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У ціну газети враховано вартість  
поштових послуг: прийом та 

доставку видання до передплатників

Триває передплата  
«Нашого ДНЯ» на наступне  

півріччя 2019 року!

1 місяць – 25 грн. 70 коп. 
3 міс. –  75 грн. 10 коп. 
6 міс. – 144 грн. 95 коп.

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому 

відділенні або у листонош

індекс - 68710

3 травня - хмарно з прояс-
ненням, дощ, температура пові-
тря вночі 9-10, вдень 16-18 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 5.52, за-
хід - 20.38. 

4 травня - хмарно, дощ, гроза, 
температура повітря вночі 7-9, 
вдень 11-14 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.51, захід - 20.39. 

5 травня - хмарно, дощ, тем-
пература повітря вночі 8-9, вдень 

12-14 градусів 
тепла. Схід сонця 
- 5.49, захід - 20.41. Новий місяць.

6 травня - хмарно, дощ, тем-
пература повітря вночі 9-10, 
вдень 10-12 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.47, захід - 20.42. 

7 травня - хмарно, дощ, тем-
пература повітря вночі 5-6, 
вдень 8-10 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.46, захід - 20.44. 

Погода в Тернополі й області

Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

Великодня 
негода: 
підтоплені будинки 
і городи, село без газу 
та пошкоджений міст
На Тернопільщині 
ліквідовують наслідки стихії 
та підраховують збитки

Нерідний син 8-9 стор.

5  
стор.

Магнітні бурі в травні
Протягом всього травня вчені прогнозують 

неабияку сонячну активність, яка спричиняє 
магнітні бурі. Саме на це люди нерідко списують 
свою дратівливість, неуважність чи погане само-
почуття.

Найбільша сонячна активність відбудеться  
5 травня. Вчені попереджають, що це може су-
проводжуватися в людей слабкістю, апатією, 
дратівливістю, сильною мігренню та загострен-
нями хронічних хвороб.  

Також магнітні бурі прогнозують: 
з 11 до 17, з 20 по 25, а також 28 травня.

На Великдень святили паски і водили гаївки

Як відзначили свята  
на Тернопільщині

3 стор.
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Ольга ЧОРНА.

Символічно, що саме у 
чистий четвер перед 
Великоднем Верховна Рада 

прийняла без перебільшення 
історичний документ - 
закон «Про забезпечення 
функціонування української 
мови як державної». Це 
рішення 278 народних 
депутатів можна з впевненістю 
порівняти зі встановленням 
історичної справедливості. 
Так вважає і депутат обласної 
ради, керівник територіальної 
організації Радикальної 
партії Олега Ляшка БОГДАН 
ЯЦИКОВСЬКИЙ:

 - Державний статус української 
мови гарантує Конституція. Але деталі 
її використання у різних сферах життя 
має визначати відповідний закон. За 
всі роки нашої незалежності таких до-
кументів було аж два. До 2012 року цю 
функцію виконував ще радянський за-
кон «Про мови в УРСР», а тоді Верховна 
Рада проголосувала за реакційний за 
своєю суттю так званий мовний закон 
Ківалова-Колесніченка. Він обмежував 
вживання української мови навіть у 
порівнянні з радянським законом і 
сприяв подальшій русифікації. Тож не 
дивно, що його ухвалення викликало 
масові протести. Більше п’яти років 
знадобилося для того, щоб в лютому 
2018 року Конституційний суд визнав 

цей «подарунок» режиму Януковича 
неконституційним. Відтоді Україна не 
мала жодного закону про мовну полі-
тику держави. 

За словами Богдана Яциковського, 
в ухваленому ВР законі «Про забез-
печення функціонування української 
мови як державної» передусім перед-
бачено домінування нашої солов’їної 
у державному секторі та в органах 
місцевого самоврядування, в кому-
нальному секторі та на підприємствах 
всіх форм власності, у громадських та 
інших організаціях, в гуманітарних та 
медіа сферах, у діяльності війська та 
силових структур тощо.

- Разом з тим цей документ не об-
межує розвиток іноземних та мов  

нацменшин. Тому й боляче було спо-
стерігати, як 25 квітня в українському 
парламенті лише трохи більше поло-
вини українських депутатів натиснули 
кнопки «за». Такі, як мовний, закони 
повинні ухвалюватися принаймні кон-
ституційною більшістю голосів, або й 
одноголосно. До речі, саме так – стовід-
сотково - проголосували за закон «Про 
забезпечення функціонування укра-
їнської мови як державної» депутати 
фракції Радикальної партії на чолі з 
Олегом Ляшком, - наголосив депутат 
обласної ради.

Гімн «Ще не вмерли України і слава, 
і воля», Герб Тризуб, державна мова… 
Усе це - не тільки безцінні атрибути 
нашої держави. Це – невід’ємні складо-
ві нашої незалежності, яку століттями 
виборювали українці.

- Лукавлять прихильники «русско-
го мира», стверджуючи, що мовне пи-
тання може розколоти націю. Навпаки, 
заслужене визнання української мови 
державною – процес консолідуючий. 
Як  Гімн, як Герб, як привітання «Слава 
Україні!». Наша рідна мова, як і укра-
їнська пісня чи вишиванка, історично 
ідентифікують нас у світі.  Вона - не 
матеріальний скарб, а духовне надбан-
ня мого нескореного народу. Мова - не-
тлінна спадщина і  живий заповіт для 
кожного українця, - наголосив Богдан 
Яциковський.

Ольга ВИДАЙКО.

Напередодні кожних свят 
в Україні традиційно 
зростає попит з боку 

покупців і жадібність з боку 
продавців. Якщо в країнах Заходу 
влаштовують передсвяткові 
знижки, то у нас - передсвяткові 
націнки. І як-то повелося: хай 
воно ліпше зогниє, але дешевше 
не продам. 

Останнє подорожчання деяких про-
дуктів харчування шокувало українців. І 
йдеться не лише про великодній кошик. 
Приміром, борщ для багатьох співвіт-
чизників стає делікатесом. За даними 
аналітичної служби одного з оптових 
ринків України, торік у квітні капуста 
коштувала 4,5 гривень за кілограм, за-
раз - аж 40 гривень. А цибуля вартує 
більше, ніж ананаси. До речі, ці овочі, че-
рез нестачу власних, почали терміново 
завозити з Азії та Європи.    

Покупці нарікають на політиків, чи-
новників, супермаркети. Аналітики, тим 
часом, кажуть: крім усього - винна й без-
господарність. За словами економіста 
Бориса Кушнірука, серед чинників, які 
впливають на «овочеві» ціни - проблеми 
із зберіганням продукції. Якісні сховища 

доволі дорогі. Вирощене зберігається 
так-сяк. Скоро псується. І виходить, що 
навіть попри високі врожаї овочів має-
мо дефіцит.   

Крім того, як зазначив на своїй 
Фейсбук-сторінці голова Асоціації по-
стачальників торговельних мереж 
Олексій Дорошенко, «ми стали знову 
свідками того, як держава втратила 
контроль над внутрішньою торгівлею».  
Прогнозування врожаю та його підра-
хунку ніхто тепер в країні не веде. Неві-
домо, скільки чого вирощується й коли 
ціна почне падати, або стрибати догори. 
«Це є елементом державного контролю 
будь-якої західної країни, але ми відмо-
вились від усіх елементів впливу держа-
ви на бізнес та отримали шалені гойдал-
ки, які тепер відбуваються в будь-який 
сезон, навіть під час врожаю, або одразу 
після нього», - констатує експерт. Рані-
ше такі функції були покладені на Міна-
грополітики та Мінекономрозвитку. 

За підрахунками Олексія Дорошенка, 
капуста подорожчала в Україні за перші 
три місяці цього року майже удвічі - на 
94,4 відсотки. Картопля - на 27,5 відсо-
тків. Буряк - на 15,6 відсотків. Цибуля - 
на 10,1 відсоток.

Якщо ціни в Україні високі, то якість 

життя - низька. У цьому рейтингу Укра-
їна потрапила в останню десятку країн. 
Із 71 країни у списку наша держава опи-
нилася на 62 місці. Такі результати до-
слідження сервісу «Numbeo». Дослідни-
ки оцінювали купівельну спроможність 
країн, їхню безпеку, охорону здоров’я, 
вартість життя, доступність нерухомос-
ті, транспорт, забруднення й екологію. 

Як не прикро констатувати, але еко-
номіка України - найбідніша у Європі.

Рівень нашого внутрішнього валово-
го продукту за минулий рік склав $112,2 
мільярди, тобто майже $2640 на душу 
населення. Для прикладу: ВВП Німеч-
чини сягає $3,677 трильйонів, Польщі 
- $524,5 мільярдів, США - $19,39 триль-
йонів.

«Тільки вдумайтеся, пише на сторінці 
«Економічної правди» заступник голови 
Стратегічної групи радників з підтримки 
реформ, учасник руху «Люди важливі» 
Павло Кухта, - за 61 годину Німеччина, 
яка за ресурсами не краща країна, ніж 
наша, виробляє річний ВВП України».

Чому все так погано? На думку екс-
перта, найперше тому, що в нас жахли-
во низький рівень економічної свободи, 
який полягає у незахищеності права 
власності та інших прав і свобод гро-

мадян. Ми не маємо свободи підпри-
ємництва, недоторканості приватної 
власності, особистого життя. Шкодить 
економіці й невиправдано високий рі-
вень податків. А чого варте рішення 
Окружного адмінсуду Києва, який на-
звав незаконним націоналізацію «При-
ватбанку»? Ці та інші приклади свід-
чать: в Україні ефективно не працюють 
ні судова, ні правоохоронна системи.

 Схоже можна сказати і про держапа-
рат. Ефективність роботи влади та вер-
ховенства права в Україні опинилася на 
129 місці зі 149 країн. 

І не слід забувати про психологію 
українців. Особливо це стосується вибо-
рів. Люди настільки вірять популістам, 
що з легкістю допускають їх до влади. 
Окремих політиків навіть по декілька 
разів. Але обіцянки й економіка - різні 
речі. І наступають люди, а відтак і дер-
жава, на чергові «граблі».  

То ж кілограм дорогої цибулі та ка-
пусти, як це не банально 
звучить, також частина 
великої політики… 

За 61 годину Німеччина
виробляє річний ВВП України. 
А РЕСУРСИ У НАС НЕ ГІРШІ  

Богдан ЯЦИКОВСЬКИЙ: «Українська мова – 
духовне надбання мого нескореного народу» 

Про нормативну грошову 
оцінку земельних ділянок 

розповість сайт ДФС
Відповідно до п. 271.2 ст. 271 Податкового ко-

дексу України (далі - ПКУ), рішення рад щодо норма-
тивної грошової оцінки земельних ділянок офіційно 
оприлюднюється відповідним органом місцевого 
самоврядування до 15 липня року, що передує бю-
джетному періоду, в якому планується застосуван-
ня нормативної грошової оцінки земель або змін 
(плановий період). В іншому разі норми відповідних 
рішень застосовуються не раніше початку бюджет-
ного періоду, що настає за плановим періодом.

Підпунктом 12.3.3 п. 12.3 ст. 12 ПКУ встановле-
но: орган місцевого самоврядування у 10-денний 
строк з дня затвердження технічної документації 
з нормативної грошової оцінки земель направляє 
в електронній формі до контролюючого органу ін-
формацію про нормативну грошову оцінку земель.

Контролюючі органи не пізніше 10 липня поточ-
ного року складають зведену інформацію про нор-
мативну грошову оцінку земель.

Центральний орган виконавчої влади, що ре-
алізує державну податкову та митну політику, не 
пізніше 15 липня оприлюднює на своєму офіцій-
ному веб-сайті зведену інформацію про проведену 
нормативну грошову оцінку земель. Вона міститься 
на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням: Го-
ловна/Довідники/Інформація/Інформація про нор-
мативну грошову оцінку земель (за даними офіцій-
ного веб-сайту Держгеокадастру) (http://sfs.gov.ua/
dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/325490.html). 
Слід зазначити: там розміщено зведену інформацію 
щодо проведення нормативної грошової оцінки зе-
мель, а не по кожній земельній ділянці. Дані про нор-
мативну грошову оцінку окремої земельної ділянки 
оформляються як витяг із технічної документації 
з нормативної грошової оцінки земель на підставі 
якого обчислюється сума земельного податку або 
орендної плати. Формування витягів з технічної до-
кументації про нормативну грошову оцінку земель-
них ділянок здійснюється територіальними органа-
ми Держгеокадастру.

Консультації - у Центрі обслуговування плат-
ників або за телефоном: 43-46-10, 43-46-46.
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Незважаючи на негоду, жителі області на 
Великдень освятили святкові кошики, 
хлопці та дівчата водили гаївки біля 

храмів, веселилися. Майже усі міста та центри 
громад Тернопільщини прикрасили великодніми 
композиціями. 

Прес-офіцер Тернопільської 44-ї окремої артилерійської 
бригади Юрій Кульпа, який зараз перебуває на Сході, поділився 
фото тернопільських військових, котрі відзначають Великдень 
на передовій з пасками і крашанками, які освятили священики.

- Нехай свято Великодня наповнить серце світлими почуття-
ми надії і любові, щоб у кожну родину прийшли щастя, радість, 
мир та добро, - побажав Юрій своїм краянам. 

Власкор «Нашого ДНЯ» Мирослав Коломийчук сфотографу-
вав освячення пасок у храмі Архистратига Михаїла у селі Гри-
бова Лановецького району. У селі Ванжулів святковий кошик 
принесла до церкви Пресвятої Богородиці  вчителька місцевої 
школи Алла Очереднюк разом із синами Сергієм та Олегом.

Відроджували українські традиції і водили гаївки у різних 
куточках Тернопільщини. Діти у вишиванках грали різноманіт-
ні ігри і співали пісні біля Архикатедрального собору непороч-
ного зачаття Богородиці. Водили гаївки і у Більче-Золотецькій 
громаді. Зокрема, у селі Шершенівка Борщівського району. 

«Гаївки – давня традиція Великодня, - розповідають органі-
затори. - Відродили її і в нашому краї, аби прищепити дітям та 
молоді любов до вивчення звичаїв і традицій українського наро-
ду. Свято Гаївки принесло багато радості та посмішок дорослим 
і малечі».

На Великдень святили 
паски і водили гаївки
Як відзначили свята на Тернопільщині

Гаївки у селі Шершенівка Борщівського району  Алла Очереднюк із синами Сергієм та Олегом

Великдень  у селі Грибова Лановецького району

Гаївки у катедрі Тернополя. Фото Романа Жаровського

Тернопільські артилеристи освятили паски на передовій
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Одна з ефективних послуг 
з вирішення кадрових питань 
роботодавців - професійний 
відбір претендентів з викорис-
танням сучасних психолого-
діагностичних методик, у тому 
числі на ВЕБ-базованій плат-
формі профорієнтації та роз-
витку кар’єри для он-лайн кон-
сультування «МОЯ ПРОФЕСІЯ: 
консультаційна мережа».

Такий відбір у районних фі-
ліях обласного центру зайня-
тості та Тернопільському місь-
крайонному центрі зайнятос-
ті проводять фахівці з профо-
рієнтації, забезпечуючи клієн-
тоцентрований підхід.

Фахівець з профорієнта-
ції вивчає вимоги роботодав-
ця до психологічних, психо-
фізіологічних та особистіс-

них якостей людини; підбирає 
тестові методики, які дозво-
лять діагностувати необхід-
ні професійно-важливі якості; 
проводить тестування претен-
дентів; оцінює та інтерпретує 
результати; прогнозує успіш-
ність професійної діяльності. 
Якщо претендент не має необ-
хідної професійної підготовки, 
але за результатами профвід-
бору відповідає вимогам ро-
ботодавця, - рекомендує про-
фесійну підготовку, перепід-
готовку чи підвищення квалі-
фікації, в т. ч. на базі центрів 
професійно-технічної освіти 
Державної служби зайнятості, 
або ж стажування безпосеред-
ньо на робочому місці.

Перевагами профвідбору 
кадрів для роботодавців є: від-

бір найбільш підходящих пре-
тендентів, відповідно до вимог 
та особливостей поданої ва-
кансії; надання рекомендацій 
щодо кожного претендента на 
вакантну посаду; здійснення 
оптимальної розстановки ка-
дрів, які працюють на підпри-
ємстві; можливий подальший 
підбір кадрів з урахуванням 
особливостей вже сформова-
ного колективу; застосування 
результатів при проходженні 
стажування, професійного на-
вчання на замовлення робото-
давців.

У І кварталі 2019 року в 
службі зайнятості Тернопіль-
щини 957 безробітних про-
йшли профвідбір на замовлен-
ня роботодавців за різними 
спеціальностями та робітни-

чими професіями, у тому чис-
лі й фахівців керівного скла-
ду: агроном, адміністратор, ар-
хіваріус, бармен, бетоняр, бух-
галтер, вагар, водій, економіст, 
електрогазозварник, електро-
монтер, закрійник, інженер, 
каменотес, кравець, кранів-
ник, комірник, ветлікар, логіст, 
майстер цеху, маляр, маши-
ніст, менеджер, механік, ово-
чівник, перукар, провізор, про-
граміст, психолог, садчик, сто-
ляр, технік-технолог, тракто-
рист, фармацевт, формуваль-
ник, художник, швачка, штука-
тур, юрист та ін.

Замовити та отримати по-
слугу з профвідбору можна 
безкоштовно у найближчій ра-
йонній філії обласного центру 
зайнятості чи в Тернопільсько-

му міськрайонному центрі за-
йнятості. 

Зазначу, що на замовлен-
ня роботодавців служба зайня-
тості також організовує про-
фесійне навчання безробітних 
під конкретні робочі місця.

До слова, запрошую керів-
ників підприємств, приват-
них підприємців скористати-
ся сервісом служби зайнятос-
ті „Електронний кабінет ро-
ботодавця”. Він є захищеним, 
персоналізованим та безпеч-
ним електронним сервісом. У 
власному електронному ка-
бінеті ви можете перегляну-
ти стан укомплектування за-
явлених вакансій, історію на-
правлень службою зайнятос-
ті шукачів роботи, виконання 
договорів на громадські та на 
роботи тимчасового характе-
ру, здати звіти, поінформува-
ти про перспективну потре-
бу в кадрах. Для створення 
власного електронного кабі-
нету роботодавцю необхід-
но звернутись до місцевого 
підрозділу служби зайнятос-
ті, повідомити адресу елек-
тронної пошти, сформувати 
логін та пароль, за допомо-
гою яких авторизуватися та 
отримати доступ до послу-
ги на сайті Державної служби 
зайнятості http://www.dcz.
gov.ua.

Василь ОЛЕЩУК, 
директор Тернопільського 

обласного центру зайнятості.

СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
ЗДІЙСНЮЄ ПРОФВІДБІР КАДРІВ ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ
Кваліфіковані кадри – важлива 
складова успіху діяльності 
будь-якого підприємства.

Для ефективного вирішення цього питання 
служба зайнятості Тернопільщини пропонує 
ряд соціальних послуг: підбір претендентів на 

вакантні посади із числа громадян, які перебувають 
на обліку в службі зайнятості, використовуючи 
відповідну базу даних; підвищення кваліфікації, 
професійна підготовка необхідних фахівців на 
замовлення роботодавців; організація заходів, під час 
яких претенденти на роботу та роботодавці мають 
можливість безпосередньо поспілкуватися з питань 
працевлаштування: співбесід, ярмарків вакансій, 
презентацій, екскурсій на підприємства тощо. 

У Києві пенсіонер 
отримує в 
середньому 

удвічі більше, ніж на 
Тернопільщині. Про 
це написав у Facebook 
голова Національної 
ради економічного 
розвитку Олексій 
Дорошенко.

На 1 квітня 2019 року най-
вищий показник середньої 
пенсії – в Києві, і він складає 
4059 грн, а на Тернопільщині 
найнижчий – 2202 грн. Тобто 
різниця складає 1857 грн.

На початок квітня цього 
року середня пенсія по кра-
їні становила 2899 грн, тоді 
як на початок січня – 2646 
грн. За квартал розмір серед-
ньої пенсії по країні зріс на 
253грн, або 9,6 відсотків.

Тільки у семи областях 
пенсія перевищує середню 
по країні в 2899 грн: у Києві – 
4059 грн, на Донеччині – 3866 
грн, Луганщині – 3566 грн, 
Дніпропетровщині – 3337 

грн, Запоріжжі – 3103 грн, 
Харківщині – 2942 грн, Київ-
щині – 2935 грн.

В усіх інших областях вона 
нижча за середню. За перші 
три місяці, найбільше зрос-
тання середньої пенсії відбу-
лось у Донецькій і Луганській 
областях – на 12,4 відсотки, 
Дніпропетровській – на 11,2, 
Запорізькій – на 10,5, у Києві 
– на 10,4 відсотки.

Найменшими темпами 
зростав середній показник у 
Тернопільській області – на 
6,9 відсотків, Закарпатській, 
Хмельницькій і Чернівецькій 
– на 7 відсотків, Волинській 
області – на 7,3 відсотки, пе-
редає Finance.UA.

Незаконні 
донарахування 
в платіжках 

споживачів додаткових 
обсягів природного 
газу за приведення 
до стандартних умов 
не братимуться до 
уваги управліннями 
соціального захисту 
населення під час 
перепризначення у 
травні субсидій на новий 
рік.

Міністерство соціальної 
політики України, враховую-
чи позицію НКРЕКП про не-
правомірність дій операторів 
газорозподільчих мереж, іні-
ціювало зміни до Постанови 
КМУ № 848. Вони передбача-
ють право субсидіантів на ав-

томатичне перепризначення 
допомоги на новий період за 
наявності «сумнівного» бор-
гу за газ.

Субсидіанти сигналізують, 
що останнім часом їм прихо-
дять платіжки зі значними 
боргами. Природа цих бор-
гів для них є незрозумілою, 
оскільки за спожитий їхнім 
домогосподарством газ, вони 
розраховуються вчасно. Опе-
ратори газорозподільної іг-
норують заборону Нацкомісії 
і продовжують незаконно до-
нараховувати споживачам до-
даткові обсяги газу, застосо-
вуючи коефіцієнт приведення 
до стандартних умов. Тому за 
пропозицією Мінсоцполітики 
Уряд прийняв рішення не вра-
ховувати ці «сумнівні» борги.

