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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

8 травня - хмарно з проясненням, мож-
ливий дощ, вночі 5-7, вдень 9-11 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.44, захід - 20.45. 

9 травня - хмарно, без опадів, вночі 4-7, вдень 10-13 
градусів тепла. Схід сонця - 5.43, захід - 20.47. 

10 травня - хмарно, вдень можливий дощ, вночі 6-7, 
вдень 11-13 градусів тепла. Схід сонця - 5.41, захід - 20.48. 

11 травня - хмарно з проясненням, вдень можливий 
дощ, вночі 7-8, вдень 11-14 градусів тепла. Схід сонця - 
5.39, захід - 20.49. 

12 травня - хмарно з проясненням, без опадів, вно-
чі 6-7, вдень 13-17 градусів тепла. Схід сонця - 5.38, за-
хід - 20.51. 

13 травня - хмарно, можливий дощ, вночі 9-10, вдень 
12-17 градусів тепла. Схід сонця - 5.37, захід - 20.52. 

14 травня - хмарно, можливий дощ, вночі 8-9, вдень 
13-17 градусів тепла. Схід сонця - 5.35, захід - 20.54.

Погода в Тернополі й області

Дорогі матері Тернопільщини!
Від щирого серця вітаю Вас  
із світлим та щирим святом – 

Днем матері!
Ви даруєте нове життя – найвищу цінність 

на світі,  передаєте дитині всю мудрість сво-
єї душі, тепло свого серця. Ваша материнська 
любов не знає страху, сумнівів, розрахунків – 
вона найсвятіша. Куди б не закидала нас доля, 
завжди відчуваємо її опіку, молитву за наше 
щасливе життя. 

Доземний уклін тим матерям, які виховали  мужніх та справжніх па-
тріотів – синів та доньок, які стали на захист нашої землі та боронять її 
від агресора.

У вічному боргу ми перед тими матерями, чиї діти зійшли на Небеса, від-
стоюючи  демократичні цінності,  цілісність та незалежність нашої дер-
жави. Пам’ятаємо та молимося за їхні світлі душі. 

Нехай Вас береже Господь!  Слава Вам, матері України! 
З повагою, голова обласної ради 

Віктор ОВЧАРУК.

Ви даруєте нове життя – найвищу цінність 

завжди відчуваємо її опіку, молитву за наше 

У неділю - День матері

На фото Івана Пшоняка: подружжя  Ярослава та Оксани Калських  
з донечкою Настею з Тернополя.

Це – третє за популярністю свято в світі після Різдва і Великодня. День 
матері – хороший привід нагадати мамі, що вона потрібна і важлива. 
Вітаємо наших читачів і читачок, адже це свято кожного з нас.
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Президент України, 
Верховний 
Головнокомандувач Петро 

Порошенко наголошує, що саме 
нові Збройні Сили України в 
нинішніх умовах є гарантом тих 
перетворень, які відбувалися і 
відбуваються в нашій державі.

«Перебуваючи разом з вами тут, 
в Авдіївці, ще і ще раз наголошую, що 
гарантом збереження української дер-
жавності та усіх перетворень в країні є 
нові Збройні Сили України. Вони, наро-
дившись в полум’ї війни з російським 
агресором, за останні роки дуже суттє-
во наростилися, зміцнилися і загарту-
валися», - сказав Глава держави під час 
спілкування з військовослужбовцями 
ООС у Донецькій області.

Він повідомив, що на командному 
пункті заслухав доповідь Командувача 
Об’єднаних сил щодо ситуації в районі 
проведення ООС. «Ми всі чітко усвідом-
люємо, що Росія жодним чином не від-
мовилася від своїх агресивних намірів, 

а наша держава, на жаль, продовжує пе-
ребувати в небезпеці. І за цих неймовір-
но складних умов воїни Збройних Сил 

героїчно і стійко виконують бойові за-
вдання, утримуючи визначені рубежі», 
- додав Петро Порошенко, зауваживши, 

що, на жаль, щоденно ми платимо за 
це непомірно високу ціну – життям та 
здоров’ям наших українських героїв.

Президент зазначив, що за п’ять 
років здійснив майже 40 робочих поїз-
док на Схід, із них – 25 на лінію фронту. 
«Сьогодні, напевно, цей мій візит остан-
ній як Президента. Я як Президент хочу 
подякувати кожному воїну і вклонити-
ся за вашу велику ратну справу. Україна 
знає вас як героїв, мужніх, самовідда-
них, відданих  країні та народові. Ви за-
вжди готові бути попереду, там, де най-
важче. Як справжні сини своєї Вітчизни 
ви добровільно виступили на її захист, 
і від її імені я щиро дякую вам за це», - 
сказав Глава держави, звертаючись до 
військових.

Свого наступника на посаді Пре-
зидента Петро Порошенко закликав 
«не повторювати помилок його попе-
редників і належним чином дбати про 
Збройні Сили України». «Бо сильна ар-
мія за будь-яких обставин захистить 
Україну»,  - наголосив він.

Впродовж останніх чотирьох 
років пріоритетним 
завданням було з’єднати 

Тернопільщину якісними 
автошляхами із усіма сусідніми 
областями. На цьому наголосив 
голова ТОДА Степан Барна під час 
робочої поїздки у Кременецький 
район, де він проінспектував 
хід реконструкції автомобільної 
дороги М-19 в частині Тернопіль-
Кременець-Дубно.

 «Для нас важлива ця магістраль, 
оскільки вона з’єднує Тернопіль з між-
народною трасою Київ-Чоп. Постановою 
Кабінету Міністрів від 6 лютого 2019 
виділено 270 мільйонів гривень на за-
вершення реконструкції цієї ділянки», – 

проінформував очільник області.
Наразі на дорозі Тернопіль-

Кременець міжнародної траси М-19 
проводять роботи на двох ділянках: на 
відрізку Білокриниця-Кременець шляхо-
вики уклали 1400 тонн асфальтобетону 
вирівнюючим шаром та біля повороту на 
автодорогу Кременець-Біла Церква до-
рожники проводили фрезування старого 
покриття на ділянці 2,8 км та ресайклінг 
1,2-кілометрового відрізку.

