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«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 - 68710ПрАТ "Тернопільський кар'єр"

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

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

17 квітня - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 
5-6, вдень 6-9 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.23, захід - 20.13. 

18 квітня - хмарно з про-
ясненням, вночі можливі опа-
ди, температура повітря вночі 
5-6, вдень 9-13 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.21, захід - 20.15. 

19 квітня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 3-5, вдень 
9-13 градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.19, захід - 20.16. Повний 
місяць. 

20 квітня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 2-5, вдень 

10-13 градусів 
тепла. Схід сон-
ця - 6.17, захід - 20.18. 

21 квітня - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 3-6, вдень 10-15 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.15, захід 
- 20.19. 

22 квітня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 5-6, вдень 
12-15 градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.13, захід - 20.21. 

23 квітня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 5-8, вдень 
13-17 градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.11, захід - 20.22.

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)

Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

10-11 стор.

Митрополит Епіфаній  
у Тернополі: 
«Українці мають 
зберегти те,  
за що боролися 
на Майдані» 8  

стор.

«Хіба він з Богом
говорив?»

Архів УПА врятували бджоли
Унікальні документи повстанців  
знайшли у вулику на Чортківщині

5 стор.
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«Церква відокремлена від 
держави, але це не означає, 
що релігійним організаціям 
байдужа доля Україна», – за-
значив владика Дмитро Гри-
горак під час молитовного 
сніданку, який уже другий 
рік поспіль відбувається у 
Тернополі за участі пред-
ставників влади, духовен-
ства, ЗМІ, родин Героїв Небес-
ної Сотні та загиблих воїнів 
АТО. Цьогоріч зустріч була 
присвячена тематиці збере-
ження гідності та єдності 
задля майбутнього України. 
Тому представники духовен-
ства закликали не вестися 

на жодні провокації, бути 
мудрими та свідомими. 

«Турбуючись про подаль-
ший шлях розвитку України, 
хочемо закликати тих, хто ви-
рішуватиме незабаром на ви-
борчих дільницях долю нашої 
держави, свідомо поставити-
ся до свого рішення, бо воно 
матиме суттєвий вплив на 
майбутнє», – зачитав владика 
Дмитро Григорак звернення. 

«Всяка влада, – продовжив 
він, – є від Бога. Це незапере-
чна істина. Однак у милосер-
ді своїм Господь дарував нам 
право вибору, яким маємо 
мудро скористатися. Щоб ба-
жання пізнання невідомого 
не спричинило втрати того 
доброго, що здобули наші су-
часники та попередники. Тож, 
у цей період, коли ми чекаємо 
Великодня, молимо Господа, 
щоб він дарував мир і злагоду 
нашій Україні і мудрість на-
шому народу. Закликаємо всіх 
громадян України прийти 21 
квітня на виборчі дільниці і 
виконати свій громадянський 
обов’язок».

Бути свідомими свого вибо-
ру закликають й родини Героїв 
Небесної Стоні та загиблих у 

російсько-українській війні.  
«Аж тепер ми відчуваємо, 

що Україна як держава відбу-
лася, – каже Володимир Голо-
днюк, батько Героя Небесної 
Сотні Устима Голоднюка. – Ми 
маємо власну мову, власну 
церкву та армію. Так, дуже до-
рога ціна заплачена за це все. 
І на нас, на родичах Небесної 
Сотні, загиблих у російсько-
українській війні, лежить дуже 
важкий тягар відповідальнос-
ті. Тому що суспільство перш 
за все дивиться на нас, що ска-
жемо ми в тій чи іншій ситуа-
ції. Інколи буває дуже важко 

прийняти якесь рішення. Але 
зараз настав той час, коли тре-
ба об’єднатися і зробити пра-
вильний вибір».

«Ми живемо в непростий 
час і взагалі Україна не одне 
століття проходять випробу-
вання. Саме тому ми повинні 
відстоювати те, ким ми є, – пе-
реконана Наталя Горайська, 
голова ГО «Єдина родина Тер-
нопільщини» та дружина заги-
блого на східному фронті Юрія 
Горайського. – З Богом в серці, 
я думаю, ми зможемо зробити 
вибір на користь нашої держав-
ності, нашої землі, вшановуючи 

хлопців, які полягли на фронті 
та віддали життя за цю землю». 

«Нам важливо говорити не 
про абстрактні речі, а зверта-
ти увагу на реальні справи. Й 
пишаємося тим, що протягом 
останніх років нам є про що 
звітувати, – зазначив також 
голова ТОДА Степан Барна. – 
Тому важливо закликати всіх 
жителів Тернопільської облас-
ті бути небайдужими і прийти 
на вибори і, найважливіше, 
зробити правильний вибір, ви-
брати Україну, проголосувати 
за Україну, проголосувати за її 
європейське майбутнє!».

ВЛАДИКА ДМИТРО ГРИГОРАК: «Бажання 
пізнання невідомого може спричинити втрату 

того доброго, що здобули наші сучасники» 

Утретє Тернопільський 
національний економічний 
університет об’єднав активну 

студентську молодь, школярів та 
працедавців під час Дня кар’єри 
ЄС. Учасниками ярмарку вакансій, 
панельної дискусії, тренінгів 
стали майже 1300 молодих людей, 
а свою діяльність презентували 
представники 60 фірм та 
організацій.

Присутніх вітали проректор з наукової 
роботи ТНЕУ Зеновій-Михайло Задорож-
ний; радник питань преси та інформації 
Представництва ЄС в Україні Вікторія Да-
видова; заступник міського голови Тер-
нополя Леонід Бицюра; начальник від-
ділу міжнародних зв’язків ТНЕУ Уляна 
Коруц; керівник Інформаційного центру 
ЄС Олена Васильків; начальник Головно-
го територіального Управління юстиції в 
області Едуард Кольцов; віце-президент з 
питань регіонального розвитку, керівник 

регіонального представництва у Терно-
пільській області Міжнародної торгово-
промислової палати ICC Ukraine Тарас 
Демкура.

Спілкуючись з працедавцями, молодь 
отримала інформацію про діяльність їх-
ніх організації, вакансії, можливості ста-
жування і працевлаштування. Бажаючі 
стали учасниками розіграшів та вікторин.

Для найменших учасників Дня кар’єри 
ЄС - школярів - організували пізнавальні 
квест і вікторину на тематику Євросоюзу. 
Юні гості отримали подарунки та інфор-
маційні матеріали про ЄС.

Квест і тренінг для школярів органі-
зувала координатор Євроклубу, вчитель-
методист Тернопільського навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів-медичний ліцей №15» 
Тетяна Онищук.

Гостями й активними учасниками Дня 
кар’єри ЄС виступили й студенти Терно-
пільського національного педагогічного 
університету ім. В. Гнатюка спеціаль-

ностей «Географія» і «Екологія» разом із 
викладачами, доцентами кафедри гео-
екології та методики навчання екологіч-
них дисциплін Іриною Барною та Надією 
Стецько; студенти Галицького коледжу 
ім. Вячеслава Чорновола із викладачем 
Ольгою Заставною; учні Тернопільської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №14 разом із учителя-
ми Оксаною Горішною та Галиною Яцків.

Учасники заходу долучилися до па-
нельної дискусії на тему: «Найкращі про-
фесії майбутнього: чому варто інвестува-
ти час зараз». Крім того, були організовані 
цікаві тренінги: «Освітні можливості для 
студентів та випускників у рамках про-
грами Erasmus +» (тренер - Вероніка Тка-
ченко, National Erasmus+ Office in Ukraine 
& HERE team); «Трудовий договір vs 
Трудовий контракт: практика ЄС» (тре-
нер - Наталія Бачинська, адвокат, керу-

ючий партнер компанії Partners Group); 
«Створення особистого бренду» (тренер 
- Лариса Овчарук, бізнес-тренер); «Від 
якісного резюме - до успішної кар’єри: 
критерії набору персоналу й основні ви-
моги до кандидатів на посаду» (тренер - 
Ольга Гродська, начальник відділу кадрів 
ТНЕУ); «Особистісне зростання - запорука 
успішної самореалізації» (тренер - Елео-
нора Ященко, директор тренінг-центру 
«Лідер»).

«День кар’єри ЄС» проводиться еко-
номічним університетом у рамках про-
екту «Інформаційна підтримка молодіж-
них Мереж ЄС в Україні» за ініціативи 
Представництва Європейського Союзу, 
а виконується ГО «Фундація «Відкрите 
суспільство». Партнери проекту: Мінос-
віти та науки і Міністерство молоді та 
спорту.

У ТНЕУ відбувся День кар’єри ЄС 
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Хресна хода – очищення душі й сумління
Великий піст, що наближає нас до  світлого 

Великого дня – Христового Воскресіння, 
є часом для переосмислення свого життя, 

вчинків, відношення до навколишнього світу 
і людей. Це час, коли ми сповідаємося перед 
Господом, багато аналізуємо, очищаємо свою 
душу й сумління від усякої скверни.

Доброю нагодою у цьому є Хресна хода, пройшовши яку, 
ми вчимося співстраждати із Христом, бодай на дещицю 
відчувати те, що відчував Спаситель, коли ніс на собі важ-
кий хрест людських гріхів.

Традиційно щороку у час Великого посту Хресною доро-
гою ідуть і жителі села Дибще Козівського району.

Цьогорічна хода розпочалася у парафіяльному храмі 
Великомучениці Параскеви. Стацію за стацією читав парох 
села о. Іван Кравець, роздумуючи та розважаючи над кож-
ною із них. Церковний хор під керівництвом регента – їмос-
ті Ольги Кравець співав духовних скорботних пісень.

До несіння хреста долучалися дорослі і зовсім маленькі 
дибщани – церковні брати і сестри, учасники «Марійської» 
та «Вівтарної» дружин, діти, молодь, жителі села. І навіть 
люди похилого віку, яким важко пересуватися на великі 
відстані, виходили біля своїх домівок і проходили, хоч і не-
величкий, шлях, несучи хреста, і слізно цілували його.

Завершилася Хресна хода, як і розпочалася, біля парафі-

яльного храму. Отець Іван подякував усім, хто пройшов не-
простий шлях, зважаючи на доволі горбисту місцевість та 
важку для багатьох майже тригодинну ходьбу, за спільну 
молитву, яка має велику силу. Священик наголосив, що осо-
бливо у цей час люди повинні бути добрішими, чуйнішими, 
милосерднішими, духовно багатшими, щоб гідно зустріти 
свято Христового Воскресіння.

Оля ПОПАДЮК.
с. Дибще Козівський р-н.

У Тернополі майже 20 
тисяч людей молилися 

за мир в Україні

Центром Тернополя 
пройшла багатотисячна 
Хресна хода. Очолив 

щорічний молитовний похід 
архиєпископ і митрополит 
Тернопільсько-Зборівський 
УГКЦ Василій Семенюк, 
єпископ-помічник Теодор 
Мартинюк та близько 150 
священнослужителів. 

Священики несли копію чудот-
ворної ікони Розп'яття Спасителя із 
Зарваниці, яку Святіший отець Фран-
циск поблагословив і, відновив почи-
тання де неї.Традиційно дерев’яний 
хрест почергово несли духовенство, 
представники влади, волонтери, бій-
ці, капелани, ректори вишів Терно-
поля,  молодь. Усі молилися за мир в 
Україні, на молитовних стаціях чита-
ли уривки зі Святого Євангелія, роз-
думи над страстями Христовими, спі-
вали духовні пісні.

Архиєпископ Василій подякував 
усім присутнім за молитву, організа-
торам – за старанню працю, особливо 
закликав український народ до єд-
ності у ці нелегкі часи. 

На Театральному майдані від-
булося урочисте покладення квітів 
перед хрестом та меморіалом Героїв 
Небесної Сотні та бійців, які загинули, 
обороняючи Україну від російської 
агресії. Колона рухалася вулицями 
Сагайдачного, Патріарха Йосифа Слі-
пого, по вулиці Руській, відтак – буль-
варом Шевченка, через Театральний 
майдан, Грушевського та Листопадо-
ву. 
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“Українці дивляться в прір-
ву”. Так написала польська газе-
та Rzeczpospolita про результати 
першого туру виборів президента 
України, в якому найбільше голосів 
здобув шоумен Володимир Зелен-
ський.

Про небезпеку приходу до влади 
абсолютно недосвідченого в політиці 
кандидата попереджають сьогодні й 
інтелектуали — письменники, науков-
ці, діячі культури, дисиденти та інші 
моральні авторитети нації. 

“Обрання президентом Зеленсько-
го, що досі не засвідчив найменшого 
розуміння політичних, економічних, 
культурних проблем України, при ни-
нішньому складі парламенту може ви-
творити вакуум (або параліч) влади. І 
цим з великою ймовірністю може ско-
ристатися Володимир Путін”, - заува-
жують у своєму зверненні до народу 
перед другим туром учасники групи 
“Першого грудня”.

Вони нагадують виборцям, що Ро-
сія, яка не змирилася з втратою Украї-
ни, використає найменшу нагоду, щоб 
тільки повернути над нею свій контр-
оль і, на жаль, ситуація в самій Україні 
може агресору в цьому посприяти.

“Коаліція олігархів проти Петра 
Порошенка є начебто внутрішньо 
українською «розборкою». Проте мета 
змовників – помститися Порошенко-
ві і звернути Україну з європейського 
шляху – підозріло збігається з метою 

Путіна”, - наголошується у зверненні, 
яке підписали В’ячеслав Брюховець-
кий, Іван Дзюба, Йосип Зісельс, Мирос-
лав Маринович, Володимир Панченко, 
Вадим Скуратівський, Юрій Щербак, 
Ігор Юхновський, Ярослав Яцків.

Вони визнають, що Україні го-
стро потрібна нова політична еліта 
— сучасна, професійна й при цьому 
патріотична. Адже патріотизм є нео-
дмінною умо-
вою збереження 
д е р ж а в н о с т і . 
Але фронтмен 
“Кварталу 95”, 
який роками ви-
сміював “недо-
лугість хохлів”, 
навряд чи відпо-
відає цим очіку-
ванням.

“Ми віддавна 
виглядали появу 
в українському 
політикумі но-
вих облич, які 
були б носіями 
нових непо-
стколоніальних 
цінностей. Втім, 
н е б е з п е ч н о ю 
помилкою є вва-
жати таким «новим обличчям» Воло-
димира Зеленського”, — наголошують 
інтелектуали.

Правозахисник Мирослав Мари-

нович порівнює “нового” кандидата 
з троянським конем. “Він, дуже при-
вабливий, стоїть перед воротами. І 
якщо ми його впустимо, то потім те, 
що було приховане, стане явним, піде 
в атаку. Я маю дуже серйозні підозри, 
що насправді за Зеленським стоять ті 
сили, які хочуть цілковитого реваншу 
в Україні”, - підкреслює дисидент.

Разом із соратниками він нага-
дує, що в так званій 
“ЗЕкоманді”, яка 
формує кампанію 
цього кандидата в 
президенти, ведуть 
перед колишні “ре-
гіонали”. Зокрема, 
екс-активіст моло-
діжного крила Пар-
тії регіонів  Дмитро 
Разумков.

“Перед нами роз-
гортається малоро-
сійський Антимай-
дан, який грає на 
совкових стереоти-
пах і здатен вкотре 
розколоти україн-
ське суспільство. Ми 
стоїмо перед вибо-
ром: зберегти тяж-
ко виборену свобо-

ду, іти обраним європейським шляхом 
– чи вертатися назад, з перспективою 
загрузнути в керованому з Кремля ха-
осі” - попереджають учасники групи “1 

грудня”.
Наша держава — не перша, де ре-

зультати виборів “рвуть шаблони” 
здорового глузду. На різних рівнях 
влади у світі вже обирали й комеді-
антів, і рокерів, і таких епатажних 
особистостей, як Дональд Трамп (хоч 
варто зауважити, що всі вони перема-
гали на виборах, вже маючи помітний 
політичний досвід). Проте західні де-
мократії можуть собі дозволити такий 
ризик, адже мають великий запас міц-
ності – як економічної, так і інститу-
ційної.

“Україна такої міцності не має – 
радше навпаки”, - наголошують ін-
телектуали. І закликають виборців у 
такій небезпечній для держави ситуа-
ції бути особливо обачними та не по-
милитися з вибором. Бо хоча за п’ять 
років чинний президент Петро По-
рошенко й припустився багатьох по-
милок, але зберіг Українську держав-
ність, переконав світ підтримувати 
Україну і вирвав її з імперських тенет 
Росії. 

“Цей чоловік виніс на своїх плечах 
5-літній тягар керування країною у 
стані війни і за цей час виразно по-
сивів. Ми закликаємо президента ши-
роко спертися на народ, як свого часу 
зробив Президент США Франклін Де-
лано Рузвельт. І віримо, що Петро По-
рошенко спроможний це зробити. А 
тому голосуватимемо за нього” - під-
сумовують моральні авторитети.

Інтелектуали попереджають про небезпеку 
ЗЕЛЕНСЬКОГО ЯК “ТРОЯНСЬКОГО КОНЯ”

Моральні авторитети нації закликають українців не 
помилитися з вибором і підтримати Петра Порошенка

Правозахисник Мирос-
лав Маринович порівнює  
Зеленського з троянським 
конем. “Він, дуже при-
вабливий, стоїть перед 
воротами. І якщо ми його 
впустимо, то потім те, що 
було приховане, стане 
явним, піде в атаку. Я маю 
дуже серйозні підозри, 
що насправді за Зелен-
ським стоять ті сили, які 
хочуть цілковитого реван-
шу в Україні”

Менше, ніж через два 
тижні, закінчиться 
Великий піст і, 

дасть Бог, ми всі однією 
дружною родиною 
зустрінемо Великий день 
Христового Воскресіння. 
Сядемо за святкові столи 
чистими та зміцнілими 
духовно, складемо щиру 
молитву Всевишньому, 
скуштуємо запашну 
пасочку, побажаємо один 
одному усіх гараздів, 
а найперше – миру та 
процвітання Україні.

На той час наша держава 
вже знатиме прізвище нового 
президента - одного з двох кан-
дидатів, які ще нині у затятій 
боротьбі за булаву не зважають 
ні на піст, ні на духовне очи-
щення від скверни, ні на етичні 
суспільні норми, ні на християн-
ську мораль. 

Боляче дивитися на всю цю 
передвиборну метушню, непри-
ємно спостерігати за тим, як 
кандидати розсварюють укра-
їнців, роблять їх заручниками 
своїх владних амбіцій.

Тим часом, лідер нашої 

радикальної команди Олег 
Ляшко, який 31 березня зару-
чився підтримкою більше міль-
йона виборців, закликає нас 
бути об’єднаними навіть в пері-
од запеклої виборчої боротьби. 
«Нація, яка роз’єднана – програє 
без бою. Ми маємо бути разом 
і маємо бути сильними, щоб 
захищати Україну!», - наголо-
сив він після повернення з сесії 
Парламентської Асамблеї Ради 
Європи, на якій євродепутати 
проголосували фактично за по-
вернення російської делегації у 
ПАРЄ.  

На жаль, зайняті виборчим 

самопіаром, ні чинний прези-
дент, ні його політичний опо-
нент у другому турі, ні урядовці, 
передусім - чиновники МЗС, на-
лежним чином не відреагували 
на загрозу російського реваншу 
у Раді Європи. І цей факт яскра-
во свідчить про глобальну кри-
зу влади.

Ось такими невеселими є 
реалії української сучаснос-
ті. І саме тому до мене - і як 
до керівника територіальної 
організації РПЛ, і як до депу-
тата обласної ради – нерідко 
звертаються прибічники Олега 
Ляшка, симпатики нашої ради-
кальної команди з єдиним за-
питанням: за кого голосувати 
21 квітня?

Щиро відповідаю: україн-
ський народ мудрий – це з вож-
дями йому щоразу не таланить. 
Тож робіть свій вибір, керую-
чись не емоціями, а розумом. А 
ще пам’ятайте, що Радикальна 
партія Олега Ляшка при будь 
якому президентові посилюва-
тиме захист інтересів українців, 
радикально сприятиме віднов-
ленню економіки, зростанню 
добробуту людей і  розбудові 
сильної незалежної Української 

Держави.
“Попереду у нас з вами бага-

то роботи. Я буду боротися за те, 
аби українська земля належала 
українським фермерам і селя-
нам. Аби в українців була робота 
і зарплата. Я завжди буду серед 
людей, захищатиму простий на-
род і змушу владу працювати на 
вас!

Мильні бульбашки швидко 
луснуть. А я обіцяю щоденно 
працювати на Україну і україн-
ців. Все - попереду!» - наголосив 
наш лідер Олег Ляшко і я підпи-
суюся під кожним його словом.

Підписуюся і зроблю все від 
мене залежне, щоб не розчару-
вати наших краян.

 Наразі сердечно вітаю всіх 
з прийдешньою Вербною неді-
лею – днем, коли Ісус увійшов  
в Єрусалим. Історія страждань, 
яких він зазнав, розп’яття та Во-
скресіння Христа - вічна. А все 
інше, навіть вибори президента, 
тлінне. Тож не дозволяймо ніко-
му порушити нашу велику віру – 
у велич Господа, у славу України.

Богдан ЯЦИКОВСЬКИЙ, 
голова територіальної 

організації РПЛ, депутат 
обласної ради.

БОГДАН ЯЦИКОВСЬКИЙ: «Радикальна партія – 
з народом! За будь-якої політичної погоди»

Затверджено
 розміри травневих 

виплат для ветеранів
Кабінет міністрів у затвердив 

одноразові виплати ветеранам 
війни в травні 2019 року. Згідно 
з розпорядженням, Мінсоцполі-
тики доручено здійснити нараху-
вання виплат до 5 травня.

Зокрема, особам з інвалідніс-
тю внаслідок війни, малолітнім 
в’язням концтаборів передбачена 
виплата у розмірі 3850 грн – для I 
групи інвалідності; 3400 грн – для 
II групи і 2950 грн для III групи.

Учасники бойових дій, по-
страждалі учасники Революції 
гідності і діти, народжені в міс-
цях позбавлення волі батьків, 
отримають по 1295 гривень од-
норазової виплати.

За особливі заслуги перед 
батьківщиною передбачена ви-
плата у розмірі 3850 грн.

Члени сімей загиблих на війні, 
учасників війни і жертв нацист-
ських переслідувань, визнаних 
за життя особами з інвалідністю, 
які не одружилися вдруге – 840 
грн; учасникам війни та колиш-
нім в’язням концентраційних 
таборів, остарбайтерам, дітям 
партизанів та інших учасників бо-
ротьби з націонал-соціалістським 
режимом у тилу – 530 грн.

Галина ГУМНИЦЬКА, 
заступник начальника 

ТО УПФУ Тернопільської 
області.
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У папці збереглися 
документи, журнал 

«Перець» та агітаційні 
листівки

Микола Рибчук із села Ста-
ра Ягільниця Чортківського 
району усе життя пропрацював 
сільським фельдшером. Пасі-
ку чоловіку подарували друзі 
і досвідчені пасічники із села, 
які й навчили його цієї справи. 
Сьогодні й не пригадає, де чиї 
вулики були. Кілька років тому 
через проблеми із здоров’ям та 
рекомендації лікарів роздару-
вав бджолині рої, і старі вулики 
стояли пусткою.

- Коли ж син під час відпуст-
ки приїхав додому допомогти 
по господарству, ми вирішили 
розібрати вулики і порізати на 
дрова, - розповідає пан Мико-
ла. – Між двома стінками кон-
струкції знайшли згорток, у 
якому була папка з кальками 

(спеціальний тонкий папір для 
копіювання), стрічка від дру-
карської машинки, інструкція 
для агітатора УПА, український 
"Перець", агітаційні листівки, 
які закликали людей не йти 
на перепис населення, котрий 
проводили москалі, бо їх після 
цього можуть вивезти в Сибір.

У пана Миколи вулики ще 
давньої конструкції – відкри-
ваються вони збоку, а  стінки 
подвійні. В отвір між двома 
стінками запихали солом’яний 
сніп, щоб утеплити на зиму. Чо-
ловік переконаний, вулик – це 
надійний сховок, адже бджоли 
– добрі сторожі і чудово розріз-
няють запах господаря і чужої 
людини, тому останню не під-
пустять до вулика. 

Микола Рибчук розповідає, 
що у Старій Ягільниці і довко-
лишніх селах було багато по-
встанців. Але старші люди, які 
пам’ятають ці події, не хотіли 
розказувати. Спершу боялися 

радянської влади, а зго-
дом, мабуть, не хотіли зга-
дувати ті непрості часи, 
тому багато історій забра-
ли у могилу. Пан Микола 
пригадує, як односельча-
нин, який був в УПА, роз-
повідав, що на території 
села досі заховано багато 

запасів продуктів і зброї, адже 
повстанці готуватися до трива-
лої війни. 

У 1944 році село спіткала 
страшна трагедія - 12 березня 
німці за дві години спалили 110 
дворів і вбили 39 чоловіків, 62 
жінки, 16 дітей і 8 повстанців. 
За словами старожилів, це була 
помста нацистів за дії загонів 
УПА. За розповідями старожи-
лів, людей, що зустріли на ву-
лиці, фашисти розстрілювали. 
Багато хто ховався у криївках. 
Оскільки будували їх самотуж-
ки, то не завжди дотримува-
лися всіх правил. Десятки жи-
телів Ягільниці через пожежу 
і дим загинули у своїх сховках. 
Це була величезна трагедія для 
Ягільниці…
«Тонкою металічною 

лінійкою, ніби 
скальпелем, відділяв 

документи один від 
одного. Жодного не 

зіпсував»
Знайдений Миколою Рибчу-

ком архів УПА складається з по-
над 200 сторінок. Чоловік пере-
дав його місцевому краєзнавцю 
– директору Чортківського 
гуманітарно-педагогічного ко-
леджу імені Олександра Бар-
вінського Романові Пахолку. 

- Всі документи були на-
стільки з’єднані між собою, що 
розділити їх було неможливо, 
- розповідає пан Роман. – На 
допомогу прийшла дружина. 
Вона порадила винести їх на 
вулицю, щоб документи на-
бралися вологи і їх можна було 
розділити. Далі тонкою мета-
лічною лінійкою та скальпелем 
відділяв документи один від 
одного. Я відчуваю себе героєм, 
адже жодного не зіпсував. 