У травні, на вимогу Поста-

нови КМУ №848, усі поста-
чальники природного газу 
будуть зобов’язані надати у 
місцеві управління соцзахис-
ту інформацію щодо наявнос-
ті простроченої заборгова-
ності без зазначення нараху-
вань за так звані коефіцієнти. 
На основі цієї інформації й бу-
дуть перепризначатися субси-
дії.

Ті сім’ї, які розраховуються 
за газ вчасно і в повному об-
сязі, отримають право на го-
тівкову субсидію. Ті громадя-
ни, які матимуть борги за спо-
житий ними газ, будуть пере-
ведені на безготівкову форму 
монетизації. Борги сумнівно-
го походженні ні в першому, ні 
в другому випадку, не вплива-
тимуть на процес перепризна-
чення субсидій.

На Тернопільщині – 
найнижчі пенсії

Сумнівні борги 
за газ не 
впливатимуть 
на субсидію
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На Великодні свята сильний 
дощ і град наробили 
біди у селах і містах 

області. За даними обласного 
Гідрометеоцентру, у Тернополі 
випало дві місячних норми 
опадів, на півночі краю – 40% 
місячної норми, на Півдні 
області – 80%. У Бережанському 
районі – місячна кліматична 
норма. 

- Найскладніша ситуація склалася 
у Зборівському, Бережанському, Зба-
разькому, Козівському та Підгаєцькому 
районах. Через негоду в області від-
ключили від електропостачання 30 на-
селених пунктів, було підтоплено 106 
домогосподарств, - повідомив голова 
Тернопільської ОДА Степан Барна. – В 
селі Літятин Бережанського району 
сміттям пошкоджено наземну газову 
трубу низького тиску. Через це у 220 
абонентів немає газопостачання. А це 
майже 600 людей. 

Потоки води, 
град і льодова кірка
Жителі Тернопільщини були шо-

ковані святковою негодою. Люди ви-
кладали у соцмережі відео і фото ано-
мального дощу і граду. В Озерній все 
було вкрито білою льодовою кіркою. 
Град тут падав близько півгодини і на 
кілька годин село повернулося у зиму. 
У селі Потік Козівського району водою 
залило всі вулиці. Місцева жителька 
Галина Лупиніс пише, що старожили 
пам’ятають схожу негоду 50 років тому. 
А у Плотичі того ж району люди сфото-
графували град завбільшки перепели-
не яйце. У селі Максимівка Збаразького 
району через сильний дощ підтопило 
два господарства. 

На свята 
без світла і газу

Як повідомили у «Тернопільобле-
нерго», електропостачання у всіх насе-
лених пунктах відновили 29 квітня та 

1 травня. 
- Ми приступили вранці 2 трав-

ня до виконання робіт з відновлення 
газопостачання у селі Літятин, - розпо-
вів голова правління ПАТ «Тернопіль-
газ» Олег Караванський. –  Через по-
токи бруду раніше не могли працювати 
ані техніка, ні люди. Закінчити роботи 
плануємо до кінця дня, або у крайньо-
му випадку вранці 3 травня.

Також у селі Літятин через зато-
плення пошкоджений міст, є загроза 
зсуву. Водні потоки підмили опору, 
тож вже вчора, 2 травня, розпочали ре-
монтні роботи. Також триває очищен-
ня місцевих доріг. Якщо конкретніше 
по районах попередньо підсумувати 
збитки, то на Бережанщині підтопле-
но 42 господарства. Найбільше шкоди 
негода завдала в селі Шибалин Бере-
жанського району. Там підтопило 11 
домогосподарств. І в селі Щепанів, 
де підтопило 15 домогосподарств. 
Розмиті дороги Бережани-Розгадів, 
Бережани-Підгайці, Бережани-Будилів, 
Жовнівка-Крожова. У Зборівському ра-
йоні найбільше постраждали Кальне 
– затоплено 50 господарств і Розгадів 
- 12. Також постраждали села Озерна, 

Осташівці, Данилівці. У Зборівській 
РДА повідомили, що на даний час скла-
дають акти про шкоду, завдану стихі-
єю, а відшкодовуватимуть кошти із ре-
зервних фондів громад.

- У Козівському районі підтопило 18 
господарств, загинула домашня птиця і 
тварини, - повідомив голова Козівської 
РДА Василь Вітровий.

Збитки відшкодують, 
головне – скласти акти

Начальник управління з питань ци-
вільного захисту населення Тернопіль-
ської ОДА Ігор Лівінський зазначив, що 
після отримання повної інформації з 
районів буде проведено обласне засі-
дання комісії з техногенно-екологічної 
безпеки.

- Плануємо вивчити проблеми 
більш детально, по кожному домогос-
подарству. Потрібно розглянути усі 
можливі варіанти, як ми можемо допо-
могти з боку державної підтримки, - за-
уважив Ігор Лівінський.

Представники органів місцевого 
самоврядування складають акти про 
збитки, спричинені негодою. А вже під 
час засідання комісії говоритимуть про 
суми відшкодувань. Також відомо, що 
через зливи і град пошкоджено  близь-
ко 400 гектарів посівів. Однак, оскільки 
більшість насаджень застраховані, то 
саме страхові компанії відшкодовува-
тимуть ці збитки. 

Вода із замулених 
криниць - шкідлива
Фахівці обласного управління Дер-

жпродспоживслужби закликають жи-
телів області не пити воду із замулених 
криниць і джерел. 

- На сьогодні відомо про підтоплення 
трьох криниць, - зазначає керівник відом-
ства Василь Хомінець. – Центральні во-
догони у районах не постраждали. Наші 
фахівці виїхали у райони, що потерпіли 
від стихії, аби відібрати для дослідження 
взірці води з джерел централізованого 
водопостачання та децентралізованих, 
індивідуальних джерел, які могли бути 
підтопленими. Рекомендуємо до дезин-
фікації та перевірки якості води не вжи-
вати воду з підтоплених джерел і кри-
ниць. У випадку крайньої необхідності 
воду з власних джерел водопостачання, 
що викликає сумніви стосовно її якості, 
використовувати лише після кип’ятіння 
протягом 15 хв. Не рекомендовано вико-
ристовувати в їжу продукти харчування, 
які зберігали у приміщеннях, що зазнали 
підтоплень (підвали, погреби, кладові 
тощо), зокрема консервацію, крупи, ово-
чі, фрукти тощо. 

Похолодання і дощі продовжувати-
муться до кінця тижня. На сьогодні рі-
вень води у Дністрі суттєво підвищив-
ся, тому, попереджають рятувальники, 
можливий перший рівень небезпеки 
стихійних явищ у районах, через які 
протікає ця річка.

Юля ТОМЧИШИН.

ВЕЛИКОДНЯ НЕГОДА: 
підтоплені будинки і городи,

 село без газу та пошкоджений міст
На Тернопільщині ліквідовують наслідки стихії та підраховують збитки
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Колорит
«Містом космополітизму, що зникає» 

назвали Одесу вчені Кембриджського уні-
верситету. Десять років тому вони у своє-
му дослідженні спрогнозували, що одесь-
кий колорит і ментальні особливості його 
жителів з часом будуть поволі відходити 
в минуле. Але поки є можливість застати 
особливу атмосферу Одеси, якої нема не 
тільки деінде в Україні, а й в усьому світі.

У портовому місті завжди велика су-
міш людей зі всіх куточків світу, і сьогодні 
там мешкає сотня (як мінімум!)  різних на-
ціональностей. 

Багато сімей проживають у місті по 5 
поколінь і більше, не змішуючись з при-
бульцями. 

Мова
Вважається, що особлива одеська го-

вірка з'явилася на початку 19 століття. 
Тоді Одеса, окрім російської, відчувала 
сильний вплив французької, грецької, іта-
лійської та української мов. Потім до них 
додався ідиш. 

Особливі одеські вирази сьогодні відо-
мі по всьому світу. «Земля маленька, а Оде-
са велика», - жартують тут.

Лінгвісти таке явище, як одеська мова, 
розглядають по-різному. Є і версія, що це 
змішана мова, яка виникає всюди, де спі-
віснують різні національності. Врешті, 
одеський гумор, який так яскраво відо-
бразився у мові, також виник у цьому котлі 
різних народностей, які змушені були мир-
но співіснувати на невеличкій території. 
Як же ж тут без сміху? 

 Славнозвісна одеська говірка поступо-
во змінюється і забувається. Але найколо-
ритніші вирази все ще в ходу, і у розмові з 
місцевими ви їх обов’язково почуєте. 

Іноді здається, що сучасні одесити самі 
підіграють стереотипам про себе. Але коли 
поспілкуєшся з добрим десятком людей: а 
вони тут балакучі, усміхнені і доброзичли-
ві, розумієш, що вони таки справжні. І від-
чуваєш себе завжди трохи в центрі розкіш-
ної комедійної п'єси. 

Дворики 

В Одесу стало модно перебиратися на-
зовсім, тому висотки будуються чи не ак-
тивніше, ніж у столиці. 

Але серед цих сучасних гігантів час від 
часу помічаєш огорожу, за якою зовсім ін-
ший, загублений у часі світ. Там все ще су-
шаться рожеві дитячі колготи, які багато 
років тому тітка Роза привезла з Румунії, 
вікон не видно за виноградом, а на балко-
ні другого поверху смалить цигарку глава 
сім'ї: жінка «кров з молоком» невизначено-
го віку, але з особливим шармом і красою. 

А от центральні вулиці Одеси - це су-
цільна подорож у часі. Будинки, які перебу-
ли безліч подій, надають вулицям особли-
вого спокою. Мабуть, тому в цьому місті 
не відчувається звичної для мегаполісів 
метушні й поспіху. 

Але щоб зрозуміти принадність одесь-
ких двориків, у них потрібно побувати. По-
верніть з Приморського бульвару в сусід-
ній Воронцовський провулок, погуляйте 
по вулиці Гоголя, Ланжеронівській і сусід-
ній Катерининській  та Преображенській.  
Пройдіться по Малій і Великій Арнаут-
ській, Ніжинській, Коблевській, Торговій, 
Софіївській і, звичайно, знаменитій Дери-
басівській. 

Ну а за найяскравішими двориками 
з білизною на мотузках і котиками ви-
рушайте на Молдаванку. Вона розташо-

вується між вулицями Старопортофран-
ківською, Мечникова, Генерала Цвєтаєва, 
Мельницькою і Балківською. Нині мало 
хто пам'ятає про те, що перед тим, як ста-
ти легендарним передмістям з бандитами 
і євреями, Молдаванка належала садовим 
господарствам. З часом сади продавали, а 
на їхньому місці виростали будинки.

Сьогодні заплутана Молдаванка без 
карт і маршрутів сама, зрештою, виведе 
вас до своїх цікавих місць.

Їжа
Одеса - морське місто і рай для любите-

лів морепродуктів. Ресторани змагаються 
один з одним: хто краще подасть звичайні 
мідії, цацу і бички так, щоб відвідувач нео-
дмінно повернувся з друзями.

На які тільки хитрощі не йдуть: хто 
розвішує меню на білизняний мотузці, 
хто божиться, що всі продукти: «Тока шо з 
Привозу», хто створює в ресторані атмос-
феру заміських посиденьок. 

Коли заходить мова про Одесу та їжу, 
то, звичайно, не можна оминути знамени-
тий Привоз. Сам Привоз - це саме Привоз, 
а не базар і не ринок. Його історія налічує 
вже понад 200 років. Спочатку він був при-
значений для торговців, які везли товар за 
сотні кілометрів від дому на возах. До речі, 
саме через привізну продукцію Привоз і 
отримав свою назву. 

І, звичайно, нині сюди ідуть не лише по 
їжу, а за колоритом. Креветки тут - це рАч-

ки, кукурудза - пшОнка, а баклажани - си-
ненькі. Одеська говірка тут навіть на цін-
никах: про рибу від великої любові можуть 
написати «Моя золота!».

Коти
Одеса вважається столицею котів в 

Україні. Не так давно городяни виступили 
за те, щоб визнати вуличних котиків час-
тиною екосистеми. 

Котам будують будиночки і встанов-
люють пам’ятники, такі, як скульптура 
знаменитої Базаріни з Нового ринку або 
кота Жванецького Моріса. А ще у місті  
працює котяче кафе, іноді ж коти лежать 
просто між товаром в одеських крамницях. 

Море
В Одесі є багато пляжів: від тихих до 

гучних, таких, як Аркадія. Сьогодні це одне 
з найпопулярніших місць відпочинку в 
Одесі, з кафе на будь-який смак, дискоте-
ками і розвагами для дорослих і дітей. 

Неймовірні враження залишить і від-
відування Морського вокзалу, до якого 
потрібно спуститися з Дерибасівської По-
тьомкінськими сходами. У гарну погоду 
обов’язково влаштуйте собі прогулянку на 
катері, ціни - від ста гривень з людини.  

Катакомби 
Окрім прогулянок до моря та екскурсій 

містом, варто вирушити до одеських ката-
комб. Це чи не найдовші у світі (3000 км) 
та найзаплутаніші підземні лабіринти. 

Єдиний офіційний вхід у катакомби є в 
селі Нерубайське (15 км від центру Одеси). 
А саме в Музеї партизанської слави. Під-
земне місто ставало прихистком парти-
занів, бандитів, шляхом та складами для 
контрабандистів. 

Самостійно в катакомби ліпше не спус-
катись. Можна заблукати в Одесі назавжди.

Антоні КОЛЯДА.

як провести яскраві 
вихідні в Україні
Давно мрієте поїхати до моря розвіятися? Не на пляжі чи у теплій воді, а вдихнути оце 
цілюще, трохи п’янке повітря, яке вивітрює з голови тривоги і пахне щастям? 
Довгі вихідні та відпустку не всі можуть собі дозволити, але це не означає, що по-
трібно відмовлятися від відпочинку. І так, тепер у нас у всіх є безвіз і можна хоч зараз 
полетіти в Іспанію, Італію чи Грецію. 
Але послухайте! А приїжджайте в Одесу вже на ці вихідні, і ось чому.

Поради для туристів
Квитки на потяг до Одеси краще замовляти заздалегідь, їх швидко роз-

бирають, а якщо і залишаються, то значно дорожчі. 
Така ж ситуація і з житлом. Помешкань у місті вдосталь і на будь-який 

гаманець: від дешевих і цілком пристойних хостелів до розкішних апарта-
ментів на березі моря. 

Пересуватися містом зручно місцевими трамваями, проїзд - 5 гривень. 
На дальші відстані довезуть маршрутки, вартість квитка - 7 гривень.  

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Подорожуємо Україною

«ЗЕМЛЯ МАЛЕНЬКА, А ОДЕСА ВЕЛИКА»:
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Україна Світ
Макрон закликав 

виключити з Шенгензони 
кілька країн 

Організація Шенгенського про-
стору має бути переглянута. Таку дум-
ку висловив президент Франції Еманю-
ель Макрон, передають французькі ЗМІ. 
Він не виключив, що з Шенгенської зони 
потрібно вивести кілька країн. «Знаме-
нита Шенгенська угода більше не пра-
цює», - заявив Макрон. І підкреслив: не-
обхідно переглянути міграційну політи-
ку, оскільки важлива Європа, яка «три-
має свої кордони, яка захищає їх». Пре-
зидент не виключив, що після такого ре-
формування в Шенгенському просто-
рі може залишитися менше країн, ніж є 
зараз. За його словами, можуть бути ви-
ключені держави, які беруть участь в 
розподілі мігрантів, що прибувають до 
Європи. 

Світу не вистачає  
23 мільйони жінок

Соціологи виявили, що чолові-
ків на 23 мільйони більше, ніж жі-
нок. Спад народжуваності жінок почав-
ся у 1970-их роках. Дослідження опублі-
ковано в журналі «PNAS» - «Праці Наці-
ональної академії наук США». Дівчатка 
народжувалися рідше у 12 країнах світу. 
Найбільше це спостерігається в Індії та 
Китаї. Демографічний дисбаланс виник 
саме через ці країни. «На Китай та Індію 
припадає 38 відсотків населення плане-
ти. Отже, саме вони відповідальні за те, 
що відбувається», - пишуть у журналі. 
Окрім того, в Китаї популярні селектив-
ні аборти. Там заборонено народжувати 
більше двох дітей.

У Бразилії поліція 
заарештувала папугу-

«наркоторгівця»
Поліція під час рейду в Терезине, 

штат Піауї (Бразилія) затримала па-
пугу, повідомляє «The Guardian». Папу-
гу заарештували разом із наркоторгівця-
ми. Злочинці навчили птаха попереджа-
ти їх про появу правоохоронців криком: 
«Мама, поліція!». Іншими словами, птах 
«стояв на шухері». Папугу передали в зо-
опарк, де протягом трьох місяців він по-
винен буде навчитися літати, перш ніж 
його випустять на волю. 

У США - спалах кору
Президент США Дональд Трамп за-

кликав американців вакцинуватися у 
зв’язку з найбільшим із 2000-х років 
спалахом кору. Про це повідомляє CNBC. 
Глава Білого дому відзначив, що вакци-
нація дуже важлива, тому його співгро-
мадяни повинні негайно зробити ще-
плення. За інформацією видання, хворо-
ба поширилася у 22 штатах. Раніше, вла-
да Нью-Йорка оголосила надзвичайну 
ситуацію у галузі охорони здоров’я через 
спалах кору в декількох районах. 

Путіна люблять, але з 
«родіни» хочуть «спригнути»

Росія - на межі масштабної демо-
графічної кризи, повідомляють аме-
риканські соціологи. У 2018 році кіль-
кість населення РФ скоротилась, а кож-
ний п’ятий росіянин за можливості хо-
тів би емігрувати. Такі дані оприлюдни-
ла соціологічна служба «Gallup», передає 
«Радіо Свобода». За прогнозами ООН, на-
селення Росії скоротиться на 8 відсотків 
до 2050 року, але цей процес може при-
скоритись. Із 2014 року відсоток пра-
цездатних росіян, які хотіли б емігрува-
ти, зріс утричі - з 14 до 44 відсотків - для 
населення віком від 15 до 29 років і з 7 
до 22 відсотків для росіян віком від 30 
до 45 років. Політика Путіна є одним із 
факторів, які посилюють бажання росі-

ян емігрувати. Торік 12 відсотків дорос-
лих, які схвалюють політику Путіна, хо-
тіли емігрувати, як і 40 відсотків тих, хто 
не схвалює політику Путіна. Переважно, 
росіяни хотіли б емігрувати в країни Єв-
росоюзу та до США.
В ЄС припинили випускати 

купюри у 500 євро

Центробанки країн ЄС повністю 
припинили емісію банкнот номіналом 
у 500 євро. Про це повідомило агент-
ство «Bloomberg». Виведення купюри з 
обігу пов’язане з тим, що такі великі гро-
ші все частіше використовувалися не в 
роздрібній торгівлі, а в кримінальних ці-
лях. Нерідко такі банкноти використо-
вувалися для тіньових грошових опера-
цій - фінансування тероризму та опла-
ти наркотрафіку. Відзначається, що бан-
кноти у 500 євро як і раніше можна буде 
використовувати як засіб платежу, вони 
також будуть циркулювати в комерцій-
них банках. За даними Європейського 
центробанку, загалом на банкноти но-
міналом у 500 євро припадало 20 відсо-
тків сумарної вартості усіх наявних євро 
в світі.

Коли Facebook 
стане гігантським 

«кладовищем»?
Кількість померлих користува-

чів Facebook може перевищити число 
живих через 50 років. Такий підраху-
нок зробили оксфордські вчені, повідо-
мляє «EurekAlert». З огляду на дані про 
користувачів 2018 року, вчені припус-
тили: щонайменше 1,4 мільярди корис-
тувачів Facebook помруть до 2100 року. 
За цим сценарієм, число мертвих корис-
тувачів може перевищити кількість жи-
вих уже до 2070 року. А до кінця століт-
тя число померлих користувачів може 
досягти 4,9 мільярдів. «Ці дані порушу-
ють нові та складні питання про те, хто 
матиме право на всю цю інформацію, як 
використовувати її, враховуючи інтере-
си сімей і друзів померлих, та як її змо-
жуть використовувати майбутні істори-
ки, щоб зрозуміти минуле», - заявив ке-
рівник дослідження Карл Охман із Ок-
сфордського інтернет-інституту, що вхо-
дить до Оксфордського університету. А 
співавтор наукової роботи Девід Уотсон 
додав: ще ніколи в історії настільки ве-
ликий архів людської поведінки і культу-
ри не був зібраний в одному місці.

У Венесуелі вдвічі зросла 
«мінімалка» - до $8 

Керівництво Венесуели прийня-
ло рішення підвищити розмір міні-
мальної зарплати із 18 тисяч до 40 ти-
сяч боліварів. Про це пише газета «El 
Nacional», передає УНН. За офіційним об-
мінним курсом, ця сума не перевищує 8 
доларів. Деяким категоріям працівників 
також надаються надбавки у розмірі 25 
тисяч боліварів - близько 4 доларів. Опо-
зиція заявляла, що мінімальну платню у 
Венесуелі отримують кілька мільйонів 
осіб, у тому числі поліцейські, вчителі та 
працівники сфери охорони здоров’я. До 
останнього підвищення мінімалка була 
більше, ніж у 14 разів 
нижче, як у Гаїті - най-
біднішій країні Західної 
півкулі.

Роздача паспортів РФ 
- підстава для прямого 

вторгнення в Україну 
Видача паспортів РФ дає підста-

ви для прямого військового конфлік-
ту і вторгнення на територію України з 
метою захисту інтересів громадян Ро-
сії. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив 
співголова громадської ініціативи «Пра-
ва справа» Дмитро Снєгирьов. І додав: 
«Треба зняти рожеві окуляри, бо те, що 
відбулося - це справді анексія, включен-
ня окупованих територій у склад РФ… 
Росія діє за шаблоном - це абхазький і 
осетинський сценарії. Потім заявить про 
утиски російськомовних громадян Укра-
їни, а безпосередньо - громадян РФ на 
території України. Власне те, що відбуло-
ся в Абхазії у 2008 році». А ще гірше те, 
що Путін хоче видавати паспорти усім 
бажаючим українцям. 

Енергетичний монстр 
Ахметова добудовано. 