Додамо, що торік за рахунок дер-
жавних коштів повністю оновили траси 
Тернопіль – Львів (Н-09), Тернопіль-
Підволочиськ (М-12) та обхід Тернопо-
ля (Р-41). Тепер залишається з’єднати 
Тернопіль з Чернівцями та Івано-
Франківськом. 

Гарантом збереження української державності та усіх 
перетворень в країні є нові Збройні Сили України – Президент

На ремонт траси Тернопіль – 
Кременець цього року 
виділено 270 млн. грн. 

Згідно із законом, від 24 
травня поліція почне 
зупиняти, штрафувати 

та відправляти нерозмитнені 
авто на штрафмайданчики. 
Залежно від строку порушення 
митних правил доведеться 
заплатити від 8,5 до 170 тисяч 
гривень. Чому слід поспішити із 
розмитненням авто з іноземною 
реєстрацією, і до чого готуватись 
в іншому випадку, дізнавались 
експерти Центру громадського 
моніторингу та контролю.

Можливості пільгового 
періоду

За офіційними даними Державної 
фіскальної служби, станом на листо-
пад минулого року в Україні перебува-
ло близько 640 тисяч нерозмитнених 
авто на єврономерах. За неофіційною 
статистикою, в країну завезли понад 2 
мільйони нелегальних авто. Аби зупи-
нити навалу машин з-за кордону, 8 лис-
топада Верховна Рада ухвалила закони 
про розмитнення авто на єврономерах 
(№8487 та №8488). Вони передбачають 
зменшення митного акцизу, а також по-
силення відповідальності за порушення 
правил транзиту. На легалізацію автівки 
на іноземних номерах українці отрима-
ли півроку – до 25 травня.

Перші три місяці перехідного періо-
ду власники могли розмитнити авто із 
50% знижкою. Як свідчить статистика, з 
листопада по лютий українці оформили 
218 тисяч транспортних засобів і спла-
тили до бюджету 13,6 млрд грн. Експер-
ти зауважують, що більше ніж третина 
розмитнених автівок за кілька місяців 
– це хороший результат.

«Черги на кордонах практично зни-
кли. Тому що ті люди, які жили в при-
кордонних районах, вони постійно по-
винні були раз в п’ять діб виїжджати і 
заїжджати. І тим самим створювали ве-

личезну чергу», – підсумовує результати 
пільгового періоду голова Державної 
прикордонної служби Петро Цигикал.

Найбільше автомобілів оформили на 
Київській митниці – понад 20 тисяч, на 
Волинській – 15 тисяч, на Закарпатській, 
Львівській та Чернівецькій – приблиз-
но по 10 тисяч авто. Розмитнювали як 
старі та дешеві автомобілі, так і премі-
альні авто. Найдорожчою розмитненою 
машиною став Porsсhe 911 Turbo S 2013 
року вартістю 83 тисячі доларів, за яку 
власник сплатив 766 тисяч гривень по-
датків. Проте більшість автівок мала вік 
10-20 років із вартістю розмитнення у 
40-50 тисяч гривень.

Пільговий період закінчився 22 лю-
того, але час розмитнити авто все ще є. 
Це можна зробити до 23 травня, спла-
тивши повну вартість акцизу. До цієї 
дати штрафи ще не діятимуть.

Розмитнення або штраф
У фіскальній службі наголошують, 

що наприкінці травня ухвалені зако-
ни запрацюють повною мірою, і набуде 
чинності ціла низка обмежень і штрафів. 
Поліція буде зобов'язана зупиняти авто, 
які порушили термін транзиту. Отриму-
вати інформацію про порушення право-
охоронці зможуть із митних баз, до яких 
вони отримають доступ з 1 травня.

Істотно зростуть і розміри штрафів. 
Якщо водія зупинять за кермом нероз-
митненого авто, то штраф становитиме 
8,5 тисяч гривень. Другий раз за таке ж 
порушення доведеться заплатити вже 
17 тисяч гривень, крім цього, можуть по-
збавити водійських прав на рік. За про-
строчення дозволеного періоду більше 
ніж на 30 днів доведеться заплатити 170 
тисяч гривень. Рішення про штраф ухва-
люють митні органи, вони ж можуть за-
мінити штраф на конфіскацію.

В уряді сподіваються, що високі 
штрафи допоможуть дисциплінувати 
водіїв і побороти тіньові схеми завезен-
ня авто в Україну.

КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ РОЗМИТНЕННЯ: 
чого очікувати власникам 

«євроблях»?
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У п’ятницю, 3 травня, голова 
облдержадміністрації Степан 
Барна зустрівся із головами 

об’єднаних територіальних 
громад. Під час зустрічі 
обговорювали питання реалізації 
проектів у найближчий час. 

«Сьогодні реформа децентралізації є 
успішною на Тернопільщині. Ми маємо 
чимало фінансово спроможних та успіш-
них громад. У такому ж напрямку пови-
нна працювати вся область», – зауважив 
голова ТОДА, звертаючись до керівників 
громад.

Також він наголосив, що держава 
впродовж останніх трьох років активно 
підтримувала об’єднані територіальні 
громади. Зокрема для розвитку інфра-
структури ОТГ за цей час Тернопільщина 
отримала 347 мільйонів гривень. 

«За ці кошти було реалізовано 577 
інфраструктурних проектів. За ініціати-
вою Прем’єр-міністра України Володими-
ра Гройсмана розроблено законопроект 
щодо продовження надання субвенції 
ОТГ впродовж наступних п’яти років, по-
чинаючи з наступного після об’єднання. 
Загалом, у 2019 -ому громади Тернопіль-
ської області отримають 97 мільйонів 

гривень. Це дасть можливість провести 
відповідні заходи для реалізації нових 
ініціатив. Тому звертаюся до всіх голів 

громад бути активними та включатися у 
реалізацію нових проектів», – підкреслив 
Степан Барна. 

