
випадків на виробництві, 
в яких загинуло 54 особи. 

У Тернопільській області вже 
цього року статистика травма-
тизму розпочалася з прикрих ви-
падків у будівництві: тиждень 
тому муляр ПП «Інвест-Родина» 
важко травмувався. Знайомимось 
з інформацією із розслідування 
нещасного випадку, яке проводив 
у комісії страховий експерт з охо-
рони праці Тернопільського місь-
кого відділення управління вико-
навчої дирекції Фонду соціально-
го страхування України в Терно-
пільській області В. Гарин. На те-
риторію будмайданчика приїхав 
вантажний автомобіль-самоскид 
КАМАЗ із бетонними блоками. 
Коли самоскид почав відванта-
жувати блоки з кузова, потерпі-
лий стояв біля нього та слідкував 
за процесом вивантаження… Ко-
леги по роботі попереджали чо-
ловіка, що перебувати під блока-
ми, котрі зсуваються із кузова, є 
небезпечним для життя, проте 
він ці попередження проігнору-
вав. У якийсь момент один із бло-

ків впав на землю та придавив 
ногу. Колеги допомогли вивіль-
нити ногу потерпілого, транспор-
тували його «швидкою допомо-
гою» в лікарню. Чоловік переніс 
операцію. Тепер Фонд компенсу-
ватиме потерпілому вартість лі-
кування та, можливо, в разі інва-
лідності й інші виплати.

Чому люди ігнорують елемен-
тарні заходи безпеки? Як можна 
запобігти виробничому травма-
тизму? Ці запитання адресуємо 
заступнику начальника управ-
ління виконавчої дирекції Фон-
ду соціального страхування Укра-
їни в Тернопільській області Гри-
горію Радзіху:

- Доносимо до розуміння кож-
ного працівника очевидні речі, 
– розмірковує Григорій Мирос-
лавович, – правила безпеки пра-
ці написані втратами та сумним 
досвідом десятків тисяч людей. 
Бо як би не намагалися посадовці 
приписами та відповідними до-

кументами убезпечити працівни-
ків – нічого не вийде без бажання 
та волі кожної людини. Адже ста-
тистика доводить, що майже 80 
відсотків нещасних випадків тра-
пляється через так званий люд-
ський фактор. Тобто, коли не ви-
конують правил охорони праці, 
не користуються засобами інди-
відуального захисту, коли погана 
організація праці, коли вживають 
алкоголь у робочий час… 

Ось у згадуваному випадку: 
що тримало чоловіка в небезпеч-
ній зоні? Кажуть, у людини два 
життя, і друге починається тоді, 
коли приходить розуміння, що 
життя лише одне. І в цього муля-
ра, напевно, починається друге 
життя, адже травма складна і не-
відомо, як  відгукнеться в подаль-
шому. 

Навесні з настанням відпо-
відних погодних умов активізу-
ють свою діяльність будівель-
ні підприємства. Зважаючи на 

це,  акцентуємо увагу керівників 
та працівників підприємств буді-
вельної галузі на необхідності до-
тримання нормативно-правових 
актів з охорони праці та держав-
них норм при виконанні буді-
вельних робіт. 

Загалом, динаміка травматиз-
му за два місяці 2019 року в об-
ласті схожа з минулорічною: за-
реєстровано 10 повідомлень про 
нещасні випадки на виробництві, 
у яких потерпіло 11 працівни-
ків, в тому числі 2 випадки із ле-
тальним наслідком. Зареєстрова-
но повідомлення про професійне 
захворювання (обласний проти-
туберкульозний диспансер). Не-
щасні випадки цього року трапи-
лись в  агропромисловому секто-
рі, торгівлі, медицині, культурі, на 
транспорті, на комунальному під-
приємстві. А за початок березня 
додалися ще випадки в будівель-
ній та освітній галузях.

Страхові експерти з охорони 
праці відділень Фонду соціально-
го страхування України в облас-
ті, постійно працюючи в колекти-
вах підприємств та організацій, 
намагаються не лише впровади-
ти системи управління охороною 
праці, надати необхідні методич-
ні рекомендації, навчити та виві-
рити рівень знань, а й донести до 
кожної людини: і твоїй сім’ї, і дер-
жаві потрібні не лише результати  
праці. Насамперед, потрібні здо-
рові кадри, потрібно, щоб з ро-
боти батьки поверталися до сво-
їх дітей, родин. Адже ніде у роз-
винених країнах робітник не буде 
працювати без належних умов 
праці, не дотримуючись відповід-

них норм. Маємо вкласти це ро-
зуміння у свідомість людей. Тоді 
кошти Фонду будуть більше ви-
користовуватись не на виплати 
допомог за нещасними випадка-
ми, а на профілактику виробни-
чого травматизму, оздоровлення 
громадян. Адже торік на випла-
ти потерпілим на виробництві в 
Тернопільській області Фонд пе-
рерахував 46,9 мільйона гривень. 
Крім того, на медичну та соціаль-
ну реабілітацію цих категорій 
людей – ще понад 6 млн. гривень.

«Завдання страхових експер-
тів – працювати спільно з робо-
тодавцями, звертати їхню увагу 
на наявні прогалини в організа-
ції праці та допомагати запобіг-
ти травмам працівників», – на-
голошував начальник управлін-
ня профілактики страхових ви-
падків виконавчої дирекції ФССУ 
Сергій Таровик під час нещодав-
ньої селекторної наради зі стра-
ховими експертами Фонду. За 
2018 рік в Україні зафіксовано по-
над 57 тисяч порушень законо-
давства про охорону праці, вне-
сено 8134 подання роботодавцям 
про порушення. Нагадаємо, упро-
довж 2018 року Фондом соціаль-
ного страхування України зафік-
совано 4805 страхових нещасних 
випадків, що на 3,2 % менше, ніж 
у 2017 році.

Працівниками Фонду досяг-
нуто певних результатів у робо-
ті. Незмінним залишилося голо-
вне – здоров’я і життя кожного 
працюючого та потерпілого на 
виробництві. 

Зоряна ЗАМКОВА.

Незмінним залишається головне – здоров’я
Коли йдеться про виробничий травматизм,  
завжди спливають у пам’яті професії з найвищим 
ступенем ризику, серед яких – будівельники. 
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о. Богдан 
ЗІНЧЕНКО, 

член Націо-
нальної

спілки журна-
лістів України.

У третю неділю Великого посту 
Церква в особливий спосіб вшановує 
святий Животворчий Хрест Господ-
ній. Хрест виносять на середину хра-
му, щоб ми покланялися йому і черпа-
ли духовні сили біля підніжжя його. 
Скільки думок, скільки святих почут-
тів народжується в душі віруючого 
біля підніжжя Хреста Господнього!

Господь Ісус Христос постраждав і 
помер на Хресті ради спасіння людей. 
Але Хрест Господній – це не тільки той 
дерев'яний хрест, який Спаситель ніс на 
Голгофу, але й духовне осереддя скор-
бот, страждань і смерті, які Він витерпів 
на ньому. І речовий Хрест Ісуса Христа, і 
хрест Його страждань і смерті настільки 
був тяжкий, що ніхто з людей не зміг взя-
ти і понести його. Тільки Син Божий, по-
слушний волі Небесного Отця, прийняв 
Хрест, щоб викупити людей від влади ди-
явола і подати їм життя вічне. На хресті, 
як на жертовнику, Спаситель приніс Себе 
в умилостивлюючу жертву  за гріхи світу.

Таємниця спасіння людей через хрест 
і смерть Ісуса Христа, незбагненна для 
розуму людського, була споконвіку напе-
ред визначена Самим Богом. Спаситель 
хрестом Своїм зруйнував владу диявола, 

подолав ворота пекла і відкрив вхід в 
Царство Небесне для всіх, що правдиво 
вірують в Нього і живуть по вірі.

Шанування Хреста почалося після во-
скресіння Христового і не тому тільки, 
що на ньому постраждав Спаситель сві-
ту, але й тому, що Він Своїми страждан-
нями і Своєю кров'ю окропив, освятив, 
благословив Хрест і подав йому спасен-
ну животворчу силу, яку подає Господь 
всім, хто шанує Його Хрест, поклоняється 
йому, благоговіє перед ним, осіняє себе 
хрестом і призиває його на допомогу. 
Допомога Хреста Господнього необхідна 
всім нам на шляху до Царства Небесно-
го. "Хрест для нас, що спасаємось – сила 
Божа", - навчає святий апостол Павло 
(1Кор.1,18). Спасіння досягається вірою 
в розп'ятого і воскреслого Ісуса Христа, 
виконанням Його святих заповідей, при-
зиванням Його святого імені та животво-
рящої сили Хреста.

Хрест Христовий руйнує всі підступи 
ворога нашого спасіння – диявола, який 
боїться божественної сили і знамення 
животворящого Хреста Господнього. 
Життя християн, святих угодників Бо-
жих дає багато прикладів, що свідчать 
про чудесну дію і благодатну силу Хрес-

та Господнього та хресного знамення. З 
Хрестом Христовим ніколи не розлуча-
лися ні святі апостоли, ні мученики, ні 
подвижники віри Христової. Вони носи-
ли хрест, покланялися йому, спасалися 
ним, творили силою його чудеса.   

Хрест Христовий – образ нашого хрес-
та, з яким пов'язується все наше життя 
від дня хрещення – нашого духовного 
народження – до самої смерті. Хрестом 
ми осіняємо себе щодня на молитві в ім'я 
Святої Трійці, з Хрестом живемо і вми-
раємо. Але є в нас ще інший хрест, який 
Господь призначає нам для нашого очи-
щення, випробування, напоумлення і 
спасіння. Це – скорботи і недуги, втрати. 
Кожний з нас несе свій життєвий хрест і 
Господь велить нести його з цілковитою 
відданістю волі Божій, бо інакше немож-
ливо бути справжнім послідовником 
Його вчення. Нелегко буває в житті не-
сти свій хрест, нелегко терпіти скорботи, 
хвороби. Часто ми знемагаємо, падає-
мо під тягарем свого хреста і тоді Хрест 
Господній потішає нас, навчає терпіння, 
смирення, любові. Хрест Спасителя, на 
якому була засвідчена безмежна любов 
до нас грішних Сина Божого, народжує в 
наших серцях вдячність до Господа, лю-

бов до Нього. Справді, якщо мірою любо-
ві Гопода до нас був Хрест Його, то мірою 
нашої любові до Спасителя і до ближніх 
має бути наш хрест, складений з випро-
бувань життя.

Син Божий хоче, щоб ми правдиво по-
клонялися Йому і виконували Його запо-
віді. Зовнішнє поклоніння обов'язково 
має поєднуватися з побожним  
сповідуванням Ісуса Христа нашим Гос-
подом, з вдячністю і любов'ю до Нього. 
Таке поклоніння викликає зворушення 
в душі християнина, молитву, співстраж-
дання, сердечну скруху і покаяння в грі-
хах.

Господи! Непереможною і божествен-
ною силою Хреста Твого  охорони, спаси 
і благослови нас, і наше духовне зростан-
ня в період Вели-
кого посту.

Хрест Христовий – образ нашого хреста

29 березня у Ватикані віднов-
лять почитання ікони «Розп’яття 
Спасителя» із Марійського ду-
ховного центру «Зарваниця» на 
Тернопільщині. Як повідомили у 
Тернопільсько-Зборівській архи-
єпархії УГКЦ, ікону перевезуть до 
Риму для благословення Папою 
Римським Франциском. 29 берез-
ня образ виставлять у головному 
храмі Ватикану – базиліці святого 
Петра, а 1 квітня на декілька днів 
її привезуть до архикатедри в Тер-
нополі.

За даними єпархії, ікона 
Розп’ятого Спасителя колись була 
центральною іконою в парафіяльній 
церкві Пресвятої Трійці в Зарваниці, 
її шанували не менше за чудотворну 
ікону Богородиці, до якої в Марій-
ський духовний центр приходять 
щороку десятки тисяч паломників.

Ікону Розп’ятого Спаса знайшов 
1728 року мешканець Зарваниці Сте-
фан Долган у полі. У 1742 році вона 
була коронована та визнана чудот-
ворною київським митрополитом і 
львівським архієпископом Атанасієм 
Шептицьким. Майже 200 років збері-
галася в церкві Пресвятої Трійці в За-
рваниці. Під час Другої світової війни 
ікона зникла.

20 років тому уродженець Зарва-
ниці Віктор Чернов знайшов частину 
ризи ікони на руїнах старої будівлі в 
селі. Торік у жовтні він передав свою 
знахідку до церкви Пресвятої Трійці 
у Зарваниці.

- Пошуки зниклої чудотворної 
ікони привели до Львівського дер-

жавного архіву, де віднайшли до-
кументи, що засвідчують приїзд до 
Зарваниці спеціальної комісії, яка 
фіксувала чудотворну дію ікони. Ця 
комісія в Зарваниці працювала три 
дні, зібрала понад 40 свідчень різ-
них осіб. Результат висновків комісії 
передали до Риму. Після позитивної 
відповіді з Ватикану митрополит 
Атанасій Шептицький приїхав до 
Зарваниці й урочисто визнав ікону 
Розп’ятого Спасителя чудотворною, 
– розповів отець Роман Демуш.

За ініціативи архієпископа 
і митрополита Тернопільсько-
Зборівського УГКЦ ікону Розп’ятого 
Спасителя із Зарваниці відтворено 
у вигляді детальної копії. Саме її для 
відновлення почитання 29 березня 
перевезуть до Риму. 

Нещодавно ми відзначали 
Міжнародний день 
поезії. У приміщенні 

Великогаївської об’єднаної 
громади відбувся поетичний 
калейдоскоп.

Поезія – стан душі, в якій перепле-
лись у перевесло думки, що висвіт-
люють людські емоції. Це рушій, що 
здатний розтопити крижане серце. Це 
вогник, що розпалює почуття і зму-
шує сумувати, радіти, любити, кохати, 
страждати… 

Дуже прикро, що люди перестали 
забувати про естетичні цінності й ду-
ховний розвиток, надаючи перевагу 
інтернету та телебачен-
ню, які практично уві-
йшли в  усі сфери життя. 
Це нове тисячоліття – час 
потужних інформаційних 
ресурсів і технологічного 
процесу, але не варто за-
бувати про книги, зі сто-
рінок яких лунає живе, 
могутнє рідне слово, без 
якого не може процвітати 
жодна нація. Мистецтво 
вічне, бо в ньому віддзер-
калюється історія і куль-
тура народу.

Дуже приємно, що ад-

міністрація Великогаївської об’єднаної 
громади прикладає всіх зусиль для по-
пуляризації поетичного слова. Про це 
свідчить захід, організаторами якого 
є директор Великогаївської централь-
ної сільської бібліотеки Надія Прийма 
та художній керівник клубу с. Великі 
Гаї Оксана Римар. У дійстві також взя-
ли участь заступник сільського голови 
– Галина Кравчинюк, начальник  відді-
лу культури, молоді та спорту – Степан 
Гуля, завідувачі клубами, бібліотекарі 
та працівники сільської ради.

Свої поетичні твори читали Наталя 
Лящинська-Труш та Василина Вовчан-
ська.

Олеся КЕРНИЧНА.

До Рима повезуть копію 
таємничої ікони 

із Зарваниці 
Оригінал зник під час Другої світової 

війни та вважався чудотворним 

Поезія, що музикою 
серце надихає
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Шановні 
краяни!

31 березня ми усі складатиме-
мо іспит на громадянську позицію. 
У цей день вирішуватиметься пи-
тання подальшого розвитку нашої 
держави як демократичної, сучас-
ної країни у співдружній сім’ї євро-
пейських країн. Ми обиратимемо 
Президента, а отже у значній мірі 
подальший зовнішньополітичний 
вектор розвитку України.

Революція Гідності, створення 
нової української армії, а відтак і 
гідна відсіч російському агресору,  
успіхи України на світовій арені, 
безвіз та отримання незалежності 
Православною Церквою України, 
переконаний,  чітко дали відповіді 
на питання, якою хоче бачити ко-
жен нашу державу завтрашнього 
дня. Ми, українці, своїми життями 
задекларували свій демократич-
ний, громадянський, національ-
ний, врешті-решт, цивілізаційний 
вибір. Переконаний, що тернопо-
ляни підтвердять його і на вибор-
чих дільницях у неділю 31 берез-
ня. 

Тож закликаю прийти та про-
голосувати усіх жителів області. 
Проголосувати своїм серцем, розу-
мом, сумлінням. Вірю, що у жодно-
му разі не повторяться ганебні ви-
падки продажу та купівлі голосів, 
як і будь-яких інших криміналь-
них маніпуляцій. Впевнений, що 
кожен із краян на гіркому досвіді 
переконався, що будь-які спроби 
вплинути на волевиявлення від-

кривають шлях до влади, насампе-
ред, злочинцям та негідникам. 

Також звертаюся до членів ви-
борчих дільниць! Незважаючи на 
кандидата, якого ви представляє-
те, ваш обов’язок перед громадою 
Тернопілля – забезпечити повно-
цінну роботу дільниць та мож-
ливість усім виборцям здійснити 
своє громадянське право – прого-
лосувати!

                                                    

Дорогі
 тернополяни!

Пам’ятаймо, що 31 березня 
ми обиратимемо не лише Прези-
дента України, – ми обиратимемо 
подальший цивілізаційний шлях 
України. А відтак і майбутнє наших 
дітей! Тож дійте так, щоб у жодній 
мірі не жалкувати і не соромитись 
за свої вчинки, за свій вибір! 

Голова обласної 
ради Віктор ОВЧАРУК.

Будівництво Державного 
архіву Тернопільської 
області, яке розпочали ще 

у 1991 році, завершено! Завдяки 
державній політиці, спрямованій 
на зменшення довгобудів, 
на добудову архіву протягом 
останніх трьох років з державного 
фонду регіонального розвитку 
спрямували 11 млн. грн. та майже 
10 млн. грн. – з обласного бюджету. 
Потреба у новому приміщенні була 
нагальна, позаяк архівні матеріали 
зберігалися без відповідних на це 
умов у катедрі. 

«Це наше спільне свято, – зазначив го-
лова Тернопільської облдержадміністра-
ції Степан Барна під час відкриття архіву-
довгобуду. – Свято тих, хто вболіває за 
історію, хто розуміє ціну, котру має архів. 
І тепер майже 700 тис. справ, 4 тисячі фон-
дів будуть зберігатися у сучасному та при-
стосованому для цього приміщенні». Зага-
лом, архів розраховано на 1,5 млн. справ.

Перший заступник Міністра регіональ-
ного розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України, а 
раніше мер Тернополя у період з 1990 до 
1998 року В’ячеслав Негода нагадав, що 
документація на будівництво архіву була 
розроблена ще у 1988 році. «У 1991 році 
розпочалося будівництво і ми мали надії, 
коли прийшла нова демократична міська 
рада, що нам вдасться звільнити примі-

щення церкви, в якому знаходився Дер-
жавний архів», – зазначив він.  

«Дуже багато було керівників на рівні 
обласної адміністрації. Практично з усіма 
мені доводилося останні десять років спіл-
куватися. Я пропонував свою допомогу і 
була можливість це зробити раніше, але 
лише в цій команді, яка працює сьогодні, 
з таким лідером як Степан Барна нам вда-
лося цю справу вирішити», – наголосив 
В’ячслав Негода про завершення архіву-
довгобуду і продовжив: «Я дякую обласній 
державній адміністрації, депутатам облас-
ної ради, які прийняли найвирішальніші 
рішення для завершення цього будівни-
цтва. І вітаю весь колектив Державного ар-
хіву Тернопільської, який із задоволенням 
перейде працювати в кращі умови».

СТЕПАН БАРНА: «30-річна епопея із 
будівництвом Державного обласного 

архіву - довгобуду завершена»

Благодійний Фонд «Майбутнє сиріт» запро-
шує тернополян долучитися до акції «Запроси 
дитину на свята у родину» та надати можли-
вість дітям-сиротам і дітям, позбавленим бать-
ківського піклування, провести свята у роди-
нах жителів Тернополя на період Великодніх 
свят (з 27 квітня).

Реєстрація учасників відбуватиметься до 10 
квітня 2019 року. Тернопільським сім’ям, які ви-
явили бажання долучитись до благодійної акції, 
необхідно звернутися в службу у справах непо-
внолітніх та дітей (м. Тернопіль, бульв. Т. Шев-
ченка, 1) та подати: заяву (із зазначенням фак-

тичного місця проживання і контактних номерів 
телефону); копію паспортів; довідки про те, що 
кандидати не перебувають на обліку в лікаря-
психіатра і нарколога; довідку про наявність чи 
відсутність судимості; заповнити анкету в службі; 
акт обстеження умов проживання із зазначенням 
наявності умов проживання для дитини шкільно-
го віку.                   

Детальну інформацію про проведення акції 
можна отримати в службі у справах неповно-
літніх та дітей Тернопільської міської ради, 
або за тел.: (0352) 40 41 83, (0352) 40 41 65.

У Тернопільському благодійному фонді 
«Карітас» організували проект «PRO_
МИЛОСЕРДЯ». Відтепер людям, які 

потребують спеціальної опіки з привозитимуть 
їжу та продукти додому.

Щотижня десять потребуючих тернополян будуть отри-
мувати гарячий обід. Готуватимуть страви в «Карітасі», а 
згодом доставлятимуть в домівки літніх людей, які не мо-

жуть пересуватися. 
Проект «PRO_МИЛО-

СЕРДЯ» організували тер-
нопільські благодійники, 
які купили автомобіль. 
Зокрема, долучилися 
учасники «Волонтерсько-
го лідерського руху», 
громадська організація 
«Файне.UA».

Гарячі обіди буде роз-
возити невеличкий «Сі-
троен». Також благодій-
ники планують зібрати 
кошти на ще одне таке 
авто.

З 1 квітня 2019 року в 
Україні збільшується 
допомога багатодітним 

сім’ям. Уряд виплачуватиме 
батькам на кожну третю і 
наступну дитину щомісяця 
1 700 грн. Виплати 
здійснюватимуться до 
тих пір, поки дитині не 
виповниться 6 років.

Доплата стосується не лише 
тих, хто народив чи народить ди-
тину цьогоріч. Кожна сім’я, яка 
має посвідчення багатодітної, має 
змогу з 1 квітня оформити додат-
кову допомогу на дитину. Якщо в 
родині четверо дітей, двом з яких 
ще немає 6-ти років, держава ви-
платить на кожну з них по 1 700 

грн. Це додатково до щомісячних 
860 грн. допомоги при народжен-
ні дитини.

В Україні наразі налічується 
160 тисяч багатодітних сімей, в 
яких є діти віком до 6 років. Уряд 
для підтримки народжуваності 
в країні планує до кінця року ви-
платити таким батькам понад 2,4 
млрд. грн. фінансової підтримки.

ЯК ОТРИМАТИ ВИПЛАТУ?
Для того, щоб оформити до-

помогу на дитину, мамі або тато-
ві слід звернутися у найближче 
відділення соціального захисту 
населення і написати заяву на 
отримання грошей.

При собі також потрібно мати 

оригінал та копію посвідчення 
багатодітної сім’ї, без якого офор-
мити допомогу буде неможливо, 
та свідоцтва про народження ді-
тей.

Виплати здійснюватимуться 
через Укрпошту чи уповноваже-
ний державою банк на соціальні 
виплати за вибором сім’ї. Якщо 
сім’я отримує щомісячну допомо-
гу при народженні, вона може на-
дати реквізити банківської карт-
ки, на яку зараховуються 860 грн.

Навіть якщо дитині 5 років, 
допомогу варто оформити – за 
рік держава фінансово підтримає 
сім’ю, надавши безповоротно 20 
400 гривень на третю і кожну на-
ступну дитину.

Гарячі обіди доставлятимуть 
у домівки стареньких 

Тернополя 

Запросіть дітей із сиротинців на свята 

Багатодітні сім’ї отримуватимуть 
1700 гривень на третю і кожну 

наступну дитину
Допомогу виплачуватимуть до 6 років
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У вівторок, 26 березня, 
у селі Максимівка на 
Збаражчині кипіла 

робота. Місцеві жителі 
об’єдналися, аби очистити 
від сміття парк Гідності і 
висадити дерева  в пам'ять 
про полеглих Героїв, які 
віддали життя за Україну. 
На толоку зібралися 
кілька десятків людей, 
щоб спільними зусиллями 
зробити рідне село 
ошатнішим і затишнішим 
і віддати шану загиблим 
землякам. 

Аби долучитися до акції, в 
Максимівку приїхали курсанти 
Тернопільського професійного 
коледжу з посиленою військовою 

та фізичною підготовкою, учас-
ниці «Союзу українок» із Збара-
жа, референт з питань екології 
Тернопільсько-Зборівської архи-
єпархії УГКЦ отець Василь Шаф-
ран, учасники пластового осеред-
ку із Збаража. 

У Максимівці облаштували у 
селі парк Гідності на згадку про 
мужніх захисників України. Цієї 
весни висадили близько сотні 
ялин і туй в  пам’ять про Героїв. 

- Ми не маємо змоги зга-
дати тисячі загиблих поімен-
но, - каже заступник голови ГО 
«Максимівська ініціатива» Надія 
Тлумацька. – Сьогодні вшанову-
ємо наших земляків із Збараж-
чини. Пам’ятаємо Андрія Чабана, 
який загинув у перші місяці ві-

йни. Він говорив «Це ж моя Укра-
їна – я маю її боронити». Не за-
були Сергія Долгіх із Заруддя, 
який мешкав у Києві, брав участь 
у Революції Гідності, був мобі-
лізований. Загинув у 2014 році. 
Пам’ятаємо Василя Борисевича – 
підприємця із Лановеччини, який 
загинув на 31-му блокпосту. Во-
лодю Магльону із Бодак, який був 
поранений в бою і помер дорогою 
до шпиталю. Пам’ятаємо Тараса 
Михальського, який народився 
у Збаражі, жив на Вінничині, за-
ймався бізнесом. Він був на Май-
дані у Києві, пішов добровольцем 
на фронт, загинув на Бахмутській 
трасі і був похований серед нео-
пізнаних солдатів. Лише через 
кілька місяців завдяки експерти-
зі ДНК був відправлений на рід-
ну землю. Доправляв тіло Тараса 
Михальського тодішній голова 
Збаразької РДА Юрій Горайський, 
який незабаром теж пішов добро-
вольцем на війну і загинув у бою, 
прикриваючи своїх побратимів. 
Наш обов’язок не забувати  їх, так 
само як і наймолодшого Героя 
Небесної Сотні Назара Войтовича 
та хлопця у голубій касці Устима 
Голоднюка. У їх пам’ять і пам’ять 
тисяч інших загиблих на майдані 
та у війні на Сході ми посадили 
дерева у парку Гідності. 

Розпочали акцію «Земля у нас 
одна!» із панахиди, яку відслужи-
ли отець Василь Шафран та парох 
місцевого храму  Святого Архи-

стратига Михаїла отець Василь 
Повшок.

- Сьогодні ми молимося за на-
ших Героїв, тих, хто присвятив 
своє життя боротьбі за кращу 
долю, суверенність і  незалеж-
ність України, - сказав у своїй про-
повіді отець Василь Шафран. – А 
також в особливий спосіб вшано-
вуємо їх пам’ять і висаджуємо 
молоді дерева, які прикрашати-
муть це місце і нагадуватимуть 
нам про обірвані людські життя, 
поставлені на вівтар країни як 
жертвоприношення за нашу сво-
боду і кращу долю України. 

Отець Василь привіз саджанці 
кипарисів, які також висадили у 
парку Гідності. 

Гурт «Акорд» та «Союз 
Українок» заспівали духовно-
патріотичні пісні і таке щемливе 
«Боже Великий Єдиний». Взяли 
участь в акції і рідні загиблих 
героїв - батько наймолодшого 
Героя Небесної сотні Назара Вой-
товича Юрій та дружина Юрія 
Горайського Наталя – голова ГО 
«Єдина родина Тернопільщини» 

- Приємно, коли громада ша-
нує пам’ять про хлопців, - сказала 
Наталя Горайська. – Назар і Устим 
на Майдані висловили свою по-
зицію і віддали за це своє життя. 
Кожен воїн із Збаражчини заги-
нув у бою. Вони не робили це з 
примусу, а  з своєї волі. Ми маємо 
віддати шану всім загиблим і зро-

бити висновки на майбутнє, що 
не варто ставитися байдуже до 
країни, мови та інших речей, які 
ідентифікують нас як націю. 