Країна програла

Антимонопольний комітет дозво-
лив олігарху Ринату Ахметову стати 
повним монополістом ринку обленер-
го. Його компанія ДТЕК може придба-
ти акції «Київобленерго» та «Одесаобле-
нерго». Нардеп Вікторія Войціцька наго-
лошує: «Тепер Ахметов, фактично, змо-
же скупити всі обленерго України. Гро-
ші на це в нього є». Ахметов уже контр-
олює 80 відсотків видобутку енергетич-
ного вугілля, 80 відсотків теплової енер-
гетики і монополізує роздрібний ринок 
електроенергії. Гроші, зароблені на мо-
нопольних схемах, створюють можли-
вості заробляти ще більше. Усе - за раху-
нок споживачів. «На наших очах завер-
шується утворення енергетичного мон-
стра, аналогів якому в Україні не було. 
Ніщо не завадить дітищу Ахметова ма-
ніпулювати цінами і тарифами у своїх ін-
тересах», - сказала нардеп. І запевнила, 
що звернеться до РНБО, аби розгляну-
ти ситуацію з енергетичною монополі-
єю Ахметова. Й вимагає негайно звільни-
ти тих членів АМКУ, які ухвалили це зло-
чинне рішення.

«Приватбанк» можуть 
ліквідувати?

«Приватбанк» можуть ліквідува-
ти. Таку заяву зробила екс-очільниця 
НБУ Валерія Гонтарева, яка зараз живе 
і працює у Лондоні. Рішення київсько-
го Окружного адмінсуду про незакон-
ність націоналізації банку вона назвала 
повним беззаконням. «У разі скасування 
націоналізації буде реституція (понов-
лення порушених майнових прав, при-
ведення їх до стану, що існував на мо-
мент вчинення дії, якою заподіяно шко-
ди), і держава забере влиті в банк 155 
мільярдів гривень, після чого банк буде 
негайно визнаний неплатоспромож-
ним і ліквідований», - сказала Гонтаре-
ва в інтерв’ю «Радіо Свобода». Ситуація 
спричинить фінансовий колапс в краї-
ні, відзначила екс-очільниця. Окружний 
адмінсуд Києва 18 квітня за позовом ко-
лишнього співвласника «Привату» Ігоря 
Коломийського ухвалив рішення, яким 
встановив процедуру виведення банку 
з ринку за участю держави незаконною. 
НБУ оскаржуватиме це рішення.

Українці найчастіше 
лікуються китайськими 

антибіотиками
За три роки Україна імпортува-

ла 851 тонну антибіотиків загальною 
вартістю $97,9 мільйонів. Про це пові-
домляє Державна фіскальна служба, пе-
редає «УНН». Так, у 2016, 2017 та 2018 
роках головним постачальником антибі-
отиків в Україну був Китай. Звідти Укра-
їна імпортувала антибіотиків на $72,4 
мільйони. Друге місце належить Індії. За 
три роки Україна завезла з цієї країни ан-
тибіотиків на $8,9 мільйонів. На третьо-
му місці - Іспанія. Протягом трьох років 
Україна імпортувала звідти антибіотиків 
на $7 мільйонів. Загалом, українцям не 
вистачає грошей на медикаменти, а тому 
багато людей лікуються в борг. У парла-
менті вважають: наші аптеки перетвори-
лися в супермаркети, які переслідують, 
перш за все, комерційні цілі, забувши 
про соціальну відповідальність та місію.

Оформити «біометрику»  
та ID-картку стане дорожче

В Україні подорожчають послуги з 
оформлення паспортів. Ціни зростуть із 
1 липня. Таке рішення ухвалив уряд. Під-
вищити ціни запропонував голова МВС 
Арсен Аваков. За його словами, у 2017 
році витрати міграційної служби зросли 
до 736 мільйонів гривень. А в 2016-ому 
складали 463 мільйони. За цей час собі-
вартість послуг зросла на 44 відсотки. 
Так,  оформлення ID-картки до 20 робо-
чих днів коштуватиме 345 гривень (126 
грн. вартість адмінпослуги та 219 грн. 
вартість бланка), раніше було 279 гри-
вень; оформлення ID-картки до 10 робо-
чих днів обійдеться у 471 гривню, раніше 
366 гривень; оформлення закордонного 
паспорта до 20 робочих днів - 682 гривні, 
раніше 557,32 грн.; оформлення закор-
донного паспорта до 7 робочих днів і до 
3 робочих днів (у разі наявності підстав) 
- 1034 гривні, раніше було 810,32 гривні, 
йдеться у повідомленні Кабміну. 

Видатки на армію 
збільшились

За даними рейтингу Стокгольм-
ського інституту дослідження про-
блем миру (SIPRI), Україна в загаль-
ному рейтингу країн за видатками на 
військові потреби піднялася на чо-
тири позиції і посіла 39 місце, пере-
дає «УНН». «Військові витрати України 
у 2018 році склали $4,8 мільярдів. Це на 
21 відсоток більше, порівняно з 2017 ро-
ком, та 53 відсотки більше, аніж у 2013-
ому - за рік до початку збройного кон-
флікту», - йдеться у рейтингу SIPRI. За 
даними SIPRI, торік перше місце діста-
лося США, воєнні витрати яких сягнули 
$670 мільярдів. Друге місце посів Китай 
- $250 мільйонів. 
Чому пенсії можуть значно 

скоротити?
Пенсійний фонд України недоотри-

мав 16 мільярдів гривень. У зв’язку з 
цим найближчим часом пенсіонерам мо-
жуть скорочувати виплати. Про це пише 
«Судово-юридична газета». Українці піс-
ля виходу на заслужений відпочинок 
отримують близько 35 відсотків своєї 
зарплати. А стандарти Міжнародної ор-
ганізації праці, які Україна зобов’язалася 
виконувати, вимагають забезпечити 
працівникам пенсії не менше, ніж 40 від-
сотків заробітку. Експерти вважають, що 
коефіцієнт буде знижуватися щорічно. 
Також до зменшення пенсій може при-
звести пенсійна реформа і плани чинов-
ників знизити коефіцієнт оцінки стажу 
із 1,35 до 1 відсотка. Експерти вважають: 
навіть зростання зарплат і скорочення 
тіньового ринку праці не зможе врятува-
ти ситуацію. Уже в нинішньому році ба-
гато українських пенсіонерів відчують 
сумні нововведення.

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.
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*      *      *
Ти просто був. 
Колись. Давно…
І відлетів на ту далеку зірку, 
На ту, найдальшу від Землі, 
Куди втікають 

нездійсненні мрії, 
Де небом ходять 

диво-кораблі… 
…На тій далекій зірці
Музика космічна,
Там грають на акордах 

Всесвіту 
вітри.
А на палітрі Вічності -
Картини долі
З любові й сліз, 
Із радощів, молитов,
Із втрат, з усмішок
Й золотих жалів… 
…На тій далекій зірці,
Що там душам сниться?
…А пам’ятаєш квіти лісові,
Що пахли поцілунками 
весни і сонця?
А пам’ятаєш, ти казав:
«То квітнуть небеса 

в траві».    
…А ту дорогу, що полями 

ходить?
А вмиті росами холодні 

спориші?..
…На тій далекій зірці…
Там випадають 

спогади-дощі?..
…Ти просто був.
І відлетів на ту далеку зірку,
З якої можна повернутися 

лиш в сни…
…А на землі знову 

розквітли квіти,
Що пахнуть спомином 
І теплими цілунками весни…

*      *      *
Весняними дорогами
Повертаються птахи 
і люди. 
Птахи - до гнізд.
А люди -
в гості до тих, хто є.
До спомину про тих, 
хто був. 
До стежок, 
які пролягли 
крізь пам’ять.  
До землі,
що пахне дитинством
і теплим молоком
з окрайчиком 
маминого хліба.
Де старі діди 
з німбами мудрості 
засівали поля 
зерном і любов’ю.
Де бабусі 
В білих хустинках
жали сум…
Весняні дороги -
святість і смуток.
Втомлені крила
Й щаслива сльоза…
Біжать попід Небом, 
спішать до Землі, 
обганяючи Час…

Ольга ЧОРНА.

Я давно не бачила Віри. 
Років п'ять, а, може, 
й більше. Знала, що 

у свій попередній   приїзд 
гостювала вдома Віра 
недовго. Побула на весіллі 
у доньки й одразу майнула 
назад, за кордон, до Італії.

- Роботу маю добру, госпо-
дарів теж - гарно платять, жаль 
втрачати. Гроші на весілля при-
везла, а далі самі розберуться.

Ми не були з Вірою особли-
вими приятельками. Просто так, 
жили по сусідству. Та Віра охо-
че ділилася подробицями зі сво-
го життя.

Тоді, на вулиці, ми перекину-
лися ще кількома фразами.

- Якщо відверто, сумно мені 
уже вдома, незвично. Тісно у на-
шій двокімнатній квартирі. Куди 
не поткнешся - стіни. Усе якесь 
чуже, сіре. А згадую Неаполь, ту 
повагу, яку маю там, в італійській 
родині, і душа радіє.

Чесно кажучи, я не дуже розу-
міла Віру. Для мене, надто домаш-
ньої, розлука з рідними на тиж-
день чи два уже видавалася ві-
чністю.

-  Коли я їхала до Італії, теж 
так думала. Та й покидала сім'ю 
не з добра. На роботі мене скоро-
тили, донька школу закінчувала, 
грошей на інститут треба було. А 
Миросько? Хіба то чоловік, що не 
може нормально сім'ю забезпечи-
ти? Ще й виправдовується, мов-
ляв, інші ще гірше живуть. Він, 
здається, тоді навіть втішився, 
що я їду. А його залишаю у спокої. 
Кожну   копійку  рахував, не мала 
права собі ні пристойних парфу-
мів, ні помади купити.. Одягалася 
з гуманітарки, а тепер ось...

Віра крутнулася переді мною, 
мов дівчинка, на одній нозі. Я з 
приємністю відзначила, що вона 
справді змінилася. Помолоділа, 
модно одягнена. Струнка, підтяг-
нута.

-  Звичайно, спочатку в Італії 
доводилося мені важко. Поки ви-

вчила мову, знайшла пристойну 
роботу. А в Україні хіба легко? Що 
є доброго? Ціни ростуть, мов на 
дріжджах...

Помовчала і додала:
- Господи, та там, у чужій кра-

їні, нас за людей мають. Не те, що 
тут, удома. Чи то в державі, чи у 
сім'ї. Як наймичка... Пери, вари, 
прибирай - і дякую ніхто не ска-
же, хоча, в принципі, я могла б 
уже і не їхати, залишитися вдо-
ма. Оксана, донька, працює, та й 
чоловік її непогано заробляє. І 
Миросько влаштувався на більш 
оплачувану роботу. Але...

Віра загадково всміхнулася:
 - Тепер для себе пожити хо-

четься. Там, в Італії, я вперше по-
бувала на морі. Син хазяїна во-
зив мене. Подобаюся я йому, ти 
сама розумієш. Думаєш, я відчу-
ваю гріх? Анітрішечки. Мій Ми-
росько замолоду мало нагулявся? 
Правда, я лише здогадуюся про 
це. Але якщо "добрі" люди мені 
про це казали, то диму без вогню 
не буває. Та й, врешті, я не черни-
ця. І взагалі, чого їм іще треба? 
Оксану вивчила,  гроші на весіл-
ля привезла. А Мироськові ніц-но 
посилки передаю. Як не з одягом, 
то з продуктами. За що, як ти ду-
маєш, він і меблі нові купив, і ре-
монт у квартирі зробив? Звісно ж, 
за мої гроші.

Віра говорила, ніби переко-
нувала саму себе, що чинить усе 
правильно. Власне, моя думка її 
особливо й не цікавила: сусідка 
давно розставила крапки над "і".

Може, я б і забула цю розмову. 
Але поміж сусідів усе на виду. Тож 
невдовзі стало відомо, що Окса-
на, Вірина донька, народила хво-
ру дитину. Хлопчика ледве вря-
тували. На маля чекали кілька 
операцій у столичній клініці. Від 
усіх цих переживань захворіла й 
Оксана. Миросько телефонував 
Вірі, просив, аби повернулася до-
дому. Адже і доньці, і внукові по-
трібен догляд.

Віра не приїхала. Навіть тоді, 
коли Олежикові виповнилося 

три роки і лікарі винесли оста-
точний діагноз: хлопчик не буде 
ходити. Пригадую, як Миросько 
ніс внука на руках, поруч ішла за-
плакана донька.

- Ось погляньте на неї, заспо-
койте хоч ви, - просив сусідів. - Бо 
я вже втомився повторювати, що 
й лікарі помиляються. Буде наш 
Олежик ходити. Буде, - рубанув 
рукою повітря, немов підвів оста-
точну риску. - До речі, професор у 
Києві так і сказав: терпіння і час 
- основні ліки.

Щодня, ідучи на роботу, по-
вертаючись додому, у вихідні я 
бачила Мироська з Олежиком у 
дворі. Посивілий чоловік пригор-
тав до себе маленького хлопчика, 
возив у візку. Олежикові потрібне 
було свіже повітря.

А котрогось дня я зупинила-
ся від несподіванки: Миросько вів 
онука за руку. Несміливо, ледве-
ледве хлопчик переставляв ніжки.

Їхні прогулянки збільшува-
лися щодня - на крок, другий. А 
потім була доріжка довкіл дому. 
І Мироськове щасливе обличчя, 
коли Олежик відпустив його руку.

- Діду, я сам, дивися...

- Сам, сам, ти моє сонечко, - і 
плакав, і сміявся Миросько. І, ма-
буть, лише він знав, що значили 
ці дитячі кроки. Коли щодня, на-
перекір вердикту лікарів, купав 
хлопчика у лікарських травах, ро-
бив масаж кволих ручок і ніг. На-
віть коли донька змирилася з діа-
гнозом, він вірив: усе мусить бути 
добре.

А цієї весни, на Великдень, в 
гості приїхала Віра. Ще більш гар-
на, доглянута, вишукано одягне-
на. Навезла усіляких подарунків, 

особливо малому.
- А що, перший внук, - хвали-

лася у дворі. - Тож має бути у ньо-
го усе найкраще. Ось ще трош-
ки і комп'ютер куплю. Хоч я і ра-
ніше гроші висилала. Не розумію 
тільки, чого Оксана сердиться на 
мене. Сказала про це, не встигла 
я ще навіть поріг переступити. 
Мовляв, замість грошей ти ліпше 
була б удома сама, мамо... Забула, 
що я і вивчила її, і весілля спра-
вила. А коли нагадала доньці про 
це, то знаєте, що почула у відпо-
відь? Те, що вона могла й учили-
ще закінчити. А заміж і без гостей 
та гучної забави вийти. От тобі і 
дяка...

Віра ображено замовкла. За 
мить простягає руки до внука, що 
зручно вмостився у Мироська на 
грудях.

- Іди до бабці, Олежику, іди, 
мій золотенький. Бабця тобі цу-
керок купить й іграшку, яку захо-
чеш. Ходи, нехай потішуся тобою, 
бо скоро знову в дорогу.

Та Вірині руки так і зависа-
ють у повітрі. Малий щільніше 
тулиться до Мироська, малень-
кими рученятами обнімає дідусе-
ву шию.

У цю мить я не знаю, чиє щас-
тя більше й справжніше: Вірине - 
тепле, сонячне, але під чужим не-
бом, чи Мироськове - недоспане, 
тривожне, але рідне, своє, огор-
нуте дитячими руками.

Інна МАТУШ.

Марта збиралася 
заміж за Матвія. 
Матвій - удівець. Із 

трирічним сином на руках. 
Марті радили: знайди собі 
нареченого без «прицепа». 
Навіщо тобі з чужою 
дитиною няньчитися?

Але в неї були причини, аби 
швидше залишити рідний дім. 
Удома вічні скандали. Харак-
тер у батька жорсткий. Все має 
бути так, як він скаже. Через це 
Марта в дівках засиділася. Крім 
того, Матвій заможний. А ще про 
батьків нареченого казали: жи-
вуть, як голуби. Степан завжди 
свою дружину Надійкою нази-
ває. 

Матвій запитував Марту, чи 
любитиме вона його сина. Від-
повідала згодою, хоча відчувала: 
навряд, чи справді зможе полю-
бити хлопчика. Він їй так нага-
дував покійну Лесю, за якою ба-
гато парубків сохнули. 

Марта з Лесею були одно-
класницями. І подругами. Леся в 
усьому була першою. І в навчан-
ні, і співала гарно. І одягалася 
модно. А яку вроду мала! Марта 
була її тінню. Заздрила подрузі.

Марта була старшою друж-
кою на Лесиному з Матвієм ве-
сіллі. Подумки «приміряла» до 
себе нареченого найкращої по-
други. Розуміла, що це гріховно. 
Але не могла змиритися, що ко-
мусь, дістається все найкраще, а 
їй крихти від життя. Леся і на лі-
карку вивчилася. І сина відомої 
у місті родини в чоловіки бере. 
І вже новий будинок молодятам 
батьки почали зводити. 

А вона… А що вона? Закінчи-
ла курси швачки. Влаштувалася 
працювати в третьосортне ате-
льє. Про кавалерів батько каже: 
пройдисвіти. Мати у сім’ї слова 
ніколи не мала…

…Вибір Матвія здивував ба-
гатьох. Чи кохав він Марту? 
Швидше, ні. Можливо, вирішив 
одружитися на ній тому, що була 
найкращою подругою покійної 
дружини. Завжди при зустрічі 
розпитувала про сина. І неодмін-
но додавала щось на кшталт:

- У Ромчика Лесині очі. І Ле-
сина усмішка. Шкода, що так 
рано відійшла. Вона була такою 
неймовірною. Ми всі її любили. 
А я втратила майже рідну сестру. 

Коли ж бачила Матвія з си-
ном, так уже щебетала до мало-
го…   

Матвієві батьки не перечи-
ли синові, але й не були в захо-

пленні від майбутньої невістки. 
Хоча, сподівалися, що Марта ста-
не гарною матір’ю для їхнього 
внука. Але вона стала мачухою. 
Як із народних казок. Злою і не-
доброю. 

…Ромчик відразу почав сто-
ронитися нової батькової дру-
жини. Недарма кажуть: діти все 
відчувають. А коли Матвій пояс-
нював синові, що це наша мама, 
малий утікав. 

Марта перед Матвієм сюсю-
кала до Ромчика. А коли чолові-
ка не було вдома, кричала. Її дра-
тувало в малому все. Навіть його 
слухняність.   

Якось Ромчик поскаржився 
батькові: 

- Тьотя кричить на мене. 
- Ну, що ти таке кажеш, со-

нечко? - зробила здивовані очі 
Марта. - Я лише пояснила тобі, 
що можна робити, а що ні. 

- Він ще звикає до тебе, - ска-
зав на те Матвій.      

…Марта хотіла народити ди-
тину, аби ще більше прив’язати 
Матвія до себе. Але минув рік, 
другий… Завагітніти не могла. 

- Все добро твого чоловіка і 
його батьків малому дістанеть-
ся, якщо не народиш, - щоразу 
втовкмачувала Марті її мати і 
радила звернутися до ворожок. 

- Мені лікарі набридли, а ще 
ворожок не вистачало. Шарла-
тани вони всі. Тільки грошей хо-
чуть. 

- А ти що, свої гроші платиш? 
Матвій і не муркне. Хіба він про-
ти, аби у вас спільна дитина 
була? 

Ворожки не допомогли. Ще й 
одна сказала, мовляв, між вами 
тінь якоїсь жінки стоїть. Мар-
та потрактувала це по-своєму: 
Леся з того світу шкодить. І ще 
більше не злюбила Ромка. 

- Гарний у вас син, - часто ка-
зали Марті.  

- То не рідний, - відповідала. 
Коли хлопець підріс, дідусі й 

бабусі цікавились у внука, як він 
ладить з Мартою. Ромко не хотів 
нічого розповідати. Гадав, зро-
бить цим боляче батькові.  

Ромко випадково підслухав 
телефонну розмову Марти:

- Ну, який він мені син?! Не-
рідний! Ще й на Леську схожий. 
Як дві краплі води. У школі її не-
навиділа, хоча й начебто подру-
гами були. І синочка її терпіти 
не можу. Але мушу. Заради Мат-
вія. Живу гарно. Про таке мож-
на тільки мріяти. А Ромко скоро 
школу закінчить, вступить куди-
небудь і піде з дому. Не можу до-
чекатися, коли не буду щодня 
бачити копії покійної Леськи… 

Ромко не дослухав розмо-
ву. Йому було гірко й образли-
во. Розповісти про все батькові? 
А повірить? 

…Роман був студентом, коли 
Матвія звалив грип. Потім було 
ускладнення, а згодом чоловіка 
не стало. 

Ще й року після смерті Мат-
вія не минуло, як у кавалери до 
Марти почав набиватися Дми-
тро. Дружина його вигнала, бо 
ледачий і гуляка. Повернувся до 
батьківського дому. А там, крім 
батька-матері, сестра з сім’єю. 
Тож поселили Дмитра в літній 
кухні. 

Дмитро працював електри-
ком. Якось ремонтував щось у 
Мартиній оселі. Господарка чо-
ловікові сподобалась. І вирішив 
підбити клинці до багатої вдови. 
Та була не проти. 

Коли Роман приїхав на вихід-
ні додому, мачуха заявила:

- Тут буде жити мій новий чо-
ловік. 

І хлопець не стримався. Ви-
казав все. І про підслухану роз-
мову, і про те, як Марта на ньо-
го кричала та ображала в дитин-
стві, а він мовчав, бо любив бать-
ка. Пригрозив усе розповісти ді-
дусям й бабусям. Марта особли-
во побоювалася Матвієвих бать-
ків. 

- А хату не ви будували! Не 
ваша вона! І чужий дядько жити 
тут не буде! - випалив наоста-
нок. 

- Ненавиджу тебе! - зарепету-
вала у відповідь.  

Дмитрове кохання до Марти 
закінчилося біля хвіртки, куди 
не впустив його Роман. А потім 
ще й Матвієві батьки провели з 
Дмитром бесіду. Чоловікові за-
йвих клопотів не треба було. 

Марта ж потай почала прода-
вати цінні речі з хати. Трохи гро-
шей мала. Дещо виручить і ку-
пить собі або квартиру, або неве-
личкий будинок. Розуміла: якщо 
Роман після університету повер-
неться додому й працюватиме 
в їхньому місті, життя їй тут не 
буде. 

Мартина афера розкрила-
ся, коли свекруха побачила на 
доньці своєї знайомої прикрасу 
покійної Лесі. Це була ексклю-
зивна річ, замовлена на Лесин 
день народження. Виявилось, 
з хати багато чого зникло. Тоді 
Марті поставили умову: або за-
бираєшся звідси з миром, або… 
На той час їй уже вистачало гро-
шей, щоб придбати житло.

…Романа Матвійовича паці-
єнти поважали. У нього добре 
серце і золоті руки, казали про 
хірурга. 