Додамо, що голови об’єднаних тери-
торіальних громад вже працюють над 
розробкою проектів. 

У 2019-ому громади Тернопільщини також отримають 
кошти на реалізацію інфраструктурних проектів 

У Тернопільській 
спеціалізованій школі 
І-ІІІ ступенів №5 з 

поглибленим вивченням 
іноземних мов організували 
великодню виставку «Котися, 
писанко». Це свято відбувається 
у закладі вже багато років 
поспіль у світлий четвер 
з ініціативи вчительки 
образотворчого мистецтва 
Галини Степанівни Гаргури. 

Цьогоріч передвеликоднє дійство 
було особливо багате на цікаві ідеї та 
позитивні емоції. У вестибюлі закладу 
можна було побачити яскраві писанки, 
капанки, дряпанки, цікаві композиції, 
оригінальні кошики, паски. Їх виго-
товили учні разом з батьками і вчи-
телями. До прикладу, учні 6-А разом з 
вчителькою оформили два великодні 
деревця. А от школярі 3-Б класу разом 
із своєю вчителькою Світланою Стаси-
шин створили композицію, яка відо-

бражає справжню суть свята Велико-
дня.

- Ми вирізали з пінопласту півника, 
а всередину поставили гніздечко з яй-
цями, - розповідає Світлана Йосипівна. 

– Багато людей питали, чи будем роз-
мальовувати композицію. Та ми вирі-
шили не робити цього і у такий спосіб 
символічно продемонструвати, що суть 
Великодня не у ажіотажі і зовнішньому 
антуражі, а  те, що у нас у душі, вну-
трішнє сприйняття свята. 

Вчителі трудового навчання Богдан 
Головацький і Інна Кадуліна презен-
тували оригінальні вироби із дерева, 
зокрема у стилі «стріт-арт». Також від-
бувався майстер-клас із писанкарства. 
Галина Гаргура презентувала свої ві-
рші із збірки «Відлуння душі»  з влас-
ними ілюстраціями. 

Спільними зусиллями учнів та бать-
ків організували Великодній ярмарок, 
на якому всі охочі змогли придбати со-
лодкі смаколики. Діти вдома разом з 
рідними готували домашню випічку, а 
за виручені кошти придбають необхід-

ні речі для дітей-сиріт з тернопільсько-
го дитбудинку «Малятко». 

- У нашій школі щороку відбуваєть-
ся багато благодійних ярмарок, - роз-
повідає учениця 8 класу  Ярина Пинда. 
– Зазвичай, вони тематичні і присвя-
чені до конкретних свят. Аби створити 
особливу атмосферу, ми створюємо де-
корації. Такі заходи чудова можливість 
проявити себе і зробити добру справу. 

- Усі кошти, які вдалося виручити із 
продажу солодощів, ми збираємо разом 
і вирушаємо у сиротинець, - додає вось-
микласниця Анастасія Рега. – Коли ми 
приходимо, діти відразу біжать нам на-
зустріч. Ми граємось з ними, приноси-
мо їм подарунки та необхідні речі. 

Першокласникам під час ярмарку 
вдалося зібрати найбільше коштів – 
1600 гривень. 

- Нам оголосили про ярмарок, тож 
ми відразу ж розповіли обов’язки серед 
батьків, -  розповідає одна з мамів пер-
шокласників Тетяна Васильків. – Одні 
пекли, інші збирали кошти. Це були і 
пасочки, і  тістечка, і  піца, і желе. При-
ємно долучитися до доброї справи. 

Галина Гаргура переконана, такі 
заходи дуже потрібні, адже вони 
об’єднують шкільну родину, відроджу-
ють українські традиції та дарують 
особливе відчуття свята. 

Юля ТОМЧИШИН.

Добрі справи до Великодня
Тернопільські школярі організували благодійний ярмарок, 

майстер-класи з писанкарства і виставку святкового декору
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Ольга 
ЧОРНА.

У зв’язку з монетизацією 
субсидій 105 тисяч родин 
Тернопільщини отримують 

119 мільйонів грн. у місяць для 
оплати комунальних послуг. 

- Вже у травні розпочинається ви-
плата готівкової субсидії за квітень, 
- розповів директор департаменту со-
ціального захисту населення Терно-
пільської ОДА Вадим Боярський під час 
брифінгу. – Але, через завершення опа-
лювального періоду в середині квітня, 
готівкову субсидію отримають 92 тис. 
домогосподарств на суму 81 млн. грн. З 
них - 75,4% одержувачів є пенсіонерами 
і отримають кошти на пенсійні рахунки 
або через «Укрпошту». Інші 24,6% отри-
мують готівку в «Ощадбанку». 

Щороку у травні відбувається про-
цес перепризначення субсидій на новий 
рік. Вони будуть перераховані автома-
тично практично усім. 

- Повторно з документами – заявою 
та декларацією про доходи – у травні 
в управління соціального захисту на-
селення необхідно буде звернутися: 
орендарям житла, внутрішньо пере-
міщеним особам, тим сім’ям, яким суб-
сидію було призначено не на всіх заре-
єстрованих, а фактично проживаючих 
в помешканні осіб, сім’ям, де є непра-
цюючі люди працездатного віку, в яких 
або відсутні доходи, або вони менші від 
мінімальної заробітної плати, сім’ям, 
в який відбулися зміни у складі сім’ї 
протягом останнього року, - зазначив 
Вадим Боярський. - Літню субсидію 
розраховуватимуть на основі доходів 

громадян, отриманих у 3-4 кварталах 
2018 року. Допомогу на опалювальний 
сезон 2019-2020 рр. – на основі доходів 
1-2 кварталів 2019 року.

Слід зазначити, що житлова субсидія 
не призначається (у тому числі на на-
ступний період), якщо у родини є про-
термінована понад місяць (на дату на-
дання такої інформації) заборгованість 
з оплати житлово-комунальних послуг, 
витрат на управління багатоквартир-
ним будинком, загальна сума якої пере-
вищує 340 гривень на день звернення 
за призначенням житлової субсидії. 

