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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.
8 міс. – 187 грн. 00 коп.

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому 

відділенні або у листонош

індекс - 68710

ПрАТ "Тернопільський кар'єр"

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

(050) 448-78-73
(097) 853-54-84

10 квітня - хмарно, можливий 
дощ, вночі 9-10, вдень 10-14 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 6.37, за-
хід - 20.02. 

11 квітня - хмарно, без опадів, 
вночі 5-6, вдень 8-10 градусів те-
пла. Схід сонця - 6.35, захід - 20.04. 

12 квітня - хмарно, дощ, ночі 
3-5, вдень 5-7 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.33, захід - 20.05. 

13 квітня - хмарно, можливий 
дощ, вночі 4-5, вдень 9-11 градусів 

тепла. Схід сонця - 
6.31, захід - 20.07. 

14 квітня - хмарно, дощ, вночі 
6-7, вдень 8-9 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.29, захід - 20.09. 

15 квітня - хмарно, без опадів, 
вночі 5-6, вдень 7-8 градусів те-
пла. Схід сонця - 6.27, захід - 20.10. 

16 квітня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, вночі 5-6, вдень 
8-12 градусів тепла. Схід сонця - 
6.25, захід - 20.12.

Погода в Тернополі й області

ПроПоНуємо:  офіційне працевлаштування;
 конкурентну оплату праці;
 активне корпоративне життя.

запрошує на роботу 

з досвідом роботи від 5 років.

інженера  
з гірничих робіт

(Тетяна)

АНТ: погляд через 
призму 20 років

8  
стор.

Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

«Королева»
Ларо
«Королева»

10-11 стор. 13 стор.

Школярка із Чорткова перемогла 
у Всеукраїнській олімпіаді  
з англійської мови
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Понад двадцять років 
заклади культури, 
а надто бібліотеки, 

фінансувались за 
залишковим принципом. 
Нинішня обласна рада 
переламала такі підходи.

"Сьогодні  книгозбірні – це 
осередки, що надають  інфор-
маційні, культурні, освітні, на-
укові послуги, які навколо себе 
гуртують громадян з активною 
суспільною позицією. Нинішні 
книжкові центри містять у собі 
наукові й технічні знання,  зі-
брання художньої літератури та 
мистецьких творів  і є скарбни-
цею світових надбань у різних 
галузях соціально-культурного 
життя суспільства та інтелекту-
ального потенціалу української 
нації. Особливо це важливо, якщо 
тут збирається молодь. З усією 
відповідальністю можу сказати, 
що обласні бібліотеки причетні 
до формування майбутнього на-
шої країни, громадян, які будуть 
керувати нею вже завтра», - під-
креслює очільник обласної ради.

До прикладу, Тернопіль-
ська обласна бібліотека для 
молоді - це сучасний культурно-
дозвільний центр, який вміло 
поєднує в собі функції бібліоте-
ки, інтернет-кафе, виставкової 
зали, місця для зустрічей і про-
ведення екскурсійних програм, 
модного простору для дозвілля 
та навчання молоді.  Щорічно 
обслуговує понад 15 тис. ко-
ристувачів, їх основна вікова 
категорія - 15-35 років. На базі 
бібліотеки успішно працюють 
нещодавно відкрита мультиме-
дійна лабораторія «МедіаСтарт» 
та студія звукозапису, пункт єв-
ропейської інформації, Інтернет-

центр з навчання комп'ютерної 
та інтернет-грамотності, муль-
тимедійна кімната молодих 
батьків з дітьми “Розумна дити-
на”, виставкова зала «Мистецька 
палітра». Діє 11 клубів за інтер-
есами для різних вікових катего-
рій. Можна вивчати англійську, 
німецьку, польську мови та ще 
багато чого цікавого.

«Однозначно обласна рада 
допомагає такому яскравому та 
активному комунальному закла-
ду, - каже Віктор Овчарук. - Зо-
крема, обласній бібліотеці для 
молоді у 2018 році на поточний 
ремонт приміщення в рамках 
проекту «Медіа Старт - мульти-
медійна лабораторія у Терно-
пільській обласній бібліотеці для 
молоді» направлено майже 320 
тисяч гривень, на ремонт сходо-
вої клітки – понад 200 тис. грн., 
на господарські видатки – майже 
60 тис. грн. та ще – понад 240 ти-
сяч на мультимедійну техніку. У 
2017  на придбання програмно-
го забезпечення для виконання 
заходів із модернізації бібліотек 
області, електронної каталогіза-

ції, створення корпоративного 
каталогу бібліотечних фондів 
– 300 тис. гривень, з яких Терно-
пільській обласній бібліотеці для 
молоді – 150 тис. гривень».

Безперечно, не можна обійти 
увагою і Тернопільську обласну 
універсальну наукову бібліоте-
ку - головну книгозбірню об-
ласті. Це - багатофункціональ-
ний інформаційно-культурний 
та методичний центр, одер-
жувач обов’язкового обласно-
го безоплатного примірника 
місцевих видань, депозитарій 
краєзнавчої літератури, центр 
краєзнавчої бібліографії та 
книгообміну. Як соціальна та 
науково-просвітницька інсти-
туція бібліотека розвивається 
відповідно до суспільних змін, 
забезпечує користувачам за-
гальнодоступність своїх ресур-
сів, нову якість інформаційних 
послуг. Фондами бібліотеки по-
слуговуються понад 21 тис. ко-
ристувачів. Тут формують власні 
електронні продукти і забезпе-
чують доступ до інформаційних 
ресурсів у цілому. 

Бібліотека наповнювала 
контентом WEB-сайт library.
te.ua з електронним каталогом, 
WEB-портал «Тернопільщина» 
(http://irp.te.ua), створювала 
е-бібліографічні та інформацій-
ні посібники, презентувала себе 
широкому загалу користувачів 
у соціальних мережах. Обсяг бі-
бліотечного фонду закладу нині 
- 500 149 прим. видань. 

«Будівля книгозбірні нале-
жить до архітектурного комп-
лексу туристичної частини 
Тернополя, яка довгий час по-
требувала ремонту, - зазначає Ві-
ктор Овчарук. – Тому  ще у 2017 
році Тернопільській обласній 
універсальній науковій бібліо-
теці для проведення капіталь-
ного ремонту даху та фасаду з 
елементами енергозбереження 
було виділено  1 мільйон 270 
тис. гривень, у 2018 році -  майже 
півтора мільйони гривень». 

«Маємо сказати, - підбиває 
підсумки голова обласної ради. 
- В обласному бюджеті на 2019 
рік передбачено виділення ко-
штів на  забезпечення діяльнос-

ті бібліотек – 19,3 млн гривень, 
у тому числі на оплату праці з 
нарахуваннями – 17,9 млн гри-
вень, також враховано надбавку 
обов’язкового характеру за осо-
бливі умови роботи бібліотека-
рям в розмірі 25%. За рахунок 
передачі коштів із загального 
фонду у спеціальний передба-
чено 600 тис. гривень на попо-
внення бібліотечних фондів. А 
ще хочу наголосити, рішенням 
сесії від 26 лютого 2019 року 
про внесення змін до обласного 
бюджету на 2019 рік додатково 
виділено для придбання літера-
тури  Тернопільській обласній 
універсальній науковій бібліо-
теці – 236,7 тисяч гривень, Тер-
нопільській обласній бібліотеці 
для дітей  – 67,8 тис. гривень,  
Тернопільській обласній бібліо-
теці для молоді – 90 тис. гривень. 
Це  вперше за історію Незалеж-
ності. Звичайно, мова йде про 
надзвичайно активні бібліотеки, 
відкриті до нового, до впрова-
дження найсучасніших проектів. 
Обласна рада завжди підтриму-
ватиме їх». 

ВІКТОР ОВЧАРУК: «Маємо підтримувати
 прогресивні заклади культури»

Шановні краяни! 
Щиро дякую Вам за те, що 

проголосували за Анатолія Гриценка 
на виборах Президента України!

Його підтримку вважаю своєю особистою підтрим-
кою! Інколи приходить думка - відійти від активного 
суспільного життя, щоб більше часу присвятити собі, 
сім'ї.  Однак... 

Довіра людей відновлює відповідальність, спонукає 
шукати оптимальніші часові співвідношення між осо-
бистим і суспільним. А, в першу чергу, громадське, як і 
політичне, яке люблю менше, часто стає просто необ-
хідним. Адже у житті не завжди можна виконувати 
те, що хочеш, а, нерідко, те, що треба! Героїзму в цьому 
немає жодного, натомість, є обов'язок!

Тому продовжуємо свій шлях. Викликів і завдань - 
багато. Я мав надію на швидкі зміни в країні... А, може, 
так і буде?.. 

Тому ми будемо шукати небайдужу активну молодь 
і допомагатимемо їй, разом змінюючи на краще жит-
тя в нашому рідному домі, в Україні! 

Низький уклін Вам, дорогі краяни!
Петро ЛАНДЯК,

голова Тернопільської обласної
 організації політичної партії

 «Громадянська позиція».

Виборці, які у день повторного голосування з виборів Пре-
зидента України   21 квітня 2019 року будуть перебувати за меж-
ами свого місця реєстрації згідно з паспортними даними, за ба-
жанням можуть тимчасово змінити своє місце голосування без 
зміни зареєстрованої виборчої адреси.  

Для тимчасової зміни місця голосування виборцям необхід-
но звернутись з відповідною заявою до відділу ведення Держав-
ного реєстру виборців (вул. Листопадова, 5) за місцем реєстрації 
або за місцем, де буде перебувати виборець у день виборів. При 
собі потрібно мати паспорт та документи, які підтверджують не-
обхідність тимчасової зміни місця голосування. Без документів, 
які підтверджують необхідність ТЗМГ, виборцю буде відмовлено 
у задоволенні заяви.

Виборці подають  заяву про тимчасову зміну місця голосу-
вання, копію паспорта, документи (копії документів), які під-
тверджують необхідність  тимчасової зміни місця голосуван-
ня виборця (довідка про постійне місце проживання, довідка з 
постійного місця роботи, посвідчення про відрядження тощо). 
У разі, якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали 
надаються працівникам органу ведення Реєстру для перевірки 
достовірності наданих копій.

Виборці, виборча адреса яких знаходиться на території АРК 
та міста Севастополя, на тимчасово окупованих територіях ра-
йонів, міст, селищ і сіл, їх частин у Донецькій та Луганській об-
ластях, межі та перелік яких визначаються Указом Президента 
України, можуть не додавати до заяви документи, які підтвер-
джують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування. 

Заяви  приймаються відділом ведення Державного реєстру 
виборців до 15 квітня 2019 року.

До 15 квітня можна змінити 
місце голосування



№14 (299) /10 квітня-16 квітня 2019 р. 33Актуально nday.te.ua Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

Президент України Петро Поро-
шенка запевнив, що українська вла-
да робить все можливе для якнай-
швидшого звільнення українських 
військових моряків, яких захопили в 
полон російські військові в Керчен-
ській протоці. Про це Глава держави 
заявив на зустрічі з військовослуж-
бовцями Військово-Морських Сил 
України та членами родин полонених 
військових моряків під час робочої 
поїздки до Одеської області.

«Насамперед хотів би звернутися 
до вас зі словами великої вдячності 
за те, що ви виховали справжніх ге-
роїв. Кожен день у полоні, я це дуже 
чітко розумію – це велике випробу-
вання на мужність ваших близьких, і 
велике випробування для вас самих», 
- звернувся Петро Порошенко до рід-
них наших героїв.

Глава держави підкреслив, що 

саме тому сьогодні проявив ініціати-
ву провести цю зустріч як символ со-
лідарності з нашими хлопцями. «Щоб 
вони точно знали, що Україна, укра-
їнський Президент, українська влада, 
Збройні Сили України пам’ятають і 
щоденно ведуть боротьбу для того, 
щоб прискорити їх звільнення, їх по-
вернення додому», - заявив Петро 
Порошенко.

За словами Президента, виключ-
но важливим в наших спільних зу-
силлях є дуже добра координація 
юристів, спецслужб, дипломатів. Він 
також зазначив, що українська сто-
рона використовувала всі майданчи-
ки, починаючи від Ради Безпеки ООН, 
і завершуючи Європарламентом для 
того, щоб прискорити ці кроки.

«І зараз мужню поведінку наших 
героїв оцінив весь світ», - резюмував 
Глава держави.

Позитивних змін 
протягом 2015-
2018 років зазнала 

освіта Тернопільської 
області. На цьому 
наголошує голова 
облдержадміністрації 
Степан Барна. 

За його словами, в краї 
добудували дві школи у селі 
Горигляди Монастириського 
району та селі Соколів Тере-
бовлянського району.

На новий освітній простір 
залучили сотні мільйонів гри-
вень:

* Нова українська школа – 
більше 106 млн. грн. У 2019 р. 
це буде ще 133 млн.грн. 

* Реалізовано 75 інвести-
ційних проектів на суму понад 

124 млн. грн.
* Сворено 30 опорних за-

кладів для якісної освіти дітей 
сільської місцевості, плануємо 
створити ще 15-ть.

* Закуплено 56 шкільних 
автобусів – 67 млн. грн. Про-
тягом 2012-2015 років  не було 
придбано жодного шкільного 
автобуса. У наступні роки пла-
нуємо закупити ще 35 автобу-
сів.

* Відкрито 17 ІРЦ. На ці по-
треби спрямували 6 млн. грн. з 
державного бюджету. 

* Протягом 2017-18 років 
за рахунок субвенцій з дер-
жавного бюджету покращено 
матеріально-технічну базу 173 
закладів освіти.

Також, за словами голови 

ТОДА, у 2016-18 роках говори-
мо й про нову якість професій-
ної освіти. Адже за результа-
тами капіталовкладень маємо 
10 нових професій у професій-
них училищах та 8 оновлених 
навчально-практичних цен-
трів. 

Проте найвагомішим по-
казником функціонування 
якісної системи освіти області, 
вважає Степан Барна, є резуль-
тати зовнішнього незалежно-
го оцінювання знань учнів. «За 
результатами ЗНО у 2014 році 
Тернопільщина посідала 15 
місце. Протягом 2016-18 років 
– ми в трійці лідерів серед об-
ластей. Прагнемо до кращого 
й робимо ще більше», – резю-
мував очільник краю.

«Наші хлопці мають точно знати: 
ми щоденно ведемо боротьбу, 

щоб прискорити їх повернення додому» 
Президент зустрівся з рідними полонених військових моряків

За останні чотири роки на Тернопільщині – 
перезавантаження системи освіти

Голова ТОДА Степан Барна звітує за свою діяльність на поcаді керівника краю  



№14 (299) /10 квітня-16 квітня 2019 р. Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ4 Реаліїnday.te.ua

ШАНОВНІ  УКРАЇНЦІ! 
Я звертаюся до вас із подякою. Дякую всім, хто підтри-

мував мене під час виборів, хто допомагав і переживав за 
мене… Дякую тим, хто проголосував за мене 31 березня. 
Дякую команді!

Ми отримали більш ніж 2,5 мільйони голосів. Цього ви-
явилося мало для перемоги, але цього достатньо для нашої 
роботи в ім’я вільної і щасливої України. Бо ви – не просто 
два з половиною мільйони громадян. Ви – найкращі!

Любомир Гузар казав: «Україна не ділиться на україно- 
та російськомовних. Вона ділиться на тих, хто її любить і 
тих, кому вона байдужа». Ми з вами – з вірного боку. Бо ми 
не просто любимо Україну, ми здатні працювати на неї і 
змагатися за неї.

Нині у країні настають непрості часи. Ми стоїмо перед 
величезними викликами та проблемами, які переважною 
більшістю політиків навіть не усвідомлюються. І тільки ми 
можемо їх здолати. Посеред цього безладу, хаосу й загаль-
ного бедламу має бути сила, яка дасть Україні шанс. 
МИ З ВАМИ –  ЦЯ СИЛА І МИ - ЦЕЙ ШАНС. 

Тому я дуже і дуже прошу вас. Жодного відчаю, ніяких 
сумнівів та вагань. Ми надзвичайно потрібні сьогодні на-
шій рідній, нашій найкращій у світі Україні. І вона нам по-
трібна – сильна, гарна, незалежна, демократична.

Тому вибір у нас лише один: ТІЛЬКИ  
ВПЕРЕД! СИЛЬНІ  НЕ  ЗДАЮТЬСЯ!

 Ось уже четвертий рік він  
- інвалід 1 групи. Через нещас-
ний випадок на будівництві 
більше року був прикутим до 
ліжка. Зараз, завдяки виснаж-
ливим тренуванням, пересу-
вається в інвалідному візку. 
Проте, зі своєї квартири, прак-
тично,  нікуди не виходить. Під 
час голосування 31 березня 
2019 року Володимир прого-
лосував за Олега Ляшка і опу-
блікував фото вже заповнено-
го бюлетеня у фейсбуці. Таким 
чином він вирішив подякувати 
лідеру за підтримку при  вирі-
шенні, можливо, найважливі-
шої справи свого життя.

- Про ситуацію, у яку по-
трапив пан Володимир, я знаю, 
так би мовити, з перших уст. 
Суть у тому, що позаторік Во-
лодимир збирався купити ав-
томобіль, аби мати змогу до-
биратися до обласного центру 
для проходження лікування. 
Знайшов в Інтернеті фірму, 
яка займається такими про-
дажами. Довелося навіть їхати 
у Київ, у чому допоміг давній 
знайомий. Проте, шахраї його 
ошукали. У результаті - ні авто, 
ні грошей, - розповідає голо-
ва територіальної організації 
РПЛ, депутат обласної ради 
Богдан Яциковський. - Можна 
тільки здогадуватися, який 
розпач охопив пана Володи-
мира, адже при його 1497 гри-
вень пенсії інваліда, втрачені 
48 тисяч - сума захмарна. 

Чоловік неодноразово пи-
сав заяви у поліцію, навіть са-
мотужки вийшов на контору 

обманщиків, які штампують 
фальшиві договори, і навіть 
виставив у себе на сторінці 
профілі зловмисниць. Та полі-
ція не зуміла чи не захотіла по-
бачити у діях шахраїв жодних 
порушень. Тоді чоловік звер-
нувся до депутата Верховної 
Ради Олега Ляшка. 

- Він не залишив мене у біді, 
допоміг виграти суд, і тому я 
йому надзвичайно вдячний, - 
сказав Володимир Петручик, 
тим самим, пояснивши, чому 
оприлюднив у соціальних ме-
режах результати свого голо-
сування на виборах президен-
та.

- Тепер вчинок інваліда 
розслідує поліція. Йому за-
грожує покарання. Цікаво, 
за порушення, чи за власний 

вибір, яким він вважав за по-
трібне поділитися зі своїми 
друзями на приватній сторін-
ці у соціальних мережах? За-
уважу: поділитися вибором, 
а не нав’язувати його. Відтак, 
щоб отримати відповіді на ці 
та ще багато інших запитань, 
я офіційно звернувся до керів-
ництва МВС в області, - повідо-
мив Богдан Яциковський.

До речі, на поширену паном 
Богданом в Інтернет-просторі 
інформацію про пересліду-
вання інваліда за його вибір, 
одним з перших відреагував і 
лідер Радикальної партії Олег 
Ляшко. «Хай карають злочин-
ців і корупціонерів, а не моїх 
прихильників. Володимире, за-
хистимо!», - прокоментував він.

Наталія НАЗАР.

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО: «Вибір 
у нас лише один - тільки вперед!»

БОГДАН ЯЦИКОВСЬКИЙ: 
“Інваліда хочуть 

покарати за 
Олега Ляшка”

Невже порушення виборчого законодавства 39-річним 
Володимиром Петручиком з Підволочиська настільки 

суттєве, що проти нього порушили карну справу? 

Виставка писанок, національні страви, 
бої крашанками та змагання 

«Дівчина з відром»

У Тернополі 
Великодній 
ярмарок 

триватиме з 12 квітня 
до 12 травня

У Тернополі є чим зди-
вувати та вразити турис-
тів, а всіх жителів та гостей 
міста у святкові дні очікує 
насичена розважально-
відпочинкова програма, 
- повідомляє керівник ТІЦ 
Тарас Ковальчук. 

Під час святкування на 
території ярмарку працюва-
тиме виставка-продаж виробів українських ремісників, гастроно-
мічний сектор із презентацією страв національної кухні, відкрита 
виставка писанок, креативні фото-зони, бої крашанкам, цікаві 
майстер-класи, спортивні змагання та народні гуляння. Ну і куди 
ж без боїв крашанками на звання "Найміцніше яйце Великодня" 
і водного батлу "Дівчина з відром". Переможці отримають пода-
рунки. Також організатори обіцяють запальну рокову дискотеку. 

А ще на тернополян чекає мистецький фестиваль «Ї», який 
відбудеться 3-5 травня. Під час заходу відомі митці, молоді ху-
дожники та музиканти зачаровуватимуть глядачів своєю май-
стерністю і талантом. Також у травні відбудеться міжнародний 
міжконфесійний фестиваль - конкурс духовної пісні та камерної 
музики «Я там, де є благословення», що триватиме 20-21 квітня. 
Під час гала-концерту переможці та гості фестивалю подарують 
присутнім неймовірне свято духовної музики та любові. Фести-
валь локальної їжі та культури «Тернопільська Брама» проходи-
тиме з 10 до 12 травня. Під час дійства на тернополян та гостей 
міста  очікують найсмачніші частування та неймовірна музична 
програма.

Тернополян запрошують на
безкоштовну екскурсію «1540»

Безкоштовну 
екскурсію для 
кількох сотень 

людей проведуть у 
Тернополі. У такий 
спосіб відзначать дату 
першої письмової 
згадки про місто.

Як повідомили у прес-
службі Тернопільської місь-
кради, екскурсія «1540» 
відбудеться 15 квітня. За-
плановане костюмоване та 
інтерактивне дійство, до-
лучитися до якого зможуть 
до півтисячі людей. Органі-
зовує захід Тернопільський 
туристично-інформаційний 
центр.

«На учасників події очі-
кує незабутня та унікальна 

подорож у часі – від давньо-
го Тарнополя до сучасного 
Тернополя», – повідомляють 
організатори.

Розпочнеться екскурсія 
15 квітня о 18:00, попере-
дньо – біля приміщення ТІЦ 
на вул. Грушевського, За-
реєструватися на екскурсію 
можна у фейсбуці, або за те-
лефоном (098) 05 20 720 

До слова, згідно з істо-
ричними даними, саме 15 
квітня Тернопіль згадуєть-
ся вперше. Цього дня 1540 
року польський король Си-
гізмунд I видав коронному 
гетьману Янові Амору Тар-
новському грамоту на за-
снування міста та володіння 
землею навколо нього. 
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Любити Україну, відчувати 
власну відповідальність 
за її долю, вірити в свої 

сили та сумлінно виконувати 
свою роботу – ось простий, 
але ефективний рецепт успіху. 
Про це заявив Прем’єр-міністр 
України Володимир Гройсман 
під час останнього засідання 
Уряду. Адже майбутнє України 
залежить не лише від політиків, 
а й від кожного українця 
зокрема. 

«Україна – це не просто місце на кар-
ті. Україна – велика європейська та де-
мократична країна з безмежними мож-
ливостями. І для нас важливо, щоб ми 
могли реалізувати власні можливості. 
Щоб ми зробили те, що відповідає мріям 
мільйонів», - зазначив Глава Уряду.

Він закликав українців позбутися 
будь-яких відчуттів, пов'язаних з мен-
шовартістю, із песимізмом, із тим, що в 
України щось може не вийти. 

«Ми зможемо збудувати якісну, силь-
ну Українську державу, але можемо зро-
бити це тільки разом», - упевнений Во-
лодимир Гройсман.

Головне – перший крок
Відкриття власної справи – це за-

вжди випробування. Особливо в наш 
нелегкий час. Головне – не зупинятися 
і не зациклюватися на невдачах. Тільки 
тоді прийде омріяний успіх. Так, будуть 

опускатися руки, але не кожен буде про-
бувати почати знову. Напевно, тому одні 
люди керують своїм життям і досягають 
вершин, а інші нарікають на життя і че-
кають, що прийде хтось і щось зробить. 
При цьому не один рік. 

Відомий у Тернополі лікар-
стоматолог Ігор Володимирович Фльор-
ків переконаний: наполеглива праця, 
терпіння і підтримка рідних – ось ключ 
до успіху у будь-якій справі. Головне – 
зробити перший крок. А він часто дуже 
важкий.