…Жінку привезли до лікарні 
у тяжкому стані. Потрібна була 
термінова операція. Вирішили 
викликати Романа Матвійови-
ча. Пішов у відпустку, але ще не 
встиг поїхати з сім’єю на відпо-
чинок. 

Він упізнав Марту. Враз при-
гадалося дитинство, її кпини, 
підслухана давня телефонна 
розмова… Але він лікар. І емоції 
- не найкращий порадник. А опе-
рація буде складна.   

Марта також його упізнала. 
- Роман? - прошепотіла. 
- Ви знаєте цю жінку? - по-

цікавилась молоденька медсе-
стра. 

- Це моя мама.
- Як? Її привезла швидка. Ска-

зали, що вона самотня. 
- Вона… була моєю мамою. 
Медсестра нерозуміюче клі-

пала очима.  
…Він так і не поїхав на відпо-

чинок. Через Марту. Крім нього, 
у неї нікого не було. 

- Ким вам доводиться Роман 
Матвійович? - поцікавилась у 
Марти одна з сусідок по палаті. - 
Так дбає про вас.    

- Це мій син. Нерідний. 
- Зате добрий і вдячний. А 

тут від рідних дітей не завжди 
допомоги й пошанівку дочека-
єшся. 

Жінки почали скаржитися на 
всіх і вся. 

Марта відвернулася до стіни. 
Вдала, що спить. 

- Я чула колись історію про 
Романа Матвійовича і його ма-
чуху, - тихо мовила інша жінка. 
- Батько нашого лікаря вдівцем 
був. Одружився на ній. З бідосі 
витягнув. А вона, коли чоловік 
помер, обікрала будинок. Все ви-
несла. А добра там було… Пасин-
ка мало з хати не вигнала. На-
віть хотіла продати господарку. 
Її, начебто, до суду викликали. 
Але відкупилася краденим. 

«Не так! Все не так!» - без-
мовно кричала Марта. 

До палати зайшов Роман.
- Ваша мама спить, - сказа-

ла жінка, яка розповідала сусід-
ці про Марту. 

Щойно за лікарем зачинили-
ся двері, продовжила:

- Яка несправедливість! 
Такій, - кивнула у бік Марти, - 
славний син дістався. А ще я 
чула, що вона…

Марта тісніше зімкнула пові-
ки. Але сон, як на зло,  не йшов…

Ольга ЧОРНА.

На фото Івана ПШОНЯКА: учасники ансамблю "Писанка" Христина-Марія Біла  
та Інна Комар (с.Мовчанівка  Підволочиського району).

Одягну сорочку-вишиванку,
Де ниток барви рукотворні
Іскряться сонцем спозаранку,
Як Україна, неповторні…

Жменька доброти
Несу у слові жменьку доброти.
Того тепла, що для душі приємне.
Нехай сьогодні радий будеш ти,
А завтра буде радість та взаємна.
 
Чом не радіти миті у житті,
Як ясне сонце сходить над землею
І розсипає ніжні промінці,
Щоб нас зігріти теплою зорею?
 
У радості ожили всі садки,
Вінки квітасті заплели у коси.
В душі зігрілась жменька доброти.
У слові понесу до вас у гості.

Людмила КОЛЯДЕНКО. 

Народні повір’я
Навесні на дубовому лис-

ті помітні невеликі зелені па-
рости, які в народі називають 
«зозулиними слізьми». Леген-
да розповідає, що колись жили 
собі чоловік з дружиною і була в 
них дочка Зозуля: розумна, гар-
на, але дуже ледача дівчина. По-
слала її якось мати на луг льон 
брати, а дівчина замість того, 
щоб працювати, вилізла на 

дуба, сіла на гілці і почала кри-
чати: «Ку-ку! Ку-ку!» працюю-
чим поблизу парубкам. 

Почувши це, мати зо-
палу сказала: «А кувала 
б ти, поки світло і сонце!»

Почула Зозуля мате-
ринський проклін, запла-
кала гіркими сльозами, упа-
ли вони на листя дуба і за-

стигли навіки. А дівчина ста-
ла птахом. Відтоді зозуля – най 
ледачіша з птахів: гнізда не в’є, 
діточок не годує. Тільки лі-

тає лісами-дібровами і во-
рожить людям, скільки 

їм років, а дівчатам 
– коли заміж 

вийдуть.
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«Зозулині сльози»

Чиє ЩАСТЯ 
більше…

Просто життя

Нерідний 
син
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*     *     *

29 квітня 1992 року футбольна 
збірна України провела свій перший 
матч в історії - суперником україн-
ців стала збірна Угорщини, яка здо-
була перемогу з рахунком 3:1. Істо-
ричний гол за українську команду 
забив Іван Гецко - неважливо, що 
за рахунку 0:3 і в програному мат-
чі. Це був перший гол збірної Украї-
ни, який, до слова, вийшов дуже кра-
сивим.

*     *     *
У фінальному поєдинку Юнаць-

кої ліги УЄФА Порту U-19 переміг 
Челсі U-19. Португальці відкрили 

рахунок вже на 18-й хвилині мат-
чу після точного удару Фабіо Віей-
ри. На початку другого тайму Чел-
сі зумів відігратися зусиллями Дай-
шона Редана, але вже через дві хви-
лини Діого Кейруш повернув лідер-
ство Порту. На 75-й хвилині Афонсо 
Соуза встановив остаточний раху-
нок зустрічі - 3:1.

*     *     *
У фіналі турніру в Франкавиллі-

аль-Маре україно-словацький дует 
Денис Молчанов/Ігор Зеленай у 
двох сетах виграв у пари Гільєрмо 
Дюран/Давід Вега-Ернандес (Арген-
тина/Іспанія). Відзначимо, що рані-
ше Молчанов і Зеленай перемогли 
на челленджері у Барлетті.

*     *     *
“Ференцварош”, у складі якого 

грають українці Іван Петряк та Ігор 
Харатін, а головним тренером є Сер-
гій Ребров, в 30-й раз у своїй історії 
став чемпіоном Угорщини. Достро-
кове чемпіонство команди допомо-
гли оформити суперники – “МОЛ 

Віді” втратив очки у матчі 30 туру 
з “Пушкаш Академі” (1:1). “Ференц-
варош” має в активі 67 очок, а “МОЛ 
Віді” - 57. Команді Реброва належить 
зіграти ще чотири матчі в чемпіона-
ті, але вони вже не вплинуть на тур-
нірне становище.

*     *     *

На етапі Кубка світу з худож-
ньої гімнастики в азербайджансько-
му Баку українка Влада Нікольчен-
ко виграла бронзову медаль в осо-
бистому багатоборстві, успішно ви-
ступивши в чотирьох дисциплінах. 
Також вона змогла кваліфікувати-
ся у всі фінали. У підсумку збірна 
України завоювала 4 бронзові ме-
далі. Наші грації виграли дві брон-

зові нагороди в командних вправах 
з 5 м’ячами, поступившись у фіналі 
збірним Росії та Японії. Також Укра-
їна опинилася на третьому місці у 
вправах з 3 обручами і 2 парами бу-
лав.

*     *     *
Європейська асоціація клубів 

пропонує реформувати Лігу чем-
піонів та створити в турнірі кіль-
ка дивізіонів. Лист з проектом змін 
було розіслано 232 клубам. Прези-
дент ECA і голова ради директорів 
“Ювентуса” Андреа Аньєллі пропо-
нує запровадити у Лізі чемпіонів 
систему дивізіонів з переходами на 
рівні вище і нижче за підсумками се-
зонів. Це дозволить топ-клубам час-
тіше проводити матчі між собою та 
уникати зустрічей з суперниками, 
які суттєво поступаються їм у класі.

*     *     *
У вирішальному поєдинку фі-

нальної серії плей-офф Суперліги з 
баскетболу “Хімік” з Южного обіграв 
“Київ-Баскет” (79:73) і став чемпіо-

ном України. У “Хіміка” найрезульта-
тивнішим гравцем матчу став аме-
риканець Едвін, в активі якого 26 за-
роблених очок, 7 підбирань і 5 пере-
дач.

*     *     *
У фіналі турніру ITF World Tennis 

Tour з призовим фондом 25,000 
українка Марта Костюк і представ-
ниця Іспанії Крістіна Букша перемо-
гли канадсько-австралійський дует 
Шарон Фішман і Джеймі Фурліс. На 
шляху до титулу Костюк і Букша об-
іграли три сіяні пари. Для тенісис-
ток це був перший спільний виступ. 
Марта виграла свій перший титул в 
парному розряді, а 21-річна іспанка 
оформила сьомий титул на турнірах 
ITF і вже третій цього сезону.

Спортивна арена

*     *     *
У Львові відбулися змагання ХIV Літньої Універсіади України з рег-

бі-7 серед жінок. Дівчата з ТНЕУ під керівництвом Едуарда Маляра по-
сіли ІІ місце.

*     *     *
На навчально-спортивній базі Національного юридичного універ-

ситету імені Ярослава Мудрого відбулися змагання ХIV Літньої Універ-
сіади України з дзюдо. За перемогу змагалися спортсмени 43 закладів 
вищої освіти з 19 областей України. 

Студенти Тернопільського національного економічного універси-
тету під керівництвом Романа Цикваса та Віктора Гнатишина зайня-
ли ІІІ місце в командній боротьбі «стінка на стінку» серед чоловіків.

*     *     *
Легкоатлети Тернопільщини взяли участь у командному чемпіо-

наті України серед юнаків 2002 р.н. і молодших. Це був перший стaрт 
нoвoгo нaціoнaльнoгo літньoгo сезoну. Зa нaгoрoди чемпіoнaту тa 
мoжливість пoтрaпити дo склaду збірнoї Укрaїни вели бoрoтьбу пoнaд 
700 предстaвників зі всіх регіoнів Укрaїни.

Вдaлo стaртувaли нa змaгaнні тернoпільські легкoaтлети. Вже 
другий рік пoспіль не мaлa рівних в бігу нa 2000м з перешкoдaми 
вихoвaнкa тренерa Дуди Вoлoдимирa - Кoгут Тетянa (Бережaнськa 
ДЮСШ). Знoву нa висoті були й метaльники Тернoпільщини. Ігoр 
Висoцький (OДЮСШ з літніх видів спoрту, тренери Пaнaсюк Івaн, 
Гoлoвaцький Микoлa) в штoвхaнні ядрa вибoрoв друге місце, a в 
метaнні диску стaв п’ятим.

*     *     *
У 22 турі Другої ліги футбольний клуб “Нива” Тернопіль у домаш-

ньому поєдинку поступився рівненському “Вересу” з рахунком 1:2.
Наприкінці першого тайму рахунок відкрили господарі. Тож можна 

було сподіватися, що у другому таймі вони зуміють довершити спра-
ву. Однак, зовсім по-іншому були налаштовані рівняни, які зі свистком 
пішли в активний пресинг і невдовзі це принесло успіх – 1:1.

Але на цьому проблеми тернополян не закінчилися. За п’ять хви-
лин по тому м’яч влучив у руку Тарасу Радюку, який перебував у 
штрафному майданчику. Арбітр Анастасія Романюк вказала на “точку”. 
А капітан гостей Борис Орловський розвів м’яч та Механіва по різних 
кутах – 1:2. 

До фінального свистка “Нива” фактично не створила реальних на-
год відігратися. 

У середу, 1 травня, тернополяни зіграли проти хмельницького “По-
ділля”. А 5 травня поміряються силами із чернівецькою “Буковиною”.

У середу, 1 травня, тернополяни в гостях зіграли проти хмельниць-
кого "Поділля", вигравши 0:3. А 5 травня поміряються силами із черні-
вецькою "Буковиною".

У Києві на НСК “Олімпій-
ський” у центральному 
поєдинку “Динамо” зі-

грало з “Шахтарем”. У грі ви-
стачало боротьби: арбітр Ві-
талій Романов показав 9 
жовтих карток: 5 - господа-
рям і 4 - гостям. На останніх 
хвилинах донеччани не реа-
лізували пенальті - після уда-
ру Жуніора Мораеса Денис 
Бойко врятував команду.

Цей поєдинок став ювілейним 
для “Динамо” і “Шахтаря” в УПЛ - 
60-м. 24 перемоги в активі динамів-
ців, 16 разів була зафіксована нічия 
і у 20 випадках перемагали “гірни-
ки”.

Також у 25-му турі чемпіона-
ту України “Олександрія” в рідних 
стінах здолала “Маріуполь” - 2:1, 
“Зоря” вирвала вольову перемогу 
над “Львовом” - 2:1. У Полтаві “Вор-

скла” зіграла в результативну ні-
чию з “Десною”, поступаючись піс-
ля першого тайму з рахунком 0:3. У 
Києві на стадіоні “Динамо” імені Ва-
лерія Лобановського “Олімпік” здо-
лав “Арсенал” - 2:0, а у Львові “Кар-
пати” зіграли в суху нічию з “Чор-
номорцем” - 0:0.

28 квітня відбувся матч 26-го 
туру УПЛ, в якому «Львів» приймав 
вдома «Динамо». Кияни залишили-
ся в меншості вже на 19-й хвили-
ні, але через п’ять хвилин все ж ви-
йшли вперед після голу Віталія Бу-
яльського. У другому таймі у ди-
намівців вилучили ще й Томаша 
Кенджору. Але “біло-сині” все одно 
втримали переможний рахунок.

Також 28 квітня «Зоря» вигра-
ла в «Олександрії» на виїзді (0:2) за-
вдяки дублю Артема Громова.

«Шахтар» виграв донбаське 
дербі у «Маріуполя» з рахунком 0:1. 
За донецьку команду на початку 

матчу відзначився голом Веллінг-
тон Нем. Приазовська команда до-
гравала матч у меншості, бо чер-
вону картку отримав Павло Поле-
генько.

Також цікаво, що “гірники” не 
реалізували пенальті. Спочатку 
повз ворота пробив Жуніор Мора-
ес, який у попередньому турі не за-
бив одинадцятиметровий у ворота 
«Динамо», а потім удар Алана Па-
тріка парирував Євген Гальчук.

 У рамках 26-го туру УПЛ «Вор-
скла» у вольовому стилі виграла в 
Одесі у «Чорноморця». 

Одесити повели у рахунку ще 
на 2-й хвилині завдяки голу ісланд-
ця Арні Вільхамссона. У другому 
таймі «Чорноморець» міг збільшу-
вати перевагу, але Володимир Ко-
валь не реалізував пенальті, який 
відбив Олександр Ткаченко.

Під завісу зустрічі полтавська 
команда двічі добилася успіху. Гол 
з пенальті забив Денис Васін, а та-
кож автоголом відзначився Андрій 
Кожухар.

Окрім того, «Олімпік» здолав 
«Карпати» -3:2, а «Арсенал-Київ» - 
«Десну» - 2:0.

Українська Прем’єр-Ліга, опи-
тавши фахівців, які входить до на-
шої експертної ради, визначила 
найяскравішого футболіста з усіх, 
які взяли участь у матчах 26 туру 
Чемпіонату УПЛ. За підсумком го-
лосування майже одноголосну пе-
ремогу здобув півзахисник «Зорі» 
Артем Громов, який у матчі з «Олек-
сандрією» забив два м’ячі!

Український боксер Віктор По-
стол здобув титул чемпіона сві-
ту IBO у напівсередній вазі та став 
офіційним претендентом на пояс 
WBC. У Лас-Вегасі (США) він про-
вів поєдинок з французом Моха-
медом Мімуном у напівсередній 
вазі (до 63,5 кг).

Українець домінував в рингу з 
першого раунду. У четвертому ра-
унді Постол впіймав Мімуна апер-
котом - від падіння француза вря-
тували канати рингу.

Надалі Постол вигравав раун-
ди за рахунок більш якісної робо-

ти джебом. Мімун намагався від-
повідати хуком, але часто його 
удари йшли повз ціль. За підсум-
ками бою судді одноголосним рі-
шенням віддали перемогу україн-
цю - 98:92, 97:93, 99:91.

*     *     *
У німецькому Карлсруе 24-річ-

ний український боксер Владислав 
Сіренко нокаутував аргентинсько-
го важковаговика Даніеля Робутті 
через хвилину після початку поє-
динку. Аргентинець близько трьох 
хвилин не міг звестися на ноги 
після того, як рефері зупинив бій. 
Владислав Сіренко здобув титул 
German International Heavyweight. 
Українець на професійному рин-
гу ще не зазнав жодної поразки: на 
його рахунку 11 поєдинків, 11 пе-
ремог, 10 з яких - нокаутом.

Усе ближче до фінішу
У середині минулого тижня були зіграні заключні матчі 
25-го туру чемпіонату України. 

На профі-рингу Спорт Тернопільщини
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Господар

Баштанні культури на 
одну і ту ж грядку 
садять з інтервалом 

в 4 роки – за цей час 
встигають накопичитися 
потрібні корисні 
речовини, а культурам 
перестають дошкуляти 
шкідливі бактерії і 
комахи, які залишилися з 
минулої посадки. 

Кабачки не бажано висаджу-
вати поруч з гарбузами, оскіль-
ки великий ризик перезапилен-
ня, в результаті якого обидві 
культури втратять у смаку.

Для вирощування  кавунів і 
динь вибирайте ранньостиглі 
сорти – так вони точно встиг-
нуть визріти до настання холо-

дів. Найкраще вирощувати роз-
садним способом. Насіння пе-
ред посівом загорнути у вологу 
тканину і почекати, поки воно 
проклюнеться, після чого поса-
дити у торф’яні горщики розмі-
ром 10 х 10 см. Ґрунтом їх напо-
внюйте лише до половини – ре-
шту підсипайте в міру витягу-
вання сіянців. Для посадки ви-
бирайте 2-річне насіння каву-
на і 3-4-річне динне – на торіш-
ньому посадковому матеріалі 
найчастіше формуються лише 
чоловічі квітки. Найкраще яго-
да росте на супісках, чорноземи 
підходять далеко не всім сор-
там. Висаджуйте рослини на 
відстані 1,4-1,8 м і витримуйте 
ширину міжрядь – 1,8 м. Якщо 
ґрунт недостатньо багатий, в 

кожну посадкову ямку мож-
на внести по 0,5 кг перегною 
і присипати його 8-10-санти-
метровим шаром садової зем-
лі. Висаджуйте рослини разом 
з торф’яними стаканчиками. У 
ямку можна закладати відразу 
по 2 кущика. Терміни посадки – 
18-25 травня.

Коли рослини трохи підрос-
туть, рівномірно розподіліть 
батоги в різні сторони. На цен-
тральному стовбурі, де фор-
муються плоди, залиште до 4 
зав’язей, пагін прищипніть на 
6-7 листочку.

За теплий період прополюй-
те баштан 4-5 разів і поливай-
те до 12 разів водою кімнатної 
температури. Збільшувати кіль-
кість поливів не варто – це може 
призвести до грибкових захво-
рювань і погіршення смаку пло-
дів.

До вибору добрив ставтеся з 
обережністю – не захоплюйте-
ся нітратами, вони позначать-
ся на вашому ж здоров’ї, а через 
надлишок азотистих піджив-
лень кавуни втратять свій смак. 
Якщо земля досить поживна, то 
можна обмежитися лише розчи-
ном коров’яку при посадці.

ПІКАССО

Пізньостиглий сорт Пікас-
со представляє собою високу 
рослину з великим насичено-
смарагдовим листям. Шкір-
ка овальних бульб жовтувата, 
з яскраво виділеними малино-
вими вічками. Крохмалистість 
м’якоті невелика – 12%. Вона 
не розварюється, підходить для 
всіляких страв. Сорт не страж-
дає від раку, нематоди, ним не 
цікавиться колорадський жук. 
Відмінно зберігається, не про-
ростає і не в’яне навіть пізно 
навесні.

РЕД СКАРЛЕТ

Голландський ранній сорт 
з низькими чагарничками. На 
овальних подовжених буль-
бах малинового відтінку ві-
чка практично непомітні. Біла 

або вершково-жовта м’якоть не 
темніє при тепловій обробці. 
Сорт практично універсальний: 
його добре варити й смажи-
ти, готувати чіпси і картоплю 
фрі. В південних регіонах Укра-
їни можна отримати два врожаї 
за сезон. Не втрачає корисних 
властивостей, навіть якщо збе-
рігається 5 місяців.

ГУРМАН

Дивовижний сорт з темно-
фіолетовою шкіркою і такою ж 
кольоровою м'якоттю. Забарв-
лення їй надають антоціани – 
надзвичайно корисні речови-
ни, які знижують запальні реак-
ції в кишечнику. Завдяки своє-
му кольору Гурман прикрасить 
будь-яку страву, особливо сала-
ти, куди бульби можна поклас-
ти навіть у сирому вигляді.

Картопля цього сорту лю-
бить тепло й вологу, тому вла-
штовуйте їй регулярні поли-
ви. Ріст кущиків припиняється, 
якщо температура падає нижче 
10°С, тому не поспішайте з по-
садкою.

 БЛЮ САЛАТ

Настільки ж яскравий і ко-
рисний сорт, як і попередній, 
виведений фахівцями з Шот-
ландії. Колір м’якоті – марму-
ровий, густо-фіолетовий. У 
бульб відмінний смак, вони хо-
роші в запіканках і салатах. Ко-
рисні речовини, які містяться в 
картоплі, покращують роботу 
шлунково-кишкового тракту. 
Сорт підходить для вирощуван-
ня у напівпосушливих і посуш-
ливих регіонах, але періодичні 
поливи йому не завадять.

ХОРТИЦЯ

Українські селекціонери теж 
можуть дивувати – не так дав-
но вони вивели новий серед-
ньостиглий сорт з кольоровою 
м’якоттю. Кругло-овальні буль-
би середнього розміру, м’якоть 
насичена, рожево-червона, при 
варінні не блідне. Крохмалю в 
бульбах небагато, зате антиок-
сидантів в 4 рази більше, ніж в 
традиційних білих і жовтих сор-
тах. Хортиця не вимагає поси-
леної агротехніки і вирощуєть-
ся так само, як і інша картопля. 
Віддає перевагу піщаним ґрун-
там і 3-4 поливам за сезон.

Садимо кавуни і дині

Існують перевірені 
схеми посадки, які 
дозволяють зайняти 

всю землю й, крім того, 
одержати з однієї грядки 
кілька урожаїв. От кілька 
варіантів таких грядок:

ОГІРКИ З КРОПОМ
Висаджуємо огірки в 2 

ряди, відстань між рослинами 
60 см. А між рядами й по краях 
грядки робимо  канавки і сіємо 
кріп. Робити під кріп спеціаль-

ну грядку - втрата часу. Він до-
бре росте з іншими культура-
ми і місця не займає.