Увага! Не береться до уваги заборго-
ваність за послугу з постачання та роз-
поділу природного газу, що нарахована 
виконавцем комунальної послуги з по-
силанням на рішення суду щодо норм 
споживання природного газу побуто-
вими споживачами у разі відсутності лі-

чильників газу та у зв’язку з приведен-
ням об’ємів використаного природного 
газу побутовими споживачами до стан-
дартних умов у минулому номері «На-
шого ДНЯ» ми про це вже повідомляли.  

Також не береться до уваги забор-
гованість, що виникла у зв’язку з тим, 
що управитель, об’єднання, виконавець 
комунальних послуг не уклали догово-
ру з АТ “Ощадбанк” (його установами) 
для перерахування сум житлових суб-
сидій у грошовій безготівковій формі. 
Крім того, якщо управитель, об’єднання, 
виконавець комунальних послуг не 
уклали договору з АТ “Ощадбанк” (його 
установами) для перерахування сум 
житлових субсидій у грошовій безготів-
ковій формі, вони до 1 червня не мають 
права вимагати оплати послуг (внесків/
платежів) від одержувача субсидії за 
відповідні неопалювальний та опалю-
вальний періоди.

Субсидія не перепризначається тим 
людям, у яких виявили порушення і 
зобов’язали повернути незаконно вико-
ристані кошти субсидії, але вони цього 
не зробили. 

Пенсіонери отримуватимуть субси-
дію готівкою через Пенсійний фонд та 
Укрпошту. Ті, хто ще не на пенсії – через 
"Ощадбанк". Сім’ї, які станом на час при-
значення житлової субсидії матимуть 
борги за комуналку, будуть переведені 
на грошову безготівкову форму випла-
ти.

Якщо сума призначеної житлової 
субсидії буде перевищувати 5 тис. гри-
вень на місяць, її виплата здійснювати-
меться у грошовій безготівковій формі 

через «Ощадбанк».
За бажанням одержувача субсидії, 

якому вона надається у грошовій готів-
ковій формі, виплата субсидії з наступ-
ного місяця може здійснюватися у гро-
шовій безготівковій формі на підставі 
відповідної заяви, поданої до структур-
ного підрозділу з питань соціального 
захисту населення, в якій обов’язково 
зазначається номер мобільного телефо-
ну заявника.

За словами Вадима Боярського, змі-
ни щодо критеріїв для призначення 
житлових субсидій найближчим часом 
не плануються, тому суттєвого змен-
шення кількості субсидіантів у 2019-
2020 роках не передбачається.

А от люди, які мають борги за ко-
муналку, але хотіли б отримувати суб-
сидію, можуть реструктуризувати свої 
борги. Для цього потрібно укласти до-
говори про реструктуризацію з нада-
вачами житлово-комунальних послуг, 
згідно з якими буде проводитися що-
місячне рівномірне погашення забор-
гованості та своєчасна сплата поточних 
платежів за «комуналку». Згідно із зако-
нодавством, борг за комунальні послу-
ги реструктуризується на термін до 60 
місяців, залежно від суми боргу та рівня 
доходів громадян на дату реструктури-
зації. Копію договору про реструктури-
зацію необхідно надати 
місцевому управлінню 
соцзахисту, і отримання 
субсидій буде відновле-
но. 

А ось заробітчани надсила-
ють в Україну більше грошей, 
ніж держава виплачує пенсіо-
нерам, заявив економіст Мар’ян 
Заблоцький. За його словами, 
лише за час отримання Украї-
ною безвізу на роботу за кордон 
виїхали більше мільйона наших 
співвітчизників. Кількість гро-
шей, які переводять додому за-
робітчани, подвоїлась - сума є 
більшою, ніж держава виплачує 
майже 12 мільйонам пенсіоне-
рів.

За даними Світового бан-
ку, обсяги грошових переказів 
в Україну торік від заробітчан 
склали $14 мільярдів. Наша кра-
їна стала регіональним лідером 
у Європі та Центральній Азії за 
обсягами грошових переказів 
трудових мігрантів. І це йдеться 

лише про кошти, які пройшли 
через банки. Скільки переда-
ють заробітчани грошей з рук  в 
руки – ніхто не знає.  

Але про пенсії. У квітні се-
редній розмір пенсії в Україні 
від початку нинішнього року 
збільшився на 253,38 гривень. 
Про це повідомив на своїй 
Фейсбук-сторінці Пенсійний 
фонд. Минулого місяця пенсію 
отримували 11,4 мільйони укра-
їнців. Середній розмір пенсій 
становив 2899,04 гривні.

Лідирує за зростанням пен-
сійних виплат Київ. А от Терно-
пільщина - на останньому місці. 
Загалом, до топ-п’ятірки, де най-
меншими темпами зростав се-
редній показник пенсії, увійшли 
західні регіони: Тернопільщина, 
Буковина, Волинь, Закарпаття й 

Рівненщина.  
Отже, на 1 квітня середня 

пенсія в столиці сягнула 4059 
гривень. А на Тернопільщині - 
2202 гривні. Різниця - 1857,41 
гривня. 

Бідують у нашій країні не 
всі пенсіонери. Особливе задо-
волення від життя на заслуже-
ному відпочинку отримують, 
зокрема, ті, хто має спецпенсії. 
Українці  виступають, щоб пра-
вила нарахування пенсійних 
виплат скрізь були однаковими. 
Деяким категоріям держслуж-
бовців спецпенсії скасували. А 
для декого «космічні» суми за-
лишили. Приміром, для суддів, 
прокурорів, чиновників Мінобо-
рони… 

«Судді - це одна з категорій, 
яка отримує пенсії за окремим 

законом», - наголосила на те-
леканалі ZIK народний депутат 
Наталія Веселова. За її словами, 
пенсійні виплати суддям мо-
жуть складати і до 100 тисяч 
гривень. На місяць. Річ у тім, що 
судді отримують 90 відсотків 
пенсії від середньої зарплати у 
галузі. А вона у рік може сягати 
мільйона і більше. Простим же 
українцям нараховують близь-
ко 35 відсотків від зарплати. 
Хоча стандарти Міжнародної 
організації праці вимагають 
забезпечити працівникам пен-
сії не менше, ніж 40 відсотків 
заробітку. Україна, до речі, 
зобов’язалася ці стандарти ви-
конувати. Проте… 

Останнє підвищення пенсій 
економіст і політик Андрій Но-
вак назвав дивним. Бо людям, 
які отримують мінімальні пен-
сії, додають 50-100 гривень. А 
пенсіонерам, які мають великі 
виплати, додають ще тисячу. 