Особливе ставлення Романа 
Пахолка до цієї унікальної зна-
хідки помітила, як тільки пе-
реступила поріг його кабінету. 
Весь стіл закладений пожовті-
лими документами, акуратно 
розкладеними у файлики, інші 
розкладені у папки, а  частина 
висить на стіні. 

В архіві як рукописні, так і 
друковані документи, датовані 
другою половиною 1944-го - 
початком 1945 років минулого 
століття. Багато з них почина-
ються словами "Слава Україні" і 
завершуються псевдо, підписом 
і словами "Героям Слава". Краєз-
навець припускає, що ці матері-
али могли належати службі без-
пеки ОУН-УПА. Аркуші не лише 
датовані, вказана на них і годи-
на, о котрій вони були видані.

Серед знахідок – Універсал 
української головної визволь-
ної ради. У ньому йдеться про 

те, що «український народ 
входить у вирішальну стадію 
визвольної боротьби. Велике 
завдання української держа-
ви – перш за все об’єднання 
всіх самостійних революцій-
них сил…». Також є сторінки 
журналу «Перець» із віршами, 
карикатурами, жартами, зокре-
ма про Гітлера і Сталіна. А ще є 
переписи зброї і продуктових 
запасів. Цікаво, що документи 
пропагандистського є не лише 
українською, а й російською 
мовами. Зокрема, звернення до 
червоноармійців: «Українські 
повстанці вітають вас, як рід-
них братів по зброї одного на-
роду і однієї землі!..».

Усі документи краєзнавець 
не лише досліджує, а й перевів 
з допомогою колег в електро-
нний формат, щоб зберегти 
для наступних поколінь. А вже 
найближчим часом, після опра-
цювання і вивчення архіву з ву-
лика, науковець планує видати 
окрему книжку.

- Дуже важливо, щоб ця ін-
формація була доступна людям, 
які цікавляться минулим Украї-
ни, - каже пан Роман. – Адже це 
зріз дійсності, соціальних і по-
літичних обставин. Тут все без 
ретуші і прикрас. Це реальна 
історична правда. 

Роман Пахолок мріє обла-
штувати в коледжі музей, де 
можна було б розмістити доку-
менти з цього архіву, адже вони 
безпосередньо стосуються 
Чортківщини. Він сподівається, 
завдяки знахідці вдасться від-
новити історію краю, знайти 
відповіді на багато запитань 
про минулі події і долі людей, 
про яких згаду-
ється у цих до-
кументах. 

Архів УПА врятували бджоли
Унікальні документи повстанців знайшли у вулику на Чортківщині

… На цих пожовтілих документах – історія 
нашого краю, здобутки і втрати, щоденна 
боротьба за вільну Україну. Роман Пахолок 
з особливою обережністю бере їх  в руки і 
ніби повертається у те далеке минуле. Цінні 
документи ОУН-УПА десятки років стерегли 
бджоли у старенькому вулику. Вочевидь 
вони були дуже цінні для українських патрі-
отів, що вони так надійно сховали їх для май-
бутніх поколінь… Журналіст «Нашого ДНЯ» на 
власні очі побачила унікальну знахідку та 
місце, де вона зберігалася понад 70 років. 
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Не економте доброти…

На жаль, у нинішні дні нерід-
ко як патріотизм, так і милосер-
дя, закінчуються на порозі влас-
ного дому. Чи легко знайти сьо-
годні меценатів? Не дуже. Але ке-
рівник та автор публічного бла-
годійного проекту «Людина року. 
Меценат року» Сергій Бачинський 
стукає у різні двері. Чи відчиня-
ють? Трапляється різне. Але голо-
вне – результат. За вісім років їх-
ньої благодійної діяльності, зазна-
чає пан Сергій, допомогу на ліку-
вання важкохворих дітей отрима-
ла 21 родина. У 2018-му таких сі-
мей було п’ять. Для них вдалося зі-
брати 144 тисячі гривень.

До речі, Сергій Бачинський ві-
домий як організатор та керів-
ник різних культурно-мистецьких 
проектів. І проект «Людина року. 
Меценат року» власне розпочи-
нався в рамках фестивалю попу-
лярної музики «Зустрічі друзів».

- Поштовхом до благодійної ді-
яльності стали проблеми, які ви-
никли у моїй родині, - каже Сергій 
Олександрович. -  Коли у нас наро-
дився важкохворий син і лише за 
перший рік свого життя він пере-
ніс чотири операції, пролежавши 

в реанімації загалом одинадцять 
місяців. Я знаю, що таке боротися 
за здоров’я дитини. І розумію тих 
батьків, яким озвучують невтіш-
ний діагноз і необхідну суму на лі-
кування. Тож від початку задуму 
цього благодійного проекту допо-
мога є   адресною – конкретній ди-
тині для лікування чи реабілітації. 

Традиційно цей проект допо-
магає онкохворим дітям та ма-
леньким пацієнтам з вадами сер-
ця, їх родинам боротися з недуга-
ми і перемагати їх. 

- Дуже сумно, що кількість 
важкохворих дітей щоразу збіль-
шується, - продовжує пан Сергій. 
- Тому сформувалася певна ідео-
логічна основа благодійної діяль-
ності нашої громадської органі-
зації: з одного боку ми відзнача-
ємо меценатів та благодійників, 
які зробили внесок у ті чи інші со-
ціально значимі справи. З іншо-
го – ми збираємо кошти на ліку-
вання важкохворих дітей із сімей, 
які самотужки не здатні фінансу-
вати їхнє лікування чи реабіліта-
цію. Інформацію про таких малих 
пацієнтів отримуємо з «Товари-
ства Червоного Хреста», обласної 

дитячої лікарні. А також батьки, 
яким ми допомогли, діляться з ін-
шими потребуючими нашими ко-
ординатами.

 Багато хто з благодійників, які 
відгукуються на чужу біду, свої-
ми пожертвами рятують життя 
важкохворих діток, кому справ-
ді близьке меценатство у кращих 
його традиціях, є уже постійни-
ми. Долучаються і нові. Саме та-
ких представників нашого краю 
зібрав минулого тижня у Вишні-
вецькому замку регіональний 
благодійний проект «Людина 
року. Меценат року 2018».

Сергій Бачинський щиро по-
дякував кожному з благодійни-
ків. На урочистій церемонії нази-
вали прізвища небайдужих лю-
дей краю, керівників підпри-
ємств, фірм, товариств, які долу-
чилися до проекту. Серед них: ке-
рівник «Тернопільбуду» Василь 
Лило, аграрії Антон Білик та Пе-

тро Пеляк,  керівник ортопедич-
ного центру Неля Хоміцька, ди-
ректор ТОВ «Агро-Млин» Богдан 
Олійник, інші відомі краяни. Но-
мінантом стала і головний редак-
тор газети «Наш ДЕНЬ», заслуже-
ний журналіст України Зіна Куш-
нірук. Серед меценатів та партне-
рів у різних номінаціях організа-
тори проекту також вкотре від-
значили учасників Ліги підприєм-
ців «Українська справа»: директо-
ра ТОВ «АНТ» Михайла Ратушня-
ка, ресторатора Ігоря Парія, керів-
ника ТОВ «Надзбруччя-Сервіс» Ва-
силя Глембу… 

Того вечора було сказано бага-
то гарних, вдячних слів на адресу 
людей, які відгукуються на чужу 
біду. Та завершити хочу епізодом 
із виступу Сергія Бачинського:

- Якось приходжу я в одну фір-
му, окреслюю керівнику пробле-
му. Розказую про онкохворих ді-
ток, які дуже потребують коштів 

на лікування. А він у відповідь: не-
вже ти не маєш чим зайнятися? 
Звісно, я пішов ні з чим. А через 
деякий час цілком випадково зу-
стрічаю того ж керівника в однієї 
людини, яка перераховує нам ко-
шти. Вже той чоловік, а я зрозумів, 
що вони добре знайомі, запитує: 
може, і ти долучишся? Мовляв, я 
добре знаю Сергія, знаю навіть ро-
дину, якій їхній проект дуже зара-
див. «Та я в це не вірю. Дурниці…», 
-  чую  знову від «керівника». І ми 
розминулися. А цьогоріч, на Йор-
дана, хтось мені телефонує. У слу-
хавці стривожений чоловічий го-
лос: «У моєї дитини рак. Потрібно 
дуже багато грошей на лікування. 
Мені дали ваш телефон…» Це був 
той самий керівник… 

Тому не економте доброти, як 
хтось сказав, не бережіть її на за-
втра.

Олеся КРИНИЦЬКА.

На Тернопільщині відзначили лауреатів проекту 
«Людина року. Меценат року  2018»

Чи багато нині серед нас тих, хто готовий за покли-
ком серця поділитися з ближнім? Ми часто одягає-
мо дорогі вишиванки, клянемося у любові до Укра-

їни і до ближнього. Владоможці ще й не гребують перері-
зати святкові стрічки на відкритті того чи іншого об’єкту, 
озвучуючи цікаве слово – «за сприяння».  Забуваючи, що 
добра справа зроблена  якраз за наші з вами податки.

Тому не дивно, що питалися: 
«Хто це такий?» Бо сколихнувся 
весь Єрусалим, переживаючи гли-
боко своє піднесення. Раділи стар-
ші, молодші і навіть діти, зустрічаю-
чи Ісуса Христа.

Ця славна подія в житті нашого 
Господа відбулася за шість днів до 
старозавітного свята Пасхи. Святі 
євангелісти розповідають нам про 
те, як напередодні цього дня Гос-

подь Ісус Христос здійснив найбіль-
ше Своє чудо – воскресив чотири-
денного у гробі Свого друга – Лаза-
ря. Це чудо Господь здійснив у Віфа-
нії, розташованій недалеко від Єру-
салима.

Чутка про це велике чудо Хрис-
тове швидко поширилась в Єруса-
лимі. Вороги Христа, первосвяще-
ники, фарисеї і садукеї, заздрячи 
могутньому впливові Господа на 

простий іудейський народ, виріши-
ли на таємній нараді віддати Хрис-
та на смерть, а також і воскреслого 
Ним Лазаря. Простий народ, почув-
ши про велике чудо Христове, вирі-
шив на другий день вийти з Єруса-
лима і піти у Віфанію, щоб побачити 
і вітати великого Чудотворця.

Спаситель, оточений безліччю 
радісного народу, в’їхав на ослі до 
Єрусалима, наче цар, не з тим, щоб 

посісти престол Давидів, щоб зни-
щити ворогів іудеїв – римлян, як ду-
мали багато іудеїв, а направив Свій 
шлях до величного храму Єруса-
лимського. Бо сказано, що Царство 
Христове «не від світу цього». Гос-
подь є істинний Цар, але не якогось 
малого царства, а всього безмежжя 
Всесвіту, Цар духовного царства – 
Своєї Церкви.

Згадуючи цю велику подію з 
життя Господа нашого Ісуса Хрис-
та, перенесімось думкою в ті дале-
кі, але близькі нашій віруючій душі, 
часи і приєднаємось до сонму апос-
толів і віруючих у Христа в Його 
урочистому прямуванні до Єруса-
лима. З цією метою св. Церква запо-
відає нам приходити з гілками вер-
би, що розпустилася, аби стати ду-

ховними співучасниками при ра-
дісній зустрічі улюбленого нашо-
го Спасителя і Господа. Потурбуй-
мося, щоб іскра живої віри Христо-
вої з кожним днем все більше і біль-
ше розгорялась у нашій душі і щоб 
вона захопила всю нашу істоту. Тоді 
думки наші будуть світлі і чисті, по-
чуття - святі і непорочні, а бажання 
- спрямовані до небесного і вічного.

Святкуючи світлий в’їзд Ісу-
са Христа в Єрусалим, і ми з галуз-
ками освяченої верби зробімо трі-
умфальний вхід Господеві, як Пере-
можцеві над злом світу, в наші сер-
ця, як Спасителеві і Цареві Миру.

В’їзд Господній в Єрусалим 
У Вербну Неділю святкуємо славний в’їзд Господа 

нашого Ісуса Христа в місто Єрусалим. Ця подія 
була справді величавою! Було велике захоплення 

в народі. Тисячі людей вітали Христа не тільки з 
пальмовими галузками, а й скидали з себе одежу і 
стелили Йому під ноги по дорозі, куди мав проїжджати. 
Чути було голосні вигуки: «Осанна Сину Давидовому! 
Благословен, Хто йде в ім‘я Господнє!» (Мф.21,9). 

о. Богдан 
ЗІНЧЕНКО, 

член 
Національної

спілки 
журналістів 

України.
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Продукція тваринного 
походження є дуже 
важливою в повноцінному 

раціоні харчування людини. 
Сьогодні особливо важко уявити 
святковий стіл без запашних 
ковбас, шинок, хлібців та інших 
витворів кулінарного мистецтва. 
Проте, в тваринницькій 
сировині бувають речовини, 
які можуть через цю продукцію 
нанести шкоду здоров’ю і 
навіть життю людини, оскільки 
є захворювання, спільні для 
тварин і людей. Збудниками 
їх найчастіше бувають різні 
хвороботворні бактерії та віруси. 
Паразитарні захворювання 
можуть передаватися людям 
– потенційним споживачам 
тваринницької продукції. Два 
з них - найбільш небезпечні: 
цистицеркоз і трихінельоз.

Збудник цистицеркозу існує у двох фор-
мах – личинковій та статевозрілій. Осно-
вним носієм збудника є хвора людина, в 
організмі якої знаходиться статевозріла 
форма – гельмінт, який може сягати 10 і 
більше метрів у довжину. Зараження людей 
трапляється через споживання непроваре-
ного м’яса, яке містить личинкову форму 
збудника (фіноз). Фінки локалізуються у 
м’язовій тканині хворої тварини (ВРХ, сви-
ней). Проте, під час ветеринарно-санітарної 
експертизи спеціаліст їх легко помітить і 
дасть вказівки щодо подальших дій.

Значно небезпечнішим для людини 
є трихінельоз, на який можуть хворіти 
не лише свині, а й собаки, лисиці, нутрії, 
ведмеді (всього – близько 100 видів тва-
рин). Він є смертельно небезпечним за-

хворюванням. На Тернопільщині остан-
ній випадок був зареєстрований ще у 
1999-у році, коли спеціалісти лабораторії 
ветеринарно-санітарної експертизи вия-
вили заражену тушу свині на Бучацькому 
ринку. Належним чином тоді спрацювала  
ветслужба району. З  того часу хвороба в 
області не реєструвалася. 

Але трапляється й по-іншому. Наведу 
приклад із розповіді знайомих, які свого 
часу працювали на Забайкаллі. Місцевий 
мисливець, добувши на полюванні вед-
медя, щедро поділився трофеєм майже з 
усіма жителями невеликого населеного 
пункту. Минуло небагато часу і в поселен-
ні почали масово хворіти люди.  Майже 
у всіх хворих спостерігалося: опухання 
голови, нестерпний біль у м’язах та інші 
симптоми. До районного медичного за-
кладу  було 250 кілометрів і не кожен 
хворий міг туди потрапити. Та, навіть 
тим, хто звертався, призначене лікування 
було малоефективним. Проблема набула 

широкого розголосу і в далеке бурятське 
поселення прибула спеціальна комісія з 
Москви, яка провела розслідування і вста-
новила діагноз: «трихінельоз». У багатьох 
жителів (в тому числі й моїх знайомих) 
було вилучено з морозильних камер ще 
невикористану ведмежатину, яка була ін-
тенсивно заражена личинками трихінел. 
Не знаю продовження тієї історії і чи були 
летальні наслідки, проте вважаю, що цьо-
му можна було б запобігти, якби місцеві 
жителі знали, яку загрозу несе споживан-
ня неперевіреного і недостатньо проваре-
ного м’яса,  особливо диких тварин. 

Та повернемося до сьогодення. Ведме-
ді у нас не водяться, зате полювання на 
дикого кабана і споживання його м’яса є 
цілком звичним. А, враховуючи ту обста-
вину, що дикі свині теж можуть хворіти 
на трихінельоз, є чималий ризик для по-
тенційних споживачів дичини. Навіть 
експрес-метод  дослідження на трихіне-
льоз, який часто застосовують мисливці, 
не може гарантувати відсутність хвороби, 
оскільки його ефективність становить не  
більше 70-80%. І чи завжди у польових 
умовах можна забезпечити належну тем-
пературу для знищення у м’ясі потенцій-
ного збудника?          

Тож загроза трихінельозу існує постій-
но.  Наближаються Великодні свята  і в цю 
пору проводиться масовий подвірний за-
бій свиней - як для реалізації на ринках, 
так і для власного використання. Якщо 
тварини, забиті для продажу, будуть під-
даватися ветеринарно-санітарній екс-
пертизі з обов’язковою трихінелоскопією, 
то, при виявленні зараження, їх м’ясо не 
надійде у продаж, а буде вилучене і ути-
лізоване. А от забій для власного спожи-
вання викликає занепокоєння, бо не є та-

ємницею, що мало хто з власників кличе 
ветеринарного спеціаліста для проведен-
ня передзабійного клінічного огляду та 
ветсанекспертизи продуктів забою. Бо не 
всі утримувачі тварин  усвідомлюють всі 
загрози та їх потенційні наслідки. Тому, 
вважаю, не зайвим нагадати індивіду-
альним господарям, що забійна тварина 
обов’язково має бути піддана клінічному 
огляду, а продукти забою – ветеринарно-
санітарній експертизі. Щоправда, не на 
кожній дільничній ветустанові є прилад 
для трихінелоскопії, а  побачити трихіне-
лу неозброєним оком неможливо. Звісно, 
не всі відгукнуться на заклик - достав-
ляти в найближчу лабораторію ветса-
некспертизи тушу свині, призначену для 
домашнього споживання. Та, наголошу, 
будь-яке вудження (коптіння), навіть га-
ряче, не може знищити в м’ясі личинку 
трихінельозу. Тому настійно рекомен-
дую всім, хто займається виготовленням 
ковбас і копченостей в домашніх умовах, 
обов’язково після вудження їх ще й прова-
рювати. Саме це є одним з технологічних 
моментів при виготовленні напівкопче-
них  ковбасних виробів, бо таким чином 
можна запобігти хворобі.

Не можу обминути й такого ганебного 
явища, як стихійна торгівля, яка все ще має 
місце в області, а у передсвяткові дні осо-
бливо активізується. Закликаю всіх: ніко-
ли і нічого не купувати на таких «ринках», 
бо це - небезпечно для здоров’я і життя!

Володимир МАРКІВ,  
начальник відділу організа-

ції протиепізоотичної роботи 
Головного управління Держпрод-

споживслужби в Тернопільській 
області.                                                      

П’ять правил вирощування 
смачної редиски

• Редис вимогливий до ґрунту, тому землю слід підготувати 
вже з осені: внести компост або перегній. А щоб отримати уро-
жай раніше, під редис відводять ділянки, які захищені від вітру 
та добре прогріваються на сонці.

• Попередниками можуть бути будь-які овочі, окрім родини 
капустяних, під які вносили органічні добрива.

• Важливе значення мають строки сівби, як правило, це бе-
резень–квітень. Посіяний пізніше редис швидко формує квітко-
нос. 

• Своєчасний полив дуже важливий, особливо на стадії фор-
мування коренеплодів. Після посадки рекомендують рясно 
полити редис, потім робити це кожні 2–3 дні, а в суху погоду - 
щодня. У спекотні дні цю процедуру проводять ввечері, а після 
цього грунт розпушують.

• На ранніх стадіях росту, редис часто вражає хрестоцвіта 
блішка. Тому застосовують заходи профілактики і захисту від 
шкідників. Щоденний полив дозволить значно зменшити попу-
ляцію комах, оскільки блішкам подобається спекотне і сухе се-
редовище. Ще у воду для поливу можна додати натертий зубчик 
часнику або оцет, настої кульбаби або полину. Якщо посадити 
поруч з хрестоцвітими кріп, чорнобривці, картоплю, календулу, 
кмин або коріандр, ефірні речовини, що виділяють ці рослини, 
виженуть хрестоцвіту блішку. 

• Незважаючи на те, що баклажани й помідо-
ри належать до одного сімейства, висаджувати 
їх на грядці спільно не можна. Їх не можна також 
розташовувати навіть на одному підвіконні в 
розсадний період.

• Вирощуючи баклажани, дачники дуже 
часто вважають, що при використанні у якос-
ті добрива гною, рослини не мають потреби у 
підживленні азотними добривами. Це - небез-
печна омана. Баклажани, крім азотних добрив, 
люблять підживлення компостом і настоями 
коров’яку. Періодично навколо рослин (особли-
во в холодний період) необхідно розсипати де-
ревне вугілля або попіл.

• Неправильний полив сильно впливає як на 
ріст самих рослин, так і на врожай. Надлишок во-
логи призводить до розвитку грибкових захво-
рювань, а також ускладнює запилення. Нестача 
вологи теж шкідлива, бо коренева система роз-
ташована у верхньому шарі ґрунту. Баклажани 
потрібно поливати рясно, але без застою вологи, 
вода для поливу повинна бути теплою. 

• Баклажани люблять розпушування, але 
глибокого розпушування варто уникати, не рих-
літь рослини глибше ніж на 3-5 см. Розпушуван-
ня краще виконувати після поливу.

• Відомо, що баклажани дуже сильно гілку-
ються. Цей процес краще тримати під контр-
олем, залишивши на рослині 3-4 пагони. Інші 
краще видаляти. 

• При зборі плодів багато городників просто 
обламують їх, у результаті рослині наноситься 
травма. Краще при збиранні плодів користува-
тися ножицями або секатором.

• Вчасно видаляйте хворе  пожовтіле листя і 
те, яке торкається землі. Коли з'явилися на рос-
лині перші квіти - краще обірвати ті пагони, які 
будуть знаходитися нижче цих квітів.

Чому копчені домашні ковбаски 
і шинку треба проварювати?

Господар

Які захворювання тварин передаються людині через м’ясну продукцію

Щоб вродили баклажани
Типові помилки городників і поради для 

вирощування цих овочів
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На пам’ять про візит до Тер-
нополя митрополиту подару-
вали ікону преподобного Амфі-
лохія Почаївського. Після бого-
служіння глава Православної 
церкви України поспілкував-
ся з журналістами про людські 
й духовні цінності, важливість 
любові та вибір, який сьогодні 
стоїть перед українцями. 

«Піст для нашої душі  
є наче весна»

Предстоятель у своїй пропо-
віді розкрив значення Великого 
Посту для душі людини. 

- Дні Великого посту, святої 
Чотиридесятниці, є особливи-
ми для кожного християнина, 
бо впродовж цього часу ми го-
туємося до покаяння, до сповіді. 
Піст - це особливий час для на-
шого духовного вдосконалення. 
Піст для нашої душі є наче вес-
на. Бо як весною все розквітає, 
зеленіє і буяє красою, так і в на-
шій душі ми повинні відчути ту 
невимовну духовну радість очи-
щення від гріхів, які творили 
упродовж певного часу, - сказав 
митрополит Епіфаній.

Також Предстоятель Право-
славної церкви України зазна-
чив, що важливо поститися як 
духовно, так і тілесно: 

- Ми бачимо, що деякі люди 
постяться ззовні, але внутріш-
ньо злоба поїдає їх, вони нена-
видять своїх ближніх, вони на-
магаються чинити зло. Тому піст 
фізичний і піст духовний нероз-
ривно поєднані між собою, бо 
в цей час ми повинні духовно 
очиститись, отримати прощен-
ня своїх гріхів від самого Бога.

«Любов - це та чеснота, 
яка має властивість 
єднати»

Митрополит говорив про 
ситуацію в Україні в контексті 
людських цінностей і того, що 
кожен може зробити для своєї 
країни. 

- Любов - це та чеснота, якій 
властиво єднати, - сказав глава 
православної церкви України. - 
А гріх, навпаки, руйнує людські 

стосунки. Гріх руйнує наші сто-
сунки із Богом, стосунки між на-
родами. 

Він також додав, що нині 
Україна рухається шляхом прав-
ди, захищаючи рідну землю. 

- Правда полягає у тому, що 
ми захищаємо своє, ми прагнемо 
бути господарями у своєму домі, 
захищаємо свою батьківщину, 
проявляючи знову ж таки – лю-
бов. Любов до своєї землі, своєї 
держави, своєї родини. Якщо ця 
любов буде, то серед нас буде єд-
ність і ми будемо працювати на 
розбудову як Української держа-
ви, так і своєї незалежної Поміс-
ної Православної церкви, - під-
креслив митрополит Епіфаній.

Тернопільщина  
отримала копію  
Томосу 

Під час візиту митрополит 
Епіфаній вручив представникам 
влади Тернопільщини точну ко-
пію Томосу про створення неза-
лежної помісної Української пра-
вославної церкви. Він зауважив, 
що у період важливих історич-
них змін копії цього документу 
мають бути у кожному храмі.

- Для мене велика радість 
сьогодні тут розділити з вами 
молитву, - сказав він. - Ми разом 
просили, щоб Господь дав нам 
мудрість і силу. Бо ми живемо в 
історичний і водночас відпові-
дальний час. Про це у православ-
них храмах нагадуватиме копія 
Томосу українською мовою. 

Документ перебуває у Терно-
пільській облдержадміністрації, 
зараз для нього облаштовують 
місце, щоб всі могли його поба-
чити. Після завершення будівни-
цтва кафедрального собору свя-
тих Костянтина і Єлени копію 
Томосу передадуть у цей храм 
для зберігання. 

Голова облдержадміністрації 
Степан Барна подякував голо-
ві Православної церкви України 
за візит на Тернопілля та відзна-
чив, що це унікальна подія для 
нашого краю. 

- Тернопільщина - це край, де 
молилися Іов Почаївський, Йо-
сиф Сліпий, Амфілохій Почаїв-

ський та тисячі людей україн-
ського підпілля. Вони віддавали 
свої життя за українську церкву, 
віру і мову. Зараз чимало наших 
краян захищають нашу землю 
на Сході України для того, щоб ті 
цінності, які виховує Українська 
православна церква, мали змогу 
надалі формувати нашу україн-
ську духовність. Впевнений, що 
разом ми побудуємо єдину церк-
ву і єдину Україну, - сказав очіль-
ник області.

- Ми щасливі вітати у нашо-
му краї митрополита Київсько-
го і всієї України Епіфанія, який 
титанічно працює над тим, щоб 
незалежна Українська право-
славна церква стала духовним 
фундаментом зміцнення укра-
їнської державності та об’єднала 
всіх українців навколо ідеї не-

зворотності європейського роз-
витку країни, - зазначив голова 
обласної ради Віктор Овчарук.