- Щиро дякую за таку ініціа-
тиву, - додав Юрій Войтович. – Ці 
ялиночки будуть рости разом з 
тими дітьми, які їх садили. Коли 
вони стануть дорослими, то при-
ведуть в цей парк своїх дітей і 
розкажуть їм про тих хлопців, які 
гинули на Майдані і на війні. І це 
буде найкраща пам’ять про них. 

Учасники акції прибирали 
сміття, копали ями, носили воду і 
саджали дерева. На маленькі яли-
ни прив’язали синьо-жовті стріч-
ки. Всіх пригощали чаєм і печи-
вом. У парку панувала атмосфера 
згуртованості, спільної праці за-
ради доброї справи. 

-Щиро дякую усім, хто підтри-
мав нашу акцію, - сказав у своєму 
виступі голова «Максиміської 
ініціативи» Михайло Хомишак. – 
Дякуємо людям, які приїхали до-
помогти нам, «Максимівському 
кар’єру», що надав техніку, жите-
лям села, які прибирали у парку. 
Дуже важливо турбуватися про 
те місце, де ти живеш і шанувати 
пам’ять про своїх Героїв. Будьмо 
єдині, як гілки, зв’язані у мітлу, 
адже тоді ніхто не зможе нас здо-
лати, підтримуймо один одного, і 
тоді буде порядок в наших селах, 
містах і в країні. 

Юля ТОМЧИШИН. 

У Максимівці висадили сто дерев 
в пам’ять про загиблих Героїв

У парку Гідності місцеві активісти організували 
патріотично-екологічну акцію «Земля у нас одна!»
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Україна Світ
В Єгипті збільшать 

туристичний збір в аеропортах
В Єгипті планують ввести новий ту-

ристичний збір, який опосередкова-
но стягується з кожного пасажира ре-
гулярних або чартерних рейсів на між-
народних і внутрішніх рейсах з єгипет-
ських аеропортів. Таке рішення ухвали-
ла Вища рада з ціноутворення, повідо-
мляє видання vetogate. Аеропортовий збір 
в Єгипті буде переглянуто вперше з 2013 
року. Туристичний збір складатиме $25 
з кожного пасажира на регулярному або 
чартерному рейсі. Вартість квитка зале-
жатиме від політики авіакомпанії, а також 
від типу квитка: переліт лоукостером або 
місце в бізнес-класі. В Єгипті підрахували, 
що в 2018 році туристи принесли країні 
$12 мільярдів, а для галузі рік став найу-
спішнішим за останні вісім років.

У найбагатших країнах світу 
живуть «холодні» люди 

Жителі найбагатших країн світу 
занепокоєні всім, починаючи від гро-
шей та податків, - до охорони здоров’я, 
житла та пенсій, і вони мало довіря-
ють своїм урядам. Було опитано 22 ти-
сячі людей у 21 країнах із високорозвине-
ною економікою.  Висновок: існує «явне 
відчуття незадоволеності та несправед-
ливості», пише видання «Bloomberg». Для 
урядів дослідження вказує на непростий 
парадокс: найзаможніші та найбагатші 
люди не задоволені соціальною політи-
кою, навіть, якщо усі дані свідчать про те, 
що вони живуть безпечніше, здоровіше 
та довше завдяки їй. Доповідь також свід-
чить про те, що люди не хочуть скорочу-
вати соціальні витрати. Навпаки, вони го-
тові витрачати ще більше. У середньому 
майже 40 відсотків опитаних заявили, що 
готові платити більше податків для по-
кращення державних послуг та пенсій. 

Євросуд розширив 
трактування «геноциду»:  

під нього підпадають дії СРСР 
Рішення Європейського суду з прав 

людини щодо геноциду в Литві стало 
революційним, розширивши рамки 
трактування терміну «геноцид», під 
який тепер можуть підпадати і дії Ра-
дянського союзу. Про це пише «Євро-
пейська правда». «Конвенцію ООН, яка 
запровадила термін «геноцид» у міжна-
родному праві, писали за участі радян-
ських дипломатів, і вони добре попрацю-
вали над тим, щоби дії СРСР не підпада-
ли під визначення цього злочину. Тепер 
ситуація може змінитися», - йдеться у 
статті. За даними, поданими литовським 
урядом до ЄСПЛ, до 1953 року від радян-
ських репресій постраждали близько 
500 тисяч литовців. У незалежній литов-
ській державі ці дії СРСР були кваліфіко-
вані як геноцид. Своїм рішенням ЄСПЛ 
дозволив розширити трактування тер-
міну «геноцид» і тепер під нього можуть 
підпадати дії з масового винищення лю-
дей через їхні політичні переконання, 
соціальний статус, майновий стан тощо. 

Миша «прибирає» в гаражі 
британця

72-річний житель Великої Брита-
нії Стів Маккірс довго не міг зрозуміти, 
чому речі в його гаражі постійно змі-
нюють своє місце розташування вночі, 
і думав, що божеволіє, пише new-s.com.
ua. Одного разу він знайшов свою викрут-
ку в коробці з горіхами. Потім там поча-
ли з’являтися інші предмети. Залишаю-
чи щодня на столі безлад, вранці чоловік 
знаходив усе на своїх місцях. Він вирішив 
розслідувати цю ситуацію. Встановив у 
гаражі відеокамеру. Тоді й з’ясувалося, що 
ночами в гаражі прибирає… миша. Вона 

складала в контейнер болти, гайки, гвин-
ти і пластикові деталі. Навіть намагала-
ся підняти предмети, удвічі більші за неї. 
Пенсіонер радий такій помічниці, і не по-
збувся її. Гостя й досі наводить порядки.
У Сан-Франциско заборонили 
продаж пластикових пляшок

Сан-Франциско стало першим міс-
том у світі, яке заборонило продаж 
пластикових пляшок для води. Це по-
чаток глобального руху, який має змен-
шити кількість щорічних відходів. Згід-
но з «GlobalFlare», дозволятимуть прода-
вати воду у пластикових пляшках лише 
за відсутності альтернативного джере-
ла води. Штрафи за порушення заборони 
можуть досягати $1000, що, безумовно, 
стимулюватиме людей придбати бага-
торазові скляні пляшки. Раніше у Сан-
Франциско заборонили пластикові паке-
ти і контейнери з пінопласту. 
Які штрафи за непристебнутий 

ремінь у Європі?

Збираєтесь їхати до Європи на 
власному авто? Не нехтуйте ременем 
безпеки. Адже штрафи у європейських 
країнах за непристебнутий ремінь до-
волі високі, інформує «Фінанси.ua». На-
приклад, у Франції - 135 євро, в Слове-
нії - 120 євро, Чехії - 77 євро. У Німеччині 
- 30 євро. Якщо в салоні буде непристеб-
нута дитина, заплатити доведеться 60 
євро. А от в Україні, незважаючи на ви-
соку аварійність, штрафи мізерні - 51-85 
гривень. Щоправда, депутати планують 
штраф збільшити до 510 гривень.
Грузія вступить до НАТО попри 

протести РФ
Генсек Північноатлантичного 

альянсу Єнс Столтенберг у Грузії, під 
час зустрічі з представниками влади, 
заявив, що їхня країна приєднається до 
НАТО, незважаючи на протести з боку 
Росії, передає «Радіо Свобода». За слова-
ми Столтенберга, 29 членів НАТО чітко за-
явили, що Грузія стане членом Альянсу. І 
наголосив: «Ми продовжимо співпрацю-
вати, щоб підготувати членство Грузії». У 
свою чергу, прем’єр-міністр Грузії Мамука 
Бахтадзе зазначив: «членство в НАТО - ви-
бір грузинського народу». 
Собаки можуть діагностувати 

хвороби 
Нюх собак настільки сильний, що 

з його допомогою можна діагностува-
ти захворювання на ранній стадії роз-
витку. За словами фахівців, собачий ніс 
здатний виявити чайну ложку цукру в 5 
мільйонах літрів води (два олімпійських 
басейни), передає «The Daily Mail». Точ-
ність у пошуку досягає 96 відсотків. Соба-
ки точніші за електронні сенсори, які ді-
агностують захворювання на основі аро-
матичних молекул. Рак, діабет, хворо-
ба Паркінсона і малярія, - приклади за-
хворювань, які можуть «понюхати» соба-
ки. Організація «Medical Detection Dogs» 
досліджувала діагностику недуг спеці-
ально натренованими собаками. Резуль-
тат щодо точності перевищував у серед-
ньому 80 відсотків. До речі, Університет 
Брістоля довів: натреновані собаки здат-
ні знаходити діабетиків 
із небезпечно низьким 
рівнем цукру у 83 відсо-
тках випадків.

Рівень довіри до влади в 
Україні найнижчий у світі
Україна посіла перше місце за рів-

нем недовіри до влади. Такі показ-
ники країна демонструє вже другий 
рік поспіль. Владі в Україні довіряють 
лише 9 відсотків населення. Такі дані 
дослідження оприлюднила аналітично-
консультативна компанія «Gallup» за 
2018 рік. У середньому довіра населен-
ня до влади у пострадянських країнах ко-
ливається в межах 48 відсотків. Загалом 
у світі владі довіряють більше 56 відсо-
тків людей. Багато українців побачили, 
що влада не в змозі виконати вимоги Ре-
волюції Гідності. З 2015 року довіра насе-
лення до влади не перевищувала 14 від-
сотків. Крім того, 91 відсоток українців 
вважають владу в Україні корумпованою.

Ціну на газ знизили  
на два відсотки

Ціну на газ в Україні для населення 
знизили на два відсотки від регульова-
ної державою вартості. Тож 1 кубометр 
газу коштуватиме 8 гривень 38 копійок 
(на 17 копійок менше). За такими цінами 
«Нафтогаз» продає паливо українцями у 
квітні. Таке рішення в «Нафтогазі» пояс-
нили тим, що в березні його компанії ско-
ристалися привабливою ринковою ситу-
ацією і закупили достатні обсяги палива 
для забезпечення побутових споживачів.

Яку пенсію мають  
отримувати українці?

Українці повинні отримувати пен-
сію на рівні реального прожитково-
го мінімуму - близько 4 тисяч гривень, 
розповів «Газеті по-українськи» фінан-
совий експерт Олексій Кущ. «За стан-
дартами ООН, у Східній Європі мінімаль-
ний рівень забезпечення на одну людину 
складає $5 на день, тобто $150 на місяць. 
В Україні прожитковий мінімум - трохи 
більше двох тисяч гривень. А повинен 
бути у межах чотирьох тисяч. Цього до-
статньо, щоб придбати мінімальний на-
бір товарів і послуг», - пояснив Кущ. На-
томість уряд вирішив у березні-квітні од-
норазово виплатити 2410 гривень людям 
з мінімальними пенсіями. Це призведе до 
зростання цін і девальвації гривні. Пенсі-
онери не понесуть ці гроші у банки, не ку-
плять за них квартири і машини - витра-
тять на їжу чи ліки. А торгові спекулянти 
піднімуть ціни. Через 2-3 місяці пенсіо-
нери опиняться ще в гіршому становищі, 
ніж зараз. Бо ціни ніхто назад не знизить. 

НБУ надав російським 
банкам майже 10 млрд. грн. 

рефінансування
Із початку російської агресії в 2014 

році Нацбанк надав 9,7 мільярдів гри-
вень кредитів рефінансування банкам 
з російським капіталом. Про це повідо-
мили в НБУ на запит народного депутата 
Ігоря Луценка. «Майже 10 мільярдів гри-
вень було виділено командою Гонтарєвої-
Рожкової для підтримки російського біз-
несу. Нагадаю, за цей же період з ринку 
було виведено понад 90 українських бан-
ків. Російські банки продовжують робо-
ту на ринку України, будучи прекрасними 
інструментами для збору інформації про 
нашу країну, стан її економіки, підтримки 
за допомогою кредитів лояльних до Ро-

сії елементів, прикриттям та базою для 
агентурної діяльності російських спец-
служб. За наш з вами, українців, рахунок», 
- констатував нардеп.

Українцям частіше за інших 
відмовляють у в’їзді до ЄС
Україна другий рік посідає перше 

місце за кількістю відмов у в’їзді до кра-
їн Євросоюзу. Про це свідчать дані Євро-
пейського агентства кордонів і берегової 
охорони (Frontex). Торік кількість таких 
випадків зросла на 55 відсотків - українці 
отримали 57593 відмови, що на 20 тисяч 
більше, ніж роком раніше. Більшість від-
мов - приблизно 53 тисячі - видали на на-
земному польському кордоні. А серед гро-
мадян, які летіли до ЄС літаком або плив-
ли на кораблі, не пустили 4500 осіб. Усього 
ж торік через українсько-польський кор-
дон до Польщі в’їхали 9,5 мільйонів осіб. 
За даними «Frontex», відмову у в’їзді отри-
мала приблизно кожна з двох сотень лю-
дей. Головні причини недопуску україн-
ців до ЄС - відсутність документів, що під-
тверджують мету візиту і умови перебу-
вання (22700 відмов), та відсутність до-
статніх коштів (15600 відмов).

У нас продукти харчування 
дорожчі, ніж в ЄС

Хоча зарплати і в рази менші, ніж 
в ЄС, однак, ціни на продукти вже ста-
ли вищими. Фахівці Економічного 
дискусійного клубу знайшли 13 видів 
щоденних продуктів, які коштують в 
Україні більше, ніж у ближньому за-
рубіжжі, пишуть «Фінанси.ua». Напри-
клад, соняшникову олію, з виробництва 
та експорту якої Україна посідає перше 
місце в світі, у нас продають дорожче, 
ніж у Польщі, Угорщині та Іспанії. Така ж 
ситуація з молоком. А курячі тушки у нас 
коштують на 8-10 відсотків більше, ніж 
у Польщі, Угорщині та Білорусі, хоча за 
підсумками 2018 року Україна увійшла в 
топ-6 найбільших у світі експортерів ку-
рятини і в топ-3 - в Європі. 

У нашій бідній країні різко 
зросла кількість мільйонерів

Як повідомили в Державній фіс-
кальній службі, в Україні різко зрос-
ла кількість мільйонерів. Якщо торік 
за підсумками деклараційної кампанії 
налічувалося 742 володарів мільйонних 
статків, то в 2019 році їх уже 1120. Най-
молодшому українському мільйонерові 
ще немає 18-ти. А наймолодшою мільйо-
неркою стала 18-річна дівчина. Своїм ба-
гатством вона зобов’язана родичам - ба-
гатство отримала у спадщину. Найстар-
шому власникові мільйона виповнилося 
83 роки. Як відзначають у ДФС, за струк-
турою доходів мільйонерів 35 відсотків 
припадає на операції з обміну чи прода-
жу майна, 24 відсотки - на отримання ін-
ших оподатковуваних доходів, а 20 відсо-
тків із них - заробили на оренді.

Які банкноти найчастіше 
підробляють?

Торік в Україні з обігу вилучили мен-
ше підроблених банкнот, ніж у 2017-ому. 
Кількість і сума фальшивих гривневих 
банкнот зменшилася на 30 і 41 відсоток, 
відповідно. Так, у 2018-ому вдвічі змен-
шилася кількість підроблених банкнот 
номіналом 500 і 20 гривень. На 25 відсо-
тків менше стало фальшивих 50-гривне-
вих купюр, повідомила прес-служба Нац-
банку. Щоправда, на 17 і 13 відсотків, від-
повідно, зросла кількість вилучених під-
роблених банкнот номіналами 200 і 100 
гривень. Торік 99 відсотків вилучених з 
обігу підроблених банкнот припадали 
на купюри номіналом 500, 100, 50 та 200 
гривень. Вилучені з обігу фальшиві бан-
кноти номіналом 1-20 гривень склали 
всього 1 відсоток від усіх підробок. Най-
частіше виявлені підроблені банкноти 
збувалися через каси закладів швидкого 
харчування, торгівлі і АЗС.

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.
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У містечку про жінок 
з родини Лісників 
говорили різне. А 
Лісниками нарекли 
тому, що господарка 
була крайньою від 
лісу. 

Розповідали, що колись по-
кійну Катерину прокляла циган-
ка. Катерина була вродливою і го-
строю на язик. Багато парубків 
увивалося біля дівчини. Але Ка-
тині батьки виглядали багато-
го нареченого для доньки. І він 
з’явився. З села, яке примикало до 
містечка. Із заможної родини. 

Саме тоді на подвір’я до Лісни-
ків вступила циганка з дітлахами. 
Просила дати щось їсти. А за це по-
ворожить. Катерина наказала не-
проханим гостям йти геть, бо соба-
ку спустить. Циганка на те мовила:

- Заміж збираєшся? А весіл-
ля не буде! От, коли прив’яне твоя 
краса, тоді й до вінця підеш. До він-
ця - за вдівця. Жінки пізньої долі у 
твоєму роду будуть і в другому, і в 
третьому поколінні…    

- Сказала, забирайся звідси! - 
крикнула дівчина. 

- Добро водитися буде, а долі - 
не буде, - мовила циганка й пода-
лася з подвір’я.   

Сусідка рознесла містечком пе-
репалку між Катериною і циган-
кою, коли Лісники оплакували Пе-
тра, який ще не встиг стати зятем.

А сталося так, що за кілька днів 
до весілля Петра забив кінь. Їхав 
верхи. Щось коня налякало. Він 
схарапудився. Петро не втримав-
ся, впав. Кінь вдарив хлопця копи-
том і…      

У містечку обмивали кості Ка-
терині: мовляв, якби трохи язи-
ка прикусила, то, може, Петро був 
би живий. А сусідка «пригадувала» 
нові подробиці. Після цього хлопці 
Катерину оминали. Так і засиділа-
ся в дівках.

Їй було за тридцятку, коли по-
сватався місцевий удівець. Дани-
ло перебрався до Катерини зі сво-
їм сином. Невдовзі у подружжя на-
родилася дівчинка. Дарина. 

Із пліткаркою-сусідкою Ліс-
ники не розмовляли. Але та пер-

шою зачепила Катерину, коли 
з’явилося немовля.

- Що, доньку свою також не-
щасливою долею нагородиш? Я 
пам’ятаю, що циганка сказала.  

…Данило був роботящим. Сім’я 
не бідувала. Попри свою норовли-
ву вдачу, до пасинка Катерина ста-
вилась добре. 

…Данилів син довго у парубках 
не ходив. Пристав у зяті в гарну ро-
дину. Працював ветеринаром. 

- А тепер Даринку мусимо ви-
вчити, заміж віддати, - сказав Да-
нило. - Наша доня, наче писанка. 
На тебе, Катю, схожа.  

Катерину не обрадували - бо-
ляче вкололи чоловікові слова. 

…Дарина вивчилася на медсе-
стру. Відпрацювала після закінчен-
ня училища в сусідньому районі у 
сільській амбулаторії і повернула-
ся додому. Влаштувалася на робо-
ту у місцевій лікарні. Там і позна-
йомилася з Іваном. Хлопець жив 
у приміському селі. Одна з праців-
ниць, яка знала його сім’ю, «по се-
крету» розповіла Дарині, що Іван 
багатьом дівчатам голову крутив. 
Ціни собі не може скласти. 

Дівчина на те не зважала. А 
коли Іван зробив пропозицію, лі-
тала на крилах від щастя. 

Після заручин двоюрідний 
брат підбив Івана поїхати на вахту. 
Грошей заробити. Чоловіки мали 
свою бригаду. Їздили вже кіль-
ка років. На заробітки не наріка-
ли. Іван погодився. До весілля ще 
є час. 

Дарина не хотіла відпускати 
коханого. Але той переконав: для 
неї ж старається…     

З вахти Іван додому не повер-
нувся. Його брат не насмілився по-
казатися на очі Дарині та її бать-
кам. Попросив іншого, старшого 
чоловіка, розповісти невтішну но-
вину, що Іванові закрутила голову 
тамтешня бухгалтерка. 

- Дівчисько, зовсім ще дівчись-
ко, - виправдовувався той. - Ми 
просили Івана мати клепку. А він: 
«Любов, любов…». Казали: твоя 
любов тебе вдома чекає. Та хіба він 
чув?! Ми збирали чемодани додо-
му, а він - до неї. Прости його, не-
розумного, дочко. Може, воно й 
на краще. Можливо, він не твоя 
доля… 

Містечко знову говорило про 
Катерину та циганку. А тепер ще й 
Дарину носило в зубах. 

- То правда, мамо? - запитала 
Дарина. 

…Неначе хтось відрізав: не 
було у Дарини більше кавалерів.

…Миколу Дарина побачила у 
своєї колишньої вчительки. Уколи 
їй ходила робити. Чоловікові від-
разу сподобалася медсестра. Ми-
кола з Дарининою учителькою 
були далекими родичами. Розпи-
тав тітку про її колишню учени-

цю. А та не втрималася, сказала 
Дарині, що племінник зацікавив-
ся нею. 

- Не пам’ятаю, щоб він учився в 
нашій школі.    

- Він не тутешній. Його бать-
ки недавно побудувалися в нашо-
му місті. Гарна він людина. Завжди 
допоможе, послухається. В їхній 
сім’ї всі діти такі. Троє їх. А от в осо-
бистому житті Миколі не пощас-
тило. Дружина померла при по-
логах. Тяжко виношувала дитя. В 
лікарні в обласному центрі наро-
джувала. Ні її, ні малюка врятувати 
не вдалося. Микола довго не міг до 
тями прийти. Це він тепер інший. 
Механіком, до речі, працює. Золо-
ті руки має, - розказала вчителька. 

…Микола з Дариною побрали-
ся. Катерина раділа, що донька не 
залишиться самітною. І сумувала, 
що Данило не дочекався побачи-
ти зятя. Якби те заміжжя трапило-
ся три роки назад…

Коли у подружжя народилася 
Софійка, Микола взявся за будову. 

- Ще й цій хаті нічого не бра-
кує, - відраджувала Дарина. - Бать-
ко дбав, аби все, як у людей було. 

Чоловік настояв на своєму. 
…Софійка вдалася вродою до 

Лісників. Микола натішитися не 
міг донькою. І розумниця. Він за-
любки ходив на батьківські збори, 
хоча, переважно, приходили ма-
тері. Йому приємно було чути, як 
учителька хвалила Софійку. Пере-
повідав усе вдома. Стара Лісничи-
ха непомітно зітхала: таки є щось 
в цьому світі, чого не можна зрозу-
міти і пояснити. Як оті тяжкі сло-
ва циганки. Вони каменем висять 
на долі її родини. Невже й внучку 
це не омине? А, може, й не циган-
ка вина. Може, так на роду написа-
но. Подібні думки часто тривожи-
ли Катерину. 

…Старої лісничихи не стало 
навесні. Перед смертю повторяла 
одні й ті ж слова:

- Цигани… цигани… не спус-
кайте собаку…

- Про що це бабуся? - запитала 
Софія в матері.

- Вона марить… просто ма-
рить… 

…На останньому курсі інститу-
ту Софія познайомилася з респек-
табельним, старшим за себе, Ро-
маном. Дівчину все влаштовувало. 
Бентежив лише вік коханого. 

- А цим ти повинна перейма-
тися найменше, - заспокоюва-
ла Софію її подруга. - Перед то-
бою - живий приклад. Я зі Слав-
ком з першого курсу зустрічалася. 
І що? «Перестрибнув» до доньки 
викладача. Бо вона краща партія, 
чим студентка-випускниця. Ромко 
тебе на руках буде носити. Ти ж у 

нас красуня. Ще й диплом черво-
ний отримаєш. 

…Софія запрошувала Рома-
на прийти на вручення диплому. 
І при нагоді з батьками познайо-
мить. Вони також приїдуть. 

- Я маю тобі щось сказати, Со-
фіє.

- Що дуже кохаєш мене?
- Кохаю… так, кохаю. Але… у 

мене є дружина. І двоє маленьких 
дітей. Я не можу їх залишити. 

- Чому ж ти зі мною?..
- Ти мені подобаєшся. Дуже. 

Може, колись, пізніше, ми змогли 
б…

- Не змогли б…
…Дарина бачила, що донька 

засмучена. Запитала, в чім річ. Со-
фія зізналася. І попросила:

- Мамо, не кажи нічого татові. 
Обіцяєш?

- Добре, - відповіла тремтли-
вим голосом. І подумала: мусить 
розповісти доньці сумну історію 
їхньої родини. Не сьогодні, звісно… 

Софія працювала у школі, де 
колись навчалася. Минав рік за 
роком. Деякі її однокласниці й од-
ногрупниці вже встигли не тіль-
ки вийти заміж, а й розлучитися. 
А в неї після Ромка й кавалерів не 
було…

…На своє тридцятиріччя Софія 
запросила до ресторану кількох 
друзів. Під вечір з квітами і пода-
рунками поверталася додому. Ви-
рішила пройтися. А потім пошко-
дувала, що не взяла таксі: дощ по-
чав накрапати. Коли розкрива-
ла парасолю, розсипалися квіти. Її 
обігнав чоловік з хлопчиком. Рап-
том незнайомець повернувся і за-
питав:

- Вам допомогти?    
- Якщо ваша ласка, позбирай-

те квіти. 
- Ми ще й ваше добро можемо 

допомогти нести, - пожартував. - 
Далеко живете? 

- Аж під лісом. 
- Ми нікуди не поспішаємо. 

Правда, Сашко?
Незнайомця звали Олексієм. 

Його син-другокласник навчався в 
тій школі, де працювала Софія. 

Коли звернули на вулицю, де 
жила Софія, вона подякувала й мо-
вила:

- Вам потрібно повертатися до-
дому. Сашка вже мама зачекалася. 
А мені зовсім близько. 

- У нас нема мами. Померла, - зі-
тхнув Олексій. 

Дарина через вікно бачила не-
знайомого молодого чоловіка з 
хлопчиком, із якими біля воріт 
прощалася Софія. Серце підказу-
вало: ось вона, доля твоєї доньки…

Ольга ЧОРНА.
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Познайомилися 
вони в автобусі. Їх 
місця виявилися 

поряд, коли виїжджали на 
екскурсію в гори. Довелося 
ними мінятися, бо сусід був 
високого росту, то хлопець, 
що сидів ззаду, попросив 
Вадима пересісти ближче 
до стінки автобуса, аби йому 
було зручно роздивлятися 
чудові краєвиди, що почали 
виднітися попереду. Вадим і 
Наталка погодилися. 

Міняючись місцями, хлопець 
так ніжно торкнувся її стану, що 
вона зашарілася. Чомусь зразу по-
думала, що екскурсанти будуть 
уважні одне до одного і поїздка 
вдасться. Однак, чи тільки тому? 
Її душу пройняла якась трепет-
на іскра, та вона зразу погасила її 
в собі: “Чому ти радієш? Адже не-
давно так обпеклася, а тепер зно-
ву мрієш про оте справжнє, непо-
вторне — про кохання з хлопцем, 
який міг би стати майбутнім по-
радником, підтримкою, чолові-
ком, врешті-решт... Чи не забагато 
нафантазувала?”

І Наталка вирішила спрямува-
ти свої думки ближче до мети по-
їздки: любуватися високими сме-
реками, розкиданими по полони-
нах, потопати в озерцях синіх бар-
вінків, що звисали по крутих спус-
ках, кам'яними бескидами, спосте-
рігати за змійками гірських потіч-
ків. А коли вийшли на першому 
перевалі, вдихнули чисте, напоє-
не ароматом трав повітря, здало-
ся, що всі думки, всі негаразди ви-
вітрились, знялися вгору і зникли 
у голубіні такого близького тепер 
неба. “Яка краса!” - вирвалося само 
собою з її уст. “А й справді тут непо-
вторно!” - почула за плечима. На-
талка не помітила, що свої слова 
вимовила вголос. І не помітила, як 
услід за нею увесь час йшов Вадим. 
Вона озирнулася — і очима зустрі-
лася з таким же захопленим погля-
дом хлопця. “Спостерігаючи таку 
красу, й оступитися можна,” - ска-
зав він і легенько підтримував її в 
мандрах гірськими стежками.