Також експерт зазначив: де-
фіцит Пенсійного фонду Укра-
їни сьогодні становить 166 мі-
льярдів гривень. І ліквідувати 

його за однорівневої солідарної 
пенсійної системи неможливо. 
«Тому треба якомога швидше 
запроваджувати накопичуваль-
ний рівень. Через 30-35 років ми 
зможемо досягнути бездефіцит-
ності солідарної частини», -  на-
голосив Андрій Новак. 

Уявляєте, який це значний 
проміжок часу?!

Україна, до речі, в середньо-
му витрачає на пенсії 10 відсо-
тків від внутрішнього валового 
продукту. Фахівці наголошують: 
якщо співвідношення працюю-
чих і пенсіонерів погіршиться, 
тобто збільшуватиметься число 
тих, хто отримує пенсії, і змен-
шуватиметься кількість пра-
цюючих, то ці 10 відсотків ВВП 
будуть ділитися на ще більшу 
частину пенсіонерів. Через це 
пенсія буде зменшуватися. І це 
цілком можливо, враховуючи 
демографічну 
ситуацію та тру-
дову міграцію.    

ГРОШІ НА КОМУНАЛКУ: 
як перераховуватимуть субсидії у травні

Чи варто знову збирати документи у соцзахист і що робити з боргами? 

ТЕРНОПІЛЬЩИНА - перша у топ-5 областей із мізерними пенсіями
Пенсії «болять» багатьом українцям. Найперше тим, хто 
отримує мінімалку. У державній казні немає грошей на 
пристойні виплати літнім людям. Щоправда, не всім. Але 
про це пізніше. 
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- Заварити сміттєпроводи!
Заварили.
- Задраїти ніші для контей-

нерів!
Задраїли.
- Знайти і облаштувати міс-

ця для сортування відходів!
І ось після цієї команди зго-

ри в деяких ЖЕКах стався збій.
У файному місті вже не 

вперше підміняють логічний 
процес втілення цілком бла-
городних цілей - кампанійщи-
ною. Так би мовити, витягують 
гланди через дупу.

На жаль, так сталося і цього 
разу. Сміттєпроводи у багато-
поверхівках заварили ще до 
того, як узгодили з мешкан-
цями будинків облаштування  
відповідних місць для встанов-
лення сортувальних сміттєвих 

контейнерів. Відтак, саме на 
цьому етапі між працівника-
ми експлуатаційних контор та 
тернополянами щоразу поча-
ли виникати сутички. Комусь 
не подобалося сусідство сміт-
ників попід вікнами, хтось був 
проти того, щоб майданчики 
для контейнерів межували з 
дитячими гойдалками і пісоч-
ницями…

Звичайно, якби у ЖЕКах 
працювали архітектори, то мо-
гли б аргументовано поясни-
ти мешканцям, чому смітники 
мають бути саме тут, а не десь 
інде.  Однак, складається вра-
ження, що виконання  цього 
завдання доручили різноробо-
чим на чолі з сантехніками. І це 
– у кращому випадку.

Як би там не було, а поїзд 

вже пішов. Пощастило тим, у 
кого на прибудинкових тери-
торіях знайшлося непримітне 
місце для спорудження підна-
вісів, і де контейнери не мозо-
лять очі.

А ось біля деяких десятипо-
верхівок на Сонячному сміттє-
ві баки поставили аж за будин-
ками. Підійти до них у негоду 
– велика проблема, адже під 
ногами – болото. 

Більше того, майданчи-
ки для контейнерів також не 
скрізь встигли  підготувати 
– встановили лише каркаси 
та зацементували. Ні над-
дашків, ні підходів. Саме тому 
щоденні дощі, які заливають 
Тернопіль ще від Великодня, 
безперешкодно потраплять 
у контейнери просто неба і… 

«фільтрують» сміття. З дірявих 
баків вода з душком відразу 
протікає у грунт, який у літню 
спеку «віддячить» смородом. 
А з цілих - вона обов’язково 
виллється тоді, коли їх пере-
верне сміттєвоз. У будь-якому  
випадку специфічний аромат 

– гарантовано.
Тож і висновок напрошу-

ється однозначний: дбаючи 
про екологію, міська рада, з 
якогось дива, перестала дума-
ти про людей. І це – неправиль-
но, навіть – шкідливо. 

Юрко СНІГУР.

№ Область Будинки
Дина-
міка 
цін

1 кім. 
кварти-

ри

Дина-
міка 
цін

2 кім.
кварти-

ри

Дина-
міка 
цін

1 Вінницька 501 000 12% 670 000 44% 828 000 27%

2 Тернопільська 504 000 -9% 595 000 18% 817 000 9%

3 Чернігівська 298 000 -19% 458 500 14% 578 000 9%

4 Миколаївська 463 000 -7% 463 000 9% 632 600 6%

5 Запорізька 403 500 -3% 400 000 7% 537 000 0%

6 Закарпатська 976 000 0% 607 000 7% 863 000 10%

7 Полтавська 405 000 -1% 431 600 6% 609 000 9%

8 Херсонська 616 000 3% 543 000 5% 712 000 1%

9 Кіровоградська 350 000 -3% 397 000 5% 543 000 -2%

10 Хмельницька 436 500 -1% 444 000 4% 574 400

Тернопільщина потрапила 
до ТОП-10 областей за 
зростанням цін на квартири, 

посівши у цьому рейтингу друге 
місце в Україні.