«У нас зараз є великий 
дар - дар свободи»

Не оминув глава Православ-
ної церкви України і теми вибо-
рів. Він наголосив на відповідаль-
ності кожної людини в ситуації, 
яка зараз відбувається у державі. 

- Ми маємо відчувати ту від-
повідальність, яка лежить на на-
шій державі і церкві, бо у нас за-
раз є великий дар - дар свободи. 
Час є непростим. На Сході іде ві-
йна, агресор намагається нас по-
неволити фізично і розділити 
всередині. Ми повинні розуміти, 
що зараз вирішується майбут-
нє, яке кілька років тому окрес-

лили на Майдані Незалежнос-
ті. Тоді Небесна Сотня поклала 
свої життя саме за той європей-
ський вектор розвитку нашої 
держави. Тисячі Героїв на Схо-
ді поклали свої життя на вівтар 
нашої незалежності, і завдяки 
їхній жертовності ми отрима-
ли автокефальний статус і ви-
знання нашої Української право-
славної церкви. Ми повинні за-
вжди пам’ятати цю жертву. Нам 
слід бути відповідальними, ви-
користовувати цей час з корис-
тю і працювати, щоб розбудо-
вувати державу та утверджува-
ти нашу Помісну православну 
церкву, - зазначив предстоятель 
Православної церкви України. 

Митрополит Епіфаній також 
наголосив, що українці мають 
зберегти те, за що боролися на 
Майдані, незважаючи на те, хто 
буде обраний главою держави.

- Ми молимось за те, щоб ці 
вибори пройшли успішно, у де-
мократичний спосіб, щоб був 
обраний той, хто в майбутньо-
му турбуватиметься, щоб наша 
Українська держава рухалася у 
напрямку європейського розви-
тку. Віримо, що Господь мило-
сердний і дасть нам такого до-
стойного главу держави, який 
майбутніх п’ять років давати-
ме відсіч тим економічним, вій-
ськовим, інформаційним, релі-
гійним викликам, які будуть за-
вжди актуальними, - сказав він.

Митрополит Епіфаній у Тернополі: 
«Українці мають зберегти те, за що боролися на Майдані»

Предстоятель Православної церкви 
України вперше відвідав місто  
з архіпастирським візитом

У суботу він очолив Всенічне богослужіння у 
кафедральному соборі Різдва Христового, 
а у неділю відслужив святкову літургію у 

храмі святих Бориса і Гліба. Разом з предстоятелем 
Помісної церкви молилися керівники міста й області, 
сотні тернополян, віряни з різних куточків краю. 
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Україна Світ
«Україна - щит, який 

захищає Захід від того,  
що насувається зі Сходу» 

Комунікація між НАТО і Росією на-
віть у період холодної війни була краще, 
ніж зараз. Про це сказав головнокоманду-
вач об’єднаних збройних сил НАТО в Євро-
пі генерал Кертіс Скапаротті, повідомляє 
«Associated Press». «Під час холодної війни 
ми розуміли сигнали, що подаються один 
одному. Ми розмовляли. Я не впевнений, 
що ми розуміємо їх так само добре сьогод-
ні», - підкреслив генерал. А депутат феде-
рального парламенту Канади Джеймс Без-
ан висловив думку, що НАТО має посили-
ти свою присутність у Чорному морі й від-
правити туди підводні човни. Якщо цього 
не зробити, то російський президент Пу-
тін буде намагатися все більше і більше 
просуватися по чужій території. «Нам тре-
ба… посилювати Україну, забезпечуючи 
для неї більше навчань з точки зору вій-
ськових можливостей, навчаючи особовий 
склад. Україна є щитом, який захищає за-
хідний світ від того, що насувається зі Схо-
ду», - резюмував політик. 
Вибори у Мадагаскарі: шість 

кандидатів за кошти Росії 

Щонайменше шість кандидатів на 
посаду президента Мадагаскару взяли 
участь у виборчій кампанії за кошти Ро-
сії. Російських політтехнологів фінансу-
вав бізнесмен Євген Пригожин, відомий 
як «кухар Путіна», повідомляється у роз-
слідуванні «BBC». Отже, в одній з найбід-
ніших країн Африки відбулася одна з най-
дорожчих передвиборних кампаній у сві-
ті. На посаду президента Мадагаскару пре-
тендували 36 кандидатів. Серед тих, кого 
підтримувала Росія, міг бути й обраний 
очільник держави Андрі Радзуеліна. Пере-
можець виборів не відповів на запитання 
кореспондента BBC, «чи підтримують його 
росіяни». Водночас два екс-кандидати в 
президенти Мадагаскару розповіли BBC, 
що отримували гроші від «туристів» з Ро-
сії. Газета «The Washington post» писала 
про підтримку олігархом Пригожиним бо-
йовиків на Сході України. 

Генсек Ради Європи 
просить збільшити йому 

пенсійну виплату  
Генсек Ради Європи Турбйорн 

Ягланд звернувся до апарату РЄ з про-
позицією про збільшення йому одно-
разової виплати у зв’язку з виходом на 
пенсію удвічі: зі 100 тисяч - до 200 тисяч 
євро. Про це заявила член української де-
легації у ПАРЄ Марія Іонова, передає «Єв-
ропейська правда». «Той генсек, який 
тривалий час намагається поновити пра-
во голосу російській делегації без вико-
нання нею умов для цього. Це той генсек, 
який свій нещодавній виступ присвятив 
бідканню, як бюджету Раді Європи ката-
строфічно не вистачає внесків делегації 
РФ. І одночасно попросив про збільшен-
ня цієї виплати», - зазначила Іонова. 

Мільйонер зі США крав… 
лампочки

У штаті Флорида поліція затримала 
59-річного мільйонера Ендрю Ліппі за 
крадіжку лампочок у супермаркеті на 
суму $300. За кілька тижнів до цього він 
купив за $8 мільйонів приватний острів, 
пише «ABC». Багатій крав й інші господар-

ські товари. Його також викрили в аферах 
з обмінів товарів. Зокрема, Ліппі купив ка-
воварку за $55. Потім повернув. Але в ко-
робку поклав іншу, стару кавоварку, й по-
вністю отримав назад кошти. Потім вчи-
нив таку ж махінацію із простирадлом, 
яке він замінив наволочкою. І це ще не всі 
«подвиги». Мільйонера заарештували, але 
через день відпустили без висунення зви-
нувачень. Зараз він чекає суду.

Чому Московія скуповує 
рекламу у міжнародних ЗМІ?

Олександра Хичій, президент Кон-
гресу українців Канади, вважає, що про-
паганда РФ активно готується до парла-
ментських виборів у Канаді, які відбу-
дуться 21 жовтня. Вона наголосила, що 
репутація Росії в Канаді настільки зіпсова-
на, що багато ЗМІ не хочуть брати від неї 
матеріали, передає «Укрінформ». «Тому ро-
сіяни купують платну рекламу. Як показа-
ла ситуація у США, уваги потребують і соці-
альні мережі. Щоразу, як у канадських ЗМІ 
з’являється прихильна до України стаття, 
набігають тролі й критикують її», - зазна-
чила Хичій. І нагадала про напади росій-
ської пропаганди на Христю Фріланд - міні-
стра закордонних справ Канади, мати якої 
була українкою. «У січні вийшов ганебний 
репортаж Кісельова, спрямований проти 
канадських політиків українського похо-
дження. Варто очікувати загострення цьо-
го напередодні виборів», - сказала Хичій.
У Молдові водіїв напідпитку 

відсилатимуть у морг
У Молдові за водіння напідпитку 

примушуватимуть до громадських ро-
біт у морзі. Про таке покарання для зло-
вмисників у місті Ніспорени домовилися 
Бюро пробації та райлікарня, повідомляє 
«Agora.md». Ці водії прибиратимуть відді-
лення і допомагатимуть транспортувати 
тіла покійників. У такий спосіб влада хоче, 
щоб порушники на власні очі побачили про 
наслідки алкоголю. Це не перше суворе по-
карання у місті для водіїв. Торік поліція по-
чала відбирати права у тих, кого піймає не-
тверезим за кермом. Якщо концентрація 
алкоголю перевищуватиме 0,3 мг/л, водій-
ські права забирають назавжди.

Литва обіцяє своїм 
громадянам гроші  

за відмову від старого авто
Міністр навколишнього середо-

вища Литви повідомив, що після за-
твердження плану скорочення забруд-
нюючих викидів жителям за відмову 
від старого авто можна буде виплачу-
вати тисячу євро у рамках заохочен-
ня до купівлі нової машини. Як повідо-
мляє «Delfi», на це передбачено виділити 
з держбюджету 30 мільйонів євро. Жите-
лі, які відмовилися від авто, що забрудню-
ють повітря, також отримають пільги на 
громадський транспорт. Органам само-
врядування, які придбали громадський 
транспорт, що працює на природному газі 
або водні, виділять по 30 мільйонів євро. 

Польща каже: «ні» євро і 
«ні» європейським цінам»

Лідер правлячої партії Польщі «Пра-
во і справедливість» Ярослав Качин-
ський заявив, що Польща зможе вступи-
ти до єврозони лише тоді, коли її еконо-
міка буде такою ж потужною, як у Німеч-
чини. Про це повідомляє «Reuters». «Ми ка-
жемо «ні» євро, «ні» європейським цінам», 
- заявив Качинський. І зазначив, що колись 
Польща прийме євро, оскільки вона пере-
буває і буде перебувати в Євросоюзі, од-
нак це станеться тоді, коли буде в інтере-
сах країни. Польща зобов’язана, відповідно 
до своїх зобов’язань щодо 
вступу до ЄС, у якийсь мо-
мент приєднатися до єв-
розони. 

Біометричні паспорти 
тимчасово  

не видаватимуть
В Україні держпідприємство «До-

кумент» припинить видавати біоме-
тричні паспорти з 27 квітня до 2 трав-
ня. Усі центри «Паспортний сервіс» не 
оформлятимуть біометричні закордон-
ні паспорти, ID-картки чи види на про-
живання із 10.00 години 27 квітня - до 
8.00 2 травня через технічні причини. У 
держпідприємстві «Gazeta.ua» пояснили, 
що це пов’язано з перервою у роботі мі-
граційної служби. «Врахуйте цю інфор-
мацію при плануванні оформлень біоме-
тричних документів і їх отриманні для 
подорожей за кордон у ці дати», - йдеть-
ся на офіційному сайті ДП «Документ». 
Додаткова інформація про графік роботи 
з’явиться пізніше. Однак у держпідпри-
ємстві запевнили: з 2 травня вже можна 
буде звертатися за документами.

Більшість переселенців  
не збираються повертатися 

на Донбас

Після закінчення війни на Донбасі 
повернутися на колишні місця прожи-
вання збираються тільки 28 відсотків 
внутрішньо переміщених осіб. Такі ре-
зультати дослідження Міжнародної ор-
ганізації з міграції, пише «Сьогодні». За 
даними Міністерства соціальної політи-
ки, кількість зареєстрованих внутрішніх 
переселенців із Криму та Донбасу на 1 
квітня становить 1 млн. 369 тис. 787 осіб.

З початку року українці 
купили нових авто  

на $550 млн.
У першому кварталі цього року в 

Україні зареєстровано більше 18 тисяч 
нових автомобілів на суму $550 міль-
йонів. Про це повідомляє сайт з прода-
жу авто RST.ua. Найпопулярніша марка 
- «Renault» - зареєстровано 2,5 тисяч авто 
цього бренду. Друга - «Toyota» (2,2 тисячі), 
третя - «Kia» (1,7 тисяч). Серед автомобі-
лів А-класу найчастіше купували «Peugeot 
108». У B-класі - «Renault Sandero». У 
C-класі - «Renault Logan». «Skoda Octavia» 
найчастіше купували серед машин кла-
су D. У сегменті E найбільше прода-
но «Toyota Camry». У F-класі - «Mercedes 
S-Class». Серед кросоверів лідер прода-
жів - «Kia Sportage». Також зареєстровано 
три «Rolls-Royce Cullinan» - вартість кож-
ного понад $400 тисяч. Придбали україн-
ці і шість «Bentley Bentayga» (понад $290 
тис. кожен), 59 «Mercedes G-Class» та два 
спорткари «BMW 8-Series Convertible». То-
рік в Україні зареєстрували 80 тисяч но-
вих авто, загальною вартістю $2,4 млрд. 

Наш транспорт нас вбиває
В Україні із 460 міст у більшості пе-

реважають автобусні маршрути. Лише 
в 51 місті функціонує електротранспорт. 
Але він майже повністю непридатний 
для перевезень. Через закінчення термі-
ну експлуатації його необхідно негайно 
оновити. 87 відсотків усього парку елек-
тротранспорту вичерпали свій норма-
тивний термін експлуатації. Із них: трам-
ваї - 96 відсотків, тролейбуси - 76, ваго-
ни метрополітену - 80 відсотків. Така ве-
лика кількість застарілого громадського 
транспорту разом із вживаними автомо-

білями призвели до перевищення норми 
шкідливих речовин у повітрі у 4-6 разів. 
В Україні на кожні 100 тисяч осіб від за-
бруднення повітря помирає 120 людей, 
свідчать дослідження Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я. Проте онови-
ти електротранспорт найближчим ча-
сом не вдасться. Потрібні великі гроші. А 
їх нема. 

Кримчан їздять  
з окупації - до цивілізації

До України з Криму їздить делалі 
більше кримчан. За березень так зва-
ний кордон з анексованим Кримом пере-
тнули 155,6 тисяч людей та 26096 тран-
спортних засобів, повідомили у Мініс-
терстві з питань тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо переміщених 
осіб. Жителі захопленого півострова їз-
дять до України за продуктами, речами, 
медикаментами і на відпочинок.

Восени у Верховну Раду 
може прийти «русский мир»

Провал виборчої реформи загрожує 
«русским миром» в українському пар-
ламенті. Про це «Gazeta.ua» сказав екс-
віце-прем’єр і голова секретаріату прези-
дента Віктора Ющенка Олег Рибачук. «Є 
загроза приходу в парламент прихиль-
ників «русского мира» через мажоритар-
ні округи, які на виборах говоритимуть 
все, що завгодно. А потрапивши в сесій-
ну залу, зберуться навколо умовного Мед-
ведчука… «Мажоритарники» - це друзі на 
одну ніч…  Український парламент нази-
вають найбільшим бізнес-клубом. Бо ку-
пується округ і місце в списку. Продав за 
мільйони баксів, ось тобі вже якась копі-
єчка… Суспільство розуміє нікчемність 
«мажоритарників», які не мають ніяких 
програм. Це - «гумус» для якоїсь політси-
ли чи олігарха. А закриті списки - «коти в 
мішку», на яких виборці не мають впли-
ву», - наголосив Рибачук.

До Польщі  
не курсуватимуть поїзди

Кілька потягів маршрутом через 
Львів до польського Перемишля не 
курсуватимуть із 27 до 31 травня. Не-
зручності - через ремонт польської заліз-
ниці на ділянці колії від Медики до Пе-
ремишля, повідомляє прес-служба «Ук-
рзалізниці». Поїзди, які курсують з Укра-
їни до Польщі, їхатимуть до станції Меди-
ка (Польща) та до Львова. Поїзд №36/35 
«Одеса-Перемишль» із 26 по 31 травня 
їхатиме лише до станції Медика (Поль-
ща). Відправлення та прибуття - за графі-
ком. Для пасажирів, які прямують до Пере-
мишля, на станції Медика польська заліз-
ниця забезпечить пересадку на автобуси 
до Перемишля та у зворотному напрям-
ку. Швидкісний поїзд №706/705 «Львів-
Перемишль» також курсуватиме до стан-
ції Медика. Пасажири, які прямують до 
Перемишля, на станції Медика зможуть 
пересісти на автобуси до Перемишля та у 
зворотному напрямку. Швидкісний поїзд 
№716/715 «Київ-Перемишль» у згаданий 
період курсуватиме лише до Львова.

У нашій країні офіційно 
нарахували  

2067 мільйонерів
Державна фіскальна служба на по-

чаток квітня нарахувала в Україні по-
над дві  тисячі мільйонерів. Про це по-
відомляє прес-служба ДФС. «Доходи у 
сумі понад 1 млн. грн. задекларували 
2067 громадян», - йдеться у повідомлен-
ні. Значні суми задекларували кияни 
(6,7 млрд. грн.), а також жителі Дніпро-
петровської (2,8 млрд. грн.), Харківської, 
Київської та Львівської (по 1,3 млрд. 
грн.) областей. Найвищі темпи прирос-
ту задекларованих сум, порівняно з пер-
шим кварталом минулого року, - на За-
карпатті - 327 відсотків, Донеччині - 274 
відсотків, в Одеській області - 240 відсо-
тків та Полтавській - 210 відсотків.

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.
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Соня світу не бачила 
від сліз, коли вийшла 
за прохідну заводу, де 

працює старшим майстром. 
Вона знала, що її хвороба 
важка, розуміла, в яких 
випадках призначають 
хіміотерапію, але десь, 
у глибині серця, все ж 
жевріла іскра надії: вона 
пересилить недугу і у неї 
ще все буде добре. Навіть 
лікуючий лікар порадив 
їй не здаватися і разом з 
ним боротися з хворобою. 
А потім додав: «І з Божою 
ласкою. Моліться, Софіє. 
Повірте, це дуже помагає».

Відколи вона дізналася, що он-
кохвора, стала по-іншому дивити-
ся на життя. Збагнула – нічого ві-
чного немає. І здоров’я – теж. Тим 
більше, якщо його не берегти і 
не дякувати Богу за нього. Тепер 
вона впевнена: усі болячки – це 
наслідки нашої недбалості, похо-
ті, заздрості, ненависті, мстивості, 
негативних думок. Люди, які жи-
вуть з Богом, рідко хворіють. Он, 
як сусідка, 92-річна пані Варвара, 
котра й донині з паличкою ходить 
до церкви, постить, сповідається… 

У Софії, на жаль, все було інак-
ше. Багато часу вона не ходила 
до святого храму. Покійний бать-
ко – учитель хімії і великий атеїст 
– забороняв їм з мамою це роби-
ти. Бувало, мама просить в Бога 
дощу у спеку, а він лиш підсмію-
вався, говорив про закони хімії, в 
яких мати нічого не тямила. Так і 
жили. Без куті, вербової лози, пи-
санки, смачної паски.

Після смерті батька, який на-
казав поховати його без свяще-
ника, Софія з мамою вперше за-
йшли до храму. «Донечко, та ти ж 
нехрещена досі, - заплакала мама, 
вдивляючись в ікону Богородиці 
з дитятком. – Але ще не пізно по-
правити цей гріх». 

Софія заперечила. Соромно їй 
бути, як ніхто. Що люди скажуть? 
Як священику у вічі глянути? 
Кого за хрещених батьків брати? 
О, ні. Хай буде, як є. Хіба нехреще-
ною погано їй жилося? Вищу осві-
ту здобула, кар’єру, має повагу і 
авторитет… 

Тільки тепер вона зрозумі-
ла, що, насправді, не має нічого. 
Мати покинула білий світ неза-
довго після смерті батька, у по-
друг свої сімейні клопоти, а вона 
– хвора, спустошена – нікому 
більше не потрібна. Після остан-
ньої хіміотерапії Соня весь вечір 
просиділа на балконі, вдивляю-
чись у глибоке небо. Скільки на 
ньому усіляких картинок! Он, зі-
рочки, ніби, зійшлися у хороводі 
і весело витанцьовують. Там – яс-
ний місяць підморгує найближ-
чій зірниці, інші зорі вималюва-
ли величезне гроно винограду… 
Яка краса! А вона ніколи не мала 
часу спостерігати за нею. Хвороба 
змінила її світогляд, у неї народи-
лося сильне бажання – жити. Щоб 
ще і ще раз милуватися нічною 
височиною і стрічати світанки.

Тому не хотіла думати про те, 
що може оформити групу інва-
лідності. Перебувала на лікарня-
ному, надіючись скоро вийти на 
роботу. Якби не нинішній випа-
док…

Вона понесла в бухгалте-
рію лікарняний листок. Бухгал-
тер довго розглядав діагноз, наче 
вперше дізнався про її хворобу. 
А потім, ніби між іншим, сказав: 
«Ти, Софіє, мудра жінка. Невже не 
розумієш, що тебе чекає? Розра-
хуйся. Кандидатура на твоє місце 
вже є. Ліпше на групу піди, щоб 
потім, в разі чого, тому, хто тебе 
поховає, три пенсії дісталося. Не 
ображайся, але ж це правда». Усі 
присутні злякано дивилися на 
Софію, яку, мов окропом облили. 

Вона похитнулася, стала зади-
хатися. Сильний спазм різав у гру-
дях, обімліло усе тіло. Не могла 
вимовити й слова. І, враз, дзвін-
кий голос її подруги – економіс-
та Ліди – привів її до тями: «Чого 
мовчиш, Сонечко? Чи він з Богом 
говорив, що смерть тобі передба-
чає?». І, підійшовши до бухгалте-
ра, додала: «Можете просто зараз 

звільнити мене, але як ви смієте 
так говорити? Не по-людськи це, 
не по-Божому! Гріха побійтеся!»

Бухгалтер спантеличено за-
кліпав очима, став вибачатися, 
взяв Соню за руку, але вона ви-
смикнула її і в сльозах вибігла на 
вулицю. Виходить, дарма вона на-
діялася, що викарабкається з цієї 
біди, а їй так ще хочеться жити!

Удома не захотіла приймати 
ліки. Приклякла на коліна і, як ні-
коли, з якоюсь  особливою без-
мірною вірою стала просити Гос-
пода, щоб врятував її. Вранці піш-
ла до священика. Захлинаючись 
гіркими сльозами, стала розпо-
відати про свою хворобу, про ви-
рок, який виніс їй бухгалтер…

Священик уважно вислухав її. 
Порадив не тримати зла на того 
чоловіка. Схвалив її рішення при-
йняти Господа, запевнив у тім, що 
ліки слід приймати. «Пам’ятайте, 
вашими вчинками і помислами 
віднині має керувати не плоть, а 
дух. Тіло боїться духа, як раб бо-
їться господаря», - сказав він.

Після таких настанов свя-
щеника якась невимовна під-
несеність, святість враз налили 
все єство Софії. Вона з нетерпін-
ням стала чекати наступної не-
ділі, щоб знову піти до церкви. 
Тут вона почувалася  захищеною 
і впевненою. 

Минали тижні, місяці. Софія 
непогано почувалася і у свої 38 
зустріла Вадима, 40-річного хо-
лостяка, з яким пов’язала свою 

долю. Вони познайомилися в он-
кодиспансері у черзі на томограф. 
Розговорилися, обмінялися но-
мерами телефонів. Спочатку роз-
мовляли, здебільшого, про хворо-
бу, ділилися методами народної 
медицини. Та одного дня неспо-
діваний дзвінок у двері здивував 
Софію – вона нікого не чекала.

Вадим стояв на порозі. Усміх-
нений, з великим пакетом і буке-
том білосніжних ромашок. «Ось, 
це – тобі, Соню. Знаю, у тебе нині 
день народження. В амбулатор-
ній карточці підгледів. Хочу при-
вітати і сьогодні бути поруч, 
якщо ти, звісно, не проти», - про-
мовив якось винувато. 

Того дня їм більше не хотілося 
говорити про хворобу. Струмінь 
дивного хвилювання пронизав їх 
тіла, щастям горіли очі… Вони ще 
молоді,  їх тягне одне до одного, і 
це – прекрасно!

…Відтоді минуло дванадцять 
років. Соня і Вадим подолали свої 
недуги - вірою в Бога, силою духу 
і палкого кохання. Народили си-
ночка Захарчика – свою втіху і 
миле сонечко. Створили невели-
кий бізнес.

А той бухгалтер, що пере-
дрікав Софії скору смерть, че-
рез тиждень потрапив у страш-
ну аварію, в якій ніхто не вижив. 
Софія простила йому, як і велів 
священик. Та Бог розпорядився 
по-своєму…

Марія МАЛІЦЬКА.
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Маленька дівчин-
ка тихо схлипу-
вала, причаїв-

шись у самісінькому ку-
точку просторого інтер-
натівського коридору. 
Їй було так боляче і так 
шкода себе, що від від-
чаю сльози все рясніше 
скапували з її красивих, 
але таких засмучених, 
оченят, розбиваючись 
об підлогу.

Того дня в інтернаті прак-
тично нікого не було, за ви-
нятком Юлиної виховательки, 
прибиральниці, та ще кількох 
працівників закладу.

Тетяна Іванівна знала, що 
знайде Юлечку саме тут – в 
кінці коридору. Дівчинка за-
вжди сюди прибігала, коли 
її хтось образив, чи забрав 
іграшку. Або просто тоді, коли 
їй було сумно.

Дівчинку ніхто не навіду-
вав у цьому закладі. Вона про-
сто знала, що Бог покликав 
до себе на небо її батьків, а за 
Юлечкою на землі наглядають 
Його янголята-хоронителі. 
Таку історію дівчинці розпові-
ла Тетяна Іванівна, і в дівчин-
ки ані підстав не вірити вихо-
вателю, ані навіть найменших 
сумнівів не було, що так воно 
й насправді.

Тетяна Іванівна підійшла 
до Юлечки, і, обійнявши, ти-
хенько сказала:

– Не плач, моє сонечко. За-
втра я принесу тобі новеньке 
взуття і тоді разом підемо на 
виставу, адже її не тільки сьо-
годні показують, а ще два дні 
вона буде у нашому місті.

Дівчинка зраділа. Бо й на-
правду так прикро було б че-
рез якусь дрібничку не піти 
у театр, яким вона марить 
змалку. Вона сьогодні так хо-

тіла потрапити на виставу, та 
стався неприємний казус. Вже 
вийшовши до воріт інтернату, 
дівча враз відчуло дотик кри-
жаної води на своїх малень-
ких ніжках. Коли поглянула 
вниз, то побачила, що підо-
шва від взуття так і залиши-
лася в калюжі, окремо від чо-
біт. Стареньке взуття не ви-
тримало весняних дощів. Тож 
Юлечка змушена була повер-
нутися в інтернат, оскільки до 
перегляду вистави залишило-
ся не так багато часу, та й ін-
шої пари чобіт у неї все одно 
не було.