День минув, як казка. Ніч для 
них була не менш казковою. Бо 
коли решта екскурсантів відпочи-

вали, вони ... рахували зорі, шука-
ли кожен свою, а потім вигадува-
ли траєкторію, по якій ці зорі мо-
жуть зустрітися. Їм залишився ще 
один день. А він був такий ціка-
вий... Бачили, як визріває у вели-
ких чанах овечий сир. Дегустува-
ли вурду, мамалигу, банош. Не обі-
йшлося без ватри і співів біля неї. 
Відчайдухи перескакували вогни-
ще. А він його “переступав”. Висо-
кий! При сході з гір вслухалися у 
гуцульські наспіви, не могли на-
дивитися на чудові витвори мис-
тецьких рук. Вадим подарував ді-
вчині дерев'яне намисто, оздобле-
не різнокольоровими зірочками, 
а Наталка Вадимові — оригіналь-
ний гуцульський пояс. Запаслися 
пахучим трав'яним чаєм. Незабут-
ній останній день поїздки. Про-
щальний. Та не для них.

Вони вирішили одружитися. 
“Як же то так, сину? Кажеш, у неї 
державна квартира, ні кола, ні дво-
ра. Знаєш її тільки кілька днів... Не 
допущу!” - почув від матері.

Вадим з Наталею таки одружи-
лися. Її мати не питала, яка в нього 
квартира чи хата. Зважила на доч-
чині почуття. Тільки брат Мико-
ла жартував: “Та він же такий ви-
сокий, як смерека. То ти його з гір 
викопала?” А Вадиму справді тре-
ба було добре нахилятися, аби обі-
йняти свою кохану. Йому зручніше 
було її, пушинку, легенько підняти 
із землі.

Народилося у них маля. Чудове 
дівчатко. Назвали Настусею. Рос-
ло, правда, не таким високим, як 
батько. У маму вдалося.

Свекруха не прийшла ні в загс, 
ні на маленьку святкову вечірку, 
ні на родини. Не прийшла також і 
його рідна сестра. Вадим образив-
ся на своїх, та ненадовго. Мати все-
таки... Якось затягли його до себе 
додому. Ніхто не знає, про що там 
йшла мова, що з її Вадимом стало-
ся, та вернувся якийсь не такий. 
Задуманий, похнюплений, мов-
чазний... Як уже не розговорювала 

його Наталка, ні про що довідати-
ся не могла.

І от одного разу Вадим зібрав-
ся і, коли нікого не було вдома, 
зник. Наталка шукала, пережива-
ла й у міліцію звернулася. І почу-
ла в телефонну трубку: “Не шукай 
його. Ти йому не потрібна. Ні ти, ні 
твій виродок!”

Чи вона недочула? Чи справді 
бабуся може так сказати про сино-
ву кровинку? Наталка убивалася 
з розпачу, намагалася зустрітися 
з чоловіком, та він уникав її. Див-

но виходило... Якщо Наталя йшла 
по тротуару, а назустріч Вадим чи 
його мати, вони швиденько пере-
тинають вулицю, аби не зустріти-
ся з нею. Й під колеса автомобіля 
не бояться попасти... І не тільки з 
нею. З Настусею також.

А Настуся росла без бать-
ка. Недоспані ночі, хвилюван-
ня біля ліжечка донечки, коли та 
хворіла, життєві труднощі пада-
ли лише на мамині плечі. Незаба-
ром з'явилися питання: “Он у Нелі 
є тато, і у Марійки також. А чому у 

мене немає?” Важко було видуму-
вати різні причини. Дізналася, що 
батьки розлучені, коли підросла. 
Мати повернула собі дівоче пріз-
вище. “Нічого, матусю, я буду до-
бре вчитися, почну працювати — і 
нам буде легше жити», - заспокою-
вала Настуся. Дочка гордилася ма-
мою, коли підросла. А тата -втіка-
ча і баби- шептухи не знає... Може, 
для неї так краще. Недавно заміж 
вийшла. Вже й своє сонечко під-
ростає.

А Вадим? Ходить, втупивши 
очі то в простір, то в землю. Люди 
не бачать, що в них діється: висо-
кий дуже. Можливо, для нього та-
кий шлях життя, скерований ма-
мою, сприйнятливий? Однак, не 
думаю.

Іде рік за роком. Старість за 
плечима. А ти, Вадиме, забув дитя-
че щебетання, ніжні обійми ласка-
вих жіночих рук. Не спізнаєш по-
цілунків внученьки. Не візьмеш у 
свою чоловічу руку маленьку ди-
тячу долоньку, ведучи її в дитячий 
садок...

Коли дивишся йому вслід, у 
душі виникає якийсь дискомфорт. 
Зневаження? Співчуття? Ні, Вади-
ме, мені таки тебе не жаль. А вам?

Олена РУТЕЦЬКА.
м. Збараж.

Життєві сюжети

А життя 
складається 
з доріг
А життя складається з доріг,
Що ведуть у мандри 

й повертають,
На стежках сліди від наших ніг
Споришами згадок 

заростають.
Ті шляхи, як світу круговерть –
Розмаїто-дивні та строкаті,
На якому з них чекає смерть,
Де кохання скрипка буде грати?
Бігти, не торкаючись землі,
Чи в снігах копався 

десь глибоких,
Чи штовхав хтось в спину, 

а чи вів,
Є число, написане для кроків.
Весь ніколи не сходити світ,
Відстаней усіх не подолати,
Але є стежина до воріт,
Де тебе завжди чекає мати.
А на ній у танцях промінців
Уселенська втома пропадає,
Зрозумієш ти в її кінці –  
Та дорога «в себе» повертає.

Село
Я з тобою тут знов 

«тет-а-тет»,
У садах золотаво-ласкавих,
Ти мій перший університет,
Чаша сповнена мрій і забави.
Зачекалися свята стежки,
Що дитинства мережили 

льолю,
Пригорнули джерела ріки
Кришталеві сльозиночки болю.
У туманах пливе сільський час,
Гори з небом злились 

поцілунком,
Мені тяжко покинути вас
Устечківські святі візерунки.

*     *     *
Боленосна моя Україно,
Позбиралися думи в рої,
Де те зілля знайти 

кровоспинне,
Щоб загоїти рани твої?
Чим засіяти чорні дороги,
Де камінні подоби стоять
Й зашлаковану честь перемоги
Попеліючим тернем святять?
Моя ніжна, квітуча Вкраїно,
Чим задобрити долю твою,
Щоби кривду здолало сумління
У щоденнім кровавім бою.

*     *     *
Мережать небо жовті 

блискавиці,
Хмаринами сіріє далина,
Старий пастух сховався 

під копицю,
Сміється грім, 

аж котиться луна.
Танцює одинока парасолька,
Впірнаючи в туману сизий дим,
Не змокне тіло, 

та усе без толку,
Бо душу не сховати ні під чим.
Надійний дах душі збудує спокій,
Фундамент – мир, 

що в радість перейде,
 А стіни, величаві та високі,
Лишень любов всесильна 

там зведе.

Раїса ОбшАРсЬКА.

гніздечкогніздечкоСімейне

Школа - велика дитяча країна,
В ній відкривається весь білий світ.
Тут пізнає себе кожна дитина,
І відправляється звідси в політ…

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: Юлія 
Дарман та Андріана Березюк - учениці 
Лановецької ЗОШ №2, відмінниці, учасниці 
багатьох шкільних, районних олімпіад.

пізньої  
долі
пізньої пізньої 

              Дарина через вікно бачила 
              незнайомого молодого чоловіка 
з хлопчиком, із якими біля воріт 
прощалася Софія. Серце підказувало: 
ось вона, доля твоєї доньки…

А тата-втікача
і баби-шептухи не знає…

Жінки 

з розпачу, намагалася зустрітися 
з чоловіком, та він уникав її. Див-

ром з'явилися питання: “Он у Нелі 
є тато, і у Марійки також. А чому у 

Автобус набирав 
розгону. Він віз Настю 
за межі рідного 

містечка, яке вмить стало 
чужим. Злий жарт зіграла з 
нею доля, але Настя ні про 
що не шкодує. 

Лишень про те, що сказала про 
дитину. Їхню з Назаром дитину… 
Не повірив, розсміявся, крикнув-
ши, що ще невідомо, чи це його 
дитина. Як він, її коханий Назар, 
міг повірити у безглузді чутки, не 
вислухавши її, і поставити жирну 
крапку у їхніх стосунках. Але він 
не дослухав, не захотів нічого слу-
хати, а вона не хотіла виправдову-
ватися, бо не було за що. 

Настя ніколи не зраджувала 
коханому. Серце розривалося від 
невгамовного болю, а розум твер-
див одне: «Забудь, забудь його»…

Навіть у найстрашнішому сні 
Настя не могла такого уявити, 
хоча сон напередодні розлуки з 
коханим і справді насторожив її.

Настя йшла зеленим полем 
у красивій весільній сукні, а по-
стать Назара щоразу від неї відда-
лялася, поки зовсім не зникла. Так 
вона залишилась стояти – одна 
серед поля із букетом жовтих тро-
янд, які є провісниками розлуки.

Прокинувшись, Настя з остра-
хом огляділася, зрозумівши, що це 
лише сон. Вона проганяла від себе 
недобрі думки. Що ж може трапи-
тись?! З коханим мріють про ве-
сілля. А як він зрадіє, коли дізна-
ється, що у них буде дитинка!

Повірив чуткам, наче Настя за 
його спиною зустрічається з його 

найкращим другом, який, до речі, 
сам ці чутки розпускав, щоб роз-
сварити закоханих. Михайло ще зі 
школи упадав за Настею, але вона 
обрала Назара.

…У затишному, невеличкому, 
спокійному містечку Настя по-
чинала життя спочатку. Влашту-
валася на роботу, винайняла не-
величку кімнатку в гуртожитку, 
адже їй тепер про майбутню ди-
тину треба думати.

Яким тісним є світ. Втікаючи 
світ за очі, Настя не думала, що зу-
стріне у новому місті якихось зна-
йомих. Колишня сусідка приїхала 
сюди до родичів і випадково зу-
стріла Настю на ринку. Розгово-
рилися про те, про се. Розпитува-
ла Настю про самопочуття, а по-

тім обмовилась, що у Назара буде 
весілля.

Ноги підкосилися, в очах по-
темніло. Далі Настя нічого не 
пам’ятає. Все відбувалося, як у ту-
мані. Опритомніла вже у полого-
вому будинку. «Мені ж іще рано 
народжувати, це лише сьомий мі-
сяць вагітності», – снувала думка 
у її голові.

– Не хвилюйтесь, – помітивши 
спантеличений вираз обличчя по-
роділлі, лагідно мовив лікар. – З 
вами і дитинкою все буде гаразд.

У важких муках – тілесних і 
душевних – народжувала Настя. 
У той час в іншому куточку об-
ласті на рушничок щастя ставав 
її коханий. Він в обіймах цілував 
красуню-наречену, а Настя при-
тискала до грудей крихітну доне-
чку, таку схожу на татка, сльозами 
вмиваючи і цілуючи її малесенькі 
рученятка…

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

Невигадане СВІТ ЗА ОЧІ

Етюд
Лети собі пташко…

Із-за гори на сході сонечко виглядає, а за 
моїм вікном пташечка співає. 

Вона співає-кличе мене на ту дорогу, що 
поза селом, де поля і ліс, де я ходила, зілля, гри-
би збирала, все бігом-бігом.

- Та не піду я, пташко, бо не маю сили, і хода 
не та. Не маю й радості такої, бо уже вдова. Якось 
все розпалось, а була ж сім’я… Тепер нема з ким 
порадитись, або й посваритись. Одне залишаєть-
ся – чекати телефонного дзвінка. І… далі жити. 

- Лети собі, пташко, поки сонце встане, до-
бувай діткам їжу, адже далі трудовий день на-
стане. А ввечері сядеш у гніздечко і розкажеш 
пташенятам, як добре разом у кубелечку. Як до-
бре, коли хтось щось порадить, коли засмієть-
ся, і татова чи мамина долоня до дитячої голів-
ки торкнеться. 

- Ой, як добре, пташко, жити, коли 
пам’ятають, і про гарне чи погане колись та й 
згадають. Тож лети, моя пташко, до свого дому. 
Годуй діток і наставляй їх у самостійну дорогу…

Лідія КРОХМАЛЮК.
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Заключний етап Кубка 
світу сезону 2018-2019 ро-
ків відбувся з 21 до 24 берез-
ня у норвезькому Холменкол-
лені. У складі збірної Украї-
ни виступили тернополяни 
Дмитро Підручний та Анас-
тасія Меркушина. Нагород за 
підсумками етапу нашим бі-
атлоністам здобути не вда-
лося. Найкращий результат 
Дмитра Підручного – 19 міс-
це у гонці з масовим стартом 
на дистанції 15 км. У сприн-
ті наш земляк посів 29 міс-
це, а у гонці переслідування 
– 30. Анастасія Меркушина у 
Норвегії провела дві гонки. 
У спринті на 7,5 км тернопо-
лянка фінішувала з 57 резуль-
татом. А у гонці переслідуван-
ня біатлоністка покращила 
результат на сім позиції, фіні-
шувавши на 50 сходинці.

*     *     *

Український серед-
ньоваговик Сергій Бога-
чук здобув перемогу над 
американцем Клеотісом 
Пендарвісом на арені The 
Avalon в Голлівуді, штат Ка-
ліфорнія, США. Уже в пер-
шому раунді українець від-
правив суперника в нок-
даун, пробивши по кор-
пусу. Вдруге американ-
ський боксер знову побу-
вав на канвасі, не встоявши 
на останніх секундах тре-
тьої трихвилинки після лі-
вого хука від Богачука. На 
четвертий раунд Пендар-

віс вирішив не виходити та 
віддав дострокову перемо-
гу представнику України.

*     *     *
Українські біатлоністи по-

трапили до когорти найкра-
щих снайперів Кубка світу з 
біатлону. Артем Тищенко за-
крив 154 з 172 мішеней. З точ-
ністю 89,9% він посів 3-е міс-
це в сезоні після Симона Еде-
ра з Австрії (92%) і чеха Он-
дрея Моравеца (90,4%).  Юлія 
Журавок теж посіла 3-е міс-
це серед жінок. Вона закрила 
112 з 123 мішеней, точність 
склала 91,1%. Краще україн-
ки стріляли тільки дві росіян-
ки — Лариса Кукліна (91,9%) 
і Євгенія Павлова (91,5%). На 
4-му місці серед жінок вияви-
лася Олена Підгрушна. З точ-
ністю 90,8% вона закрила 
128 з 141 мішені.

*     *     *
25-го березня збірна Укра-

їни U-17 стартувала в елітному 
раунді відбору до футбольного 
чемпіонату Європи 2019 року. 
Підопічні Володимира Єзер-
ського почали кваліфікацію 
успішно, обігравши однолітків 
з Косово з рахунком 2:0. В іншо-
му матчі відбірної групи зустрі-
нуться Іспанія та Греція. Поє-
динки проходять в швейцар-
ському Ньоні. У фінальну ста-
дію пройдуть переможці вось-
ми груп, а також 7 з 8 команд, 
які посіли другі місця.

*     *     *
На чемпіонаті Європи 

у хорватському Осієку Оле-
на Костевич та Олег Омель-
чук здобули золото у міксті. 
У фіналі стрільби з пістолета 
з дистанції 10 м вони набра-
ли 486 очок. На 0,9 десятих 

українці перевершили пред-
ставників Росії Віталіну Баца-
рашкіну та Артема Черноусо-
ва. Жіноча збірна України зі 
стрільби стала срібним при-
зером у стрільбі з 10 м з пнев-
матичного пістолета. У фіналі 
наша команда у складі Олени 
Костевич і Анни Левківської 
та Поліни Конарєвої посту-
пилася німкеням з рахунком 
8:16. Третє місце зайняла ко-

манда Росії. Чоловіча коман-
да не відстала від своїх колег 
по збірній і також продемон-
струвала срібний результат. 
Кольори української коман-
ди захищали Олег Омельчук, 
Павло Коростильов та Денис 
Кушніров. Крім того, украї-
нець Павло Коростильов став 
чемпіоном Європи у впра-
ві ПП-3. У фіналі 21-річний 
спортсмен набрав 241,3 очка.

Спортивна арена

Команда Андрія Шевченка 
очолила відбірну групу
Збірна України з футболу 

більш, ніж впевнено 
стартувала у групі В 

у рамках кваліфікації на 
Євро-2020. Змагаючись 
у гостях проти чинного 
чемпіона Європи – збірної 
Португалії – наші хлопці 
не тільки залишили свої 
ворота «сухими», а й 
продемонстрували досить 
пристойну гру.

У головного тренера збірної 
України Андрія Шевченка перед 
матчем із Португалією було кілька 
суттєвих кадрових проблем. Через 
травму не міг зіграти лідер коман-
ди Андрій Ярмоленко. А централь-
ний захисник Ярослав Ракицький 
не отримав виклик на гру з чемпі-
онами Європи після скандально-
го переходу із “Шахтаря” до росій-
ського “Зеніта”.

Ярмоленка на правому фланзі 
півзахисту замінив Марлос. У цен-
трі оборони у парі із Сергієм Крив-
цовим вийшов номінальний лівий 
захисник Микола Матвієнко. Злі-
ва в обороні зіграв 19-річний Віта-
лій Миколенко. Олександр Зінчен-
ко, як і в “Манчестер Сіті”, розташу-
вався у центрі півзахисту.

В атаці Шевченко надав пере-
вагу Роману Яремчуку та залишив 
у запасі Жуніора Мораеса, який 
отримав українське громадянство 
за кілька днів до старту національ-
ної команди у відборі.

У першому таймі помітною 
перевагою володіли португаль-
ці. Голкіперу збірної України Ан-
дрію П’ятову кілька разів довело-
ся рятувати команду, зокрема, не-
безпечно пробивав Кріштіану Ро-
налду. Наші футболісти зрідка від-

повідали контратаками, проте ре-
альних загроз воротам Руя Патрі-
сіу не створили.

У другому таймі команда Фер-
нанду Сантуша посилила тиск. 
Андрій П’ятов здійснив ще один 
блискучий сейв після удару Андре 
Сілви.

Українці самі могли вирвати 
перемогу на 85-й хвилині. Після 
удару Євгена Коноплянки голкі-
пер відбив м’яч перед собою, пер-
шим на добиванні опинився Жу-
ніор Мораес, який вийшов на замі-
ну. Проте в останній момент Рубен 
Діаш завадив українському фор-
варду та врятував португальців.

Після наполегливості у стар-
товому поєдинку відбору були всі 
підстави вважати, що наші фут-
болісти легко здолають свого на-
ступного суперника – команду 
Люксембургу. Однак…

Спочатку українці пропусти-
ли, але, на щастя, невдовзі відігра-
лися – гол на свій рахунок записав 
Циганков. 

Увесь другий тайм проходив в 
атаках українців, проте господарі 
зуміли вистояти в обороні та до-
сить гостро атакували. Остаточ-
ний рахунок у матчі встановив на-
падник збірної Люксембургу Жер-
сон Родрігес.  На 93 хвилині зустрі-
чі він поцілив у власні ворота. Від-
так, 1:2 і команда Шевченка свят-
кує першу перемогу у відборі на 
Євро-2020. 

В іншому матчі групи В Пор-
тугалія вдома зіграла унічию 1:1 
з Сербією, тож українська збір-
на вийшла у лідери. В активі на-
шої команди чотири очки, три – у 
Люксембургу, два - у португальців, 
одне - у Сербії. Аутсайдер групи В 
– Литва - з нулем залікових балів.

Команда “ДЮСШ 
Тернопіль” U-13 стала 

кращою в Україні
Перемогою тернополян з 

рахунком 4:2 завершився фі-
нальний поєдинок чемпіона-
ту України з футзалу серед 
юнацьких команд U-13 сезо-
ну 2018-2019 років між фут-
болістами із ДЮСШ (м. Тер-
нопіль) та ДЮСШ 25 (м. Київ). 
Проходили футбольні баталії 
на Херсонщині.

Тернополяни вийшли у фі-
нал, перемігши в другому пів-
фіналі з рахунком 6:1 госпо-
дарів фінальної частини ФК 
«Гопри-Продексім» Херсон-
ської області. Згодом, здо-
лавши у драматичному та 
дуже напруженому поєдин-
ку столичних гравців, коман-
да «ДЮСШ Тернопіль» під ке-
рівництвом тренера Ростис-
лава Ціха здобула титул чем-
піона України та стала воло-
дарем золотих медалей і омрі-
яного Кубка. Також Макси-
ма Крамарчука було визна-
но кращим гравцем фінальної 
частини змагань.

В області побільшало 
чемпіонів

Високі звання чемпіонів 
України здобули тернопіль-
ські саночники майстри спор-
ту Юліана Туницька, Ігор Гой 
та Андрій Мадзій на чемпіо-
наті України із санного спор-
ту. Такі змагання проходять у 
місті Сігулда (Латвія). Юліа-
на Туницька в одномісних са-
нях виборола перше місце се-
ред дорослих (жінки) та серед 
юніорів, здобувши дві золоті 
нагороди.

Ігор Гой, виступаючи у за-
їздах двомісних саней, завою-
вав «золото» і «срібло» - посів 
перше місце серед юніорів та 
високе друге місце серед до-
рослих.

Ще один представник Тер-
нопілля - відомий саночник, 
учасник Олімпійських Ігор 
Андрій Мандзій виборов пер-
ше місце та золоту медаль се-
ред чоловіків в одиночних са-
нях.

На Чемпіонаті України з греко-римської боротьби серед юніорів, 
який відбувався 22-23 березня у м. Кривий Ріг,  студент Коледжу еконо-
міки, права та інформаційних технологій ТНЕУ Олег Дикий гідно пред-
ставив тернопільську молодь, завоювавши бронзову нагороду.

*       *       *

У м. Луцьк відбувалися змагання Кубка України серед чоловіків 
і жінок зі спортивного й бойового самбо. У турнірі взяли участь 230 
спортсменів з 17-ти регіонів нашої країни. Тернопільський націо-
нальний університет представляли 8 студентів-спортсменів, які зу-
міли поповнити скарбничку спортивних досягнень вишу кількома 
нагородами. Так, у ваговій категорії до 52 кг серед жінок золоту ме-
даль здобула Алла Бегеба (ФАЕМ), а серед чоловіків - Юрій Яремчук. 
У цій ж категорії «срібло» на рахунку Алварда Акопяна (ФФ). У ваго-
вій категорії понад 80 кг срібної нагороди удостоїлася Тетяна Костен-
ко (ФЕУ). Бронзовим призером Кубка України став Михайло Свідрак 
(ФАЕМ) (вагова категорія до 74 кг).

Напередодні 
виклику провідних 
українських 

футболістів до збірної, 
у Прем’єр-лізі відбулися 
матчі заключного 22 
туру, після якого команди 
продовжуватимуть 
боротьбу у двох групах. 

Результати 22 туру:
Зоря – Шахтар - 0:1
Чорноморець – Олександрія - 0:3
Десна – Львів – 0:1
Карпати – Маріуполь -1:1
Олімпік – Динамо – 1:2
Арсенал-Київ – Ворскла – 2:2

На проміжному фініші  
турнірна таблиця  

виглядає так:
Команди І О
1 Шахтар 22 57
2 Динамо 22 50
3 Олександрія 22 41
4 Зоря  22 32
5 Львів  22 30
6 Маріуполь 22 30
____________________________________
7 Ворскла 22 29
8 Десна  22 28
9 Карпати 22 21
10 Олімпік 22 20
11Чорноморець 22 16
12 Арсенал-Київ 22 12

На проміжному фініші: 
«Шахтар» - чемпіон!

Спортивна слава ТНЕУ
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Поетка та громадська діячка Леся 
Любарська відома не лише своєю 
творчістю.  Вона постійно проводить 

культурно-просвітницько-патріотичні зустрічі 
серед школярів та студентів, адже взяла собі 
за мету пропагування українських світочів та 
державотворців. 

Пані Леся - почесний працівник культури України. 
Вона часто жертвує своїм вільним часом, буває, відкладає 
власні справи. «Що може бути важливіше, як доносити 
молодим любов до світу, важливість з гордістю носити 
вишиванку, розмовляти рідною мовою, не зраджувати 
мамину пісню, знати своїх героїв,  - наголошує п. Леся. Усе 
це я і намагаюсь донести до юних сердець. І молодь, ска-
жу вам, таки дуже уважна до моїх слів і пісень, які виконує 
тернопільська співачка та композитор Людмила Червінь-
ка, з якою працюємо».

    У ці березневі дні у пані Лесі відбулись творчі зу-
стрічі до Шевченківських днів у Борщівському музеї, у 
Тернопільській бібліотеці для дорослих №8, у Збаразькій 
школі-інтернаті, із  школярами Тернопільської школи 
№16, старшокласниками та інтелігенцією у клубі села Ве-
ликі Гаї. Особливо зворушливим був концерт-реквієм, ор-
ганізований пані Лесею у пам’ять про свого чоловіка Івана 
Чонки в медуніверситеті. 

«Я дуже дякую викладачам вишів, працівникам біблі-
отек, вчителям, працівникам культури, які запрошують 
мене і які дбають про патріотичне та культурне вихован-
ня молоді і дітей» - каже пані Леся.

У її доробку 20 книг, в тому числі поема про Шухеви-
ча, сім дитячих книжок, понад сотня пісень, тому виступи 

вона підсилює своєю поетично-віршованою творчістю, 
яку гідно оцінили у творчих колах і за яку має ряд нагород.

Тож, нехай і творча нива просвітянки Лесі Любарської, 
і патріотичне виховання молоді рясніють щедрими плода-
ми на благо України, адже її працю високо цінують наші 
краяни. «Виховання юних має бути простим і щирим, ці-
кавим і правдивим, бо діти це відчувають. Саме такими 
є виступи пані Лесі», - каже директор Збаразької школи-
інтернату Наталя Володимирівна, яка запросила поетесу 
на майбутні зустрічі. 

До речі,  недавно пані Леся стала переможницею у 
міжнародно-поетичному конкурсі "Обранці Небес" ім. Ва-
силя Стуса у двох номінаціях: «Любовна лірика» та «Грома-
дянська лірика». Нагороди підписав голова правління Кон-
гресу літераторів України Дмитро Стус. "Для мене - це дуже 
гарна несподіванка, бо аж на дві перемоги не сподівалась», 
- зазначає Леся Любарська. Конкурс проходив у Покровську 
Донецької області і відбір був дуже прискіпливий.

В одній із своїх поезій пані Леся написала: 
А я живу у Слові й простоті,
З ним розцвітаю, з ним іду на страту.
Нам не потрібні гори золоті,

Лиш би Вкраїна вже зійшла з розп’яття…
Ось такою патріотичною, талановитою і щирою її 

знають і люблять краяни.

ЛИШ В ОБІЙМАХ ТВОЇХ
Лиш в обіймах твоїх я ховаюсь від цілого світу,
Лиш в цілунках твоїх віднаходжу життя цього смак,
Лиш від ласк твоїх рук я палаю, як сонце в зеніті,
Хоч давно не дівча, ну і ти вже давно не юнак.

Тану в милих очах, як маленька сніжинка на сонці.
Де ти взявся, скажи? Як потрапив у долю мою?
Ураганом зірвав мого серця закрите віконце,
Видно Бог захотів, щоб я знову сказала “люблю”.

Мов живий смолоскип, загоряюсь від дотиків ніжних,
У долоні твої я занурююсь, наче маля.
Повтори мені знов, що ти більше не глянеш на інших,
І закрутиться швидше від кохання ця грішна земля.

Вишиття, мов доля
Вишиття, мов доля, потопає в квітах,
Рушничок на щастя зберігайте, діти.
І обруси красні, сорочки чудові –
Символ України миру і любові.

Хрестики тужливі у шиття вкрадались,
Як країна наша сльозами вмивалась.
І сьогодні наша Україна-ненька
У шиття вкладає хрестики чорненькі.

Та калини цвітом й ружами садочку
Зацвітуть барвисто рушники й сорочки.
І квітками сонця, і житами поля
Зацвіте над світом українська доля.
(Поезії-переможниці у конкурсі «Обранці Небес»)

Юля ТІЩЕНКО.