Так, за даними аналітичної служби OLX 
та сервісу колтрекінгу «Ringostat», у пер-
шому кварталі 2019 році вартість будинків 
практично не змінилася, що не можна ска-
зати про квартири. На початку року вони 
зросли у ціні. Найбільш різке подорожчання спостерігалося у Вінницькій облас-
ті. У трійці лідерів також Тернопільський і Чернігівський регіони.

Токсокароз – тяжке 
паразитарне захворювання, 
яке спричиняється міграцією 

личинок глистів собак, рідше 
котів, - повідомляють в обласному 
лабораторному центрі. -  Хвороба 
у людей супроводжується 
сильними алергічними проявами, 
ураженням різних життєво 
важливих органів і тканин 
(легень, мозку, очей, печінки, 
нирок, серця тощо).

Основним джерелом інвазії для люди-
ни є собаки, які забруднюють грунт, воду 
яйцями гельмінтів. Відомо, що в 1 г соба-
чих фекалій може міститися близько 15 
тис. яєць токсокар. 

Зараження людини відбувається 
при попаданні заразних яєць токсокар 
у шлунково-кишковий тракт. Яйця мо-
жуть бути занесені до рота забрудненими 
грунтом руками, овочами, ягодами. Діти 
складають основну групу ризику. Граю-
чись у пісочниці, плескаючись у водоймах, 
фонтанах, при безпосередньому контак-
ті з тваринами, шерсть яких забруднена 
яйцями, вони можуть випадково проков-
тнути яйця паразита. Пік захворювання 
припадає на літньо-осінній період. Тепла 
погода та оптимальна вологість створю-
ють ідеальні умови для збереження яєць у 
зовнішньому середовищі.

Неконтрольований вигул собак, зна-
чна кількість безпритульних собак спри-
яють забрудненню довкілля яйцями пара-
зита, які можуть зберігати життєздатність 
протягом кількох років, добре зимують під 

снігом. Щорічно при моніторингових до-
слідженнях проб грунту, піску з паркових 
зон Тернополя у паразитологічній лабора-
торії обласного лабораторного центру ви-
являють яйця токсокар. 

Не дивлячись на широке розповсю-
дження і важливу роль в патології, особли-
во дітей, токсокароз є захворюванням, про 
яке практичні лікарі знають доволі мало. 
Симптоматика його дуже різноманітна, 
тому з хворими на токсокароз можуть зу-
стрітися лікарі різних спеціальностей. З 
огляду на це проблема діагностики токсо-
карозу є надзвичайно актуальною.

У паразитологічній лабораторії ДУ 
«Тернопільський обласний лаборатор-
ний центр МОЗ України» впроваджено 
дослідження на токсокароз. Прийом 
пацієнтів, забір крові для дослідження 
проводиться щодня, крім суботи, неділі 
з 9:00 до 12:00. Телефон паразитологіч-
ної лабораторії - 52-49-80

Що не так у файному місті?
У Тернополі почали 

«фільтрувати» сміття. 
Дощем…

ОБЕРЕЖНО, ТОКСОКАРОЗ!

В області з початку року 
вже зареєстровано 12 випадків

 цієї недуги серед дітей

Тернопільщина – друга 
в Україні за зростанням 

цін на квартири
"Погоду" роблять 

заробітчанські гроші?
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Книга про Голодомор отримала 
золоту медаль 

Книжку українсько-австралійської 
авторки Лесі Мельничук «Holodomor: 
Silenced Voices of the Starved Children» («Го-
лодомор: приглушені голоси дітей, які го-
лодують») відзначили золотою медал-
лю премії «The Independent Publisher Book 
Awards» (IPPY Awards). Про це повідомляє 
«Ukrainian Institute of America». Це збірка 
сорока історій, записаних з вуст людей, які 
особисто пережили Голодомор 1932-33 
років в Україні і потім переїхали у Захід-
ну Австралію. «Holodomor: Silenced Voices 
of the Starved Children» вийшла за редак-
цією докторки філософії Лесі Мельничук-
Морган та Філіпа Вебстера у видавництві 
«Carina Hoang Communications» (Суб’яґо, 
Західна Австралія). 
Московія створює штучні етнічні 

конфлікти в нашій країні 
Росія спеціально створює штучні кон-

флікти на національному підґрунті з ме-
тою дискредитації України у світі. Про це 
заявив і заступник голови СБУ Віктор Ко-
ноненко, передає «Укрінформ». «Україні 
непритаманні міжнаціональні конфлік-
ти. Але у 21 столітті ми зіштовхнулись з 
проблемою створення штучних конфлік-
тів, і на жаль, це зовнішнє втручання РФ. 
Це стало тактикою і одним із окремих на-
прямків гібридної війни, яка вже понад 5 
років триває на території України», - ска-
зав представник СБУ. За словами Коно-
ненка, мета зрозуміла - це дискредитація 
України в очах світу і створення штучних 
підстав для відкритого військового втор-
гнення на територію нашої держави. 

Туск дорікнув Польщі   
за постачання вугілля з Донбасу

Президент Європейської ради До-
нальд Туск дорікнув керівній партії «Пра-
во і справедливість» поставками вугіл-
ля з окупованого Донбасу. Про це повідо-
мляє «УНН» з посиланням на «Money.pl». 
«Це незвично дивна форма патріотиз-
му - привозити російське вугілля з оку-
пованого Донбасу, фінансувати імпер-
ські ідеї Путіна, надаючи йому 3,5 мільяр-
дів злотих на рік за цю сировину, щоб він 
міг загрожувати нашим найближчим су-
сідам, а також труїти цим вугіллям поль-
ських дітей», - заявив Туск. При цьому він 
посилався на журналістське розсліду-
вання видання «Dziennik Gazeta Prawna» 
про процедуру імпорту в Польщу вугілля 
з Донбасу. За даними видання, до Поль-
щі поставили 304 тисячі тонн антрациту 
з Донбасу. Крім того, в країну потрапляє 
й вугілля з Росії. Зазначається, що імпор-
тером донбаського антрациту є не поль-
ський уряд, а приватні компанії.