Тетяна Іванівна першою 
зголосилася залишитися з ді-
вчинкою, та й особливого ба-
жання іти сьогодні до театру в 
неї не було, бо ще від ранку го-
ловний біль не давав спокою. 
Мабуть, через зміну погоди.

Поки вихователька зачи-
няла ворота, Юлечка чимдуж 
побігла до свого сховку.

Дівчинку підбадьорили 
слова виховательки. Вона по-
думала, що так навіть краще. 
Бо нині, коли всі інтернатів-
ці пішли в театр, вона не змо-
гла б зосередитись на виставі, 
адже добре знає, які «шумні» 
її друзі.

Наступного ранку Юля 
прокинулася раніше від усіх. 
Вона пішла вмиватися, чис-

тити зубки, а коли поверну-
лася назад, у кімнату, то ледь 
стрималася, аби не закричати 
від радості. Адже біля її ліж-
ка лежали дві пари новенько-
го взуття – зимові теплі уги 
та весняні гумові чоботи, роз-
фарбовані барвистими квіта-
ми і метеликами. 

Дівчинка одразу ж примі-
ряла взуття, але другі чобітки 
їй, очевидно, найбільше спо-
добалися, бо вона так і зали-
шилася стояти в них.

–  Ну що, готова сьогод-
ні йти в театр? – як завжди, 
мило запитала Тетяна Іванів-
на.

– Так! Дякую! – не стриму-
вала радості дівчинка. – Ви 
така хороша. Шкода, що ви – 
не моя мама…

Вихователька обійняла 
свою підопічну, а в самої на 
очі накотилися сльози. Сер-
це ж почало шалено калатати. 
Вона була розчулена від що-
йно почутого.

Тетяні згадалися ті роки, 
коли вона була такою ж, як 
Юля. Ця дівчинка нагадува-
ла їй саму себе – така ж щира, 
довірлива і дуже ранима. А ще 
Таня, як і Юлечка, виховувала-
ся в інтернаті. У цьому ж.

Цей день став незабутнім 
для них обох. Після театру 
вони ласували смачними кру-

асанами у затишній кав’ярні і 
спілкувалися.

Вже перед входом до ін-
тернату Юля міцно стисла 
руку виховательки і сказала:

– Дякую. Ви – мій ангел-
хоронитель.

Тетяна Іванівна ще міцні-
ше стисла руку дівчинки і об-
няла її. Вона твердо знала, що 
зробить усе можливе, аби ді-
вчинка була щасливою. Сьо-
годні для обох був непростий 
день, тож пора іти відпочива-
ти. А завтра… Завтра Тетяна 
Іванівна почне збирати необ-
хідні документи, щоб удоче-
рити Юлечку.

Оля ГЛАДЧУК-
ПОПАДЮК.

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.

*     *     *
ДУША НЕНАЧЕ 
ОСТРІВ
          
Людей любити нам непросто,,,    
Ще важче полюбити ворогів.
Ми любим лиш себе, 
Душа неначе острів -
Усюди ненависть і гнів.
Господь навчав нас жити 
В любові до усіх.
Та лише Він нас любить
Хоч грішних, як Святих.
Зігріймо ж ближніх душі,
Молімся за цей світ.
Нехай добро розтопить 
Сердець байдужих лід.

МЕЛОДІЯ ДОЩУ
     
Вслухаюсь у мелодію дощу...
Вона відлунює в моєму серці.
Господь створив нам цю красу -
Гармонію, що білим світом 

зветься.
 
Народжені у царині Небес
Краплиночки, що послані 

нам Богом.
Хай змиють чорноту людських 

сердець,
Очистять Землю 

від усього злого.

МРІЯ
Сьогодні радість душу гріє.
У чашу щастя вже по вінця 

налива,
Лиш в рідних стінах серце мліє.
Зустріч із милим душу зігріва...
         
Вчора здавалось все таким 

буденним.
Та забриніла почуттів струна.
Ми не цінуєм те, 

що є щоденним.
У мріях десь витаємо дарма.

Коханому у вічі щиро гляну...
Побачу ніжність і любов палку.
Все зрозуміє серце до остану:
Я мріяла про мить оцю одну!

Людмила КОЛЯДЕНКО.

…Відтоді 
минуло 

дванадцять років. 
Соня і Вадим 
подолали свої недуги 
- вірою в Бога, силою 
духу і палкого кохання. 

Сьогодні 
для обох 

був непростий 
день, тож пора 
іти відпочивати. 
А завтра… Завтра 
Тетяна Іванівна 
почне збирати 
необхідні 
документи, щоб 
удочерити Юлечку.
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та Іванна Кравцова із  
с. Максимівка Збаразького району.

До барвистого віночка 
Вишиваночка-сорочка…
Що й  кому не говори,
Українки – хоч куди!

Він наснився 
їй і цієї ночі. 
Коротко стрижене 

темне волосся у білих 
краплинах снігової 
пороші, ледь помітна 
усмішка, причаєна у 
кутиках милих губ, 
яка чомусь ніяк не 
гармоніювала з його 
поглядом - палючим, 
настороженим, 
колючим...

І знову, як і колись, схли-
пуючи, бігла до нього, 
схвильовано-радісна, босими 
ногами вгрузаючи у холодний 
сніг, відчуваючи, що ось-ось, 
ще мить - і вона може опинити-
ся у його обіймах.

Та даремно. Через декілька 
секунд, котрі здавалися вічніс-
тю,  коханий прощально підні-

мав руку, повертався і, не ози-
раючись, йшов у сніги, ніби й 
не почувши її голосу, ніби й 
не побачивши її. Ніби й не по-
мітивши, що вона поспішає за 
ним і не може наздогнати.

Прокидалась із сльозами на 
очах. Поруч сопів чоловік. За 
стіною спальні мирно додив-
лялись передранкові сни діти. 
А вона намагалась усе забути.

...Тоді усе здавалося звичай-
ною розвагою, миттєвим зна-
йомством, на яке й не варто 
звертати уваги, котре просто 
ніколи втримати у пам’яті. Але 
він був наполегливим. Вона 
відчула (та ні, знала це), що за-
кохалась.

При першій зустрічі він ви-
циганив у неї номер телефону, 
потім призначив здибанку біля 
поштамту, потім зізнався, що 

не може без неї жити.
...Найбільне ненавиділа 

себе за нерішучість. Ніяк не мо-
гла сказати йому правду. У неї 
- чоловік та двійко дітей. Боя-
лась втратити його. А вночі мо-
лила Бога, щоб її чоловік мав 
іншу, тоді вона зможе бути із 
ним, своїм коханим.

Ніколи не забуде отого дня. 
Він приїхав несподівано, дов-
го стояв біля хвіртки, зачекав, 
поки вона випадково вигляне у 
вікно, а тоді підняв у прощаль-
ному жесті руку та пішов геть.

...Навіть не одягнувшись, 
вона бігла за ним по хрусткому 
білому снігу. Не встигла. Клац-
нули дверцята авто. А вона сто-
яла самотньо посеред хурдели-
ці та гірко голосила.

Потім, увечері, була довга 
розмова з чоловіком, горде 

мовчання дітей. Вони ж, майже 
дорослі, розуміли усе. Той, не-
любий, сказав їй, що пробачить 
- вперше та востаннє.

...Кілька днів по тому їй на-
снився сон.

...Вона незручно поверну-
лась набік, і чоловік про щось 
забурмотів крізь дрімоту. Це 
роздратувало її, тому, відки-
нувши ковдру, опустила ноги 
на підлогу.

За вікном у сповитку ячав 
світанок.

"Я обов’язково знайду його, 
- пообіцяла собі. - І запитаю, 
чому так сталося…"

...А п’яти пекли від холоду, 
мов від морозяного білого сні-
гу…

Світлана ТРУХАНОВА 
(ДЗУДЗИЛО).

Ліричнимрядком

*     *     *
Шалена мить, вуаль надіта біла…
У голові кучкуються думки,
На мить сьогодні подумки прозріла…
Гортаю непрочитані листки. 
Який це кайф писати і творити.
Це все що хобі називають всі.
Коли людина хоч щось робити,
Коли живе поезія в душі.
Виходячи на вулицю сьогодні,
Радію вітру, тішуся дощем,
Не злять мене умови ці погодні,
Радіймо, бо в емоціях живем…
Щасливий той, хто зрозуміти може,
Що все відносно в нашому бутті,
Та Бог нам неодмінно допоможе, 
Коли присутні якості людські.
Творіть добро, радійте щохвилини,
Допомагайте немічним завжди.
Хай скажуть всі, що саме ви Людина,
Якій не шкода краплю доброти.
Життя складне, і водночас чудове,
Та будьмо, люди, гідними весь час.
Усі занадто сильно гонорові,
А це, повірте, губить дуже нас.  
Вдихніть повітря свіжого ковточок,
Даруйте всім великий позитив.
Емоції згортайте у клубочок,
Тоді настане диво серед див.  
 

*     *     * 
Життя не вічне, промайне усе,
Роки щасливі пробіжать, мов ріки.
Ніщо не вічне, все кудись іде,
Так розійшлися вже по світу діти.
Стоїть матуся, виглядає їх,
Рахує тижні, дні, на них чекає.
Усе позаду, стих дитячий сміх,
А звісточки від них таки немає.
Колись вона старалась, доглядала, 
Щоб догодити їм, допомогти… 
Вона б усе на світі їм віддала,
Аби лиш поруч діточки були.
Їм байдуже, життя для них триває,
Яка різниця, там воно, чи тут?
Ніхто з дітей про маму не згадає, 
Вона чекає, може ще прийдуть!?
А час біжить, а час усе минає,
Мов сизокрилий птах, кудись летить.
Ніхто з дітей про маму не згадає,
А серце ниє, плаче, і болить.
Забуті ніжні материнські руки,
Тепло забуте, ласка, доброта.
Для мами гіршої немає муки,
Ніж те, що поруч діточок нема.
Вони згадають, але пізно буде,
Вони приїдуть, та не зна куди,
Батьків любіть і поважайте, люди,
Бо найдорожче в світі - це батьки.
І що б не сталось, де би ви не були,
Як би не склалось ваше майбуття.
Подбайте, щоб про дім свій не забули,
Бо лише в ньому щастя й теплота!

Валентина БУРШТИН.
м. Тернопіль.

говорив?»
«Хіба він з Богом

Ангел-хоронитель

З життя БОСИМИ НОГАМИ ПО СНІГУ
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*     *     *
Українські спортсменки 

Оксана Лівач, Ірина Гусяк та 
Алла Черкасова здобули золо-
ті медалі на чемпіонаті Євро-
пи з боротьби у Бухаресті. Окса-
на Лівач стала переможницею в 
категорії до 58 кг. У вирішаль-
ній сутичці вона здолала Мігле-
ну Селішку з Болгарії. Ірина Гу-
сяк в категорії до 55 кг перемо-
гла болгарку Евеліну Ніколову. 
Третє золото в категорії до 68 кг 
виграла Алла Черкасова. У фіна-
лі вона перемогла чешку Аделу 
Ганзлічкову.

*     *     *
Український гімнаст Петро 

Пахнюк став віце-чемпіоном Єв-
ропи у вправах на паралельних 
брусах. На чемпіонаті Європи у 
польському Щецині українець 
отримав 15,333 бала. Цього ви-
старчило лише для срібної наго-
роди. Золото здобув росіянин Ні-
кіта Нагорний.

*     *     *
Чоловіча збірна України з 

гандболу продовжує боротьбу за 
вихід на Євро-2020. У матчі відбо-
ру проти Фарерських острів укра-
їнська команда здобула непросту 
перемогу 27:26. Це дозволило на-
шим гандболістам як мінімум до 
матчу Данія – Чорногорія стати 
одноосібним лідером відбіркової 
групи, поліпшивши свої шанси 
вийти до фінальної частини.

*     *     *
Збірна України з футболу ра-

ніше розпочне підготовку до двох 
поєдинків кваліфікаційного ра-
унду чемпіонату Європи-2020. Го-
ловний тренер національної збір-
ної України Андрій Шевченко пла-
нує вже 25-26 травня зібрати фут-
болістів, які виступають за кор-
доном. Останній тур чемпіонату 
України відбудеться 30 травня, але 
до цього моменту збірна збираєть-
ся провести контрольну гру про-
ти однієї з команд Першої україн-

ської ліги. Спаринг орієнтовно має 
відбутися 29 травня. Також в спа-
рингу може взяти участь й моло-
діжний склад української коман-
ди, адже з 3-го до 5 червня вони 
гратимуть на турнірі ім. Лобанов-
ського. Команда Андрія Шевчен-
ка в рамках відбору до континен-
тальної першості зустрінеться з 
Сербією та Люксембургом. Ці мат-
чі будуть зіграні у Львові 7-го та 10 
червня відповідно. Після двох ту-
рів відбору на Євро-2020 у збірної 
України 4 очки. Головна команда 
нашої країни займає перше місце в 
своїй групі.

*     *     *
Титуловані українські грос-

мейстери Марія Музичук (Львів) і 
Антон Коробов (Харків) стали лау-
реатами конкурсу “Шаховий Геть-
ман” як найкращий шахіст і най-
краща шахістка України минуло-
го року. Лауреати цього конкурсу 
визначаються шляхом персональ-
ного голосування. В ньому беруть 

участь лише українські гросмей-
стери. Загалом у нинішньому опи-
туванні брали участь 65 майстрів 
шахів.

*     *     *

Срібний призер Олімпій-
ських ігор в Ріо 2016 Жан Беле-
нюк став чемпіоном Європи 2019 
року з греко-римської боротьби. 
У стартовій сутичці він переміг 
Іоанна Гуклека з Хорватії, потім у 
чвертьфіналі здолав угорця Ері-
ка Сільвашші, а за вихід у фінал 
розібрався з литовцем Ейвідасом 
Станкевічюсом. У фіналі Жан Бе-
ленюк протистояв азербайджан-
цю Ісламу Аббасову. Першу поло-
вину сутички виграв суперник, 

але на початку другої полови-
ни Жан спершу виштовхав Абба-
сова за межі килима, заробивши 
один бал, а потім виконав кидок 
через голову на 4 бали. Після цьо-
го українець успішно захищався, 
вигравши у фіналі 5:1. Це третя 
золота медаль Жана Беленюка на 
чемпіонатах Європи, які він ви-
гравав у 2014 і 2016 роках. Також 
в його активі срібло 2012 року.

*     *     *
Відбувся п’ятий поєдинок фі-

нальної серії плей-офф Україн-
ської хокейної ліги між доне-
цьким “Донбасом” та херсон-
ським “Дніпром”. До цього матчу 
донеччани вели в серії 3:1 і лише 
одна перемога відділяла їх від 
чемпіонського титулу. Вони здо-
були її з рахунком 4:1. Таким чи-
ном “Донбас” завойовував сьо-
мий в історії клубу чемпіонський 
титул, а “Дніпро” в дебютному 
для команди сезоні став волода-
рем срібного комплекту нагород.

Спортивна арена

Спортивне Тернопілля

На минулих вихідних у нашо-
му місті відбулася головна по-
дія у баскетбольній вищій лізі 

України – БК «Тернопіль» приймав 
«Прометей» з Кам’янського. 

Двоматчеве протистояння не виявило 
однозначного лідера, адже команди обмі-
нялися перемогами. У першому поєдинку 
господарі не змогли гідно протидіяти гос-
тям  і у підсумку поступилися 114:71. У по-

вторному матчі тернополяни взялися до 
справи вже з перших хвилин і до середи-
ни 4-ої чверті утримували все той же від-
рив у 12-13 очок. Та завдяки серії вдалих 
атак і перехоплень «Прометей» за кілька 
секунд до завершення чверті зрівняв ра-
хунок  - 79:79. У тернополян залишилося 
7 секунд на останню атаку і вони викорис-
тали їх на всі 100 відсотків: дальній точ-
ний кидок Рижова дозволив господарям 
паркету відсвяткувати перемогу - 82:79.

Українець одразу зайняв 
центр рингу та почав пра-
цювати першим номером, 
провів серію точних ударів 
та затиснув Кроллу в кут-
ку. У другому раунді чемпіон 
продовжував активно йти 
вперед та змушував супер-
ника думати виключно про 
захист.

У третьому раунді Лома-
ченко одразу вразив супер-
ника потужною трійкою. На-
прикінці трихвилинки укра-
їнець знову затис Кроллу 
біля канатів та послав його 
у нокдаун.

Після хвилинної пере-
рви Василь кинувся доби-
вати британця та завершив 
бій нокаутом.

Ентоні Кролла після по-
разки назвав українця фено-
менальним боксером. “Моя 
гордість постраждала біль-
ше, ніж моє тіло. Я хотів ви-
чавити найкраще з себе, 
але він просто феноменаль-
ний. Я розумів де перебу-
ваю, коли удар припав мені у 
верхню частину голови, але 
просто не міг піднятися. Я 
хотів піти у захист, але удар 
впіймав мене занадто висо-

ко і позбавив відчуттів. Він 
дуже особливий. Він не про-
пустив жодного удару. Він 
буде домінувати і робити 
все, що захоче в спорті”, - ска-
зав британець.

Після бою з Кроллою 
Василь Ломаченко в од-
ній з клінік Лос-Анджелеса 
пройшов обстеження на 
МРТ, в результаті якого 
з’ясувалося, що перелому у 
боксера немає.

Кістка руки була лише 
вивернута, робити операцію 
не було потреби. Йому про-
сто вставили кістку на місце.

“Шахтар” зберіг лідерство  
та відрив у 7 очок від “Динамо”
Відбулися матчі 24-го туру чемпіона-
ті України з футболу. Ось їх результати:
“Маріуполь” – “Динамо” 0:1
“Шахтар” – “Зоря” 3:0
“Львів” – “Олександрія” 1:2
“Чорноморець” – “Олімпік” 1:1
“Арсенал” – “Ворскла” 1:0
“Десна” – “Карпати” 2:1

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фа-
хівців, які входять до нашої експертної ради, 
визначила найяскравішого футболіста з 
усіх, які взяли участь у матчах 24 туру Чемпі-
онату УПЛ. За підсумком голосування  втре-
тє поспіль перемогу здобув півзахисник 
«Динамо» Віктор Циганков, який у матчі з 
«Маріуполем» забив єдиний м’яч.

Черговий нокаут від 
українського отамана

У стартових раундах 
Дерев’янченко виглядав па-
сивно, придивляючись до 
суперника та підбираючи 
зручну для себе дистанцію.

У четвертому раунді 
українець збільшив темп, 
став працювати комбіна-
ціями, внаслідок чого ні-
мець після пропущених 
ударів по корпусу став спо-
вільнюватися. Надалі пре-
синг і влучні удари допо-
могли Сергію забирати ра-

унд за раундом. Здавалося, 
все йде до впевненої пере-
моги, але наприкінці деся-
того раунду Дерев’янченко 
пропустив удар від Кулкая і 
ледь не опинився на насти-
лі рингу. Німець побіг доби-
вати суперника, але нашого 
боксера врятував гонг.

Все вирішувалося в 12-у 
раунді, який пройшов в ак-
тивній боротьбі, що часто 
переходила в рубку. В укра-
їнця була невелика перева-

га за рахунок більшої кіль-
кості влучних ударів, за-
вдяки чому він виграв ра-
унд, а з ним і бій. Судді від-
дали Дерев’янченку пере-
могу одноголосним рішен-
ням - 116:112, 116:112 і 
115:113.

Пояс чемпіона світу IBF 
належить американцю Да-
ніелу Джейкобсу, який 4 
травня зустрінеться з мек-
сиканцем Саулем Альваре-
сом.

У Лос-Анджелесі Василь Ломаченко 
захищав у поєдинку проти Ентоні Кролли 
титули чемпіона світу WBA (Всесвітньої 

боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої 
боксерської організації) у легкій вазі (до 61,2 кг).

За очками, але перемога
У Міннеаполісі (США) Сергій Дерев’янченко 

та Джек Кулкай билися за звання 
офіційного претендента на титул 

чемпіона світу IBF (Міжнародної боксерської 
федерації) у середній вазі (до 72,6 кг).

Перша весняна перемога «Ниви»

Футбольний клуб “Нива” Терно-
піль у 19 турі Другої ліги у ви-
їзному поєдинку обіграв ві-

нницьку “Ниву” з рахунком 1:0.

Зі старту гості намагались діяти більш 
активно, однак і вінничани на початку гри 
мали декілька стандартів, після одного з 
яких кіпер “Ниви” (Тернопіль) зіграв блис-
куче. У другому таймі тернополяни створи-
ли безліч гольових моментів, але домогти-
ся свого зуміли лише під завісу гри. Один з 

найактивніших у грі Ігор Гатала увірвався у 
штрафний майданчик, де його не за правила-
ми зупинив захисник. Арбітр вказав на оди-
надцятиметрову позначку. А Олексій Литов-
ченко, реалізувавши пенальті, забив сьомий 
гол у сезоні і приніс таку довгоочікувану пе-
ремогу своїй команді. У найближчу середу 
“Нива” проведе перший домашній матч у 
2019-му році. Суперником тернополян буде 
“Черкащина-Академія”, яка після перемоги 
над “Поділлям”, піднялася на другу сходин-
ку. Початок матчу о 18:00.

Тернополянка поклала 
у скарбничку збірної 
чотири медалі

Змагання проходи-
ли протягом 8-10 квіт-
ня у Болгарії. Роксолані 
Будник вдалося завоюва-
ти одразу чотири золотих 
медалі в різних категорі-

ях. Зокрема, перше золо-
то вона здобула в особис-
тому розряді до 15 років, 
друге – до 18 років. Ще дві 
медалі талановита дівчи-
на отримала спільно з на-

парниками з Міланою Ко-
вальовою з Херсону у віко-
вій категорії до 18 років та 
з Максимом Овчаренком у 
віковій категорії до 15 ро-
ків. Загалом українські те-
нісисти вибороли 7 золо-
тих, 1 срібну та 3 бронзо-
вих нагороди, що дозволи-
ло посісти перше загаль-
нокомандне місце.

Битва лідерів вітчизняного баскетболу

«Бронза» з Румунії

Першу нагороду для ві-
тчизняної команди здобув 
вихованець теребовлян-
ської школи боротьби Ва-
силь Шуптар. Він розпочав з 

впевненої перемоги 4:0 над 
іспанським борцем (який 
між іншим двічі виграв чем-
піонат Середземномор’я). В 
чвертьфіналі, зустрівшись з 
італійським борцем, Василь 
показав ще кращий резуль-
тат - 10:0. Сутичка за вихід 

до фіналу виявилася непро-
стою. Турецький спортсмен 
виявися сильнішим і Василь 
поступився з рахунком 9:6. 
Проте, в бронзовому фіна-
лі наш земляк переміг поль-
ського борця на туше та 
здобув нагороду. 

У столиці Румунії Бухаресті відбувся конти-
нентальний чемпіонат з трьох видів бо-
ротьби.

Спортсменка з Тернопільщини Роксолана 
Будник представляла Україну на чемпіонаті 
Європи з настільного тенісу серед спортсме-

нів з вадами слуху.
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На підвіконні старого 
будинку розлігся на сонці 
кіт, ліниво звісивши 

пухкого хвоста. Вузенькою 
вуличкою проїхав велосипедист, і 
сполоханою зграйкою здійнялись 
до неба голуби, які були розсілися 
на поручнях балкону над кущами 
рослин у вазонах. Старий чоловік 
іде проїжджою частиною, і 
жоден автомобіль у цю пору не 
сигналить, аби змусити його 
перейти на тротуар. Іноді біля 
якогось будинку виринає пара 
з дітьми, і їхні дзвінкі голоси 
заповнюють тихий і розмірений 
простір недільної Теребовлі. 

Скажіть мешканцям самої Теребов-
лі назву їхнього містечка – і неодмінно в 
розмові вирине означення «княже місто». 
Скажіть «княже місто» - і в переліку укра-
їнських історичних земель згадається Те-
ребовля. Тиша і розміреність, які панують 
тут зараз, нагадують про плинність усьо-
го людського. Але уважний подорожній 
зможе знайти тут уже призабуті й затерті 
сліди, які відкриють доступ до інших епох 
і розкажуть щось і про нас самих, про те, 
якими ми є тепер. 

Коротка прогулянка 
старими вуличками 

До Теребовлі варто їхати, щоб, по-
перше, піднятися на Замкову гору. Залиш-
ки фортеці, які височать над містом, знизу 
нагадують замок якоїсь казкової принце-
си. А згори відкривається красива панора-
ма всієї Теребовлі разом із навколишніми 
селами. 

Он корпус коледжу культури і мис-
тецтв, звідки вийшли багато артистів, се-
ред яких і відомий багатьом Віктор Павлік. 
Серед вуличок загубилося старе і, судячи 
із затертої вивіски, вже не діюче кафе, на-

зву якому дала найвідоміша пісня Павліка 
– «Шикидим». Але вернімося до коледжу. 
Десь тут була велика синагога. У міжвоєн-
ний період осередок єврейства містився в 
будиночку з колонами, який зараз є части-
ною коледжу.

Недалеко видніються два мости – пі-
шохідний та автомобільний. Своєю фор-
мою вони нагадують про Венецію і далекі 
міста, про які колись мешканці ось такої 
Теребовлі могли лише слухати оповідки, а 
нині кілька годин їзди до найближчого ае-
ропорту й ще кілька годин польоту – і всі 
найнеймовірніші розповіді можна відчути 
на дотик. Є своя історія і в невеличкого 
теребовлянського автомобільного мосту. 
Збудували його ще за Австро-Угорщини, 
в перших роках 20-го століття. На той час 
це був сучасний, широкий залізобетонний 
міст. І, що найцікавіше, половина мосту 
служить без ремонтів уже майже 120 років.

Видно згори і величну церкву святого 
Володимира, яка розташована недалечко 
від мосту. Колись тут був оборонний мо-
настир кармелітів і, кажуть, звучав орган. 
За переказами, десь у храмових підвалах 
починалися підземні ходи, але зараз вже 

ніхто не скаже, куди вони вели. 
Навпроти проглядається будівля місь-

кої Ратуші 19 століття. Трішки на віддалі 
від неї ще одна культова споруда – церква 
святого Миколая, історія якої сягає 17 сто-
ліття. Від неї зовсім близько до централь-
ної вулиці князя Василька. Старожили зга-
дують, що великі будинки з крамницями 
в нижніх поверхах згоріли під час Першої 
світової війни, а ті, що заповнюють вулич-
ку нині, збудували у 1930-х роках. Сама ж 
вулиця як тільки не називалася – носила 
ім’я і Леніна, і Сталіна, а ще була Широкою 
та Панською. 