Бути студентом 
Тернопільського 
національного 

педагогічного університету 
імені  Володимира Гнатюка 
– це завжди весело, цікаво і 
пізнавально. 

Адже тут не тільки надають якіс-
ні теоретичні знання, а є можливість 
відвідати різноманітні бази практики, 
де можна проявити себе як фахівець 
своєї справи. Таку можливість мали і 
ми, студенти спеціальності «Соціаль-
на робота» факультету педагогіки і 
психології. Під керівництвом викла-
дача кафедри соціальної педагогіки і 
соціальної роботи Галини Михайлів-
ни Олійник група СР-31 проходила 
практику на п’ятьох базах. Зокрема, 
у територіальному центрі соціально-
го обслуговування (надання соціаль-
них послуг) Тернопільського району; 
соціально-спортивній школі Фонду 
«Реал Мадрид»; центрі соціально-
психологічної реабілітації дітей; 
ТМЖК «Відродження нації», а також у 
Тернопільському обласному благодій-

ному фонді  «Майбутнє сиріт».
Ми могли ознайомитися із струк-

турою організацій, де проходили 
практику, нормативно-правовою ба-
зою та документацією. Цікаво було 
дізнатися мету і завдання діяльності 
організацій, історію їх становлення 
та розвитку. Тут група могла прояви-
ти свої творчі здібності і знання, які 
отримали в університеті і набути но-
вих корисних вмінь. 

Особливо важливим є те, що сту-

денти самостійно попрацювали з різ-
ними категоріями клієнтів. Це були 
діти і діти-сироти, сироти, які є випус-
книками інтернатних закладів, одино-
кі люди, діти і дорослі з особливими 
потребами, жінки, які постраждали 
від насильства, особи, які мають про-
блеми у міграційній сфері. 

Безсумнівно, ця практика для сту-
дентів групи СР-31 була корисною і 
дала можливість глибше збагнути всю 
суть роботи фахівців соціальної сфери 

і ті проблеми й труднощі, з якими вони 
стикаються. Адже, як говориться в од-
ному вислові: «Скажи мені, – і я забуду, 
покажи мені, – і не запам’ятаю, залучи 
мене до справи, – і я зрозумію».

Ми щиро бажаємо всім студентам та-
кої ж цікавої і продуктивної практики…

Анастасія ГУРСЬКА і 
Тамара МОРОЗОВИЧ,

 студентки групи СР-31 
факультету педагогіки 

і психології.

«Залучи мене до справи, -  і я зрозумію…»
Як студенти Тернопільського педагогічного університету креативно практику провели

«А я живу у слові 
й простоті…»

 Культурно-просвітницька нива Лесі Любарської
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UA:Перший
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.25, 02.00, 
05.00 Новини.

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

09.30 Т/с “Галерея Вельвет”.
12.25 Д/с “Кухня По”.
13.15, 14.30 РадiоДень.
13.45 Д/с “Свiт дикої природи”.
14.20, 15.10, 23.50 Погода.
15.20 Д/с “Неповторна природа”.
16.20 Хто в домi хазяїн?
16.55 По обiдi шоу.
18.30, 02.35 Спецпроект “Вибори-2019”.
21.25, 02.25 UA:Спорт.
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.20 Д/с “Життя з левами”.
22.50 Перша шпальта.
00.00 Телепродаж Тюсо.
04.40 Своя земля.
05.25 Д/с “Цiкаво.com”.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

00.00, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.25, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.30 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.15, 21.45, 22.15 Т/с “Кухня”.
22.45, 04.30 “Грошi”.
00.05 “Голос країни 9”.
01.50 Х/ф “Джентльмени удачi”.

Iíòер
05.25, 22.10 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 18.00, 19.00, 02.00 “Стосується 

кожного”.
11.10, 12.25 Х/ф “Пограбування”.
12.00 “Новини”.
14.00 Х/ф “Корсиканець”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство”.
23.55 Т/с “Рiдкiсна група кровi”.
02.45 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.10 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.

ICTV
05.15 Скарб нацiї.
05.25 Еврика!

05.40 Служба розшуку дiтей.
06.25 Громадянська оборона.
07.20 Факти тижня. 100 хвилин з О. Со-

коловою.
08.45 Факти. Утро.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Антизомбi. Дайджест.
11.05 Секретний фронт. Дайджест.
11.55, 13.20 Х/ф “Зелений шершень”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.40, 16.20 Х/ф “Скайлайн”.
16.50 Х/ф “Скайлайн 2”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Багач-Бiдняк 2.
21.20 Т/с “Пес”.
22.25 Свобода слова.
23.55 Х/ф “Амулет Землемор`я”.

ÑТБ
06.15 Моя правда. Фаїна Раневська.
07.15 Моя правда. Анатолiй Папанов.
08.05 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.
10.00 Х/ф “Серцеїдки”.
12.35 Х/ф “Мiж небом i землею”.
14.30 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “Як довго я на тебе чекала”, 1 с.
20.55 Т/с “Як довго я на тебе чекала”, 2 с.
22.50 Т/с “Подвiйне життя”, 9 с.
23.55 Т/с “Подвiйне життя”, 10 с.
01.00 Т/с “Коли ми вдома”.
02.30 Найкраще на ТБ.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.15 Зона ночi.
04.40 Абзац.
06.15, 07.55 Kids` Time.
06.20 М/с “Майлз з майбутнього”.
07.30 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.00 М/ф “Синбад: Легенда семи морiв”.
09.50 Х/ф “Кiлери”.
11.50 Х/ф “Цiна безсмертя”.
14.10 Х/ф “Боги Єгипту”.
16.50 Х/ф “Принц Персiї: Пiски часу”.
19.00 Ревiзор. Магазини.
21.00 Таємний агент.
22.10 Таємний агент. Пост-шоу.
00.00 Х/ф “Хлопцi з жiночого гурто-

житку”.
02.00 Нацiональний вiдбiр Євробачення 

2019. Пiдсумки.
02.10 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.20, 02.35 Невигаданi iсторiї.
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.15, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.20, 12.25, 15.25, 18.15 Погода в Українi.
07.25, 08.35, 00.45 Огляд преси.
07.30 Кордон держави.
07.55, 09.40, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 

23.55, 00.55, 01.10 Погода на ку-
рортах.

08.25, 02.15 Про вiйсько.
09.25, 17.40 Час громади.
10.00, 13.05 Час. Пiдсумки тижня.
11.10, 01.15, 05.15 Машина часу.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
12.45 Будемо жити.
14.10 Кендзьор.
15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.00 Час новин. Київ.
17.10, 18.20, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
20.20 Дзеркало iсторiї.
22.00 БлогПост.
23.10 “За Чай.com”.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

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

02.25 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Мiсiя: краса.
11.30, 03.20 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Серце матерi”, 15 i 16 с.
23.30 Х/ф “У пошуках Бурштинової 

кiмнати”.
01.35 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Ух ти show”.
08.50 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
10.35 Х/ф “Статус: Оновлений”.
12.20 “Бєдняков+1”.
13.10 “Вiрю не Вiрю”.
15.00, 00.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
15.50 “Орел i решка. Морський сезон”.
16.50, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження 3”.
17.50 Т/с “Доктор Хаус”.
23.00 Х/ф “Дiтороднi”.
01.40 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
04.50, 05.00 “Top Shop”.
05.55 Х/ф “Ключ без права передачi”.
07.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
08.20 Х/ф “Ще до вiйни”.
10.55 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.25 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
13.25, 20.10 Т/с “Альпiйський патруль”.
15.25, 16.50, 22.10, 23.45 Т/с “Фалько”.
17.50 “Легенди карного розшуку”.
19.30 “Свiдок. Агенти”.

00.50 Т/с “Швидка”.
02.55 “Випадковий свiдок”.
03.00 “Речовий доказ”.
04.00 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф “Лiсовий патруль”.
11.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.00, 17.00 Т/с “Рання пташка”.
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
13.30, 14.30 Танька i Володька.
15.00, 01.00 Панянка-селянка.
18.00 4 весiлля.
22.00 Сiмейка У.
23.00 Одного разу в Одесi.
00.00 ЛавЛавСar.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 19.15, 20.15, 22.15, 
23.00 Телемарафон “Вибори - 2019”.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 “Репор-
тер”. Новини.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.30, 14.00 Правда життя.
09.30, 17.05 Шалена подорож.
10.15, 17.55 Дикi i озброєнi.
11.10 Скептик.
12.10 Україна: забута iсторiя.
13.00, 19.40 Речовий доказ.
15.15 Бойовi сили.
16.10, 21.45 Полювання на рибу-монстра.
18.45, 20.50 Битва цивiлiзацiй.
22.35 Невiдома Пiвденна Америка.
23.20 Шпигунство та змови.
00.10 Мiстична Україна.
01.45 Телеформат.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Без вiстi зниклий”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Невiдома версiя. За двома зай-

цями”.
09.30, 00.25 “Спогади”.
10.25 “Зiркове життя”.
11.15 “Моя правда”.
12.05 Х/ф “Небилицi про Iвана”.
13.35 Х/ф “Апачi”.
15.25 Х/ф “Висота”.
17.15 Х/ф “Скринька Марiї Медiчi”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00, 01.45 Т/с “Мiс Фрайнi Фiшер”.
23.00 Х/ф “Благi намiри”.
01.15 “Академiя смiху”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.

10.25, 18.15 “Спецкор”.
11.00, 18.50 “ДжеДАI”.
11.30, 19.25 Т/с “Опер за викликом 4”.
15.05 Х/ф “Морський пiхотинець”.
16.30 Х/ф “Морський пiхотинець 2”.
20.30 Т/с “Звонарь”.
21.30, 23.00 Т/с “Кiстки 9”.
00.40 Т/с “Вуличне правосуддя 2”.
01.20 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 02.35 Оттак мастак.
07.00 М/с “Аладдiн”.
08.00 М/с “Качинi iсторiї”.
08.50 М/с “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
09.50 Т/с “Сишиш-шоу”.
12.15 М/с “Сiмпсони”.
15.30 Т/с “Дефективи”.
17.00 Файна Юкрайна.
18.05 Т/с “СуперКопи”.
20.00 Т/с “Швидка”.
21.00, 01.30 Мамареготала.
22.00 Т/с “Унiвер. Нова общага”.
23.50 Т/с “Числа”.
03.55 Чистоплюї.

ªâроñïорò
00.35, 03.00, 06.00 Велоспорт. “Вуельта 

Каталонiї”. Етап 7.
01.30, 05.00, 08.30, 13.30 Велоспорт. Гент 

- Вевельгем.
02.30 Ралi. ERC. Тележурнал All Access.
04.00, 07.30 Велоспорт. E3 Харелбеке.
09.25, 13.00, 14.25, 18.00, 21.00 Снукер. 

China Open. День 1.
18.30, 22.00 Плавання. Nordic Swim Tour. 

Гельсiнкi. День 1.
20.05 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. “Сан-

Хосе” - “Калгарi”.
23.00 Керлiнг. ЧC. Канада. Чоловiки. США 

- Шотландiя.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 МЮ - Уотфорд. Чемпiонат Англiї.
07.45, 16.05 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Рома - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
10.00 “Великий футбол”.
11.15, 13.20, 15.25, 22.15 Топ-матч.
11.30 Iнтер - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
13.35 Кардiфф - Челсi. Чемпiонат Англiї.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.35 Свiт Прем`єр-лiги.
17.05 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18.00 Передмова до “Челсi-Барселона” 

(1999/00). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

18.05 Челсi - Барселона. 1/4 фiналу 
(1999/00). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

19.50 Барселона - Челсi. 1/4 фiналу 
(1999/00). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

22.10 Пiслямова до “Барселона-Челсi” 
(1999/00). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

22.50 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
23.45 Вест Хем - Евертон. Чемпiонат Англiї.

UA:Перший
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.25, 02.00, 
05.00 Новини.

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

09.30 Т/с “Галерея Вельвет”.
12.25 Д/с “Кухня По”.
13.15, 14.30, 04.30 РадiоДень.
13.45 Д/с “Свiт дикої природи”.
14.20, 23.50 Погода.
15.15 Т/с “Iспанська легенда”.
16.45 Плiч-о-плiч.
16.55 UA:Фольк.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.25, 22.50, 04.00 Спiльно.
20.00 Д/с “Особливий загiн”.
21.25, 02.25 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.20 Д/с “Життя з левами”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.35 Складна розмова.
05.30 Д/с “Цiкаво.com”.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

00.30, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.25, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.30 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.15, 21.45, 22.15 Т/с “Кухня”.
22.45 “Одруження наослiп 5”.
00.35 Х/ф “Операцiя “И” та iншi пригоди 

Шурика”.
02.20 “Київ Вечiрнiй”.

Iíòер
05.25, 22.10 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Х/ф “Дикун”.
11.25, 12.25 Х/ф “Фанфан-тюльпан”.
12.00 “Новини”.
13.45 “Правила виживання”.
14.50, 15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 02.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство”.
23.55 Т/с “Рiдкiсна група кровi”.
02.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.10 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!

04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 20.15 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Багач-Бiдняк.
11.15 Х/ф “Цунамi. Удар iз глибини”, 1 с.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Х/ф “Цунамi. Удар iз глибини”, 2 с.
15.05, 16.20, 21.25, 22.35 Т/с “Пес”.
17.45 Т/с “Фантом”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
23.30 Х/ф “13-й район”.
01.00 Т/с “У полi зору”.

ÑТБ
05.55 Моя правда. Прокляття Валерiя 

Золотухiна.
06.55 Моя правда. Володимир Висоцький.
07.50 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.
09.45 МастерШеф.
13.05 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “Як довго я на тебе чекала”, 3 с.
21.00 Т/с “Як довго я на тебе чекала”, 4 с.
22.50 Т/с “Любити й вiрити”, 1 с.
23.50 Т/с “Любити й вiрити”, 2 с.
00.50 Т/с “Коли ми вдома”.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.05 Зона ночi.
04.50 Абзац.
06.35, 08.55 Kids` Time.
06.40 М/с “Майлз з майбутнього”.
07.30 М/с “Том i Джерi шоу”.
09.00 Т/с “Мерлiн”.
12.30 Т/с “Загубленi”.
15.10 Х/ф “Черговий тато: Лiтнiй табiр”.
17.00, 19.00 Гастарбайтери.
21.00 Аферисти в мережах.
21.50 Екси.
23.50 Х/ф “Кiльце Намейса”.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.15, 08.20, 00.50 Огляд преси.
06.20, 10.10, 01.15 Машина часу.
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.15, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.20, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода 
в Українi.

07.30 Код успiху.
07.45 Будiвельний стандарт.
07.55, 08.55, 09.40, 11.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55, 00.35 Погода 
на курортах.

08.00, 17.00 Час новин. Київ.

08.30 5 поверх.
09.20, 17.45 Час громади.
11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало iсторiї.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
13.05, 05.15 БлогПост.
15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10, 18.20, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
22.00 Лiнiйка документальних проектiв.
23.10 “За Чай.com”.
02.15 Новi Герої Донбасу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

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

03.10 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Мiсiя: краса.
11.30, 04.00 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Серце матерi”, 17 i 18 с.
23.20 Без панiки.
00.00, 02.15 Т/с “CSI: Маямi”.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Ух ти show”.
08.50 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
10.40 Х/ф “Мисливцi”.
12.20 “Бєдняков+1”.
13.10 “Вiрю не Вiрю”.
15.00, 01.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
15.50, 23.00 “Орел i решка. Морський 

сезон”.
16.50, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження 3”.
17.50 Т/с “Доктор Хаус”.
00.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
01.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.35 Х/ф “Чорна долина”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Небезпечнi друзi”.
10.55 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.25 “Свiдок”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
13.25, 20.10 Т/с “Альпiйський патруль”.
15.25, 16.50, 22.10, 23.45 Т/с “Фалько”.
17.50 “Легенди карного розшуку”.
19.30 “Будьте здоровi”.
00.50 Т/с “Швидка”.
02.55 “Випадковий свiдок”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 М/ф “Дикi предки”.
11.00 Т/с “Якось у казцi”.

12.00, 17.00 Т/с “Рання пташка”.
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
13.30, 14.30 Танька i Володька.
15.00, 01.00 Панянка-селянка.
18.00 4 весiлля.
22.00 Сiмейка У.
23.00 Одного разу в Одесi.
00.00 ЛавЛавСar.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з А. 

Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. 
Калатай та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Ми всi...” з К. Ашiон 
i П. Рольником.

12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10 “Кримiнал” 
з С. Вардою.

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 “Деталi” з В. 
Фроловою i С. Дойком.

16.20 “Вибори - 2019” з Н. Фiцич.
17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем та М. 

Леончук.
18.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.
23.30 “МЕМ”.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.30, 14.00 Правда життя.
09.30, 17.05 Шалена подорож.
10.15, 17.55 Дикi i озброєнi.
11.10, 01.45 Скептик.
12.10 Україна: забута iсторiя.
13.00, 19.40 Речовий доказ.
15.15, 23.20 Шпигунство та змови.
16.10, 21.45 Полювання на рибу-монстра.
18.45, 20.50 Битва цивiлiзацiй.
22.35 Невiдома Пiвденна Америка.
00.10 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Тримайся, козаче!”
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Невiдома версiя. Вiрнi друзi”.
09.30, 00.45 “Спогади”.
10.25 “Зiркове життя”.
11.15 “Моя правда”.
12.05 Х/ф “Капiтан Крокус”.
13.20 Х/ф “Оксамитовi ручки”.
15.15 Х/ф “Весна на Зарiчнiй вулицi”.
17.05 Х/ф “Вiрнi друзi”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00, 02.05 Т/с “Мiс Фрайнi Фiшер”.
23.00 Х/ф “Погань”.
01.35 “Академiя смiху”.
03.55 Кiноляпи.
04.35 Саундтреки.
05.15 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 21.25, 22.55 Т/с “Кiстки 9”.
08.50 Т/с “Ласко - кулак Бога”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50 “Решала”.
11.45, 17.20 “Загублений свiт”.
12.40, 03.00 “Облом.UA”.
14.10 Х/ф “Морський пiхотинець 3”.
15.35 Х/ф “Пiд прицiлом”.
19.25, 20.25 Т/с “Звонарь”.
00.35 Т/с “Вуличне правосуддя 2”.
01.20 Х/ф “Хижак”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 02.35 Оттак мастак.
07.00 М/с “Аладдiн”.
08.00 М/с “Качинi iсторiї”.
08.50 М/с “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
09.50 Т/с “Сишиш-шоу”.
12.15 М/с “Сiмпсони”.
15.30 Т/с “Дефективи”.
17.00 Файна Юкрайна.
18.05 Т/с “СуперКопи”.
20.00 Т/с “Швидка”.
21.00, 01.30 Мамареготала.
22.00 Т/с “Унiвер. Нова общага”.
23.50 Т/с “Числа”.
03.55 Чистоплюї.
04.50 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
02.00 Велоспорт. Гент - Вевельгем.
02.30, 20.05 Велоспорт. “Вуельта 

Каталонiї”. Етап 7.
04.00, 07.30 Снукер. China Open. День 1.
06.00 Велоспорт. E3 Харелбеке.
09.25, 14.00, 14.25, 18.00, 21.00 Снукер. 

China Open. День 2.
13.00 Настiльний тенiс. Свiтовий тур. Катар.
18.30, 23.00 Плавання. Nordic Swim Tour. 

Гельсiнкi. День 2.
20.30 “Краще з кiнного спорту”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 16.00 “Європейський weekend”.
06.50 Журнал Лiги чемпiонiв.
07.20 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
08.15 Iнтер - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Фулхем - Ман Сiтi. Чемпiонат Англiї.
12.10 “Великий футбол”.
13.25 Сампдорiя - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
15.10 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
16.50 Арсенал - Ньюкасл. Чемпiонат Англiї.
18.40 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
19.35 Ювентус - Емполi. Чемпiонат Iталiї.
21.25, 23.45, 01.45, 03.45 Топ-матч.
21.40 Live. Вулверхемптон - МЮ. Чемпiонат 

Англiї.
23.55 Рома - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
01.55 Кардiфф - Челсi. Чемпiонат Англiї.
03.55 Мiлан - Удiнезе. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

1 квітня

2 квітня

nday.te.ua
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UA:Перший
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.10, 02.00, 
05.00 Новини.

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

09.30 Т/с “Галерея Вельвет”.
12.25 Д/с “Кухня По”.
13.15, 04.30 РадiоДень.
13.45 Д/с “Свiт дикої природи”.
14.20, 23.50 Погода.
14.30 52 вiкенди.
15.15 Т/с “Iспанська легенда”.
16.40 Плiч-о-плiч.
16.55 Сильна доля.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.25 Своя земля.
19.55 Д/с “Особливий загiн”.
21.25, 23.35, 02.25 UA:Спорт.
21.45 Разом.
22.20 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.00 Телепродаж Тюсо.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

00.00, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.30 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.15, 21.45, 22.15 Т/с “Кухня”.
22.45, 00.05 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
01.15 Х/ф “Втеча з Шоушенка”.

Iíòер
05.25, 22.10 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Х/ф “Шок”.
11.15, 12.25 Х/ф “Красуня i чудовисько”.
13.45 “Правила виживання”.
14.50, 15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 02.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство”.
23.55 Т/с “Рiдкiсна група кровi”.
02.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.10 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.

04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40, 10.10, 13.20 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.35 Х/ф “13-й район”.
15.10, 16.20, 21.25, 22.35 Т/с “Пес”.
17.45 Т/с “Фантом”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
23.30 Х/ф “13-й район 2: Цеглянi маєтки”.
01.05 Т/с “У полi зору”.

ÑТБ
06.20 Моя правда. В головнiй ролi - Сергiй 

Iванов.
07.15 Моя правда. В`ячеслав Невинний.
08.10 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.
10.05 МастерШеф.
12.50 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “Як довго я на тебе чекала”, 5 с.
20.55 Т/с “Як довго я на тебе чекала”, 6 с.
22.50 Т/с “Любити й вiрити”, 3 с.
23.50 Т/с “Любити й вiрити”, 4 с.
00.50 Т/с “Коли ми вдома”.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.00 Зона ночi.
04.40 Абзац.
06.35, 08.55 Kids` Time.
06.40 М/с “Майлз з майбутнього”.
07.30 М/с “Том i Джерi шоу”.
09.00 Т/с “Мерлiн”.
12.30 Т/с “Загубленi”.
15.10 Х/ф “Ну що, приїхали”.
17.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Аферисти в мережах.
22.00 Любов на виживання.
23.50 Х/ф “Означає, вiйна”.
01.55 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.15, 07.25, 10.10, 01.15, 05.15 Машина 

часу.
06.45, 08.00, 17.00 Час новин. Київ.
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15, 12.20, 15.25, 18.15, 23.55 Погода 
в Українi.

07.45 Драйв.
07.55, 08.55, 09.40, 13.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55, 00.35, 01.10 Погода 
на курортах.

08.20 Полiгон.
09.25, 17.45 Час громади.
11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало iсторiї.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
13.10 Томос.
15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10, 18.20, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
22.00 БлогПост.
23.10 “За Чай.com”.
00.45 Огляд преси.

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

02.50 Сьогоднi.
09.30, 03.40 Зоряний шлях.
10.30 Мiсiя: краса.
11.30, 04.00 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Серце матерi”, 19 i 20 с.
23.30 Т/с “Серце матерi”, 21 с.
00.25, 02.00 Т/с “CSI. Мiсце злочину”.
01.30 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.00 “Ух ти show”.
08.35 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
10.10 Х/ф “Одержимiсть”.
12.20 “Бєдняков+1”.
13.10 “Вiрю не Вiрю”.
15.00, 01.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
15.50, 23.00 “Орел i решка. Морський 

сезон”.
16.50, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження 3”.
17.50 Т/с “Доктор Хаус”.
00.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
01.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.35 Х/ф “Циганка Аза”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Торпедоносцi”.
10.55 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.25 “Свiдок”.
12.50 “Будьте здоровi”.
13.25, 20.10 Т/с “Альпiйський патруль”.
15.25, 16.50, 22.10, 23.45 Т/с “Фалько”.
17.50 “Легенди карного розшуку”.
19.30 “Вартiсть життя”.
00.50 Т/с “Швидка”.
02.55 “Випадковий свiдок”.
03.00 “Речовий доказ”.
04.00 “Професiї”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Соляна принцеса”.
11.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.00, 17.00 Т/с “Рання пташка”.

13.00, 14.00, 20.00 Одного разу пiд Пол-
тавою.

13.30, 14.30 Танька i Володька.
15.00, 01.00 Панянка-селянка.
18.00 4 весiлля.
22.00 Сiмейка У.
23.00 Одного разу в Одесi.
00.00 ЛавЛавСar.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з А. 

Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. 
Калатай та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Ми всi...” з К. Ашiон 
i П. Рольником.

12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10 “Кримiнал” 
з С. Вардою.

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 “Деталi” з В. 
Фроловою i С. Дойком.

16.20 “Вибори - 2019” з Н. Фiцич.
17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем та М. 

Леончук.
18.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.
23.30 “МЕМ”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.30, 14.00 Правда життя.
09.30, 17.05, 00.15 Шалена подорож.
10.15, 17.55 Дикi i озброєнi.
11.10 Скептик.
12.10 Україна: забута iсторiя.
13.00, 19.40 Речовий доказ.
15.15, 23.20 Шпигунство та змови.
16.10, 21.45 Полювання на рибу-монстра.
18.45, 20.50 Битва цивiлiзацiй.
22.35 Невiдома Пiвденна Америка.
01.05 Мiстична Україна.
02.35 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Небилицi про Iвана”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 10.20 “Моя правда”.
09.30 “Зiркове життя”.
11.10 Х/ф “Танго смертi”.
12.50 Х/ф “Голос минулого”.
15.45 Х/ф “Доброго ранку!”
17.30 Х/ф “У моїй смертi прошу винити 

Клаву К.”
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00, 01.40 Т/с “Мiс Фрайнi Фiшер”.
23.00 Х/ф “Добре сидимо”.
00.20 “Спогади”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 21.35, 23.05 Т/с “Кiстки 9”.
08.50 Т/с “Ласко - кулак Бога”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.

10.15 “ДжеДАI”.
10.50 “Решала”.
11.45, 17.15 “Загублений свiт”.
13.35 “Помста природи”.
15.30 Х/ф “Клин клином”.
18.30 23 тур ЧУ з футболу. “Динамо” - 

“Заря”.
20.30 Т/с “Звонарь”.
00.45 Т/с “Вуличне правосуддя 2”.
01.30 Т/с “Опер за викликом 4”.
02.15 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 02.35 Оттак мастак.
07.00 М/с “Аладдiн”.
08.00 М/с “Качинi iсторiї”.
08.50 М/с “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
09.50 Т/с “Сишиш-шоу”.
12.15 М/с “Сiмпсони”.
15.30 Т/с “Дефективи”.
17.00 Файна Юкрайна.
18.05 Т/с “СуперКопи”.
20.00 Т/с “Швидка”.
21.00, 01.30 Мамареготала.
22.00 Т/с “Унiвер. Нова общага”.
23.50 Т/с “Числа”.
03.55 Чистоплюї.
04.50 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.10, 02.30, 06.00, 14.30 Велоспорт. Гент 

- Вевельгем.
01.00, 04.00, 07.30 Снукер. China Open. 

День 2.
08.55, 09.30, 12.30, 21.00 Снукер. China 

Open. День 3.
13.05 Велоспорт. “Вуельта Каталонiї”. 

Етап 7.
15.30 Велоспорт. “Тур дорогами Фландрiї”.
18.00 “Watts”.
18.50 Тенiс. АТР. “Мастерс”. Маямi. Фiнал.
20.30 Тенiс. “АТР: за кадром”.
23.00 Керлiнг. ЧC. Канада. Чоловiки. 