КАПУСТА З РЕДИСОМ
Таким же чином саджаємо 

капусту: відстань - 50 см між 
рослинами, а між рядками сіє-
мо редиску. 

ВІНЕГРЕТ
Робимо плоскорізом канав-

ки дуже близько, буквально 
кожні 10 см, і засіваємо їх у та-
кому порядку: морква, цибуля, 
редис, петрушка, цибуля, редис, 
морква, цибуля, редис, петруш-
ка. Якщо грядка близько метра, 
то виходить саме 10 рядків. Че-
рез місяць забираємо редис, 
тож цибулі буде просторіше. 
Потім забираємо цибулю - стає 
просторіше моркві й петрушці, 
які добре ростуть до кінця літа.

З однієї грядки – два урожаї

Виростити петунії на терасі або 
на балконі нескладно. Сучасні кас-
кадні сорти стійкі до погодних умов 
і рясно цвітуть. Головне – правильно 
посадити рослину в ящик або кашпо.

Щоб усе літо милуватися пиш-
ним цвітінням петунії, потрібно за-
безпечити її пухким родючим і воло-
гоємним ґрунтом, правильним поли-
вом і регулярними підгодівлями.

Підберіть контейнер об’ємом не 
менше 4-5 л. У занадто дрібних кон-
тейнерах ґрунт швидко пересихає й 
виснажується. Обов’язково викорис-
товуйте дренаж. При всій вимогли-
вості петунії до поливу, вона зовсім 
не терпить застою води.

Придбайте спеціальну суміш для 
квітів і розсади. Якщо ви зможете по-
ливати петунію тільки у вихідні дні, 
потрібно додати в ґрунт гідрогель. 
Витрата гідрогелю: 10 г сухих гранул 
на 5 л ґрунту. За 4 години до посад-
ки петунії гранули потрібно замочи-
ти у воді до повного набрякання. По-
тім залишки води зливають і ретель-
но перемішують гідрогель із ґрун-
товою сумішшю. Гідрогель утримує 
в собі надлишки вологи й повільно 
віддає воду корінню рослин. Його 
можна придбати у господарських 
магазинах. 

Додайте 1 столову ложку без вер-
ху на кожні 5-6 літрів суміші комп-
лексного мінерального добрива. 
Важливо, щоб добриво було рівно-
мірно розподілене в підготовле-
ній суміші. Наповніть підготовле-

ний контейнер сумішшю, враховую-
чи, що загальний об’єм збільшиться 
за рахунок кореневої грудки розса-
ди. Злегка ущільніть ґрунт. Посадіть 
розсаду.

Для успішного розвитку петунії 
потрібно, щоб на кожну рослину до-
водилося не менше 2 літрів об’єму 
ґрунту в контейнері.

Акуратно полийте висаджену 
розсаду під корінь. Якщо після поли-
ву земля осяде, підсипте ще ґрунт у 
контейнер.

Подальший догляд полягає в ре-
гулярних поливах. Щоб петунія не 
припиняла цвітіння, ґрунт у контей-
нері повинен бути постійно вологий. 
Раз на 10 днів робіть підгодівлі. Під-
годовувати петунію в контейнерах 
краще органічно-мінеральним гумі-
новим добривом.

Коли петунія підросте й почнеть-
ся масове цвітіння, гумінове добри-
во можна замінити монофосфатом 
калію. Іноді радять робити позако-
реневі підгодівлі по листках, але пе-
тунію в контейнері краще поливати 
добривом під корінь, щоб на листках 
і квітах не було плям.

Якщо ви помітили, що пагони 
сильно подовжилися й цвітуть тіль-
ки на кінцях, то прищепіть їх. Через 
якийсь час цвітіння відновиться по 
всій довжині пагонів. Крупноквітко-
ві петунії, як правило, страждають 
від потрапляння крапель на квіти. 
При затяжних дощах їх краще забра-
ти під укриття.

Щоб петунії квітли рясно
Варто вчасно підживляти та правильно поливати

Фіолетова й рожева -  
ЕКЗОТИЧНІ СОРТИ КАРТОПЛІ 
стійкі до хвороб і добре зберігаються
Ми настільки звикли до картоплі, що не 

замислюємося над тим, що існують сотні 
різних видів цієї культури. А поміж тим 

селекціонери постійно працюють над поліпшенням 
якості та смаку бульб. Спробуйте посадити який-
небудь новий сорт, і можливо, саме він стане 
вашим улюбленим, - йдеться на сайті «Дім і сад». 
Пропонуємо вашій увазі вісім цікавих сортів, які 
добре ростуть у кліматі України.
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УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 02.00, 05.00 Новини.

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

09.35 Х/ф “Пiдмiнена королева”.
10.50 М/с “Кмiтливиий Сяо Цзи”.
11.50 Д/с “Кухня По”.
13.15, 14.30, 04.30 РадiоДень.
13.45 Д/с “Неповторна природа”.
15.15 Д/с “Таємницi замкiв 

Великобританiї”.
16.15 Д/ф “Мисливцi на нацистiв”.
18.20, 02.40 Тема дня.
19.25, 03.40 Разом.
19.55 Д/с “Боротьба за вижи-

вання”.
20.30 Д/с “Дикi тварини”.
21.25, 02.25 UA:Спорт.
21.45 Д/с “Свiт дикої природи”.
22.50 Перша шпальта.
Êанал “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, 05.40 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.15, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.30 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
20.15 Х/ф “Скажене весiлля”.
22.00 Х/ф “Iнша жiнка”.

Iнтер
03.10, 03.50 “Орел i решка. 

Шопiнг”.
05.00 “Top Shop”.
05.30, 23.00 “Слiдство вели...” з Л. 

Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Стосується кожного.
11.10, 12.25 Х/ф “Три мушкетери: 

Пiдвiски королеви”.
12.00 “Новини”.
13.50 Х/ф “Три мушкетери: Пом-

ста Мiледi”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
18.00, 01.40 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Слiдчий Горчакова”.
23.55 “Алегро з вогнем”.
ICTV
06.55, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
07.45 Секретний фронт. Дайджест.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Антизомбi. Дайджест.

11.05, 13.20 Х/ф “Загiн героїв”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.35, 16.20 Х/ф “Робiн Гуд”.
1 6 . 4 5  Х/ф  “ Т р и  i к с и  3 : 

Реактивiзацiя”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.25 Т/с “Конвой”.
СТБ
06.40 Моя правда Вiктор та Iрина 

Салтикови. Розплата за лю-
бов.

07.40 Моя правда. В. Пресняков.
08.40 Мiстичнi  iсторi ї  з П. 

Костiциним.
11.20 Х/ф “Олександр i жахли-

вий день”.
13.05 Х/ф “Знахар”.
15.10 Хата на тата.
18.00, 02.15 Слiдство ведуть екс-

трасенси.
20.00 Т/с “Доньки-матерi”, 1 с.
20.35 Т/с “Доньки-матерi”, 2 с.
20.55 Т/с “Доньки-матерi”, 3 с.
21.30 Т/с “Доньки-матерi”, 4 с.
21.55 Т/с “Несамотнi”, 1 с.
22.55 Т/с “Несамотнi”, 2 с.
23.55 Один за всiх.
Новиé êанал
04.00, 02.50 Зона ночi.
06.00 Абзац.
07.55, 09.10 Kids` Time.
08.00 М/с “Том i Джерi шоу”.
09.15 Х/ф “Артур i помста Ур-

далака”.
11.10 Х/ф “Мiстер Крутий”.
12.55 Х/ф “Шпигун по сусiдству”.
14.50 Х/ф “Пропащi напарники”.
17.00 Х/ф “Зброя Бога 4. У пошу-

ках скарбiв”.
19.00 Ревiзор. Магазини.
21.00 Таємний агент.
22.10 Таємний агент. Пост-шоу.
Êанал «Уêраїна»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

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

23.00, 02.50 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
11.20, 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 “Специ”, 14 i 15 с.
23.30, 02.00 Т/с “CSI. Мiсце зло-

чину”.
Êанал «2+2»
08.00 “Помста природи”.
09.55, 18.15 “Спецкор”.

10.30, 18.50 “ДжеДАI”.
11.05, 19.25, 20.30 Т/с “Звонар”.
14.45 Х/ф “Битва драконiв”.
16.20 Х/ф “Солдати фортуни”.
21.30 Т/с “Кiстки 11”.
23.00 Т/с “Кiстки 10”.

НТН
05.35 Х/ф “Операцiя “Хольцауге”.
07.15 Х/ф “Все перемагає любов”.
08.40, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.15 

“Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
13.25, 03.00 “Речовий доказ”.
14.40 Х/ф “Онг Бак: Тайський 

воїн”.
16.50 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
21.20 Т/с “Кримiналiст”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.

МЕГА
08.05, 13.55 Правда життя.
09.10, 18.10 Шалена подорож.
10.05 Наглядачi заповiдника.
11.05 Брама часу.
11.55 Прихована реальнiсть.
12.45, 00.25 Речовий доказ.
15.35, 23.35 Таємнича свiтова 

вiйна.
16.25, 21.45 Битва рибалок.
17.15, 22.35 Дика Арктика.
19.05, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
20.00, 01.30 Мiстична Україна.

Ôóтáол. (Уêраїна)
07.45, 17.30 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Шахтар - Львiв. Чемпiонат 

України.
10.00 “Великий футбол”.
11.50, 05.30 Топ-матч.
12.00 Наполi - Кальярi. Чемпiонат 

Iталiї.
13.50 Арсенал - Брайтон. Чемпiонат 

Англiї.
15.40, 22.45 Футбол News.
16.05 Журнал Лiги Європи.
16.35, 02.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд 

туру.
18.00 Передмова до “Реал - Ювен-

тус” (2002/03). Золота 
колекцiя Лiги чемпiонiв.

18.05 Реал - Ювентус. 1/2 фiналу 
(2002/03). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

19.55 Ювентус - Реал. 1/2 фiналу 
(2002/03). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

21.45 Пiслямова до “Ювентус - 
Реал” (2002/03). Золота 
колекцiя Лiги чемпiонiв.

21.50 Live. Ман Сiтi - Лестер. 
Чемпiонат Англiї.

00.00 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.

УТ-1
06.30, 07.05 “Срiбна земля. 

Хронiка Карпатської Украї-
ни. 1919-1939”.

07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.50, 
02.00 Новини.

08.05 “Золотий вересень. Хронiка 
Галичини 1939-1941”.

09.10, 10.45 “Молодiсть 1927”.
09.35 Д/ф.
10.35, 03.50, 05.25 Погода.
11.05, 15.10 Розсекречена iсторiя. 

Українцi у Другiй свiтовiй 
вiйнi.

12.00 Хвилина мовчання: Пам`ятi 
жертв Другої свiтової вiйни.

12.01 Розсекречена iсторiя. Чому 
вибухнула Друга свiтова 
вiйна.

13.15, 04.05 РадiоДень.
13.45 Свiтло. Бiль примирення.
16.15 Д/ф “Мисливцi на нацистiв”.
18.20 Тема дня.
18.50 Х/ф.
21.25 UA:Спорт.
21.45, 01.05 Спецпроект до Дня 

пам`ятi i примирення.
22.40, 02.25 Перша хвилина свiту.
23.15 Схеми. Корупцiя в деталях.
Êанал “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, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.05, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.30 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
20.15 Х/ф “В бiй iдуть тiльки 

“старi”.
22.00 Х/ф “Крути 1918”.
00.00 Х/ф “Ати-бати, йшли сол-

дати”.

Iнтер
05.30, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. 

Каневським”.
07.00 Х/ф “Iндокитай”.
10.00 Т/с “Султан мого серця”.
12.00, 17.40 Новини.
12.25 Х/ф “Куди приводять мрiї”.
14.45 “Правила виживання”.
15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.10, 02.10 “Стосу-

ється кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Слiдчий Горчакова”.
23.45 Х/ф “Мерседес” тiкає вiд 

переслiдування”.
02.55 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Студiя Вашингтон.
04.35 Факти.
04.50, 10.00 Громадянська обо-

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

К. Стогнiєм.
11.00, 13.20 Т/с “Один у полi 

воїн”.
12.45, 15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф “Лють”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Наказано знищити”.
23.50 Д/ф “Вони закiнчили вiйну”.
СТБ
06.10 Моя правда. Олена Про-

клова.
07.05 Моя правда Вiктор Цой. Ку-

мир пiд пiдбором.
08.05, 23.45 Мiстичнi iсторiї з П. 

Костiциним.
10.50 МастерШеф.
15.00, 18.00 Слiдство ведуть екс-

трасенси.
20.00 Т/с “Доньки-матерi”, 9 с.
20.35 Т/с “Доньки-матерi”, 10 с.
20.55 Т/с “Доньки-матерi”, 11 с.
21.30 Т/с “Доньки-матерi”, 12 с.
21.55 Х/ф “Лабiринти кохання”.
00.45 Т/с “Коли ми вдома”.
Новиé êанал
03.00 Зона ночi.
03.50 Абзац.
05.35, 06.40 Kids` Time.
05.40 М/с “Лунтiк”.
06.45 Т/с “Мерлiн”.
10.15 Х/ф “Ворог держави”.
13.00 Любов на виживання.
17.00 Х/ф “На глибинi 6 футiв”.
19.00 Х/ф “Перл Харбор”.
22.50 Х/ф “З мiркувань сумлiння”.
01.35 Т/с “Загубленi”.
Êанал «Уêраїна»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

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

23.00, 03.10 Сьогоднi.
09.30, 04.45 Зоряний шлях.
11.20, 04.00 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Специ”, 18 i 19 с.
23.20 Гучна справа.
00.00, 02.15 Т/с “CSI. Мiсце зло-

чину”.

Êанал «2+2»
08.00 Т/с “Моссад 2”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50 “Рiшала 2”.
11.45, 16.25 “Загублений свiт”.
13.40 “Помста природи”.
14.05 Х/ф “Конан-варвар”.
19.25, 20.30 Т/с “Звонар”.
21.30 Т/с “Третього не дано”.
00.45 Х/ф “Акуляче торнадо: Сер-

це акули”.
НТН
06.40 Х/ф “Вир”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Без права на провал”.
10.35, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.15 

“Свiдок”.
12.50 “Будьте здоровi”.
13.25, 03.20 “Речовий доказ”.
1 4 . 4 0 ,  1 6 . 5 0 ,  2 1 . 2 0  Т / с 

“Кримiналiст”.
17.05 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Вартiсть життя”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.30 Т/с “Швидка”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.30, 14.10 Правда життя.
09.30, 18.00, 05.20 Шалена по-

дорож.
10.20, 17.00, 22.35 Дика Арктика.
11.20 Брама часу.
12.10 Прихована реальнiсть.
13.00, 00.20 Речовий доказ.
15.20, 23.30 Таємнича свiтова вiйна.
16.10, 21.45 Короп: полювання на 

монстра.
18.50, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
19.50, 01.30 Мiстична Україна.
02.20 Там, де нас нема.

Ôóтáол. (Уêраїна)
07.45, 23.00 Журнал Лiги Європи.
08.15 Лацiо - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.25 Шахтар - Львiв. Чемпiонат 

України.
12.10 Арсенал - Брайтон. Чемпiонат 

Англiї.
13.55 Десна - Чорноморець. 

Чемпiонат України.
16.05, 18.20 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
16.30 Лiверпуль - Барселона. 

1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

18.45 Борнмут - Тоттенхем. 
Чемпiонат Англiї.

20.35, 22.30 Топ-матч.
20.40 Ювентус - Торiно. Чемпiонат 

Iталiї.
23.30 Олiмпiк - Ворскла. Чемпiонат 

України.

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

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

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

09 . 35  Х/ф “Б i л яночка  т а 
Розаночкаi”.

10.50 М/с “Кмiтливиий Сяо Цзи”.
11.45, 14.20, 16.05 Погода.
11.50 Д/с “Кухня По”.
13.15, 14.30 РадiоДень.
13.45 Д/с “Неповторна природа”.
15.15 Д/с “Таємницi замкiв 

Великобританiї”.
16.15 Д/ф “Мисливцi на нацистiв”.
18.20, 00.10 Тема дня.
19.25, 22.50 Спiльно.
19.55 Д/с “Боротьба за вижи-

вання”.
20.30 Д/с “Дикi тварини”.
21.25, 23.55 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.20 Д/с “Свiт дикої природи”.
01.00 Свiтло. Бiль примирення.
02.25 Розсекречена iсторiя.
Êанал “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, 05.35 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.15, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.30 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
20.15 Х/ф “Кредо вбивцi”.
22.15, 01.35 Х/ф “Я, Франкенш-

тейн”.
23.55, 04.10 Х/ф “Похований 

живцем”.

Iнтер
05.00 “Top Shop”.
05.30, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. 

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

Iнтером”.
10.00 Т/с “Султан мого серця”.
12.00 “Новини”.
12.25 Х/ф “Охоронець для дочки”.
14.45 “Правила виживання”.
15.50, 16.45, 23.45 “Речдок”.
18.00, 01.35 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Слiдчий Горчакова”.
03.05 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.20 “Школа доктора Комаров-

ського. Невiдкладна допо-
мога”.

ICTV
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40, 20.20 Громадянська обо-

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

К. Стогнiєм.
10.10 Бiльше нiж правда.
11.05 Антизомбi. Дайджест.
12.10, 13.20, 16.20 Х/ф “Врятуван-

ня рядового Раяна”.
12.45, 15.45 Факти. День.
16.45 Х/ф “Загiн героїв”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Один у полi воїн”.
СТБ
06.35 Моя правда. Лiнда. Бiла во-

рона.
07.30 Моя правда. Барi Алiбасов: 

криве дзеркало.
08.20, 23.55 Мiстичнi iсторiї з П. 

Костiциним.
10.10 МастерШеф.
15.05 Хата на тата.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “Доньки-матерi”, 5 с.
20.35 Т/с “Доньки-матерi”, 6 с.
20.55 Т/с “Доньки-матерi”, 7 с.
21.30 Т/с “Доньки-матерi”, 8 с.
21.55 Т/с “Несамотнi”, 3 с.
22.55 Т/с “Несамотнi”, 4 с.
Новиé êанал
03.00, 02.25 Зона ночi.
04.00 Абзац.
05.45, 07.05 Kids` Time.
05.50 М/с “Хай живе король 

Джулiан”.
07.10 Т/с “Мерлiн”.
10.50 Х/ф “Час”.
13.00 Екси.
17.00, 19.00 Гастарбайтери.
21.00 Х/ф “Ворог держави”.
23.45 Т/с “Загубленi”.
Êанал «Уêраїна»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

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

23.00, 02.50 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
11.20, 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 “Специ”, 16 i 17 с.
23.30, 02.00 Т/с “CSI. Мiсце зло-

чину”.

Êанал «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Моссад 2”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50 “Рiшала 2”.
11.45, 17.20 “Загублений свiт”.
13.50 Х/ф “Випадковий шпигун”.
15.20 Х/ф “Шанхайський полу-

день”.
19.25, 20.30 Т/с “Звонар”.
21.30 Т/с “Кiстки 11”.
23.00 Т/с “Кiстки 10”.
23.50 Х/ф “Хижаки”.

НТН
06.45 Х/ф “Сiмнадцятий трансат-

лантичний”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Товариш генерал”.
10.45, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.10 

“Свiдок”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
13.25, 03.25 “Речовий доказ”.
1 4 . 4 0 ,  1 6 . 5 0 ,  2 1 . 2 0  Т / с 

“Кримiналiст”.
17.05 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Будьте здоровi”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.

МЕГА
08.35, 14.25, 02.15 Правда життя.
10.35, 17.15, 22.35 Дика Арктика.
10.40, 18.15, 05.25 Шалена по-

дорож.
11.25 Брама часу.
12.25 Прихована реальнiсть.
13.15, 00.20 Речовий доказ.
15.35, 23.30 Таємнича свiтова вiйна.
16.25, 21.45 Короп: полювання на 

монстра.
19.05, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
20.00, 01.25 Мiстична Україна.

Ôóтáол. (Уêраїна)
06.45, 21.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
07.15 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
08.10 Борнмут - Тоттенхем. 

Чемпiонат Англiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Олiмпiк - Ворскла. Чемпiонат 

України.
12.05 “Великий футбол”.
13.50 Ньюкасл - Лiверпуль. 

Чемпiонат Англiї.
16.50 Мiлан - Болонья. Чемпiонат 

Iталiї.
18.40 Журнал Лiги Європи.
19.10 Шахтар - Львiв. Чемпiонат 

України.
21.30, 23.55 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
21.50 Live. Лiверпуль - Барселона. 

1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

УТ-1
06.00, 01.25 “Генiчеськ”.
06.30 Свiтло. Бiль примирення.
07.30 Спецпроект до Дня пам`ятi i 

примирення.
09.30, 14.05 Розсекречена iсторiя. 

Чому вибухнула Друга 
свiтова вiйна.

10.30 “Сiч”.
10.55, 15.15, 18.50 Д/ф.
13.15, 04.15 РадiоДень.
17.00 Д/ф “Мисливцi на нацистiв”.
19.50 Художественная передача.
20.05, 00.30 Спецпроект до Дня пе-

ремоги над нацизмом.
21.00, 00.00, 02.00 Новини.
21.30 Як дивитися кiно?
22.00 Х/ф “Донбас”.
00.20, 02.20 Погода.
02.30 По обiдi шоу.
03.20 #ВУкраїнi.
03.50 Нашi грошi.
04.40 “Хронiка Української по-

встанської Армiї. 1942-
1954”.

Êанал “1+1”
06.15, 01.45 Х/ф “Артистка”.
09.50 Х/ф “За правом любовi”.
17.40 Х/ф “В бiй iдуть тiльки 

“старi”.
19.30, 05.40 “ТСН”.
20.15 Х/ф “Шукаю жiнку з ди-

тиною”.
23.50 Х/ф “Iнша жiнка”.

Iнтер
04.30 Х/ф “Вони билися за 

Батькiвщину”.
07.00 Марафон “Наша Перемога”.
12.20 Х/ф “Йшов четвертий рiк 

вiйни”.
13.40 Х/ф “Ати-бати, йшли сол-

дати...”
15.00 Т/с “Нi кроку назад”, 1-6 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Концерт “Перемога. Одна 

на всiх”.
23.00 “Люди Перемоги. Наша спра-

ва права!”
23.50 Х/ф “Гу-га”.
02.15 “1377 спалених живцем”.
03.00 “Подробицi” - “Час”.
03.30 “Стосується кожного”.
04.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.20 Студiя Вашингтон.
04.25 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.