- Ігоре Володимировичу, знаємо, 
що у кожного шлях до професії свій.  
Як ви прийшли до власної справи і чи 
довгим був цей шлях?

- У 2002 році я закінчив Чортків-
ський державний медичний коледж за 
спеціальністю «Стоматологія ортопе-
дична». А в 2007 р. -  Івано-франківський 
державний медичний університет. Аж 
через 10 років, у 2017-му,  мені вдалося 
започаткувати власну справу – відкрити 
у Тернополі студію естетичної стомато-
логії «М’ята». Звичайно, шлях до втілен-
ня мрії був нелегкий, було по-різному. 
Але коли є люди, які вірять в тебе, під-
тримують, це дуже мотивує і допомагає. 

-   Розкажіть про успіхи у справі, 
які вам вдалось досягти за остан-
ні роки? Що вважаєте найбільшим 
успіхом? Завдяки чому його вдалось 
досягнути?

- Найбільшим успіхом, мабуть, є по-
будова моделі клініки, в якій комфортно 
знаходитись не тільки пацієнтам, а й пра-
цівникам. А ще - можливість вдосконалю-
ватись, впроваджувати новітні методи 
лікування. Це стало можливим завдяки 
підтримці рідних та близьких людей, на-
полегливій праці та вірі у те, що робиш. 

Сьогодні наша студія – це новітній 
центр, обладнаний сучасними прилада-
ми за допомогою яких наші лікарі мають 
змогу надавати послуги високої якості. І  
кожен задоволений пацієнт, який вихо-
дить із білосніжною усмішкою і гарним 
настроєм від нас, - це також успіх!

- За що Ви любите Україну? На-
звіть 5 речей.

- Ой, тут дуже складно виокремити 
щось. Для мене це питання рівноцін-
не «За що ти любиш своїх батьків?» Та 
просто за те, що вони є і що вони – наші, 
рідні. Так само і Україна. Це наша рідна 
країна, іншої просто немає.

- Багато лікарів, в тому числі і 
стоматологів, виїжджають роботу 
за кордон. Мовляв, там інші умови, 
вищі зарплати. Чи думали ви про емі-
грацію? Чому ви залишились в Украї-
ні? Чому ви вважаєте, що зможете 
себе тут реалізувати в повній мірі?

- Думки про еміграцію були, і досить 
часто. Проте моєю мрією була реаліза-
ція себе саме тут, в Україні. Прикладом 
досягнення успіху і можливостей стали 

молоді люди – стоматологи. Вони  дове-
ли, що все реально зробити і в нас, в на-
ших нелегких умовах і зовсім непростий 
час. Більше того, можна зробити це так, 
щоб говорили про твою справу далеко 
за межами України. Це дійсно мотивує!

- Назвіть 5 ваших головних мрій у 
житті.

- Найперше - здорова і щаслива ро-
дина,  мир в країні, єдина, соборна, не-
залежна Україна. Мрію про державу без 
корупції, де всі грають за правилами, де 
є верховенство права, де всі рівні перед 
законом. Про державу, яка є повноцін-
ним членом європейської сім’ї. І, звичай-
но, успіх і подальший розвиток власної 
справи.

- Що ви хотіли б побажати моло-
дим українцям?

- Вірити в себе, вірити в свою мрію, 
вірити в Україну. Не боятись зробити 
перший крок до своєї мрії. Так, буде 
важко,буде ризик, але відчуття, коли 
твоя мрія починає втілюватися, просто 
неймовірне. 

- Щиро дякуємо за розмову. Бажа-
ємо здійснення мрій і розвитку Вашій 
справі!

Олеся КРИНИЧНА.

Його приклад показує: успіху можна досягти не тільки за кордоном, 
а й в Україні. Адже наша держава – не просто місце на карті.

ІГОР ФЛЬОРКІВ: 
«Відчуття, коли твоя мрія 

починає втілюватися, 
просто неймовірне»

https://www.uawelove.org/

Хто править світом: 
чоловіки чи жінки? Це 
запитання турбує людство 

тисячі років. І з’ясувати цю 
дилему спробували студенти та 
викладачі факультету фінансів 
Тернопільського національного 
економічного університету. 
Студентська молодь вирішила 
перевірити: хто ж усе-таки керує 
рідним факультетом - суворі 
чоловіки чи тендітні жінки.

Тож нещодавно на факультеті фі-
нансів відбулася інтелектуально-
розважальна гра: «Батл викладачів. 
Жінки проти чоловіків». 

У двобої зійшлися дві команди ви-
кладачів. «Жіноча ліга» у складі Т. О. 
Кізими, О. І. Тулай, В. О. Онищук, Б. В. 
Максимчак та І. С. Шандрук. «Збірну чо-
ловіків» представляли: А. Я. Кізима, Т. 
Я. Маршалок, С. Д. Герчаківський, А. М. 

Шевчук, О. О. Луцишин.
Студенти підготували для виклада-

чів вісім ігрових випробувань. У першо-
му конкурсі «Зроби вибір» командам 
необхідно було визначити, які особли-
вості властиві протилежній статі. 

Наступними випробуваннями ста-
ли: «Чиє це?», «Збери слово», «Пока-

жи пісню», «Хто я?», «Вірю-не вірю», 
«Чоловік-жінка». 

Упродовж конкурсів явними ліде-
рами показали себе жінки. А у вирі-
шальному змаганні «Відгадай пісню» 
перемогу здобули чоловіки. Проте за 
сумою балів «чоловіча збірна» не змо-
гла випередити прекрасну половину 

професорсько-викладацького колек-
тиву факультету фінансів. Останнє сло-
во залишилось за жінками.

Усі присутні отримали від батлу по-
зитивні емоції. Колектив факультету фі-
нансів вважає такі заходи цікавим досві-
дом та ще однією можливістю побачити 
своїх викладачів зовсім з іншого боку.

Батл викладачів на факультеті фінансів ТНЕУ: 

ЖІНКИ ПРОТИ ЧОЛОВІКІВ
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Перша згадка про 
мальовничу Решнівку 
сягає 15 століття. За 

переказом старожилів, назва 
села походить  від слова 
“решето”,  тобто першими його 
жителями були майстри, які 
виготовляли ці приладдя. Село 
відоме своїми традиціями, 
духовністю та чудотворною 
іконою Матері Божої “Всіх 
сумуючих радість” - копією 
Іверської. Сюди приходять 
віряни з різних куточків 
України, щоб помолитися та 
отримати благодать. 

В середині XV ст. Решнівка належа-
ла князям Збаразьким, пізніше Вишне-
вецьким, а в середині XVII ст. власни-
цею стала українська шляхтянка, вдова 
Марія Савич. За переказами, вона при-
ймала в своїй хаті подорожнього ченця, 
який на гостинність і благочестя благо-
словив її святим образом. Вона відчула 
благодать Божу від ікони, що знаходи-
лась в її хаті, і вирішила, що місце для 
образу - в святині, а тому збудувала 
дерев’яну церкву. Під час посвячення 
храму у 1650 році біля святого обра-
зу зцілилася від недуги одна селянка. 
Через три роки в околицях почалася 
страшна пошесть, яка щоденно заби-
рала життя багатьох людей. Селяни зі-
йшли на гору Решнівецьку і зі сльозами 
на очах просили у Пресвятої Діви перед 
її чудотворним образом порятунку і 

захисту. Вже наступного дня хвороба 
почала відступати. Із того часу і звуть 
цю ікону “Всіх скорботних радість” і 
ведеться перелік аж 380 випадків чу-
десної допомоги вірним завдяки чудот-
ворному образу Божої Матері. 

Сучасний храм в ім’я Преображен-
ня Господнього побудовано на горі. 
Старі люди розповідають, що місце, 
де тепер перебуває храм, ікона обрала 
сама. Дерев’яна церква знаходилася не-
далеко від кам’яної гори, на якій росли 
молоді липи. Якось ікона Божої Матері 
зникла з церкви. І знайшли її саме се-
ред цих лип. Коли образ перенесли до 

церкви, він знову дивовижним чином 
опинився на горі. Ось тоді люди й вирі-
шили, що ікона бажає жити в оточенні 
лип на кам’яному схилі, та спорудили 
там храм. 

Чудотворний образ Божої Матері 
має карбовану срібно-визолочену ризу 
зі словами: „Радуйся, всіх засмучених 
Радосте, 1651 рік» - це, власне, є най-
давніший писаний документ до чу-
дотворного образу. Біля образу Божої 
Матері у 80-их роках XIX ст. було 122 
металічні привіски, на яких зображені 
різні тілесні органи. Збереглося два зо-
браження: рука і нога зі зазначеними 
датами зцілення - 1684 і 1687 рік. 

Чудотворний образ Божої Матері 
Решнівецької зберігся до сьогодні на 
Збаражчині і  чекає на тих, хто прийде 
до нього з щирою молитвою і покаян-
ням. Святиня дарує радість усім, хто 
має в серці велику і непохитну віру. 

МОЛИТВА ДО ПРЕСВЯТОЇ 
БОГОРОДИЦІ НА ЧЕСТЬ 

ІКОНИ РЕШНІВСЬКОЇ 
Пресвята і Преблагословенна Діво 

Богородице, перед Твоїм чудотворним 
образом припадаючи, молимось до Тебе, 
всещедрої Матері Чоловіколюбного 
Владики: сподоби нас преблагої милості 
Твоєї проханнями нашими, що їх ми при-
носимо Тобі, Мати Божа, нашою молит-
вою не погорди, її Ти прийми, до Сина 
Господа Бога, Спасителя душ наших, 

донеси. Пречиста Владичице, Мати Гос-
пода нашого Ісуса Христа, в молитві під 
цим благодатним Образом Твоїм бла-
гаємо, веди нас завжди дорогою Божих 
Заповідей. Всемилостива Владичице до 
Тебе прибігаємо, як до невідмовноїі ско-
рої Заступниці нашої: почуй нас, що мо-
лимось до Тебе, покрий нас владичним 
Покровом Твоїм і виблагай у Бога, Сина 
Твого, щоб пастирі наші ревно піклу-
валсь про душі наші, випроси владі - му-
дрість і силу, суддям - провду й непідкуп-
ність, наставникам - розум і смиренну 
мудрість, подружжям -любов і згоди 
дітям - послух, ображеним -терпіння, 
образникам - страх Божий; тим, що у 
скорботі перебувають - мужність і до-
бродушність; тим, що мають радість 
- стриманість, а всім нам - дух розуму, 
благочестя, милосердя, смиренності, 
чистоти і правди. Владичице Пресвята, 
змилосердься над немічними людьми 
Твоїми: розпорошених збери, заблуд-
лих на істинний шлях направ, старих 
підтримай,дітей виховай, юних у цнот-
ливості настав, дітей виховай з вели-
кого милосердя Свого заступайся за всіх 
нас, піднеси нас із безодні гріховної і про-
світи наші очі сердечні, щоб бачити нам 
спасіння . Будь милостивою до нас тут, 
і на Сташному Суді Сина Господа Бога, 
Спасителя душ наших донеси. Всемилос-
тива Владичице, Мати Божаі всю надію 
на Тебе покладаємо, тому збережи і за-
хисти нас під Покровом Твоїм нині й по-
всякчас, і навіки віків. Амінь. 

14 квітня, у п’яту Неділю 
Великого посту, до Тернополя 
із Першосвятительським 

візитом прибуде Блаженнійший 
Митрополит Київський і всієї України 
Епіфаній, - повідомляє прес-служба 
Тернопільської єпархії ПЦУ.

Предстоятель Православної церкви України 
очолить урочисту божественну літургію та мо-
лебень у храмі свв. мчч. Бориса і Гліба (вул. Біло-
гірська).

Цього дня до храму буде привезена копія чу-
дотворної ікони Божої Матері «Милостива», яка 
написана в монастирі Кікос (о. Кіпр).

Початок богослужіння о 10 годині.
 Автором Ікони Божої Матері, званої “Милос-

тивою” (Кікською), вважається святий євангеліст 

Лука. Назву свою “Кікотіса” вона отримала від гори 
Кікос, що на острові Кіпр. У місцевому монастирі, 
розташованому на горі, вона нині й зберігається. 
За переданням, перш ніж потрапити на острів Кіпр 
образ Богородиці довго мандрував: спочатку зна-
ходився в одній з перших християнських громад в 
Єгипті, потім був перевезений до Константинопо-
ля, де залишався до часу Олексія Комніна (кінець 
XI – початок XII століття). На острів Кіпр ікону до-
ставив старець Ісая, який отримав Божественне 
одкровення на виконання цієї місії. З моменту при-
буття на острів ікона стала відома серед християн 
як чудотворна. Відтоді до обителі Богоматері Ми-
лостивої з усього світу стікаються люди з різними 
недугами. У чудотворну силу святої ікони вірять не 
лише християни, але й іновірці, які часто зверта-
ються до неї в бідах і хворобах.

На Тернопільщині 
зареєстрували 
статут першої 

в області релігійної 
громади, яка перейшла з 
Російської православної 
церкви в Україні 
до новоствореної 
помісної Православної 
церкви України. Про 
це повідомили у прес-
службі Тернопільської 
єпархії ПЦУ.

Відповідне розпорядження 
підписав напередодні голова 

Тернопільської обласної дер-
жавної адміністрації Степан 
Барна. Процедуру зміни під-
леглості відповідно до Закону 
України «Про свободу совісті 
та релігійні організації» пер-
шою в області повністю про-
йшла релігійна громада села 
Круголець Шумського району, 
яка виявила бажання приєдна-
тися до ПЦУ.

Керуючий Тернопільською 
єпархією архієпископ Терно-
пільський і Кременецький Не-
стор висловив упевненість, 
що найближчим часом усі ре-

лігійні громади, які фактично 
приєдналися до Православної 
церкви України, зареєструють 
статути і набудуть статус юри-
дичної особи.

Нині у Тернопільській об-
ласті до ПЦУ приєдналося 26 
релігійних громад. Статути 
релігійних громад реєструва-
тимуть за принципом «єдино-
го вікна»  на базі управління з 
питань внутрішньої політики, 
релігій та національностей об-
лдержадміністрації. Це опти-
мізує процес оформлення усіх 
необхідних документів. 

14 квітня о 16 годині центральними 
вулицями Тернополя пройде 
загальноміська молитовна Хресна хода, 

учасники якої молитимуться за мир і спокій в 
Україні. 

Її очолить Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-
Зборівський УГКЦ кир Василій Семенюк. 

Перед початком ходи о 15 годині в Архикатедральному 
соборі Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці відбу-
деться Архиєрейська Божественна літургія, а після цього 
розпочнеться Хресна дорога.

Маршрут пролягатиме по вулицях Патріарха Йосипа Слі-
пого – Руській – бульварі Тараса Шевченка – Театральному 
майдані – вулицях Грушевського – Листопадовій. 

На Хресну дорогу доставлять чудотворну ікону Розп’яття 
Спасителя. Її 14 квітня привезуть із Зарваниці до Архикате-
дрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богоро-
диці. 

Ікона, що дарує розраду в смутку
Святиня зберігається у храмі Преображення Господнього села Решнівка Збаразького району

Вулицями міста
 пройде Хресна хода

Тернопіль відвідає Митрополит Епіфаній

Українські православні громади –
 тепер офіційно
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Зараз Поль чекає на 
українське громадянство 
і жартує, що є першим 

французьким хлопцем, 
який записав альбом пісень 
українською мовою. Він об’їздив 
усі регіони і, каже, саме в нашій 
країні відчув те, що називають 
раєм на землі. 

Про це Поль Манондіз зізнався на 
прес-конференції журналістам терно-
пільських видань. Зараз у нього трива-
ють гастролі українськими містами. До 
Тернополя він привіз свій новий украї-
номовний альбом, який презентував у 
філармонії, а вже у травні планує повер-
нутися сюди з концертами та заспівати 
для своїх прихильників у містечках на-
шої області. 

До речі, концерт у файному місті від-
бувся за підтримки Тернопільської кіно-
комісії. А познайомив Поля з Тернополем 
наш відомий краянин, поет-пісняр Іван 
Кушнір.

«Для мене українська 
мова – найбільш 

мелодійна, романтична 
і красива»

Поль невимушено і з шармом, яким 
традиційно наділяють французів, від-
повідає на запитання. Іноді переходить 
на англійську, а відповіді, для зручності, 
українською перекладає його менеджер. 
Однак Поль, судячи з коректив, які вно-
сить, чудово розуміє тонкі нюанси укра-
їнської мови й сам виправляє неточності 
в перекладі. 

- Мій тато – із Сицилії, мама – фран-
цуженка, дружина – українка, - говорить 
Поль. – Для мене українська мова – най-
більш мелодійна, романтична і красива. 
Я можу так говорити тому, що зараз вчу 
українську мову, хоч це не дуже легко. 
Але вже все розумію. Це моя п’ята мова. 
Тато вдома говорить завжди італій-
ською, мама – французькою, англійську, 
німецьку і російську я вчив у школі. Зараз 
я відчуваю, що в мене і голос краще зву-
чить, коли співаю українською. Це якось 
цілком природно для мене, не можу на-
віть пояснити.

Співак розповідає, що після кількох 
місяців життя в Україні не одразу зрозу-
мів, що існує двомовність, адже в Києві 
здебільшого чув російську. Українська 
мова вперше зачарувала його, коли по-
їхав до Львова. Тоді й вирішив, що хоче 
не лише знати її, а співати українською. 

– До свого весілля, яке було в Києві, 
я вчив пісню «Квітка-душа» Ніни Мат-

вієнко, – розповідає Поль. – Тоді позна-
йомився з цієї неймовірною співачкою.  
Ніна Митрофанівна, коли почула у моє-
му виконанні цю пісню, запропонувала 
поїхати з нею в тур. І так я познайомив-
ся з Україною. Сьогодні на цих та інших 
піснях Ніна Митрофанівна вчить мене, 
як правильно вимовляти слова україн-
ською. Вона найкращий вчитель. І біль-
шої патріотки своєї країни, якою є вона, 
я поки не бачив ніде.

- Я роблю це тому, що хочу бути укра-
їнцем, - каже Поль. – Не знаю, чому саме 
так вирішив. Зараз я чекаю на українське 
громадянство. Для мене це нормально - 
бути громадянином тієї країни, яку об-
рав, щоб жити. 

«Майбутню дружину 
я вперше побачив 
на портреті друга-

художника» 
Поль почав співати з ранніх років. 

Вчився у Королівській консерваторії в 
Бельгії, співав у церковному хорі, ви-
ступав на різдвяних службах, де були 
присутні члени королівської сім'ї. Після 
навчання Поль переїхав до Парижа, де 
розвивав свій талант, співпрацюючи з 
різними компаніями звукозапису. Посту-
пово вливаючись в місцевий шоу-бізнес, 
він познайомився з французькою спі-
вачкою Наталі Карден і отримав перший 
контракт з фірмою EMI Music, з якою як 
співак та композитор він співпрацював 
до 2011 року.

Будуючи кар’єру в Парижі, Поль і не 

думав, що його життя вже невдовзі так 
різко зміниться. До знайомства з майбут-
ньою дружиною-українкою у музиканта 
вже були друзі з України. Завдяки одному 
з них, розповідає Поль, він і дізнався про 
Олену. 

- Ми познайомилися в Парижі, куди 
вона приїхала як туристка, - каже співак. 
– Але до того я вже знав про неї. Свою 
майбутню дружину я вперше побачив 
на портреті друга-художника. Якось ми 
з Максимом спілкувалися, і тоді він жар-
тома сказав мені, що познайомить мене 
з моєю майбутньою дружиною. Невдовзі 
він намалював портрет Олени і опубліку-
вав його у «Фейсбуці» разом із її фотогра-
фією. Я одразу, коли побачив, написав цій 
дівчині, що вона може стати моєю дру-
жиною. І через три місяці вона прилетіла 
до Парижа. 

У час, коли пара ще жила у Франції, 
в Україні почалися революційні події 
на Майдані. Олена не могла знайти собі 
місця і переживала за країну. Адже за Ре-
волюцією Гідності пішла війна на Сході 
України, і вона хотіла хоч якось допомог-
ти рідній країні. Пара почала думати про 
переїзд до Києва. Після візитів до укра-
їнської рідні Поль охоче погодився, адже 
Україна йому дуже сподобалась. 

«Якщо потрібно енергії,
 то їду в Карпати»

Протягом цього року в Поля Манон-
діза – щільний гастрольний графік: він 
активно їздить Україною з концертами. 
Музикант переконує, що йому навіть 
складно пригадати, що саме в нашій кра-
їні йому не сподобалося. 

- Я об’їздив усе - від Карпат до Донба-
су, виступав із концертами для солдатів 
за три кілометри від лінії фронту, - каже 
Поль. – За ці чотири роки я дуже багато 
побачив і знаю цю країну. У мене нема 
жодних поганих коментарів, я люблю ко-
жен квадратний сантиметр України. 

Від деяких українців Поль чув, що в 
Україні, мовляв, «сіра» і нецікава архі-
тектура, і більшість міст – однотипні. Але 
Поль дотримується зовсім іншої точки 
зору. 

- Українська архітектура – просто 
інша, - каже він. - Її взагалі не можна по-
рівняти, наприклад, із французькою. Але 
не тому, що та краща або ця. А тому, що ці 
дві країни розвивалися по-своєму, кожна 
мала свої особливості, свою історію.

Зараз у репертуарі Поля – близько 
тридцяти пісень українською мовою. 
Особливо йому подобається звучання 
народних пісень, тому активно включає 
їх у свою творчість, проте надає сучасно-

го звучання.  8 червня 2018 року - у свій 
день народження презентував перший 
повністю український альбом «Мій рай». 
Це – краще з народних пісень та власних 
хітів співака, зібраних за три роки в Укра-
їні.

- Бувають такі моменти, коли ми від-
чуваємо велике щастя. І в ці моменти ми 
собі кажемо, що можемо вже померти, 
такі ми щасливі. І от коли я був у Карпа-
тах із дружиною, то відчув саме це. Тоді я 
спитав її, як буде українською «Мій рай». 
І так і назвав свій альбом. Сьогодні, якщо 
потрібно енергії, то їду в Карпати. Хоча, 
коли вперше дружина покликала мене 
туди на відпочинок, то я переконував її 
з’їздити на Кариби, – пригадує з усміш-
кою музикант. 

«Борщ – це неймовірно 
смачно»

Хоч Поль і живе в Україні досить не-
довго, але при цьому вважає себе ви-
ключно українським співаком і щирим 
патріотом нашої країни. У Франції, каже, 
мало знають про реальні справи в Укра-
їні, тому під час візитів на батьківщину 
старається більше розповідати про те, 
що у нас тут відбувається. 

- Французи не знають майже нічого 
про Україну. Але будемо вчити. Всі мої 
друзі, які приїжджали сюди відвідати 
мене, не хотіли з Борисполя повертатися 
додому, - каже Поль. – Я думаю, мало хто 
любить Україну так, як я. Раніше в моїй 
українській сім’ї не було особливого па-
тріотизму. Але зі мною всі стали патріо-
тами. 

За словами Поля, йому цікаво висту-
пати у невеликих містах і містечках. За-
уважує, що в Києві, де він зараз мешкає, 
щодня відбувається безліч культурних 
подій, але варто виїхати за п'ятдесят кі-
лометрів, і стане ясно, що в глибинці ні-
чого подібного нема. Там можуть інколи 
роками чекати приїзду якого-небудь му-
зиканта.  

У травні Поль планує побувати з га-
стролями у Теребовлі, Чорткові, Кремен-
ці та, можливо, інших містах. Розповідає, 
що прагне пробуджувати в людей почут-
тя і намагається передати зміст кожної 
української пісні, яку виконує.

Є ще одна тема, яку Поль охоче згадує 
у розмовах з журналістами, коли роз-
повідає про своє українське життя. Це – 
український борщ. Каже, що це – не про-
сто смачно, а неймовірно смачно. І що в 
Україні точно краще готують борщ, аніж 
у Франції, й це ще одна приємність укра-
їнського життя.

Інна МАТУШ.