Австрія знижує податки 
Податкове навантаження на австрійців 

з 2022 року зменшиться на 8,3 мільярди 
євро. Це передбачає масштабна податко-
ва реформа, заявив міністр фінансів країни 
Гартвіг Логер, передає «Укрінформ». Уже 
набули чинності «сімейний бонус плюс», 
зменшення страхових внесків на випадок 
безробіття та скорочення ПДВ у сфері ту-

ризму. Із 2020 року будуть поетапно втілю-
ватися додаткові заходи, зокрема для ма-
лозабезпечених. Передбачається зменшен-
ня внесків на соціальне забезпечення, а та-
кож на заходи зі скорочення бюрократії. Із 
2021-го розпочнеться перший етап змен-
шення податку із зарплати та прибутково-
го податку. При цьому, реформа не перед-
бачає запровадження нових податків.

Світ став злішим і сумнішим 
Люди в усьому світі стали злішими, 

сумнішими і наляканими, ніж будь-коли 
раніше. Рівень злості, суму, наляканос-
ті зріс у 2018 році і продовжує залишати-
ся рекордним, повідомляє «Gallup» у що-
річному звіті «Глобальний стан емоцій», 
пише naked-science. Компанія провела 
більше 151 тисячі інтерв’ю з дорослими, 
які проживають у понад 140 країнах. Чис-
ло людей, які зазнали гнів, збільшилося 
на два відсотки, порівняно з попереднім 
роком, а занепокоєння і смуток - на один 
відсоток. Дослідники відзначають вплив 
негативних почуттів на фізичне здоров’я 
людини. Країни з найбільш негативни-
ми емоціями: Чад, Нігер, Сьєрра-Леоне та 
Ірак. Найщасливішою і позитивною краї-
ною став Парагвай. Далі у списку Панама, 
Гватемала, Мексика, Сальвадор і Гондурас, 
незважаючи на те, що там високий рівень 
бідності та насильства.

Музиканти «Queen» багатші  
за британську королеву 

Успіх фільму «Богемська рапсодія» 
збагатив учасників гурту «Queen», тож 
їхні сумарні статки перевищили статок 
королеви Великої Британії Єлизавети 
II. Про це повідомляє «The Times». Піс-
ля успіху згаданого фільму статки учас-
ників «Queen» Браяна Мея, Роджера Тей-
лора і Джона Дікона зросли до майже 
$586 мільйонів. Старі рокери продовжу-
ють добре заробляти. Кожен із них цього 
року додав до свого багатства ще близь-
ко 25 мільйонів фунтів стерлінгів, чого 
не можна сказати про королеву. Статок 
Єлизавети II при наразі оцінюється у 370 
мільйонів фунтів стерлінгів (близько 
$487 млн). Тож музиканти «Queen» при-
голомшили своїми статками і стали ба-
гатшими, ніж справжня королева. 

Земля збідніє: багато видів  
рослин і тварин можуть  

зникнути назавжди 
В Організації Об’єднаних Націй попе-

реджають: майже один із восьми мільйо-
нів видів тварин і рослин може зникнути з 
лиця землі у найближче десятиліття. Про 
це передає «Інтерфакс-Україна». Дійшли 
такого висновку, проаналізувавши змі-
ни у природі за останні 15 років. «Більше, 
ніж півмільйона видів тварин і рослин на 
суші не мають місця існування, необхідно-
го для їх виживання протягом тривалого 
часу», - йдеться у доповіді ООН. Крім того, 
повідомили: люди щороку скидають у річ-
ки та океани до 400 млн. тонн важких ме-
талів, токсичних речовин та інших відхо-
дів. Це, зокрема призвело до того, що тре-
тина світових рибних запасів виявилася 
на межі виснаження. 

У США пропонують «лежачу»  
роботу за $50 тисяч 

Американська компанія з виробництва 
матраців оголосила конкурс на вакансію 
тестувальника матраців: заплатять $50 ти-
сяч. Завдання здобувача робочого місця по-
лягає в тому, щоб проводити необхідний час 
на матраці за різною роботою. Про це йдеть-
ся на офіційному YouTube-каналі «Keloland 
News». Претендентові необхідно буде не 
тільки лежати на матраці, а й їсти, читати, 
працювати на комп’ютері. 
Працівникові необхідно 
перевірити зручність ліж-
ка для голови і ніг.

Україну наповнили  
фальшиві долари

В Україні кожна п’ята доларова купю-
ра є фальшивкою. Найчастіше підробля-
ють стодоларові банкноти. Найвищий ри-
зик купити підробку в обмінниках, де май-
же половина банкнот можуть бути фаль-
шивими, повідомляє «Сьогодні». «Підро-
блений долар - гладкий, а справжній - шор-
сткий. На справжній фарба наноситься ре-
льєфно, це одразу відчуєте на дотик», - по-
відомила банківський експерт Тетяна По-
номарьова. Фахівці також радять звертати 
увагу на так званий мікродрук. Крім того, 
на справжніх доларах всередині нанесено 
номінал. Також не варто купувати валюту 
за підозріло низьким курсом. 

НАТО засідатиме в Києві

Весняна сесія Парламентської асамб-
леї НАТО пройде в Україні. Про це повідо-
мив голова Верховної Ради України Ан-
дрій Парубій. «Підписав постанову Вер-
ховної Ради «Про проведення 2020 року 
весняної сесії Парламентської асамблеї 
Організації Північноатлантичного дого-
вору», тож 22-25 травня 2020-го у Києві 
відбудеться асамблея», - написав спікер у 
Twitter. Сесія вперше в історії проходити-
ме в Україні. Очікується прибуття понад 
600 іноземних гостей.

Хто у нас найбагатший  
«зарплатний» міністр?