05.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.00, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
09.55 Секретний фронт. Дайджест.
12.10, 13.05, 16.05 Т/с “Наказано 

знищити”.
12.45, 15.45 Факти. День.
16.30 Х/ф “Ворог бiля ворiт”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Танк”.
00.20 Х/ф “Лабiринт Фавна”.
02.20 Т/с “Володимирська, 15”.
СТБ
06.05 Моя правда. Джуна.
07.00 Моя правда. Михайло Круг: 

життя в стилi 90-х.
07.55, 23.55 Мiстичнi iсторiї з П. 

Костiциним.
09.45 МастерШеф.
13.30 Хата на тата.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “Доньки-матерi”, 13 с.
20.35 Т/с “Доньки-матерi”, 14 с.
20.55 Т/с “Доньки-матерi”, 15 с.
21.30 Т/с “Доньки-матерi”, 16 с.
21.55 Х/ф “Довгоочiкуване ко-

хання”.
00.50 Т/с “Коли ми вдома”.
Новиé êанал
03.05, 23.50 Т/с “Загубленi”.
03.55 Служба розшуку дiтей.
04.00 Зона ночi.
05.15 Абзац.
07.05, 08.25 Kids` Time.
07.10 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.30 Т/с “Мерлiн”.
11.10 Х/ф “Зброя Бога 4. У пошу-

ках скарбiв”.
13.10 Хто проти блондинок.
17.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф “Утiкач”.
01.35 Х/ф “Пропащi напарники”.
Êанал «Уêраїна»
06.30, 09.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 03.30 Зоряний шлях.
10.00 Т/с “Чуже життя”, 1-4 с.
15.20 Т/с “Чуже життя”, 5-7 с.
20.00 Т/с “Чуже життя”.
00.30 Т/с “Незломлена”.
04.45 Агенти справедливостi.

Êанал «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 17.35, 00.45 “Загублений 

свiт”.
13.40 “Помста природи”.
14.00 Т/с “Полювання на Вер-

вольфа”.
19.25, 20.30 Т/с “Звонар”.

21.35 Т/с “Кiстки 11”.
02.20 “Облом.UA”.
04.20 27 тур ЧУ з футболу. “Зоря” 

- “Марiуполь”.
НТН
05.15, 09.00 Х/ф “Крах iнженера 

Гарiна”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
10.40, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.15 

“Свiдок”.
12.50 “Вартiсть життя”.
13.25, 03.20 “Речовий доказ”.
1 4 . 4 0 ,  1 6 . 5 0 ,  2 1 . 2 0  Т / с 

“Кримiналiст”.
17.05 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Правда життя”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.25 Т/с “Швидка”.
02.45 “Випадковий свiдок”.
03.50 “Професiї”.
04.45 “Top Shop”.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
08.15, 14.05 Правда життя.
09.20 Цiкаво.com.
10.20 Африканськi рiчки: дари 

дощiв.
11.20 Актори-фронтовики.
12.00 Прокляття Че Гевари.
12.55, 00.05 Речовий доказ.
15.15, 22.25 Таємнича свiтова вiйна.
16.05 Битва рибалок.
16.55 Майор “Вихор”.
17.55 Чорна пiхота.
18.55 Мiсто, яке зрадили.
19.45 Японiя: падiння iмперiї.
20.40 Невада: ядерна таємниця.
21.35 Справжнi безславнi виродки.
01.05 Скарб.ua.
01.55 Нашi.
05.40 Шалена подорож.

Ôóтáол. (Уêраїна)
07.45 Десна - Чорноморець. 

Чемпiонат України.
09.30, 21.15 Журнал Лiги Європи.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.25 Лiверпуль - Барселона. 

1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

12.10 Хаддерсфiлд - МЮ. Чемпiонат 
Англiї.

13.55 Ювентус - Торiно. Чемпiонат 
Iталiї.

16.05, 18.20 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
16.30, 23.55 Аякс - Тоттенхем. 

1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

18.50 “Бомбардир” А. Мiлевський.
19.30 Ман Сiтi - Лестер. Чемпiонат 

Англiї.
21.45 Live. Валенсiя - Арсенал. 1/2 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.

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

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 02.00, 05.00 Новини.

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

09.35 Х/ф “Розбiйники мимоволi”.
10.50 М/с “Кмiтливиий Сяо Цзи”.
11.45, 14.20, 05.30 Погода.
11.50 Д/с “Кухня По”.
13.15, 14.30, 04.30 РадiоДень.
13.45 Д/с “Неповторна природа”.
15.15 UA:Фольк.
16.15 По обiдi шоу.
17.20 Д/с “Жива природа”.
17.30 Д/с “Суперчуття”.
18.25, 02.45 Тема дня.
19.25 Перший на селi.
19.55 Д/с “Боротьба за вижи-

вання”.
20.30 Д/с “Дикi тварини”.
21.25, 02.20 UA:Спорт.
21.55 Перша шпальта.
22.25 Д/с “Свiт дикої природи”.
23.00 #ВУкраїнi.
Êанал “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

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

19.30 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.15, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.30 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
20.15, 22.55 “Лiга смiху”.
22.15 “#Гуднайт_клаб”.

Iнтер
05.30 “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 Х/ф “Крiстiна”.
12.25 Х/ф “Як прогуляти школу з 

користю”.
14.45 “Правила виживання”.
15.50, 16.45, 23.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 02.15 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Х/ф “Дванадцятий”.
ICTV
05.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.

10.05 Антизомбi. Дайджест.
12.00, 13.20 Х/ф “Ворог бiля 

ворiт”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.50, 16.20 Х/ф “Врятування ря-

дового Раяна”.
18.45, 00.50 Факти. Вечiр.
20.05, 21.35 Дизель шоу.
22.50 “На трьох”.

СТБ
06.55, 17.10 Хата на тата.
09.40, 20.00 Холостяк.
12.35 Х/ф “Дорогий Джон”.
14.50 Х/ф “Найкраще в менi”.
22.55 Холостяк. Як вийти замiж.
23.50 Т/с “Коли ми вдома”.
Новиé êанал
05.55, 06.55 Kids` Time.
06.00 М/с “Хай живе король 

Джулiан”.
07.00 Пацанки. Нове життя.
10.50 Х/ф “Перл Харбор”.
14.20 Х/ф “Люди Iкс: Початок. 

Росомаха”.
16.30 Х/ф “Росомаха: Безсмерт-

ний”.
19.05 Х/ф “Логан: Росомаха”.
22.00 Х/ф “Шпигуни-союзники”.
00.40 Х/ф “З мiркувань сумлiння”.
Êанал «Уêраїна»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

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

23.00, 03.45 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
11.20, 04.35 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
22.00 Т/с “Специ”.
23.20 По слiдах.
00.00, 02.15 Т/с “CSI. Мiсце зло-

чину”.
Êанал «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Моссад 2”.
09.40, 18.50 “ДжеДАI”.
10.45 “Рiшала 2”.
11.40 “Загублений свiт”.
14.30 “Помста природи”.
15.10, 00.15 Х/ф “П`ята подорож 

Синбада”.
16.25 Х/ф “Великий переполох в 

малому Китаї”.
18.15 “Спецкор”.
19.25 Х/ф “Гарячi голови”.
21.00 Х/ф “Гарячi голови 2”.
22.40 Х/ф “Мега пiранья”.

НТН
05.45 Х/ф “Святе сiмейство”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Кохана жiнка механiка 

Гаврилова”.
10.35, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.05 

“Свiдок”.
12.50 “Правда життя”.
13.25, 03.05 “Речовий доказ”.
1 4 . 4 0 ,  1 6 . 5 0 ,  2 1 . 2 0  Т / с 

“Кримiналiст”.
17.05 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Таємницi свiту”.
23.45 Х/ф “Без особливих при-

кмет”.
01.30 “Хвороби-вбивцi”.
02.35 “Випадковий свiдок”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.30, 14.20 Правда життя.
09.30 Цiкаво.com.
10.30 Африканськi рiчки: дари 

дощiв.
11.30 Брама часу.
12.20 Прихована реальнiсть.
13.10, 00.25 Речовий доказ.
15.20 Таємнича свiтова вiйна.
16.10, 21.45 Короп: полювання на 

монстра.
17.00 Мiста мрiй.
19.00, 20.45 Фантастичнi iсторiї.
19.55, 01.25 Скарб.ua.
22.25 Найдивовижнiшi тварини 

свiту.
23.30 Прихована правда.
02.15 Код доступу.

Ôóтáол. (Уêраїна)
07.45, 12.15 “Ситкорiзи”.
08.15 Лiверпуль - Барселона. 

1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.25 Ман Сiтi - Лестер. Чемпiонат 

Англiї.
12.45, 14.55 Топ-матч.
13.05 Аякс - Тоттенхем. 1/2 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
15.10 Огляд матчiв. Лiга Євро-

пи УЄФА.
16.05, 20.25 “Шлях в Баку”.
16.45 Челсi - Айнтрахт. 1/2 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
18.35, 02.15 Валенсiя - Арсенал. 

1/2 фiналу. Лiга Європи 
УЄФА.

20.55, 01.45 Чемпiонат Iталiї. Пе-
редмова до туру.

21.25 Live. Стандард - Гент. 
Чемпiонат Бельгiї.

23.25 Свiт Прем`єр-лiги.
23.55 Шахтар - Львiв. Чемпiонат 

України.

УТ-1
06.30, 07.10, 08.05, 09.10 До-

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

02.00, 04.10 Новини.
09.30 Х/ф “Пармська оби-

тель”, 2 с.
11.40 Д/с “Суперчуття”.
12.10 Д/с “Кухня По”.
13.20 Д/с “Неповторна при-

рода”.
13.55 #ВУкраїнi.
14.30 Перший на селi.
15.00 UA:Фольк.
16.00 Країна на смак.
17.10 Д/с “Мегаполiси”.
18.05 Т/с “Таємницi Борго 

Ларiчi”.
19.55 Д/с “Iмперiя”.
21.25 Концертна програма Ар-

сена Мiрзояна “Київ”.
22.30 Д/с “Мальовничi села”.

Êанал “1+1”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45, 10.40, 11.40 “Свiт 

навиворiт 4: В`єтнам”.
12.15 Х/ф “Артистка”.
15.50 Х/ф “Шукаю жiнку з ди-

тиною”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Х/ф “Полюби мене та-

кою”.
00.45 “Лiга смiху”.
Iнтер
05.35, 11.00 “Орел i решка. 

Морський сезон 3”.
06.20 Х/ф “Я нiчого не знаю, 

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

Мегаполiси”.
12.00 Х/ф “Моя сiм`я вже лю-

бить тебе”.
13.35 Т/с “Слiдчий Горчакова”.
17.50 Х/ф “Гра в iмiтацiю”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Правила виживання”.
22.00 “Творчий вечiр Алли Пу-

гачової”.
ICTV
08.10 Т/с “Вiддiл 44”.
11.55, 13.00 Х/ф “Епоха ге-

роїв”.
12.45 Факти. День.
13.55 Х/ф “Тихоокеанський 

рубiж”.
16.30 Х/ф “На межi майбут-

нього”.
18.45 Факти тижня. 100 хвилин 

з О. Соколовою.
20.35 Х/ф “Розлом Сан-

Андреас”.
22.50 Х/ф “Погоня за урага-

ном”.
СТБ
06.50 Холостяк. Як вийти замiж.
07.50, 09.55 Хата на тата.
09.00 Страва честi.
1 5 . 5 5  М а с т е р Ш е ф . 

Професiонали.
19.00 Слiдство ведуть екстра-

сенси.
21.00 Один за всiх.
22.15 Я соромлюсь свого тiла.
Новиé êанал
03.00 Зона ночi.
06.00 СтендАп шоу.
06.55, 08.25 Kids` Time.
07.00 М/с “Хай живе король 

Джулiан”.
07.35 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.30 Х/ф “Артур i вiйна двох 

свiтiв”.
10.30 М/ф “Iван Царевич i 

Сiрий Вовк”.
12.00 Х/ф “Книга джунглiв”.
14.00 Х/ф “Планета мавп”.
16.20 Х/ф “Повстання плане-

ти мавп”.
18.40 Х/ф “Свiтанок плане-

ти мавп”.
21.00 Х/ф “Вiйна за плане-

ту мавп”.
23.50 Х/ф “Пiранiї 3DD”.
Êанал «Уêраїна»
06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
0 9 . 1 0  Т / с  “ Е к с п р е с -

вiдрядження”.
13.00 Т/с “Мiй кращий ворог”.
17.00 Т/с “Солона карамель”, 

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

гом Панютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Солона карамель”.
23.00 Х/ф “Два квитки до 

Венецiї”.
00.50, 02.15 Iсторiя одного зло-

чину.
Êанал «2+2»
07.55 “ДжеДАI”.
09.25, 00.00 “Загублений свiт”.
13.15 Х/ф “Конан-варвар”.
15.30 Х/ф “Полiт Фенiкса”.
17.30 Х/ф “Озеро акул”.
19.10 Х/ф “Великий переполох 

в малому Китаї”.
21.05 Х/ф “Куленепробивний 

чернець”.
23.00 “ПроФутбол”.

НТН
05.45 Х/ф “Останнiй гейм”.
07.10 “Страх у твоєму домi”.
10.50 Х/ф “Максим Перепе-

лиця”.
12.35 Х/ф “Без року тиждень”.
14.00 Х/ф “Рабиня”.
16.45 Х/ф “Наречена-втiкачка”.
19.00 Х/ф “Закоханий за влас-

ним бажанням”.
20.45 Х/ф “Вцiлiлий”.
23.00 Х/ф “Паяльна лампа”.
00.35 Х/ф “Чорна кобра”.

МЕГА
07.25, 23.40 Скарб.ua.
08.15 Квiтка Цисик.
08.50 Легендарнi замки Закар-

паття.
09.35 Заборонена iсторiя.
10.25 Невада: ядерна таємниця.
11.20 Мисливцi за скарбами.
13.20 Африканськi рiчки: дари 

дощiв.
14.20 Найдивовижнiшi твари-

ни свiту.
15.15 Мiста мрiй.
16.15 Короп: полювання на 

монстра.
17.05 Мiсто, яке зрадили.
17.55 Iсторiя Києва.
18.45 Iсторiя українських зе-

мель. Одеса.
20.00 Прихована правда.
22.45 Фантастичнi iсторiї.

Ôóтáол. (Уêраїна)
06.00 Аталанта - Дженоа. 

Чемпiонат Iталiї.
07.45 Свiт Прем`єр-лiги.
08.15 Аякс - Тоттенхем. 1/2 

фiналу. Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

10.00, 16.15, 20.15 Футбол 
News.

10.25 “Бомбардир” А. Лунiн.
11.00 Фiорентiна - Мiлан. 

Чемпiонат Iталiї.
12.50, 05.30 Топ-матч.
13.00 Чемпiонат Англiї. Перед-

мова до туру.
13.30, 15.55 “Тур Online”.
13.55 Live. Арсенал-Київ - 

Чорноморець. Чемпiонат 
України.

14.45 Футбол Tables.
16.30, 18.55 “Check-in”.
16.55 Live. Брайтон - Ман Сiтi. 

Чемпiонат Англiї.
1 7 . 4 5  “ B a t t l e  C y b e r 

Коментаторiв”. 1 епiзод.
19.25 Live. Ворскла - Карпати. 

Чемпiонат України.
21.20 “Великий футбол”.
23.00 Тоттенхем - Евертон. 

Чемпiонат Англiї.
00.50 Журнал Лiги чемпiонiв.

УТ-1
06.00 М/с “Гон”.
06.30, 07.10, 08.05, 09.10 Доброго 

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

02.00, 04.10 Новини.
09.30 Країна на смак.
10.40 Д/с “Браво, шеф!”
11.45 Д/с “Суперчуття”.
12.10 Д/с “Спiльноти тварин”.
13.05 Х/ф “Пармська обитель”, 

2 с.
15.10 Концертна програма Беz об-

межень.
17.15 Спiльно.
17.45, 03.40 Своя земля.
18.05 Т/с “Таємницi Борго Ларiчi”.
19.55 Д/с “Iмперiя”.
21.25 Розсекречена iсторiя.
22.30 Д/с “Погляд зсередини”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
Êанал “1+1”
06.00, 23.25, 00.25 “Свiтське жит-

тя”.
06.45 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 

14.40, 15.40 “Свiт навиворiт 
4: В`єтнам”.

16.35, 21.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка. Дiти”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
01.20 “Лiга смiху”.
03.50 “Київ Вечiрнiй”.

Iнтер
07.00 “Чекай на мене. Україна”.
08.50 “Слово Предстоятеля”.
09.00 “Шiсть соток”.
10.00 “Готуємо разом. Випiчка”.
11.00 “Люди Перемоги. Наша спра-

ва права!”
11.50 Х/ф “В бiй йдуть однi 

“старi”.
13.40 Концерт “Перемога. Одна 

на всiх”.
16.10 Т/с “Султан мого серця”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Гра в iмiтацiю”.
23.00 “Творчий вечiр Юрiя Ан-

тонова”.
01.05 Х/ф “Любов на асфальтi”.
02.50 Х/ф “Стежки-дорiжки”.
ICTV
04.30 Факти.
04.55 Бiльше нiж правда.
06.25 Секретний фронт. Дайджест.
08.10 Т/с “Вiддiл 44”.
10.00 Х/ф “Лють”.
12.30, 13.00 Т/с “Танк”.

12.45 Факти. День.
16.55 Х/ф “Епоха героїв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “На межi майбутнього”.
21.10 Х/ф “Тихоокеанський 

рубiж”.
23.40 Х/ф “Каратель: Територiя 

вiйни”.
01.35 Т/с “Кримiнолог”.
СТБ
07.15 Страва честi.
08.10 Т/с “Доньки-матерi”, 1-16 с.
16.05, 22.05 Хата на тата.
19.00 МастерШеф. Професiонали.
Новиé êанал
03.05 Служба розшуку дiтей.
03.10, 02.55 Зона ночi.
05.55 М/с “Лунтiк”.
06.35, 07.55 Kids` Time.
06.40 М/с “Хай живе король 

Джулiан”.
07.30 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.00 Ревiзор. Магазини.
10.00 Таємний агент.
11.10 Таємний агент. Пост-шоу.
13.10 Гастарбайтери.
15.10 Хто зверху? (12+).
17.10 М/ф “Iван Царевич i Сiрий 

Вовк”.
19.00 Х/ф “Книга джунглiв”.
21.00 Х/ф “Планета мавп”.
23.15 Х/ф “Пiранiї”.
01.00 Х/ф “На глибинi 6 футiв”.
Êанал «Уêраїна»
06.30, 07.30, 05.00 Зоряний шлях.
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.50 Т/с “Специ”, 11-17 с.
15.20 Т/с “Специ”.
20.00 Х/ф “Скарб нацiї”.
22.40 Х/ф “Скарб нацiї 2”.
01.20 Телемагазин.
01.50 Т/с “CSI. Мiсце злочину”.
03.20 Реальна мiстика.
Êанал «2+2»
06.00 М/ф.
08.05 “Угон по-нашому”.
09.05, 00.40 “Загублений свiт”.
13.45 Х/ф “Гарячi голови”.
15.10 Х/ф “Гарячi голови-2”.
16.50 28 тур ЧУ з футболу. “Дина-

мо” - “Зоря”.
19.00 Х/ф “Збиток”.
21.00 Х/ф “Полiт Фенiкса”.
23.00 Х/ф “Крижанi акули”.
02.20 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.
НТН
06.00 Х/ф “Прокинутися у Шан-

хаї”.
07.35 Х/ф “Вiчний поклик”.

11.40 Т/с “Спецзагiн “Кобра 11”.
15.45 “Таємницi кримiнального 

свiту”.
16.50 “Таємницi свiту”.
18.05 “Переломнi 80-тi”.
19.00, 02.15 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Максим Перепелиця”.
21.20 Х/ф “Наречена-втiкачка”.
23.25 Х/ф “Чорна кобра”.
01.10 “Реальнi злочинцi”.
02.45 “Випадковий свiдок”.
03.25 “Речовий доказ”.
03.55 “Легенди бандитського Ки-

єва”.
04.45 “Top Shop”.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
07.45, 23.55 Скарб.ua.
08.35 Актори-фронтовики.
09.15 1377 спалених заживо.
10.05 Таємнича свiтова вiйна.
10.55 Японiя: падiння iмперiї.
11.50 Прихована правда.
13.40 Африканськi рiчки: дари 

дощiв.
14.40 Цiкаво.com.
15.40 Мiста мрiй.
16.40 Вiдчайдушнi рибалки.
17.35 Майор “Вихор”.
18.35 Iсторiя українських земель. 

Львiв.
19.20 Легендарнi замки Закар-

паття.
20.10 Справжнi безславнi виродки.
21.00 Мисливцi за скарбами.
23.00 Фантастичнi iсторiї.
00.40 Мiстична Україна.

Ôóтáол. (Уêраїна)
07.45, 15.05 Чемпiонат Iталiї. Пе-

редмова до туру.
08.15 Стандард - Гент. Чемпiонат 

Бельгiї.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.25, 15.35, 16.45, 19.45 Battle 

Cyber Коментаторiв 1 епiзод.
10.30 Чемпiонат Англiї. Передмо-

ва до туру.
11.00, 01.45 Челсi - Айнтрахт. 1/2 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
12.50, 18.10 Огляд матчiв. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
13.20 Лiверпуль - Барселона. 

1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

15.55 Live. Аталанта - Дженоа. 
Чемпiонат Iталiї.

17.55, 18.40, 23.25, 01.30, 03.35, 
05.40 Топ-матч.

18.55 Live. Кальярi - Лацiо. 
Чемпiонат Iталiї.

20.55 Свiт Прем`єр-лiги.
21.25 Live. Фiорентiна - Мiлан. 

Чемпiонат Iталiї.
23.40 Марiуполь - Львiв. Чемпiонат 

України.