ПОЛЬ МАНОНДІЗ У ТЕРНОПОЛІ: 
«У моїй українській сім’ї 

не було особливого патріотизму. 
Але зі мною всі стали патріотами» 

Французький співак уже чотири роки живе і творить в Україні, 
куди переїхав після одруження з українкою Оленою. Раніше пара 
жила у Парижі. Але одного разу Поль приїхав у гості до родичів 
дружини і був так вражений нашою країною, що вирішив залиши-
тися тут ще на місяць. Потім - ще на один. А врешті закохані вирі-
шили переїхати до Києва. 
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Двадцять літ тому, 8 
квітня 1999 року, 
в економічному 

просторі нашого краю 
з’явилося товариство 
«АНТ». Фактично - не 
з’явилося само собою, 
адже дата його юридичної 
реєстрації стала підсумком 
великої підготовчої роботи 
нечисленної команди 
однодумців, які поставили 
собі за мету просувати в 
Тернопільській області 
бренд всесвітньовідомої, 
але стовідсотково 
національної компанії 
«Оболонь».

- На той час я вже був добре 
знайомий з нашим земляком, 
президентом «Оболоні» Олек-
сандром Слободяном, не міг не 
захоплювався величезним вне-
ском корпорації в економіку 
молодої незалежної України, у 
розвиток гуманітарних галузей: 
українського кіно, літератури, 
мистецтва, освіти, пожертвами 
на будівництво українських хра-
мів, - згадує пан Михайло. - Нині 
можу з упевненістю сказати, що 
саме ця патріотична складова в 
діяльності «Оболоні» спонукала 
мене до створення «АНТа». Щиро 

вдячний тим, хто підтримав мене 
тоді, всім, хто повірив у мій задум 
і долучився до розвитку україн-
ського бізнесу та добрих україн-
ських справ. 

Минав час, «АНТ» зростав 
та розвивався. Буквально за 
кілька років товариство вибо-
роло право бути ексклюзивним 
дистриб’ютором «Оболоні» в на-
шій області. Позитивних змін за-
знала і матеріально-технічна база 
– замість орендованих кількох 
складів на залізничній станції, 
виросли офісні та сучасні склад-
ські приміщення на вулиці Тек-
стильній, а замість стареньких 
«ненажерливих «Зілів» - «АНТ» 
придбав значно економніші, але 
не менш потужні автомобілі для 

вчасної доставки товарів до спо-
живачів.

Однак, всезростаюча кон-
куренція на ринку логістики і 
дистриб’юції спонукала подруж-
жя Ратушняків  до нарощування 
виробничих потужностей і, за 
рахунок цього - до збільшен-
ня штату працівників. Зараз на 
«АНТі» та дочірньому товаристві 
«ГІГ-АНТ» трудиться більше 150 
людей. Вони отримують гідну за-
робітну плату. А ще, при потребі, 
можуть тимчасово пожити у на-
лежно обладнаному всім необ-
хідним гуртожитку, що збудували 
безпосередньо на території фір-
ми. 

- На моє глибоке переконан-
ня, бізнес повинен бути соціаль-

но відповідальним – і перед тими, 
хто працює поруч, і перед всією 
громадою, на території якої він 
розвивається, - наголошує Ми-
хайло Ратушняк.  

- А ще - ми завжди дбаємо про 
свою ділову репутацію, ніколи не 
обіцяємо того, чого не можемо 
зробити, натомість, гордимося 
своїми відданими та чесними 
партнерами, кількість яких що-
року зростає, - доповнила пана 
Михайла його дружина.  

До речі, за словами свого чо-
ловіка, Галина Ратушняк – не 
лише найкраща у світі мама для 
трьох найкращих у світі донечок 
- Христинки, Даринки і Яринки.

- Вона ще й професійний 
управлінець, вміє належно орга-
нізувати виробничий процес і до-
битися виконання поставлених 
завдань навіть тоді, коли у мене 
опускаються руки, - зізнається 
він.

З першого дня існування гас-
лом «АНТа» став відомий прин-
цип кооперативного руху на Га-
личині у 20-30 роках минулого 
століття, біля витоків якого сто-
яв митрополит Андрей Шептиць-
кий. Тоді українці гуртувалися, 
щоб протидіяти експансії чужо-
рідного капіталу і стимулювати 
розвиток вітчизняного виробни-
цтва, власного бізнесу.

- Економічний патріотизм 
вкрай необхідний для розвитку 
сучасної Української держави. 
Адже українські гроші повинні 
потрапляти в українські руки. На 
жаль, ні влада, ні громадяни ще 
не до кінця усвідомили: підтри-
муючи українського виробника, 
ми підтримуємо не лише націо-
нальну економіку, а й культуру, 
медицину, освіту. Зрештою, під-
тримуємо самих себе – і матері-
ально, і духовно, - впевнений Ми-
хайло Ратушняк.

У щирості його слів можна пе-
реконатися вже з огляду на бла-
годійну та суспільно-громадську 
діяльність «АНТа». Товариство 
більше десяти років фінансово 
підтримує проведення у Терно-
полі Всеукраїнського фестивалю 

«Цвіт вишиванки» та вручення 
Всеукраїнської премії Братів Леп-
ких. Окрім того, свого часу това-
риство допомогло коштами на 
будівництво греко-католицької 
церкви у колишньому Дніпро-
дзержинську, посприяло віднов-
ленню храму у Заздрості на Те-
ребовлянщині та спорудженню 
Марійського духовного центру у 
селі Заглина на Львівщині… Ми-
хайло Ратушняк і його однодумці 
з Ліги підприємців «Українська 
справа» також ініціюють та спон-
сорують різноманітні культурно-
мистецькі заходи, а виручені на 
цих дійствах кошти передають на 
потреби армії чи волонтерських 
організацій.

  Окрім того, «АНТ» та його до-
чірні фірми стали вагомою скла-
довою українського бізнесу на 
теренах області. Сплачені ними 
мільйонні податки до бюджетів 
усіх рівнів сприяють розвитку 
громади Тернополя, розбудові 
України.

Завершуючи коротку розпо-
відь про будні товариства, його 
засновник наголосив:

- Вірю, що 20-річчя товари-
ства «АНТ» - лише проміжний, а 
не підсумковий етап розвитку 
українського бізнесу. З висоти 
прожитих років по-різному мож-
на охарактеризувати пройдений 
нами шлях, на якому були і успі-
хи, і невдачі. Лише одне непід-
владне переосмисленню. Най-
більше моє багатство – не бізнес, 
а люди, з якими працював і про-
довжую працювати – мої колеги, 
партнери, друзі. Тож, вітаючи їх 
з цим скромним ювілеєм, я щиро 
вдячний Оксані Легкун, Оксані 
Медійовській, Галині Шумській, 
Наталі Небесній, Сергію Тратіну, 
Олегу Ратушняку, Віктору Солти-
су, Руслану і Володимиру Рома-
нишиним та іншим, які стояли 
біля витоків створення «АНТа». 
Дякую усім, хто органічно влився 
у наш дружній колектив та про-
довжує примножувати гарні тра-
диції нашого товариства.

Юрко СНІГУР.

АНТ: погляд 
через призму 

20 років
Знову квітень дарує тепло людям і природі, воскресаючи 
у пам’яті особливий день, який став непересічною 
сторінкою життя та долі відомого тернополянина, 
мецената і бізнесмена Михайла Ратушняка
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Україна Світ
ЄС закликає всі країни 

приєднатися до заборони мін
євросоюз закликав всі країни при-

єднатися до міжнародної конвен-
ції із заборони протипіхотних мін та 
використання, зберігання, виробни-
цтво й розповсюдження цієї зброї. Про 
це йдеться у заяві речника ЄС на сай-
ті Служби зовнішніх дій Євросоюзу, пе-
редає «Тиждень». Протягом багатьох 
років після закінчення конфлікту міни 
продовжують завдавати страшної шко-
ди, породжувати страх і припиняти по-
вернення біженців додому. «За минулі 
п’ять років ми надали допомогу в проти-
мінних заходах на суму понад 250 міль-
йонів євро у 26 країнах, уражених мі-
нами, включаючи Боснію і Герцегови-
ну, Чад, Колумбію, Ірак, Лаос, Ліван, Лі-
вію, М’янму, Сомалі, Сирію, Туреччину й 
Україну», - йдеться у повідомленні. До 
Конвенції із заборони протипіхотних мін 
вже приєдналися 164 держави. Відто-
ді 30 країн були оголошені вільними від 
мін, було знешкоджено понад 50 мільйо-
нів мін, а офіційна торгівля протипіхот-
ними мінами припинилася. 
Росія заявила, що воюватиме 
з НАТО у Керченській протоці

московські окупанти можуть на-
падати на усі кораблі, які проходити-
муть Керченською протокою. Таку за-
яву зробив член комітету з оборони та 
безпеки РФ Франц Клінцевич, комен-
туючи рішення НАТО супроводжувати 
українські кораблі у Керченській прото-
ці, пише видання «Крим. Реалії». 

Іграшки та автомобілі - 
найнебезпечніші товари

єврокомісія оприлюднила допо-
відь за 2018 рік щодо безпеки това-
рів, які потрапляли на європейський 
ринок. За даними дослідження, перелік 
товарів, які становлять небезпеку для 
людини та її здоров’я, очолили дитячі 
іграшки та автомобілі. Така інформація 
поширена на сайті Єврокомісії, передає 
«Укрінформ». Далі слідують: одяг, тек-
стиль і модні аксесуари. Як зазначає Єв-
рокомісія, більше половини цих небез-
печних товарів виготовлені у Китаї. 

Населення Землі  
стрімко зростає

Цьогоріч чисельність населен-
ня Землі склала 7,7 мільярдів людей. І  
продовжує зростати. Через 30 років кіль-
кість землян може збільшитися ще на два 
мільярди. А до кінця століття населення 
планети може сягнути до 11 мільярдів, 
розповіла перша заступниця Генсека ООН 
Аміна Мохамед. Водночас, зазначають в 
організації, крім стрімкого росту, населен-
ня Землі старіє. Стосовно ж урбанізації, то 
вже зараз приблизно 56 відсотків світово-
го населення живе в містах. 

В Іспанії можна купити 
спорожніле село за $96 тисяч

Спорожнілі села та хутори в Іспанії, 
жителі яких переїхали до великих міст, 
виставляють на продаж у надії вдихну-
ти в них нове життя. Ціни на такі села 
починаються з 85 тисяч євро (або $96 
тисяч). Про це повідомляє «Bloomberg». 
Продажі селищ підтримують і в уряді Іс-
панії. Там сподіваються уникнути по-
вної депопуляції значної частини тери-
торії країни. «Маємо усвідомлювати «де-
мографічну зиму», яка загрожує значній 
частині нашої країни. Половина іспан-
ських муніципалітетів наразі мають мен-
ше, ніж тисячу жителів, більша части-
на території країни ризикує стати спус-
тошеною», - повідомив прем’єр-міністр 
Іспанії Педро Санчес. Торік лише агент-
ство, яке спеціалізується на продажі не-

рухомості, зокрема сіл, продало близько 
40 хуторів та сіл. У 90 відсотків випадків 
їх купували іноземні інвестори. Зараз в 
Іспанії налічується близько 1,5 тисячі за-
кинутих сіл і їхня кількість продовжува-
тиме зростати. А все тому, що люди мо-
лодшого віку віддають перевагу місько-
му життю й  переїздять до більших міст у 
пошуках кращої роботи.

Британські вузи каратимуть 
за дипломи з відзнакою

міносвіти Великої Британії хоче ка-
рати університети, якщо ті ставити-
муть студентам високі оцінки й вида-
ватимуть багато дипломів з відзнакою. 
До такого заходу вдалися після того, як 
стало відомо, що в 2016-2017 навчально-
му році 27 відсотків випускників британ-
ських університетів отримали дипломи з 
відзнакою, тоді як у 2010-2011-ому - тіль-
ки 16 відсотків. Випускників, які отрима-
ли звичайні документи, теж стало більше. 
Чиновники побоюються, що через це ди-
пломи британських вузів менше цінува-
тимуть працедавці. Адже надаватимуть 
перевагу дипломам з відзнакою. Тому за 
«інфляцію дипломів» університети мо-
жуть заплатити штраф у розмірі до 500 
тисяч фунтів стерлінгів або тимчасово 
позбутися ліцензії, пише «Закон і бізнес». 

Американські хмарочоси 
щороку вбивають  

силу-силенну птахів 

За оцінками вчених, через хмаро-
чоси у США щорічно гине дуже бага-
то птахів. Чикаго з його численними 
хмарочосами - найнебезпечніше міс-
то для пернатих мандрівників. По-
над 5 мільйонів птахів із щонаймен-
ше 250 видів пролітають через центр 
цього міста щоосені та щовесни, інфор-
мує «Guardian». Більшість птахів, які мі-
грують через Штати, роблять це вночі, 
коли прохолодно та спокійно. Але вогні 
міст приваблюють їх. Пернаті не знають, 
що це небезпека. Дослідження, проведе-
не Орнітологічною лабораторією Кор-
нелла, виявило: найбільш небезпечни-
ми для птахів є Чикаго, Х’юстон і Даллас. 
Також небезпеку для птахів становлять 
такі міста, як Нью-Йорк, Лос-Анджелес, 
Сент-Луїс та Атланта. Щороку через аме-
риканські хмарочоси помирає від 100 
мільйонів до 1 мільярда птахів. Вими-
кання світла у будівлях у нічний час під 
час піку міграції є найпростішим кроком 
для збереження птахів, зазначили вче-
ні. Такі штати, як Нью-Йорк та Міннесо-
та вже застосовували цей метод. 
90 відсотків наших заробітчан 

обирають Польщу
Для понад 90 відсотків українців, 

які працювали за кордоном, Польща 
була на першому місці. Крім того, майже 
70 відсотків респондентів мають позитив-
ний досвід роботи в цій країні, що сприяє 
замешканню на постійних засадах, пові-
домляє «Rzeczpospolita». Українців, які хо-
чуть працювати в цій країні, зараз набага-
то більше, ніж рік тому. У 2019 році в Поль-
щі очікують збільшення чисельності пра-
цівників з України на 75 
відсотків, порівняно з 
минулим роком.

Тарифи на газ не зростатимуть 
українців до кінця 2019 року не че-

кає підвищення цін на газ. Такий про-
гноз озвучив аналітик «Альпарі» Мак-
сим Пархоменко, коментуючи рішення 
Кабміну дозволити «Нафтогазу» знизи-
ти ціни на газ для населення. «Ціни за-
лишаться на поточному рівні і склада-
тимуть 8,5 грн., а не 12 грн. за кубічний 
метр, як планувалося раніше. Причина 
цього - ситуація на європейських ринках, 
де ціни на газ продовжують знижувати-
ся і зараз перебувають на мінімумі 2016 
року», - пояснив Пархоменко. 

Немає офіційної процедури 
відкликання Томосу

Заява московського патріархату - 
це прояв інформаційної війни. Про це 
в коментарі для «Gazeta.ua» сказав ди-
ректор Департаменту у справах релігій 
міністерства культури України Андрій 
Юраш. «Декларацію свідомо озвучили 
під час виборів, коли суспільство розді-
лилось на два табори. Це - чергове дове-
дення, що Російська православна церк-
ва в Україні - напівполітична структура. 
Діє у рамках московської імперської па-
радигми. Заклик до Вселенського патрі-
арха не має жодної канонічної підстави. 
Росіяни намагаються видати бажане за 
дійсне. Це - крик відчаю через розуміння 
втрати своїх позицій в українському сус-
пільстві», - пояснює експерт. За його сло-
вами, Томос - це реалізація суспільного 
запиту та об’єктивних вимог українців.

В Україні пишуть рекордну 
Біблію

Православна церква україни візьме 
участь у написанні унікальної рукопис-
ної Біблії. Митрополит Київський Єпі-
фаній власноруч написав вірш зі Святого 
Письма на сторінках рукописної Біблії, по-
відомляють у ПЦУ. Акція проходить у рам-
ках святкування Року Божого Слова, яка 
розпочалася 2 червня 2018 року під час 
Національного Дня молитви за Україну. 
Перші сторінки Священної Книги напи-
сали глави і члени різних конфесій. Після 
Києва акція проходить в інших регіонах 
України. В Українському Біблійному Това-
ристві з рукописних листів хочуть сфор-
мувати книгу. Цей захід номіновано на На-
ціональний реєстр рекордів України.
Скільки працюючих припадає 

на одного пенсіонера?
На кожного пенсіонера припадає 

1,4 працюючих. «На кінець першого пів-
річчя 2018 року чисельність економіч-
но активного населення від 15 до 70 ро-
ків склала 18 мільйонів осіб. Враховуючи 
рівень безробіття - 8,3 відсотки, чисель-
ність зайнятих складала 16,5 мільйонів. 
Пенсіонерів тоді було 11,5 мільйонів. 
Тобто, на кожного припадало 1,4 зайня-
тих», - написав у «Фейсбук» голова На-
ціональної ради економічного розвитку 
Олексій Дорошенко. За п’ять років - із 
2013-ого до 2018-ого, - пенсіонерів ста-
ло менше на 2,1 мільйона. Середні темпи 
скорочення становлять два відсотки що-
року. Крім того, з 2013 року стало менше 
пенсіонерів, які отримують виплати за 
віком і тих, хто має соціальні пенсії. 

Бідність у нашій країні 
знизилась

Світовий банк констатує знижен-
ня рівня бідності в україні, розрахо-
ваного за методологією фінустанови. 
Про це йдеться в доповіді СБ «Europe and 
Central Asia Economic Update, Spring 2019: 
Financial Inclusion», повідомляє «РБК-
Україна». У Світовому банку вважають: 
зниженню рівня бідності сприяло зрос-
тання пенсій в Україні на 22,2 відсотки у 
2018 році після чотирьох років фактич-
ного заморожування.

Коли врешті зникнуть 
маршрутки?

Незабаром маршрутки на вітчиз-
няних дорогах повністю зникнуть. Про 
це заявив міністр інфраструктури Воло-
димир Омелян, передає прес-служба ві-
домства. «Щодо внутрішніх автобусних 
перевезень, ми змінили правила, від-
крили ринок - і тепер автобуси працю-
ють на рейсах та перевозять пасажирів. 
До 2030 року на автодорогах України по-
винні бути неоплани або їх аналоги - нія-
ких маршруток», - зазначив Омелян.

За місяць люди витратили  
на ліки 6,7 мільярдів

у лютому цього року українці ви-
тратили на лікарські засоби 6 млрд. 
746,9 млн. грн., передає «уНН» з по-
силанням на дані галузевого видання 
apteka.ua. За ці гроші українці придбали 
90,7 мільйонів упаковок лікарських за-
собів. За рік (лютий 2019 - лютий 2018) 
витрати українців на ліки зросли на 12 
відсотків, порівняно з 2017 роком. Крім 
цього, в лютому витрати співвітчизни-
ків на медичні вироби склали 596,2 міль-
йони гривень, що на 15,4 відсотки біль-
ше, ніж роком раніше. На дієтичні добав-
ки - 266,7 мільйонів, на косметику - 497,3 
мільйони. За рік вартість ліків в Україні 
підвищилася майже на 20 відсотків.

Коломийський хоче  
два мільярди доларів  

за «ПриватБанк»
Два роки тому держава, щоб не до-

пустити колапсу, націоналізувала і 
докапіталізувала «ПриватБанк» на 
150 мільярдів гривень. Якщо в судово-
му процесі переможе Коломойський, то 
зможе отримати з бюджету країни від 60 
до 160 мільярдів гривень. Про це у теле-
ефірі ZIK заявив політолог, голова Цен-
тру «Ейдос» Віктор Таран. «Від 18 квіт-
ня заплановано розгляд у закритому ре-
жимі справи Коломойського щодо «При-
ватБанку». Ціна питання, залежно від рі-
шення суду, коливається від 60 до 160 
мільярдів гривень. Тобто, якщо Коло-
мойський переможе, ми віддаватимемо 
йому кошти з державного бюджету», - 
наголосив експерт. І зазначив: якби дер-
жава не врятувала б «ПриватБанк», то 
люди стояли б у чергах, щоб отримати 
гроші.  
Борги з комуналки зростають 
щомісяця на 7 млрд. гривень 

Борги населення за компослуги 
щомісяця зростають на 7 мільярдів, 
заявив  міжнародний економічний 
експерт, голова Го «Національний ін-
терес україни» Ігор Гарбарук, пише 
«уНН». «На кінець минулого року забор-
гованість склала 55,6 млрд. грн. за послу-
ги ЖКГ. Крім того, у нас була заборгова-
ність у 33,6 млрд. грн. за електроенергію. 
Якщо порахуємо всі ці борги разом, ми 
отримаємо близько 100 млрд. грн. борго-
вих зобов’язань населення перед тепло-
постачальниками», - зазначив Гарбарук. 
За його словами, таке зростання боргу в 
сфері ЖКГ неминуче призведе до колап-
су системи. «Будинки будуть відключені 
від тепла, у них не буде поставлятися ні 
холодна, ні гаряча вода, ні електрика», - 
пояснив експерт.

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.
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Владислав називав 
Ларису королевою. 
А оскільки ім’я в 

дівчини звучало зовсім не 
по-королівськи, то кликав 
її Ларо. З наголосом на 
другому складі. Так і 
представив своїм батькам:

- Ларо - моя королева. Ми 
одружуємось. 

«Королева» була одягнена у 
яскраве базарне шмаття. Босо-
ніжки на «платформі» вигляда-
ли зовсім незграбно на худень-
ких ногах. Перебір косметики 
псував гарненьке личко. Благо, 
«королівський» несмак не до-
брався до довгого густого во-
лосся. 

Батьки мовчки переглядали-
ся між собою. А Влад узявся по-
казувати Ларисі будинок. 

- Де він її знайшов? - проше-
потіла мати.      

Батько здвигнув плечима. 
- Вони одружуються. Чуєш?! - 

не вгавала жінка. 
- А це тому, Жанно, що ти си-

нові все дозволяла, - відповів чо-
ловік. - Владику, Владику… От і 
маєш невістку-«королеву». 

- Яка вона невістка?! Споді-
ваюся, він на ній не одружиться. 
Тусувалися десь разом у нічних 
клубах, от і…   

Але мати помилялася… 
Через синову впертість бать-

ки пригрозили: весілля не буде. 
Влад і не переймався. 

- У нас кохання. Це - головне. 
А весілля - звичайний атрибут. 
Можна й без нього… 

- Те дівчисько його приворо-
жило, чи що? - скаржилася Жан-
на подрузі. - Ні освіти. Ні статків. 
Батько якісь меблі робить. Мати 
торгує. Уявляєш таких сватів?!

Подруга на словах співчу-
вала, а потай зловтішалася. У 
неї донька на виданні. Узага-
лі, Влад - не подарок. Єдиний 
син бізнесменів Жанни та Ігоря.  
Завжди дмухали на нього. А він 
то з неформалами водився, то 
ще з кимсь… Якось мало з уні-
верситету не вилетів. Але, мір-
кувала подруга, в її доньки «за-

лізний» характер. 
Тож поставила б Влада 
на шлях істинний. А тут 
- якась «королева» на го-
лову звалилася…  

…Ніякої забави, як і обіцяли 
батьки, не було. Зі сватами на-
віть знайомитися не стали. Влад 
із Ларисою розписалися й осе-
лилися в міській квартирі. Ларо, 
як і належить «королеві», ніде 
не працювала. Свою родину по-
чала вперто ігнорувати. На бать-
кові й материні дзвінки майже 
не відповідала. 

Лариса завжди була «склад-
ною дитиною». А коли подорос-
лішала, взагалі від рук відбила-
ся. Хати не трималася. З батька-
ми скандалила. Наскільки врод-
лива - настільки безтолкова, ка-
зали про Ларису.    

Влада після одруження наче 
підмінили. Почав братися за ро-
зум. Зацікавився родинним біз-
несом. Батьків це тішило. Якби 
не та «королева»…

Образ Лариси-Ларо також 
почав мінятися. Вона більше не 
носила «крикливих» лахів і «бо-
йового» макіяжу. Відвідувала 
стилістів. Модні бутики. Звісно, 
з подачі Влада. 

Вагітність не принесла Лари-
сі щастя. Навпаки…

- Уявляєш, Владику, що ста-
неться з моєю фігурою? Оце, - 
показувала на живіт, - все зіпсує. 

- Ларо, я завжди тебе буду ко-
хати, - заспокоював чоловік.

Для новонародженої дівчин-
ки знайшли няню. Часу в Лари-
си для доньки не було - займа-
лася собою. Та й не любила ма-
ленької. А свекруха, побачивши 
схожість внучки з невісткою, мо-
вила: 

- Ще одна «королева» на чи-
юсь голову. 