Неможливо проґавити одну з найве-
личніших будівель сучасної Теребовлі – 
костел Петра і Павла. Він більше нагадує 
споруду театру в якійсь Греції, аніж храм. 
Таке враження створюють високі колони 
навколо церковного подвір’я. Збудували 
костел наприкінці 1920-их років. Радян-
ська влада пристосувала будівлю для збе-
рігання зерна, але згодом в ній облаштува-
ли районний будинок культури. У 1990-их 
споруду повернули релігійній громаді. 

За костелом у сквері видніється 
пам’ятник першому князеві Теребовлі – 
Васильку Ростиславовичу. Встановили 
його до 900-річчя міста. А раніше тут теж 
були пам’ятки іншій епосі – у радянський 
час стояли пам’ятники Сталіну та Леніну.

Місто з літописів
Вгорі ж, на вершині пагорбу, який і 

нині домінує над сучасною Теребовлею, 
збереглися сліди ще давніших епох. Пер-
ша згадка про місто значиться в 1097 році 
у літописній «Повісті минулих літ». Тоді 
в Любечі, що неподалік Києва, зібралися 
князі руських земель, щоб об’єднатись 
для спільної боротьби проти печенігів. 
На цьому з’їзді за князем Васильком Рос-
тиславовичем була закріплена Теребо-

вельська волость для князювання. Тере-
бовля стрімко розвивалася, і протягом 
наступних століть відігравала важливу 
роль у політичному, економічному та 
культурному житті Галичини. 

У літописному 1097-му році на Зам-
ковій горі вже існувала дерев’яна форте-
ця. За переказами, вона була огородже-
на частоколом. Твердиня мала декілька 
оборонних рубежів, однак там не було 
колодязя. Археологи припускають, що 
воду сюди підводили підземним шляхом 
або просто наповнювали резервуари. 

На місто часто нападали турки і та-
тари. У 1241 році його, як і багато інших 
галицьких поселень, зруйнували орди 
хана Батия. Не було спокою і в наступні 
століття. 

Залишки фортеці, які сьогодні мож-
на побачити на горі, збудували у 1630-х 
роках за сприянням місцевого старости 
Олександра Балабана. До того, за істо-
ричними свідченнями, на цьому місці 
було, крім дерев’яної, ще дві фортеці. 

У 1675 році Теребовлянський замок 
опинився в центрі польсько-турецької 
війни. Турки тримали фортецю в облозі 
декілька днів, стіни почали руйнувати-
ся, а вода та їжа закінчувалися. Згідно з 
переказами, частина шляхтичів, злякав-
шись, сховалися за стінами замку та на 
таємній нараді вирішили його здати. Але 
дружина коменданта Яна Хшановського 
Софія дізналася про змову. Під градом 
куль, ризикуючи життям, вона поспіши-
ла до чоловіка - повідомити про підступ-
ний задум шляхтичів. Ганебної зради 
вдалося уникнути. 

Попри значну чисельну перевагу, тур-
кам тоді не вдалось захопити замок. Але 
в 1688 році він зазнав нових руйнувань і 
з тих пір вже не поставав із руїн. 

Скарби незнайдені й 
очевидні  

Сьогодні збереглись нижні частини 
мурів. Вгорі панує особливий спокій. Від 
залишків фортеці добре втоптана стеж-
ка веде до лісових галявин, які сьогодні 
є одним з улюблених місць для пікніків. 
А недалеко від фортеці облаштували за-
тишний театр зі сценою та лавками про-
сто неба. 

Є у Теребовлі легенда, що у замку, у 
підземних лабіринтах, були величезні 
скарби. Кажуть, їх ще ніхто не виносив 
з-під зруйнованої фортеці. 

Є ті скарби чи нема, очевидно одне 
– день у Теребовлі може стати справ-
жнім скарбом для мандрівників. Можна 
оглянути місто із Замкової гори, а потім 
неспішно гуляти його вуличками, вишу-
куючи цікаві дрібнички. Такі як, напри-
клад, кам’яні сліди Йеті серед міської 
бруківки. Зараз місто належить до Те-
ребовлянської об’єднаної громади, і тут 
стараються зробити його привабливим 
для туристів. 

А кому мало замку і вуличок, на пів-
денній околиці міста є ще одна атракція -  
мальовничі руїни Підгорянського монас-
тиря XVII століття. З високого пагорба, 
на якому стоїть монастир, відкривається 
неймовірна панорама долини Серету.

Антоніна КОЛЯДА.

Кіт на осонні, замок 
принцеси і сліди Йеті: 
один день у Теребовлі
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UA:Перший
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

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

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

09.30 Т/с “Таємницi Борго Ларiчi”.
11.15 Д/с “Аромати Африки”.
12.10, 16.50 Клiпи учасникiв Євробачен-

ня-2019.
12.25, 14.20, 23.50, 04.00, 05.35 Погода.
12.30 Д/с “Тайська вулична їжа з Девiдом 

Томпсоном”.
13.15, 14.30, 04.30 РадiоДень.
13.45, 15.15 Д/с “Неповторна природа”.
16.15 Хто в домi хазяїн?
16.55 По обiдi шоу.
18.20, 02.35 Спецпроект “Вибори-2019. 

Другий тур”.
19.55 Д/с “Спiльноти тварин”.
21.25, 02.25 UA:Спорт.
21.45 Д/с “Суперчуття”.
22.50 Перша шпальта.
00.00 Телепродаж Тюсо.
04.05 Спiльно.
05.40 Телепродаж.

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, 

23.45, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.15, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.30 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.40 Т/с “Анка з Молдаванки”.
22.30 “Грошi”.
23.50 “Голос країни 9”.
02.10 “Київ Вечiрнiй”.

Iíòер
03.10 “Орел i решка. Мегаполiси”.
03.15, 03.55 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.25 “Подробицi” - “Час”.
05.10 “Top Shop”.
05.40, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 18.00, 19.00, 02.30 “Стосується 

кожного”.
11.10, 12.25 Х/ф “Чотири мушкетери 

Шарло”.
12.00 “Новини”.
14.00 Х/ф “Четверо проти кардинала”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Не жiноча робота”.
23.45 Т/с “Пiдземний перехiд”.
01.45 “Речдок”.

ICTV
04.50 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15 Т/с “Вiддiл 44”.
06.00 Громадянська оборона.
07.00 Факти. Вибори-2019. Спецвипуск.
09.15 Факти тижня. 100 хвилин з О. Со-

коловою.
10.40 Секретний фронт. Дайджест.
11.50, 13.20 Х/ф “Шибайголова”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.15, 16.20 Х/ф “Нацiя прибульцiв”.
16.35 Х/ф “Тiлоохоронець кiлера”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм.
20.15 Битва версiй.
21.20 Т/с “Пес”.
22.25 Свобода слова.
23.55 Х/ф “Прем`єр-мiнiстр”.
02.05 Т/с “Володимирська, 15”.

ÑТБ
05.30 Моя правда. Тетяна Догiлева.
06.15 Моя правда. Римма Маркова.
07.15 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.
09.10 Х/ф “Кучерява Сью”.
11.05 Х/ф “Мiсiс Даутфайр”.
13.45 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “За вiтриною”, 1 с.
20.55 Т/с “За вiтриною”, 2 с.
22.50 Т/с “Пелена”, 1 с.
23.50 Т/с “Пелена”, 2 с.
00.50 Т/с “Коли ми вдома”.

Íоâий êаíаë
03.00, 01.50 Зона ночi.
04.00 Абзац.
05.55, 07.45 Kids` Time.
06.00 Х/ф “Крихiтка з Беверлi Хiллз 3”.
07.50 Х/ф “Геркулес”.
11.00 Х/ф “Марсiанин”.
14.00 Х/ф “Земне ядро”.
16.50 Х/ф “Люди в чорному 3”.
19.00 Ревiзор. Магазини.
21.00 Таємний агент.
22.20 Таємний агент. Пост-шоу.
00.00 Х/ф “Мiстер Магу”.
01.45 Служба розшуку дiтей.

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

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

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

07.20, 12.25, 15.25, 18.15 Погода в Українi.
07.25, 08.35, 00.45 Огляд преси.
07.30 Кордон держави.

07.55, 09.40, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 
23.55, 00.55, 01.10 Погода на ку-
рортах.

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

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

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

02.50 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Мiсiя: краса.
11.30, 03.40 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”, 11 i 12 с.
23.30, 02.00 Т/с “CSI. Мiсце злочину”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Ух ти show”.
09.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
11.00 Х/ф “Король повiтря”.
12.50 “Вiрю не Вiрю”.
14.50 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.40 “Орел i решка. Морський сезон”.
16.40 “Орел i решка. Перезавантаження 3”.
17.40 Т/с “Доктор Хаус”.
22.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
23.00 Х/ф “Побачення наослiп”.
00.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
04.45, 05.00 “Top Shop”.
05.45 Х/ф “Володя великий, Володя ма-

лий”.
07.00 Х/ф “Кiн-дза-дза!”
09.35, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.35 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
13.25, 03.10 “Речовий доказ”.
14.40, 16.50 Т/с “Служба розслiдувань”.
17.00 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
22.40, 23.45 Т/с “Напад”.
01.45 Т/с “Швидка”.
03.05 “Випадковий свiдок”.
04.00 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 М/ф “Дельго”.

11.00, 17.00 Т/с “Рання пташка”.
12.00 Рятiвники.
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
13.30, 14.30, 21.00 Танька i Володька.
15.00, 01.00 Панянка-селянка.
18.00 4 весiлля.
22.00 Сiмейка У.
23.00 Готель Галiцiя.
00.00 Країна У.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 19.15, 20.15, 21.15, 
22.15, 23.00 Телемарафон “Вибо-
ри - 2019”.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 “Ре-
портер”. Новини.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.50, 13.55 Правда життя.
08.55, 17.10, 05.30 Шалена подорож.
09.50 Наглядачi заповiдника.
10.50 Код доступу.
11.50 Єврорабинi.
12.45, 00.25 Речовий доказ.
15.25, 23.30 Великi танковi битви.
16.20 Битва рибалок.
18.05 Мегамисливцi.
19.05, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
20.00, 01.25 Мiстична Україна.
21.45 Полювання на рибу-монстра.
22.30 Народженi мусонами.
02.15 Академiк Корольов.
03.05 Ризиковане життя.
03.50 Скептик.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Мачуха”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Невiдома версiя. Iван Васильович 

змiнює професiю”.
09.30 “Зiркове життя”.
10.20 “Моя правда”.
11.10 Х/ф “Лимерiвна”.
13.00 Х/ф “Рiдна дитина”.
16.05 Х/ф “Акваланги на днi”.
17.35 Х/ф “В квадратi 45”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00, 01.55 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
23.00 Х/ф “Казка про втрачений час”.
00.25 “Спогади”.
01.25 “Академiя смiху”.
03.35 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.
09.50, 18.15 “Спецкор”.
10.30, 18.50 “ДжеДАI”.

11.05, 19.25, 20.30 Т/с “Звонар”.
14.45 Х/ф “Вулкан”.
16.25 Х/ф “Великий переполох у Мало-

му Китаї”.
21.30, 23.00 Т/с “Кiстки 10”.
00.40 Т/с “Вуличне правосуддя 3”.
01.25 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00 Оттак мастак! (16+).
07.00 М/с “Аладдiн”.
08.00 М/с “Качинi iсторiї”.
08.50 М/с “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу”.
12.10 М/с “Сiмпсони”.
15.30 Т/с “Дефективи”.
17.05 Файна Юкрайна.
18.10 Т/с “СуперКопи”.
20.00 Т/с “Швидка”.
21.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
00.00 Мамареготала.
03.30, 05.40 Оттак мастак!
04.15 Чистоплюї.
05.10 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.05, 04.30 Велоспорт. “Тур Туреччи-

ни”. Етап 6.
01.00, 05.30, 09.30 Велоспорт. Amstel Gold.
02.30, 07.00 Снукер. ЧC. День 2.
04.00, 20.00 “Watts”. Топ-10.
10.30 Тенiс. АТР. “Мастерс”. Монте-Карло. 

Фiнал.
12.00 Тенiс. АТР. Барселона. День 1.
14.00, 16.30, 20.30 Снукер. ЧC. День 3.
15.00 Велоспорт. “Тур Альп”. Етап 1.
19.30 Кiнний спорт. Global Champions 

League.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Лацiо - К`єво. Чемпiонат Iталiї.
07.45, 11.30 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Кардiфф - Лiверпуль. Чемпiонат 

Англiї.
10.00 “Великий футбол”.
11.15, 16.05, 05.30 Топ-матч.
12.00 Iнтер - Рома. Чемпiонат Iталiї.
13.50 Евертон - МЮ. Чемпiонат Англiї.
15.40, 22.45 Футбол News.
16.15 Передмова до “Мiлан - Депортiво” 

(2003/04). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

16.20 Мiлан - Депортiво. 1/4 фiналу 
(2003/04). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

18.05 Депортiво - Мiлан. 1/4 фiналу 
(2003/04). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

19.50 Пiслямова до “Мiлан - Депортiво” 
(2003/04). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

19.55 Live. Наполi - Аталанта. Чемпiонат 
Iталiї.

21.55 Live. Челсi - Бернлi. Чемпiонат Англiї.
00.00 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
00.55 Антверпен - Брюгге. Чемпiонат 

Бельгiї.
02.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
03.40 Ньюкасл - Саутгемптон. Чемпiонат 

Англiї.

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

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

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

09.30 Т/с “Таємницi Борго Ларiчi”.
10.25 Д/с “Браво, шеф!”
11.25 Д/с “Аромати Африки”.
12.20, 16.45 Клiпи учасникiв Євробачен-

ня-2019.
12.30 Д/с “Тайська вулична їжа з Девiдом 

Томпсоном”.
13.15, 14.30, 04.30 РадiоДень.
13.45 Д/с “Неповторна природа”.
14.20, 16.40, 23.50, 03.30, 05.35 Погода.
15.15 Т/с “Iмперiя”.
16.10 Д/с “Спiльноти тварин”.
16.55 UA:Фольк. Спогади.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.25, 22.50, 04.05 Спiльно.
19.55 Д/с “Наглядачi заповiдника”.
21.25, 02.25 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.20 Д/с “Суперчуття”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.40 Складна розмова.
05.40 Телепродаж.

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, 

00.25, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.30 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.40, 22.35, 23.30 Т/с “Анка з 

Молдаванки”.
00.30 Х/ф “Три горiшки для Попелюшки”.
01.55 “Київ Вечiрнiй”.

Iíòер
05.10 “Top Shop”.
05.40, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Т/с “Султан мого серця”.
11.00, 12.25 Х/ф “Сiссi”.
12.00 “Новини”.
13.40 Х/ф “Сiссi - молода iмператриця”.
14.45 “Правила виживання”.
15.50, 16.45, 01.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 02.25 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Не жiноча робота”.
23.45 Т/с “Пiдземний перехiд”.
03.10 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.25 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40, 20.20 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Битва версiй.
12.00 Антизомбi. Дайджест.
12.15, 13.15 Х/ф “Зiткнення з безоднею”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.00, 16.20, 21.25 Т/с “Пес”.
17.40, 22.30 Т/с “Юрчишини”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
23.35 Х/ф “Мiй ворог”.
01.35 Т/с “Володимирська, 15”.

ÑТБ
06.10 Моя правда. Олексiй Булдаков. Ви-

гнанець.
07.05 Моя правда. Iгор Петренко. Життя 

пiсля смертi.
08.00 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.
09.55 МастерШеф.
14.10 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “За вiтриною”, 3 с.
20.55 Т/с “За вiтриною”, 4 с.
22.50 Т/с “Пелена”, 3 с.
23.50 Т/с “Пелена”, 4 с.
00.45 Т/с “Коли ми вдома”.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.00 Зона ночi.
04.10 Абзац.
05.55, 07.45 Kids` Time.
06.00 Х/ф “Велика котяча втеча”.
07.50 Т/с “Мерлiн”.
11.10 Х/ф “Блакитна лагуна 3”.
13.00 Екси.
17.00, 19.00 Гастарбайтери.
21.00 Х/ф “Сутiнки”.
23.30 Т/с “Загубленi”.

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

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

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

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

07.30 Код успiху.
07.45 Будiвельний стандарт.

07.55, 08.55, 09.40, 11.55, 13.55, 14.55, 
16.55, 17.55, 22.55, 00.35 Погода 
на курортах.

08.00, 17.00 Час новин. Київ.
08.30 5 поверх.
09.20, 17.45 Час громади.
11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало iсторiї.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

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

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

03.10 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Мiсiя: краса.
11.30, 04.00 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Iнша”, 13 i 14 с.
23.20 Без панiки.
00.00, 02.15 Т/с “CSI. Мiсце злочину”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Ух ти show”.
09.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
11.00 Х/ф “7 днiв i ночей з Mерилiн”.
12.50 “Вiрю не Вiрю”.
14.50 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.40, 23.00 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
16.40 “Орел i решка. Перезавантаження 3”.
17.40 Т/с “Доктор Хаус”.
22.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
00.00 “Орел i решка. Рай та пекло 2”.
01.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
01.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.45 Х/ф “Заручниця”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Правда лейтенанта Климова”.
10.50, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.50 “Свiдок”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
13.25, 03.40 “Речовий доказ”.
14.40, 16.50 Т/с “Служба розслiдувань”.
17.00 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Будьте здоровi”.
22.40, 23.45 Т/с “Напад”.
02.10 Т/с “Швидка”.
03.20 “Випадковий свiдок”.
04.00 “Професiї”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 М/ф “Тваринний загiн. Код Мар-

ко Поло”.
11.00, 17.00 Т/с “Рання пташка”.
12.00 Рятiвники.
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
13.30, 14.30, 21.00 Танька i Володька.
15.00, 01.00 Панянка-селянка.
18.00 4 весiлля.
22.00 Сiмейка У.
23.00 Готель Галiцiя.
00.00 Країна У.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день”.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Ми всi...”
12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10 “Кримiнал”.
12.20, 13.20, 14.20, 15.20 “Деталi”.
16.20 “Вибори - 2019”.
17.00 “Ситуацiя”.
18.10 “Вiдлуння України”.
20.00 “Прямий ефiр”.
22.00 “Пiдсумки”.
23.30 “МЕМ”.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.05, 14.10 Правда життя.
09.15, 17.10 Шалена подорож.
10.10, 18.05 Наглядачi заповiдника.
11.10 Код доступу.
12.40 Прокляття Че Гевари.
13.05, 00.25 Речовий доказ.
15.20, 23.30 Великi танковi битви.
16.15 Битва рибалок.
19.05, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
20.00, 01.25 Мiстична Україна.
21.45 Полювання на рибу-монстра.
22.30 Народженi мусонами.
02.10 Україна: забута iсторiя.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Дiти Дон Кiхота”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Невiдома версiя. Операцiя “И”.
09.30, 00.40 “Спогади”.
10.25 “Зiркове життя”.
11.15 “Моя правда”.
12.05 Х/ф “Мартин Боруля”.
14.00 Х/ф “Оксамитовi ручки”.
15.55 Х/ф “Без року тиждень”.
17.10 Х/ф “Безбатченко”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00, 02.10 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
23.00 Х/ф “Увага, черепаха!”
01.40 “Академiя смiху”.

03.50 Кiноляпи.
04.30 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 21.30, 23.00 Т/с “Кiстки 10”.
08.50 Т/с “Величний Джо”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50 “Решала”.
11.45, 17.20 “Загублений свiт”.
13.40, 01.30 “Облом.UA”.
14.50 Х/ф “Втеча з Шоушенка”.
19.25, 20.30 Т/с “Звонар”.
00.40 Т/с “Вуличне правосуддя 3”.

ÍЛО-ТБ
06.00 Оттак мастак! (16+).
07.00 М/с “Аладдiн”.
08.00 М/с “Качинi iсторiї”.
08.50 М/с “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.50 М/с “Сiмпсони”.
15.10 Т/с “Дефективи”.
16.40 Файна Юкрайна.
18.00 Т/с “СуперКопи”.
20.00 Т/с “Швидка”.
21.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
23.55 Мамареготала.
03.30, 05.40 Оттак мастак!
04.20 Чистоплюї.
05.15 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.00, 02.30, 07.00 Снукер. ЧC. День 3.
00.35, 05.30, 09.30 Велоспорт. “Тур Альп”. 

Етап 1.
01.30 Велоспорт. Флеш Брабансонн.
04.00, 10.30 Велоспорт. Amstel Gold.
06.30 “Watts”. Топ-10.
12.00 Тенiс. АТР. Барселона. День 2.
14.00, 16.30, 20.30 Снукер. ЧC. День 4.
15.00, 20.00 Велоспорт. “Тур Альп”. Етап 2.
19.30 “Краще з кiнного спорту”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 16.00 “Європейський weekend”.
06.50, 13.20, 18.30 Журнал Лiги чемпiонiв.
07.20, 20.45 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
08.15 Арсенал - Крiстал Пелас. Чемпiонат 

Англiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Наполi - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
12.05 “Великий футбол”.
13.50, 19.00 Ман Сiтi - Тоттенхем. 

Чемпiонат Англiї.
16.45 Ювентус - Фiорентiна. Чемпiонат 

Iталiї.
21.40 Live. Тоттенхем - Брайтон. Чемпiонат 

Англiї.
23.45, 01.45, 03.50 Топ-матч.
23.55 Олiмпiк - Арсенал-Київ. Чемпiонат 

України.
02.00 Iнтер - Рома. Чемпiонат Iталiї.
04.05 Ворскла - Десна. Чемпiонат України.

Поíедіëоê

Віâòороê

22 квітня

23 квітня

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

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

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

09.30 Д/с “Браво, шеф!”
11.40 Д/с “Аромати Африки”.
12.05, 16.45 Клiпи учасникiв Євробачен-

ня-2019.
12.25, 14.20, 16.40, 23.50, 03.30, 05.35 

Погода.
12.30 Д/с “Тайська вулична їжа з Девiдом 

Томпсоном”.
13.15, 04.30 РадiоДень.
13.45, 22.20 Д/с “Неповторна природа”.
14.30 52 вiкенди.
15.15 Т/с “Iмперiя”.
16.10 Д/с “Спiльноти тварин”.
16.55 Сильна доля.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.25 Своя земля.
19.55 Д/с “Наглядачi заповiдника”.
21.25, 02.25 UA:Спорт.
21.45 Разом.
22.40 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.40 #ВУкраїнi.
04.05 Спiльно.
05.40 Телепродаж.

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, 

23.35, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.10, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.30 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.40 Т/с “Анка з Молдаванки”.
22.30, 23.40 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
00.45 “Київ Вечiрнiй”.

Iíòер
05.10, 05.05 “Top Shop”.
05.40, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Т/с “Султан мого серця”.
11.00 Х/ф “Сiссi - молода iмператриця”.
12.25 Х/ф “Сiссi: Важкi роки iмператрицi”.
14.45 “Правила виживання”.
15.50, 16.45, 01.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 02.25 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Не жiноча робота”.
23.45 Т/с “Пiдземний перехiд”.
03.10 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.20 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40, 10.10 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
12.30, 13.20 Х/ф “Мiй ворог”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.00, 16.20, 21.25 Т/с “Пес”.
17.40, 22.35 Т/с “Юрчишини”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
23.40 Х/ф “Найманий убивця”.
01.25 Т/с “Володимирська, 15”.

ÑТБ
05.15 Моя правда. Наталя Крачковська. 

120 кг самотностi.
06.00 Моя правда. Руслана. Приборкання 

норовливої.
06.55 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.
08.45 МастерШеф.
13.20 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “За вiтриною”, 5 с.
20.55 Т/с “За вiтриною”, 6 с.
22.50 Т/с “Пелена”, 5 с.
23.50 Т/с “Пелена”, 6 с.
00.45 Т/с “Пелена”, 7 с.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.05 Зона ночi.
03.40 Абзац.
05.25, 06.45 Kids` Time.
05.30 М/с “Майлз з майбутнього”.
06.50 Т/с “Мерлiн”.
10.40 Х/ф “Сутiнки”.
13.00 Любов на виживання.
17.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф “Сутiнки. Сага. Новий мiсяць”.
23.30 Т/с “Загубленi”.
02.00 Служба розшуку дiтей.

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

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

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

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

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

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

17.55, 22.55, 00.35, 01.10 Погода 
на курортах.

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

рони.
13.10 Томос.
15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10, 18.20, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
22.00 БлогПост.
23.10 “За Чай.com”.
00.45 Огляд преси.
02.15 Новi Герої Донбасу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

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

03.10 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Мiсiя: краса.
11.30, 04.00 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Iнша”, 15 i 16 с.
23.20 Гучна справа.
00.00, 02.15 Т/с “CSI. Мiсце злочину”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Ух ти show”.
09.00 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
10.50 Х/ф “Iлюзiонiст”.
12.50 “Вiрю не Вiрю”.
14.50 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.40, 23.00 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
16.40 “Орел i решка. Перезавантаження 3”.
17.40 Т/с “Доктор Хаус”.
22.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
00.00 “Орел i решка. Рай та пекло 2”.
01.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
07.00 Х/ф “Сказання про двох братiв-

близнюкiв”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Презумпцiя невинуватостi”.
10.45, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.35 “Свiдок”.
12.50 “Будьте здоровi”.
13.25, 03.15 “Речовий доказ”.
14.40, 16.50 Т/с “Служба розслiдувань”.
17.05 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Вартiсть життя”.
22.40, 23.50 Т/с “Напад”.
01.00 Т/с “Швидка”.
03.05 “Випадковий свiдок”.
04.00 “Професiї”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.20 Х/ф “Марлi та я”.
11.00, 17.00 Т/с “Рання пташка”.
12.00 Рятiвники.
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
13.30, 14.30, 21.00 Танька i Володька.
15.00, 01.00 Панянка-селянка.
18.00 4 весiлля.
22.00 Сiмейка У.
23.00 Готель Галiцiя.
00.00 Країна У.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день”.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Ми всi...”
12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10 “Кримiнал”.
12.20, 13.20, 14.20, 15.20 “Деталi”.
16.20 “Вибори - 2019”.
17.00 “Ситуацiя”.
18.10 “Вiдлуння України”.
20.00 “Прямий ефiр”.
22.00 “Пiдсумки”.
23.30 “МЕМ”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.35, 14.40, 02.10 Правда життя.
09.40, 17.10, 05.25 Шалена подорож.
10.30 Мегамисливцi.
11.30 Код доступу.
12.30 Майор “Вихор”.
13.30, 00.25 Речовий доказ.
15.35, 23.30 Великi танковi битви.
16.25, 21.45 Битва рибалок.
18.00 Наглядачi заповiдника.
19.05, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
20.00, 01.25 Мiстична Україна.
22.30 Народженi мусонами.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Нейлон 100%”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 11.30 “Моя правда”.
09.30, 00.45 “Спогади”.
10.40 “Зiркове життя”.
12.20 Х/ф “Дорога на Сiч”.
14.00 Х/ф “Туз”.
15.50 Х/ф “Золоте теля”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00, 02.15 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
23.00 Х/ф “Дiвчина з гiтарою”.
01.45 “Академiя смiху”.
03.55 Кiноляпи.
04.30 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 21.30, 23.00 Т/с “Кiстки 10”.
08.50, 00.40 Т/с “Величний Джо”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15 “ДжеДАI”.
10.50 “Решала”.
11.45, 17.15 “Загублений свiт”.
12.40 “Помста природи”.
13.10 Х/ф “Конан-варвар”.
15.25 Х/ф “Конан-руйнiвник”.
18.30 25 тур ЧУ з футболу. “Динамо” - 

“Шахтар”.
20.25 Т/с “Звонар”.