П’ятниця

Неділя

Сóáота10 травня

12 травня

11 травня

   TV-4
Понеділоê, 6 травня
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
08.00, 20.00 Єдина країна 
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55, 22.35 Добрі традиції
10.00, 18.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 Межа правди
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Пропала грамота» 
17.30 Про нас
19.20, 22.20 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.35 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Сільський календар
22.40 Х.ф. «Коли орел атакує»
Вівтороê, 7 травня
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00 

Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20 На гарячому
07.35 Сільський календар
08.00 Єдина країна
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00 Час-Tайм
10.00, 18.00 Т.с. «Моє серце наполягає»
11.00, 16.10 Година для дитини
11.50, 21.30 «Кіндер ШОУ»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Shift. Життя в цифрі
12.30 Завтра-сьогодні 
13.00 Хіт-парад 
14.00 Х.ф. «Падіння комети» 
17.30 Смачна мандрівка
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
20.30 Євромакс
22.35 Х.ф. «Миротворці» +16
Середа, 8 травня
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00 

Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20 На га-

рячому
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30, 17.00, 21.00 Відкрита зона
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
10.00, 18.00 Т.с. «Моє серце наполягає»
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 Shift. Життя в цифрі
12.30, 19.30 Золоте стремено
13.00 Назар Пилатюк, концерт у 

Тернополі
14.00 Х.ф.«Брат воїна» +16 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40 Х.ф.«Бункер» +16
Четвер, 9 травня
07.00, 09.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50 На гарячому
07.35 Формула здоров’я
08.30 Смачна мандрівка
09.00 Час-Tайм
10.00, 18.00 Т.с. «Моє серце наполягає»
11.00, 16.00 Година для дитини
12.10 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.30 Відкрита зона
13.00 Хіт-парад 
14.00 Х.ф. «Білий птах з чорною ознакою» 

15.45, 20.25 Добрі традиції 
17.00 Х.ф. «Іду до тебе»
19.00 «Кіндер ШОУ»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
20.30 Євромакс 
21.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
22.00 Українські традиції
22.35 Х.ф. «Штиль»
П’ятниця, 10 травня
07.00 Х.ф. «Іду до тебе»
08.05 Євромакс
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00 Час-Tайм
09.30 Завтра-сьогодні
10.00, 18.00 Т.с. «Моє серце наполягає»
11.00, 16.10 Година для дитини
11.50, 12.10 «Кіндер ШОУ»
12.40 Сім’я від А до Я
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Все, чого вона хотіла»
16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті 
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.20, 22.20 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання
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 Х.ф. «Братерство друїдів»
Сóáота, 11 травня
07.00, 09.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50 На гарячому
07.35 Х.ф. «Звичайний чоловік»
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
10.00, 19.00 Єдина країна
10.30, 12.00 Завтра-сьогодні
11.00 Про нас
11.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.30 Х.ф.«День батька» 
14.00 Shift. Життя в цифрі
14.30 «Кіндер ШОУ» 
14.50 Мультфільми
15.00 М.ф.«Пінокіо»
16.30 Сім’я від А до Я
17.00 Грані Григорія Бурбези
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
18.00 Наші вітання 
19.30 Виклик долі
19.35 У фокусі Європа
20.10 Вечір пам’яті В. Вихруща
21.10 Хіт-парад
22.00 Єдина країна
22.30 Х.ф.«Врятована» +16 
Неділя, 12 травня
08.00, 22.00 Єдина країна
09.00 Повнота радості життя
09.30 Справжня ціна
09.50, 16.30 Українські традиції
10.15 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії зА-
рхикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 

11.45 Про кіно
12.00, 21.00 «Кіндер ШОУ»
12.20 Мультфільм
12.30 М.ф.«Пінокіо»
14.00 Погляд зблизька 
14.30 Формула здоров’я
15.30 Виклик долі
16.00 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
16.25, 21.50 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку 
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання 
19.00 Провінційні вісті
20.00 Огляд світових подій
21.30 Shift. Життя в цифрі 
22.40 Х.ф. «Акла» +16

   ТТБ
Понеділоê, 6 травня
7.00 “Файний ранок”
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 19.00, 

20.30 “Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.55 “Життя+” 
10.15 “UA: Фольк”
11.05 “Ранковий гість”
11.21, 12.02, 20.16, 22.45 “Своя земля”
11.45 “Діалоги”
12.15, 14.50, 17.15 “Wise cow”
12.40 “Лайфхак українською” 
12.50 М/с “Дуда і Дада” 
13.40, 19.22, 21.50 “Тема дня”
14.08 “Мисливці на нацистів” 
15.15 “Модуль знань”
15.55 ”Українська література в іменах”
16.05 “Відкривай Україну”
16.30 “Хто в домі хазяїн?
17.40 “Цікаво.com” 
18.05 Т/с “Еліза” 
19.50 “Разом”
20.52 “Спільно”
21.20 Д/ф “В Україні”
22.18 “Схеми. Корупція в деталях” 
Вівтороê , 7 травня
7.00 “Файний ранок”
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 19.00, 

20.30 “Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.55 “Життя+” 
10.15 Д/ф “Сильна доля”
11.05 “Ранковий гість”
11.21, 20.16 “Своя земля”
11.45, 13.40, 19.22, 21.50 “Тема дня”
12.15, 14.50, 22.45 “Wise cow”
12.40, 17.15 “Лайфхак українською” 
12.50 М/с “Дуда і Дада” 
14.06 “Мисливці на нацистів” 
15.15 “Модуль знань” 
15.55 “Українська література в іменах”
16.05 “Хто в домі хазяїн?”
16.32 “Елементи” 
17.40, 20.52 Д/ф “В Україні”
18.11 Т/с “Еліза”
19.50 “Разом”
21.20 “Спільно”
22.18 “Букоголіки” 
Середа, 8 травня
7.00 “Файний ранок”
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 19.00, 

20.30 “Новини”
9.00 «Золотий вересень. Хроніка 

Галичини 1939-1941» 
10.00 Київ. Початок війни
10.10 “Іспит на людяність” 12+ 
11.05, 15.10 “Розсекречена історія”
11.21 “Своя земля”
11.34, 19.22, 21.50 “Тема дня”
12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ: 

ПАМ`ЯТІ ЖЕРТВ ДРУГОЇ 
СВІТОВОЇ ВІЙНИ

12.01, 19.55 “Молодість 1927”
12.15, 16.00, 17.15 “Wise cow”
12.45, 13.40 “Мисливці на на-

цистів” 
16.10 “Чесно жити і чесно помер-

ти. Ігуменя Йосифа Вітер”
18.00 ”Світло” 
20.05 “Причинна”
20.50 “Війна на нульовому кілометрі”
22.20 “Весна 68” 
Четвер, 9 травня
7.00, 9.30 “Розсекречена історія”
7.45 “Wise cow”
8.05 “Олександра Шулежко. Доля 

праведниці”
8.45, 15.00 “Причинна”
9.10 “Молодість 1927”
11.55 “Чесно жити і чесно помер-

ти. Ігуменя Йосифа Вітер”
12.45 “Мисливці на нацистів” 
15.20 “Війна на нульовому кілометрі”
16.15 “93: бій за Україну” 
17.05 “Перехрестя Балу” 12+ 
18.00 “Одесити на Донбасі” 12+ 
19.00, 20.30 “Новини”
19.25 “Генічеськ” 

19.55 “Січ” 
20.50 Х.ф. «Підірвати Гітлера» 16+
П’ятниця, 10 травня
7.00 “Файний ранок”
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 19.00, 

20.30 “Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.55 “Аромати Мексики” 
10.20 “UA: Фольк”
11.10 “Ранковий гість”
11.21, 12.02, 21.20 “Своя земля”
11.44, 12.15, 19.50 Д/ф “В Україні”
12.40, 17.15 “Лайфхак українською” 
12.50 М/с “Дуда і Дада” 
13.40 Августин Волошин. Метео-

рит Незалежності – над 
Срібною землею 

14.00 “Розсекречена історія”
14.55 “Wise cow”
15.15 “Модуль знань” 
15.55 ”Українська література в 

іменах”
16.05 “Хто в домі хазяїн?”
16.30 “Елементи” 
17.40 “Цікаво.com” 
18.05 Т/с “Еліза”
19.22, 21.50 “Тема дня”
20.16 “Пліч-о-пліч” 
20.50 “Напам’ять” Раїса Руденко 
22.18 “Букоголіки”
22.45 StopFakeNews
Сóáота, 11 травня
7.00 ”Додолики”
7.10 ”Вруміз”
7.50 Світ навколо
8.00 “Файний ранок”
9.30 “Країна на смак”
10.26 “Аромати Іспанії”
10.50, 18.05 “UA: Фольк”
11.40 “Хто в домі хазяїн?”
12.10 Д/с “Мегаполіси”
12.40, 16.30, 20.10 “Лайфхак укра-

їнською”
12.45 ”Українська література в іменах”
12.55 :«Модуль знань» 
13.40 “Тема дня”
14.08 “Розсекречена історія”
15.02, 16.20 “Wise cow”
15.15 “Книжкова лавка. ТОП 7”
16.11 Українська читанка. Ар-

тем Чапай
16.40 Чемпіонат світу з фігурно-

го катання. Гала-виступи.
17.10 Д/ф “Сильна доля”
19.00 “Новини”
19.15 “Діалоги”
19.40 “Своя земля”
20.30 Д/ф “В Україні”
20.50 “Репортер Про”
21.00 Т/с “Монро”
21.50 Візитівки Полтавщини
21.55 ХІХ міжнародний фестиваль-

конкурс “Акорди Хортиці”.
Неділя, 12 травня
7.00 “Казки, перевірені часом” 
8.15 М/с “Вруміз” 
8.30 “Файний ранок”
9.30, 18.05 “UA: Фольк”
10.20 “Аромати Іспанії” 6 с.
10.50 “Країна на смак” 
11.45 “Хто в домі хазяїн?”
12.12 Д/с “Мегаполіси” 
12.40 “Лайфхак українською”
12.46 Українська література в 

іменах
12.55 «Модуль знань» 
13.40 “Тема дня”
14.08 “Розсекречена історія”
15.00 “Ловець слів”
15.45 “Букоголіки”
16.15 Чемпіонат світу з фігурно-

го катання. Гала-виступи.
17.15 Д/ф “Сильна доля”
19.00 “Своя земля”
19.23 “Разом”
19.53 “Спільно”
20.20 Візитівки Карпат
20.30 Д/ф “В Україні”
21.00 “Монро”
21.50 Візитівки Полтавщини
21.55 ХІХ міжнародний фестиваль-

конкурс “Акорди Хорти-
ці”. Закриття

Програма місцевих телеêаналів
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Гайда з-за столу 
на ПІКНІК: 
оригінальні страви, які можна 

приготувати на природі

Гайда з-за столу 
на
оригінальні страви, які можна 

Смачна сторінêа14 Наш ДЕНЬ nday.te.ua

Салати на пікнік

На природу візьміть з собою 
свіжі овочі. Їх можна просто 
нарізати та приправити 

оливковою олією, лимонним 
соком чи бальзамічним оцтом.

Апельсиновий салат  
з оливками

ПОТРІБНО: ромен-салат - 2 качани, 
апельсини - 2 шт., оливки - 1 баночка, олив-
кова олія - 5 ст. л., винний оцет - 3 ст. л., на-
сіння фенхелю - 2 ч. л., гірчиця - 1 ч. л., сіль, 
перець за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: змішайте оливкову 
олію, гірчицю, винний оцет, насіння фенхе-
лю, сіль та перець у невеликій баночці. Ви 
можете це зробити навіть вдома, а вже го-
тову заправку взяти на природу. Викладіть 
ромен-салат великими шматками на таріл-
ку. Зверху викладіть порізані апельсини та 
оливки. Додати до салату можна свіжі огір-
ки, але орієнтуйтесь тільки на власні поба-
жання. Перед подачею полийте салат за-
правкою та посипте насінням фенхелю.

Весняний салат  
із редиски і картоплі

ПОТРІБНО: картопля - 500 г, редиска - 
1/2 пучка, волоські горіхи - 5-7 шт., олив-
кова олія - 4 ст. л., лимонний сік - 3 ст. л., 
зелена цибуля - 2-3 шт., мед - 1 ч. л.,  гірчи-
ця  - 1 ч. л., сіль, чорний мелений перець 
за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: ви можете відвари-
ти картоплю вдома або вже безпосередньо 
на вогнищі. Однак найкращий варіант – за-
пекти картоплю у фользі. Для цього загор-
ніть кожну картоплину у фольгу, але перед 
цим посоліть та додайте трохи олії. Кра-
ще обирати картоплю невеликих розмі-
рів, тоді вона швидше запечеться. Покла-
діть картоплю на розпече вугілля. Час запі-
кання – 15-20 хвилин. Наріжте приготова-
ну картоплю кружечками і залийте мари-
надом із суміші оливкового масла, лимон-
ного соку, гірчиці і меду. Поріжте цибулю та 
редиску, подрібніть горіхи. З’єднайте всі ін-
гредієнти та перемішайте.

Салат Вальдорф на пікнік

ПОТРІБНО: 3 стебла селери, 4 кисло-
солодких яблука, волоські горіхи - 3-4 шт., 
гроно винограду (за бажанням), грецький 
йогурт для заправки, лимонний сік, редиска.

ПРИГОТУВАННЯ: наріжте селеру та 
яблука. В оригінальному рецепті – наріза-
ють на великі шматочки. Змішайте селеру, 
яблука, горіхи та виноград. Заправте салат 
грецьким йогуром та лимонним соком. По-
ріжте цибулю та редиску, подрібніть горіхи. 
З’єднайте всі інгредієнти та перемішайте.

Сендвічі на пікнік 
Після того, як з'їсте салат, вам за-

хочеться чогось ситнішого. Поки сма-
житься м'ясо, можна приготувати смач-
ні сендвічі. 
Сендвіч з куркою (на 2 порції)

ПОТРІБНО: багет, куряче філе - 150 г, 
помідори - 1 шт., оливкова олія, часник - 2 
зубчики, жовток (для соусу), гірчиця зер-
нова, листовий салат, твердий сир - 2 ски-
бочки.

ПРИГОТУВАННЯ: головний секрет 
сендвічу – соус айолі. Приготувати його 
дуже просто – удома часник подрібніть і 
збийте блендером з жовтками, лимонним 
соком і сіллю. Влийте тонкою цівкою олію. 
Нехай соус постоїть в холодильнику кіль-
ка годин. Тоді перекладіть соус в зручний 
контейнер і візьміть з собою на пікнік. Ку-
ряче філе посоліть і підсмажте на грилі. Ба-
гет розріжте навпіл і змастіть його соусом 
айолі. Поріжте помідори та сир. Викладіть 
на багет помідори, сир, салат та підсмаже-
ну курку. Накрийте іншою половиною ба-
гета. Помістіть сендвіч на гриль, щоб на ба-
геті з'явила скоринка, а сир розплавився.

Брускетта з помідорами  
і базиліком

ПОТРІБНО: багет, помідори, базилік, 
часник - 1 зубчик, оливкова олія - 2 ч. л., ви-
нний оцет - 1 ч. л.

ПРИГОТУВАННЯ: поріжте багет та під-
смажте його до скоринки на грилі. Натріть 
підсмажений хліб зубчиком часнику. По-
ріжте дрібно помідори та базилік. Додай-
те оливкову олію та винний оцет, посоліть 
за смаком. Ретельно перемішайте. Накрий-

те миску харчовою плівкою і дайте настоя-
тись хвилин 5-10. Так помідори краще про-
сочаться ароматами олії, оцту і базиліку. 
Поверх золотистої скоринки хліба рівним 
шаром викладіть помідорову начинку.

М'ясо на пікнік

Секрет смачного шашлику 
– ховається у маринаді. 
Пропонуємо вам 5 варіантів 

маринаду, а також ще один – 
експрес-варіант, коли на пікнік ви 
вирішили піти спонтанно.

Маринад на основі цибулі  
та помідорів 

Цей маринад підійде для будь-якого 
сорту м'яса, навіть жирного. Час марину-
вання – 6-10 годин.

Один великий помідор натріть на круп-
ній тертці, ще два поріжте дрібними куби-
ками. Одну велику цибулину також на-
тріть, а дві дрібно порубайте. В овочеву 
масу додайте 3-4 подрібнених зубчики час-
нику, сіль і перець за смаком, також мож-
на додати ароматної зелені, наприклад, пе-
трушки, кінзи або базиліку.

У глибоку миску покладіть кілограм 
нарізаного м'яса, залийте його склянкою 
води і додайте цибулево-томатну суміш.

Гострий маринад 
Цей маринад найкраще підійде для 

свинини або телятини. Час маринуван-
ня – 5-8 годин.

Підігрійте на водяній бані 1-2 столових 
ложки меду. Коли він розтане, додайте до 
нього 3 столових ложки соєвого соусу, по 
1 чайній ложці кунжутного масла, свіжого 
або сухого імбиру, 2 розтертих зубчики час-
нику і червоний перець за смаком.

Отриманого маринаду має вистачити 
на кілограм м'яса.

Лимонний маринад 
Цей маринад ідеально підійде для ку-

рятини. Час маринування – 2-3 години.
Змішайте 1/2 чайної ложки чорного 

перцю, стільки ж кориці, по 1 чайній ложці 
паприки і солі і 2 чайні ложки сушених іта-
лійських трав. У спеції додайте 2 розтертих 
зубчики часнику і столову ложку лимонно-
го соку. Цієї суміші вистачить приблизно на 
півкілограма курячого філе.

Щоб шашлик вийшов особливо ніж-
ним, змішайте по 2 столових ложки лимон-
ного соку і оливкової олії і змащуйте цим 
складом м'ясо під час смаження.

Маринад на основі йогурту  
та каррі 

Цей маринад найкраще підійде для 
птиці або білого м'яса. Час маринуван-
ня – 2-3 години.

Склянку натурального нежирного йо-
гурту без добавок змішайте з 2 чайними 
ложками каррі і посоліть за смаком. У су-
міш додайте порізану зелену цибулю і по-
мідори чері. Замаринуйте м’ясо на 2-3 го-
дини.

Маринад для рибного 
шашлику

Цей маринад ідеально підійде до 
будь-якого сорту риби. Час маринуван-
ня – 1-2 години.

На півкілограма рибного філе візьміть 
одну середню цибулину і наріжте її кіль-
цями. Далі подрібніть 1-2 зубці часнику (в 
залежності від розміру) і дрібно порубай-
те невеликий пучок кропу. Все це змішай-
те, посоліть, поперчіть меленим білим пер-
цем і залийте столовою ложкою оливкової 
олії. Коли суміш буде готова, наріжте тон-
кими кільцями половину лимона, додай-
те його в маринад і тут же кладіть в нього 
шматочки риби.

Експрес-рецепт  
для маринаду 

Якщо ж ви вирішили поїхати на пікнік 
спонтанно і у вас немає 6-8 годин для ма-
ринування м’яса, не варто одразу вдавати-
ся до "важкої артилерії" і замочувати м’ясо 
в майонезі чи оцті. Таким маринадом ви 
тільки зіпсуєте шашлик.

До нарізаного м’яса додайте потерту 
цибулю, сіль, перець та інші спеції за сма-
ком. І залийте м’ясо мінеральною водою. 
За півгодини можете сміливо приступати 
до смаження.

Десерти на пікнік
Яблука з цукром і корицею

ПОТРІБНО: 1 кг яблук (віддайте пере-
вагу міцним сортам), сік 1 апельсина, цукор 
- 3 ст. л., мелена кориця - 1 ч. л.

ПРИГОТУВАННЯ:  соус для десерту 
бажано приготувати вдома. Змішайте сік 
апельсина та цукор, розігрійте, поки цу-
кор повністю розчиниться. Додайте кори-
цю та потримайте на вогні ще 1-2 хвилини. 
Залийте соус у маленьку баночку і візьміть 
з собою. Очистіть яблука від шкірки та по-
ріжте їх на четвертинки. Замочіть яблука у 
соусі та нанизайте їх на шампури. Готуйте 
на мангалі близько 5-6 хвилин.

Банани з шоколадом  
на мангалі 

ПОТРІБНО: банани (за кількістю осіб), 
шоколад - 1 плитка, зефір.

ПРИГОТУВАННЯ: розріжте банани по-
середині, щоб вийшли "човники". Начиніть 
банан шоколадом та зефіром. Загорніть ба-
нани у фольгу та обсмажте на решітці ман-
галу 5 хвилин. Перед подачею банани мож-
на посипати кокосовою стружкою або ко-
рицею.

Алкоголь на пікнік
Домашня сангрія

ПОТРІБНО: червоне вино - 0,7 л, питна 
вода - 0,7 л, цукор - 2 ст. л., 2 апельсини, 1 
лимон, лід.

ПРИГОТУВАННЯ:  наріжте фрукти кру-
жечками разом зі шкіркою. У ємність на-
лийте вино та воду, додайте цукор і добре 
перемішайте. Додайте нарізані фрукти. По-
давайте з льодом та шматочками фруктів.

Великдень - це завжди багато смачної їжі, яка не робить нас 
стрункішими. Основні свята вже позаду, і потрібно дати 
своєму організму перепочити. А якщо надворі травень, і зовсім 
скоро почнеться справжнє літнє тепло, то гріх просиджувати 
вихідні вдома. Гайда з нами у післявеликодню кулінарну 
мандрівку на природу. «Наш ДЕНЬ» пропонує меню на пікнік з 
оригінальних рецептів для смачних салатів, м’ясних страв, 
напоїв і навіть десертів, які зроблять ваш відпочинок ідеальним.
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Тернопільський  національний  економічний 
університет IV рівня акредитації відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту»
 ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ 

ВАКАНТНИХ ПОСАД:
ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ

 МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ (0,5 СТ.);
ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ЦИВІЛЬНОГО 

ПРАВА І ПРОЦЕСУ.
Вимоги до кандидатур на посади: професора - на-

уковий ступінь доктора наук;
доцента - науковий ступінь кандидата наук.  
Термін подання документів – один місяць з дня 

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

тора університету: заява про участь у конкурсі; осо-
бовий листок з обліку кадрів; автобіографія; засвідчені 
в установленому порядку копії документів про вищу 
освіту, наукові ступені і вчені звання; список наукових 
та навчально-методичних праць і винаходів. 

Додаткова інформація щодо основних функціональ-
них обов'язків, розміру та умов оплати праці надається 
кадровою службою. (Працівники ТНЕУ для участі у кон-
курсі подають заяву на ім'я ректора, оновлений список 
наукових та навчально-методичних праць).