Дівчинку вирішили назва-
ли Діаною. Таким було бажання 
Владислава. 

- Ларо, ти не проти цього іме-
ні?

- Називай, як хочеш.  
Коли зателефонувала Лари-

сина матір і запитала, як почува-
ється внучка, та холодно кинула:

- Можеш її до себе забрати і 
будеш бачити, як почувається. 

Владислав доньку любив. 
Вважав, що в дружини стрес піс-
ля пологів. І з часом все змінить-
ся. Вона також любитиме Діан-
ку. Але…  

…Лариса почала пізно прихо-
дити додому. На запитання чо-
ловіка відповіла: зустрічалася з 
подругами, наводила красу в са-
лонах, забігла у магазини погля-
нути на нові колекції… 

- Ти б доньці більше уваги 
приділяла, - просив Влад. 

- А ми няні за що платимо?! 
Зрештою, Владику, ти ж хочеш, 
аби твоя королева була най, най, 
най?.. І ти знаєш, я кохаю тебе 
дуже-дуже… 

…Коли Діана стала школяр-
кою і трохи підросла, часто хо-
дила до Ларисиних батьків. Там 
їй були раді. І на канікули «від-
прошувалася» до бабусі Орисі. 
Ларисі було байдуже. Владислав 
не забороняв. А в Жанни та Іго-
ря до внучки не було жодних по-
чуттів.         

…Владислав не знав про зра-
ду дружини. Аж поки матери-
на подруга не розповіла. А з нею 
поділилися новиною знайома. 
В ресторані працює. Бачила Ла-
рису з чужим чоловіком. І це не 
були дружні зустрічі. Не хотів ві-
рити. Проте запитав:

- Ларо, у тебе є коханець?
- А що? У тебе бізнес, мала. 
- Не мала, а наша донька. Хто 

він?
- Чоловік, який приділяє мені 

увагу. Тепер виженеш мене? 
- І скільки чоловіків «приді-

ляли тобі увагу»?
Лариса хмикнула у відповідь.  
Цього дня Владислав добря-

че напився. Відчув, наче трохи 
відлягло. Наступного дня знову 
відкоркував пляшку… 

- Тату, вона не гідна, аби ти 
пив через неї, - сказала Діана. 

- Ларо - моя королева, моя… 
Розумієш? Ні, ти ще не розумієш. 

Я люблю її. Не можу без неї. 
- А вона тебе не любить! І 

мене! І бабусю Орисю! Нікого не 
любить!

…Коли Діана була старшо-
класницею, Владислав майже 
спився. Батьки від бізнесу його 
«відлучили». Видавали гроші на 
прожиття. А вони йшли на про-
пиття. Лариса стала «короле-
вою» для іншого чоловіка. Про 
доньку й не згадувала.

Діана перебралася до Лари-
синих батьків. Владислав зали-
шився сам у квартирі. До нього 
часто навідувалися хмільні гос-
ті. Діана приходила, аби навес-
ти порядок після п’яних посиде-
ньок. Вона любила батька і зви-
нувачувала в усьому матір. А він 
у доньці бачив копію своєї зрад-
ливої «королеви», за якою досі 
страждав…

Діана гарно вчилася. Владис-
лав просив своїх батьків, аби до-
помогли доньці зі вступом. У Ла-
рисиної рідні грошей не було. Ті 
відмовили. 

- Тату, я буду з бабусею Ори-
сею торгувати на ринку. 

- Вчитися тобі треба, а не…
- Грошей зараз нема. Тому на-

вчання відкладається. 
- Щоб моя донька, моя прин-

цеса… на ринку… Ех, Ларо! Ми 
могли б жити нормально, щас-
ливо. Чого їй не вистачало?..  
Моя донька на ринку… 

- Тату, не роби трагедії. Да-
вай, краще, квартиру до пуття 
приведемо.  

…Діана з Орисею на новій 
«точці» торгували овочами, 
фруктами. Якось неподалік зу-
пинилася автівка. 

- О, моя клієнтка, - мовила су-
сідка. - Завжди у мене все купує, 
бо я їй найкраще вибираю. Бага-
та. І дуже вродлива жінка. Наче 
з кіно. 

До продавщиці-сусідки 
йшла… Лариса з якимось чоло-
віком. 

Діана насунула на очі бей-
сболку. Не хотіла, аби сусідка по-
мітила схожість.      

Коли Лариса видякувалася, 
Орися шепнула внучці: 

- От дожилися: вона зробила 
вигляд, що нас не знає.

- Їй статус не велить. «Коро-
лева» ж…

Ольга ЧОРНА.
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Кожній божій істоті життя 
дається Всевишнім один 
раз. Це кожен розуміє. 

Але це життя в людей буває 
досить різним. Кажуть, що Бог 
посилає кожній дитині ще при 
народженні її долю. 

«Так записано їй на небесах», - можна 
почути з людських балачок. І дійсно, жит-
тя прожити – не поле перейти. І на цьому 
відрізку часу трапляється різне. Кому яка 
доля виписана. Хтось розкошує від дня 
народження і до смерті, а іншим судило-
ся жити важко з тягарем на плечах. І тоді 
треба мати «залізні» нерви, а в душі вели-
ку віру і надію на майбутнє, що все ж таки 
щось здійсниться і той тягар стане ле-
генькою ношею, і серце перестане щеміти 
від болю та розчарувань. 

Але, на превеликий жаль, не все так 
буває. Олена теж опинилася у чорно-
смугастій колії, залишившись одною-
однісінькою у цьому жорстокому світі. 
Без жодної підтримки, без сім’ї,  без бать-
ків, без родини.  

Так, їй важко і навіть буває нестерпно. 
Але вона живе, бачить щодня білий світ 
і це – найголовніше. Може, хтось і не ви-
тримав би такої жахливої долі, але Оле-
на загартувалася від холоду, який взим-
ку в крижаній хаті сковував тіло, від го-
лоду, коли не було за що купити хлібину, 
від страшного горя – раптової смерті ма-
тері – найдорожчої, найріднішої людини. 

Це був для неї найважчий тягар, бо 
мати була берегинею її життя, з нею воно 
було щасливе. Материнська любов і лас-
ка тримали її на світі. Мати постійно жу-
рилася, що Оленка часто хворіла. Всілякі 
труднощі брала на свої плечі, щоб донь-
ці було легше. Все говорила: «Як ти жити-
меш без мене, дитино моя?» - і заходила-
ся плачем. Оленка втішала її, як могла, до-
помагала по господарству, нехтуючи сво-
їм здоров’ям, бо бачила, як надривається 
мати біля всякої роботи. А сільська пра-
ця – досить нелегка. А ще мати брала вся-
ку гризоту близько до серця, а воно – не 
камінь.  

Не вірила Олена, що так раптово згас-
не життєва зірка її матері. Мусила вчити-
ся тягнути негаразди сама. 

Олена по людських обличчях бачи-

ла, хто привітно ставився до неї, а хто  не 
дуже. Колись казали старі люди: «Як би 
тобі не жилося прикро, не показуй на лю-
дях, що втомлена, а усміхнись, привітайся 
з кожним. Хай не тішаться з твого смутку 
вороги». За цією народною мудрістю Оле-
на й намагалася жити. Хоч душу обпікав 
вогонь безпорадності і відчаю. До кого 
скаже слово, з ким порадиться, хто допо-
може? «Сама, як палець», - говорила сама 
з собою, а з боку ніби хтось шепотів: «Не-
правда, ти не сама. Бог з тобою». 

Відтоді Олена почала жити з великою 
вірою в серці. Вставала -  ревно молилася, 
лягала – теж саме, десь йшла – з уст не схо-
дили слова молитви. У святкові дні вона 
завжди відвідувала храм Божий. Спові-
далася, приступала до святого причас-
тя і здавалось їй, що хтось вищий за всіх 
тримає її на світі. Просила Бога, щоб давав 
їй здоров’я і сили для подальшого прохо-
дження свого земного шляху. Відвідувала 
могили рідних, молилася за їх душі, ста-
вила свічки, сіяла квіти. Довго не могла 
отямитися від злощасного горя, тужила 
за ненькою. Світ став сірим і похмурим. У 
думках стояла порожнеча. Адже мама по-
трібна була їй ще довго-довго. Але крутий 
поворот долі перекреслив всі сподівання. 
Мати не вийшла з коми і закрила очі на-
віки, залишивши єдину хвору доньку на 
Божу опіку, бо більше нікого в них не було 
з родичів.

Олена розуміла, що життя надто 
складне. От її батьки тяжко працювали в 
колгоспі, хату нову будували, Оленку рос-
тили, вчили. Якби не її хвороба, можливо, 
дівчина і заміж вийшла та не була б само-
тньою.

Так часто розмірковувала Олена і ми-
нали її дні. Буденність чекала свята, Бог 
давав їй життя, ще зірка її світила в небі. А 
коли  впаде вона? Хто знає? Це тільки Богу 
відомо. Може, так і легше жити, коли лю-
дина нічого наперед не знає. Тоді у неї ще 
є бажання, є надія, вона бачить білий світ: 
сонце і трави, квіти і діброви, п’є чисту 

джерельну воду, дихає свіжим повітрям, 
ходить стежками, де в’ється барвінок. І дя-
кує людина Богу за цей світ, у якому наро-
дилася і є його частинкою. 

А там – як час покаже…
Оксана КИШКАНЮК.

с. Слобідка Заліщицького району.

ТАКОМУ РІДНОМУ, 
ОДНОМУ…
Сьогодні ти приснився уві сні.
У особливому – 

солодкому, п’янкому.
Про сон цей розповім 

я лиш тобі,
Такому рідному,одному.

У нім ми вдвох кружляєм 
ввишині,

Немов метелики 
не знаєм втоми.

І з легкістю, тріпочучи 
крильми,

Загублені у пристрасті 
любові.

 
І щастям переповнюється 

світ...
Прекрасний, бо народжується 

знову.
Він виплеканий почуттями 

літ,
Які прожили ми удвох з тобою.

*    *    *
Мою зажуру в вечоровій тиші
Старенький сад зажурено 

колише...
Йому давно уже не сняться 

сни,
Йому б лиш - дочекатися 

весни...
Старенький сад, наляканий 

грозою,
Лице дощем умиє, як сльозою.
І в цій казковій тиші вечоровій
Відчую, як за мною тужить 

Слово...

*     *     *
Святі пророки. Німби. Ореоли.
От нам би хоч одного 

віднайти!
Щоб усміхнулись долі 

видноколи,
Щоб не втікали діти у світи...
О, де ви, єремії, авакуми?
У цьому холоді вже голос 

ваш закляк.
Той - тому сват, 

і кум цілує кума,
І гостро пахне молодий 

первак...
І брат вбиває брата, 

наче Каїн.
І Ной помер. Немає в тім вини.
І юна мати ніжними руками
Своє дитя кладе у бур'яни...
Гріхи содомні - на гріховні душі.
І злобою спотворене лице...
Пошли пророка, Боже,
Бо спасти нас мусиш!
Ми Твої діти, Боже, 

хоч Тобі і гірко чути це...

Ганна КОСТІВ-ГУСКА.

*     *     *
Квітень грається теплом,
День за ніч росте...
Для закоханих бузком
Зустріч розцвіте.
Щоб намріяне збулось,
Спрагле, мов земля,
Як тоді, прошепче хтось:
"Веснонько моя..."

Володимир КРАВЧУК.

На фото Івана ПШОНЯКА: учасниці ансамблю 
«Візерунок» Іванка Шимко та Світлана Бас  
із села Вікнини Збаразького району.

…Коли 
Діана була старшокласницею, 

Владислав майже спився. Батьки від 
бізнесу його «відлучили». Видавали гроші 
на прожиття. А вони йшли на пропиття. 
Лариса стала «королевою» для іншого 
чоловіка. Про доньку й не згадувала.
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Ах, молодість! Краса і мрії. 
І в душі весняно,
Бо квітне радість й світлі почуття… 
Ах, молодість! У неї пісня запальна 
І поклик світу,
І дороги, де звучать симфонії планети, 
І відчуття щасливого життя…   

«Королева»Ларо
Сюжети

«Королева»ЛароЛаро«Королева»Ларо«Королева»Красива 
душа
Лагідні сонячні 

промені вкривають 
легкою позолотою 

небесну блакить. Повітря 
бринить веселим щебетом 
птахів, а на деревах ледь 
помітні бруньки напружено 
тягнуться до весняного 
тепла. Легкий вітерець 
наспіх цілує біленькі голівки 
підсніжників і летить за 
горизонт у невідомість. 
Благодатний день, який 
впевнено віщує прихід весни.

Я іду безлюдною вулицею сво-
го невеличкого села і крок за кро-
ком вбираю в себе цю весняну гар-
монію, яка торкається незримих 
струн моєї душі. Я люблю отак іти, 
не поспішаючи, і насолоджуватися 
благодатною тишею і красою при-
роди. І не перестаю дивуватися Ве-
личності і премудрості Всемогут-
нього Творця!

Мою замріяну ходу зупиняє до 
болю знайомий голос. Озираюся – 
це моя подруга, людина із красивою 
душею. Ви усміхаєтеся, читаючи цю 
фразу? І я теж… тому що я надзви-
чайно щаслива від того, що у моєму 
житті є саме така людина - людина 
із красивою душею!

Цю красу неможливо розгледі-
ти, її можна лише відчути.

Ми не говоримо взаємних сен-
тиментальних фраз, але тривалість 
наших телефонних розмов час-
то роз’єднує оператор. Ми не їзди-
мо разом на дороговартісний від-
починок, але не пропускаємо жод-
ної можливості, щоб зустрітися бо-
дай на п’ять хвилин. Ми не обмі-
нюємося дорогими подарунками, 
але наша переписка у вайбері – це 
письмове підтвердження готовнос-
ті будь-якого часу поспішити на до-
помогу, виручити, підтримати, зро-
зуміти. Ми не влаштовуємо походи 
у кафе з «фотозвітами» у соцмере-
жах, але полюбляємо домашні по-
сиденьки з розмовами ні про що і 
про все на світі. Ми не переглянули 
разом жодного фільму, але перечи-
тали десятки «спільних» книг, які 
поєднують наші читацькі смаки…

Цей список можна продовжува-
ти до безкінечності. Але я про те-
плий весняний день і про миттєву 
незаплановану зустріч із подругою, 
в якої красива душа. Щира усмішка, 
теплі обійми, розуміння з півсло-
ва – і ти стоїш і розумієш, що без та-
кої людини неможливо відчути по-
вну гармонію весни.

Посмішкою дякую небу за таку 
подружку, в чиїй сердечній просто-
ті, щирості і відкритості стільки ду-
шевної краси, що не втомлюєшся 
нею милуватися!

Бажаю, щоб у кожного в житті 
був справжній друг – людина із кра-
сивою душею! Ця краса непідвлад-
на часу, обставинам, посадам, вона 
просто існує у всьому єстві людини. 

Цінуйте справжніх друзів, осо-
бливо тих, в кого красива душа!

Оксана ГУДЗЬ.

І дякує людина Богу  
за цей світ

Долонею торкаюся  
заплаканого вікна. 
Прислухаюся і 

стаю меланхолійною 
бранкою   багряного 
дощу, полинні домісольки 
якого вистукують на 
підвіконні ритмом його 
зболеної душі, гублячись 
у транзитних каламутних  
потоках, що залишають 
звивисті шрами на обличчі 
матінки-землі. Наші душі, 
огорнені холодним рядном, 
схлипують в унісон. 

Вдивляюся у сиву осінню мря-
ку, і переді мною, ніби з-під зем-
лі виростає дивна, згорблена тінь. 
Не можу роздивитись обличчя. Ти 
чи не ти? Раптом шваркнула сліпу-
ча блискавиця і ніби шаблею розі-

тнула густу, повиту місячним маре-
вом ніч, освічуючи скручену в спі-
раль постать. Це був ти. Наче під-
битий птах зі зламаними  криль-
ми, видаючи  дивні звуки, розри-
ваєш на клоччя гнітюче безгомін-
ня. Щемлива елегія твоєї зболе-
ної душі віддзеркалюється у моє-
му серці. Якась невидима сила про-
клала місток через глибоке про-
валля, що роз’єднало нас. Я відчула 
твій стражденний біль. Цей іспит 
долі був  призначений нам обом.

Докори сумління впивають-
ся у мій мозок, мов п’явки, і смок-
чуть енергію руху, ятрять душу. Як 
я не розгледіла тендітну раниму 
грань твоєї оболонки, що ховалася 
за напускними бравадними жеста-
ми? Придумала порожній погляд, 

від якого віє памороззю зимово-
го ранку, не відчула тепло ніжно-
го вогника, що, мов пролісок, про-
бивався крізь стіну байдужості на 
поверхню,  прагнучи розвести ніж-
ний вогонь багаття. 

…Дивна постать зникла, а на-
томість з’явилось барвисте сяй-
во   червоної заграви. Небо розхма-
рилось і запалало квітчастими сві-
танковими барвами, що  сповіща-
ли про народження нового проме-
нястого дня. Іскристі сонячні зай-
чики весело кружляючи у танці, 
стерли з вікон сліди минулої ме-
ланхолійної ночі, прокладаючи 
шлях нашим сокровенним мріям…

Василина ВОВЧАНСЬКА.
м. Тернопіль.

Образок Меланхолійна
 НІч

Справжні цінності
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*     *     *
Українська тенісистка Еліна Сві-

толіна піднялася на шосте місце в 
рейтингу WTA. За підсумками тур-
нірів в Чарлстоні і Монтерреї вона 
обійшла нідерландку Кікі Бертенс і 
стала 6-ю ракеткою світу. Інші укра-
їнки - Леся Цуренко і Даяна Ястрем-
ська - зберегли свої позиції та займа-
ють 26 та 37 сходинки відповідно. 
Катерина Козлова піднялася відра-
зу на 7 позицій та стала 92-ю. Лідер-
ство у світовому рейтингу зберегла 
японка Наомі Осака.

*     *     *
19-річний український спорт-

смен Михайло Харук посів перше 
місце в паралельному слаломі, пере-
мігши з результатом в 360 балів. Срі-

бло виграв Міхаель Назваскі з Кана-
ди, у якого 288 очок. Бронзу отри-
мав канадець Дженні Беган з 216 
очками. “Зовсім недавно ми раділи 
історичному сріблу сноубордистки 
Аннамарі Данчі на світовій першості 
в США. А тепер маємо ще один зна-
ковий результат у цьому виді спор-
ту - золото юніорського чемпіона-
ту світу, що проходить у словенській 
Роглі, в дисципліні паралельний сла-
лом здобув українець Михайло Ха-

рук”, - йдеться у повідомленні НОК. 
На чемпіонаті світу-2017 в дисци-
пліні слалом Харук фінішував 11-м, 
у 2018 році - 8-м.

*     *     *
Збірна України зі спортивно-

го покеру взяла участь у престиж-
ному Кубку націй і  виграла цей 
почесний трофей. На турнірі, крім 
України, взяли участь ще п’ять най-
сильніших команд світу. Перемога 
в ірландському Дубліні цінна ще й 
тим, що наша збірна у цих змаган-
нях — новачок. І відразу ж такий 
тріумф. 

*     *     *
Збірна України з футболу підня-

лася на три рядки і посідає 27-е міс-
це в оновленому рейтингу ФІФА. Ко-

манда Андрія Шевченка має в активі 
1 493 очок. Чинний чемпіон Європи 
і суперник України у відборі Євро-
2020 Португалія опустилася на 7-у 
сходинку. Інші суперники збірної 
України по відбору Євро-2020 пе-
ребувають на таких позиціях: Сер-
бія на 29-му місці (1484 очка), Люк-
сембург - на 86-му (1277 очок), Лит-
ва — на 132-му (1102). Серед десят-
ки найкращих національних команд 
є кілька змін. Англія піднялася на 4-е 
місце, Хорватія опустилася на 5-е. 
Уругвай піднявся на 6-ту позицію. 
Очолює рейтинг збірна Бельгії.

*     *     *
17-річна українська тенісист-

ка Дар’я Снігур виграла змагання 
Міжнародної тенісної федерації у 

японському місті Касіва. Вона ста-
ла переможницею турніру із при-
зовим фондом $25 тис. У фінально-
му матчі українка у двох сетах пе-
ремогла четверту ракетку змагань 
Ребекку Маріно з Канади - 6:4, 6:2. 
Снігур виграла свій третій профе-
сіональний титул в кар’єрі. Завдя-
ки перемозі в Касіві українка за-
робила 50 очок і 15 квітня повер-
неться в рейтинг Жіночої тенісної 
асоціації.

Спортивна арена

Спортивна слава Тернопілля

*     *     *
Баскетбольний клуб «Тернопіль – ТНЕУ»  знову відзначився дво-

ма виїзними перемогами у матчі проти «Кривий Ріг КНУ–КДПУ» рам-
ках чергового турі Чемпіонату України з баскетболу серед команд 
вищої ліги. Шостого квітня наші земляки перемогли суперників з ра-
хунком 103:72, а наступного дня  – з рахунком 90:85.

*     *     *
Національний олімпійський 

комітет України визнав чемпіона 
світу з біатлону тернополянина 
Дмитра Підручного найкращим 
спортсменом першого весняного 
місяця. Високого визнання тала-
новитий біатлоніст отримав за-
вдяки фантастичному досягнен-
ню на чемпіонаті світу в швед-
ському Естерсунді. В гонці пере-
слідування Дмитро вперше в іс-
торії України здобув золоту ме-
даль світової першості серед чо-
ловіків. Відзначимо, для Дмитра 
це перше високе визнання НОК. 
До речі, старшого тренера чоло-
вічої збірної України з біатлону 
Юрая Санітру названо найкра-
щим тренером березня.

Окрім того, нещодавно, за ва-
гомий особистий внесок у роз-
виток фізичної культури, спор-
ту України, досягнення високих 
спортивних результатів на чем-
піонаті світу з біатлону та під-
несення міжнародного прести-
жу України Дмитра Підручного 
було нагороджено почесною від-
знакою Тернопільської облдер-
жадміністрації «Гордість Терно-
пілля». Крім того, наш видатний 
біатлоніст отримав два сертифі-

кати - на стипендію від обласної 
державної адміністрації як про-
відному спортсмену на суму 50 
тисяч гривень за рік та на пре-
мію від Тернопільської ОДА на 
суму 100 тисяч гривень.

Майстер спорту України між-
народного класу з біатлону, учас-
ник ХХІІІ Зимових Олімпійських 
ігор, капітан чоловічої збірної 
України з біатлону Дмитро Під-
ручний цьогоріч став лауреа-
том програми «Герої спортивно-
го року Тернопільщини - 2018» 
в номінації «Найкращий спортс-
мен року», представляє обласну 
ШВСМ та обласне ФСТ «Динамо», 
аспірант ТНПУ ім. В. Гнатюка.

*     *     *
упродовж 4-7 квітня 
2019 року в м. Харків 
тривав Чемпіонат укра-
їни з греко-римської бо-
ротьби серед кадетів. 
Студент Коледжу еконо-
міки. права та інформа-
ційних технологій ТНЕу 
Володимир Войтович 
став чемпіоном змагань! 
Також ця перемога до-
зволила Володимиру ви-
конати норматив май-
стра спорту україни.

Український боксер Ва-
силь Ломаченко, який за-
хищатиме пояси чемпі-
она світу WBA і WBO, та 
претендент Ентоні Крол-
ла зароблять чималу суму 
за бій. Уже в п’ятницю, 12 

квітня, боксери зустрі-
нуться у США на Staples 
Center та визначать силь-
нішого. Обидва заверши-
ли підготовку до бою. Пер-
шим про завершення під-
готовки повідомив Крол-
ла. А через декілька днів 
і Ломаченко. Згодом у ЗМІ 
з’явилася інформація про 
гонорар українського бок-
сера. За бій проти британ-
ця Ентоні Кролли чемпіон 

світу отримає 2,2 мільйо-
на доларів. Водночас, за ін-
формацією Sport Arena, Ен-
тоні Кролла заробить міль-
йон доларів за поєдинок 
проти Ломаченка.

Останній бій Ломачен-
ко провів 9-го грудня про-
ти Хосе Педраси й пере-
міг одноголосним рішен-
ням суддів. Кролла у листо-
паді побив індонезійця Да-
уда Йордана.