Китай - США.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Фулхем - Ман Сiтi. Чемпiонат Англiї.
07.45 Кальярi - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
09.30 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Вулверхемптон - МЮ. Чемпiонат 

Англiї.
12.10 Мiлан - Удiнезе. Чемпiонат Iталiї.
13.55 Лiверпуль - Тоттенхем. Чемпiонат 

Англiї.
16.00 “Ситкорiзи”.
16.30, 18.55, 21.25 “Тур Online”.
16.55 Live. Александрiя - Шахтар. 

Чемпiонат України.
17.45, 20.15 Футбол Tables.
19.25 Live. Львiв - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
21.45 Live. Ман Сiтi - Кардiфф. Чемпiонат 

Англiї.
23.45, 01.45, 03.45 Топ-матч.
23.55 Iнтер - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
01.55 Арсенал - Ньюкасл. Чемпiонат Англiї.
03.55 Емполi - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.25, 02.00, 
05.00 Новини.

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

09.30 Т/с “Галерея Вельвет”.
10.55 Т/с “Таємницi Борго Ларiчi”.
11.50 Д/с “Кухня По”.
13.15, 14.30, 04.30 РадiоДень.
13.45 Д/с “Свiт дикої природи”.
14.20, 23.50 Погода.
15.15 Т/с “Римська iмперiя “12+.
16.40 Плiч-о-плiч.
16.55 Концертна програма Марiї Бурмаки 

“Нове та улюблене”.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.25 #ВУкраїнi.
19.55 Д/с “Особливий загiн”.
21.25, 02.25 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.20 Д/с “Життя з левами”.
22.50 Нашi грошi.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.35 Разом.
04.00 Спiльно.
05.30 Д/с “Цiкаво.com”.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

00.55, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.30 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.40 “Чистоnews”.
20.45, 21.15, 21.45, 22.15 Т/с “Кухня”.
22.30 “Право на владу”.
01.00 “Грошi”.
02.00 “Київ Вечiрнiй”.

Iíòер
05.25, 22.10 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Х/ф “Манiя величi”.
11.30, 12.25 Х/ф “Осляча шкура”.
13.45 “Правила виживання”.
14.50, 15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 02.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство”.
23.55 Т/с “Рiдкiсна група кровi”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!

04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10, 13.20 Секретний фронт.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30 Х/ф “13-й район 2: Цеглянi маєтки”.
15.05, 16.20, 21.25, 22.30 Т/с “Пес”.
17.45 Т/с “Фантом”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
23.30 Х/ф “Миротворець”.
01.45 Т/с “У полi зору”.

ÑТБ
06.10 Моя правда. Iнокентiй Смоктунов-

ський.
07.05 Моя правда. Реiнкарнацiя. Наталiя 

Андрейченко.
08.00 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.
09.55 МастерШеф.
12.20 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00, 19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “Як довго я на тебе чекала”, 7 с.
20.55 Т/с “Як довго я на тебе чекала”, 8 с.
22.50 Х/ф “Рiк Золотої Рибки”.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.00 Зона ночi.
04.40 Абзац.
06.25, 08.45 Kids` Time.
06.30 М/с “Майлз з майбутнього”.
07.30 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.50 Т/с “Мерлiн”.
12.30 Т/с “Загубленi”.
15.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Аферисти в мережах.
22.00 Хто проти блондинок.
00.00 Х/ф “Центурiон”.
01.55 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.20 Невигаданi iсторiї.
06.45, 08.00, 17.00 Час новин. Київ.
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода 
в Українi.

07.25, 08.25, 00.50 Огляд преси.
07.30, 08.30, 10.10, 01.15, 05.15 Машина 

часу.
07.55, 08.55, 09.40, 14.55, 16.55, 17.55, 

22.55, 00.30 Погода на курортах.

09.20, 17.45 Час громади.
11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало iсторiї.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
13.05 Томос.
15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10, 18.20, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
22.00 Лiнiйка документальних проектiв.
23.10 “За Чай.com”.
02.15 Новi Герої Донбасу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

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

02.50 Сьогоднi.
09.30, 03.40 Зоряний шлях.
10.30 Мiсiя: краса.
11.30, 04.00 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Серце матерi”, 22 i 23 с.
23.30 Т/с “”Серце матерi”.
00.25, 02.00 Т/с “CSI. Мiсце злочину”.
01.30 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Ух ти show”.
09.00 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
10.40 Х/ф “Свiдок на весiллi”.
12.20 “Бєдняков+1”.
13.10 “Вiрю не Вiрю”.
15.00, 00.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
15.50, 23.00 “Орел i решка. Морський 

сезон”.
16.50, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження 3”.
17.50 Т/с “Доктор Хаус”.
00.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
01.40 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.35 Х/ф “Нiагара”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Постарайся залишитися 

живим”.
10.25 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.20 “Свiдок”.
12.50 “Вартiсть життя”.
13.25, 20.10 Т/с “Альпiйський патруль”.
15.25, 16.50, 22.10, 23.45 Т/с “Фалько”.
17.50 “Легенди карного розшуку”.
19.30 “Правда життя”.
00.50 Т/с “Швидка”.
02.50 “Випадковий свiдок”.
03.05 “Речовий доказ”.
04.05 “Професiї”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.15 Х/ф “Мавпячi витiвки”.

12.00, 17.00 Т/с “Рання пташка”.
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
13.30, 14.30 Танька i Володька.
15.00 Панянка-селянка.
18.00 4 весiлля.
22.00 Сiмейка У.
23.00 Одного разу в Одесi.
00.00 ЛавЛавСar.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з А. 

Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. 
Калатай та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Ми всi...” з К. Ашiон 
i П. Рольником.

12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10 “Кримiнал” 
з С. Вардою.

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 “Деталi” з В. 
Фроловою i С. Дойком.

16.20 “Вибори - 2019” з Н. Фiцич.
17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем та М. 

Леончук.
18.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.
23.30 “МЕМ”.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.50, 14.00 Правда життя.
09.30, 17.05, 00.15 Шалена подорож.
10.15, 17.55 Дикi i озброєнi.
11.10 Скептик.
12.10 Україна: забута iсторiя.
13.00, 19.40 Речовий доказ.
15.15, 23.20 Шпигунство та змови.
16.10, 21.45 Полювання на рибу-монстра.
18.45, 20.50 Битва цивiлiзацiй.
22.35 Невiдома Австралiя.
01.00 Мiстична Україна.
02.30 Квiтка Цисик.
03.00 Таємницi дефiциту.
05.05 Жертви краси.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Благi намiри”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40, 09.30 М/ф.
07.50, 11.50 “Моя правда”.
10.00, 00.30 “Спогади”.
11.00 “Зiркове життя”.
12.40 Х/ф “Тримайся, козаче!”
13.55 Х/ф “Остання релiквiя”.
15.40 Х/ф “У моїй смертi прошу винити 

Клаву К.”
17.00 Х/ф “В добру годину!”
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00, 01.50 Т/с “Мiс Фрайнi Фiшер”.
23.00 Х/ф “Раз на раз не випадає”.

01.20 “Академiя смiху”.
03.40 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 21.25, 22.55 Т/с “Кiстки 9”.
08.50 Т/с “Ласко - кулак Бога”.
09.45, 18.15 “Спецкор”.
10.00 “ДжеДАI 2018”.
11.00 “Решала”.
11.55, 17.20 “Загублений свiт”.
13.40, 02.10 “Облом.UA”.
15.45 Х/ф “Ласкаво просимо в джунглi”.
18.50 “ДжеДАI”.
19.25, 20.25 Т/с “Звонарь”.
00.35 Т/с “Вуличне правосуддя 2”.
01.25 Т/с “Опер за викликом 4”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 02.35 Оттак мастак.
07.00 М/с “Аладдiн”.
08.00 М/с “Качинi iсторiї”.
08.50 М/с “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
09.50 Т/с “Сишиш-шоу”.
12.15 М/с “Сiмпсони”.
15.30 Т/с “Дефективи”.
17.00 Файна Юкрайна.
18.05 Т/с “СуперКопи”.
20.00 Т/с “Швидка”.
21.00, 01.30 Мамареготала.
22.00 Т/с “Унiвер. Нова общага”.
23.50 Т/с “Числа”.
03.55 Чистоплюї.
04.50 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
02.00 “Watts”.
02.30, 06.00, 13.05, 19.15, 23.00 Велоспорт. 

“Тур дорогами Фландрiї”.
04.00, 07.30 Снукер. China Open. День 3.
08.55, 09.30, 12.30, 14.25, 18.00, 21.00 

Снукер. China Open. День 4.
20.00 Автоперегони. WTCR. Огляд сезону.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Вулверхемптон - МЮ. Чемпiонат 

Англiї.
07.45 “Ситкорiзи”.
08.15 Рома - Фiорентiна. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25, 20.40 Александрiя - Шахтар. 

Чемпiонат України.
12.10, 02.05 Ман Сiтi - Кардiфф. Чемпiонат 

Англiї.
13.55 Мiлан - Удiнезе. Чемпiонат Iталiї.
16.05 Львiв - Марiуполь. Чемпiонат України.
17.55, 22.50 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
18.50 Лiверпуль - Тоттенхем. Чемпiонат 

Англiї.
23.45 Емполi - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
01.35 Журнал Лiги чемпiонiв.
03.55 Сассуоло - К`єво. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

3 квітня

4 квітня

nday.te.ua
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UA:Перший
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 02.00, 
05.05 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Таємницi Борго Ларiчi”.
11.20 Д/с “Кухня По”.
13.15, 14.30 РадiоДень.
13.45 Д/с “Свiт дикої природи”.
14.20 Погода.
15.15 Т/с “Римська iмперiя”.
16.40, 03.45 Плiч-о-плiч.
16.55 Д/с “Браво, шеф!”
18.25, 02.45 Тема дня.
19.25 Перший на селi.
19.55 Д/с “Особливий загiн”.
21.25, 02.20 UA:Спорт.
22.00 Перша шпальта.
22.25 Д/с “Життя з левами”.
23.00 #ВУкраїнi.
00.00 Телепродаж Тюсо.
04.10 Хто в домi хазяїн?
04.35 52 вiкенди.
05.30 Д/с “Цiкаво.com”.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30 

“ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.30 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.25 “Чистоnews”.
20.35, 23.20 “Лiга смiху”.
22.40 “#Гуднайт_Клаб”.
01.20 “Київ Вечiрнiй”.

Iíòер
05.25, 22.15 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Х/ф “Авантюристи”.
11.20, 12.25 Х/ф “Чаклунське кохання”.
13.45 “Правила виживання”.
14.50, 15.50, 16.45, 00.00 “Речдок”.
18.00, 02.30 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.00 “Подробицi вибору”.
04.15 “Школа доктора Комаровського. 

Невiдкладна допомога”.
04.45 “Top Shop”.
05.15 Х/ф “Панi з папугою”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.

04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Антизомбi.
11.00, 13.20, 22.45 “На трьох”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.05, 16.20, 17.40 Т/с “Пес”.
18.45, 01.45 Факти. Вечiр.
20.10, 21.30 Дизель-шоу.
02.10 Lабiринт. Мiстика поруч.

ÑТБ
05.35, 18.00 Хата на тата.
10.00, 20.00, 22.50 Холостяк.
12.50 Х/ф “Мачуха”.
15.15 Х/ф “У лiжку з ворогом”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
00.00 Холостяк. Як вийти замiж.
01.00 Т/с “Коли ми вдома”.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
04.00 Абзац.
05.50 Ревiзор. Магазини.
07.40 Т/с “Мiстер Хутен i ледi Олексан-

дра”.
15.10 Хто зверху? (12+).
19.00 Iмпрув шоу.
21.00 Аферисти в мережах.
22.10 Х/ф “Пограбування по-iталiйськи”.
00.20 Х/ф “Iдальго”.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.15, 08.25 Огляд преси.
06.20 Дiалоги з Патрiархом.
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.15, 21.25, 00.15 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15, 12.25, 15.25, 18.10 Погода в Українi.
07.25 Драйв.
07.30, 08.30, 10.10, 00.35, 01.15 Маши-

на часу.
07.55, 08.55, 09.40, 13.55, 16.55, 17.55, 

00.30 Погода на курортах.
08.00, 17.00 Час новин. Київ.

09.25, 16.45 Час громади.
11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало iсторiї.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
13.05 БлогПост.
15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10 Кендзьор.
18.15 Томос.

19.25 Iнформацiйний вечiр.
22.00 БлогПост Hate Friday Night.
02.15 Новi Герої Донбасу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.15 Феєрiя мандрiв.
05.15 Рандеву.

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

02.15 Сьогоднi.
09.30, 04.50 Зоряний шлях.
11.00, 03.10 Реальна мiстика.
13.00 Т/с “З минулого з любов`ю”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “З минулого з любов`ю”.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Головна тема. Вибiр.
23.20 По слiдах.
00.00 Х/ф “Нульовий цикл”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Ух ти show”.
08.50 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
10.40 Х/ф “Кохання не за розмiром”.
12.20 “Бєдняков+1”.
13.10 “Вiрю не Вiрю”.
15.00, 01.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
15.50, 23.00 “Орел i решка. Морський 

сезон”.
16.50, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження 3”.
17.50 Т/с “Доктор Хаус”.
00.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
01.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
07.05 Х/ф “Нi пуху, нi пера”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Дурнi  помирають по 

п`ятницях”.
10.55 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.20 “Свiдок”.
12.50 “Правда життя”.
13.25, 20.10 Т/с “Альпiйський патруль”.
15.25, 16.50, 22.10, 23.45 Т/с “Фалько”.
17.50 “Легенди карного розшуку”.
19.30 “Таємницi свiту”.
00.50 Х/ф “Гладiатор за наймом”.
02.50 “Випадковий свiдок”.
03.00 “Легенди бандитської Одеси”.
03.45 “Професiї”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.15 Х/ф “Красуня й чудовисько”.
12.00, 17.00 Т/с “Рання пташка”.
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
13.30, 14.30 Танька i Володька.
15.00 Х/ф “Фантастична четвiрка”.
18.00 4 весiлля.
21.00 Х/ф “Озброєнi i небезпечнi”.

23.00 Х/ф “Вiрус кохання”.
01.00 Панянка-селянка.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з А. 

Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Ка-
латай та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 “Репор-
тер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Ми всi...” з К. Ашiон 
i П. Рольником.

12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10 “Кримiнал” 
з С. Вардою.

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 “Деталi” з В. 
Фроловою i С. Дойком.

16.20 “Вибори - 2019” з Н. Фiцич.
17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем та М. 

Леончук.
19.00 “Ехо України” з М. Ганапольським.
22.30 “Поярков. News”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.30, 14.00 Правда життя.
09.30, 00.15 Шалена подорож.
10.15, 18.00 Дикi i озброєнi.
11.10 Скептик.
13.00 Україна: забута iсторiя.
13.30, 19.40 Речовий доказ.
15.15, 23.20 Шпигунство та змови.
16.10, 21.45 Полювання на рибу-монстра.
17.05 Невiдома Пiвденна Америка.
18.50, 20.50 Битва цивiлiзацiй.
22.35 Невiдома Австралiя.
01.00 Мiстична Україна.
02.30 Бандитський Київ.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Погань”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 11.10 “Моя правда”.
09.30, 09.55 “Спогади”.
10.20 “Зiркове життя”.
12.00 Х/ф “Нiагара”.
13.50 Х/ф “Кiнгсайз”.
15.55 Х/ф “Добре сидимо”.
17.15 Х/ф “Небезпечно для життя”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00, 02.10 Т/с “Мiс Фрайнi Фiшер”.
23.00 Х/ф “Анна на шиї”.
00.40 Х/ф “Поет i княжна”.
03.50 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Кiстки 9”.
08.50 Т/с “Ласко - кулак Бога”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.

10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50 “Решала”.
11.45, 17.15 “Загублений свiт”.
13.30 Вiдеобiмба.
15.50 Х/ф “Морський пiхотинець 3”.
19.25 Х/ф “В тилу ворога: Вiсь зла”.
21.15 Х/ф “В тилу ворога: Колумбiя”.
23.00 Х/ф “Хижак”.
01.00 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 02.10 Оттак мастак.
07.00 М/с “Аладдiн”.
08.00 М/с “Качинi iсторiї”.
08.50 М/с “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
09.50 Т/с “Сишиш-шоу”.
12.15 М/с “Сiмпсони”.
15.30 Т/с “Дефективи”.
17.00 Файна Юкрайна.
18.05 Т/с “СуперКопи”.
20.00 Т/с “Швидка”.
21.00, 23.30 Мамареготала.
22.00 Т/с “Унiвер. Нова общага”.
23.00 Без краватки.
03.35 Чистоплюї.
04.30 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.40, 02.30 “Watts”.
01.00, 04.00, 07.30 Снукер. China Open. 

День 4.
03.15, 06.00, 13.45 Супербайк. Етап ЧC. Та-

їланд. Перегони 2.
06.30 Автоперегони. WTCR. Огляд сезону.
08.55, 09.30, 12.30, 14.25, 18.00, 21.00 Сну-

кер. China Open. 1/4 фiналу.
13.00 Супербайк. Етап ЧC. Таїланд. Пе-

регони 1.
19.00 Плавання. Nordic Swim Tour. Бер-

ген. День 1.
23.00 Керлiнг. ЧC. Канада. Чоловiки. 

Японiя - Росiя.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00, 08.00, 00.00, 03.50 Топ-матч.
06.10 Львiв - Марiуполь. Чемпiонат України.
08.10 Аталанта - Болонья. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Лiверпуль - Тоттенхем. Чемпiонат 

Англiї.
12.10 Емполi - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
13.55, 02.00 Александрiя - Шахтар. 

Чемпiонат України.
16.00 Рома - Фiорентiна. Чемпiонат Iталiї.
17.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18.40 Ман Сiтi - Кардiфф. Чемпiонат Англiї.
20.30 Свiт Прем`єр-лiги.
21.00 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
21.55 Live. Саутгемптон - Лiверпуль. 

Чемпiонат Англiї.
00.10 Кальярi - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
04.00 Вулверхемптон - МЮ. Чемпiонат 

Англiї.

UA:Перший
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30, 02.00, 

04.10 Новини.
09.30 Країна на смак.
10.40 Хто в домi хазяїн?
11.05 Д/с “Погляд зсередини”.
12.05 Сильна доля.
13.05 Х/ф “Грозовий перевал”.
14.25 Д/с “Мальовничi села”.
15.00 По обiдi шоу.
16.00 Спiльно.
16.35, 03.40 Своя земля.
17.00 Д/с “Особливий загiн”.
18.00 Т/с “Римська iмперiя”.
19.30 Д/с “Мегаполiси”.
19.55 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
21.25 Розсекречена iсторiя.
22.25 Д/с “Подорож вiдкритим космосом”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.20 UA:Фольк.
03.15 Д/с “Аромати Колумбiї”.
04.30 Свiтло.
05.30 Д/с “Цiкаво.com”.

Êаíаë “1+1”
06.00, 23.40, 00.40 “Свiтське життя”.
06.45 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 11.10 “Свiт навиворiт 6”.
13.00, 14.15, 15.25 “Свiт навиворiт 5”.
16.30, 21.40 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка. Дiти”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Чистоnews”.
20.25 “Українськi сенсацiї”.
01.40 “Лiга смiху”.
04.00 “Київ Вечiрнiй”.

Iíòер
07.00 “Чекай на мене. Україна”.
08.50 “Слово Предстоятеля”.
09.00 “Шiсть соток”.
10.00 “Готуємо разом. Випiчка”.
11.00 Х/ф “Розмах крил”.
12.45 Х/ф “Екiпаж”.
15.45 Т/с “Чудова Ранi”, 1-4 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Крутiше за всiх”.
22.20 “Бенефiс Iрини Аллегрової”.
01.00 Х/ф “Арифметика пiдступностi”.
02.35 Х/ф “Другоряднi люди”.
04.20 “Подробицi” - “Час”.
04.50 Х/ф “Без сина не приходь!”

ICTV
05.45 Скарб нацiї.
05.55 Еврика!
06.00 Факти.
06.25 Бiльше нiж правда.
08.00 Я зняв!
09.50 Дизель-шоу.

11.05, 11.55 Особливостi нацiональної 
роботи.

12.45 Факти. День.
13.00 “На трьох”.
13.20 Т/с “Пес”.
16.15 Х/ф “Мiцний горiшок”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Мiцний горiшок 2”.
21.25 Х/ф “Мiцний горiшок 3: Помира-

ти з пiснею”.
23.55 Х/ф “Швидше за кулю”.
01.45 Lабiринт. Мiстика поруч.

ÑТБ
05.50, 16.15, 22.55 Хата на тата.
07.25 Страва честi.
08.25 Т/с “Як довго я на тебе чекала”, 

1-8 с.
19.00 МастерШеф. Професiонали.

Íоâий êаíаë
03.00 Служба розшуку дiтей.
03.05 Зона ночi.
05.55, 07.55 Kids` Time.
06.00 М/с “Майлз з майбутнього”.
07.30 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.00 Таємний агент.
09.10, 11.10 Подiум.
13.00 Iмпрув шоу.
15.00 Хто зверху? (12+).
17.00 М/ф “Альоша Попович i Тугарин 

Змiй”.
18.30 Х/ф “Персi Джексон i викрадач 

блискавок”.
21.00 Х/ф “Персi Джексон i Море чу-

довиськ”.
23.00 Х/ф “Сонна Лощина”.
01.00 Х/ф “Крута Джорджiя”.

5 êаíаë
06.00 Час-Time.
06.20, 00.20 Кендзьор.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

07.10, 08.10, 12.55, 15.15, 18.10, 23.55 По-
года в Українi.

07.20 Дзеркало iсторiї.
07.45, 08.50, 21.55, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.55, 08.55, 09.55, 13.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 20.55, 00.55 Погода на ку-
рортах.

08.20 Клуб Life.
09.15 Автопiлот-новини.
09.25 Укравтоконтинент.
09.35 Натхнення.
10.10 Майстри ремонту.
10.35 Медекспертиза.
11.10 5 поверх.
11.30, 03.40 Феєрiя мандрiв.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
13.10, 04.30 Акцент.

13.30 Код успiху.
14.10, 15.20, 16.10 Iнформацiйний день.
17.15 Стоп корупцiї!
18.15 Про вiйсько.
18.25 Полiгон.
19.25 Особливий погляд.
20.00, 01.15, 05.15 Рандеву.
21.30, 03.00 Вiкно до Америки.
22.00 Д/ф.
23.15 Томос.
02.15 Зеркало iсторiї.
03.20 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Дiалоги з Патрiархом.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30 Т/с “Серце матерi”, 15 с.
07.00, 15.00, 19.00, 02.50 Сьогоднi.
07.30 Т/с “Серце матерi”, 16-23 с.
15.20 Т/с “”Серце матерi”.
16.00 Т/с “Не смiй менi говорити “про-

щай!”, 1-3 с.
20.00 Т/с “Не смiй менi говорити “про-

щай!”.
21.00 “Дивовижнi люди”.
23.00 Т/с “Мiй”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Мiй”.
03.40 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Дай лапу”.
09.00 “Ух ти show”.
10.00 М/с “Земля до початку часiв”.
11.20 М/ф “Альфа i Омега: Зубата брат-

ва”.
13.00 Х/ф “Кохання не за розмiром”.
14.45 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
22.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
00.00 Х/ф “Жiнка в чорному”.
01.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
02.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.45 Х/ф “Грачi”.
07.25 Х/ф “Зникнення”.
09.20 Х/ф “Золота мiна”.
12.00 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
15.30 “Таємницi кримiнального свiту”.
17.10, 01.10 “Самооборона”.
18.05 “Крутi 90-тi”.
19.00, 02.10 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Суєта суєт”.
21.15 Х/ф “Багровi рiки”.
23.20 Х/ф “Нiндзя 2”.
02.45 “Випадковий свiдок”.
02.50 “Речовий доказ”.
03.50 “Професiї”.
04.20 “Легенди бандитського Києва”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.00 М/ф “Дiномама”.
12.35 Х/ф “Мавпячi витiвки”.
14.15 4 весiлля.
17.15 М/ф “Лiно”.

19.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.30 Танька i Володька.
00.30 Панянка-селянка.
01.30 Теорiя зради.
02.20 БарДак.
03.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 “Репортер”. Новини.
10.15 “18 мiнус” з М. Ганапольським та 

К. Шангелiя.
11.15 “Споживач” з М. Несмiяновим та 

О. Бунт.
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15 Марафон 

“Вибори - 2019”.
17.00 Урочиста церемонiя вручення премiї 

“Людина року-2018”, ч. 1.
18.00, 19.00, 20.00 “Вибори - 2019”.
21.00 “Закрита зона”.
22.00 “The Week” з Т. Березовцем та П. 

Залмаєвим.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.00, 00.35 Мiстична Україна.
08.45, 18.35 Брама часу.
10.20 Шпигунство та змови.
12.10 Китайськi першопрохiдцi.
14.10 Справжня iсторiя золота.
15.05 Шалена подорож.
15.50 Невiдома Пiвденна Америка.
16.50 Невiдома Австралiя.
17.45 Полювання на рибу-монстра.
21.00 Британiя: мiфи та легенди.
21.55 Втрачена фреска да Вiнчi.
22.50 Куля для Кеннедi.
23.40 Битва цивiлiзацiй.
01.25 Аджимушкай. Пiдземелля смертi.
02.15 Майор “Вихор”.
03.05 Запрограмованi долi.
03.55 Прокляття скiфських курганiв.
04.40 Легендарнi замки Закарпаття.
05.20 Легендарнi замки України.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Небезпечно для життя”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 01.25 “Зiркове життя”.
09.30 “Моя правда”.
10.20 “Невiдома версiя. Невловимi мес-

ники”.
11.10 Х/ф “Небезпечна гра”.
14.15 Х/ф “Нi пуху, нi пера”.
15.40 Х/ф “Раз на раз не випадає”.
17.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00 Х/ф “Доля людини”.
22.55 Х/ф “Особливо важливе завдання”.
02.15 Кiноляпи.
03.25 Саундтреки.
04.35 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “102. Полiцiя”.
08.50 ДжеДАI. Дайджест.

09.45 “Загублений свiт”.
13.35 Х/ф “Морський пiхотинець 2”.
15.10 Т/с “Ласко - кулак Бога”.
16.55 Х/ф “В тилу ворога: Колумбiя”.
18.40 Х/ф “Команда вiсiм: У тилу ворога”.
20.20 Х/ф “Джон Вiк”.
22.10 Х/ф “Хижак 2”.
00.05 Х/ф “Вампарiах”.
01.35 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 03.20 Оттак мастак.
07.00 М/с “Аладдiн”.
08.00 М/с “Качинi iсторiї”.
08.50 М/с “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
09.45 М/с “Сiмпсони”.
15.00 Азiйський Check-in.
16.35, 00.50 Мамареготала.
18.35 Х/ф “Зорянi вiйни. Епiзод 5: Iмперiя 

завдає удару у вiдповiдь”.
21.00 Х/ф “Зорянi вiйни. Епiзод 6: Повер-

нення джедая”.
23.05 Х/ф “Космiчнi яйця”.
04.35 Чистоплюї.
05.15 Роздовбаї.

ªâроñïорò
02.00 Супербайк. Етап ЧC. Таїланд. Пе-

регони 2.
02.30, 12.30 Автоперегони. WTCR. Огляд 

сезону.
03.30, 06.00, 19.30, 22.45 “Watts”.
04.00 Снукер. China Open. 1/4 фiналу.
06.30 Плавання. Nordic Swim Tour. Бер-

ген. День 1.
07.55, 11.00, 13.30, 14.25, 17.30 Снукер. 

China Open. 1/2 фiналу.
11.35 Велоспорт. “Тур дорогами Фландрiї”.
18.00 Супербайк. Етап ЧC. Арагон. Пе-

регони 1.
18.30 Автоперегони. WTCR. Марракеш. 

Перегони 1.
20.00 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. “Бос-

тон” - “Тампа-Бей”.
23.00 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. 

“Сент-Луїс” - “Ванкувер”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 15.30, 17.55, 18.40, 20.55, 

23.25, 01.30, 03.35, 05.40 Топ-матч.
06.10 Рома - Фiорентiна. Чемпiонат Iталiї.
08.10 Ман Сiтi - Кардiфф. Чемпiонат Англiї.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.25 Чемпiонат Англiї. Передмова до туру.
10.55 Львiв - Марiуполь. Чемпiонат України.
12.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
13.40, 01.45 Саутгемптон - Лiверпуль. 