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

Відповідно до рішення Тернопільської облас-
ної ради від 5 січня 2012 року №1312  «Про  по-
рядок надання в оренду, методику розрахунку  і 
порядок використання орендної плати за майно 
спільної власності територіальних громад сіл, се-
лищ, міст Тернопільської області» (зі змінами та 
доповненнями), Тернопільська обласна рада (м. 
Тернопіль, вул.М.Грушевського, 8) оголошує намір 
(конкурс) щодо оренди майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопіль-
ської області. Конкурс проводиться  за  принципом  
аукціону і полягає  у визначенні орендаря, який 
запропонував найбільшу орендну плату при за-
безпеченні  виконання  інших  умов  використання  
майна.

  1. Назва об’єкта оренди: частина приміщен-
ня холу адмінбудинку, загальною площею 3,2 кв.м 
(корисна площа - 2,0 кв.м, доля площ приміщень 
спільного користування - 1,2 кв.м).

2. Місцезнаходження:  м. Тернопіль, вул. М. 
Грушевського, 8. 

3. Балансоутримувач приміщення: управлін-
ня з експлуатації майнового комплексу Тернопіль-
ської обласної ради.

4.  Умови конкурсу: - сплата орендної плати; 
- використання об’єкта оренди за цільовим призна-
ченням без надання в суборенду; - забезпечення 
дотримання протипожежних норм  експлуатації 
об’єкта; - дотримання санітарно-екологічних норм 
експлуатації об’єкта; - відшкодування витрат ба-
лансоутримувача на утримання орендованого 
нерухомого майна і наданих комунальних послуг 
та послуг з охорони приміщення; - створення без-
печних та нешкідливих умов для обслуговування 
громадян; - забезпечення страхування орендовано-
го майна; - відшкодування  орендодавцю вартості 
проведення експертної оцінки  об’єкта  оренди та 
рецензування звіту про незалежну  оцінку майна.

5.  Цільове використання об’єкта оренди: 
розміщення банкомату.

6.  Початковий  розмір  орендної  плати  за  1 
кв.м  на  місяць за перший/базовий  місяць орен-
ди: 230,74 грн. (без урахування ПДВ).

Крок збільшення орендної плати – 10% почат-
кового розміру. 

7. Строк оренди: 5 (п’ять) років.

1. Назва об’єкта оренди: частина даху адмін-
будинку Тернопільської обласної ради, площею 
70,0 кв.м.

2.  Місцезнаходження:  м.Тернопіль, вул. М. 
Грушевського, 8.

3. Балансоутримувач майна: управління з 
експлуатації майнового комплексу Тернопільської 
обласної ради.

4.  Умови конкурсу: - сплата орендної плати; 
- використання об’єкта оренди за цільовим призна-
ченням без надання в суборенду; - забезпечення 
збереження орендованого майна; - забезпечення до-

тримання протипожежних норм  експлуатації об’єкта; 
- дотримання санітарно-екологічних норм експлуата-
ції об’єкта; - забезпечення безпечності конструкції 
при розміщенні обладнання; наявність дозволів, 
інших документів, якщо такі вимагаються чинним 
законодавством України на здійснення відповідного 
виду діяльності; - забезпечення страхування орендо-
ваного майна; - відшкодування  орендодавцю вартос-
ті проведення експертної оцінки  об’єкта  оренди та 
рецензування звіту про незалежну  оцінку майна.

5.  Цільове використання об’єкта оренди: 
розміщення обладнання базової станції оператора 
мобільного (стільникового) зв’язку (технічних за-
собів і антен операторів телекомунікацій, які нада-
ють послуги рухомого (мобільного) зв’язку, опера-
торів та провайдерів телекомунікацій, які надають 
послуги доступу до Інтернету).

6.  Початковий  розмір  орендної  плати  
на  місяць за перший/базовий  місяць оренди:  
3775,35 грн. (без урахування ПДВ).

Крок збільшення орендної плати – 10% почат-
кового розміру. 

7. Строк оренди: 5 (п’ять) років.

1. Назва об’єкта оренди: частини двох май-
данчиків з асфальтобетонним покриттям, площею 
29,4 кв.м, та площею 50,9 кв.м, що примикають до 
приміщення гаража лікарні.

2.  Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул.Тро-
лейбусна, 14.

3. Балансоутримувач приміщення: Терно-
пільська обласна комунальна клінічна психоневро-
логічна лікарня.

4.  Умови конкурсу: - своєчасна сплата оренд-
ної плати; - використання об’єкта оренди за ці-
льовим призначенням без надання в суборенду; 
- забезпечення дотримання протипожежних норм  
експлуатації об’єкта; - забезпечення дотримання 
санітарно-екологічних норм експлуатації об’єкта; 
- відшкодування витрат балансоутримувача на 
утримання орендованого нерухомого майна і на-
даних комунальних послуг та послуг з охорони 
об’єкта; - забезпечення облаштування території 
у відповідності до норм безпеки; - забезпечення 
страхування орендованого майна; - відшкодуван-
ня  орендодавцю вартості проведення експертної 
оцінки  об’єкта  оренди та рецензування звіту про 
незалежну  оцінку майна.

5.  Цільове використання об’єкта оренди: 
розміщення складу.

6.  Початковий  розмір  орендної  плати  
на  місяць за перший/базовий  місяць оренди: 
382,18 грн. (без урахування ПДВ).

Крок збільшення орендної плати – 10% почат-
кового розміру. 

7. Строк оренди: 5 (п’ять) років.

1. Назва об’єкта оренди: приміщення дру-
гого поверху лікувально-виробничих майсте-

рень (поз.3-9), площею 195,6 кв.м, та доля площ 
приміщень спільного користування першого та 
другого поверхів (поз.1-29,30,ІІІ та поз.3-15,16-
17,18,19,22,21¹, V, VI), площею 26,5 кв.м.

2.  Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул.Тро-
лейбусна, 14.

3. Балансоутримувач приміщення: Терно-
пільська обласна комунальна клінічна психоневро-
логічна лікарня.

4.  Умови конкурсу: - своєчасна сплата оренд-
ної плати; - використання об’єкта оренди за ці-
льовим призначенням без надання в суборенду; 
- забезпечення збереження орендованого майна; 
- проведення систематичного поточного ремонту 
орендованих приміщень; - забезпечення дотриман-
ня протипожежних норм  експлуатації об’єкта; - за-
безпечення дотримання санітарно-екологічних та 
епідеміологічних норм експлуатації об’єкта; - від-
шкодування витрат балансоутримувача на утри-
мання орендованого нерухомого майна і наданих 
комунальних послуг та послуг з охорони об’єкта; 
- створення безпечних та нешкідливих умов пра-
ці та обслуговування громадян; - забезпечення 
страхування орендованого майна; - відшкодуван-
ня  орендодавцю вартості проведення експертної 
оцінки  об’єкта  оренди та рецензування звіту про 
незалежну  оцінку майна.

5.  Цільове використання об’єкта оренди: 
розміщення швейного цеху.

6.  Початковий  розмір  орендної  плати  за  1 
кв.м  на  місяць за перший/базовий  місяць орен-
ди: 25,07  грн. (без урахування ПДВ).

Крок збільшення орендної плати – 10% почат-
кового розміру. 

7. Строк оренди: 5 (п’ять) років.
Фізичні та юридичні особи, які бажають взяти 

участь у конкурсі, подають до Тернопільської об-
ласної ради заяву.

До  заяви додаються такі документи:
1.Заявник-підприємство:
- належним чином завірену копію витягу, ви-

писки з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб - підприємців або копію свідо-
цтва про державну реєстрацію суб'єкта підприєм-
ницької діяльності (за наявності), інший документ 
що засвідчує проведення державної реєстрації 
суб'єкта господарювання;

- належним чином завірену копію статуту;
- належним чином завірену довідку з відповід-

ного територіального органу Державної фіскальної 
служби України про стан розрахунків з бюджетом 
(дійсну на дату проведення конкурсу); 

- відомості з Єдиного державного реєстру під-
приємств та організацій України (ЄДРПОУ); 

- належним чином завірену копію витягу з Ре-
єстру платників єдиного податку, свідоцтва про 
сплату єдиного податку або свідоцтво платника по-
датку, інший документ, що посвідчує взяття на об-

лік у Державній фіскальній службі України;
- баланс за  останній звітний період і попере-

дній календарний рік;
- інші відомості про учасника конкурсу згідно з 

умовами конкурсу;
- письмові зобов’язання (пропозиції) щодо ви-

конання умов конкурсу та цінова пропозиція (у 
двох окремих запечатаних конвертах).

2. Заявник-фізична особа-підприємець:
- належним чином завірену копію витягу, ви-

писки з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб - підприємців або копію свідо-
цтва про державну реєстрацію суб'єкта підприєм-
ницької діяльності (за наявності), інший документ 
що засвідчує проведення державної реєстрації 
суб'єкта господарювання;

- належним чином завірену довідку з відповід-
ного територіального органу Державної фіскальної 
служби України про стан розрахунків з бюджетом 
(дійсну на дату проведення конкурсу); 

- належним чином завірену копію витягу з Ре-
єстру платників єдиного податку, свідоцтва про 
сплату єдиного податку або свідоцтво платника по-
датку, інший документ, що посвідчує взяття на об-
лік у Державній фіскальній службі України;

- належним чином завірену копію паспорта та 
ідентифікаційного номера;

- інші відомості про учасника конкурсу згідно з 
умовами конкурсу;

- письмові зобов’язання (пропозиції) щодо ви-
конання умов конкурсу та цінова пропозиція (у 
двох окремих запечатаних конвертах).

3. Заявник-неприбуткова організація:
- належним чином завірену копію документа, 

що посвідчує проведення державної реєстрації;
-  належним чином завірену копію статуту;
- довідку з відповідного територіального по-

даткового органу про взяття на облік  платника по-
датку як неприбуткової організації;

- інші відомості про учасника конкурсу згідно з 
умовами конкурсу;

- письмові зобов’язання (пропозиції) щодо ви-
конання умов конкурсу та цінова пропозиція (у 
двох окремих запечатаних конвертах).

Конкурс   відбудеться  22 травня 2019 року о 
12.00 год. в адміністративному будинку  Терно-
пільської   обласної   ради (каб. 531).

Документи  приймаються  до 13.00 год.  20 
травня 2019 року в кабінеті  647 виконавчо-
го апарату Тернопільської  обласної ради  по 
вул.М.Грушевського, 8. 

Додаткова інформація за телефоном: 25-66-33.
Голова конкурсної комісії 

В.М.ФИДРИН
Секретар  конкурсної комісії

О.Є.ЛЮБІНСЬКИЙ 

Інформує конкурсна комісія Тернопільської обласної ради з  проведення конкурсу на право оренди 
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області:

ОГОЛОШЕННЯ про намір щодо надання в оренду майна спільної власності територіальних
 громад сіл, селищ, міст Тернопільської області

ТзОВ ВКФ "Інпромсервіс ЛТД" запрошує працівників 
для роботи на шлакоблочній дільниці.

Надається проживання. Соціальний пакет. 
Заробітна плата від 10 000 грн.

Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Юності 37-А
Тел./факс: (0342) 55-48-71, 55-47-31.

Моб.: (067) 343-17-80.

+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)

Продаю 
Корову. Ціна договірна. Телефонувати: (067) 278-

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

Скутер у хорошому стані, 2-місний, з документами. 
Можлива доставка. Ціна 10500 грн. м. Тернопіль. Теле-
фонувати: (096) 655-55-40. 

Газоблоки, піноблоки від виробника, м. Тернопіль. Хо-
роша якість, недорого. Можлива доставка, безкоштовне 
складування. Телефонувати: (067) 925-87-31. 

У Тернополі найбільше 
людей обрали сімейного 

лікаря

Наш обласний центр – лiдер 
зa кiлькiстю пiдписaних 
деклaрaцiй iз сiмейними 

лiкaрями. Прo це пoвiдoмили у прес-
службi Тернoпiльськoї мiськрaди.

Тaк, стaнoм нa кінець квiтня 2019 рoку 
у Тернoпoлi пiдписaнo 195 489 деклaрaцiй 
з сiмейними лiкaрями, терaпевтaми i 
педiaтрaми.

Зa дaними Держaвнoї служби стaтистики 
Укрaїни, це стaнoвить 89,41% нaселення мiстa.

«Як пoвiдoмляють у Нaцioнaльнiй службi 
здoрoв’я Укрaїни, цей пoкaзник є нaйвищим 
пoкaзникoм серед мiст i oблaсних центрiв в 
Укрaїнi з нaселенням пoнaд 70 тис. жителiв. 

До слова, 27 з половиною мільйонів лю-
дей підписали декларації із сімейним ліка-
рем. Кінцевого терміну підписання декла-
рації з сімейним лікарем не існує. ЇЇ можна 
підписати під час планового візиту у будь-
який час. Лікаря можна обрати в будь-якому 
медзакладі, незалежно від місця прописки 
чи проживання, проте він має бути приєдна-
ним до системи «Електронне здоров’я».



№17 (302) /3 травня-7 травня 2019 р. Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Вітання16 nday.te.ua

Замовити вітання для своїх 
рідних, близьких та друзів 

можна безпосередньо  у 
редакції  

тижневика “Наш ДЕНЬ“  
або за телефоном 

тел. (068) 364-08-54
Ціна привітання - 

від 100 грн.
 Для передплатників 

" Нашого ДНЯ" - знижки.

ГОРОСКОП
З 3 по 7 травня

ОВЕН
Не варто поспішати, краще пус-
тити все на самоплив і надати 
вищим силам вирішувати за вас. 
Самотнім людям удасться знайти 
свою другу половинку i влашту-
вати сiмейне життя.

ТЕЛЕЦЬ 
Ви сповнені енергії, тож впораєте-
ся з усіма проблемами, викорис-
тавши свою енергію для досяг-
нення цілей і роботи над новими 
проектами. Попереду вигідні про-
позиції i кар’єрне зростання.

БЛИЗНЮКИ 
Вам варто зробити все можливе, 
щоб зосередитися на просуванні 
своєї кар’єри. Після того, як ваші 
професійні зобов’язання і справи 
будуть улагоджені, у коханнi все 
влаштується.

РАК 
На особистому фронті правити-
муть спокій і стабільність. Часом 
вам навіть здаватиметься, що 
амурні справи протікають надто 

спокійно та врівноважено, але по-
вірте, це на краще.

 ЛЕВ 
Великим плюсом у будь-яких сто-
сунках є те, що ви вчитеся розумі-
ти себе і свого партнера набагато 
краще, ніж раніше. Також є ймо-
вірність, що дружні стосунки мо-
жуть перерости в романтичні.

 ДІВА 
Тиждень обіцяє вдалі перспекти-
ви та вигідні пропозиції. Не бійте-
ся брати кермо влади у свої руки. 
Таке завзяття позначиться на фі-
нансах - їх стане більше.

 ТЕРЕЗИ 
Варто більше уваги приділяти 
близьким і друзям. Ваші стосун-
ки дуже важливі в цей час. Саме 
близькі люди допоможуть впора-
тися з будь-якими проблемами на 
роботі та в особистому житті.

СКОРПІОН 
Радимо змінити звичнi стосунки. 
Вирушайте в романтичну поїздку 
або невеликий уїк-енд удвох, це 
трохи змінить ваші застояні по-
чуття. Здивуйте свого партнера 
несподіваними сюрпризами та 
пропозиціями.

СТРІЛЕЦЬ 
Незабаром очікується пік у ва-
шій роботі: вигідні пропозиції та 
успішні угоди вам гарантовано. 
Ближче до лiта буде затишшя: в 
цей час ви можете взяти відпустку 
і поєднати корисне з приємним.

КОЗЕРІГ 
Вдалий перiод для навчання та 
підвищення кваліфікації. Можете 
здати на права або відвідати кур-
си. Зробіть те, що давно хочеться, 
потрібно щось змiнити у своєму 
життi.

 ВОДОЛІЙ 
Вам варто навчитися довіряти 
близьким людям, щоб уникнути 
непорозумiнь. Тим, у кого є дру-
га половинка, варто не забувати 
про особисте «я» партнера і не  
обмежувати його свободу.

РИБИ 
Вам буде важко розставити пріо-
ритети. На кону - особисте життя 
та робота. Невдовзi ви зможете 
остаточно визначитися з вибо-
ром. Для багатьох представників 
знаку це буде перiодом нових по-
чинань.

Вітаємо!
працівників Почаївського 

психоневрологічного будинку-інтернату 
іменинників травня !

Оксану Горевич, Наталію Шилінську, 
Юрія Бистрицького, Ірину Зінкевич, 
Тетяну Іващук, Руслану Антонюк, 

Юлію Цісар, Іванну Швець, 
Оксану Широку, Юрія Пташнюка, 
Тетяну Бойко, Любов Камінську, 

Надію Грудіну 
Нехай приносить задоволення робота,
І гаманець товстіє від зарплати.
Щоб працювати не доводилось в суботу,
Відпусток й вихідних було багато.
Хай успіх переслідує у справах,
А щастя й затишок нехай чекають вдома.
Життя хай має веселкові барви,
Не знає доля ні турбот, ні втоми!

З повагою,
 колектив Почаївського 

психоневрологічного
 будинку-інтернату.

Вітаємо!
Доброго чоловіка і зятя, турботливого 

батька, ласкавого дідуся
Анатолія Васильовича Шведа

з Великих Вікнин
з 55-річчям!

Бажаємо щиро здоров’я міцного,
Невичерпної сили, як в добрі часи,
Веселої пісні, дотепного жарту,
І щастя земного – з роси і води.
Хай літа цвітуть під мирним небом 
У добрі і спокої – до ста.
Хай Господь дає усе, що треба,
Душу благодаттю огорта… 
Хай вірний ангел береже повік,
Вогонь зорі, що долею зоветься,
Життя, неначе вишитий рушник,
Багрянцем калиновим усміхнеться. 
Хай радість приносить кожна хвилина,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай Бог посилає удачі, спокою і миру
На многії і благії літа! 

З любов’ю і повагою - дружина Леся, діти 
Надія і Микола,  Михайло і Катерина, внуки 

Аня та Олександр, теща Віра.

Вітаємо!
Марію 

Романівну 
Яночко

з Вікнин на 
Збаражчині

з Днем народження!
Дочко, прийми від нас 
вітання щирі,
Бажаєм миру, радості, добра
І гарного світлого Великодня!
Хай сонечка світить із ясного неба,
Бажаємо всього, чого тільки треба:
Міцного здоров’я і теплого сонця,
Хай стукає радість у кожне віконце.
Ласкавої долі і довгого віку,
Усяких гараздів і щастя без ліку.
Добра і любові зичим багато,
Хай дім обминає всяка біда,
І будуть веселими будні і свята.
Хай Господь Бог Тебе благословляє,
Живи в любові, щасті, будь здорова.
Під Матінки Божої світлим покровом.

З повагою і любов’ю – мама Лєна, вітчим 
Володимир, сестри Вікторія, Лідія і Надія з 

Володимиром, дідусь Василь, бабуся Маруся і 
вся велика родина. 

Вітаємо!
Доброго  чоловіка, люблячого 

тата, дідуся і прадідуся
 Броніслава Антоновича 

Савича
із Плотичі Козівського району

З 80-річчям!
На килимі життя, 

немов пахуча м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата.
Нехай вона повік не одцвітає,
Хай щастя Вашу долю не минає.
 Ви – наша опора, любові скарбниця,
Добра й милосердя бездонна криниця. 
Хай Вас обминають печалі й тривоги,
Хай стеляться довгі, веселі дороги.
Ми просимо в Бога Вам років  без ліку,
Здоров’я міцного і щастя довіку.
Хай серце не знає печалі й розлуки,
Хай втіху приносять і діти, й онуки.
Хай правнучок милий Вас обіймає,
А Матінка Божа завжди в опіці має!
Хай доля й надалі щасливою буде,
Нехай поважають і люблять Вас люди!

 З повагою - дружина Надія, син Андрій з дружиною Світла-
ною, дочка Галина з чоловіком Ігорем, син Василь з дружи-

ною Наталею, онуки Галина, Іринка, Марія, Соломія, Василь, 
Назар, Юля, правнучок Олександр.   

Вітаємо!
Наймиліше сонечко, 

нашу квітку-донечку
Олівію Луцик
із с. Великі Вікнини

 Збаразького району
з Днем народження!

Зайчик пісеньку співає,
Крутить лапками педалі.
Тортик, спечений для Тебе,
Він везе велосипедом. 
Йде за ним важлива дата:
Один рочок – оце свято!
Рости, ангелочку, на щастя матусі,
На радість татові, рідним усім, прабабусі.
Хай тобі всміхається доленька ясненько,
Бог оберігає маленьке серденько!
Щоб в житті не знала горя і біди,
Щоб Тобі щастило всюди і завжди!
Хай цілує Тебе у щічки весна,
А Мати Небесна покровом надійним своїм огорта!

З любов’ю – мама Катя,
 тато Льоня, 

Сергій, Софія, хресна Валя, 
прабабуся Марія.

Вітаємо!
Любу нашу донечку і 

внучку, сестричку та 
племінницю

Ірину Горошко 
з Вікнин Збаразького 

району
з Днем народження, яке 

вона святкуватиме 6 
травня!

З десятим роком ми Тебе вітаєм,
Добра і радості бажаєм.
Здоров’я міцного – на усі літа,
Хай в серці квітне доброта.
Наша рідна дівчинко, наше ясне сонечко,
Успіх хай проміниться у Твоє віконечко.
Дощиком яснесеньким пада з неба щастя, 
Хай Тобі, Іринко, все на світі вдасться!
Виростай здоровою, мудрою, слухняною,
Щоб завжди пишалися Твої тато з мамою.
Хай для Тебе буде гарна кожна днина,
Дорогенька донечко, будь завжди щаслива! 
Щоб було життя Твоє – наче повна чаша,
Сонця і тепла Тобі, ювілярко наша! 

З любов’ю - мама, тато, дідусі, бабусі, прадідусь, пра-
бабуся, дядьки Ярослав і Тарас, дядько Сашко з сім’єю, 
тьотя Лариса з сім’єю, сестричка Марічка й Анютка, 

братик Володя.

Вітаємо!
Дорогих сватів, доля яких закинула, на 

жаль, у чужий край,
Івана та Ольгу Ониськівих

з Тернополя 
з річницею їхнього весілля!

Хай життя подружнього стежина
Буде радістю і щастям вкрита,
Хай кохання ватра незгасима
Зігріває Вас узимку й влітку!
Будьте вірні у своїй любові,
ЗатишкуВам у серцях і в хаті,
Хай Господь благословляє долю,
Повну світла, на добро багату!
Хай Матінка Божа, Цариця Свята, 
Дарує Вам щедрі і многії літа!

З повагою – свати Валя та Андрій Демчуки.