14 попереджень, два вилу-
чення, 120 хвилин ігрового часу, 
неймовірна напруга… Чергове 
«класичне» протистояння ви-
далося одним із найзапекліших 
в історії! Матч, який почався о 
п’ятій годині, завершився ближ-
че до восьмої, й складно уявити, 
скільки часу потрібно, аби пси-
хологічно відійти від «трилера», 
який запропонували вболіваль-
никам «Шахтар» та «Динамо» у 
чвертьфіналі Кубка України.

Кияни швидко відкрили ра-
хунок і взагалі – до вилучення 

на 61 хвилині мали більше на-
год забити м’яч. Утім, по перерві 
Фонсека зумів переналаштувати 
підопічних, і ті більше атакували 
аж до фінального свистка.

Що цікаво, у серії післямат-
чевих пенальті сюжет основно-
го часу в якійсь мірі повторився 
– першим оступився «Шахтар», 
однак у підсумковому виграші – 
якраз «гірники»!

результати чвертьфіналь-
них матчів:

«Інгулець» — «Карпати» — 
1:1, 5:4 по пенальті

«Львів» — «Зоря» — 0:1
«Дніпро-1» — «Ворскла» — 

2:0
«Шахтар» — «Динамо» — 1:1, 

4:3 по пенальті
Відбулося жеребкування 

півфінальних пар. У ньому взя-
ли участь володарі «Золото-
го м’яча» Ігор Бєланов та Олег 
Блохін.  Процедура жеребку-
вання — сліпа. Серед чотирьох 
учасників — два представни-
ки Прем’єр-Ліги й два — Першої 
ліги.

Матчі цієї стадії відбудуть-
ся 17 квітня 2019 року (базо-
ва дата). Фінал Кубка України 
2018/19 пройде 15 травня у За-
поріжжі. Номінальним госпо-
дарем вирішального поєдин-
ку буде переможець пари «Дні-
про-1» (Дніпро) — «Шахтар» 
(Донецьк).

Жеребкування 1/2 фіналу 
Кубку України-2018/2019:

«Інгулець» (Петрове) 
— «Зоря» (Луганськ)

«Дніпро-1» (Дніпро) — «Шах-
тар» (Донецьк)

Лідери збирають 
очки
Відновилися матчі Чемпіонату 
України з футболу у Прем’єр-лізі
У 23-й турі зафіксовані такі ре-
зультати:
Карпати – Ворскла – 4:0
Олександрія – Шахтар – 0:1
Зоря – Динамо – 2:3
ФК Львів – ФК Маріуполь – 2:3
Олімпік – Десна – 0:2
Чорноморець – Арсенал – 1:3.

Перший офіційний матч 
“Ниви” у 2019-му році відбувся у 
Щасливому на Київщині. Матч з 
житомирянами пройшов на полі 
зі штучним покриттям.

Стартові хвилини зустрічі “По-
лісся” на правах господарів про-
вело активніше і на 7-ій хвилині 
екс-тернополянин Ярослав Заха-
ревич відкрив рахунок, виявив-
шись найспритнішим у штрафно-
му майданчику після подачі з ку-
тового удару.

У складі “Ниви” до перерви 
могли відзначитися Ігор Гатала 
і Тарас Мороз, але ці спроби вия-

вились невдалими. Загалом біль-
шу частину ігрового часу команди 
провели у рівній боротьбі.

Не надто активно суперни-
ки йшли вперед і після свистка 
про початок другого тайму. Після 
перерви “Нива” більше володіла 
м’ячем і була навіть ближчою для 
того, щоб зрівняти рахунок. У се-
редині тайму Ігор Бровко вирвав-
ся на побачення з воротарем, але 
кіпер житомирян зіграв надійно, 
вибивши м’яч з-під ніг у півзахис-
ника.

Не використавши свою на-
году, “Нива” пропустила вдруге. 

Дебютант Остап Ілюк сфолив у 
штрафному майданчику під час 
подачі кутового і арбітр вказав 
на одинадцятиметрову позначку. 
Механів хоч і вгадав напрямок по-
льоту м’яча, але лідер атак “Поліс-
ся” Шаврін не схибив.

На заключних хвилинах 
“Нива” пішла вперед всіма силами 
і суперники двічі ледь не скорис-
талися цим. В першому випадку 
Вадим Хохлов вибив м’яч з пустих 
воріт, а перед фінальним свист-
ком Механів врятував ворота піс-
ля виходу сам-на-сам.

“Нива” завершує друге коло 
чемпіонату поразкою, вдруге про-
граючи “Поліссю”. У наступному 
турі тернополяни теж на виїзді зі-
грають з вінницькою “Нивою”.

Де видовище – там гроші

Стартували з поразки
6 квітня футбольний клуб “Нива” Тернопіль у 18 

турі Другої ліги у виїзному поєдинку поступився 
житомирському “Поліссю” з рахунком 2:0.

Кубок України: на часі – півфінали
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Учениця Чортківської 
гімназії імені  
М. Шашкевича Соломія 

Федорейко перемогла у 
IV етапі Всеукраїнської 
олімпіади з англійської мови, 
який відбувався у Чернігові. 
Минулоріч дівчина посіла третє 
місце на цих змаганнях. 

«Гімназія пишається своїми учня-
ми! Лише титанічна праця Соломії 
Федорейко та учителів, які впродовж 
одинадцяти років у школі навчали цю 
геніальну дитину, зокрема Наталія Ве-
ликоборець, а також підтримка батьків 
Олександра та Лесі Федорейків при-
носять високі результати!», - написав 
заклад на своїй сторінці у «Фейсбуці». 
Привітав призерку і міський голова 
Чорткова Володимир Шматько. 

Соломія Федорейко -  учениця 7-го 
(11-го) гімназійного класу, керівник 
молодіжної групи FLOW –  Чортківської  
молодіжної ради, об`єднання юних по-

колінь Чорткова, які прагнуть змін і го-
тові їх творити.  Дівчина приділяє кіль-
ка годин щодня вивченню англійської 
мови. 

- Щоправда, це не означає, що я си-
джу з підручником, - зазначає Соломія. 
- В основному, це перегляд фільмів або 
серіалів в оригіналі, виписування но-
вих слів, читання книг в оригіналі. Це 
вже стало радше звичкою і не сприйма-
ється як "домашнє завдання". 

До олімпіади Соломія готувалась у 
різний спосіб: писала есе, спілкувалась 
із американськими волонтерами, прак-
тикувала читання та аудіювання. Допо-
могло їй і те, що  протягом року час від 
часу волонтерила у Чортківській місь-
кій раді як перекладач. Під час змагань 
не обійшлося без труднощів. 

- Їх виникало багато, - розповідає 
Соломія. – Це і довга дорога, і не най-
кращі умови проживання. Проте осо-
бисто для мене найважчим було побо-
роти мою тривогу, з якою я засинала, 

прокидалася і виконувала ті завдання. 
Більш того, це постійне випробовуван-
ня самооцінки, адже мимоволі ставиш 
під сумнів усе, що знаєш. Тому олімпіа-
ди загартовують.

Після закінчення гімназії Соломія 
планує вступати в український виш.

- Державі потрібна молодь, а я не 
прагну розвивати комплекс меншовар-
тості на теренах чужої країни, адже «зе-
леніша саме рідна трава», - переконана 
дівчина.

А от щодо вибору майбутньої про-
фесії чортківчанка вважає, що запитан-
ня: "Ким хочеш стати?" уже втратило 
сенс сьогодні, адже існує стільки мож-
ливостей!

 - Я стараюсь не будувати такі далекі 
плани, також аби не розчаровуватись, 
не досягнувши недоцільних вершин, 
- зазначає Соломія. - Стараюсь обрати 
таку освіту, щоб вона була прикладною 
в різнопланових професіях, щоб швид-
ше забезпечувала базову ерудицію. 

Людям, які вивчають англійську і 
мріють покращити свій рівень, Соломія 
Федорейко радить оточити себе мов-
ним середовищем.

- Варто змінити мову інтерфейсу 
пристроїв, якими користуєтеся по-
стійно, - каже дівчина. – Любите серіа-
ли? Вмикайте оригінал із субтитрами. 
Більше до душі блогери? Переходьте 
на зарубіжних і стежте за їх профіля-
ми. Ведіть нотатки англійською, чи-
тайте улюблені книги в оригіналі і на-
віть старайтесь думати англійською. 
Тоді це шлях до перемоги і головне - це 
пам'ятати, що розпочати вчити мову не 
важко. Значно важче перетворити це у 
щоденну звичку. Але як тільки ви це 
зробите, зможете відві-
дати «кепітал оф грейт 
брітен» із спокійною 
душею

Студенти факультету педагогіки і психології Тернопільського 
національного педагогічного університету, майбутні 
соціальні працівники, відвідали консультаційний центр 

«Колиска життя», який діє при катедральному соборі Непорочного 
Зачаття Пресвятої Богородиці. У ньому надаються психологічні 
консультації жінкам із небажаною вагітністю, постабортним 
синдромом або тим, які страждають від домашнього насилля, а 
також сім’ям в кризових періодах.

Соломія ФЕДОРЕЙКО 
перемогла у 

Всеукраїнській олімпіаді 
з англійської мови

Школярка із Чорткова стала кращою серед 111 учасників з усієї України

Юлія 
ТОМЧИШИН.

 Навчання у неформальній обстановці
– Я завжди стараюся показати, що є 

не один шлях вирішення проблеми. Як 
мінімум, їх – два, а вибір постає лише за 
людиною, – розповідає сімейний психо-
лог Людмила Богуцька, яка є волонтером 
і надає професійні консультації тим, хто 
знаходиться у складних життєвих ситуа-
ціях.

Зв’язатися з центром можна, зателефо-
нувавши на гарячу лінію. Все відбувається 
анонімно. Але, як розказує пані Людмила: 
«Це значно ускладнює вирішення пробле-
ми, адже по телефону важко відкритися та 
довіритися». 

У ході зустрічі були не лише розмови, а 
й цікавий психологічний тест. Тримаючи в 
руках фотокартку, студенти розповіли про 
асоціацію з нею. А потім отримали пояс-
нення психолога, з чим це пов’язано. 

Відвідини цікавого місця – це завжди 
нові враження. А коли ще й по темі пари, 
– то корисно. «Матеріал засвоюється кра-
ще й швидше, а студенти полюбляють 
вчитися у приємній і неформальній обста-
новці», – розповідає організатор зустрічі, 
викладач кафедри соціальної педагогіки і 
соціальної роботи Галина Олійник.

У свою чергу, майбутні соціальні пра-
цівники одержали потрібні знання, які 
будуть застосовувати у своїй діяльності 
не раз. 

Юлія ЯГЛА, студентка
 факультету педагогіки

 і психології ТНПУ.

Надішли фото 
ранкової зарядки – 
отримай подарунок

Тернопільський 
обласний Центр 
фізичного 

здоров’я населення 
«Спорт для всіх» 
оголошує обласний 
фотоконкурс «Рух 
заради здоров’я – 2019» 
з нагоди Всесвітнього 
дня здоров’я. 
Триватиме захід з 4 до 
29 квітня.

Потрібно надіслати фото, 
де зображена ранкова заряд-
ка, яку виконує група людей  
- мневажливо, якого віку, як 
на свіжому повітрі, так і у 
спортзалі, офісі чи на відпо-
чинку, на електронну адресу: 
tr_sport@ukr.net. До участі до-
пускається не більше двох ро-
біт одного автора. Фотографії 
учасників будуть викладені 
на сторінці обласного Центру 
фізичного здоров’я населен-
ня «Спорт для всіх» у «Фей-
сбуці». Оголошення перемож-
ців відбудеться 2 травня 2019 
року. Учасники та переможці 
будуть нагороджені призами 
від Тернопільського обласно-
го Центру фізичного здоров’я 
населення «Спорт для всіх»
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УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.20, 02.00, 05.00 Новини.

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

09.30 Т/с “Таємницi Борго Ларiчi”.
11.20 Д/с “Аромати Iспанiї”.
12.25, 14.20, 16.50, 23.50, 03.30, 

05.35 Погода.
12.30 Д/с “Смак сиру”.
13.15, 14.30, 04.30 РадiоДень.
13.45 Д/с “Свiт дикої природи”.
15.15 Д/с “Неповторна природа”.
16.15 Хто в домi хазяїн?
16.55 По обiдi шоу.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.25 Разом.
20.00 Д/с “Спiльноти тварин”.
21.25, 02.25 UA:Спорт.
21.50 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.20 Д/с “Суперчуття”.
22.50 Перша шпальта.
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, 23.50, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.30 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.10, 21.45, 04.25 Т/с 

“Кухня”.
22.20 “Грошi”.
23.55 “Голос країни 9”.

Iíòåр
05.25, 23.50 “Слiдство вели...” з Л. 

Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 18.00, 19.00, 01.35 “Стосу-

ється кожного”.
11.10, 12.25 Х/ф “Оксамитовi 

ручки”.
12.00 “Новини”.
13.40 Х/ф “Приборкання норов-

ливого”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Не жiноча робота”.
23.00 “Ватутiн”.
ICTV
08.45 Факти. Утро.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 Антизомбi. Дайджест.

11.05, 13.20 Секретний фронт. 
Дайджест.

12.45, 15.45 Факти. День.
13.45, 16.20 Х/ф “Сонце, що схо-

дить”.
16.35 Х/ф “Паркер”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Битва версiй.
21.25 Т/с “Пес”.
22.25 Свобода слова.
23.55 Х/ф “Проект Iкс”.
ÑТБ
07.25 Моя правда. Юрiй Бєлов: 

божевiлля.
08.15 Мiстичнi  iсторi ї  з П. 

Костiциним.
10.10 Х/ф “Свекруха - монстр”.
12.30 Х/ф “Охоронець”.
14.55 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “Як довго я на тебе че-

кала”, 17 с.
21.00 Т/с “Як довго я на тебе че-

кала”, 18 с.
22.50 Т/с “Тато Ден”, 9 с.
23.50 Т/с “Тато Ден”, 10 с.
Íоâèé êаíаë
07.15 Х/ф “Крихiтка з Беверлi 

Хiллз 2”.
09.00 Х/ф “Невловимi”.
11.00 Х/ф “Той, хто бiжить в 

лабiринтi: Лiки вiд смертi”.
14 .00 Х/ф “Загибель Лос-

Анджелеса”.
16.00 Х/ф “2012”.
19.00 Ревiзор. Магазини.
21.00 Таємний агент.
22.20 Таємний агент. Пост-шоу.
Êаíаë «Уêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

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

23.00, 02.15 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Мiсiя: краса.
11.30, 03.15 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 “Iнша”, 1 i 2 с.
23.30 Х/ф “Потяг в Пусан”.
Êаíаë «2+2»
08.00 “Помста природи”.
09.45, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 19.25, 20.30 Т/с “Звонар”.
14.40 Х/ф “Морськi котики про-

ти зомбi”.

16.15 Х/ф “12 раундiв”.
21.30 Т/с “Кiстки 10”.
23.00 Т/с “Кiстки 9”.
00.40 Т/с “Вуличне правосуддя 3”.

ÍТÍ
07.10 “Таємницi кримiнального 

свiту”.
07.45 Х/ф “Дорога в пекло”.
11.00 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.20 

“Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
13.25, 20.10 Т/с “Альпiйський па-

труль”.
15 .25 ,  16 .50  Т/с “Служба 

розслiдувань”.
17.50 “Легенди карного розшуку”.
19.30 “Свiдок. Агенти”.
22.00, 23.45 Т/с “Напад”.

МЕГА
08.25, 14.40 Правда життя.
10.00, 17.20, 05.25 Шалена по-

дорож.
10.50 Мегамисливцi.
11.50 Скептик.
12.50 Юрiй Нiкулiн.
13.30, 00.15 Речовий доказ.
15.45, 23.30 Великi танковi битви.
16.35, 21.45 Полювання на рибу-

монстра.
18.05 Мисливець i здобич.
19.00, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
19.55 Як будували замки.
22.30 Полярний ведмiдь.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.45, 16.35 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Чорноморець - Олiмпiк. 

Чемпiонат України.
10.00 “Великий футбол”.
11.50, 05.30 Топ-матч.
12.00 Марiуполь -  Динамо. 

Чемпiонат України.
13.50 Крiстал Пелас - Ман Сiтi. 

Чемпiонат Англiї.
15.40, 22.45 Футбол News.
16.05 Журнал Лiги Європи.
17.05, 02.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд 

туру.
18.00 Передмова до матчу “ПСЖ 

- Челсi” (2013/14). Золота 
колекцiя Лiги чемпiонiв.

18.05 ПСЖ - Челсi. 1/4 фiналу 
(2013/14). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

19.55 Челсi - ПСЖ. 1/4 фiналу 
(2013/14). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

21.45 Пiслямова до “Челсi - ПСЖ” 
(2013/14). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

21.50 Live. Уотфорд - Арсенал. 
Чемпiонат Англiї.

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

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.20, 02.00, 05.00 Новини.

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

09.30 Т/с “Таємницi Борго Ларiчi”.
11.20 Д/с “Аромати Мексики”.
12.30 Д/с “Смак сиру”.
13.15, 04.30 РадiоДень.
13.45 Д/с “Свiт дикої природи”.
14.30 52 вiкенди.
15.15 Т/с “Iмперiя”.
16.05, 20.00 Д/с “Спiльноти тва-

рин”.
16.30 Д/с “Жива природа”.
16.55 Сильна доля.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.25 Своя земля.
21.25, 02.25 UA:Спорт.
21.50 Разом.
22.20 Д/с “Суперчуття”.
22.50 Схеми. Корупцiя в деталях.
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. Рок-

солана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45 Х/ф “Я ти вiн вона”.
22.45, 00.05, 01.15 “Свiт навиворiт 

10: Бразилiя”.
02.10 Х/ф “Реквiєм за вбивцею”.
Iíòåр
05.25, 22.55 “Слiдство вели...” з Л. 

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

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.
10.00 Х/ф “Як вкрасти дiамант”.
11.40, 12.25 Х/ф “Неприборка-

ний”.
14.45 “Правила виживання”.
15.50, 16.45, 00.40 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.35 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Не жiноча робота”.

ICTV
04.20 Служба розшуку дiтей.
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.
13.30 Х/ф “Крейсер”.
16.20, 21.25 Т/с “Пес”.
18.20, 22.35 Т/с “Юрчишини”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
23.00 Х/ф “Швидкiсний вогонь”.

ÑТБ
05.15 Моя правда. Надiя Румянце-

ва: подарувати надiю.
06.00 Моя правда. Iрина Пона-

ровська.
07.00 Мiстичнi  iсторi ї  з П. 

Костiциним.
08.50 МастерШеф.
13.45 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.55 Т/с “Список бажань”, 1 с.
20.55 Т/с “Список бажань”, 2 с.
22.50 Т/с “Тато Ден”, 13 с.
23.50 Т/с “Тато Ден”, 14 с.
00.45 Т/с “Коли ми вдома”.
Íоâèé êаíаë
03.00, 02.05 Зона ночi.
04.30 Абзац.
06.15, 08.55 Kids` Time.
06.20 М/с “Майлз з майбутнього”.
07.20 М/с “Том i Джерi шоу”.
09.00 Т/с “Мерлiн”.
12.40 Т/с “Загубленi”.
15.20 Х/ф “Ейс Вентура - детектив 

з розшуку домашнiх тварин”.
17.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Аферисти в мережах.
22.00 Любов на виживання.
02.00 Служба розшуку дiтей.

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

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

23.00, 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 “Iнша”, 5 i 6 с.
23.20 Гучна справа.
00.00, 02.15 Т/с “CSI. Мiсце зло-

чину”.
Êаíаë «2+2»
08.00, 21.30 Т/с “Кiстки 10”.
08.50 Т/с “Ласко - кулак Бога”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.

10.15 “ДжеДАI”.
10.50 “Решала”.
11.45, 17.20 “Загублений свiт”.
12.45 “Помста природи”.
14.05 Х/ф “Ямакасi”.
15.50 Х/ф “Юрськi iгри”.
18.30 КУ з футболу. Пiвфiнал: 

“Днiпро-1” - “Шахтар”.
20.25 Т/с “Звонар”.
23.00 Т/с “Кiстки 9”.
00.40 Т/с “Вуличне правосуддя 3”.

ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Зниклi серед живих”.
10.45 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 

“Свiдок”.
12.50 “Будьте здоровi”.
13.25, 20.10 Т/с “Альпiйський па-

труль”.
15 .20 ,  16 .50  Т/с “Служба 

розслiдувань”.
17.55 “Легенди карного розшуку”.
19.30 “Вартiсть життя”.
22.00, 23.45 Т/с “Напад”.
00.45 Т/с “Швидка”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.50, 14.25 Правда життя.
09.50, 17.10, 05.20 Шалена по-

дорож.
10.40 Мисливець i здобич.
11.35 Код доступу.
12.35 Два Миронових.
13.25, 00.15 Речовий доказ.
15.35, 23.20 Великi танковi битви.
16.25, 21.45 Полювання на рибу-

монстра.
17.55 Мегамисливцi.
18.55, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
19.55 Як будували замки.
22.30 Галапагоси.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.45, 19.10, 23.55 Журнал Лiги 

Європи.
08.15 Шахтар - Зiрка. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.25, 00.25 Ювентус - Аякс. 

1/4 фiналу. Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

12.15 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
13.10 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
13.55 Лiверпуль - Челсi. Чемпiонат 

Англiї.
16.05, 18.40 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
16.50 Барселона - МЮ. 1/4 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
19.40 Топ-матч.
19.55 Live. Лацiо - Удiнезе. 

Чемпiонат Iталiї.
21.55 Live. Порту - Лiверпуль. 

1/4 фiналу. Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

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

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.20, 02.00, 05.00 Новини.

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

09.30 Т/с “Таємницi Борго Ларiчi”.
11.20 Д/с “Аромати Мексики”.
12.25, 14.20, 16.50, 23.50, 03.30, 

05.35 Погода.
12.30 Д/с “Смак сиру”.
13.15, 14.30, 04.30 РадiоДень.
13.45 Д/с “Свiт дикої природи”.
15.15 Т/с “Iмперiя”.
16.05, 20.00 Д/с “Спiльноти тва-

рин”.
16.30 Д/с “Жива природа”.
16.55 UA:Фольк. Спогади.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.25, 22.50, 04.05 Спiльно.
21.25, 02.25 UA:Спорт.
21.50 Нашi грошi.
22.20 Д/с “Суперчуття”.
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, 22.45 “Одруження наослiп”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.30 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.10, 21.45, 22.10, 00.35 

Т/с “Кухня”.

Iíòåр
05.30, 23.05 “Слiдство вели...” з Л. 

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

Iнтером”.
10.00 Х/ф “Вихiднi!”
11 .40 ,  12 .25 Х/ф “Смерть 

негiдника”.
12.00 “Новини”.
14.45 “Правила виживання”.
15.50, 16.45, 00.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.40 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Не жiноча робота”.

ICTV
05.40, 20.15 Громадянська обо-

рона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.

09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.

10.10 Битва версiй.
11.55, 13.20 Антизомбi. Дайджест.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.35 Х/ф “Проект Iкс”.
15.35, 16.20, 21.25 Т/с “Пес”.
18.20, 22.35 Т/с “Юрчишини”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
23.00 Х/ф “Крейсер”.
ÑТБ
07.05 Мiстичнi  iсторi ї  з П. 

Костiциним.
09.00 МастерШеф.
13.20 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “Як довго я на тебе че-

кала”, 19 с.
21.00 Т/с “Як довго я на тебе че-

кала”, 20 с.
22.50 Т/с “Тато Ден”, 11 с.
23.50 Т/с “Тато Ден”, 12 с.
Íоâèé êаíаë
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 “Ну що, приїхали: Ре-

монт”.
17.00, 19.00 Гастарбайтери.
21.00 Аферисти в мережах.
22.00 Екси.
Êаíаë «Уêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

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

23.00, 03.10 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 “Iнша”, 3 i 4 с.
23.20 Без панiки.

Êаíаë «2+2»
08.00, 21.30 Т/с “Кiстки 10”.
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”.
12.45, 01.30 “Облом.UA”.
14.05 Х/ф “Вiйни безсмертних”.

15.50 Х/ф “12 раундiв 3: Бло-
када”.