Чемпiонат Англiї.
15.55 Live. Парма - Торiно. Чемпiонат Iталiї.
16.45, 19.45 Футбол Tables.
18.10 Свiт Прем`єр-лiги.
18.55 Live. Ювентус - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.
21.25 Live. Сампдорiя - Рома. Чемпiонат 

Iталiї.
23.40 Олiмпiк - Десна. Чемпiонат України.
03.50 Чорноморець - Арсенал-Київ. 

Чемпiонат України.

П’яòíиця

Ñóáоòа

5 квітня

6 квітня

nday.te.ua
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UA:Перший
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30, 02.00, 

04.10 Новини.
09.30 Погода.
09.40 Х/ф “Веронiка”.
11.15 Д/с “Супер Чуття”.
12.00 Д/с “Кухня По”.
13.05 Д/с “Неповторна природа”.
13.40 Плiч-о-плiч.
13.55 #ВУкраїнi.
14.20 Перший на селi.
14.55 UA:Фольк.
16.00 Країна на смак.
17.00 Д/с “Особливий загiн”.
18.00 Т/с “Римська iмперiя”.
19.30 Д/с “Мегаполiси”.
19.55 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
21.55 Д/с “Подорож вiдкритим космосом”.
23.00 Д/с “Мальовничi села”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.20 По обiдi шоу.
03.15 Д/с “Аромати Колумбiї”.
03.40 Своя земля.
04.30 Розсекречена iсторiя.
05.30 Д/с “Цiкаво.com”.

Êаíаë “1+1”
06.00 “ТСН”.
06.35 М/ф.
06.45 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45, 04.00 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
11.00 Т/с “Кухня”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос країни 9”.
00.15 “Лiга смiху”.
02.10, 03.15 “Розсмiши комiка. Дiти”.

Iíòер
06.10 Х/ф “Формула кохання”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Мегаполiси”.
11.00 “Орел i решка. Морський сезон 3”.
12.10 “Орел i решка. Перезавантаження 3”.
13.00 “Крутiше за всiх”.
15.00 “Життя”, 1 с.
16.00 Т/с “Платня за порятунок”, 1-4 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Цвiль”.
22.00 Х/ф “Грошi для дочки”.
23.45 “Речдок”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Факти.
04.50 Громадянська оборона.

06.25 Антизомбi.
08.05 Т/с “Вiддiл 44”.
12.05, 13.00 Х/ф “Мiцний горiшок”.
12.45 Факти. День.
14.00 Х/ф “Мiцний горiшок 2”.
16.15 Х/ф “Мiцний горiшок 3: Помира-

ти з пiснею”.
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з О. Со-

коловою.
20.30 Х/ф “Мiцний горiшок 4.0”.
23.00 Х/ф “Мiцний горiшок 5: Гарний день, 

щоб померти”.
00.50 Х/ф “Цунамi. Удар iз глибини”, 

1 i 2 с.

ÑТБ
05.30, 07.45, 09.55 Хата на тата.
06.45 Холостяк. Як вийти замiж.
09.00 Страва честi.
15.05 МастерШеф. Професiонали.
19.00, 19.55 Слiдство ведуть екстрасенси.
21.00 Один за всiх.
22.15 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
03.10 Зона ночi.
06.00 СтендАп шоу.
06.55, 07.55 Kids` Time.
07.00 М/с “Майлз з майбутнього”.
08.00 Х/ф “Крихiтка з Беверлi Хiллз”.
09.50 Х/ф “Сонна Лощина”.
11.50 М/ф “Зубна фея”.
13.50 М/ф “Альоша Попович i Тугарин 

Змiй”.
15.20 Х/ф “Персi Джексон i викрадач 

блискавок”.
18.00 Х/ф “Персi Джексон i Море чу-

довиськ”.
20.00 Х/ф “Останнiй мисливець на 

вiдьом”.
22.00 Х/ф “Мисливцi на вiдьом”.
00.00 Х/ф “Знайомство зi спартанцями”.
01.40 Х/ф “Iдальго”.

5 êаíаë
06.00, 09.30 Вiкно до Америки.
06.25, 16.10, 23.15 Томос.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 12.55, 15.15, 18.55, 23.10 Погода 
в Українi.

07.15, 04.20 Феєрiя мандрiв.
07.45, 08.50, 22.00, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.55, 08.10, 08.55, 09.55, 10.55, 11.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 20.55, 00.15 По-
года на курортах.

08.20 Клуб Life.
08.40 Натхнення.
09.10 Автопiлот-Тест.
09.20 Технопарк.

09.25 Драйв.
10.10, 14.10, 20.00, 05.10 Машина часу.
10.30, 03.15 Кiно з Я. Соколовою.
11.10 Кордон держави.
11.20, 11.25 Будемо жити.
11.35 Гра iнтересiв.
12.10 Невигаданi iсторiї.
12.30 Брифiнг речника МО України щодо 

ситуацiї на лiнiї зiткнення.
12.35 Континент.
13.10 Медекспертиза.
13.30, 00.20 Дiалоги з Патрiархом.
15.20 П`ятий поверх.
15.40 Паспортний сервiс.
17.15 Особливий погляд.
18.00, 01.00 Час: Пiдсумки тижня.
19.25 Стоп корупцiї!
21.40, 03.00 Час-Time.
22.05 Д/ф.
00.45, 01.55 Огляд преси.
02.15 Дзеркало iсторiї.
02.35 Новi Герої Донбасу.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
09.10 Т/с “Не смiй менi говорити “про-

щай!”.
13.10 Т/с “Соломонове рiшення”.
17.00 Т/с “Торкнувшись серця”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Торкнувшись серця”.
23.00 Х/ф “Любов для бiдних”.
00.50, 02.15 Iсторiя одного злочину.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Ух ти show”.
09.45 М/с “Земля до початку часiв”.
10.35 Х/ф “Космiчнi воїни”.
12.15 Х/ф “Свiдок на весiллi”.
14.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
22.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.45 Х/ф “Погань”.
07.25 “Страх у твоєму домi”.
11.00 Х/ф “На вас чекає громадянка Ни-

канорова”.
12.45 Х/ф “Самотня жiнка бажає позна-

йомитись”.
14.25 Х/ф “Скарби стародавнього храму”.
17.00 Х/ф “Багровi рiки”.
19.00 Х/ф “Здрастуй i прощавай”.
20.50 Х/ф “Чужий проти чужого”.
22.45 Х/ф “Контракт”.
00.35 Х/ф “Нiндзя 2”.
02.20 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.45 М/ф “Марко-Макако”.
12.15 Х/ф “Красуня й чудовисько”.

14.00 4 весiлля.
17.00 Х/ф “Озброєнi i небезпечнi”.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.30 Танька i Володька.
00.30 Панянка-селянка.
01.30 Теорiя зради.
02.20 БарДак.
03.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 20.45 “Репортер”. Новини.
10.10 “18 плюс” з С. Лойко та А. Тулин-

ською.
11.10 “Кримiнал” з С. Вардою та К. Тру-

шик.
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15 Марафон 

“Вибори - 2019”.
17.00 Урочиста церемонiя вручення премiї 

“Людина року-2018”, ч. 2.
18.00, 19.00, 20.00 “Вибори - 2019”.
21.00 “Пiдсумки тижня” з Є. Кисельовим.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.15, 00.45 Мiстична Україна.
09.05, 18.30 Брама часу.
10.45 Великi танковi битви.
12.25 Британiя: мiфи та легенди.
13.20 Втрачена фреска да Вiнчi.
14.15 Куля для Кеннедi.
15.05 Шалена подорож.
15.50 Невiдома Австралiя.
17.40 Полювання на рибу-монстра.
21.00 Справжня iсторiя золота.
21.55 Китайськi першопрохiдцi.
23.50 Битва цивiлiзацiй.
01.35 Теорiя Змови.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Нiагара”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 03.15 “Зiркове життя”.
09.30 “Моя правда”.
10.20 “Невiдома версiя. Корона Росiйської 

Iмперiї”.
10.50 Х/ф “Остання релiквiя”.
12.35 Х/ф “Зозуля з дипломом”.
14.25 Х/ф “Кухарка”.
16.15 Х/ф “Дiвчина без адреси”.
18.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
22.00 Х/ф “Корона Росiйської iмперiї”.
00.30 Х/ф “Тегеран-43”.
03.55 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.55 “Зловмисники”.
11.05, 00.00 “Шаленi перегони”.
13.50 Х/ф “Мiсiя на Марс”.
15.50 Т/с “Ласко - кулак Бога”.

17.30 Х/ф “В тилу ворога: Вiсь зла”.
19.15 Х/ф “Атака на королеву”.
21.00 Х/ф “Охоронець”.
23.00 “ПроФутбол”.
01.45 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 03.25 Оттак мастак.
07.00 М/с “Аладдiн”.
08.00 М/с “Качинi iсторiї”.
08.50 М/с “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
09.45 Без краватки.
10.00 М/с “Сiмпсони”.
13.20 М/ф “Зорянi вiйни. Вiйна клонiв”.
15.15 Х/ф “Зорянi вiйни. Епiзод 5: Iмперiя 

завдає удару у вiдповiдь”.
17.30 Х/ф “Зорянi вiйни. Епiзод 6: Повер-

нення джедая”.
20.00, 01.55 Мамареготала.
23.45 Х/ф “Кулак лютi”.
04.50 Чистоплюї.
05.45 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
01.45, 11.10 “Watts”.
02.00 Супербайк. Етап ЧC. Арагон. Пе-

регони 1.
02.30 Автоперегони. WTCR. Марракеш. 

Перегони 1.
03.00 Плавання. Nordic Swim Tour. Бер-

ген. День 2.
04.00, 05.45 Снукер. China Open. 1/2 

фiналу.
07.55, 21.35 Снукер. China Open. Фiнал.
11.15 Велоспорт. “Тур Фландрiї”.
18.30 Автоперегони. WTCR. Марракеш. 

Перегони 2.
19.45 Автоперегони. WTCR. Марракеш. 

Перегони 3.
21.00 Супербайк. Етап ЧC. Арагон. Пе-

регони 2.
23.00 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. “Ва-

шингтон” - “Айлендерс”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Парма - Торiно. Чемпiонат Iталiї.
07.45, 12.55, 03.10 Свiт Прем`єр-лiги.
08.15 Вулверхемптон - МЮ. Чемпiонат 

Англiї.
10.00, 15.40, 21.00 Футбол News.
10.25, 00.50 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.55 Чорноморець - Арсенал-Київ. 

Чемпiонат України.
12.45, 15.25, 15.55, 05.30 Топ-матч.
13.25 Live. Фiорентiна - Фрозiноне. 

Чемпiонат Iталiї.
14.15, 17.45 Футбол Tables.
16.15, 18.55 “Студiя Live”.
16.55 Live. Шахтар - Динамо. 1/4 фiналу. 

Кубок України.
19.25 Сампдорiя - Рома. Чемпiонат Iталiї.
21.20 “Великий футбол”.
23.00 Львiв - Зоря. 1/4 фiналу. Кубок 

України.
01.20 Евертон - Арсенал. Чемпiонат Англiї.
03.40 Лацiо - Сассуоло. Чемпiонат Iталiї.

Íедіëя

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 1 êâіòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» 
07.00 Провінційні вісті. Тиждень
07.50, 18.45 Міська рада інформує 
08.00 Єдина країна 
08.30 Відкрита зона
09.00 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55 Добрі традиції
11.00 Година для дитини
12.10 У фокусі Європа
12.40 Євромакс
13.10 Хіт-парад 
14.00 Х.ф. «Разом»
16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті 
16.10 Година для дитини
17.00 Відкрита зона
17.30 Про нас
19.20 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 Єдина країна
20.30 Купуй Тернопільське!
20.35 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Погляд зблизька
22.20 На гарячому
22.35 Добрі традиції
22.40 Х.ф. «Золота рука» 

 Віâòороê, 2 êâіòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» 
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00 

Провінційні вісті 
07.20 На гарячому 
07.35 Погляд зблизька
08.00 Єдина країна
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій
08.30 Відкрита зона
09.00 Час-Tайм
09.50 На гарячому
11.00 Година для дитини
11.50 Дитяча програма «Кіндер 

ШОУ»
12.10 Добрі традиції
12.15 Виклик долі
12.20 Shift. Життя в цифрі
12.30 Завтра-сьогодні 
13.00 Хіт-парад 
14.00 Х.ф. «Брат імператора» 
16.10 Година для дитини
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.20 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 Межа правди
21.20 Добрі традиції
21.30 Музична програма «Гал-кліп»
22.20 На гарячому
22.35 Х.ф. «Останні герої» 

Ñереда, 3 êâіòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» 
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00 

Провінційні вісті 
07.20 На гарячому
07.35 Межа правди

08.30 Відкрита зона
08.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.50 На гарячому
11.00 Година для дитини
12.10 Музична програма «Гал-кліп»
12.40 Shift. Життя в цифрі
12.55 Купуй Тернопільське !
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Той, що біжить по 

льоду» 
16.10 Година для дитини
16.40 Програма «Кіндер ШОУ»
17.00 Відкрита зона
17.30 Західний форпост
17.55 Добрі традиції
18.45, 22.30 Міська рада інформує
19.20 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 Сім’я від А до Я
21.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
22.20 На гарячому
22.40 Х.ф.«Нортенгерське аббат-

ство» 

Чеòâер, 4 êâіòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» 
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00 

Провінційні вісті 
07.20 На гарячому
07.35 Сім’я від А до Я
08.30 Відкрита зона
09.00 Час-Tайм
09.50 На гарячому
11.00 Година для дитини
12.10 Формула здоров’я
13.00 Хіт-парад 
14.00 Х.ф. «Дитячий будинок» 
15.45 Добрі традиції
16.10 Година для дитини
17.00 Відкрита зона
17.30 Музична програма «Гал-кліп»
18.40 Виклик долі
18.45 Купуй Тернопільське!
19.20 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 У фокусі Європа
20.25 Добрі традиції
20.30 Євромакс
21.30 Смачна мандрівка
22.20 На гарячому
22.35 Х.ф.«Розкішне життя» 

П’яòíиця, 5 êâіòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» 
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00 

Провінційні вісті 
07.20 На гарячому
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30 Смачна мандрівка
09.00 Час-Tайм
09.50 На гарячому
11.00 Година для дитини
12.10 Музична програма «Гал-кліп»
12.40 Сім’я від А до Я
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Уроки водіння» 
16.10 Дитяча програма «Кіндер 

ШОУ»
16.20 Година для дитини
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.20 На гарячому

19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.20 На гарячому
22.35 Купуй Тернопільське!
22.40 Х.ф.«Смертельний поці-

лунок» 

Ñóáоòа, 6 êâіòíя
06.00 Про кіно 
06.15 Про нас
07.00, 09.30 Провінційні вісті
07.20 На гарячому
07.35 Х.ф.«Смак романтики» 
08.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.50 На гарячому
10.00 Єдина країна
10.30 Завтра-сьогодні 
11.00 Про нас 
11.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.00 Смачна мандрівка
12.30 Х.ф.«Нові Робінзони» 
14.25 Купуй Тернопільське !
14.30 Дитяча програма «Кіндер 

ШОУ»
14.50 Мультфільми
15.00 Дитяче кіно.Х.ф.«Леді-казка» 
16.30 Сім’я від А до Я
17.00 Тернопіль. 1991р. Завтра 

була Україна.Дарія Чубата
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
18.00 Наші вітання
19.00 Єдина країна
19.30 Виклик долі
19.35 Західний форпост
19.55 Добрі традиції
20.10 Х.ф. «Вікна навпроти
22.00 Єдина країна
22.30 Х.ф.«Смак романтики» 

Íедіëя, 7 êâіòíя
06.00 Х.ф.«Смак романтики» +12
07.30, 16.30, 21.30 Українські тра-

диції
07.45 Ранковий фітнес
08.00 Єдина країна
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радості життя
09.30 Справжня ціна
09.50 Ранковий фітнес
10.15 Пряма трансляція Божествен-

ної Святої Літургії з Архика-
тедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

11.45 Про кіно 
12.00 Дитяча програма «Кіндер 

ШОУ»
12.20 Мультфільми
12.30 Дитяче кіно.Х.ф.«Леді-казка»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.25 Виклик долі
15.30 Слід 
16.00 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
16.25, 21.50 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку
17.20 Купуй Тернопільське!
17.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті. Тиждень
19.45 Міська рада інформує
20.00 Огляд світових подій
20.30 Про нас
21.00 Музична програма «Гал-кліп»
22.00 Єдина країна
22.40 Х.ф.«Амурні справи Олек-

сандра» 

  ТТБ
Поíедіëоê,   1 êâіòíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 “Енеїда” 
9.30 Документальний цикл “Аро-

мати Колумбії”  
9.55 :РадіоДень «Життя+» 
10.15 UA: Фольк 
11.05 Ранковий гість
11.20 Своя земля 
11.30 “Тема дня”
12.00 Пліч-о-пліч 
12.15 Док.фільм
12.40 “Лайфхак українською”
12.50 Мультсеріал  “Вруміз” 
13.30, 17.00, 19.00, 20.30  “Новини”
13.40 “Діалоги”
14.05 “Розсекречена історія”
15.00, 17.15 “Wise cow”
15.15 РадіоДень “Модуль знань”
15.55 Українська література в 

іменах
16.05 Відкривай Україну 
16.30 Документальний цикл “Еле-

менти”
17.40 “Своя земля”
18.05 Т/с “Еліза”
19.23 “Тема дня”
19.50 Пліч-о-пліч  
20.15 “Своя земля”
20.50 “Спільно”
21.20 Д/ф “В Україні”
21.50 “Тема дня”
22.15 “Схеми. Корупція в деталях”

Віâòороê , 2 êâіòíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 “Енеїда” 
9.25 Документальний цикл “Аро-

мати Колумбії”  
9.55 РадіоДень «Життя+»   
10.15 Сильна доля №1 Друга Ріка
11.05 Ранковий гість
11.20 Пліч-о-пліч  
11.30, 13.40, 19.20 “Тема дня”
12.00 Своя земля 
12.15 Документальний цикл “Дво-

колісіні хроніки”
12.40 “Лайфхак українською”
12.50 Мультсеріал “Вруміз” 
13.30, 17.00, 19.00, 20.30  “Новини”
14.05 “Розсекречена історія”
15.00 “Wise cow”
15.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.55 Світ навколо
16.00 Відкривай Україну 
16.30 Документальний цикл “Еле-

менти” 
17.10 “Світ навколо”
17.15 “Wise cow”
17.40 #ВУКРАЇНІ 
18.05 Т/с “Еліза”
19.50 Спільно 
20.15 “Своя земля”
20.50 #ВУКРАЇНІ 
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щу-

ром-3
21.50 “Тема дня”
22.15 Наші гроші 

Ñереда, 3 êâіòíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Енеїда   
9.25 Документальний цикл “Аро-

мати Колумбії”  
9.55 :РадіоДень «Життя+»   
10.15 UA: Фольк 
11.05 Ранковий гість
11.20 Своя земля  
11.30 “Тема дня”

12.00 Пліч-о-пліч 
12.15 Документальний цикл “Дво-

колісіні хроніки”
12.40 Лайфхак українською 
12.50 Мультсеріал “Вруміз” 
13.30, 17.00, 19.00, 20.30  “Новини”
13.40, 21.50 “Тема дня”
14.05 “Розсекречена історія”
15.00 “Wise cow”
15.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.55 Українська література в 

іменах
16.05 Відкривай Україну 
16.30 Документальний цикл “Еле-

менти” 
17.10 “Світ навколо”
17.15 “Wise cow”
17.40 Спільно 
18.05 Т/с “Еліза”
19.20 “Тема дня”
19.50 #ВУКРАЇНІ 
20.15 StopFakeNews  
20.50 Наші гроші 
21.20 Разом  
22.15 #@)[]?$0 з Майклом Щу-

ром-3 
22.45 Своя земля 

Чеòâер, 4 êâіòíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Енеїда   
9.25 Документальний цикл “Аро-

мати Колумбії”  
9.55 :РадіоДень «Життя+»   
10.15 Сильна доля.№2 Марія Бур-

мака
11.05 Ранковий гість
11.20 Пліч-о-пліч   
11.30, 13.40, 19.20 “Тема дня”
12.00 Своя земля
12.15 Документальний цикл “Дво-

колісіні хроніки”
12.40 Лайфхак українською 
12.50 М/с “Вруміз”  
13.30, 17.00, 19.00, 20.30  “Новини”
14.05 “Розсекречена історія”
15.00, 17.15 “Wise cow”
15.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.55 “Світ навколо”
16.00 Відкривай Україну 
16.30 Документальний цикл “Еле-

менти” 
17.10 “Світ навколо”
17.40 #ВУКРАЇНІ   
18.05 Т/с “Еліза”
19.50 Разом  
20.15 Своя земля 
20.50 Разом 
21.20 Спільно 
21.50 “Тема дня”
22.15 Наші гроші 
22.45 StopFakeNews 

П’яòíиця, 5 êâіòíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Енеїда   
9.25 Документальний цикл “Аро-

мати Колумбії”  
9.55 :РадіоДень «Життя+»   
10.15 UA: Фольк 
11.05 Ранковий гість
11.20 Своя земля  (повтор)
11.30, 13.40,19.20,21.50 “Тема дня”
12.00 Пліч-о-пліч  
12.15 Документальний цикл “Дво-

колісіні хроніки”
12.40 Лайфхак українською 
12.50 М/с “Вруміз” 
13.30, 17.00, 19.00, 20.30  “Новини”
14.05 “Розсекречена історія”
15.00, 17.15 “Wise cow”
15.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.55 Українська література в 

іменах
16.05 Відкривай Україну  

16.30 Документальний цикл “Еле-
менти” 

17.10 “Світ навколо”
17.40 #ВУКРАЇНІ   
18.05 Т/с “Еліза”
19.50 #ВУКРАЇНІ   
20.15 “Пліч-о-пліч” 
20.50 “Схеми. Корупція в деталях”
21.20 “Своя земля”
22.15 Букоголіки 
22.45 Лайфхак українською 

Ñóáоòа, 6 êâіòíя
7.00 Додолики
7.10 М/с“Принцеса Сіссі” 
8.00 “Файний ранок”
9.30 Країна на смак 
10.25 Документальний цикл  “Аро-

мати Греції” 
10.50 UA: Фольк 
11.40 Хто в домі хазяїн?  
12.10 Документальний цикл  “Ме-

гаполіси” 
12.45 :РадіоДень «Модуль знань»  
13.25 Українська читанка
13.40 “Тема дня”
14.05 “Розсекречена історія”
15.00 “Wise cow”
15.15 :РадіоДень. «Книжкова лав-

ка. ТОП 7»
16.10 Лайфхак українською 
16.30 Документальний цикл “Еле-

менти” 
17.00 Сильна доля 
17.50 UA: Фольк 
18.45 Лайфхак українською
19.00 Новини
19.10 Люди 
19.20 Діалоги
19.50 Своя земля 
20.15 Нова енциклопедія Поділля 
20.20 #ВУКРАЇНІ  
20.50 Лайфхак українською
21.00 Телесеріал “Монро”
21.50 Букоголіки 
22.15 #МузLove з Любою Мо-

розовою
22.45 Лайфхак українською 

Íедіëя, 7 êâіòíя 
7.00 М/с“Принцеса Сіссі” 
8.00 “Додолики”
8.30 “Файний ранок”
9.30 Документальний цикл  “Аро-

мати Греції” 
9.55 Країна на смак 
10.50 UA: Фольк 
11.40 Хто в домі хазяїн?  
12.10 Документальний цикл  “Ме-

гаполіси” 
12.40 Нова енциклопедія Поділля 
12.45 :РадіоДень «Модуль знань»  
13.25 Українська читанка
13.40 “Тема дня”
14.05 Розсекречена історія 
15.00 Wise cow 
15.15 Артефакти .Спіймай легенду 
15.40 Букоголіки   
16.10 Лайфхак українською 
16.30 Документальний цикл “Еле-

менти” 
17.00 Сильна доля 
17.50 UA: Фольк  
18.45 Загадки чернівецьких ат-

лантів 
19.00 “Своя земля”
19.25 Разом 
19.50 Спільно 
20.20 #ВУКРАЇНІ  
20.50 Населена земля 
21.00 Телесеріал “Монро”
21.50 Букоголіки 
22.15 #МузLove з Любою Мо-

розовою 
22.45 Лайфхак українською

7 квітня

nday.te.ua



№12 (297) /27 березня-2 квітня 2019 р.

Відповідно до рішення Тернопільської 
обласної ради від 5 січня 2012 року №1312  
«Про  порядок надання в оренду, методи-
ку розрахунку  і порядок використання 
орендної плати за майно спільної влас-
ності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Тернопільської області» (зі змінами 
та доповненнями), Тернопільська обласна 
рада (м. Тернопіль, вул.М.Грушевського, 
8) оголошує намір (конкурс) щодо оренди 
майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Тернопільської об-
ласті. Конкурс проводиться  за  принципом  
аукціону і полягає  у визначенні орендаря, 
який запропонував найбільшу орендну 
плату при забезпеченні  виконання  інших  
умов  використання  майна.

1. НАЗВА ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ:  НЕЖИТЛОВІ 
ПРИМІЩЕННЯ ПЕРШОГО ПОВЕРХУ 

БУДІВЛІ (ЛІТ.В), ПЛОЩЕЮ 54,4 КВ.М.
2.  Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул.

Київська, 3А.
3. Балансоутримувач приміщення: 

комунальне підприємство теплових мереж 
Тернопільської обласної ради «Тернопільте-
плокомуненерго».

4.  Умови конкурсу: - своєчасна сплата 
орендної плати; - використання об’єкта орен-
ди за цільовим призначенням без надання в 
суборенду; - створення безпечних та нешкід-
ливих умов для обслуговування громадян; 
- забезпечення дотримання протипожежних 
норм  експлуатації об’єкта; - дотримання 
санітарно-екологічних норм експлуатації 
об’єкта; - відшкодування витрат балансоу-
тримувача на утримання орендованого не-
рухомого майна і наданих комунальних по-
слуг та послуг з охорони об’єкта; - створення   
безпечних   та   нешкідливих умов  праці; 
- проведення   систематичного  поточного 
ремонту орендованого приміщення; - забез-
печення страхування орендованого майна; 
- відшкодування  орендодавцю вартості про-
ведення експертної оцінки  об’єкта  оренди 
та рецензування звіту про незалежну  оцінку 
майна.

5.  Цільове використання об’єкта орен-
ди: розміщення виробництва столярних ви-
робів.

6.  Початковий  розмір  орендної  плати  
за  1 кв.м  на  місяць за перший/базовий  
місяць оренди: 45,53  грн. (без урахування 
ПДВ).

Крок збільшення орендної плати – 10% 
початкового розміру. 

7. Строк оренди: 5 (п’ять) років.

1. НАЗВА ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ:  НЕЖИТЛОВІ 
ПРИМІЩЕННЯ ПЕРШОГО ПОВЕРХУ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ (ЛІТ.А), 
ПЛОЩЕЮ 51,6 КВ.М.

2.  Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул.
Київська, 3А.

3. Балансоутримувач приміщення: 
комунальне підприємство теплових мереж 
Тернопільської обласної ради «Тернопільте-
плокомуненерго».

4.  Умови конкурсу: - своєчасна сплата 
орендної плати; - використання об’єкта орен-
ди за цільовим призначенням без надання в 
суборенду; - створення безпечних та нешкід-
ливих умов для обслуговування громадян; 
- забезпечення дотримання протипожежних 
норм  експлуатації об’єкта; - дотримання 
санітарно-екологічних норм експлуатації 
об’єкта; - відшкодування витрат балансоу-
тримувача на утримання орендованого не-
рухомого майна і наданих комунальних по-
слуг та послуг з охорони об’єкта; - створення   
безпечних   та   нешкідливих умов  праці; 
- проведення   систематичного  поточного 
ремонту орендованого приміщення; - забез-
печення страхування орендованого майна; 
- відшкодування  орендодавцю вартості про-
ведення експертної оцінки  об’єкта  оренди 
та рецензування звіту про незалежну  оцінку 
майна.