ÍЛО-ТБ
06.00 Оттак мастак! (16+).
07.00 М/с “Аладдiн”.
08.00 М/с “Качинi iсторiї”.
08.50 М/с “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.50 М/с “Сiмпсони”.
15.10 Т/с “Дефективи”.
16.50 Файна Юкрайна.
18.05 Т/с “СуперКопи”.
20.00 Т/с “Швидка”.
21.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 6”.

ªâроñïорò
00.00 Автоперегони. Eset V4 Cup. 

Хунгарорiнг. Огляд.
00.15, 04.00, 09.30 Мотоперегони. “All 

Access”.
00.45, 05.00, 06.30, 10.00 Автоперегони. 

Формула E. Париж. Прев`ю.
01.15, 05.30, 11.00 Велоспорт. “Тур Альп”. 

Етап 2.
01.45 Велоспорт. Amstel Gold.
02.30, 07.00 Снукер. ЧC. День 4.
04.30 “Watts”.
10.30 Велоспорт. “Тур Хорватiї”. Етап 1.
12.00, 14.00 Тенiс. АТР. Барселона. День 3.
15.30, 20.00 Велоспорт. Флеш Валонь.
18.00, 20.30 Снукер. ЧC. День 5.
19.30 Тенiс. “АТР: за кадром”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 19.20, 21.25, 23.45, 01.45, 

03.50 Топ-матч.
06.10 Евертон - МЮ. Чемпiонат Англiї.
08.10 Андерлехт - Гент. Чемпiонат Бельгiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Челсi - Бернлi. Чемпiонат Англiї.
12.10 Олiмпiк - Арсенал-Київ. Чемпiонат 

України.
13.55 Ювентус - Фiорентiна. Чемпiонат 

Iталiї.
16.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
16.30, 18.55 “Тур Online”.
16.55 Live. Александрiя - Марiуполь. 

Чемпiонат України.
19.35 Тоттенхем - Брайтон. Чемпiонат 

Англiї.
21.40 Live. Вулверхемптон - Арсенал. 

Чемпiонат Англiї.
23.55 Парма - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
02.00 Ворскла - Десна. Чемпiонат України.
04.05 Кардiфф - Лiверпуль. Чемпiонат 

Англiї.

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

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

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

09.30, 16.55 Д/с “Браво, шеф!”
11.40 Д/с “Аромати Африки”.
12.05, 16.45 Клiпи учасникiв Євробачен-

ня-2019.
12.25, 14.20, 16.40, 23.50, 03.30, 05.35 

Погода.
12.30 Д/с “Тайська вулична їжа з Девiдом 

Томпсоном”.
13.15, 14.30, 04.30 РадiоДень.
13.45 Д/с “Неповторна природа”.
1 5 . 1 5  Д / с  “ Т а є м н и ц i  з а м к i в 

Великобританiї”.
16.10 Д/с “Спiльноти тварин”.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.25 #ВУкраїнi.
19.55 Д/с “Наглядачi заповiдника”.
21.25, 02.25 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.20 Д/с “Суперчуття”.
22.50 Нашi грошi.
00.00 Розсекречена iсторiя.
00.50 Своя земля.
01.00 Д/с “Подорож вiдкритим космосом”.
03.40 Разом.
04.05 Спiльно.
05.40 Телепродаж.

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, 

00.45, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.15, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.30 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.40 “Чистоnews”.
20.45, 21.40 Т/с “Анка з Молдаванки”.
22.30 “Право на владу”.
00.50 Концерт “Дорога дружби”.
03.15 “ТСН. 20 рокiв”.

Iíòер
05.40, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
09.50 Т/с “Султан мого серця”.
10.50, 12.25 Х/ф “Скарлетт”.
14.45 “Правила виживання”.
15.50, 16.45, 01.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 02.25 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Не жiноча робота”.
23.45 Т/с “Пiдземний перехiд”.

03.10 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.20 “Подробицi” - “Час”.
05.05 “Top Shop”.

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

Стогнiєм.
10.00, 02.20 Секретний фронт.
10.50 Х/ф “Зiткнення з безоднею”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15 Х/ф “Шибайголова”.
15.00, 16.20, 21.25 Т/с “Пес”.
17.40, 22.40 Т/с “Юрчишини”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
23.40 Х/ф “Каратель”.
01.25 Д/ф “Чорнобиль i Фукусiма: Уроки”.

ÑТБ
05.15 Моя правда. Ольга Сумська. Без пра-

ва на сльози.
05.55 Моя правда. Невiдомi чоловiки Наталi 

Могилевської.
07.00 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.
08.50 МастерШеф.
12.50 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “За вiтриною”, 7 с.
20.55 Т/с “За вiтриною”, 8 с.
22.50 Т/с “Пелена”, 8 с.
23.45 Т/с “Пелена”, 9 с.
00.45 Т/с “Пелена”, 10 с.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.05 Зона ночi.
03.50 Абзац.
05.45, 06.55 Kids` Time.
05.50 М/с “Майлз з майбутнього”.
07.00 Т/с “Мерлiн”.
10.50 Х/ф “Сутiнки. Сага. Новий мiсяць”.
13.10 Хто проти блондинок.
17.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф “Сутiнки. Сага. Затемнення”.
23.30 Т/с “Загубленi”.
02.00 Служба розшуку дiтей.

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

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

07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода 

в Українi.
07.25, 08.25, 00.50 Огляд преси.
07.30, 08.30, 10.10, 01.15, 05.15 Маши-

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

22.55, 00.30 Погода на курортах.
09.20, 17.45 Час громади.
11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало iсторiї.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

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

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

02.00 Сьогоднi.
09.30, 03.00 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”.
23.20 Контролер.
00.00 Д/ф “Блакитний пил”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Ух ти show”.
09.00 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
11.00 Х/ф “Перший пес держави”.
12.50 “Вiрю не Вiрю”.
14.50 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.40, 23.00 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
16.40 “Орел i решка. Перезавантаження 3”.
17.40 Т/с “Доктор Хаус”.
22.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
00.00 “Орел i решка. Рай та пекло 2”.
01.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
01.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.50 Х/ф “Шереметьєво-2”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Iшов четвертий рiк вiйни...”
10.45, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.35 “Свiдок”.
12.50 “Вартiсть життя”.
13.25, 03.50 “Речовий доказ”.
14.40, 16.50 Т/с “Служба розслiдувань”.
17.05 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Правда життя”.
22.40, 23.45 Т/с “Напад”.
01.00 Т/с “Швидка”.
03.05 “Випадковий свiдок”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Попелюшка”.
11.00, 17.00 Т/с “Рання пташка”.
12.00 Рятiвники.
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
13.30, 14.30, 21.00 Танька i Володька.
15.00 Панянка-селянка.
18.00 4 весiлля.
22.00 Сiмейка У.
23.00 Готель Галiцiя.
00.00 Х/ф “Земля в облозi”.
02.00 Щоденники Темного.
05.00 М/с “Лис Микита”.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день”.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Ми всi...”
12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10 “Кримiнал”.
12.20, 13.20, 14.20, 15.20 “Деталi”.
16.20 “Вибори - 2019”.
17.00 “Ситуацiя”.
18.10 “Вiдлуння України”.
20.00 “Прямий ефiр”.
22.00 “Пiдсумки”.
23.30 “МЕМ”.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.20, 14.20 Правда життя.
09.20, 17.05 Шалена подорож.
10.10, 18.00 Наглядачi заповiдника.
11.10 Код доступу.
12.10 Чорна пiхота.
13.10, 00.25 Речовий доказ.
15.25, 23.30 Великi танковi битви.
16.15, 21.45 Битва рибалок.
19.05, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
20.00, 01.25 Мiстична Україна.
22.30 Народженi мусонами.
02.10 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Безбатченко”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 10.15 “Моя правда”.
09.30 “Зiркове життя”.
11.05 Х/ф “Богдан-Зиновiй Хмельниць-

кий”.
13.15 Х/ф “Суперпограбування в Мiланi”.
15.15 Х/ф “З життя начальника карно-

го розшуку”.
17.15 Х/ф “Iнспектор карного розшуку”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00, 02.45 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
23.00 Х/ф “Пам`ятай iм`я своє”.
00.50 “Спогади”.
01.15 “Звичайний Чорнобиль”.
04.20 Кiноляпи.
04.50 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 21.30, 23.00 Т/с “Кiстки 10”.
08.50 Т/с “Величний Джо”.
09.45, 18.15 “Спецкор”.
10.00 “ДжеДАI 2018”.
11.05 “Решала”.
12.00, 17.20 “Загублений свiт”.
12.55 Вiдеобiмба.
14.15 Х/ф “Гарячi голови”.
15.50 Х/ф “Гарячi голови 2”.
18.50 “ДжеДАI”.
19.25, 20.30 Т/с “Звонар”.
23.50 Х/ф “Конан-варвар”.
02.00 “Помста природи”.

ÍЛО-ТБ
06.00 Оттак мастак! (16+).
07.00 М/с “Аладдiн”.
08.00 М/с “Качинi iсторiї”.
08.50 М/с “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.50 М/с “Сiмпсони”.
15.15 Т/с “Дефективи”.
16.50 Файна Юкрайна.
18.00 Т/с “СуперКопи”.
20.00 Т/с “Швидка”.
21.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
02.30 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00, 02.30, 07.00, 14.00 Снукер. ЧC. 

День 5.
00.30, 05.30, 11.00 Велоспорт. “Тур Альп”. 

Етап 3.
01.30, 04.00 Велоспорт. Флеш Валонь.
06.30, 09.30 Автоперегони. Формула E. Па-

риж. Прев`ю.
10.00 Мотоперегони. “All Access”.
10.30 Велоспорт. “Тур Хорватiї”. Етап 2.
12.00 Тенiс. АТР. Барселона. 1/8 фiналу.
15.00, 18.00, 20.30 Снукер. ЧC. День 6.
19.30 Хокей. НХЛ. Плей-офф. Перший 

раунд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 20.35, 03.50 Топ-матч.
06.10, 20.40 МЮ - Ман Сiтi. Чемпiонат 

Англiї.
08.10 Тоттенхем - Брайтон. Чемпiонат 

Англiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Лацiо - К`єво. Чемпiонат Iталiї.
12.05 Ворскла - Десна. Чемпiонат України.
13.50 Челсi - Бернлi. Чемпiонат Англiї.
16.00 Iнтер - Рома. Чемпiонат Iталiї.
17.50, 22.50 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
18.45 Олiмпiк - Арсенал-Київ. Чемпiонат 

України.
23.45 Наполi - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
01.30 Журнал Лiги чемпiонiв.
02.00 Стандард - Генк. Чемпiонат Бельгiї.
04.05 Ньюкасл - Саутгемптон. Чемпiонат 

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

15.00, 18.00, 21.00, 02.20, 05.00 
Новини.

06.40, 09.10, 12.01 Д/ф “Арка”.
06.50, 14.20, 04.00, 05.35 Погода.
07.05 Д/ф.
08.05 Д/с “Елементи”.
09.30 #ВУкраїнi.
10.55, 16.55 Розсекречена iсторiя.
12.00 Хвилина мовчання: Пам`ятi жертв 

чорнобильської трагедiї.
12.05, 20.00 Пекельне вiдрядження.
12.40, 04.05 Своя земля.
13.15, 14.30 РадiоДень.
13.45 Д/с “Неповторна природа”.
1 5 . 1 5  Д / с  “ Т а є м н и ц i  з а м к i в 

Великобританiї”.
18.25, 03.05 Тема дня.
19.25 Перший на селi.
20.30 Пекельне вiдрядження. Пiслямова.
21.25, 02.40 UA:Спорт.
22.00 Перша шпальта.
22.35 Чорнобильська трагедiя: уроки 

iсторiї.
22.45 Д/ф “Росiйський дятел”.
00.20 Телепродаж Тюсо.
04.30 52 вiкенди.
05.40 Телепродаж.

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. Роксолана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.25 Х/ф “Родиннi зв`язки”.
00.30 Д/ф “Розщепленi на атоми”.
04.15 “Київ Вечiрнiй”.

Iíòер
05.40, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
09.50 Т/с “Султан мого серця”.
10.50, 12.25 Х/ф “Скарлетт”.
14.45 “Правила виживання”.
15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 02.15 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
23.45 Х/ф “Iгри дорослих дiвчаток”.
03.40 Х/ф “Благi намiри”.
05.00 “Top Shop”.

ICTV
03.50 Скарб нацiї.
04.00 Еврика!
04.10 Служба розшуку дiтей.
04.15 Студiя Вашингтон.
04.20 Факти.
04.40 Д/ф “Чорнобиль i Фукусiма: Уроки”.
05.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Антизомбi.
11.15 Секретний фронт. Дайджест.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.25 Х/ф “Каратель”.
15.00, 16.20 Т/с “Пес”.
18.45, 01.50 Факти. Вечiр.
20.10 Х/ф “Кавалерiя”.
22.35 Х/ф “Повстання”.
00.05 Х/ф “Нацiя прибульцiв”.
02.15 Т/с “Володимирська, 15”.

ÑТБ
05.20 Т/с “Пелена”, 1-10 с.
14.45, 20.00, 23.05 Холостяк.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
22.50 Небачене Євробачення 2019.
23.40 Холостяк. Як вийти замiж.
00.35 Т/с “Коли ми вдома”.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.40 Зона ночi.
03.20 Абзац.
05.05, 06.45 Kids` Time.
05.10 М/ф “Хранителi Мiсяця”.
06.50 Т/с “Мерлiн”.
10.40 Х/ф “День, коли Земля замерз-

нула”.
14.30 Х/ф “Знаки”.
16.40 Х/ф “Явище”.
18.40 Х/ф “Iнтерстеллар”.
22.00 Х/ф “Життя”.
00.00 Х/ф “Ловець снiв”.
02.35 Служба розшуку дiтей.

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

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

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

07.25 Драйв.
07.30, 08.30, 10.10, 00.35, 01.15 Маши-

на часу.

07.55, 08.55, 09.40, 13.55, 16.55, 17.55, 
00.30 Погода на курортах.

08.00, 17.00 Час новин. Київ.
09.25, 16.45 Час громади.
11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало iсторiї.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
13.05 БлогПост.
15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10 Кендзьор.
18.15 Томос.
19.25 Iнформацiйний вечiр.
22.00 БлогПост Hate Friday Night.
02.15 Новi Герої Донбасу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.15 Феєрiя мандрiв.
05.15 Рандеву.

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

02.15 Сьогоднi.
09.30, 04.45 Зоряний шлях.
11.30, 03.15 Реальна мiстика.
13.30 Т/с “Замок на пiску”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “Замок на пiску”.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Чорна квiтка”, 1 i 2 с.
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с “Чорна квiтка”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.00 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
10.40 Х/ф “Красуня i чудовисько”.
12.45 Х/ф “Iлюзiонiст”.
14.50 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.40, 23.00 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
16.40 “Орел i решка. Перезавантаження 3”.
17.40 Т/с “Доктор Хаус”.
22.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
00.00 “Орел i решка. Рай та пекло 2”.
01.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
01.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.40 Х/ф “Заграва”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Розiрване коло”.
10.45, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 “Свiдок”.
12.50 “Правда життя”.
13.25, 03.30 “Речовий доказ”.
14.45 Х/ф “Заборонена зона”.
16.50 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Таємницi свiту”.
22.50, 23.45 Т/с “Напад”.
01.05 Х/ф “Все можливо”.
03.10 “Випадковий свiдок”.
04.30 “Професiї”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Бiла змiя”.
11.30 М/с “Лис Микита”.
16.00 Х/ф “Аватар”.
19.00 Х/ф “Великий дружнiй велетень Ро-

альда Дала”.
21.10 Х/ф “Земля в облозi”.
23.00 Щоденники Темного.
01.00 Панянка-селянка.
02.00 Теорiя зради.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день”.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 “Репор-
тер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Ми всi...”
12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10 “Кримiнал”.
12.20, 13.20, 14.20, 15.20 “Деталi”.
16.20 “Вибори - 2019”.
17.00 “Ситуацiя”.
19.00 “Вiдлуння України”.
22.30 “Поярков. News”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.35, 14.25 Правда життя.
09.45 Шалена подорож.
10.35 Наглядачi заповiдника.
11.35 1377 спалених заживо.
12.25 Мiсто, яке зрадили.
13.15, 00.25 Речовий доказ.
15.25, 23.30 Великi танковi битви.
16.15 Полювання на рибу-монстра.
17.00 Народженi мусонами.
19.05, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
20.00, 01.25 Мiстична Україна.
21.45 Битва рибалок.
22.30 Дивовижний Гiбралтар.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Дорога на Сiч”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 11.05 “Моя правда”.
09.30 “Звичайний Чорнобиль”.
11.55 Х/ф “Страченi свiтанки”.
13.45 Х/ф “Перегони”.
15.50 Х/ф “Дорога в пекло”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00, 02.40 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
23.00 Х/ф “Час бажань”.
00.50 Х/ф “Повернення немає”.
04.15 Кiноляпи.
04.45 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 12.40 “Помста природи”.
08.50 Т/с “Величний Джо”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.

10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50 “Решала”.
11.45, 17.20, 00.20 “Загублений свiт”.
14.00, 23.00 Х/ф “Телефонна будка”.
15.20 Х/ф “Полiт Фенiкса”.
19.25 Х/ф “I гримнув грiм”.
21.15 Х/ф “Унiверсальний агент”.
01.15 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

ÍЛО-ТБ
07.00 М/с “Аладдiн”.
08.00 М/с “Качинi iсторiї”.
08.50 М/с “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
09.30 Азiйський Check-in.
16.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”.
00.30 Мамареготала. Найкраще.
03.50, 05.40 Оттак мастак!
04.20 Чистоплюї.
05.15 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.00, 02.30, 07.00 Снукер. ЧC. День 6.
00.30, 05.30, 11.00 Велоспорт. “Тур Альп”. 

Етап 4.
01.30, 04.00 Автоперегони. Формула E. Па-

риж. Прев`ю.
02.00, 10.00 Автоперегони. WTCR. Марра-

кеш. Огляд.
04.30, 09.30 “Watts”. Топ-10.
05.00 Мотоперегони. “All Access”.
06.30 “Watts”.
10.30 Велоспорт. “Тур Хорватiї”. Етап 3.
12.00, 16.30, 20.30 Снукер. ЧC. День 7.
13.30 Тенiс. АТР. Барселона. 1/4 фiналу.
19.30 Велоспорт. “Тур Альп”. Етап 5.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 01.45, 03.50 Топ-матч.
06.10 Олiмпiк - Арсенал-Київ. Чемпiонат 

України.
08.10 Вулверхемптон - Арсенал. Чемпiонат 

Англiї.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.20 Ювентус - Фiорентiна. Чемпiонат 

Iталiї.
12.05 Парма - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
13.50 Ворскла - Десна. Чемпiонат України.
16.00 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
16.55 Наполi - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
18.40, 23.25 Свiт Прем`єр-лiги.
19.10 Александрiя - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
20.55 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
21.25 Live. Антверпен - Стандард. 

Чемпiонат Iталiї.
23.55 Хоффенхайм - Порту. 1/2 фiналу. 

Юнацька Лiга УЄФА.
02.00 Лiверпуль - Хаддерсфiлд. Чемпiонат 

Англiї.
04.05 Барселона - Челсi. 1/2 фiналу. 

Юнацька Лiга УЄФА.

UA:Перший
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00 Новини.
09.30 Країна на смак.
10.35 Хто в домi хазяїн?
11.10 Д/с “Погляд зсередини”.
11.50 Сильна доля.
12.45, 17.05 Клiпи учасникiв Євробачен-

ня-2019.
13.00 Х/ф “Iсус. Бог i Людина”, 2 с.
14.45 Д/с “Мальовничi села”.
15.10 По обiдi шоу.
16.10 Спiльно.
16.45 Своя земля.
17.10 Д/с “Особливий загiн”.
1 8 . 1 0  Д / с  “ Т а є м н и ц i  з а м к i в 

Великобританiї”.
19.50 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
21.25 Розсекречена iсторiя.
22.30 Д/с “Елементи”.
23.30 Великодня Божественна Лiтургiя. 

Михайлiвський Золотоверхий Собор.
02.30 Великодня Божественна Лiтургiя. Во-

лодимирський Собор.
05.00 Великодня Божественна Лiтургiя. 

Храм Воскресiння Христового.

Êаíаë “1+1”
06.00, 23.35, 00.35 “Свiтське життя”.
06.45 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 11.00, 12.05, 13.05, 14.05, 15.40 

“Свiт навиворiт 5”.
16.35, 21.40 “Вечiрнiй квартал”.
18.30, 03.50 “Розсмiши комiка. Дiти”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Чистоnews”.
20.25 “Українськi сенсацiї”.
01.25 “Тiна Кароль. Сила любовi та го-

лосу”.
04.35 “Хоробрим серцям. Концерт”.

Iíòер
06.10 “Паломництво на Святу землю”.
07.00 “Слово Предстоятеля”.
07.15 “Чекай на мене. Україна”.
09.00 “Шiсть соток”.
10.00 “Готуємо разом. Випiчка”.
11.00 Х/ф “Мачуха”.
12.45 “Сходження Благодатного Вогню в 

Храмi Гробу Господнього”.
14.30 Х/ф “Три тополi на Плющисi”.
16.00 Т/с “Султан мого серця”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Крутiше за всiх”.
23.00 “Пасхальне богослужiння. Пряма 

трансляцiя”.
03.55 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
05.15 Скарб нацiї.
05.25 Еврика!
05.35 Факти.
06.00 Бiльше нiж правда.
07.45 Я зняв!
09.35 Дизель-шоу.
10.50, 11.45 Особливостi нацiональної 

роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Юрчишини”.
15.15 Т/с “Пес”.
16.20 Х/ф “Кавалерiя”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Форсаж 6”.
21.40 Х/ф “Шалений Макс: Дорога гнiву”.
23.45 Х/ф “Найманий убивця”.
01.30 Т/с “Кримiнолог”.

ÑТБ
06.30, 16.30, 22.45 Хата на тата.
07.55 Страва честi.
08.55 Т/с “За вiтриною”, 1-8 с.
19.00 МастерШеф. Професiонали.

Íоâий êаíаë
03.00, 01.50 Зона ночi.
05.50 М/с “Лунтiк”.
06.45, 08.05 Kids` Time.
06.50 М/с “Майлз з майбутнього”.
08.10 Ревiзор. Магазини.
10.10 Таємний агент.
11.30 Таємний агент. Пост-шоу.
13.30 Хто проти блондинок.
15.20 Хто зверху? (12+).
17.20 М/ф “Три богатирi i Шамаханська 

цариця”.
19.00 Х/ф “Люди Iкс”.
21.00 Х/ф “Люди Iкс 2”.
23.40 Х/ф “Знаки”.

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

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

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

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

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

17.55, 20.55, 00.55 Погода на ку-
рортах.

08.20 Клуб Life.
09.15 Автопiлот-новини.
09.25 Укравтоконтинент.
09.35 Натхнення.
10.10 Майстри ремонту.
10.35 Медекспертиза.

11.10 5 поверх.
11.30, 03.40 Феєрiя мандрiв.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
13.10, 04.30 Акцент.
13.30 Код успiху.
14.10, 15.20, 16.10 Iнформацiйний день.
17.15 Стоп корупцiї!
18.15 Про вiйсько.
18.25 Полiгон.
19.25 Особливий погляд.
20.00, 01.15, 05.15 Рандеву.
21.30, 03.00 Вiкно до Америки.
22.00 Д/ф.
23.15 Томос.
02.15 Зеркало iсторiї.
03.20 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Дiалоги з Патрiархом.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30 Т/с “Iнша”, 10-17 с.
15.20 Т/с “Iнша”.
16.00 Т/с “Хлопчик мiй”, 1-3 с.
20.00 Т/с “Хлопчик мiй”.
21.00 “Дивовижнi люди”.
23.20 Т/с “Щасливий квиток”, 1-4 с.
03.15 Реальна мiстика.
05.35 Зоряний шлях.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Дай лапу”.
09.10 “Ух ти show”.
10.45 М/с “Земля до початку часiв”.
12.10 М/ф “Астерiкс i Обелiкс: Вели-

ка бiйка”.
13.45 М/ф “Астерiкс i Обелiкс пiдкорюють 

Америку”.
15.10, 00.50 “Орел i решка. Навколо свiту”.
22.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
01.50 Х/ф “Принцеса де Монпансьє”.
04.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Х/ф “Вiчний поклик”.
11.45 Х/ф “Iграшка”.
13.40 “Правда життя”.
15.20, 03.10 “Святi й праведники ХХ 

столiття”.
19.00, 02.35 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Апокалiпсис: Одкровення 

Iоана Богослова”.
21.20 Х/ф “Iсус. Бог i людина”.
01.00 Х/ф “Казка про Жiнку та Чоловiка”.
03.05 “Випадковий свiдок”.
05.20 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.15 М/ф “Жовтодзьоб”.
12.50 Х/ф “Диявол з трьома золотими во-

лосинами”.
14.00 Вечiрка 2.
19.00 Танька i Володька.
21.30 Одного разу пiд Полтавою.