19.25, 20.30 Т/с “Звонар”.
23.00 Т/с “Кiстки 9”.

ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
0 9 . 0 0  Х / ф  “ П р е з у м п ц i я 

невинуватостi”.
10.40 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 

“Свiдок”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
13.25, 20.10 Т/с “Альпiйський па-

труль”.
15 .25 ,  16 .50  Т/с “Служба 

розслiдувань”.
17.55 “Легенди карного розшуку”.
19.30 “Будьте здоровi”.
22.00, 23.45 Т/с “Напад”.
00.45 Т/с “Швидка”.
01.40 “Хвороби-вбивцi”.
03.10 “Випадковий свiдок”.
03.15 “Речовий доказ”.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
08.30, 14.00 Правда життя.
09.40, 17.20 Шалена подорож.
10.30, 18.05 Мегамисливцi.
11.10 Код доступу.
12.10 Володимир Басов. Бiгун на 

довгi дистанцiї.
13.30, 00.15 Речовий доказ.
15.45, 23.30 Великi танковi битви.
16.35, 21.45 Полювання на рибу-

монстра.
19.00 Гучна справа.
19.55 Як будували замки.
20.50 Фантастичнi iсторiї.
22.30 Галапагоси.
01.15 Мiстична Україна.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.45, 20.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
07.15 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
08.10 СПАЛ - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Марiуполь -  Динамо. 

Чемпiонат України.
12.05 “Великий футбол”.
13.50 МЮ - Вест Хем. Чемпiонат 

Англiї.
16.45 Лiверпуль - Челсi. Чемпiонат 

Англiї.
18.30 Журнал Лiги Європи.
19.00 Шахтар - Зiрка. Чемпiонат 

України.
21.15, 23.55 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
21.50 Live. Барселона - МЮ. 

1/4 фiналу. Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

00.25 Крiстал Пелас - Ман Сiтi. 
Чемпiонат Англiї.

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

13.00, 15.00, 18.00, 21.30, 
23.20, 02.00, 05.00 Новини.

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

09.30 Т/с “Таємницi Борго Ларiчi”.
11.20 Д/с “Аромати Мексики”.
12.30 Д/с “Смак сиру”.
13.15, 14.30, 04.30 РадiоДень.
13.45, 22.30 Д/с “Неповторна при-

рода”.
15.15 Т/с “Iмперiя”.
16.05 Д/с “Спiльноти тварин”.
16.30 Д/с “Жива природа”.
16.55 Д/с “Браво, шеф!”
18.20, 02.25 Тема дня.
19.25 #ВУкраїнi.
20.00 Передвиборна агiтацiя 

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

20.35 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету. По-
рошенко Петро Олексiйович.

21.10, 04.20 Своя земля.
21.55 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.50 Нашi грошi.

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

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

19.30, 00.15, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.10, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.30 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20, 04.30 “Секретнi матерiали”.
20.40 “Чистоnews”.
20.45 “Право на владу”.
00.20 “Грошi”.
01.40 Х/ф “Виття: Переродження”.
Iíòåр
05.25, 23.10 “Слiдство вели...” з Л. 

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

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.
10.00 Х/ф “Вулкан пристрастей”.
11.40, 12.25 Х/ф “Труп мого во-

рога”.
14.45 “Правила виживання”.
15.50, 16.45, 00.55 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.50 “Стосується 

кожного”.

20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Не жiноча робота”.

ICTV
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.
13.50 Х/ф “Швидкiсний вогонь”.
15.35, 16.20, 21.25 Т/с “Пес”.
18.20, 22.35 Т/с “Юрчишини”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi.
23.00 Х/ф “Сонце, що сходить”.

ÑТБ
0 7 . 0 0  Мо я  п р а в д а .  I р и н а 

Печернiкова.
08.00 Мiстичнi  iсторi ї  з П. 

Костiциним.
09.50 МастерШеф.
13.40 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.55 Т/с “Список бажань”, 3 с.
20.55 Т/с “Список бажань”, 4 с.
22.50 Т/с “Тато Ден”, 15 с.
23.50 Т/с “Тато Ден”, 16 с.
Íоâèé êаíаë
03.45 Абзац.
05.35, 08.55 Kids` Time.
05.40 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 Хто зверху? (12+).
21.00 Аферисти в мережах.
22.00 Хто проти блондинок.
01.35 Служба розшуку дiтей.

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

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

23.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Мiсiя: краса.
11.30, 03.45 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 “Iнша”, 7 i 8 с.
23.20 Контролер.
00.00, 02.15 Т/с “CSI. Мiсце зло-

чину”.
Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 21.30, 23.00 Т/с “Кiстки 10”.

09.40, 18.15 “Спецкор”.
09.55 “ДжеДАI 2018”.
11.00 “Решала”.
11.55, 17.20 “Загублений свiт”.
12.55, 01.20 “Облом.UA”.
13.45 Х/ф “12 раундiв”.
15.45 Х/ф “Кон експрес”.
18.50 “ДжеДАI”.
19.25, 20.30 Т/с “Звонар”.

ÍТÍ
05.05, 04.50 “Top Shop”.
06.25 “Апокалiпсис. Друга свiтова 

вiйна”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Сумка iнкасатора”.
10.55 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 

“Свiдок”.
12.50 “Вартiсть життя”.
13.25, 20.10 Т/с “Альпiйський па-

труль”.
15 .20 ,  16 .50  Т/с “Служба 

розслiдувань”.
17.55 “Легенди карного розшуку”.
19.30 “Правда життя”.
22.00, 23.45 Т/с “Напад”.
00.45 Т/с “Швидка”.

МЕГА
08.05, 14.00 Правда життя.
09.15, 17.20, 05.20 Шалена по-

дорож.
10.00, 18.05 Мегамисливцi.
11.00 Код доступу.
11.50 Володимир Iвасюк.
12.50, 00.15 Речовий доказ.
15.45, 23.30 Великi танковi битви.
16.35, 21.45 Полювання на рибу-

монстра.
19.00, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
19.40, 01.15 Мiстична Україна.
22.30 Галапагоси.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.45 Ювентус - Аякс. 1/4 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
09.30 Журнал Лiги Європи.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.25, 02.15 Порту - Лiверпуль. 

1/4 фiналу. Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

12.15 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

12.55, 21.00 Топ-матч.
13.10 Лацiо - Удiнезе. Чемпiонат 

Iталiї.
15.00 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
16.05, 18.40 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
16.50 Ман Сiтi - Тоттенхем. 1/4 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
19.10 Барселона - МЮ. 1/4 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
21.15, 23.55 “Шлях в Баку”.
21.50 Live. Наполi - Арсенал. 1/4 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.

Поíåдіëоê

Ñåрåда

Віâòороê

Чåòâåр

15 квітня

17 квітня

16 квітня

18 квітня



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

13.00, 15.00, 18.00, 23.00 
Новини.

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

09.30 Т/с “Таємницi Борго Ларiчi”.
11.20 Д/с “Аромати Мексики”.
12.25, 14.20, 05.35 Погода.
12.30 Д/с “Смак сиру”.
13.15, 14.30 РадiоДень.
13.45, 01.05 Д/с “Неповторна при-

рода”.
15.15 Т/с “Iмперiя”.
16.05 Д/с “Браво, шеф!”
17.10 Плiч-о-плiч.
17.30 Перша шпальта.
18.20 Тема дня.
19.25 Перший на селi.
20.00 Передвиборнi теледебати мiж 

кандидатами на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету.

21.05 Зворотнiй вiдлiк. Як це було.
21.20 Зворотнiй вiдлiк. Другий тур.
23.20 Хресна Дорога за участю 

Святiйшого Отця Францис-
ка в Колiзеї (Рим).

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”.
11.15, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.30 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.25 “Чистоnews”.
20.35 “Лiга смiху”.
22.40 “#Гуднайт_клаб”.
23.20 “Королева ночi. Концерт Олi 

Полякової”.
01.20 “Голос країни 9”.

Iíòåр
05.25, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. 

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

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.
10.10 Х/ф “Пограбування по-

бельгiйськи”.
12.25 Х/ф “Полiцейська iсторiя”.
14.45 “Правила виживання”.
15.50, 16.45, 23.45 “Речдок”.
18.00, 02.20 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.

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

К. Стогнiєм.
10.10 Антизомбi.
11.00, 13.20, 22.45 “На трьох”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.35, 16.20 Т/с “Пес”.
18.20 Т/с “Юрчишини”.
18.45, 00.40 Факти. Вечiр.
20.05, 21.30 Дизель-шоу.
ÑТБ
06.10, 18.00 Хата на тата.
09.55, 20.00, 22.50 Холостяк.
12.50 Х/ф “Кучерява Сью”.
14.50 Х/ф “Мiсiс Даутфайр”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
23.20 Холостяк. Як вийти замiж.
00.30 Т/с “Коли ми вдома”.
Íоâèé êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с “Майлз з майбутнього”.
06.50 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.20 Ревiзор. Магазини.
09.10 Пацанки. Нове життя.
15.30 Зорянi яйця.
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Iмпрув шоу.
21.00 Аферисти в мережах.
22.10 Х/ф “Марсiанин”.
00.30 Х/ф “Кiкбоксер: Реванш”.
Êаíаë «Уêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

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

23.00 Сьогоднi.
09.30, 04.30 Зоряний шлях.
11.30, 02.50 Реальна мiстика.
13.30 Т/с “Конюшина бажань”, 

1 i 2 с.
15.30 Т/с “Конюшина бажань”.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Iнша”, 9 i 10 с.
23.20 По слiдах.
Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Х/ф “Ерагон”.
09.50, 18.15 “Спецкор”.
10.25, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55 “Решала”.
11.50, 17.15, 01.10 “Загублений 

свiт”.
13.40 Вiдеобiмба.
14.05 Х/ф “Гарячi голови”.
15.45 Х/ф “Гарячi голови 2”.
19.25 Х/ф “Великий переполох у 

Малому Китаї”.

ÍТÍ
06.10 “Апокалiпсис. Друга свiтова 

вiйна”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Пiдiрване пекло”.
10.55 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.55 

“Свiдок”.
12.50 “Правда життя”.
13.25, 20.10 Т/с “Альпiйський па-

труль”.
15 .20 ,  16 .50  Т/с “Служба 

розслiдувань”.
17.55 “Легенди карного розшуку”.
19.30 “Таємницi свiту”.
22.00, 23.45 Т/с “Напад”.
00.50 Х/ф “Алмази шаха”.
03.25 “Випадковий свiдок”.
04.00 “Речовий доказ”.
04.30 “Професiї”.
05.00 “Top Shop”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.30, 14.30 Правда життя.
09.35, 05.20 Шалена подорож.
10.20, 18.05 Мегамисливцi.
11.20 Код доступу.
12.20 Богдан Ступка.
13.30, 00.15 Речовий доказ.
15.40, 23.30 Великi танковi битви.
16.30, 21.45 Полювання на рибу-

монстра.
17.15 Галапагоси.
19.05, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
20.00, 01.10 Мiстична Україна.
22.30 Дикi Гаваї.
01.50 Там, де нас нема.
02.35 Нашi.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.45 “Ситкорiзи”.
08.15, 02.10 Валенсiя - Вiльярреал. 

1/4 фiналу. Лiга Європи 
УЄФА.

10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.25 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
11.05 Айнтрахт - Бенфiка. 1/4 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
12.55 Порту - Лiверпуль. 1/4 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
14.45, 23.25 Огляд матчу. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
16.05, 20.30 “Шлях в Баку”.
16.50 Наполi - Арсенал. 1/4 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
18.40 Челсi - Славiя. 1/4 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
21.00 Чемпiонат Iталiї. Передмо-

ва до туру.
21.25 Live. Стандард - Генк. 

Чемпiонат Бельгiї.
00.20 Ман Сiтi - Тоттенхем. 1/4 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.

УТ-1
06.30, 07.10, 08.10, 09.05 До-

брого ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.50, 

14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 00.00, 02.00, 04.15 
Новини.

09.35, 10.10 Д/с “Особливий 
загiн”.

11.00 Пасхальна Служба Божа 
та Апостольське Бла-
гословення для Риму i 
цiлого свiту “Urbi et Orbi” 
Святiйшого Отця Фран-
циска з площi св. Петра 
в Римi.

13.35, 14.10 Плiч-о-плiч.
14.25 Перший на селi.
15.10 UA:Фольк. Спогади.
16.10, 17.10 Країна на смак.
17.30 Д/с “Мегаполiси”.
18.15 #ВУкраїнi.
18.40, 03.40 Своя земля.
19.30 Спецпроект “Зворотнiй 

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

Бразилiя”.
11.40, 12.15 Х/ф “Три горiшки 

для Попелюшки”.
12.00, 15.00, 18.00 “ТСН. Спец-

випуск”.
13.30, 15.10 Т/с “Кухня”.
19.30, 00.00 “ТСН. Вибiр кра-

їни”.
21.30 “Голос країни 9”.
01.30 “Свiт навиворiт 5”.

Iíòåр
05.30 “Великий бокс. Теренс 

Кроуфорд - Амiр Хан”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
1 0 . 0 0  “ О р е л  i  р е ш к а . 

Мегаполiси”.
11.00 “Орел i решка. Морський 

сезон 3”.
12.00 “Орел i решка. Морський 

сезон 2”.
13.00 “Крутiше за всiх”.
15.00 “Життя”.
16.00 Т/с “Не жiноча робота”.
20.00 “Подробицi. Вибори 

2019”.
23.00 Х/ф “Випадковий запис”.

ICTV
03.55 Скарб нацiї.
04.05 Еврика!
04.15 Факти.
04.35 Громадянська оборона.
06.15 Антизомбi.
07.55 Т/с “Вiддiл 44”.
11.45, 13.00 Х/ф “Початко-

вий код”.
12.45 Факти. День.
13.45 Х/ф “Праведник”.
16.15 Х/ф “Стрiлець”.
18.45 Факти тижня. 100 хвилин 

з О. Соколовою.
20.00 Факти. Вибори-2019.
21.10 Х/ф “Тiлоохоронець 

кiлера”.
23.10 Х/ф “Прем`єр-мiнiстр”.
ÑТБ
05.20, 07.50, 09.55 Хата на тата.
06.55 Холостяк.
09.00 Страва честi.
1 4 . 3 5  М а с т е р Ш е ф . 

Професiонали.
19.00 Слiдство ведуть екстра-

сенси.
20.00 Вiкна-Новини. Спецвипуск.
22.25 Я соромлюсь свого тiла.
Íоâèé êаíаë
06.00 СтендАп шоу.
06.55, 08.15 Kids` Time.
07.00 М/с “Майлз з майбут-

нього”.
08.00 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.20 Х/ф “Крихiтка з Беверлi 

Хiллз 3”.
10.10 Х/ф “Велика котяча 

втеча”.
12.00 Х/ф “Знайомтеся, Дейв”.
13.50 М/ф “Iлля Муромець i 

Соловей-Розбiйник”.
15.20 Х/ф “Люди в чорному”.
17.10 Х/ф “Люди в чорному 2”.
19.00 Х/ф “Люди в чорному 3”.
21.00 Х/ф “Сусiди напоготовi”.
23.00 Х/ф “Невловимi”.
Êаíаë «Уêра¿íа»
07.30 Зоряний шлях.
08.00 Т/с “Дочки-мачухи”, 

1-3 с.
11.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi. 

Україна вибирає.
11.40 Т/с “Дочки-мачухи”.
12.30 Т/с “Ти моя кохана”, 

1 i 2 с.
15.40 Т/с “Ти моя кохана”.
17.00 Т/с “Замок на пiску”, 

1 i 2 с.
20.50 Т/с “Замок на пiску”.
22.50 Х/ф “Ванька”.
00.40, 02.05 Iсторiя одного зло-

чину.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “ДжеДАI”.
09.00, 00.00 “Загублений свiт”.
10.50 “Шаленi перегони”.
14.00 Х/ф “Гарячi голови”.
15.25 Х/ф “Гарячi голови 2”.
17.00 Х/ф “Великий переполох 

у Малому Китаї”.
18.50 Х/ф “Конан-варвар”.
21.10 Х/ф “Конан-руйнiвник”.
23.00 “ПроФутбол”.
01.45 “Облом.UA”.

ÍТÍ
06.00 Х/ф “Жива вода”.
07.30 “Страх у твоєму домi”.
11.10 Х/ф “За двома зайцями”.
12.40 Х/ф “Небезпечно для 

життя!”
14.30 Х/ф “Танцюй, танцюй”.
17.10 Х/ф “Корсиканець”.
19.00 Х/ф “Це було в Пеньковi”.
21.00 Х/ф “Тiнi в раю”.
22.40 Х/ф “Дорiан Грей”.
00.50 Х/ф “Залишенi”.

МЕГА
07.20 Мiстична Україна.
08.10, 18.15 У пошуках iстини.
09.55 Великi танковi битви.
11.35 Таємницi квантової 

фiзики.
13.45 Правда про вiтамiни.
14.40 Шалена подорож.
15.25 Дикi Гаваї.
17.25 Полювання на рибу-

монстра.
21.00 Таємницi матерiї.
00.00 Фантастичнi iсторiї.
00.55 Гордiсть України.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.45, 00.55 Свiт Прем`єр-лiги.
08.15 Ньюкасл - Саутгемптон. 

Чемпiонат Англiї.
10.00, 15.40, 20.55 Футбол 

News.
10.25, 22.35 Журнал Лiги 

чемпiонiв.
10.55 Ювентус - Фiорентiна. 

Чемпiонат Iталiї.
12.45, 03.10 Огляд матчу. Лiга 

Європи УЄФА.
13.40 Челсi - Славiя. 1/4 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
15.30 Топ-матч.
16.00 Iнтер - Рома. Чемпiонат 

Iталiї.
17.50 Live. Кардiфф - Лiверпуль. 

Чемпiонат Англiї.
20.00 Live. Андерлехт - Гент. 

Чемпiонат Бельгiї. 2-й 
тайм.

21.20 “Великий футбол”.
23.05 Евертон - МЮ. Чемпiонат 

Англiї.

УТ-1
06.30, 07.10, 08.10, 09.05 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30, 

02.00, 04.15 Новини.
09.30 Країна на смак.
10.40 Хто в домi хазяїн?
11.10 Д/с “Погляд зсередини”.
12.05 Сильна доля.
13.05 Х/ф “Iсус. Бог i Люди-

на”, 1 с.
14.50 Д/с “Мальовничi села”.
15.20 По обiдi шоу.
16.20 Спiльно.
16.55, 03.40 Своя земля.
17.15 Д/с “Особливий загiн”.
18.15 Т/с “Iмперiя”.
19.50 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
21.25 Розсекречена iсторiя.
22.25 Д/с “Елементи”.
Êаíаë “1+1”
06.00, 07.00, 00.15 “Свiтське жит-

тя”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 11.05, 12.10, 13.05, 14.10, 

15.05, 16.05 “Свiт навиворiт 
5”.

16.35, 20.25 “Вечiрнiй квартал”.
18.30, 05.00 “Розсмiши комiка. 

Дiти”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Чистоnews”.
22.20 Х/ф “Я ти вiн вона”.
01.15 “Королева ночi. Концерт Олi 

Полякової”.
03.40 “Viva! Найкрасивiшi”.

Iíòåр
05.20 Х/ф “Дочки-матерi”.
07.05 “Слово Предстоятеля”.
07.15 “Чекай на мене. Україна”.
09.00 “Шiсть соток”.
10.00 “Готуємо разом. Випiчка”.
11.00 Х/ф “Живе такий хлопець”.
1 3 . 0 0  Х / ф  “ О д р у ж е н н я 

Бальзамiнова”.
14.40 Х/ф “Королева бензоко-

лонки”.
16.10 Т/с “Султан мого серця”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Крутiше за всiх”.
22.25 “Великий бокс. Денис 

Берiнчик - Нiхито Аракава”.
01.00 Х/ф “Реальний Роккi”.
02.40 Х/ф “Монстр”.

ICTV
06.15 Бiльше нiж правда.
07.55 Я зняв!
09.40 Дизель-шоу.

1 0 . 5 5 ,  1 1 . 5 0  Особли во с т i 
нацiональної роботи.

12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Юрчишини”.
15.05 Т/с “Пес”.
17.05 Х/ф “Початковий код”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Стрiлець”.
21.20 Х/ф “Праведник”.
23.45 Х/ф “Без компромiсiв”.
01.30 Т/с “Кримiнолог”.

ÑТБ
06.35, 17.15, 23.30 Хата на тата.
08.15 Страва честi.
09.15 Т/с “Як довго я на тебе че-

кала”, 17-20 с.
13.15 Т/с “Список бажань”, 1-4 с.
19.00 МастерШеф. Професiонали.
Íоâèé êаíаë
03.00, 02.45 Зона ночi.
05.55, 08.05 Kids` Time.
06.00 М/с “Майлз з майбутнього”.
07.20 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.10 Таємний агент.
09.25, 11.30 Подiум.
13.30 Iмпрув шоу.
15.20 Хто зверху? (12+).
17.30 М/ф “Iлля Муромець i 

Соловей-Розбiйник”.
19.00 Х/ф “Люди в чорному”.
21.00 Х/ф “Люди в чорному 2”.
22.45 Х/ф “Знайомтеся, Дейв”.
00.40 Х/ф “Кiкбоксер: Реванш”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30 Т/с “Iнша”, 1-8 с.
15.20 Т/с “Iнша”, 9 с.
16.00 Т/с “Дочки-мачухи”, 1-3 с.
20.00 Т/с “Дочки-мачухи”.
21.00 “Дивовижнi люди”.
23.00 Т/с “Листи з минулого”, 

1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Листи з минулого”.
03.00 Реальна мiстика.
05.20 Зоряний шлях.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “102. Полiцiя”.
08.50 ДжеДАI. Дайджест.
09.45, 00.55 “Загублений свiт”.
13.30 Х/ф “Полiт Фенiкса”.
15.25 Х/ф “12 раундiв 2: Переза-

вантаження”.
17.05 Х/ф “12 раундiв 3: Блокада”.
18.35 Х/ф “Вулкан”.

20.30 Х/ф “Втеча з Шоушенка”.
23.15 Х/ф “Вуличний воїн”.
01.45 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

ÍТÍ
06.00 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
11.30 Т/с “Спецзагiн “Кобра 11”.
15.30 “Таємницi кримiнального 

свiту”.
16.35 “Втеча. Реальнi iсторiї”.
18.05 “Переломнi 80-тi”.
19.00, 02.05 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “За двома зайцями”.
21.00 Х/ф “Корсиканець”.
22.55 Х/ф “Залишенi”.
01.00 “Самооборона”.
02.35 “Випадковий свiдок”.
02.40 “Речовий доказ”.
03.40 “Професiї”.
04.10 “Легенди бандитського Ки-

єва”.
05.00 “Top Shop”.

МЕГА
06.00, 01.45 Бандитський Київ.
07.35, 01.00 Мiстична Україна.
08.25, 18.20 У пошуках iстини.
10.15 Великi танковi битви.
11.55 Таємницi матерiї.
14.55 Шалена подорож.
15.40 Галапагоси.
17.30 Полювання на рибу-монстра.
21.00 Таємницi квантової фiзики.
23.10 Правда про вiтамiни.
00.05 Фантастичнi iсторiї.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.45, 12.55 Чемпiонат Iталiї. Пе-

редмова до туру.
08.15 Порту - Лiверпуль. 1/4 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.25 Чемпiонат Англiї. Передмо-

ва до туру.
10.55 Наполi - Арсенал. 1/4 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
12.45, 15.25, 18.50, 23.25, 01.30, 

03.35, 05.40 Топ-матч.
13.25 Live. Парма - Мiлан. 

Чемпiонат Iталiї.
14.15, 16.45, 19.45 Футбол Tables.
15.55 Live. Лацiо - К`єво. Чемпiонат 

Iталiї.
17.55 Огляд матчу. Лiга Європи 

УЄФА.
18.55 Live. Ювентус - Фiорентiна. 

Чемпiонат Iталiї.
20.55 Свiт Прем`єр-лiги.
21.25 Live. Iнтер - Рома. Чемпiонат 

Iталiї.
23.40 Ман Сiтi - Тоттенхем. 

Чемпiонат Англiї.