5.  Цільове використання об’єкта орен-
ди: розміщення офісу.

6.  Початковий  розмір  орендної  плати  
за  1 кв.м  на  місяць за перший/базовий  

місяць оренди: 82,77  грн. (без урахування 
ПДВ).

Крок збільшення орендної плати – 10% 
початкового розміру. 

7. Строк оренди: 5 (п’ять) років.

1. НАЗВА ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ: 
ЧАСТИНИ ДВОХ МАЙДАНЧИКІВ З 

АСФАЛЬТОБЕТОННИМ ПОКРИТТЯМ, 
ПЛОЩЕЮ 29,4 КВ.М, ТА ПЛОЩЕЮ 
50,9 КВ.М, ЩО ПРИМИКАЮТЬ ДО 
ПРИМІЩЕННЯ ГАРАЖА ЛІКАРНІ.

2.  Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул.
Тролейбусна, 14.

3. Балансоутримувач приміщення: 
Тернопільська обласна комунальна клінічна 
психоневрологічна лікарня.

4.  Умови конкурсу: - сплата орендної 
плати; - використання об’єкта оренди за 
цільовим призначенням без надання в су-
боренду; - забезпечення дотримання про-
типожежних норм  експлуатації об’єкта; 
- дотримання санітарно-екологічних норм 
експлуатації об’єкта; - відшкодування витрат 
балансоутримувача на утримання орендо-
ваного нерухомого майна і наданих кому-
нальних послуг та послуг з охорони об’єкта; 
- забезпечення облаштування території у 
відповідності до норм безпеки; - забезпечен-
ня страхування орендованого майна; - від-
шкодування  орендодавцю вартості прове-
дення експертної оцінки  об’єкта  оренди та 
рецензування звіту про незалежну  оцінку 
майна.

5.  Цільове використання об’єкта орен-
ди: розміщення складу.

6.  Початковий  розмір  орендної  пла-
ти  на  місяць за перший/базовий  місяць 
оренди: 382,18 грн. (без урахування ПДВ).

Крок збільшення орендної плати – 10% 
початкового розміру. 

7. Строк оренди: 5 (п’ять) років.

1. НАЗВА ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ: НЕЖИТЛОВЕ 
ПРИМІЩЕННЯ (ПОЗ.1-4), 

ПЛОЩЕЮ 17,8 КВ.М.
2.  Місцезнаходження: Теребовлянський 

район, с.Струсів, вул.С.Будного, 22.
3. Балансоутримувач приміщення: Тер-

нопільське обласне виробничо-торгове ап-
течне об’єднання.

4.  Умови конкурсу: - сплата орендної 
плати; - використання об’єкта оренди за 
цільовим призначенням без надання в су-
боренду; - забезпечення дотримання про-
типожежних норм  експлуатації об’єкта; 
- дотримання санітарно-епідеміологічних 
та екологічних норм експлуатації об’єкта; - 
створення безпечних та нешкідливих умов 
праці та обслуговування громадян; - відшко-
дування витрат балансоутримувача на утри-
мання орендованого нерухомого майна і 
наданих комунальних послуг та послуг з охо-
рони об’єкта; - проведення систематичного 
поточного ремонту орендованого приміщен-
ня; - забезпечення страхування орендовано-
го майна; - відшкодування  орендодавцю вар-
тості проведення експертної оцінки  об’єкта  
оренди та рецензування звіту про незалежну 
оцінку майна.

5.  Цільове використання об’єкта орен-
ди: розміщення об’єкта з продажу непродо-
вольчих товарів (в т.ч. реалізація одягу).

6.  Початковий  розмір  орендної  плати  
за  1 кв.м  на  місяць за перший/базовий  
місяць оренди:   22,65  грн. (без урахуван-
ня ПДВ).

Крок збільшення орендної плати – 10% 
початкового розміру. 

7. Строк оренди: 5 (п’ять) років.

1. НАЗВА ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ: ПРИМІЩЕННЯ 
ПЕРШОГО ПОВЕРХУ АПТЕКИ №61 (ЛІТ.А.), 

ПЛОЩЕЮ 309,2 КВ.М.
2.  Місцезнаходження: Теребовлянський 

район, смт Микулинці, вул.Грушевського, 16.
3. Балансоутримувач приміщення: Тер-

нопільське обласне виробничо-торгове ап-
течне об’єднання.

4.  Умови конкурсу: - сплата орендної 
плати; - використання об’єкта оренди за 

цільовим призначенням без надання в су-
боренду; - забезпечення дотримання про-
типожежних норм  експлуатації об’єкта; 
- дотримання санітарно-епідеміологічних 
та екологічних норм експлуатації об’єкта; - 
створення безпечних та нешкідливих умов 
праці та обслуговування громадян; - відшко-
дування витрат балансоутримувача на утри-
мання орендованого нерухомого майна і 
наданих комунальних послуг та послуг з охо-
рони об’єкта; - проведення систематичного 
поточного ремонту орендованого приміщен-
ня; - забезпечення страхування орендовано-
го майна; - відшкодування  орендодавцю вар-
тості проведення експертної оцінки  об’єкта  
оренди та рецензування звіту про незалежну 
оцінку майна.

5.  Цільове використання об’єкта орен-
ди: розміщення магазину з реалізації товарів 
непродовольчої групи.

6.  Початковий  розмір  орендної  плати  
за  1 кв.м  на  місяць за перший/базовий  
місяць оренди:  37,70  грн. (без урахування 
ПДВ).

Крок збільшення орендної плати – 10% 
початкового розміру. 

7. Строк оренди: 5 (п’ять) років.

1. НАЗВА ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ: ЧАСТИНА 
ПРИМІЩЕНЬ КОРИДОРУ ПІВНІЧНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ, ПЛОЩЕЮ 
2,0 КВ.М, ТА ЧАСТИНА ПРИМІЩЕНЬ 
КОРИДОРУ (СХОДОВОЇ ПЛОЩАДКИ) 

НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ №1, 
ПЛОЩЕЮ 2,0 КВ.М.

2.  Місцезнаходження: м.Кременець, 
вул.Ліцейна, 1.

3. Балансоутримувач приміщення: Кре-
менецька обласна гуманітарно-педагогічна 
академія ім.Тараса Шевченка.

4.  Умови конкурсу: - сплата орендної 
плати; - використання об’єкта оренди за 
цільовим призначенням без надання в су-
боренду; - забезпечення дотримання про-
типожежних норм  експлуатації об’єкта; 
- дотримання санітарно-епідеміологічних 
та екологічних норм експлуатації об’єкта; - 
створення безпечних та нешкідливих для 
обслуговування громадян; - відшкодування 
витрат балансоутримувача на утримання 
орендованого нерухомого майна і наданих 
комунальних послуг та послуг з охорони 
об’єкта; - забезпечення страхування орендо-
ваного майна; - відшкодування  орендодав-
цю вартості проведення експертної оцінки  
об’єкта  оренди та рецензування звіту про 
незалежну оцінку майна.

5.  Цільове використання об’єкта орен-
ди: розміщення кавових автоматів.

6.  Початковий  розмір  орендної  плати  
за  1 кв.м  на  місяць за перший/базовий  
місяць оренди:   18,12  грн. (без урахуван-
ня ПДВ).

Крок збільшення орендної плати – 10% 
початкового розміру. 

7. Строк оренди: 5 (п’ять) років.

1. НАЗВА ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ: НЕЖИТЛОВІ 
ПРИМІЩЕННЯ ЦОКОЛЬНОГО ПОВЕРХУ 

БУДІВЛІ (ЛІТ.А) ПОЗ.1-3,4,5,16,17,18, 
ЗАГАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ 57,6 КВ.М, ТА 

ДОЛЯ ПЛОЩ ПРИМІЩЕНЬ СПІЛЬНОГО 
КОРИСТУВАННЯ ПОЗ.1-1,2,8,9,10,11, 

ПЛОЩЕЮ 22,6 КВ.М.
2.  Місцезнаходження: м.Бучач, вул.Га-

лицька, 47.
3. Балансоутримувач приміщення: Бу-

чацька обласна комунальна центральна ра-
йонна аптека № 16.

4.  Умови конкурсу: - сплата орендної 
плати; - використання об’єкта оренди за 
цільовим призначенням без надання в су-
боренду; - забезпечення дотримання про-
типожежних норм  експлуатації об’єкта; 
- дотримання санітарно-епідеміологічних 
та екологічних норм експлуатації об’єкта; - 
створення безпечних та нешкідливих умов 
праці та обслуговування громадян; - забез-
печення виготовлення відповідних дозволів, 
інших документів, якщо такі вимагаються 
чинним законодавством України на здій-

снення відповідного виду діяльності (стома-
тологічний кабінет); - відшкодування витрат 
балансоутримувача на утримання орендова-
ного нерухомого майна і наданих комуналь-
них послуг та послуг з охорони об’єкта; - про-
ведення систематичного поточного ремонту 
орендованого приміщення; - забезпечення 
страхування орендованого майна; - відшко-
дування  орендодавцю вартості проведення 
експертної оцінки  об’єкта  оренди та рецен-
зування звіту про незалежну  оцінку майна.

5.  Цільове використання об’єкта орен-
ди: розміщення офісних приміщень, торго-
вельних об'єктів з продажу продовольчих 
товарів, крім товарів підакцизної групи, роз-
міщення стоматологічного кабінету.

6.  Початковий  розмір  орендної  плати  
за  1 кв.м  на  місяць за перший/базовий  
місяць оренди:   46,43  грн. (без урахуван-
ня ПДВ).

Крок збільшення орендної плати – 10% 
початкового розміру. 

7. Строк оренди: 5 (п’ять) років.

1. НАЗВА ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ: НЕЖИТЛОВІ 
ПРИМІЩЕННЯ ЦОКОЛЬНОГО ПОВЕРХУ 

БУДІВЛІ (ЛІТ.А) ПОЗ.1-6,15, ЗАГАЛЬНОЮ 
ПЛОЩЕЮ 19,5 КВ.М, ТА ДОЛЯ ПЛОЩ 

ПРИМІЩЕНЬ СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ 
ПОЗ.1-1,2,8,9,10,11, ПЛОЩЕЮ 7,6 КВ.М.

2.  Місцезнаходження: м.Бучач, вул.Га-
лицька, 47.

3. Балансоутримувач приміщення: Бу-
чацька обласна комунальна центральна ра-
йонна аптека № 16.

4.  Умови конкурсу: - сплата орендної 
плати; - використання об’єкта оренди за 
цільовим призначенням без надання в су-
боренду; - забезпечення дотримання про-
типожежних норм  експлуатації об’єкта; 
- дотримання санітарно-епідеміологічних 
та екологічних норм експлуатації об’єкта; - 
створення безпечних та нешкідливих умов 
праці та обслуговування громадян; - забез-
печення виготовлення відповідних дозволів, 
інших документів, якщо такі вимагаються 
чинним законодавством України на здій-
снення відповідного виду діяльності (вста-
новлення котла); - відшкодування витрат 
балансоутримувача на утримання орендова-
ного нерухомого майна і наданих комуналь-
них послуг та послуг з охорони об’єкта; - про-
ведення систематичного поточного ремонту 
орендованого приміщення; - забезпечення 
страхування орендованого майна; - відшко-
дування  орендодавцю вартості проведення 
експертної оцінки  об’єкта  оренди та рецен-
зування звіту про незалежну  оцінку майна.

5.  Цільове використання об’єкта орен-
ди: розміщення офісних приміщень, котель-
ні.

6.  Початковий  розмір  орендної  плати  
за  1 кв.м  на  місяць за перший/базовий  
місяць оренди:  41,81 грн. (без урахування 
ПДВ).

Крок збільшення орендної плати – 10% 
початкового розміру. 

7. Строк оренди: 5 (п’ять) років.

1. НАЗВА ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ: НЕЖИТЛОВІ 
ПРИМІЩЕННЯ ЦОКОЛЬНОГО ПОВЕРХУ 

БУДІВЛІ (ЛІТ.А.) ПОЗ.1-22÷26, 
ЗАГАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ 78,1 КВ.М.

2.  Місцезнаходження: м.Бучач, вул.Га-
лицька, 47.

3. Балансоутримувач приміщення: Бу-
чацька обласна комунальна центральна ра-
йонна аптека № 16.

4.  Умови конкурсу: - сплата орендної 
плати; - використання об’єкта оренди за 
цільовим призначенням без надання в су-
боренду; - забезпечення дотримання про-
типожежних норм  експлуатації об’єкта; 
- дотримання санітарно-епідеміологічних 
та екологічних норм експлуатації об’єкта; - 
створення безпечних та нешкідливих умов 
праці та обслуговування громадян; - відшко-
дування витрат балансоутримувача на утри-
мання орендованого нерухомого майна і 
наданих комунальних послуг та послуг з охо-
рони об’єкта; - проведення систематичного 

Інформує конкурсна комісія Тернопільської обласної ради з  проведення конкурсу на право оренди 
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області:

ОГОЛОШЕННЯ
про намір щодо надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області
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поточного ремонту орендованого приміщен-
ня; - забезпечення страхування орендовано-
го майна; - відшкодування  орендодавцю вар-
тості проведення експертної оцінки  об’єкта  
оренди та рецензування звіту про незалежну 
оцінку майна.

5.  Цільове використання об’єкта орен-
ди: розміщення офісних приміщень.

6.  Початковий  розмір  орендної  плати  
за  1 кв.м  на  місяць за перший/базовий  
місяць оренди:   45,65  грн. (без урахуван-
ня ПДВ).

Крок збільшення орендної плати – 10% 
початкового розміру. 

7. Строк оренди: 5 (п’ять) років.

  1. НАЗВА ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ: ЧАСТИНА 
ПРИМІЩЕННЯ ХОЛУ АДМІНБУДИНКУ, 

ЗАГАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ 3,2 КВ.М 
(КОРИСНА ПЛОЩА - 2,0 КВ.М, ДОЛЯ ПЛОЩ 

ПРИМІЩЕНЬ СПІЛЬНОГО 
КОРИСТУВАННЯ - 1,2 КВ.М).

2.  Місцезнаходження:  м.Тернопіль, 
вул.М.Грушевського, 8. 

3. Балансоутримувач приміщення: 
управління з експлуатації майнового комп-
лексу Тернопільської обласної ради.

4.  Умови конкурсу: - сплата орендної 
плати; - використання об’єкта оренди за 
цільовим призначенням без надання в су-
боренду; - забезпечення дотримання про-
типожежних норм  експлуатації об’єкта; 
- дотримання санітарно-екологічних норм 
експлуатації об’єкта; - відшкодування витрат 
балансоутримувача на утримання орендова-
ного нерухомого майна і наданих комуналь-
них послуг та послуг з охорони приміщення; 
- створення безпечних та нешкідливих умов 
для обслуговування громадян; - забезпечен-
ня страхування орендованого майна; - від-
шкодування  орендодавцю вартості прове-
дення експертної оцінки  об’єкта  оренди та 
рецензування звіту про незалежну  оцінку 
майна.

5.  Цільове використання об’єкта орен-
ди: розміщення банкомату.

6.  Початковий  розмір  орендної  плати  
за  1 кв.м  на  місяць за перший/базовий  
місяць оренди: 230,74 грн. (без урахуван-
ня ПДВ).

Крок збільшення орендної плати – 10% 
початкового розміру. 

7. Строк оренди: 5 (п’ять) років.

1. НАЗВА ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ: ЧАСТИНА 
ДАХУ АДМІНБУДИНКУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ, ПЛОЩЕЮ 70,0 КВ.М.
2.  Місцезнаходження:  м.Тернопіль, 

вул.М.Грушевського, 8.
3. Балансоутримувач майна: управлін-

ня з експлуатації майнового комплексу Тер-
нопільської обласної ради.

4.  Умови конкурсу: - сплата орендної 
плати; - використання об’єкта оренди за ці-
льовим призначенням без надання в субо-
ренду; - забезпечення збереження орендо-
ваного майна; - забезпечення дотримання 
протипожежних норм  експлуатації об’єкта; 
- дотримання санітарно-екологічних норм 
експлуатації об’єкта; - забезпечення безпеч-
ності конструкції при розміщенні обладнан-
ня; наявність дозволів, інших документів, 
якщо такі вимагаються чинним законодав-

ством України на здійснення відповідного 
виду діяльності; - забезпечення страхування 
орендованого майна; - відшкодування  орен-
додавцю вартості проведення експертної 
оцінки  об’єкта  оренди та рецензування зві-
ту про незалежну  оцінку майна.

5.  Цільове використання об’єкта орен-
ди: розміщення обладнання базової стан-
ції оператора мобільного (стільникового) 
зв’язку (технічних засобів і антен операторів 
телекомунікацій, які надають послуги ру-
хомого (мобільного) зв’язку, операторів та 
провайдерів телекомунікацій, які надають 
послуги доступу до Інтернету).

6.  Початковий  розмір  орендної  пла-
ти  на  місяць за перший/базовий  місяць 
оренди:  3775,35 грн. (без урахування 
ПДВ).

Крок збільшення орендної плати – 10% 
початкового розміру. 

7. Строк оренди: 5 (п’ять) років.

1. НАЗВА ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ: ЧАСТИНА 
НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ ПЕРШОГО 
ПОВЕРХУ АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ 
(ЛІТ.В), А САМЕ: ЧАСТИНА ПРИМІЩЕННЯ 

(ПОЗ.1-2), ПЛОЩЕЮ 2,0 КВ.М.
2.  Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул.

Тролейбусна, 14.
3. Балансоутримувач приміщення:  

Тернопільська обласна комунальна клінічна 
психоневрологічна лікарня.

4.  Умови конкурсу: - сплата орендної 
плати; - використання об’єкта оренди за 
цільовим призначенням без надання в су-
боренду; - забезпечення дотримання про-
типожежних норм  експлуатації об’єкта; 
- дотримання санітарно-епідеміологічних 
та екологічних норм експлуатації об’єкта; - 
створення безпечних та нешкідливих для 
обслуговування громадян; - відшкодування 
витрат балансоутримувача на утримання 
орендованого нерухомого майна і наданих 
комунальних послуг та послуг з охорони 
об’єкта; - забезпечення страхування орендо-
ваного майна; - відшкодування  орендодав-
цю вартості проведення експертної оцінки  
об’єкта  оренди та рецензування звіту про 
незалежну оцінку майна.

5.  Цільове використання об’єкта орен-
ди: розміщення кавового автомату.

6.  Початковий  розмір  орендної  пла-
ти  за  1 кв.м  на  місяць за перший/базовий  
місяць оренди:  34,61 грн. (без урахування 
ПДВ).

Крок збільшення орендної плати – 10% 
початкового розміру. 

7. Строк оренди: 5 (п’ять) років.

1. НАЗВА ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ: ЧАСТИНА 
НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ (ПОЗ.1-

2) ПОЛІКЛІНІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ, 
ПЛОЩЕЮ 2,0 КВ.М, ТА ЧАСТИНА 

НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ (ПОЗ.LXI) 
АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ, 

ПЛОЩЕЮ 2,0 КВ.М.
2.  Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул.

Академіка Сахарова, 2.
3. Балансоутримувач приміщення: Тер-

нопільська обласна дитяча клінічна лікарня.
4.  Умови конкурсу: - сплата орендної 

плати; - використання об’єкта оренди за ці-
льовим призначенням без надання в суборен-
ду; - забезпечення дотримання протипожеж-
них норм  експлуатації об’єкта; - дотримання 

санітарно-епідеміологічних та екологічних 
норм експлуатації об’єкта; - створення без-
печних та нешкідливих для обслуговування 
громадян; - відшкодування витрат балансоу-
тримувача на утримання орендованого неру-
хомого майна і наданих комунальних послуг 
та послуг з охорони об’єкта; - забезпечення 
страхування орендованого майна; - відшко-
дування  орендодавцю вартості проведення 
експертної оцінки  об’єкта  оренди та рецензу-
вання звіту про незалежну оцінку майна.

5.  Цільове використання об’єкта орен-
ди: розміщення кавових автоматів.

6.  Початковий  розмір  орендної  плати  
за  1 кв.м  на  місяць за перший/базовий  
місяць оренди:  34,61 грн. (без урахування 
ПДВ).

Крок збільшення орендної плати – 10% 
початкового розміру. 

7. Строк оренди: 5 (п’ять) років.

1. НАЗВА ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ: ЧАСТИНА 
ПРИМІЩЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ 

(ЛІТ.А), ПЛОЩЕЮ 1 КВ.М, ТА ЧАСТКА 
ПРИМІЩЕНЬ СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ, 

ПЛОЩЕЮ 0,7 КВ.М.
2.  Місцезнаходження: м.Тернопіль, 

вул.М.Паращука, 4.
3. Балансоутримувач приміщення: 

Тернопільський музичний коледж ім.Соломії 
Крушельницької.

4.  Умови конкурсу: - сплата орендної 
плати; - використання об’єкта оренди за 
цільовим призначенням без надання в су-
боренду; - забезпечення дотримання про-
типожежних норм  експлуатації об’єкта; 
- дотримання санітарно-епідеміологічних 
та екологічних норм експлуатації об’єкта; - 
створення безпечних та нешкідливих для 
обслуговування громадян; - відшкодування 
витрат балансоутримувача на утримання 
орендованого нерухомого майна і наданих 
комунальних послуг та послуг з охорони 
об’єкта; - забезпечення страхування орендо-
ваного майна; - відшкодування  орендодав-
цю вартості проведення експертної оцінки  
об’єкта  оренди та рецензування звіту про 
незалежну оцінку майна.

5.  Цільове використання об’єкта орен-
ди: розміщення кавового автомату.

6.  Початковий  розмір  орендної  плати  
за  1 кв.м  на  місяць за перший/базовий  
місяць оренди: 31,20 грн. (без урахування 
ПДВ).

Крок збільшення орендної плати – 10% 
початкового розміру. 

7. Строк оренди: 5 (п’ять) місяців.

Фізичні та юридичні особи, які бажа-
ють взяти участь у конкурсі, подають до 
Тернопільської обласної ради заяву.

До  заяви додаються такі документи:
1.Заявник-підприємство:
- належним чином завірену копію витягу, 

виписки з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб та фізичних осіб - підприємців 
або копію свідоцтва про державну реєстра-
цію суб'єкта підприємницької діяльності (за 
наявності), інший документ що засвідчує 
проведення державної реєстрації суб'єкта 
господарювання;

- належним чином завірену копію стату-
ту;

- належним чином завірену довідку з 
відповідного територіального органу Дер-

жавної фіскальної служби України про стан 
розрахунків з бюджетом (дійсну на дату про-
ведення конкурсу); 

- належним чином завірену копію витягу 
з Реєстру платників єдиного податку, свідо-
цтва про сплату єдиного податку або свідо-
цтво платника податку, інший документ, що 
посвідчує взяття на облік у Державній фіс-
кальній службі України;

- баланс за  останній звітний період і по-
передній календарний рік;

- інші відомості про учасника конкурсу 
згідно з умовами конкурсу;

- письмові зобов’язання (пропозиції) 
щодо виконання умов конкурсу та цінова 
пропозиція (у двох окремих запечатаних 
конвертах).

2.Заявник-фізична особа-підприємець:
    - належним чином завірену копію ви-

тягу, виписки з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб - підпри-
ємців або копію свідоцтва про державну 
реєстрацію суб'єкта підприємницької ді-
яльності (за наявності), інший документ що 
засвідчує проведення державної реєстрації 
суб'єкта господарювання;

- належним чином завірену довідку з 
відповідного територіального органу Дер-
жавної фіскальної служби України про стан 
розрахунків з бюджетом (дійсну на дату про-
ведення конкурсу); 

- належним чином завірену копію витягу 
з Реєстру платників єдиного податку, свідо-
цтва про сплату єдиного податку або свідо-
цтво платника податку, інший документ, що 
посвідчує взяття на облік у Державній фіс-
кальній службі України;

- належним чином завірену копію пас-
порта та ідентифікаційного номера;

- інші відомості про учасника конкурсу 
згідно з умовами конкурсу;

-  письмові зобов’язання (пропозиції) 
щодо виконання умов конкурсу та цінова 
пропозиція (у двох окремих запечатаних 
конвертах).

3.Заявник-неприбуткова організація:
- належним чином завірену копію доку-

мента, що посвідчує проведення державної 
реєстрації;

-  належним чином завірену копію стату-
ту;

- довідку з відповідного територіально-
го податкового органу про взяття на облік  
платника податку як неприбуткової органі-
зації;

- інші відомості про учасника конкурсу 
згідно з умовами конкурсу;

- письмові зобов’язання (пропозиції) 
щодо виконання умов конкурсу та цінова 
пропозиція (у двох окремих запечатаних 
конвертах).

Конкурс   відбудеться  17 квітня 2019 
року о 12.00 год. в адміністративному бу-
динку  Тернопільської   обласної   ради 
(каб. 531).

Документи  приймаються  до 16.00 год.  
12 квітня 2019 року в кабінеті  647 вико-
навчого апарату Тернопільської  обласної 
ради  по вул.М.Грушевського, 8. 

Додаткова інформація за телефоном: 
25-66-33.

Голова конкурсної комісії 
В.М.ФИДРИН

Секретар  конкурсної комісії 
О.Є.ЛЮБІНСЬКИЙ 

< < < Продовження. Початок на 18 стор.

Заповіт – це особисте роз-
порядження особи (заповідача) 
щодо майна, яке їй належить, 
майнових прав та обов’язків на 
випадок своєї смерті. Право на 
заповіт має фізична особа з по-
вною цивільною дієздатністю. 
Право на заповіт здійснюється 
особисто, а отже вчинення запо-
віту через представника не до-
пускається.

Спадкоємцями можуть бути 
одна або кілька фізичних осіб, 
незалежно від наявності у запо-
відача з цими особами сімейних, 
родинних відносин.  Спадкоєм-
цями можуть бути інші учасники 
цивільних відносин.

Потрібно зазначити, що запо-
відач може без зазначення при-
чин позбавити права на спад-
кування будь-яку особу з числа 
спадкоємців за законом. У цьому 
разі ця особа не може одержати 
право на спадкування. Однак за-
повідач не може позбавити пра-
ва на спадкування осіб, які ма-
ють право на обов’язкову частку 
у спадщині.

Якщо майно не було вказане 
у заповіті, тоді воно спадкується 
спадкоємцями за законом на за-
гальних підставах. До числа цих 
спадкоємців входять також спад-
коємці за законом, яким інша 
частина спадщини була переда-

на за заповітом.
Варто також і розповісти, 

що існують заповіти з умовою. 
Заповідач може обумовити ви-
никнення права на спадкування 
в особи, яка призначена у запо-
віті, наявністю певної умови, як 
пов’язаної, так і не пов’язаної з 
її поведінкою (наявність інших 
спадкоємців, проживання у пев-
ному місці, народження дитини, 
здобуття освіти тощо).  Умова, 
визначена у заповіті, має існува-
ти на час відкриття спадщини.

Існує і заповіт подружжя: 
вони мають право скласти спіль-
ний заповіт щодо майна, яке 
належить на праві спільної су-

місної власності. У разі складан-
ня спільного заповіту частка  у 
праві спільної сумісної власності 
після смерті одного з подружжя 
переходить до другого з подруж-
жя, який його пережив. У разі 
смерті останнього право на спад-
кування мають особи, визначені 
подружжям у заповіті.

Секретний заповіт - це запо-
віт, який посвідчується нотарі-
усом без ознайомлення з його 
змістом.  Особа, яка склала се-
кретний заповіт, подає його в 
заклеєному конверті нотаріусо-
ві. На конверті має бути підпис 
заповідача.  Нотаріус ставить на 
конверті свій посвідчувальний 

напис, скріплює печаткою і в 
присутності заповідача поміщає 
його в інший конверт та опеча-
тує.

На завершення варто розпо-
вісти, що заповідач має право у 
будь-який час внести до заповіту 
зміни. Крім того, заповідач має 
право у будь-який час скасува-
ти заповіт. Також заповідач має 
право у будь-який час скласти 
новий заповіт. Заповіт, який було 
складено пізніше, скасовує попе-
редній заповіт повністю або у тій 
частині, в якій він йому супер-
ечить. Скасування заповіту, вне-
сення до нього змін провадяться 
заповідачем особисто.