23.30 Сiмейка У.
01.00 Панянка-селянка.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 “Репортер”. Новини.
09.15 “Вiдлуння України”.
10.10 “18 мiнус”.
11.15 “Споживач”.
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 18.00, 

19.00, 20.00 Прямий ефiр.
17.00 “Кисельов. Авторське”.
21.00 “Закрита зона”.
22.00 “The week”.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.10, 18.00 Україна: забута iсторiя.
09.40 Речовий доказ.
10.50 Великi танковi битви.
11.40 Таємницi Бiблiї.
13.30 Шалена подорож.
15.10 Народженi мусонами.
17.10 Битва рибалок.
20.30 Реальна iсторiя Iсуса.
23.15 Фантастичнi iсторiї.
00.10 Мiстична Україна.
00.55 Вiйна всерединi нас.
05.35 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Iнспектор карного розшуку”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 02.20 “Зiркове життя”.
09.30 “Моя правда”.
10.20 “Невiдома версiя. Королева бензо-

колонки”.
11.05 Х/ф “Гетьман”.
14.40 Х/ф “Сiм старих i одна дiвчина”.
16.05 Х/ф “Невиправний брехун”.
17.25 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00 Х/ф “Мiцний горiшок”.
22.25 Х/ф “Пригоди Електронiка”.
03.10 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “102. Полiцiя”.
08.50 ДжеДАI. Дайджест.
09.45, 00.35 “Загублений свiт”.
14.35 Х/ф “Вулкан”.
16.25 Х/ф “Унiверсальний агент”.
18.00 Х/ф “Пiд прицiлом”.
19.45 Х/ф “Iкар”.
21.15 Х/ф “Бунт”.
22.50 Х/ф “Унiверсальний солдат 3: Но-

вий початок”.
01.20 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

ÍЛО-ТБ
07.00 М/с “Аладдiн”.
08.00 М/с “Качинi iсторiї”.
08.50 М/с “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
09.30 М/с “Сiмпсони”.
14.00 Азiйський Check-in.
15.50, 00.25 Мамареготала. Найкраще.
17.50 Х/ф “Загiн “Дельта”.
20.20 Х/ф “Загiн “Дельта” 2: Колумбiйський 

зв`язкiвець”.
22.20 Х/ф “Самотнiй вовк Маккуейд”.
03.00, 05.30 Оттак мастак!
03.45 Чистоплюї.

ªâроñïорò
00.00, 02.30, 07.00 Снукер. ЧC. День 7.
00.30, 05.30, 11.30 Велоспорт. “Тур Альп”. 

Етап 5.
01.30 Настiльний тенiс. ЧC. Угорщина. 

Мiкст. Фiнал.
04.00, 06.30 Автоперегони. WTCR. Марра-

кеш. Огляд.
04.30 Автоперегони. Формула E. Париж. 

Прев`ю.
05.00 “Watts”.
09.30 Кiнний спорт. Longines Masters. 

Нью-Йорк.
11.00 Велоспорт. “Тур Хорватiї”. Етап 4.
12.00, 15.00, 18.15, 19.30 Снукер. ЧC. 

День 8.
16.00 Автоперегони. WTCR. Хунгарорiнг. 

Перегони 1.
17.00 Автоперегони. Формула E. Париж. 

Перегони.
20.25 Хокей. НХЛ. Плей-офф. Перший 

раунд.
22.00 Хокей. НХЛ. Плей-офф. Другий 

раунд.

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

Англiї.
07.45, 16.30 Чемпiонат Iталiї. Передмо-

ва до туру.
08.15 Антверпен - Стандард. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 22.15 Футбол News.
10.25 Чемпiонат Англiї. Передмова до туру.
10.55 МЮ - Ман Сiтi. Чемпiонат Англiї.
12.40 Александрiя - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
14.25 Live. Тоттенхем - Вест Хем. Чемпiонат 

Англiї.
15.25, 17.55, 19.45 Футбол Tables.
16.55 Live. Уотфорд - Вулвурхемптон. 

Чемпiонат Англiї.
18.55 Live. Рома - Кальярi. Чемпiонат Iталiї.
20.55 Свiт Прем`єр-лiги.
21.25 Live. Iнтер - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
23.25, 01.30, 03.35, 05.40 Топ-матч.
23.40 Чорноморець - Ворскла. Чемпiонат 

України.
01.45 Брайтон - Ньюкасл. Чемпiонат Англiї.
03.50 Олiмпiк - Карпати. Чемпiонат Укра-

їни.

П’яòíиця

Ñóáоòа

26 квітня

27 квітня
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UA:Перший
06.00, 09.00 Великодня Божественна 

Лiтургiя. Храм Воскресiння Хрис-
тового.

07.00 Великодня Божественна Лiтургiя. 
Михайлiвський Золотоверхий Собор.

08.00, 10.00 Великодня Божественна 
Лiтургiя. Володимирський Собор.

12.05 Д/с “Браво, шеф!”
13.05, 16.05 Клiпи учасникiв Євробачен-

ня-2019.
13.20 Д/с “Неповторна природа”.
13.50 Плiч-о-плiч.
14.05 #ВУкраїнi.
14.40 Перший на селi.
15.05 UA:Фольк. Спогади.
16.20 Х/ф “Iсус. Бог i Людина”, 1 i 2 с.
19.50 Д/с “Iмперiя”.
21.00, 23.30, 02.00, 04.10 Новини.
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
21.55 Д/с “Елементи”.
23.00 Д/с “Мальовничi села”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.20 По обiдi шоу.
03.15 Д/с “Аромати Чилi”.
03.40 Своя земля.
04.35 Розсекречена iсторiя.
05.35 Погода.
05.40 Телепродаж.

Êаíаë “1+1”
06.00 “ТСН”.
06.35 М/ф.
06.45 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
10.40 Т/с “Анка з Молдаванки”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Вечiр прем`єр з Катериною Осад-

чою”.
23.00, 03.10 “Церемонiя вручення музич-

ної премiї Yuna”.
01.20 “Тiна Кароль. Сила любовi та го-

лосу”.

Iíòер
04.25 Х/ф “Кво Вадiс”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Мегаполiси”.
11.00 “Орел i решка. Морський сезон 3”.
12.00 “Крутiше за всiх”.
14.00 Т/с “Не жiноча робота”.
18.00 Х/ф “Дiамантова рука”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Правила виживання”.
22.00 Х/ф “Фото на документи”.
23.55 “Речдок”.

ICTV
04.30 Скарб нацiї.
04.40 Еврика!
04.50 Факти.
05.10 Громадянська оборона.
06.55 Антизомбi.
08.35 Т/с “Вiддiл 44”.
12.10, 13.00 Х/ф “Повстання”.
12.45 Факти. День.
14.05 Х/ф “Шалений Макс: Дорога гнiву”.
16.15 Х/ф “Форсаж 6”.
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з О. Со-

коловою.
20.35 Х/ф “Крокодил Дандi”.
22.20 Х/ф “Крокодил Дандi 2”.
00.35 “На трьох”.

ÑТБ
05.50, 08.30, 09.55 Хата на тата.
07.30 Холостяк. Як вийти замiж.
09.00 Страва честi.
15.15 МастерШеф. Професiонали.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
21.00 Т/с “Рецепт кохання”.
00.55 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
05.10 СтендАп шоу.
05.55, 07.45 Kids` Time.
06.00 М/ф “Синбад: Легенда семи морiв”.
07.50 Х/ф “Артур i мiнiпути”.
09.50 М/ф “Три богатирi i Шамаханська 

цариця”.
11.30 Х/ф “Земне ядро”.
14.10 Х/ф “Люди Iкс”.
16.10 Х/ф “Люди Iкс 2”.
18.50 Х/ф “Люди Iкс: Остання битва”.
21.00 Х/ф “Люди Iкс: Перший клас”.
23.40 Х/ф “Недiля”.
01.40 Х/ф “Явище”.

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

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

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

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

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

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

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

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

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
09.10 Т/с “Хлопчик мiй”.
13.10 Т/с “Чорна квiтка”.
17.00 Т/с “Кровна помста”, 1 i 2 с.
19.00, 06.25 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Кровна помста”.
23.00 Музична платформа.
01.00 Т/с “Щасливий квиток”, 5 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Щасливий квиток”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Ух ти show”.
08.50 М/с “Земля до початку часiв”.
09.50 Х/ф “Подорож до рiздвяної зiрки”.
11.15 Х/ф “Красуня i чудовисько”.
13.20 “Орел i решка. Навколо свiту”.
22.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.50 Х/ф “Вийти замiж за капiтана”.
07.30 “Страх у твоєму домi”.
11.10 Х/ф “Невиправний брехун”.
12.40 Х/ф “Мiмiно”.
14.30 Х/ф “Танцюрист диско”.
17.10 Х/ф “Iграшка”.
19.00 Х/ф “Кухарка”.
20.20 Х/ф “Приборкання норовливого”.
22.20 Х/ф “Сорочинський ярмарок на 

НТН”.
00.05 Х/ф “Борсалiно i компания”.
02.10 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.30 М/ф “Долина папоротi: Тропiчний 

лiс”.
12.45 Х/ф “Попелюшка”.
14.00 Вечiрка 2.
19.00 М/ф “Льодовиковий перiод: Рiздвяна 

пригода”.
19.30 М/ф “Льодовиковий перiод: Великi 

яєчнi пригоди”.
20.00 Танька i Володька.
21.30 Одного разу пiд Полтавою.
23.30 Сiмейка У.
01.00 Панянка-селянка.
02.00 Теорiя зради.

Прямий
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 20.45 “Репор-
тер”. Новини.

09.15, 17.15 “Вiдлуння України”.
10.10 “18 плюс”.
11.10 “Кримiнал”.
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 18.00, 

19.00, 20.00 Прямий ефiр.
21.00 “Пiдсумки тижня”.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.20, 18.00 Україна: забута iсторiя.
09.50 Речовий доказ.
11.00 Великi танковi битви.
11.55 Як працюють мiста.
13.45, 17.10 Шалена подорож.
15.25 За межами Землi.
16.20 Дивовижний Сiнгапур.
20.30 Таємницi Бiблiї.
22.20 Фантастичнi iсторiї.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Артист з Коханiвки”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 02.35 “Зiркове життя”.
09.30 “Невiдома версiя. Стережися 

автомобiля”.
10.20 Х/ф “Пророк Мойсей: Вождь-

визволитель”.
13.40 Х/ф “Таємниця “Чорних дроздiв”.
15.30 Х/ф “Закляття долини Змiй”.
17.25 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00 Х/ф “Зiта i Гiта”.
23.55 Х/ф “Танцюй, танцюй”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “ДжеДАI”.
09.00, 00.00 “Загублений свiт”.
11.45 “Шаленi перегони”.
13.05 Х/ф “Телефонна будка”.

14.25 Х/ф “I гримнув грiм”.
16.10 Х/ф “На межi”.
18.15 Х/ф “Вихiд: Боги та царi”.
21.00 Х/ф “Некерований”.
23.00 “ПроФутбол”.
01.45 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
07.00 М/с “Аладдiн”.
08.00 М/с “Качинi iсторiї”.
08.50 М/с “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
09.20 М/с “Сiмпсони”.
14.20 Х/ф “Самотнiй вовк Маккуейд”.
16.20 Х/ф “Зниклi безвiсти”.
18.20 Х/ф “Зниклi безвiсти 2: Початок”.
20.00 Мамареготала.
00.00 Х/ф “Драбина Якова”.
02.10 Мамареготала. Найкраще.
03.45, 04.45 Оттак мастак!
04.35 Чистоплюї.
05.30 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.45, 04.45 Автоперегони. Формула E. Па-

риж. Перегони.
01.30 Хокей. НХЛ. Плей-офф. Другий 

раунд.
04.15 Автоперегони. WTCR. Хунгарорiнг. 

Перегони 1.
05.30 Велоспорт. Флеш Валонь.
07.00 Снукер. ЧC. День 8.
09.30 Кiнний спорт. Riders Masters Cup. 

Нью-Йорк.
11.00 Велоспорт. “Тур Альп”. Етап 5.
11.30 Настiльний тенiс. ЧC. Угорщина. 

Жiнки. Фiнал.
12.00, 18.00, 20.30 Снукер. ЧC. День 9.
15.00, 19.30 Велоспорт. Льєж - Бастонь 

- Льєж.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Тоттенхем - Вест Хем. Чемпiонат 

Англiї.
07.45, 13.00 Свiт Прем`єр-лiги.
08.15 Гент - Генк. Чемпiонат Бельгiї.
10.00, 16.15 Футбол News.
10.25, 00.50 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.55 Олiмпiк - Карпати. Чемпiонат Укра-

їни.
12.45, 03.10, 05.30 Топ-матч.
13.30, 15.55, 16.35, 18.55 “Тур Online”.
13.55 Live. Марiуполь - Шахтар. Чемпiонат 

України.
14.45, 17.45, 20.15 Футбол Tables.
16.55 Live. Александрiя - Зоря. Чемпiонат 

України.
19.25 Live. Львiв - Динамо. Чемпiонат 

України.
21.20 “Великий футбол”.
23.00 Сампдорiя - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
01.20 Бернлi - Ман Сiтi. Чемпiонат Англiї.
03.40 Фрозiноне - Наполi. Чемпiонат Iталiї.

Íедіëя

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 22 êâіòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
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
09.45 Про кіно
09.55, 22.35 Добрі традиції
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 Межа правди
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Право на 

пам’ять» 
17.30 Про нас
19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На га-

рячому
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.35 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф. «Вип’ємо разом» 

Віâòороê, 23 êâіòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20, 00.50, 

03.50 На гарячому
07.35 Сільський календар
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»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Shift. Життя в цифрі
12.30 Завтра-сьогодні 
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Інструктор 

кун-фу» 
17.30 Смачна мандрівка
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
20.30 Євромакс
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Болотний дия-

вол» +16 

Ñереда, 24 êâіòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні 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, 17.00 Відкрита зона
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10, 03.00 «Гал-кліп»
12.40 Shift. Життя в цифрі
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Останній герой» 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Довірся чолові-

кові» +16

Чеòâер, 25 êâіòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20, 00.50, 

03.50 На гарячому
07.35 Формула здоров’я
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.30, 17.00, 03.00 Відкрита зона
13.00 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Лінія смерті» 
15.45, 20.25 Добрі традиції 
17.30 «Гал-кліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
20.30 Євромакс 
21.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
22.35, 04.00 Х.ф. «Іржавий алюмі-

ній» +16
02.30 У фокусі Європа

П’яòíиця, 26 êâіòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20, 00.50, 

03.50 На гарячому
07.35, 21.00, 03.00 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс
08.30, 17.00, 19.30 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
11.50 «Кіндер ШОУ»
12.10 Сім’я від А до Я
12.40 Назар Пилатюк, концерт у 

Тернополі
14.00, 01.00 Х.ф.«Святі і солдати» 
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
20.10 Сільський календар 
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Єдина країна 
21.50 Добрі традиції
22.40, 04.00 Х.ф. «В облозі» +16
02.30 Хіт-парад 

Ñóáоòа, 27 êâіòíя
06.00 Про кіно 
06.15, 11.00 Про нас
06.45, 09.15 Ранковий фітнес
07.00, 09.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50 На гарячому
07.35 Х.ф. «Важка вода»
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00, 02.15 Час-Tайм
10.00, 19.00 Єдина країна
10.30 Завтра-сьогодні
11.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
11.55, 14.20, 16.55, 20.05 Терно-

пільська погода
12.00 Х.ф.«Свята Варвара» +16 
14.00 Shift. Життя в цифрі
14.30 «Кіндер ШОУ» 
14.50 Мультфільми
15.00 М.ф.«Обітниця Паски»
16.30 Сім’я від А до Я
17.00 Тернопіль. 1991р. Завтра 

була Україна. Степан Слю-
зар

17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
18.00 Наші вітання 
19.30 Виклик долі
19.35 Західний форпост
20.10 У фокусі Європа
20.35 Українські традиції
21.00, 03.00 Х.ф. «Ісус, Бог і лю-

дина» +12 
00.00 ВОСКРЕСНА УТРЕНЯ
02.30 Назар Пилатюк, концерт у 

Тернополі

Íедіëя, 28 êâіòíя
06.00 ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ УРО-

ЧИСТОЇ АРХИЄРЕЙСЬКОЇ 
СВЯТОЇ ЛІТУРГІЇ СВІТЛО-
ГО ПРАЗНИКА ХРИСТОВО-
ГО ВОСКРЕСІННЯ з Архи-
катедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя

09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
09.55, 15.55, 22.35 Тернопільська 

погода
10.00, 01.00 Час-Тайм
10.20, 21.50 Добрі традиції
10.30, 16.00 Волинський Великдень
11.45 Українські традиції
12.00 «Кіндер ШОУ»
12.20 Мультфільм
12.30 М.ф.«Обітниця Паски»
14.00 Погляд зблизька 
14.30 Формула здоров’я
15.30 Виклик долі
16.55 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку 
17.30, 20.30 Про нас
18.00, 20.00 Наші вітання 
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті
21.00, 02.30 «Гал-кліп»
21.30 Західний форпост
22.00 Єдина країна
22.40, 04.15 Х.ф. «Веселі Жабо-

кричі» 
01.15 Завтра-сьогодні
01.30 Хіт-парад
03.00 Огляд світових подій

  ТТБ
Поíедіëоê,  22 êâіòíя
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 “Файний ранок”
7.30, 8.00, 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”
11.34 “Діалоги”
12.02 Пліч-о-пліч 
12.15, 15.02 “Wise cow”
12.40 “Лайфхак українською” 
12.50 М/с “Дуда і Дада”
13.40, 19.22, 21.50 “Тема дня”
14.08 “Розсекречена історія”
15.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.55  ”Українська література в 

іменах”
16.05 “Хто в домі хазяїн?
16.32 “Супер Чуття”
17.15 “Wise cow”
17.40 “Погляд з середини”
18.11 Т/с “Еліза”
19.50 Разом 
20.16 “Своя земля”
20.52 “Спільно”
21.20 #ВУКРАЇНІ 
22.18 Схеми. Корупція в деталях 

Віâòороê , 23 êâіòíя
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 “Файний ранок”
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 19.00, 

20.30 “Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.28  “Аромати Перу” 
9.55 РадіоДень “Життя+” 
10.15 Д/ф “Сильна доля”
11.07 “Ранковий гість”
11.21 Своя земля 
11.34, 13.40, 19.22, 21.50 “Тема дня”
12.02, 22.45 “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 Хто в домі хазяїн?
16.32 “Супер Чуття”
17.40 “Погляд з середини” 
18.11 Т/с “Еліза”
19.50 Разом 
20.16 “Своя земля”
20.52 Д/ф “В Україні”
21.20 “Українська Гельсинська 

спілка-вектор визначено”
22.18 “Спільно”

Ñереда, 24 êâіòíя
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 “Файний ранок”
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 19.00, 

20.30 “Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.28  “Аромати Перу” 
9.55 РадіоДень “Життя+” 
10.15 Сильна доля 
11.07 “Ранковий гість”

11.21 “Пліч-о-пліч” 
11.34, 13.40, 19.22, 21.50 “Тема дня”
12.02, 22.18 “Своя земля”
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 Хто в домі хазяїн? 
16.32 “Супер Чуття”
17.40 “Погляд з середини” 
18.11 Т/с “Еліза”
19.50 Спільно  
20.16 “StopFakeNews”
20.52 “Наші гроші”
21.20 “Разом”
22.30 Букоголіки

Чеòâер, 25 êâіòíя      
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 “Файний ранок”
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 19.00, 

20.30 “Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.28  “Аромати Перу” 
9.55 РадіоДень “Життя+” 
10.15 Д/ф “Сильна доля”
11.07 “Ранковий гість”
11.21 “Пліч-о-пліч” 
11.34, 13.40, 19.22, 21.50 “Тема дня”
12.00, 20.16 “Своя земля”
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 “Хто в домі хазяїн?
16.32 “Супер Чуття”
17.40 Д/ф “В Україні”
18.11 Т/с “Еліза”
19.50 #ВУКРАЇНІ 
20.52 Схеми. Корупція в деталях 
21.20 “Спільно”
22.18 “Наші гроші”
22.45 StopFakeNews

П’яòíиця, 26 êâіòíя
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 “Файний ранок”
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 19.00, 

20.30 “Новини”
9.00 Фільм-пост-симфонія “Арка”
9.05 Розсекречена історія. Таємни-

ці Чорнобиля
9.55 “Wise cow”
10.15 Своя земля. 
10.30 #ВУКРАЇНІ. «Сваловичі. 

Село вдів» 
11.00 “Ранковий гість”
11.10 “Зона відчуження Донбас” 
12.00 Хвилина мовчання
12.00 Фільм-пост-симфонія “Арка”
12.15 В УКРАЇНІ
12.40 Д/п “Чесно жити і чес-

но померти. Ігуменя Йоси-
фа Вітер”

13.40 “Пекельне відрядження” 
14.05 Розсекречена історія 
15.00 100 років української історії 
15.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.55 100 років мистецтва  за 100 

хвилин 
16.05 “Елементи” 
17.15 Д/п “Українська Гельсін-

ська спілка-вектор визна-
чено” ф.1

17.40 #ВУКРАЇНІ. «Сваловичі. 
Село вдів»

18.10 “Зона відчуження Донбас” 
19.22, 21.50 “Тема дня”
19.50 Д/п “Олесь Шевченко. Як на 

сповіді” з циклу Дисиденти
20.15 Своя земля. Полтава 
20.52 “Схеми. Корупція в деталях”
21.20 Документальний фільм “Пе-

кельне відрядження”
22.15 Букоголіки 
22.45 100 років мистецтва  за 100 

хвилин 

Cóáоòа, 27 êâіòíя
7.00 Додолики
7.10 ”Вруміз”
8.00 “Файний ранок”
9.30 “Країна на смак”
10.26  “Аромати Іспанії” 
10.53, 18.05 “UA: Фольк”
11.44 “Хто в домі хазяїн?”
12.12 “Мегаполіси”
12.40 Лайфхак українською
12.55 РадіоДень “Модуль знань” 
13.40 “Тема дня”
14.08 “Розсекречена історія”
15.02 “Wise cow”
15.15 РадіоДень “Книжкова лав-

ка. ТОП 7”
16.11 Українська література в 

іменах
16.32 “Двоколісні хроніки” 
17.15 Д/ф “Сильна доля”
19.00 “Новини”
19.10 “Діалоги”
19.40 “Своя земля”
20.05 Д/ф “В Україні”
20.35, 22.45 Лайфхак українською 
21.00 “Монро”
21.50 “Букоголіки”
22.18 #МузLove з Любою Мо-

розовою

Íедіëя, 28 êâіòíя
7.00 Великодня Божествена Лі-

тургія
9.50 UA: Фольк. Спогади 
10.40 Енеїда
11.35  “Аромати Іспанії” 
12.00 “Хто в домі хазяїн?”
12.30 “Мегаполіси”
13.00 РадіоДень “Модуль знань” 
13.40 “Тема дня”
14.05 Концерт Євгена Хмари “Зна-

мення”
15.30 Букоголіки  
15:55 Лайфхак українською
16.10 Візитівки Карпат
16.20 “Двоколісні хроніки” 
17.10 Сильна доля Друга Ріка 
18.05 UA: Фольк. Спогади 
19.00 Своя земля 
19.25 Разом 
19.50 Спільно  
20.20 Візитівки Карпат
20.30 #ВУКРАЇНІ 
21.00 Телесеріал “Монро”
21.50 “Букоголіки”
22.18 #МузLove з Любою Мо-

розовою
22.45 “Лайфхак українською”

28 квітня

nday.te.ua
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М’яка сирна паска

ПОТРІБНО: для опари: молоко - 1/4 
скл.,  борошно - 1 ст. л., цукор - 1 ч. л. дріж-
джі свіжі - 20 г (або 8 г сухих дріжджів);

ДЛЯ ТІСТА: сир - 250 г, вершкове мас-
ло - 50 г, яйця - 2 шт., жовток - 1 шт., цукор 
- 2/3 скл., сіль - 2/3 ч. л., ванільний цукор 
- 10 г,  борошно - 2 скл., цукати, родзинки, 
сухофрукти - за смаком. 

ДЛЯ ПРИКРАСИ: цукрова глазур, цу-
кати, горіхи, кондитерські посипання. 

ПРИГОТУВАННЯ: спочатку приготу-
вати опару. Молоко підігріти до темпе-
ратури приблизно 37-40 градусів, розчи-
нити в ньому цукор, дріжджі, додати бо-
рошно, перемішати. Накрити миску хар-
човою плівкою і поставити в тепле місце 
приблизно на 15 хв. (дріжджі повинні під-
нятися пухирчастою шапочкою). У чашу 
міксера покласти 2 яйця, жовток, цукор 
і збивати 3-4 хвилини. В яєчну суміш че-
рез сито перетерти сир, влити розтоплене 
вершкове масло, додати сіль і ванільний 
цукор, перемішати масу до одноріднос-
ті. Важливо дуже добре перемішувати ін-
гредієнти. Додати опару, що вже підійшла, 
і знову добре перемішати. Просіяти в су-
міш борошно, додати цукати і знову все 
перемішати. Має вийти не дуже густе, але 
й не рідке тісто. Має вистачити 2 склянки 
борошна. Форми для пасок змастити мас-
лом. Викласти тісто на 1/2 висоти фор-
ми, накрити зверху плівкою і поставити в 
тепле місце. Тісто має піднятися мінімум 
вдвічі. Може піти на це від 1,5 до 3 годин. 
Попередньо нагріти духовку до 200 граду-
сів. Ставити форми з пасками в духовку на 
10 хв. Потім знизити температуру до 180 
градусів і випікати ще 30-60 хв. Час випіч-
ки залежить від розміру форми. 
Паска з фісташками

ПОТРІБНО: 500 г сиру (сухого та жир-
ного), 0,5 л охолоджених вершків 33% 
жирності, 3/4 скл. цукрової пудри, 70 г 
вершкового масла, 2 яйця, 150 г очищених 
фісташок, 200 г родзинок, палички ванілі 
(або кілька крапель ванільної есенції).

ПРИГОТУВАННЯ: протерти сир че-
рез сито. Розрізати шматочок ванілі 

вздовж, витягнути насіння та змішати 
його з сиром. Збити вершки з 1/2 склян-
ки цукрової пудри. М'яке вершкове мас-
ло необхідно розтерти з 2-3 ложками те-
плих вершків.