П’яòíèця

Íåдіëя

Ñóáоòа19 квітня

21 квітня

20 квітня

  TV-4
Поíåдіëоê, 15 êâіòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» +16
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
08.00, 20.00 Єдина країна                   
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 У фокусі Європа
12.40 Євромакс
13.10, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Секрет меча»
19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.35 ТНЕУ - калейдоскоп подій                                                              
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Учні 36 ступені 

Шаоліня» 

Віâòороê, 16 êâіòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» +16
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінцій-
ні вісті

07.20, 09.50, 19.20, 22.20, 00.50, 
03.50 На гарячому 

07.35 Погляд зблизька
08.00 Єдина країна
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
11.50 «Кіндер ШОУ»
12.15 Виклик долі
12.20 Shift. Життя в цифрі
12.30 Завтра-сьогодні 
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Герой динас-

тії Сунг» 
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
22.35, 04.00 Х.ф. «Крижаний 

смерч» +16 

Ñåрåда, 17 êâіòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» +16
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінцій-
ні вісті

07.20, 09.50, 19.20, 22.20, 00.50, 
03.50 На гарячому 

07.35 Межа правди
08.30, 17.00 Відкрита зона
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
12.40 Shift. Життя в цифрі
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф. «Легенда про 

дракона» 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Західний форпост
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф.«Спокута» +16 

Чåòâåр, 18 êâіòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» +16
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінцій-
ні вісті

07.20, 09.50, 19.20, 22.20, 00.50, 
03.50 На гарячому 

07.35 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм

11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 Формула здоров’я
13.00, 02.30 Хіт-парад                  
14.00, 01.00 Х.ф. «Сезон бджіл» 

+16 
15.45, 20.25 Добрі традиції
18.40 Виклик долі
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
20.30 Євромакс
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Великий білий 

тягар» +16 

П’яòíèця, 19 êâіòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» +16
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінцій-
ні вісті

07.20, 09.50, 19.20, 22.20, 00.50, 
03.50 На гарячому 

07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.20 Година для дитини
12.40 Сім’я від А до Я
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Лос-Анжелесом 

без карти» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій                                                                                 
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.30 Єдина країна                   
22.40, 04.00 Х.ф.«Пі Джей» +16 

Ñóáоòа, 20 êâіòíя
07.00, 09.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50 На гарячому
07.35 Х.ф.«Право на пам’ять» 
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00, 00.10 Час-Tайм
10.00, 22.00 Єдина країна
10.30 Завтра-сьогодні 
11.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф.«Ціна людини» 
14.30 «Кіндер ШОУ»
14.45 Х.ф.«Бруно» 
16.30 Сім’я від А до Я
17.00 Тернопіль. 1991р. Завтра була 

Україна. Данило Чепіль
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій                                                                                 
18.00 Наші вітання
19.00 Єдина країна
19.30 У фокусі Європа
20.10 Олександр Божик, «4 стихії»
22.30, 04.00 Х.ф.«Нікчемний» +16

Íåдіëя, 21 êâіòíя
06.00 Х.ф.«Право на пам’ять» 
07.30, 16.30, 21.30 Українські 

традиції
08.00, 22.00 Єдина країна
08.40, 01.00 Час-Тайм 
09.00 Повнота радості життя
09.30 Справжня ціна
10.15 Пряма трансляція Божествен-

ної Святої Літургії з Ар-
хикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 

12.00 «Кіндер ШОУ»
12.15 Х.ф.«Бруно»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
16.25, 21.50 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті
20.00, 03.00 Огляд світових подій
22.40, 04.15 Х.ф.«Криниця для 

спраглих» 
01.15 Завтра-сьогодні
01.45 Хіт-парад

22.40 Х.ф. «Жива вода» 

  ТТБ
Поíåдіëоê,   15 êâіòíя
7.00 “Файний ранок”
8.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30  

“Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.28 “Аромати Шотландії”  
9.55 РадіоДень “Життя+” 
10.15 “UA: Фольк”
11.07 “Ранковий гість”
11.21, 20.16, 22.45 “Своя земля”
11.34 “Діалоги”
12.02 “Пліч-о-пліч” 
12.15, 15.02, 17.15 “Wise cow”
12.40 “Лайфхак українською” 
12.50 М/с “Вруміз”
13.40, 19.22, 21.50 “Тема дня”
15.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.55 ”Українська література в 

іменах”
16.05 Чудова гра 
16.32 “Супер Чуття”
17.40 “Погляд з середини” 
18.11 Т/с “Еліза”
19.50 Разом
20.52 “Спільно”
21.20 Д/ф “В Україні”
22.18 Схеми. Корупція в деталях 

Віâòороê , 16 êâіòíя
7.00 “Файний ранок”
8.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30  

“Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.28 “Аромати Шотландії”  
9.55 РадіоДень “Життя+” 
10.15 Д/ф “Сильна доля”
11.07 “Ранковий гість”
11.21, 22.45 “Пліч-о-пліч” 
11.34, 13.40, 19.22, 21.50  “Тема 

дня”
12.02, 20.16 “Своя земля”
12.15, 15.02, 17.15 “Wise cow”
12.50 М/с “Вруміз”
14.08 “Розсекречена історія”
15.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.55 ”Українська література в 

іменах”
16.05 Д/ф “Чудова гра”
16.32 “Супер Чуття”
17.40 “Погляд з середини” 
18.11 Т/с “Еліза”
19.50 Разом 
20.52 Д/ф “В Україні”
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щу-

ром-3 
22.18 “Спільно”

Ñåрåда, 17 êâіòíя
7.00 “Файний ранок”
8.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30  

“Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.28 “Аромати Чілі”  
9.55 РадіоДень “Життя+” 
10.15 “UA: Фольк”
11.07 “Ранковий гість”
11.21, 22.18 “Своя земля”
12.02 “Пліч-о-пліч” 
12.15, 15.02, 17.15 “Wise cow”
12.40 “Лайфхак українською” 
12.50 М/с “Дуда і Дада”  
13.40,  21.50  “Тема дня”
14.08 “Розсекречена історія”
15.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.55 “Українська література в 

іменах”
16.05 Чудова гра 
17.40 “Погляд з середини” 
18.11 Т/с “Еліза”
19.22 “Тема дня”
19.50 Спільно   
20.16 “StopFakeNews”
20.52 “Наші гроші”
21.20 “Разом”
22.30 #@)[]?$0 з Майклом Щу-

ром-3 

Чåòâåр, 18 êâіòíя
7.00 “Файний ранок”
8.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30  

“Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.28 “Аромати Чілі”  
9.55 РадіоДень “Життя+” 
10.15 Д/ф “Сильна доля”
11.07 “Ранковий гість”
11.20 “Пліч-о-пліч” 

13.40, 13.40, 19.22, 21.50  “Тема 
дня”

12.00 “Своя земля”
12.15, 15.02, 17.15 “Wise cow”
12.50 М/с “Дуда і Дада”  
14.08 “Розсекречена історія”
15.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.55  ”Українська література в 

іменах”
16.05 Чудова гра 
16.32 “Супер Чуття”
17.40 “Погляд з середини” 
18.11 Т/с “Еліза”
19.50 #ВУКРАЇНІ 
20.16 “Своя земля”
20.52 Вибори як детектор політич-

ної нації
21.20 “Спільно”
22.18 “Наші гроші”
22.45 StopFakeNews 

П’яòíèця, 19 êâіòíя
7.00 “Файний ранок”
8.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30  

“Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.28 “Аромати Чілі”  
9.55 РадіоДень “Життя+” 
10.15 “UA: Фольк”
11.07 “Ранковий гість”
11.21 “Своя земля”
13.40,  19.20  “Тема дня”
12.02 Пліч-о-пліч  
12.15, 15.02, 17.15 “Wise cow”
12.40 “Лайфхак українською” 
12.50 М/с “Дуда і Дада”  
14.08 “Розсекречена історія”
15.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.55  ”Українська література в 

іменах”
16.05 Чудова гра 
16.32 “Супер Чуття”
17.40 “Погляд з середини” 
20.00 Передвиборні теледебати 

між кандидатами на пост 
21.05 Зворотний відлік

Ñóáоòа, 20 êâіòíя
7.00 М/с“Принцеса Сіссі”
8.00 “Файний ранок”
9.30 “Країна на смак”
10.26 “Аромати Греції” 
10.53, 18.05 “UA: Фольк”
11.44 “Хто в домі хазяїн?”
12.12 “Мегаполіси”
12.3, 20.35, 22.45 Лайфхак укра-

їнською
12.46 “Модуль знань” 
13.26 “Українська читанка”
13.40 “Тема дня”
14.08 “Розсекречена історія”
15.02 “Wise cow”
15.15 “Книжкова лавка. ТОП 7”
16.11 Українська література в 

іменах
16.32 “Двоколісні хроніки” 
17.10 Д/ф “Сильна доля”
19.00 “Новини”
19.10 “Діалоги”
19.50 “Своя земля”
20.05 #ВУКРАЇНІ 
21.00 Телесеріал “Монро”
21.50 “Букоголіки”
22.18 #МузLove з Любою Мо-

розовою

Íåдіëя, 21 êâіòíя
7.00 “Казки, перевірені часом” 
8.10 Додолики
8.30 “Файний ранок”
9.30 Візитівки Карпат
9.40 “UA: Фольк”
10.35 “Кардинал Любомир Гузар”
11.00 ПАСХАЛЬНА СЛУЖБА 

БОЖА ТА АПОСТОЛЬ-
СЬКЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ 
ДЛЯ РИМА й ЦІЛОГО СВІ-
ТУ СВЯТІШОГО ОТЦЯ 
ФРАНЦИСКА З ПЛОЩІ 
СВ. ПЕТРА В РИМІ

13.30, 17.00, 19.00 Новини
13.40, 19.20 “Тема дня”
14.05 Країна на смак 
15.00 “Аромати Греції” 
15.25 “Букоголіки”
15.50 Лайфхак українською
16.05 Візитівки Карпат
16.15 “Двоколісні хроніки” 
17.15 Д/ф “Сильна доля”
18.00 Ювілейний концерт гурту 

“Піккардійська терція” 
18.30 Д/ф “В Україні”
20.00 “Зворотний відлік. Ніч ви-

борів”
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- Під час досудового розслі-
дування було встановлено, що 
сільський голова неодноразово 
натякав підприємцю, що може 

вплинути на рішення сесії сіль-
ської ради щодо позитивного 
вирішення питання. Коли дізна-
вся, що прохач має на меті за-

йматися на орендованій землі 
виробництвом сонячної енергії, 
за кожен гектар встановив так-
су – 350 умовних одиниць. Зу-
стрічі в сільраді тривали доти, 
допоки підприємець не пого-
дився заплатити, – розповіли в 
обласному управлінні поліції.

Забирати гроші чиновник 

поїхав до райцентру, там його 
затримали правоохоронці.

- За одержання неправомір-
ної вигоди йому загрожує від 
750 до 1,5 тисяч неоподатко-
вуваних мінімумів доходів гро-
мадян або позбавлення волі на 
термін від 2 до 5 років, – відзна-
чили у поліції. 

- Настоятель храму протоієрей 
Василь Дідик розповів, що ванда-
ли осквернили найбільші святині 
храму. Напрестольне Євангеліє з 

вирваними сторінками і антимінс 
згодом знайшли у лісі. Також зло-
вмисники пошкодили орнамент 
на стіні храму, ікону Іова Почаїв-

ського, вибили вікно під куполом. 
У печері під храмом вони пони-
щили ікони Спасителя, Божої Ма-
тері, Святого Миколая. Від напа-
ду невідомих постраждала і ста-
ровинна ікона «Христос і вівці» на 
підйомі до храму: на обличчі Спа-
сителя намалювали перевернуті 
хрести, - розповіли в єпархії.

Судячи із залишених слідів, 
вандали вилізли на купол храму і 

мали намір скинути хрест. Протее, 
це їм не вдалося.

Священики припускають, що 
наругу над святинями вчинили не 
звичайні хулігани, а члени якоїсь 
секти. Про це, принаймні, свідчать 
написи, які вони залишили на іко-
нах. Та й гроші, котрі були у храмі, 
зловмисників не зацікавили. 

За словами настоятеля, це не 
перший випадок богохульства на 

Божій горі останнім часом. 
- У неділю Торжества право-

слав’я у печері були пошкоджені 
ікони. Тоді ми до правоохоронців 
не зверталися. Пошкодження були 
незначними, й ми думали, що це 
дрібне хуліганство. Як з’ясувалося, 
вандали діють цілеспрямовано, – 
сказав протоієрей Василь Дідик. 

Наразі поліція розслідує ці ви-
падки.

Поліція 
закликає 

здати зброю 
добровільно
Незаконне зберігання - 

загрожує кримінальною 
відповідальністю

20 одиниць зброї за 
перший тиждень 
квітня принесли 

до відділів поліції жителі 
Тернопільської області. 
Небезпечні предмети 
несуть до правоохоронних 
органів у рамках 
місячника добровільної 
здачі зброї. Він триватиме 
з 1 по 31 квітня.

Серед зданого - 18 мислив-
ських гладкоствольних руш-
ниць та два ножі. Принесли сві-
домі громадяни і 25 боєприпасів 
та чотири газових пістолетів.

- Незаконне зберігання 
зброї, боєприпасів і вибухів-
ки є злочином, який передба-
чає кримінальну відповідаль-
ність, а також причиною не-
щасних випадків, - розповіли в 
обласному управлінні поліції. 
На жаль, такі випадки почасті-
шали і трапляються як з дорос-
лими, так і з  неповнолітніми. 
Проте громадяни, які добро-
вільно здадуть до поліції не-
безпечні предмети, що зберіга-
ються у них незаконно, звіль-
няються від кримінальної від-
повідальності. Більше того, 
якщо вони у визначений тер-
мін добровільно здадуть мис-
ливську вогнепальну, холодну, 
газову зброю, то надалі, після 
оформлення відповідних доку-
ментів, у них є можливість за-
реєструвати її в особисту влас-
ність і використовувати  на за-
конних підставах.

До співробітників Тер-
нопільського відділу 
поліції надійшло по-

відомлення від 71-річної 
тернополянки про те, що 
з її квартири пропали ко-
шти – 10 тисяч гривень. 

Поліцейські взялися з’ясовува-
ти обставини зникнення грошей і 
дізналися, що напередодні до ста-
ренької заходили дві жінки, які 
назвалися працівницями тепло-
комуненерго.

- Зі слів пенсіонерки, до неї 
близько обідньої пори у две-
рі хтось постукав. Старенька від-
чинила і побачила перед собою 
двох жінок, котрі запевняли: на-
дають допомогу щодо отриман-
ня компенсації за користування 
центральним опаленням. Наївна 
пенсіонерка впустила до хати не-
знайомок. Після їх візиту гроші 

зникли, - розповіли в обласному 
управлінні поліції.  

Зі слів сусідів пенсіонерки по-
ліцейські склали приблизні опи-
си зловмисниць. Старша – на ви-
гляд 60 років, повної статури, 
була одягнена  в білу куртку, світ-
лу шапку, чорні штани, кросівки 
світлого кольору. Її спільниці при-
близно 40-45 років середньої ста-
тури, була одягнена в чорну курт-
ку та чорну шапку. Розмовляли 
російською.

Поліцейські застерігають жи-
телів області не довіряти незна-
йомцям і не пускати їх до власних 
осель. 

- Пройдисвіти можуть пред-
ставлятися співробітниками різ-
них соціальних, комунальних 
служб, пропонувати дешевий то-
вар, або навіть вигідний обмін ва-
люти. Будьте пильні та обережні, 
- кажуть у поліції.

«На обличчі Спасителя намалювали  
перевернуті хрести» 
На Божій горі вандали осквернили храм Святої Трійці 

у ніч на Благовіщення, з 6 на 7 квітня, невідомі 
вчинили напад на храм Православної церкви 
україни. розбивши вікно у вівтарі, проникли в 

храм Святої Трійці на Божій горі, що біля села Великі 
Бережці Кременецького району. Про це повідомили у 
Тернопільській єпархії Православної церкви україни.

Вимагав за кожен гектар 
землі 350 доларів

Поліція передала до суду обвинувальний акт  
щодо сільського голови з Бережанського району 

Чоловіка звинувачують у вимаганні коштів у 
підприємця. За даними слідства, сільський 
голова вирішив отримати за надання в оренду 10 

гектарів землі хабар у 3,5 тисячі доларів.

Як повідомили 
у прес-службі 
прокуратури 

області, чиновник узяв 
5 тисяч гривень.

За даними слідства, ко-
шти він одержав від заявни-
ка за реєстрацію декларації 
про готовність до експлуата-
ції об’єкта щодо будівництва 

житлового будинку в населе-
ному пункті. 

Посадовцю повідомлили  
про підозру за ч.3 ст. 368 КК 
України (одержання непра-
вомірної вигоди службовою 
особою).

Зараз вирішується питан-
ня щодо обрання чиновнику 
запобіжного заходу та відсто-
ронення від посади.

На Тернопільщині затримали з хабарем 
начальника відділу державного архітектурно-

будівельного відділу однієї з міських рад

На хабарі затримали 
посадовця міськради

Шахраї знову  
обкрадають  
пенсіонерів
Невідомі зловмисниці представилися працівницями 

комунального підприємства
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Насіння чіа, яке також 
називають іспанською 
шавлією, зараз на піку 

своєї популярності.

Чіа - один з найпопулярніших 
суперфудів наших днів, який, на 
думку дієтологів, здатний очисти-
ти організм від токсинів, поліпши-
ти роботу кишечника і навіть омо-
лодити організм.

Будучи джерелом білка, кліт-
ковини, кальцію, антиоксидантів 
і Омега-3, чіа завоював популяр-
ність серед шанувальників здоро-
вого харчування у всьому світі.

КІлЬКА фАКТІВ
У наукових колах вважають, 

що користь чіа сильно перебіль-
шена, однак також підтверджують, 
що воно має низку переваг для 
здоров’я.

Так, дослідження показують, 
що насіння чіа сприяє схудненню. 

Зокрема, раніше вченими було до-
ведено, що клітковина та рослин-
ні жири, що містяться в насінні чіа, 
здатні знижувати апетит.

Крім того, вчені підтверджу-
ють, що порція чіа містить більше 
кальцію, ніж порція шпинату або 
брокколі, проте акцентують увагу 
на тому, що за змістом кальцію чіа 
все ж поступається тим же молоч-
ним продуктам або тофу.

ЯК ГоТуВАТи
Насіння чіа використовують, 

як в сирому вигляді, так і в якос-
ті борошна. У початковому вигля-
ді насіння чіа, яке не має яскраво 
вираженого смаку, можна додава-
ти практично в усі готові страви, 
включаючи салати, омлети, м’ясо 
і рибу, тим самим покращуючи їх 
поживну цінність.

У свою чергу, подрібнивши на-
сіння чіа, можна легко отримати 
корисне борошно, яке зазвичай до-

дають в тісто для солодкої випічки 
або хліба. Також додають борошно 
в каші і смузі.

Популярне використання чіа в 
поєднанні з рідиною - наприклад, 
з соком або йогуртом. Попередньо 
насіння слід замочувати - приблиз-
но на 30-50 хвилин. За цей час на-
сіння набухає і в рази збільшуєть-
ся в обсязі, набуваючи желеподіб-
ної консистенції. При попередньо-
му замочуванні чіа також можна 
використовувати з ягодами і фрук-
тами як основу для корисного де-
серту. Крім того, насінням чіа час-
то замінюють яйця в тісті, робля-
чи суперфуд абсолютно незамін-
ним продуктом для веганів і тих, 
хто дотримується дієти або посту.

За даними шанувальників чіа, 
насіння є чудовою альтернативою 
крохмалю і інших популярних, але 
не дуже корисних загусників для 
соусів, киселів і навіть супів.

З приходом весни 
стартував сезон 
лісового дикого 

часнику - черемші, яка 
занесена до Червоної книги 
україни. Збір і нелегальний 
продаж цієї трав’янистої 
рослини заборонені і 
караються штрафом. 
однак черемшу можна 
виростити на своїй ділянці 
або придбати з особистих 
городів господинь.

Ведмежа цибуля, як ще на-
зивають черемшу в народі, сла-
виться своїми корисними влас-
тивостями, зокрема, потужни-
ми антибактеріальними і анти-
септичними, бактерицидними і 
фунгіцидними діями, а також ві-
тамінним складом.

Черемша поширена в краї-
нах Європи, де її широко вико-
ристовують в їжу. Зокрема, в Че-
хії, Англії та Німеччині з диким 
часником прийнято пекти пи-
роги і хліб, а також додавати в 
салати та гарячі страви. Однак 
в європейських країнах, за ви-
нятком Литви і Латвії, рослина 
не занесена до Червоної книги, 
а значить - її можна купити ле-
гально.

В Україні, де рідкісну росли-
ну винищують тоннами для по-
дальшого продажу на стихій-
них ринках, черемшу купити 
легально можна лише у вигля-
ді насіння. Вирощувати росли-
ну на своїй ділянці в Україні до-
зволено, а її насіння доступне 
для придбання у багатьох укра-
їнських агрофірм. До того ж, ви-
ростити черемшу досить про-
сто, адже рослина невибагли-
ва і приживається практично в 
будь-якому ґрунті. Головне - ви-
саджувати її в тіні.

КориСТЬ
Черемша - справжнє джерело 

вітамінів, мікроелементів, міне-
ральних речовин і амінокислот.

Вона містить велику кіль-
кість вітаміну С, ефірні масла, 
фітонциди і лізоцим, вважаєть-
ся ефективним профілактич-
ним засобом при гострих респі-
раторних захворюваннях. Вед-
межа цибуля стимулює апетит, 
покращує роботу травної систе-
ми і знижує ризик розвитку за-
хворювань щитовидної залози.

Черемшу також часто засто-
совують при авітамінозі. Осо-
бливо корисно її вживати ран-
ньою весною, коли організм го-
стро потребує вітамінів і міне-
ралів після зими.

Крім того, доведена користь 
черемші для серцево-судинної 
системи. Ведмежа цибуля стиму-
лює роботу серця і очищає кров, 
а також знижує артеріальний 
тиск і ризик інсульту. Звичайний 
часник, як відзначають фахівці, 
також має властивості позитив-
но впливати на роботу серцево-
судинної системи, однак черем-
ша дає більш потужний ефект.

ШКоДА І ДЕННА НормА
Фахівці рекомендують не 

зловживати черемшею, яка при 
нерозумному вживанні може ви-
кликати безсоння, головні болі 
і розлад шлунка. За різними да-
ними, денна норма черемші ко-
ливається від 10 до 25 листків.

У свою чергу, відмовитися 
від вживання черемші слід тим, 
хто страждає від холециститу, 
гепатиту, панкреатиту, вираз-
ки шлунка, гастриту і епілепсії. 
Потужна збудлива дія рослини 
на травлення може негативним 
чином вплинути на роботу хво-
рого шлунка і кишечника.

Крім поживних влас-
тивостей, сало до-
помагає зміцнювати 

імунітет, адже захисні сили 
організму активізуються 
під впливом речовин, які 
містить цей продукт.

Про це заявила група міжна-
родних вчених, яка оприлюдни-
ла результати дослідження щодо 
властивостей сала.

Науковці вивчили складо-
ві компоненти сала і визначи-
ли, що продукт багатий на віта-
міни В12 та С. Також у салі є мар-
ганець, залізо і селен, які, зазви-
чай, містяться у горіхах, гречці та 
вівсянці.

Фахівці рекомендують сало 
перетерти, додавши туди гвозди-
ку, імбирний корінь і корицю. Цю 
суміш корисно вживати щодня по 
чотири ложки.

За підвищеної темпера-
тури організму не можна 
пити гарячі напої. Вони тіль-
ки пришвидшують зростан-
ня температури, а також про-
вокують додаткову закладе-
ність, біль і кашель. Під час 
застуди найкраще пити те-
плі чаї, компоти, відвари та 
звичайну теплу воду.

Також під час вірусних за-

хворюваннях шкідливо збива-
ти температуру нижчу 38 °C. 
Як рекомендують лікарі, жа-
рознижуючі засоби необхідно 
приймати тоді, коли позначка 
на термометрі досягла 38,5°С. 

У жодному разі не мож-
на лікуватися народними ме-
тодами – гірчичниками, бан-
ками, ваннами для ніг, кар-
топляною парою тощо. Адже 

такі методи інколи навіть мо-
жуть погіршити перебіг хво-
роби.