Юля ВИСОЧАН, 
нотаріус Першої Терно-

пільської державної нотарі-
альної контори.

Особливості спадкування за заповітом
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Салат «Віолета»

Салат з маринованими хрумкими 
огірочками та корисним вітамінним бу-
рячком завжди прекрасно виглядає на 
столі та смакує до будь-якого гарніру і 
м'яса.

ПОТРІБНО: варений буряк - 3 шт., ма-
риновані огірочки - 3-4 шт., зелений мари-
нований горошок - 3-4 ст. л., плавлений си-
рок - 1 шт., часник - 1-2 зубці, майонез для 
заправки, сіль, перець - за смаком.

ПРиГОТУВАННЯ: нарізати кубиками 
огірки, відварений та охолоджений буряк і 
сирок. Все змішати. Додати горошок. Посо-
лити і поперчити до смаку. Видавити час-
ник. Заправити майонезом і добре пере-
мішати. Замість маринованого можна взя-
ти квашений огірочок, а горошок замінити 
кукурудзою, отримаєте новий, але не менш 
цікавий смак.

Рибні тефтелі з овочами 
ПОТРІБНО: філе хека - 500-600 г, цибу-

ля - 3 шт., морква - 2 шт., болгарський пе-
рець - 1 шт., яйце - 1 шт., помідори у власно-
му сокові чи томатний соус (не паста) - 0,5 
л., сіль, перець за смаком.

ПРиГОТУВАННЯ: філе хека (без кісток 
та шкірки) перебити у блендері. Одну ци-
булину дрібненько нарізати та обсмажи-
ти на олії. Додати до філе підсмажену ци-
булю (без олії), яйце, сіль та перець за сма-
ком, вимішати фарш. Дві інші цибулини на-
різати півкільцями, злегка обсмажити, до-
дати потерту на крупній тертці моркву та 
болгарський перець, порізаний смужками 
1,5 - 2 см. Все смажити до готовності, до-
дати томатний соус (помідори у власному 
сокові подрібнити блендером), посолити і 
поперчити за смаком та протушкувати 4-5 
хв. З фаршу сформувати тефтелі та злегка 
обсмажити на пательні, до золотистого ко-
льору. Перекласти їх у соус та протушити 
7-10 хв. Дуже смачно з картопляним пюре 
чи рисом, хоча можна і як самостійну стра-
ву. З двох хеків у мене вийшло 500 г чисто-
го філе. З порції вийшло 12 тефтельок. 

Салат із селери
Пропоную поласувати смачним і лег-

ким у приготуванні салатом. 
Пряна селера та кисло-солодкі яблу-

ка - одне з найкращих поєднань для са-
лату, а якщо додати ще й свіжу моркву, 
то отримаєте надзвичайно корисний, 
смачний і ситний салатик.

ПОТРІБНО: корінь селери - 200-300 г, 
морква - 2 шт., яблуко - 1-2 шт., родзинки - 
30-50 г. 

ДЛЯ ЗАПРАВКи: сік лимона - 1 ст. л., 
гірчиця - 1 ч. л., мед - 1 ч. л., олія оливкова 
або соняшникова, сіль за смаком.

ПРиГОТУВАННЯ: корінь селери очис-
тити і натерти на крупній тертці (я ви-
користовую тертушку для корейської 
моркви), так само натерти моркву і яблу-
ко. Скропити все лимонним соком. Дода-
ти промиті родзинки. Змішати інгредієн-
ти для заправки, полити салат і переміша-
ти. Можна залишити хвилин на 10-15, щоб 
овочі промаринувались. До такого салату 
можна додати зелень за смаком, а заправи-
ти можна майонезом, буде менш корисно, 
але не менш смачно.

Мариновані печериці  

Вибираючи між маринованими пе-
черицями з магазину і домашніми, зви-
чайно, вибирайте другий варіант. Готу-
ються швидко, маринад зробити легко. 
Краще обирати гриби приблизно одна-
кового розміру, тоді вони промарину-
ються рівномірно. Крім того, гриби ма-
ють бути рівні, білі, без плям та потем-
нінь. Чистити гриби чи ні - на ваш роз-
суд. Я чищу. Це достатньо просто - підче-
пити ножем та зняти тонку шкірку. 

ПОТРІБНО: печериці - 500 г, вода - 125 
мл, оцет - 3 ст. л., лимонний сік - 1 ст. л., сіль - 
0,5 ст. л., цукор - 1 ст. л., часник - 2-3 зубчики, 
чорний перець (горошком) - 4-5 шт., духмя-
ний перець (горошком) - 3-4 шт., лавровий 
лист - 2-3 шт., олія - 1 ст. л., гвоздика - 2-3 шт.

ПРиГОТУВАННЯ: гриби промити та по-
чистити. Великі гриби можна розрізати на дві-
чотири частини. Часник нарізати пластинка-
ми завтовшки 1-2 мм. Влити в каструлю воду. 
Додати часник, рослинну олію та спеції (оцет 
не додавайте). Довести воду до кипіння і по-
класти гриби. Вони не будуть повністю вкри-
ті рідиною, але це нормально. Більше води 
підливати не потрібно. Гриби будуть поміт-
но зменшуватися та віддавати свій сік. Про-
варити 7-10 хвилин. Печериці безпечні навіть 
сирими, тому цього часу цілком достатньо. 
Влити оцет та довести до кипіння. Переклас-
ти гриби в банку разом зі спеціями, залити га-
рячим маринадом та закрити кришкою. Зали-
шити до охолодження при кімнатній темпе-
ратурі, а потім поставити в холодильник. Уже 
через 5-6 годин закуска буде повністю готова. 
Але якщо хочете отримати максимально наси-
чений смак, потерпіть добу.

Майже французький багет 
З найдоступніших інгредієнтів у вас 

вийде ароматне, хрустке диво. Хоча це 
не той самий французький багет з вели-
кими дірками в середині, але не менш 
смачний і повітряний.

ПОТРІБНО: для тіста - борошно - 360 г 
(+- 40-50 г), сухі дріжджі - 4 г, газована вода 
- 225 мл, сіль - 7 гр., лимонний сік - 1 ст. л., 
рослинна олія - 2 ст. л.

ПРиГОТУВАННЯ: борошно 
обов'язково просіяти - наситити киснем, 
вдихнути в нього життя. У ємності змі-
шати борошно, дріжджі. Додати газовану 
воду і все перемішати. Я використовую 
для цього міксер зі спіральними насад-
ками. Дати тісту 5 хвилин спокою. Після 
цього продовжити замішувати: пару хви-
лин на низькій швидкості додати сіль, 
столову ложку лимонного соку (якщо він 
є) і місити ще хвилин 7. Лимонний сік до-
дасть трохи глянцю готовому багету. Тіс-
то буде трохи липкуватим, але саме таке 
нам і потрібно. Трохи більше борошна - і 
все пропало. Чисту суху ємність для ви-
стоювання тіста змастити олією, пере-
класти майбутній багет. Ємність з тістом 
щільно накрити кришкою або затягнути 
плівкою і прибрати в холодильник для 
вистоювання не менше, ніж на 8 годин. 
З цієї кількості тіста можна сформувати 
два невеликих багета або один нескром-
ного розміру, скоріше, батон. Викласти на 
лист або в форму для випічки, трохи при-
сипати борошном, накрити рушником 
і залишити в спокої при кімнатній тем-
пературі на 2 години. За цей час майбут-
ні багети збільшаться приблизно в два 
рази. Перед самою випічкою зробити го-
стрим ножем неглибокі надрізи. Мені над 
моїми потрібно ще працювати і працю-
вати, але на смак ця недосконалість не 
вплинула. Випікати перші 10 хвилин з па-
рою при температурі 250 градусів.

Як створити пару в духовці? Постави-
ти на дно ємність з водою. Пара допома-
гає створити ту саму бажану тонку хруст-
ку скоринку і розкриває надрізи.

Режим духовки - низ-верх, конвекцію 
не використовувати, інакше пересуши-
мо багети. Прибрати воду, знизити тем-
пературу до 230 градусів і випікати ще 
хвилин 20 до насиченого золотистого ко-
льору. Домашня випічка - це завжди таїн-
ство, чари, затишок і любов. Сподіваюся, 
ви це теж відчуєте. Смачного!

Пляцок Пані Валевська 

Цей відомий польський тортик 
трохи змусить біля себе погратися, але 
повірте, воно того варте! Це так смач-
но, що словами описати важко. 

ПОТРІБНО: для тіста - 2 скл. борошна 
(склянка 250 г), 0,5 скл. цукру, 200 г мас-
ла (можна 100 гр. масла і 100 гр. маргари-
ну), 2 жовтки і 1 ціле яйце, 1 ч. л. розпу-
шувача, 1 пачка ванільного цукру.

БЕЗЕ: 5 білків, 1 скл. цукрової пудри, 1 
ч. л. крохмалю, дрібка солі

КРЕМ: 500 мл. молока, 4 ст. л. цукру, 1 
пачка ванільного цукру, 2 ст. л. борошна, 
150 г масла.

ДОДАТКОВО: біля 400 гр. смородино-
вого варення (джему), мигдалеві пелюст-
ки, лікер амаретто, чи будь-який інший з 
яскраво вираженим ароматом та смаком.

ПРиГОТУВАННЯ: із складників для 
тіста замісити пісочне тісто (спочатку 

посікти ножем масло з борошном в крих-
ту, потім додати інші складники). Робити 
все швидко, щоб масло не тануло під ру-
ками. Із цієї порції треба буде спекти два 
однакових коржі. Але зручніше спекти 
один великий, який потім перерізати по-
полам (якщо деко у вас 28 см, то розріза-
ти готовий корж на два - по 14 см).

Отже, розкачати тісто на корж товщи-
ною біля 0,5см, змастити смородиновим 
джемом і поставити в духовку (180 гр.) на 
10 хв., щоб трішки підпеклося. 

Як тільки поставили в духовку корж, 
відразу робіть безе: в білки додати дріб-
ку солі, збити до стійких піків, додаючи 
по ложці цукрову пудру. Не перестаючи 
збивати, потроху додати крохмаль.

Як тільки тісто трішки підпеклось 
– викласти на джем шар безе, посипати 
мигдалевими пелюстками і знов в духо-
вку (температура 110-120 градусів). Ви-
пікати 60 хвилин, щоб безе гарно під-
сохло. Це якщо ви робите один великий 
корж. Якщо ж два менших - то тісто, безе 
і джем ділити пополам і весь процес по-
вторити. Для крему борошно і цукор до-
бре розмішати в невеликій кількості мо-
лока, щоб не було грудочок. Молоко, що 
залишилось довести до кипіння, зменши-
ти вогонь та влити цукрово-борошняну 
масу, інтенсивно помішуючи. Нехай по-
кипить хвилинку і зняти з плити. Дати 
повністю охолонути. Масло на крем зби-
вати міксером і додавати по ложці, ле-
генько вмішати лікер чи коньяк. Щедро 
перемастити кремом один корж, накри-
ти іншим і - в холодильник. 

Картопляні палюшки

Хтось називає їх палюшками, хтось 
клюсками, лінивими варениками, книд-
лями, на сучасний манер вони - ньокі. 
Але те, що це одна з традиційних страв 
української кухні не заперечує ніхто. 

ПОТРІБНО: картопля (зварена в мун-
дирі) - 350-400 г, борошно - 120-140 г, верш-
кове масло - 20 г, яйце - 1 шт., крохмаль - 20 
г, мускатний горіх, сіль, перець, інші спеції 
- за смаком.

ПРиГОТУВАННЯ: картоплю ще те-
плою почистити і розім'яти товкачиком 
або пропустити через м'ясорубку. Дода-
ти яйце, розтоплене вершкове масло, сіль, 
перець, спеції, вимішуємо. Потроху підси-
пати борошно і крохмаль. Замісити тісто 
(має бути не дуже туге, але щоб не липло 
до рук). З картопляного тіста зробити ва-
лики, різати їх на шматочки та формувати 
з них невеличкі пальчики. Кинути в підсо-
лену, киплячу воду і варити після того, як 
спливуть 3-5 хвилин. Подавати палюшки 
можна з сметаною, маслом, зеленню, під-
смаженою цибулькою чи шкварками. При 
бажанні палюшки можна підсмажити на 
сковорідці (на вершковому маслі) до золо-
тистої скоринки. 

Киянка Інна Сотніченко поділилася рецептами з читачами газети  
«Нашого ДНЯ». Інна створила у Фейсбуці групу «Кухня смачних ідей». 
Зізнається, почала кулінарити, аби потішити свого коханого. 

Смачні ідеї від 
Інни Сотніченко

- Люблю готувати щоразу щось новеньке, - зізнається жінка. 
- Хоча чоловік жартує, що йому не потрібно готувати борщ 
з креветками чи пиріжки з червоною ікрою. Улюбленої страви 
навіть не можу назвати. Їх багато. Мені більше подобається 
готувати, ніж їсти. Щиро зичу всім смачних ідей і не боятися 
експериментувати на кухні. 



№12 (297) /27 березня-2 квітня 2019 р.Наш День 23Реклама

Наш ДеньНаш День Банківські реквізити: отримувач – ФОП Кушнірук Зіна 
Антонівна, р/р №26006010939623,  

в ПАТ «Укрсоцбанк»  м. Київ, МФО 300023, код 2265003402
Друк: ПП Зволейко А. Л., м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 65/8

тел./факс (0372) 54-45-46
Тираж 15013

Громадсько-політичний тижневик. 
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР 
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р. 

Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.

Думки авторів можуть не 
збігатися з позицією редакції. 

Редакція залишає за собою право 
редагувати та скорочувати 

тексти. Оригінали не 
рецензуються і не повертаються. 

Відповідальність за зміст 
реклами несе рекламодавець.

Адреса редакції: м.Тернопіль,  вул. Крушельницької, 18, офіс 312, індекс 46400; 

тел. (068) 364-08-54
http://nday.te.ua. e-mail nday-te@ukr.net

Головний редактор - Зіна КУШНІРУК.

nday.te.ua

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 
подання показника до його закінчення об’єм природного газу буде визначено роз-
рахунковим 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.

ТзОВ ВКФ "Інпромсервіс 
ЛТД" запрошує працівників 
для роботи на шлакоблочній 
дільниці.

Надається проживання.
Соціальний пакет. 
Заробітна плата від 10 000 грн.
Адреса: м. Івано-Франківськ, 

вул. Юності 37-А
Тел./факс: (0342) 55-48-71, 
          55-47-31.
Моб.: (067) 343-17-80.

Громадські слухання з 
обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля: «Видо-
бування корисної копали-
ни на Іквинському родови-
щі будівельного піску роз-
ташованого на території Ве-
ликобережецької сільської 
ради, Кременецького району 
Тернопільської області» від-
будуться о 11 год, 00 хв.  12 
квітня 2019 р.  у приміщен-
ні   школи по вул. Л.Українки, 
55, с. Великі Бережці Креме-
нецького району.

Найважливіше для покупця при виборі житла

НАДІйНий ЗАБУДОВНиК
Як не дивно, перш ніж обрати 

нерухомість, більшість інвесторів 
цікавиться репутацією забудов-
ника, його діяльністю та реалізо-
ваними проектами. Хороша репу-
тація БК – гарантія якості та без-
пеки інвестицій, впевненість у до-
триманні стандартів будівництва, 
якості будівельних матеріалів.

ПЛАНУВАННЯ КВАРТиРи
Наступний крок до омріяного 

житла – вибір планування. Тут все 
індивідуально, і вибір залежить 
від бюджету, пріоритетів та смаків 
майбутніх власників. Творчі люди 
обирають вільне планування у 
квартирі-студії чи смарт-квартирі, 
сімейні пари з дітьми – класичне 
закрите чи європейське плануван-
ня з окремими кімнатами та вели-
кою кухнею-вітальнею.

РОЗТАШУВАННЯ
Вибір локації ЖК має важли-

ве практичне підґрунтя. Покупців 
цікавить віддаленість ЖК від цен-
тру міста, наявність поруч шкіл та 
дитячих садочків, зручне та швид-
ке транспортне сполучення. Важ-
ливими є і мальовничі краєвиди з 
вікна, можливість спостерігати за 
панорамою міста та Карпатських 
гір. До прикладу, з вікон квартир 
у містечку «Соборне» та Району 
Manhattan можна спостерігати за-
сніжені вершини Карпат та милу-
ватися красою цілого міста.

ІНФРАСТРУКТУРА
Сучасний стиль життя змі-

нює вимоги до житлового комп-
лексу. Покупець хоче бачити май-
бутній ЖК як самодостатню оди-
ницю з власними торговими та 
розважальними закладами, су-

пермаркетом, фітнес-клубами, 
СПА-центрами тощо.

ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВІДПОЧиНКОВОГО ПРОСТОРУ
Одна з важливих умов при ви-

борі житла – облаштування двору. 
Власні спортивні та дитячі майдан-
чики, алеї, сквери, двір без автомо-
білів стали трендом сучасних ЖК.

Обираючи квартиру від blago 
developer, Ви отримаєте якісне та 
інноваційне будівництво євро-
пейського рівня в хороших лока-

ціях, з найсучаснішим плануван-
ням, унікальним архітектурним 
та дизайнерським рішенням, а 
також на вигідних умовах розтер-
мінування та доступною ціною.

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».

За останні кілька років в Івано-Франківську стався 
справжній житловий бум. У місті функціонують 
десятки БК, збудовано сотні будинків та житлових 

комплексів. Тому Аналітичний центр Blago developer 
дослідив, за якими критеріями покупці обирають 
нерухомість та на що звертають увагу у першу чергу.

Надзвичайні новини

Автівки, припарковані на вулиці, у небезпеці

В електрощитовій  
згорів хлопчик

Трагедія трапилася у Чорткові. 
Чотирнадцятирічний 
восьмикласник разом з п'ятьма 

товаришами на території недіючої 
хімчистки грали хованки. Місце,яке 
обрали для розваг хлопчики, було 
огороджене, але не охоронялося.

 
У ході гри школярі зайшли в приміщення 

електрощитової. Одного з хлопчиків вдарило 
струмом. Він загинув на місці нещастя, бо че-
рез тіло школяра пройшла висока напруга. Діти 
стверджують, що двері були відчинені.

Хто відповідатиме за смерть неповнолітньо-
го, встановить слідство. З'ясовуватимуть право-
охоронці, чому вхід до щитової був не замкнутий.

Правоохоронці звертаються до батьків, щоб 
вони відповідально ставились до виховання 
своїх дітей та контролювали їх поведінку, про-
вели з ними пізнавальні бесіди, пояснили, що 
проникати в місця, не призначені для ігор, не за-
вжди безпечно.

Аграрій заплатив шахраям 250 тисяч 
за неіснуючі міндобрива

До правоохоронців 
звернувся 
керівник одного з 

сільськогосподарських 
підприємств Лановецького 
району. Чоловік розповів, що 
гроші у нього видурили як 
оплату за міндобрива.

- Зі слів потерпілого, йому зате-
лефонували представники компанії, 
що займається реалізацією паливно-

мастильних матеріалів та мінераль-
них добрив, і запропонували за ви-
гідною ціною придбати аміачну се-
літру, - розповіли в обласному управ-
лінні поліції. - Фірма, співробітниками 
якої назвалися додзвонювачі, на рин-
ку працює багато років і має хорошу 
репутацію, тож аграрій погодився на 
співпрацю.

Невдовзі прибула вантажівка з амі-
ачною селітрою, тому керівник дав 
вказівку перерахувати обумовлену 

суму на зазначений рахунок. Проте, во-
дій відмовився вивантажувати товар, 
мотивуючи тим, що його керівництво 
досі не побачило надходження коштів.

Виявилося, що шахраї міндобрива 
замовили від імені керівника сільгосп-
підприємства, однак кошти він пере-
числив аферистам, а не реальним по-
стачальникам.

Відомості за даним фактом внесено 
до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань і кваліфіковано ч. 3 ст. 190 ККУ. 

Правоохоронці Тернопільського 
відділу поліції документували два 
факти крадіжок з транспортних за-
собів. У більшості випадків причи-
ною є недбалість самих краян.

Із заявою до працівників полі-
ції звернувся 38- річний тернопо-
лянин. Він припаркував автомобіль 
поблизу закладу громадського хар-
чування, а повернувшись виявив 

зникнення дороговартісних інстру-
ментів. 

Зловмисники не залиши осто-
ронь й іномарку ще одного краяни-
на. Вони привласнили автомагніто-
лу та інші цінні речі. В результаті 
своїми протиправними діями вони 
завдали збитків на суму 3000 гри-
вень.

Відомості про події внесено в 

Єдиний реєстр досудових розсліду-
вань відповідно до частини 1 стат-
ті 185 Кримінального кодексу Укра-
їни.

Цінні речі у салоні приваблюють крадіїв
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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

ГОРОСКОП
З 27 березня 
по 2 квітня 

ОВЕН
Хоча гроші вас не дуже хви-
люватимуть, їх усе одно буде 
багато. Ви ніби притягати-
мете до себе капiтал. Однак 
варто потурбуватися про 
здоров’я. Легковажність 
може призвести до серйоз-
них наслідків.

 ТЕЛЕЦЬ 
Ви краще впораєтеся з ро-
ботою, яка пов’язана з твор-
чістю. Малюйте, вишивайте, 
плетіть кошики. Все, що ви 
зробите, обов’язково ви-
явиться потрібним і затребу-
ваним.

 БЛИЗНЮКИ 
Вам буде настільки нудно від 
ідеального життя, що ви самі 
почнете шукати собі пробле-
ми. Вас приємно здивують 
фiнансовi сюрпризи. Тож ні в 
чому собі не відмовляйте.

РАК 
Від розваг доведеться не-
надовго відмовитися, ваші 
близькі дещо втомилися роз-
шукувати вас у нічних клубах 
і дорогих ресторанах. Час по-
думати про сім’ю. Рідні чека-
ють від вас тепла та уваги.

ЛЕВ 
Спробуйте менше аналізува-
ти почуття, вам сподобається 
віддаватися коханню повніс-
тю і без залишку. Доля зведе 
вас iз людиною, яка зможе 
підкорити ваше серце.

ДІВА 
Ви будете чарівні, це позна-
читься на стосунках iз про-
тилежною статтю. Постарай-
теся не нашкодити собі й не 

заводьте непотрібних рома-
нів заради спортивного ін-
тересу. Ділових людей чекає 
цікава мандрівка.

ТЕРЕЗИ 
Ваша чарівність буде настіль-
ки великою, що багатьом за-
хочеться поставити вас на 
п’єдестал. Але пам’ятайте, 
що відкинуті шанувальники 
можуть і нашкодити, тому  не 
грайте чужими почуттями.

 СКОРПІОН 
Ви досягнете успіху в любов-
них стосунках, а вже якщо 
справа стосується флірту, 
то рівних вам немає. Будьте 
уважнi у фiнансових питан-
нях i ретельно перевiряйте 
документи.

 СТРІЛЕЦЬ 
Ваші здібності підприємця 
зростуть у кілька разів, мате-
ріальне становище значно по-
кращиться. Знайдiть час для 
вiдвiдання батькiв, а також 
не відмовляйтеся вкорте від 
зустрічей з давніми друзями. 

КОЗЕРІГ 
 У вас можуть з’явитися до-
даткові обов’язки, але пере-
живати не потрібно, просто 
активізуйтеся і здивуйте на-
чальство своєю працездат-
ністю. 

 ВОДОЛІЙ 
Ваші таланти швидко оці-
нять, через деякий час від вас 
потребуватимуть лише осо-
бисту присутність на роботі, 
а все інше зроблять колеги, 
звичайно, під вашим нагля-
дом. А от вихідні краще про-
вести з рідними. 
Риби 
Було б добре перетягнути на 
свiй бiк кількох конкурентів 
- вони давно мріяли грати 
у вашій команді. З грошима 
бажано поводитися розумно, 
вигідно їх інвестувати.

Вітаю!
Дорогого синочка

Назара Трачука
із Кременця

з Днем народження!
Найперше – зичу я здоров’я,
Щоб Бог щоденно дарував,
Щоб у своїй опіці добрій
Щомиті,  щосекунди мав.
Нехай життя квітує буйним цвітом,
І День народження 

приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Благополуччя, щастя і любов.
Роби добро, а зла – ніде нікому,
Й куди б не пролягав Твій путь,
Не забувай, синочку, рідного дому,
Ти добре знаєш – 

тут на Тебе ждуть!
З любов’ю  -

 мама і тато.  

Вітаємо!
Улюбленого похресника, милого внука 

Олексія Гушпета
з Днем народження!

Дорогий Олексійку, хлопчику милий,
Хай Твоя доленька буде щаслива!
Хай Твоє серденько горя не знає,
Усмішка з личка ніколи не згасає!
Твої роки, як росиночки чисті,
Гори досвітні в ранковім намисті,
Як квітка, що має іще зацвісти,
Сад молодий, який починає рости!
Тож вітаємо щиро із великим святом,
Здоров’я бажаємо й радості багато.
Хай сміється сонце з голубого неба
І троянда перша зацвіте для Тебе.
Хай для Тебе буде гарна кожна днина,
Любий Олексійку, будь 

завжди щасливим!
З юбов’ю - хресний Вітя з сім’єю, 

бабуся Маруся, дідусь Микола, 
бабуся Оля, прабабуся Надя 

і вся велика родина. 

Вітаємо!
Любого синочка, найкращого 

братика, дуже гарного похресника
Олексія Гушпета
з Вікнин на Збаражчині 
з Днем народження!

Любе хлоп’ятко, ти – наша втіха,
Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху,
Щоб радість і щастя Тебе обняли,
Щоб ангели Божі Тебе берегли. 
Рости швиденько веселий, здоровий,
Літай у снах на кульках кольорових.
Гарно учися, щоб ще більше знати,
На світі цікавого є дуже багато!
Виростай розумним, кмітливим, слухняним,
Щоб завжди Тобою пишалася мама.
Щоб гордився і тішився татко,
Своїм яснооким, малим янголятком.
Нехай Тебе Гоподь оберігає,
Матінка Пречиста за руку тримає.

Мама Оксана, тато Руслан, братик Андрій,
 сестричка Таня, хресний Міша з сім’єю, хресна 

Наталя з сім’єю. 

Вітаємо!
Доброго свата, турботливого батька і дідуся
Володимира Івановича Костюка

із с. Великі Вікнини Збаразького району
з Днем народження!

Хай подарує здоров’я Вам доля,
Усмішка з обличчя не зникне ніколи,
Хай буде в домі затишно й чудово,
Достаток хай водиться обов’язково. 
Бажаємо сили, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться,  вміється і удається.
Хай несуть тільки радість з собою роки,
Хай збудуться мрії, бажання, думки!
Щоб сонячний настрій у серці не згас
І щедра доля всміхалась не раз.
Нехай Господь і Матінка Свята
Благословлять на всі-усі  літа!

З повагою - сваха Оля,  син Микола, невістка Наталя, 
внуки Сергій і Ваня.

Вітаємо!
Люблячу маму, ласкаву бабусю

Галину Василівну Смеречинську
з Теребовлі

з Днем народження!
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго Ваші дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо 
І соняхом квітує золотим!
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до Вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
Господь дарує щедрих, гарних літ!

З повагою і любов’ю – сини Володимир та Олег,  
невістки Марійка й Іванка, донька Олеся з 

чоловіком Максимом, внуки Ігорчик, Василько,  
Танюшка, Сергійко.

У Бережанах діти навчалися ма-
лювати писанки. На заняття заві-
тали заслужений вчитель України, 
народна майстриня художньої ви-
шивки та писанкарства, книголюб, 
краєзнавець, автор книги «Диво 
писанка» - Тетяна Дубіч, методист 
міського відділу освіти Оксана Ле-
щук, батьки вихованців, педагоги 
шкіл та студенти Бережанського 
агротехнічного коледжу", - розпо-
віла керівник творчого об’єднання 
«Пектораль» та фотохудожниця 
Зіна Токарська. 

Фото Зіни ТОКАРСЬКОЇ.

Школа писанкарства розпочала роботу 
у Центрі дитячої та юнацької творчості