Далі відділити білки від жовтків. Пу-
дру, що залишилася - збити з жовтками, 
а білки - збити зі щіпкою солі. Фісташки 
- подрібнити (щоб вийшли шматочки різ-
них розмірів) і перемішати з маслом, зби-
тими жовтками, а тоді додати у цю масу 
сир і перемішати. Обережно сюди ж дода-
ти збиті білки.

У форму для паски покласти подвій-
ний шар марлі, на неї викласти сирну 
масу, краї марлі загорнути навхрест. Звер-
ху покласти щось важке і поставити у хо-
лодне місце мінімум на добу. Готову паску 
прикрасити фісташками, що залишилися.
Венеціанська паска  
від Ірини Гудими

ПОТРІБНО: для  2 пасочок діаметром 
16 см: 900 г борошна, 190 г цукру, 5 яєць 
+ 1 жовток для змащування пасок перед 
випіканням, 250 г молока, терта цедра 
1 апельсина і 1 лимона, 170 г масла, 50 г 
дріжджів, 50 г почищеного мигдалю, щіп-
ка солі, ванілін,100 г апельсинових цука-
тів, 1 ст. л. лікеру Лімончелло (можна за-
мінити ромом або коньяком), цукрова по-
сипка (перловий цукор), паперові форми 
для пасок (ця випічка дуже м'яка, тому зі 
звичайної металевої форми її важко буде 
дістати, не поламавши)

ПРИГОТУВАННЯ: приготувати опару: 
в теплому молоці розчинити дріжджі, до-
дати 1 ч. л. цукру (взяту від загальної кіль-
кості) і 60 г борошна (теж взятих від за-
гальної кількості). Накрити рушничком і 
залишити на 20 хв. До опари додати 700 г 
борошна, цукор, сіль, ванілін, цедру, яйця 
і лікер. Перемішати ложкою (тісто буде 
липке). Додати топлене (не гаряче) мас-
ло і знову перемішати. Мигдальні горішки 
подрібнити. Додати до тіста цукати, по-
дрібнений мигдаль і решту борошна (140 
г). Вимісити (оскільки тісто досить рідке 
і липке, найзручніше це робити планетар-
ним міксером або ж змоченими в олії ру-
ками). Накрити тісто рушничком або хар-
човою плівкою і залишити підрости вдві-
чі (приблизно на 1,5 - 2 години). Потім тіс-
то трішки обім’яти і перекласти ложкою в 
паперові форми (заповніть їх на третину 
висоти). Дайте пасочкам піднятися майже 
до верху форм (повинно залишитись 2-3 
см до верху). Змастити верх пасок збитим 

жовтком і посипати перловим (термостій-
ким) цукром. Випікати приблизно 1 год. 
при 180 С (в режимі верх-низ без венти-
ляції). Готовність перевірити дерев'яною 
паличкою. Потім пасочки дуже обереж-
но (вони надзвичайно м'які) переверну-
ти догори дном і залишити до повного ви-
стигання. 
Паска за монастирським  
рецептом

ПОТРІБНО: 1 кг борошна, 0,5 л моло-
ка, 0,5 пачки дріжджів, 6 яєць, 150 г масла, 
0,5 ч. л. солі, 1 скл. цукру, ваніль на кінчи-
ку ножа, або 1 пакетик ванільного цукру, 
0,65 склянки родзинок і цукатів, потовче-
ні горіхи. 

ПРИГОТУВАННЯ: у теплому молоці 
розім’яти дріжджі, додати цукор, розто-
плене масло, сіль, ванілін, борошно, роз-
терті з цукром яйця та вимішувати, поки 
тісто не почне відлипати від рук. Дода-
ти родзинки, цукати і поставити у те-
пле місце, накривши рушником. Зверху 
покласти гілочку посвяченої верби, щоб 
добре підходило. Коли тісто збільшить-
ся удвічі, перемішати і викласти порці-
ями у змащені маслом форми, посипані 
потовченими горіхами чи борошном. За-
повнити форму тістом на третину висо-
ти. Трохи тіста залишити, щоб прикраси-
ти паску. Зробити з нього валики, скрути-
ти джгутики, сплести косички і покласти 
на поверхню паски. Півгодини дати тіс-
ту вистоятись у теплому місці. Змастив-
ши паски збитим жовтком, обережно, не 
струшуючи форму, щоб тісто не сіло, по-
ставити в духовку на середню темпера-
туру (160-170°C) і пекти приблизно 40 
хвилин. Випечену паску акуратно вийня-
ти з форми і винести в прохолодне при-
міщення.
Паска «для ледачих»

ПОТРІБНО: 50 г дріжджів, 1 скл. піді-
грітого молока, 3 яйця, 100 г олії, 1 скл. цу-
кру, щіпка солі. 

ДЛЯ ГЛАЗУРІ: 1 скл. цукру, 1 білок, 3 ст. 
л. лимонного соку.

ПРИГОТУВАННЯ: розвести в тепло-
му молоці дріжджі і вмішати туди яйця. 
У масу влити розтоплене масло, додати 
цукор і сіль, вмішати 4 склянки борош-
на. Розкласти тісто в змащені маслом 
форми і залишити підходити на 3-4 го-
дини. Випікати близько 45 хвилин. Для 
глазурі: білки розтерти з цукром і ли-
монним соком, поки суміш не загусне. 
Змастити глазур'ю паски і трохи підсу-
шити їх в духовці.

Паска-краффін

ПОТРІБНО: для тіста: 350 г борошна, 
20 г свіжих дріжджів,  2 жовтки, 150 мл 
молока, 50 г цукру, 50 г вершкового розто-
пленого масла.

ДЛЯ ЗМАЩУВАННЯ: 180 г вершково-
го масла кімнатної температури, 60 г очи-
щеного мигдалю, дрібно січеного чи плас-
тівців (можна замінити волоськими горі-
хами чи фундуком), 90 г дрібних сухофрук-
тів (в рівних частинах 2 види родзинок, су-
шені вишні та сушена журавлина), 50 мл 
рому чи коньяку, 2 ч. л. меленої кориці.

ПРИГОТУВАННЯ: молоко та цукор по-
містити в глибоку миску, додати дріжджі, 
з’єднати до повного змішування з дріж-
джами. Додати борошно, жовтки та верш-
кове масло. Замісити м'яке, доволі елас-
тичне тісто. Накрити миску з тістом й за-
лишити підростати, поки тісто збільшить-
ся вдвічі. Сухофрукти залити окропом до-
верху, залишити на 5 хвилин, відцідити й 
одразу ж залити ромом. Мигдаль чи інші 
подрібнені горіхи трішки підрум'янити 
на сухій сковорідці чи у духовці розігрітій 
до 180 ᵒС. Коли тісто підійшло, обім'яти 
його, дістати на робочу поверхню посипа-
ну борошном. Розділити тісто на 3 части-
ни й по черзі розкатати так тонко, як тіль-
ки можливо. Рівномірно змастити розка-
чане тісто 1/3 м'якого вершкового мас-
ла. Посипати 1/3 кориці, мигдалю та рів-
номірно розкласти 1/3 відціджених су-
хофруктів. Туго скрутити тісто у трубочку. 
Відкласти і накрити кухонним рушником. 
Те саме зробити з рештою тіста. Коли все 
тісто скачане, дістати трубочку, яку скру-
тили першою, й розрізати по довжині на-
впіл майже до кінця, залишаючи при кінці 
з'єднання двох частин. Скрутити отрима-
ний довгий джгут тіста у рулет, розрізом 
всередину. Викласти у підготовлену фор-
му. Те саме зробити з рештою трубочок тіс-
та, викладаючи по 1, 2 чи 3 у форму, в за-
лежності від розміру вашої форми. Накри-
ти форми з тістом кухонним рушником й 
залишити підростати на 2-3 години, доки 
тісто збільшиться у 2,5 рази. Коли паски-
краффіни підросли, змастити поверхню 
яйцем, а духовку розігріти до 190 o С, в ідеа-
лі з конвекцією. Обережно поставити фор-
ми з пасками-краффінами в духовку й че-
рез 10 хвилин випікання, не відкриваючи 
духовки, зменшити температуру до 160 o С. 
Пекти паски-краффіни ще від 10 до 30 хви-
лин, в залежності від розміру форми та ро-
боти духовки. Дістати спечені паски з ду-
ховки й залишити вистигати. Поки вони 
ще теплі, змастити поверхню тонким ша-
ром вершкового масла та посипати цукро-
вою пудрою. Не різати до повного висти-
гання. Якщо розрізати надто швидко, ви-
пічка буде глевкою.

Смачних вам свят 
і пухких пасочок!

Традиційно в Україні починають випікати паски у 
Чистий четвер. І хоча у кожної господині, напевно, є 
свій традиційний, перевірений роками рецепт, ми все ж 
підготували для вас добірку цікавих і смачних рецептів 
головної великодньої страви. Щиро зичимо вам успішних 
передсвяткових кулінарних експериментів і неодмінно 
потішити рідних оригінальними частунками. 

Фісташкова, сирна і «для ледачих»
Найкращі РЕЦЕПТИ 
великодніх ПАСОК 
для читачів «Нашого ДНЯ»
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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.

+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)

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 19Калейдоскоп nday.te.ua

Продаю 
Корову. Ціна договірна. Телефонувати: (067) 

278-54-85, (098) 578 -13- 28.

Скутер у хорошому стані, 2-місний, з докумен-
тами. Можлива доставка. Ціна 10500 грн. м. Терно-
піль. Телефонувати: (096) 655-55-40. 

Газоблоки, піноблоки від виробника, м. Терно-
піль. Хороша якість, недорого. Можлива доставка, 
безкоштовне складування. Телефонувати: (067) 
925-87-31. 

До уваги 
платників
 податків!

Відповідно до розпо-
рядження Кабінету Мі-
ністрів «Про перенесен-
ня робочих днів у 2019 
році» від 10.01.2019 
№7-р, у квітні поточ-
ного року вівторок, 30 
квітня, перенесено на 
суботу, 11 травня. Тобто 
останній день сплати на-
рахованих податкових 
зобов’язань з податків і 
зборів припадає на ви-
хідний день 30 квітня. 

Нормами податко-
вого кодексу України не 
передбачено перенесен-
ня термінів слати подат-
ків і зборів (п.57.1 ст.57 
Кодексу), тому сплату 
нарахованих поточних 
податкових зобов’язань 
необхідно здійснити не 
пізніше 26 квітня 2019 
року. 

Детальніші консуль-
тації - у Центрі обслуго-
вування платників або 
за телефоном: 43-46-10, 
43-46-46. ГОРОСКОП

З 10 по 16 квітня

ОВЕН
У вас будуть надзвичайно 
великі запити, тому мало 
кому вдасться підкори-
ти ваше серце. Але якщо 
зустрiнеться ідеальна лю-
дина, не тягніть, а вига-
дайте оригінальне освід-
чення i бiжіть швидше до 
РАЦСу.

 ТЕЛЕЦЬ 
Закохатися по-
справжньому вдасться 
не всім. Ваша витонче-
на натура чекає тільки 
бездоганних відносин. 
Намагайтеся не пере-
робляти обранця, адже, 
якщо партнер стане іде-
альним, ви через день за-
нудьгуєте.

БЛИЗНЮКИ 
Справи підуть угору, го-
ловне - запастися тер-
пінням і не здаватися. 
Перешкод на шляху до 
успіху буде багато, але 
вам удасться покращити 
фiнансове становище.

РАК
Деякі питання ви лег-
ко вирішите за до-
помогою фiнансових 
надходжень. Дружба з 
хорошими юристами ще 
нікому не завадила, а ве-
черя з корисними людь-
ми в ресторанi пiде вам 
на користь.

ЛЕВ 
З грошима проблем не 
буде, вашій працелюб-
ності можна тільки поза-
здрити. Не забудьте про 
відпочинок - ділові парт-
нери не зрозуміють, якщо 
на важливій зустрічі ви 
несподiвано заснете.

ДІВА 
Гроші потрібні для того, 
щоб їх витрачати. Ви мо-
жете собі це дозволити, 

бізнес не розвалиться, 
якщо ви іноді розслабля-
тиметеся на дорогих ку-
рортах.

ТЕРЕЗИ 
Ви можете стати досить 
багатими, але погодьтеся, 
Рокфеллер iз китайським 
годинником на руці - це 
якось несерйозно. Настав 
час думати про соліднiсть, 
поспішіть у магазин по 
новi аксесуари.

 СКОРПІОН 
Вас очікує хвилюючий 
період. Перед вами від-
криються нові можли-
вості в усіх сферах діяль-
ності, які зажадають від 
представників знака не-
абиякого запасу терпін-
ня та сили волі.

СТРІЛЕЦЬ 
Якщо ви зробите пра-
вильний ви¬бір і руха-
тиметеся в потрібному 
напрямку, то вам не 
страшні будь-які підвод-
ні камені. Що стосується 
змін в особистому житті, 
то ваш девіз «Усе заради 
кохання».

 КОЗЕРІГ 
Якщо у вас уже є парт-
нер, то ваші почуття 
стануть серйознiшими 
і довірливiшими. У сто-
сунках з’являться новi 
нотки. Дехто з вас скаже 
найзаповітніші слова 
своїй половинці.

 ВОДОЛІЙ 
Доля підготувала вам 
сюрприз у вигляді ново-
го романтичного знайом-
ства. Можливо, це ваша 
доля. Ви зустрінете лю-
дей, які відіграють важли-
ву роль у вашому житті.

РИБИ 
Попереду успіхи в кар’єрі, 
хто з вас знайде нову 
роботу. Настав час міня-
ти щось у своєму житті, 
тим більше перед вами 
вiдкриваються новi пер-
спективи.

Врятуймо Матвійка!
Рідні просять допомоги 

на лікування 2-річного хлопчика
У  Матвійка Каніщу-

ка з села Іванківці Ла-
новецького району пух-
лина правої нирки. Про 
те, що в малюка онко-
логія, родина дізналася 
не одразу.

 - Матвійчик хворіє 
уже понад два місяці, - 
розповідає бабуся хлоп-
чика сайту «20 хвилин». 
– Спочатку думали, що 
може то апендицит. 
Коли гулька вилізла 
на животику з правого 
боку, одразу повезли 
малого в лікарню. Спо-
чатку казали, що то пух-
лина печінки. Пухлина 
була така велика, що на-
віть не було добре видно, 
що до чого. Але вже в Ки-
єві зробили всі аналізи, 

обстеження і нам сказа-
ли, що то пухлина нир-
ки. Пухлина різко почала 
рости і росла дуже швид-
ко. За два тижні виросла 
настільки, що ми аж боя-
лися. Так виглядало, ніби 
може тріснути. Але поча-

ли «хімію» капати і вона 
зменшилася. 

Прохання про допо-
могу поширює і терно-
полянка Олена Мельни-
чук. «Оплатити дитині 
лікування родина не має 
можливості. Мама само-
стійно виховує 2-х діток, 
живуть вони в малесень-
кому селі Лановецького 
району. По-сусідськи до-
помагали моїй старень-
кій бабусі. А тепер самі 
потребують допомоги". 
Тому не можу залишити-
ся осторонь і звертаюся 
до усіх небайдужих про 
допомогу, - пише пані 
Олена.  

Родина просить усіх 
небайдужих допомогти 
хлопчику одужати. 

Картка Приват банку для зарахування коштів: 
5168 7555 2513 4132 - Каніщук Лілія Павлівна (мати) 
Тел. 098-628-51-89 (бабуся Матвійка – пані Тетяна)

НАДЗВИЧАЙНІ НОВИНИ

З вогнепальним 
сліпим пораненням 
лівого стегна в 

Теребовлянську лікарню 
звернувся житель району. З 
його тіла медики витягнули 
гумову кулю. 

Правоохоронці з’ясували, що 
потерпілий знайомий з одним із 
нападників. Саме його майже од-
разу після нападу затримали пра-
воохоронці.

За словами підозрюваного, він свого часу дав жи-
телю Теребовлянщини під реалізацію близько 640 лі-
трів дизельного пального на суму майже 20 тисяч гри-
вень. Проте час йшов, а чоловік не повернув ні пальне, 
ні гроші. Повернути борг мешканець сусіднього села 
вирішив самостійно, взявши із собою знайомих. Про 
те, що в одного із помічників є зброя, не здогадувався. 

Грошей у заявника не ви-
явилося. Тому і потерпілий, і 
позичальник з друзями поїха-
ли на склад. Проте пального 
там не було також. Один з чо-
ловіків дістав пістолет та ви-
стрілив боржнику в ногу. Після 
цього нападники забрали сві-
доцтво на реєстрацію автомо-
біля та сам транспортний засіб 
і поїхали.

Правоохоронці встановили 
місце перебування автомобіля, а також чоловіка, який 
організував поїздку за боргом. Наразі детективи вста-
новлюють інших осіб, причетних до злочину. 

Їм інкримінують викрадення автомобіля, а також 
примушування до виконання цивільно-правових 
зобов'язань, а саме - повернення коштів за допомогою 
зброї. Порушникам загрожує від трьох до п'яти та від 
семи до дванадцяти років позбавлення волі.

Тіло дівчини зі слідами насиль-
ницької смерті у її власному по-
мешканні виявили тернополяни. 
На інтернет-ресурсах повідоми-
ли, що 28-річна дівчина – відомий 
тату-майстер Тетяна Подвашецька. 
На її тілі судово-медичний експерт 
виявив кілька ножових поранень.

 Знайшла дівчину подруга мами 
та робітник, який робив ремонт у 
квартирі загиблої. Вони вранці сво-
їми ключами відкрили вхідні двері 
і побачили її тіло. За попередньою 
інформацією, смерть потерпілої на-
стала вночі.

 На місці злочину працювали 
оперативники, експерти та кіно-
логи. Правоохоронці встановлю-

ють особу зловмисника та причи-
ни вбивства тернополянки. Подія 
внесена в єдиний реєстр досудових 
розслідувань відповідно до статті 
115 частина 1 ККУ - умисне вбив-
ство.

Оперативники підозрюють у 
скоєнні злочину тернополянина 
Антона Горбатюка 1993 року на-
родження. Саме цей юнак був ге-
роєм скандального шоу “Говорить 
Україна”. Кілька років тому чоловік 
вбитої Тетяни увів юнаку пігмент в 
очні яблука, через що ті назавжди 
стали чорними, - пише "Тернопіль-
ська липа". 

Прохання до громадян, які бачи-
ли цю особу або мають інформацію 
щодо  місця перебування розшуку-
ваного, одразу повідомити в полі-
цію за номерами телефонів: (0352) 
27-11-70, (0352) 27-12-58, 067-471-
66-23 або на лінію "102". Анонім-
ність гарантується.  

У Тернополі жорстоко вбили дівчину

Прострелили ногу та забрали авто 
У такий спосіб зловмисники вирішили «відшкодувати» 

борг у 20 тисяч гривень
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Вітаємо!
Колектив Козівського РС та ДПРЧ-18 УДНС України у 
Тернопільській області вітають своїх працівників – 

іменинників квітня
Катерину Коздрінь,

 Мар’яна Конопацького
з Днем народження!

Вітаємо!
Директора Почаївського 

психоневрологічного інтернату
Василя Антоновича 

Миська з 
Днем народження!
Ви – чудовий, умілий керів-

ник, хороша і відповідальна 
людина. Тож прийміть найщи-
ріші вітання та побажання з 
нагоди Вашого Дня народжен-
ня!

Зичимо Вам міцного 
здоров’я, особистого щастя, злагоди, гарного настрою, 
родинного затишку, сімейного добробуту.

Нехай завжди Вас супроводжує удача, постійно зі-
гріває тепло людської вдячності, а будні і свята напо-
внюються радістю, світлом та любов’ю рідних і близь-
ких. 

Вічної молодості Вашій душі та доброти серцю, 
здійснення всіх планів і сподівань!
Хай стелиться довга життєва дорога,
 Чистого Вам неба, миру в рідній хаті.
Будьте веселі, зігріті любов’ю,
Щасливі й на добро багаті!

До цих теплих слів приєднується і колектив 
«Нашого ДНЯ». Дякуємо, шановний Василю 

Антоновичу, за гарну співпрацю з нашим виданням, за 
підтримку. З роси й води Вам – на многії і благії літа! 

Прийміть від нас вітання щирі,
Бажаємо щастя, спокою, миру.
Хай сонечко сяє промінням ласкавим,
Життя буде гарним, веселим, яскравим.
Чого забажаєте – нехай у Вас буде,
Нехай і надалі шанують Вас люди.
Хай зорями радість Вас осипає,
Природа здоров’ям міцним наділяє!

Вітаємо!
Любу донечку і внучку, найкращу сестричку і 

похресницю
Анастасію Швед

з Вікнин Збаразького району
з Днем народження! 

Ніжне, миле й дороге
Сонечко-малятко,
З першим рочком Тебе,
Наше янголятко.
Торти, бантики, квітки,
Радість, море сміху.
Квітни в щастячку й рости
Всім нам на потіху!
Миле дитятко, цікаве й веселе,
Твій щебіт наповнює щастям оселю.
Зростай, дівчинко, здорова й завзята,

Від долі діставай скарбів багато.
Щоб радість і щастя тебе обняли,
Щоб ангели Божі тебе берегли!
З любов’ю - мама Людмила, тато Андрій, братик 

Ілля, дідусь Дмитро, бабуся Тетяна, хресна Валя 
із сім’єю, тьотя Світлана з сім’єю. 

Вітаємо!
Маленьке сонечко, золоту нашу дівчинку,

 дорогу похресницю
Анастасію Швед

з Вікнин Збаразького району
з Днем народження- 1 рочок!

Виповнився рік дитині
Радість всій нашій родині
З цим прийшли ми привітати
Й Анастасії побажати:
Здоров’ячка міцненького,
Сонечка ясненького!
Хай росте всім нам на втіху,
В домі буде море сміху!
Щоб зубки скоро вилізали,
Рідним спати не мішали
Щоб ангелики кружляли
Від всіх бід охороняли!
Мама, ти купи копилку
На фінансову підтримку
Баба з  дідом щось положать,
Ну і хресні допоможуть!
З любов’ю - хресні мами і тати, та вся велика родина.

Хай стелиться довга життєва дорога,
Чистого Вам неба, миру в рідній хаті,
Будьте веселі, зігріті любов’ю,
Щасливі й на добро багаті!
Хай Господь здоров’я посилає,
Мати Божа хай благословить,
Веселково доля розквітає
І дарує радість кожна мить! 

Вітаю!
Мудру, розсудливу, вродливу жінку, дорогу 

подругу
Ірину Петрівну Лему

з Козови 
з Днем народження!

Ти народилася у чудову пору, коли роз-
цвітає земля, наповнюючи світ неповторним 
весняним ароматом. Мабуть, тому й Твоя 
душа така пролісково-ніжна, чиста і красива, 
як розквітлий сад. Бажаю, щоб у Твоєму жит-
ті ніколи не було похмурих кольорів. Добро-
го Тобі здоров’я, благополуччя, незрадливого 
щастя, весни у серці, в домі, в Україні!
Хай літа цвітуть під мирним небом
У добрі і спокої – аж до ста!
Хай дає Господь усе, що треба,
Душу благодаттю огорта.
Хай сльоза не заступає сонця,
І самотність серця не гнітить,
Хай завжди до Вашого віконця
Гарна звістка птахою летить!
Зичу ще – родинної любові,
Радості на кожен день і мить,
Зичу, щоб у доброму здоров’ї 
Внуків до вінця благословить.
Хай надія і глибока віра
Витіснять із серця біль тривог.
І до ста через молитву щиру
Хай Тебе оберігає Бог.

З любов’ю  і безмежною вдячністю за щирість, 
розуміння, гарну дружбу – 
подруга Марія з Теребовлі. 

Життя – це любов! Без 
любові немає життя, 
немає продовження 

роду. Любити і бути коханими 
– найбільше щастя, й іншого 
не треба!

Оксана Скалецька та Роман Олій-
ник з Тернополя вирішили скорис-
татися послугою «Шлюб за добу», в 
той же день як дізналися про неї від 
працівників головного територіаль-
ного управління юстиції. Особли-
вістю цього шлюбу є те, що Роман 
доброволець, став учасником АТО 
ще від початку Антитерористичної 
операції. З Оксаною їх поєднала лю-
бов до України та віра в її перемогу.

Розділити свято одруження з 
молодятами не вдалося багатьом 

близьким, адже рішення про одру-
ження стало спонтанним та неочіку-
ваним. Після чотирьох років стосун-
ків, нарешті, вирішили їх узаконити.

Приємною несподіванкою для 
наречених стало те, що цей сервіс 
для учасників АТО є безкоштовним.

Молодята висловлюють велику 
подяку Головному територіальному 
управлінню юстиції у Тернопіль-
ській області та весільному салону 
«El Lirio», за швидку та якісну робо-
ту, за те, що зробили цей день неза-
бутнім.

У Тернополі шлюб у скорочені 
терміни можуть укладати жителі 
будь-якого району області, мешкан-
ці інших областей, а також іноземці, 
які на законних підставах перебува-
ють на території нашої держави.

Вітаємо!
21 квітня святкує 
55-річний ювілей 
дорогий чоловік, 

люблячий батько, 
щасливий дідусь

 Ярослав 
Богданович 
Пережишин

з Тернополя!
На незбагненному цім світі,
Де на долоні все, як є,
Вам ювілей привітно 
Сьогодні руку подає. 
В цей день Вас щиро привітають
Колеги, друзі і рідня.
Здоров’я, щастя побажають
І море радості щодня. 
Нехай Вас завжди в теплім домі
Чекають люблячі серця.
Бажаєм Вам не знати втоми,
Доводить справи до кінця.
А щоб чудове Ваше свято
В душі лишило добрий слід,
Прийміть від нас цю присвяту
Й живіть як мінімум – сто літ!
З повагою і любов’ю  - дружина Люба, дочка Зоряна 

з чоловіком Дмитром, онучок Михайлик, мама 
Катерина, сестра Оксана, брат Петро з сім’ями, 
батьки дружини Ярослава і Теодор, сваха Марія, 

швагри Василь, Мирон, Ігор, Дмитро з дружинами, 
сестри дружини, сім’ї Вовк, Кузів та вся родина.

«ШЛЮБ ЗА ДОБУ»: 
у Тернополі поєднали долю 
учасник АТО Роман та його 

кохана Оксана