До слова, медики радять 
для профілактики застуд і гри-
пу включати в раціон напої та 
продукти, що здатні зміцни-
ти організм. Серед них – тепле 
молоко з мінеральною водою, 
чай з ехінацеєю, напій з шип-
шини, компот із сухофруктів.

Залізовмісний білок ге-
моглобін є дуже важли-
вим в організмі людини, 

оскільки він постачає кис-
нем всі клітини. Тож, якщо 
його рівень падає – кліти-
нам не вистачає енергії для 
нормального функціону-
вання.

Усім відомо, коли в організмі 
падає рівень гемоглобіну, у люди-
ни починають мерзнути руки та 
ноги, паморочиться у голові, від-
чувається млявість, втома, голо-
вний біль, сонливість та інше. Рі-
вень гемоглобіну можна підніма-
ти спеціальними препаратами, але 
можна вдатися до більш корисно-
го і простого способу – за допомо-
гою смачних продуктів, які наси-
тять організм необхідними еле-
ментами.

Халва містить найбільше залі-

за. Особливо цінною буде кунжут-
на халва, в 100 грамах якої є 50 мг 
заліза. 100 г соняшникової халви 
містять 33 мг заліза.

Цей продукт ще й позитив-
но впливає на роботу нервової, 
серцево-судинної та кісткової сис-
тем, адже халва містить ще магній, 
калій, мідь, цинк, вітаміни С, Е та В.

Печінка містить вітаміни Е, 
К, Н, В, мідь, залізо, фосфор, калій, 
магній та натрій. При надто низь-
кому гемоглобіні медики реко-
мендують їсти хоча б 100 г страв з 
печінки щодня.

Буряк багатий на залізо, амі-
нокислоти і вітаміни. Окрім того, 
він добре очищає печінку, може 
уповільнити старіння організму 
та суттєво знизити ризик серцево-
судинних захворювань.

Сухофрукти містять в 4-5 ра-
зів більше заліза, ніж свіжі фрук-
ти. Чорнослив, курага, сушені 

яблука, фініки, інжир покращу-
ють стан серцево-судинної систе-
ми, нормалізують обмінні проце-
си в організмі та підвищують пра-
цездатність.

100 г морської капусти міс-
тить 12 мг заліза. Також цей про-
дукт має чимало інших мінера-
лів, які добре впливають на робо-
ту всіх органів і систем організму.

Такі крупи, як гречка і ві-
всянка також допоможуть підня-
ти гемоглобін. Але в жодному разі 
не можна їсти гречку з молоком, 
адже продукти, що містять кальцій, 
перешкоджають засвоєнню заліза.

Горіхи містять вітаміни А, Е, 
групи В, магній, калій, кобальт, 
омега-3 кислоти та рослинний бі-
лок. Для підвищення рівня гемо-
глобіну в крові достатньо з’їдати 
5-6 штук на день. Також горіхи чу-
дово зміцнюють імунітет та зніма-
ють втому.

Як не можна лікувати застуду: 
важливі правила

Чому потрібно регулярно  
їСТи САЛО:  цікаві факти

Що це таке, як його 
правильно їсти 
і в чому користь

Найперше, не можна приймати анти-
біотики без рекомендації лікарів. Зо-
крема, їх не треба вживати на почат-

кових стадіях респіраторних вірусних ін-
фекцій, адже це лише руйнує імунітет і ви-
робляє в організмі стійкість до їхньої дії. 

Чим корисна 
черемша 
і чому її 
називають 
суперїжею

ЧІА. 

Як підвищити рівень  
гемоглобіну у крові: 
топ-7 продуктів
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Спагеті з фрикадельками

ПоТрІБНо: 500 г спагеті, 800 г кон-
сервованих томатів у власному соку, 250 
г яловичого фаршу, 250 г свинячого фар-
шу, 2 шматочки черствого хліба (попе-
редньо видалити шкірку), кілька лист-
ків свіжого базиліку, 1 гілочка свіжого 
розмарину, половинка сушеного перцю 
чилі, 1 яйце, морська сіль і мелений чор-
ний перець.

ПриГоТуВАННЯ: подрібнити 2 шма-
точки черствого хліба до стану дрібної 
крихти. Порізати листя базиліку і розма-
рину. У великій мисці змішати  яловичий 
і свинячий фарш. Покришити перець 
чилі, додати сире яйце і крихти з хліба, 
посолити, поперчити, змішати і розкача-
ти кульки діаметром 1,5 см (в середньо-
му, їх повинно вийти 40 штук). Виклас-
ти консервовані томати у велику сково-
рідку і поставити на повільний вогонь. 
В іншу сковороду влити столову лож-
ку оливкової олії, поставити на середній 
вогонь, викласти фрикадельки і обсма-
жувати їх протягом 5-10 хвилин до утво-
рення золотистої скоринки. Переклас-
ти підрум'янені фрикадельки в сковоро-
ду до соусу, перемішати, накрити криш-
кою і залишити тушкуватися до повної 
готовності фрикадельок.

За 10 хвилин до готовності фри-
кадельок, опустити спагеті в киплячу 
підсолену воду і варити до повної го-
товності, періодично помішуючи. Коли 
спагеті досягнуть стану "аль денте" (за-
лишаться твердуватими, але не будуть 
жорсткими), відкинути на друшляк. До-
дати їх до фрикадельок в соусі. Або роз-
класти по глибоких тарілках, зверху по-
класти фрикадельки і полити соусом, 
прикрасити тертим пармезаном, лис-
тям базиліку і декількома краплями 
оливкової олії.

Курячі котлети нашвидкуруч

ПоТрІБНо: куряче філе 500-750 г, 
цибуля – 1 шт., зелена цибуля -1-2 шт., 
часник - 3-4 шт., яйце - 1 шт., морква се-
редня - 2 шт., хліб білий або сірий - 4-5 
скибочок, молоко - 200 мл, сіль за сма-
ком, чорний мелений перець за сма-

ком, зелень, олія рослинна для смажен-
ня - 40-50 г.

ПриГоТуВАННЯ: підготувати про-
дукти, нарізати невеликими шматочка-
ми. Всі інгредієнти для фаршу з'єднати 
і змолоти за допомогою блендера або 
перемолоти кухонним комбайном чи 
за допомогою м'ясорубки. З отримано-
го фаршу за допомогою столової лож-
ки сформувати котлети. Розігріти сково-
роду з рослинною олією на середньому 
вогні. Щоб котлети вийшли акуратними 
і добре присмажилися, візьміть 2 столо-
ві ложки. Однією зачерпніть фарш, а ін-
шою накрийте зверху для формування 
котлетки округлої форми. Обережно по-
кладіть сформовану котлету на сковоро-
ду з гарячою олією. Смажити котлети з 
кожного боку до готовності.

Салат з тунцем і яйцем

ПоТрІБНо: баночка тунця у власно-
му соку, 1 відварене яйце, листя салату, 
помідор, огірок. Для заправки: 1 ч. л. гір-
чиці + 1 ч. л. оливкової олії, сіль і перець.

ПриГоТуВАННЯ: яйце порізати ку-
биками, помідор і огірок помити, порі-
зати кубиками. Листя салату порвати 
на невеликі шматки. Змішати гірчицю, 
оливкову олію, сіль, перець. Усі інгреді-
єнти помістити у велику миску, додати 
заправку. Все ретельно перемішати.

Запечена картопля  
з курячим філе

ПоТрІБНо: 500 г курячого філе, 800 
г картоплі, 1 шт. моркви, 1 шт. цибулі, 1 
шт. перцю солодкого, 1/2 ч. л. спецій для 
курки, 2 ст. л. оливкової олії, сіль за сма-
ком.

ПриГоТуВАННЯ: нарізати карто-
плю часточками середнього розміру. 
Після чого рівномірним тонким шаром 
викласти на деко. Далі викласти дріб-
но нарізану цибулю, полити оливко-
вою олією і посолити. Куряче філе, по-
солити, додати спецій і викласти звер-
ху на нарізану картоплю. Наступним 
шаром додати перець. Поставити в ду-
ховку на 1 годину при температурі 180 
градусів.

Скумбрія під гірчичним соусом 
від Інни Сотніченко

люблю скумбрію у всіх її можли-
вих варіантах приготування. Цього 
разу пропоную запекти рибку в гір-
чичному соусі. Вона підкорить вас 
своїм смаком, ароматом та соковитіс-
тю. Готується легко і швидко.

ПоТрІБНо: скумбрія - 2 шт., цибуля - 
1 шт., сметана (можна майонез) - 2 ст. л., 
соєвий соус - 3 ст. л., гірчиця - 2 ст. л.

ПриГоТуВАННЯ: скумбрію очисти-
ти від нутрощів, помити і нарізати на по-
рційні шматочки. Цибулю почистити і на-
різати кільцями. Для соусу змішати гір-
чицю, сметану і соєвий соус до однорід-
ності. Сіль додавати не потрібно. Скумб-
рію залити соусом і залишити хвилин на 
20-30, щоб промаринувалася. Перекла-
діть рибу у форму для запікання (на кіль-
ця цибулі) і відправте в духовку на 25-30 
хвилин при температурі 180 градусів. За 
потреби прикрийте фольгою. Дочекайте-
ся поки скумбрія трохи підрум’яниться. 
Квасоля з тушкованими овочами

ПоТрІБНо: біла квасоля - 1 склянка, 
ріпчаста цибуля - 150 г, помідори свіжі 
чи у власному соці - 200 г, морква - 250 
г, часник - 2-3 зубчики, лавровий лист - 
1 шт., соняшникова олія для смаження, 
сіль, чорний мелений перець.

ПриГоТуВАННЯ: суху квасолю зали-
ти водою і залишити на ніч. Потім залити 
чистою водою, довести до кипіння, додати 
лавровий лист, посолити, накрити криш-
кою і на малому вогні варити приблизно 
1-1,5 год. до готовності. Щоб квасоля не 
полущилася, її слід залишити на деякий 
час у воді, де вона варилася. Після того, як 
вода охолоне, квасолю відкинути на друш-
ляк. Цибулю очистити від шкірки і наріза-
ти півкільцями. Очищену моркву потерти 
на крупній терці. Помідори опустити на 20 
секунд в окріп, остудити під струменем хо-
лодної води, зняти шкірку і подрібнити в 
блендері або дрібно порізати ножем. По-
різану цибулю обсмажити на соняшнико-
вій олії до прозорого стану. Додати моркву, 
трохи посолити і на невеликому вогні туш-
кувати приблизно 10 хв., поки морква до-
бре не зм’якне. Потім до моркви з цибулею 
додати подрібнені томати і вже на серед-
ньому вогні, періодично помішуючи, туш-
кувати ще 5 хв. Після цього до овочів ви-
класти зварену квасолю, перемішати. При 
потребі досолити, поперчити, витиснути 
через прес часник, знову перемішати і від-
ставити з вогню. При подачі страву посипа-
ти січеною зеленню петрушки чи кінзи. 

Булгур з овочами  
від Інни Сотніченко

В східних країнах булгур - один з 
найпоширеніших гарнірів до м'ясних, 
рибних і овочевих страв. Булгур - 
ніщо інше, як пшениця, зібрана в пе-
ріод молочної стиглості, висушена, 
пропарена, очищена від висівок і по-
дрібнена.

Це крупа, яка легко засвоюють-
ся організмом, відмінно перетравлю-
ється і має, як мінімум, п'ять переваг 
- ситна, не псує фігуру, смачна, корис-
на і недорога. 

ДЕКІлЬКА ПорАД:
 щоб смак каші був більш насиче-

ним, рекомендую кілька хвилин обсма-
жити суху крупу на вершковому маслі;
 при виборі каструлі враховуйте, 

що крупа буде активно вбирати воду та 
збільшиться в об’ємі приблизно вдвічі-
втричі. Також потрібно залишити до-
статньо вільного місця для овочів.
 якщо відварити булгур лише з ово-

чами, ви отримаєте вегетаріанську страву 
чи гарнір. Якщо ж додати шматочки кур-
ки, свинини, яловичини чи іншого м'яса, 
вийде повноцінна самостійна страва.

ПоТрІБНо: булгур - 1 скл., вершко-
ве масло (для смаження) - 2 ст. л., вода 
- 2 - 2,5 скл., готова овочева суміш (або 
будь-які овочі за смаком) - 400 г, сіль, пе-
рець - за смаком.

ПриГоТуВАННЯ: в каструлі розігрі-
ти вершкове масло і обсмажити булгур 
на середньому вогні (прямо в кастру-
лі) хвилини 2-3, помішуючи. Готовність 
можна визначити за запахом, повинен 
з'явитися горіховий аромат. Потім дода-
ти воду та овочі, накрити кришкою і ва-
рити 15-20 хвилин на повільному вогні 
(до повного випаровування води).

Сирна запіканка з вишнями

ПоТрІБНо: 400 г сиру, 3 яйця, 100 
мл. молока,100 г цукру, 40 г крохмалю 
кукурудзяного, вишні.

ПриГоТуВАННЯ: сир змолоти або 
перетерти через сито. Додати жовтки, 
половину цукру, молоко і крохмаль. Зби-
ти все у блендері. Білки збити з цукром, 
ввести в сирну суміш, викласти у форму. 
Розігріти духовку до 180 градусів. Впіка-
ти 30-40 хвилин. Охолодити і вийняти 
з форми. Можна полити вишневим соу-
сом. Вишні залити водою, довести до ки-
піння і добавити крохмаль. Трішки про-
варити, далі охолодити і полити сирну 
запіканку.

Напевно, кожен запитував себе: що приготувати на 
вечерю. Адже, з одного боку, не хочеться довго поратись 
на кухні, а з іншого - хочеться смачної домашньої їжі. 
Тому ми пропонуємо вам рецепти страв, які ви зможете 
приготувати на вечерю дуже швидко і при цьому будете 
насолоджуватись їх смаком.

Вечеряємо 
смачно і корисно
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Відповіді

ТзоВ ВКф "Інпромсервіс лТД" запрошує пра-
цівників 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 до-

вкілля: «Видобування корисної копалини на Пиш-
ківському родовищі суглинку, розташованого в Бу-
чацькому районі Тернопільської області» відбудуть-
ся об 11 годині  8 травня 2019 р.  у приміщенні   сіль-
ської ради по вул. Горішня, 46 с. Трибухівці Бучаць-
кого району Тернопільської області.

Тернопільський  національний  
економічний університет 

IV рівня акредитації відповідно до Закону 
України «Про вищу освіту» 

оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади 

старшого викладача кафедри 
менеджменту та публічного управління.

Вимоги до кандидатур на посаду: науковий сту-
пінь кандидата наук.  

Термін подання документів – один місяць з дня 
опублікування оголошення. 

Перелік документів, які подаються на ім’я рек-
тора університету: заява про участь у конкурсі; осо-
бовий листок з обліку кадрів; автобіографія; засвід-
чені в установленому порядку копії документів про 
вищу освіту, наукові ступені і вчені звання; список на-
укових та навчально-методичних праць і винаходів.

Додаткова інформація щодо основних функціо-
нальних обов'язків, розміру та умов оплати праці на-
дається кадровою службою. (Працівники ТНЕУ для 
участі у конкурсі подають заяву на ім'я ректора, онов-
лений список наукових та навчально-методичних 
праць).

Документи надсилати за адресою: 
ТНЕУ, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020. 
Детальніше з умовами конкурсу можна ознайоми-

тись у вченого секретаря ТНЕУ за тел. (0352) 47-50-62.

Не забудьте повідомити у податкову 
про найманого працівника

+38 (0352) 42 31 31 | +38 (067) 350 05 01

Нотаріус
Терещук 
Лілія Іванівна

м. Тернопіль, вул. Чорновола, 4
(у приміщенні головної пошти, 2-й поверх)

Головне управління ДФС у Тер-
нопільській області нагадує: пові-
домлення про прийняття праців-
ника на роботу подається власни-
ком підприємства, установи, органі-
зації або уповноваженим ним орга-
ном (особою) чи фізичною особою 
до територіальних органів Держав-
ної фіскальної служби за місцем облі-
ку їх як платника єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування до початку робо-
ти працівника одним із таких спосо-
бів: засобами електронного зв’язку з 

використанням електронного циф-
рового підпису відповідальних осіб; 
на паперових носіях разом із копією 
в електронній формі; на паперових 
носіях, якщо трудові договори укла-
дено не більше, ніж із п’ятьма особа-
ми. 

Повідомлення подається до по-
чатку роботи працівника за формою, 
згідно з додатком до постанови Каб-
міну від 17 червня 2015 року №413. 

Працівник не може бути допуще-
ний до роботи без укладення трудо-
вого договору, оформленого нака-

зом чи розпорядженням власника 
або уповноваженого ним органу, та 
повідомлення до територіальних ор-
ганів Державної фіскальної служби 
за місцем обліку про за місцем облі-
ку їх як платника єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування за формою згідно 
з додатком до початку роботи пра-
цівника за укладеним трудовим до-
говором. 

Сектор комунікацій 
Головного управління ДфС  

у Тернопільській області.
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ГОРОСКОП
З 3 по 9 квітня

ОВЕН
Ви навчитеся робити гроші з 
нічого, тільки не сприймай-
те цю фразу буквально і не 
купуйте пензлик iз фарба-
ми для малювання купюр. 
Просто всі ваші ідеї люди 
почнуть сприймати як гені-
альні.

ТЕЛЕЦЬ 
Більше мовчiть і не діліться 
планами. У вашому випадку 
вислiв «мовчання - золото» 
може не спрацювати, тому 
оцінiть самі, скільки коштує 
одне ваше слово, висловлене 
по суті.

БЛИЗНЮКИ 
Розумова праця принесе 
вам більше капіталів, ніж 
фізична робота. Тому вчіть 
мови, більше читайте і про-
буйте себе в новій справі. 
Пам’ятайте, що кількість 
майже завжди переростає в 
якість.

РАК 
Декому з вас випаде шанс 
змінити професію, не про-
пустіть його. Вам надійдуть 
цікаві та вигідні пропозиції, 
деякі з них будуть від давніх 
друзів.

ЛЕВ 
Друзi допоможуть вам розі-
братися в тонкощах нової 
справи, а вам залишиться 
лише одягнутися для солід-
ності. Особисте життя також 
складеться непогано, ви про-
сто купатиметеся в коханнi.

 ДІВА 
На цьому тижнi слово «нудь-
га» не для вас. Любовних 
пригод буде море, тільки по-
старайтеся іноді виринати і 
озиратися. Фiнансовi пере-

говори будуть удалими.
ТЕРЕЗИ 

Вiдвiдайте салони краси 
та модні магазини, нехай у 
майбутніх обранців не зали-
шиться жодного шансу вря-
туватися. Однак у низці ро-
манів не пропустите зустріч 
з єдиною і довгоочікуваної 
половинкою.

 СКОРПІОН 
Ваш нестандартний підхід 
до будь-якої справи може 
стати в нагоді - поки всі ді-
ють за правилами, ви будете 
вже далеко. У компаньйони 
краще брати таких швидких 
людей, як і ви самі.

СТРІЛЕЦЬ 
На горизонті може замаячи-
ти майбутній обранець, під-
готуйтеся до побачення, все 
має бути на висоті. Рiвних 
вам у питаннях зваблюван-
ня не знайдеться, але під-
страхуватися не завадить.

 КОЗЕРІГ 
 Ваше бажання здобути вла-
ду може здійснитися. Але не 
забудьте, що за блискучою 
мішурою з найкрасивіших 
кабінетів і довгоногих се-
кретарок ховається наполе-
глива праця, безсонні ночі та 
нескінченні підступи конку-
рентів.

 ВОДОЛІЙ 
У вас буде надзвичай-
но розвинене почуття 
відповідальності, вам 
довiрятимуть найскладніші 
справи на підприємстві. Але 
не дозволяйте сідати вам на 
шию, зберігайте особистий 
простір.

 РИБИ 
У вас є всі шанси для того, 
щоб стати акулами бізнесу. 
Тільки постарайтеся сильно 
не кусатися і боріться з кон-
курентами законними мето-
дами.

Вітаємо!
Колектив «Нашого ДНЯ» від 

щирого серця вітає свого 
духівника, автора численних 

публікацій на теми духовності 
отця Богдана 

Зінченка
 з Днем народження!

 Ви присвятили своє жит-
тя служінню Церкві і людям, 
усім тим, хто приходить до 
Вас за розрадою,  душевним 
спокоєм і допомогою. Тож не-
хай Господь нагородить Вас 

всіма благами, обдарує довголіттям, дасть Вам щастя, 
огорне своєю милістю, посилає міцне здоров’я, на-
дихаючи на працю у Божому винограднику! Бажаємо 
Вам Божої допомоги у всіх справах, взаєморозуміння з 
людьми, які Вас потребують, світла і гармонії на душі. 
Роки птахами хай летять,
Та Ваше серце не міліє,
Нехай же Божа благодать
Його добром й надалі гріє.
Хай мрії сповняться й думки,
Якими щедрі і багаті,
Бажаєм Вам з роси й води
Любові й злагоди у хаті. 
Живіть щасливо сотню літ
На втіху всій своїй родині,
Хай Бог Вас береже від бід 
У нашій славній Україні! 
А Ваша енергія, мудрість та сила
Нехай не згасають ніколи з роками,
Душа ж Ваша чиста, велика й красива,
Та посмішка щира хай будуть між нами!

Вітаємо!
Дорогу подругу і куму 

Віру Стець 
із Чорткова

з Днем народження!
В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів – щирих привітань,
Від зірок – здійснення бажань!
Від сонця – світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
І не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік! 
Залишатись завжди чарівною,
Наче пролісок білий весною.
І завжди у відкрите віконце
Зазирає яскраве хай сонце.
Хай обходять життєві негоди,
Подолай швидко всі перешкоди.
Хай весна у душі розквітає,
А ми радості тільки бажаєм.

З повагою – куми Василюк 
із Кременця

 та подруга Аліна.

Вітаємо!
Чудову людину, прекрасну жінку, добру подругу, 

люблячу дружину і маму
Галину Йосипівну Дзюбу

із села Ілавче Теребовлянського району
 з 45-річним ювілеєм!

Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться,
Хай буде істина проста:
Чим більше літ – тим більше щастя. 
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку й злагоди в родині,
Журба щоб в безвість відійшла,
А радість жила в кожній днині!
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь у милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють!
Тож зичим здоров’я багато-багато, 
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Легкою хай буде життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога!

З любов’ю і найкращими побажаннями - сім’ї Деркач 
та Снітинських

Лановецька районна організація Товариства 
Червоного Хреста тісно співпрацює з Німецьким 
Червоним Хрестом  м. Емсланд та волонтерами  
м. Лінгена. Так, у червні 2018 року від представ-
ників Німецького Червоного Хреста гуманітарну 
допомогу отримали Лановецька районна лікарня, 
зокрема, апарат УЗД, медичні тумбочки, ліжка…  
Також в  село Юськівці було надано  грошову допо-

могу для ремонту школи, амбулаторії. 
Представники Німеччини знову готуються  за-

вітати до нас з черговою гуманітарною допомогою 
в червні цього року.  

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: Тетяна 
Яцула - в.о. голови  Лановецької РО ТЧХ,  Оксана Сін-
кевич  - спеціаліст,  Наталія Блащук, Інна Якобчук 
- волонтери. Люди, які творять милосердя і  добро. 

Вони творять милосердя і добро

Якщо ви хочете 
відчути справжню 
весну, варто завітати 

у Кременець. Містечко 
вже потопає у квітах. 
У підніжжі гори Бона 
наприкінці вулиці Івана 
Франка розквітла долина 
нарцисів. Світлини 
красивої місцини 
оприлюднила Людмила 
Свідинська. Жінка 
розповідає, що висадив 
квіти кременчанин, 
у минулому вчитель 
музичної школи, а зараз 
пенсіонер пан Микола 
Срібний. 

Чоловік розповів виданню 
«Kremenets.city», що дуже лю-
бить квіти, а на пенсії вони ста-
ли його улюбленою справою. 
Посадив їх ще років десять тому. 
А вже цьогоріч вони розрос-

лися. Зараз територія нарци-
сів понад шість соток. Купував  
нарциси на місцевому базарі 
і щоразу досаджував. Скільки 

всього посадив цих квітів, вже 
й не пригадує. "Купував і білі, і 
жовті, а тепер чомусь всі лише 
жовті", - каже пан Микола. 

У Кременці розквітла долина нарцисів