Найбільшу зарплату серед членів Каб-
міну в березні отримав міністр внутріш-
ніх справ Арсен Аваков. Про це повідо-
мляють «Українські новини». Зарпла-
та Авакова склала 119,2 тисячі гривень. 
Таку суму пояснили численними премі-
ями і надбавками. На другому місці - мі-
ністр оборони Степан Полторак, який піс-
ля утримання податків і зборів отримав 
81 тисячу. На третьому - міністр фінансів 
Оксана Макарова: їй нараховано 59,9 ти-
сяч. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман 
отримав 37 тисяч гривень платні.
Є кому воювати за свою державу 

Половина чоловіків до 50 років гото-
ві відстоювати Україну зі зброєю в руках, 
засвідчило дослідження Центру Разум-
кова. А половина жінок готові брати ак-
тивну участь у русі опору волонтерами. 
Кожна десята жінка до 50 років готова зі 
зброєю воювати за Україну. «У готовнос-
ті воювати за свою державу - серед укра-
їнців один із найвищих показників у Єв-
ропі. Це - вагомий запобіжник, щоб вла-
да не нехтувала інтересами держави», 
- зазначив політолог Михайло Басараб в 
інтерв’ю журналу «Країна».

МЗС не радить  
відпочивати в Тунісі

МЗС України рекомендує співвітчиз-
никам утриматися від поїздки до Тунісу 
через безпекові ризики. Прес-служба де-
партаменту консульської служби зовніш-
ньополітичного відомства на своїй сто-
рінці у Facebook написала, що у Тунісі за-
раз підвищений рівень терористичних за-
гроз. «У Тунісі стартує туристичний сезон. 
Тому рекомендуємо українським турис-
там зважати на чинні в цій країні безпе-
кові ризики, обумовлені підвищеним рів-
нем терористичної загрози, ймовірністю 
проведення стихійних протестних акцій 
тощо», - йдеться у повідомленні. Також 
нагадали про збройний конфлікт у сусід-

ній Лівії та складну внутрішньополітичну 
ситуацію в Алжирі, які можуть негативно 
впливати на ситуацію у Тунісі. Якщо ж ви 
зібрались у цю країну, то слід утриматись 
від поїздок до туніських вілаєтів - Кассе-
рін, Кеф, Сіді Бузід, Кбілі, Дуз, Кайруан, Та-
тауін, Меденін, а також в прикордонні з 
Лівією та Алжиром території.

Який хліб найкорисніший
Один українець за рік у середньому 

споживає майже 100 кг хліба. Кожен сам 
обирає свій улюблений - білий, сірий, чор-
ний, з висівками. Однак, дієтологи переко-
нують, що найкорисніший - житній хліб. 
Він добре зберігається і очищає організм 
завдяки високому вмісту клітковини. Вод-
ночас зміцнити імунітет допоможе хліб з 
висівками і різними насінням. У кінці рей-
тингу поживності - пшеничний хліб. У ньо-
го найчастіше додають відбілювачі і роз-
пушувачі, які шкодять організму. Про це 
повідомляє «Телеграф». Остерігатися по-
трібно і популярного нині бездріжджового 
хліба. Професійні пекарі наголошують, що 
це всього лише маркетинговий хід. 

Український паспорт  
надає вільний в’їзд у 133 країни

Український паспорт піднявся у сві-
товому рейтингу впливовості на 23 міс-
це в 2019 році. Порівняно з минулим ро-
ком, паспорт громадянина України під-
нявся на 5 позицій. Про це свідчать дані 
«Passport Index». Наш паспорт надає віль-
ний в’їзд у 133 держави. Українці можуть 
відвідати без візи 91 країну, з візою після 
прибуття - ще 42 країни. Віза потрібна при 
поїздках у 64 країни. Перше місце, як і рані-
ше, посідає паспорт Об’єднаних Арабських 
Еміратів, власники якого можуть відвідати 
без віз 171 країну. Далі йдуть Люксембург, 
Фінляндія, Німеччина й Іспанія. Серед кра-
їн колишнього СРСР найкращий результат 
у країн Балтії, де Литва на 5-му місці (164 
країни), а Латвія і Естонія на 7-му (162).

Наша армія на 85 відсотків  
контрактна

Українська армія зараз на 85 відсо-
тків контрактна. Про це повідомив пре-
зидент Петро Порошенко. За його сло-
вами, протягом минулого року у війська 
було поставлено більше 3000 одиниць 
нового або модернізованого озброєння 
та військової техніки, близько 500 тисяч 
боєприпасів, 2000 одиниць стрілецької 
зброї та антиснайперських комплексів. 

Щодня в аваріях в Україні  
гине 9 людей

Щодня у ДТП гине, в середньому, 
дев’ятеро українців. Про це повідомив  за-
ступник гендиректора Центру громад-
ського здоров’я Мінохорони здоров’я Вла-
дислав Збанацький. У результаті, щоро-
ку в аваріях в Україні гине понад три тися-
чі громадян. Часто українці самі провоку-
ють ДТП, зокрема, не пристібаючи паски 
безпеки, перевищуючи швидкість, сідаю-
чи за кермо в стані алкогольного сп’яніння 
тощо. Тому ситуація з безпекою дорожньо-
го руху в країні потребує негайних змін за-
ради запобігання смертельним випадкам 
на дорогах, наголосив Збанацький. А в сві-
ті кожної півтори хвилини гине щонай-
менше одна людина. За минулий рік у світі 
загинули 1 мільйон 350 тисяч людей.
Скільки вихідних буде у червні? 

У 2019 році святкування Трійці при-
падає на 16 червня - п’ятдесятий день 
після Великодня. Це свято - одне з 12 
найважливіших християнських свят. 
День Святої Трійці також називають Зе-
леними святами. Календар свят у цьо-
му році передбачає 12 вихідних у черв-
ні, включаючи святкові дні і звичайні ви-
хідні. День Святої Трійці - в неділю. Ви-
хідний переноситься на понеділок - 17 
червня. Таким чином українці матимуть 
три вихідних поспіль: 15, 16, 17 червня. 
28 числа - також вихідний, адже Україна 
святкує День Конституції. 

Україна Світ
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У сучасному 
суспільстві 
вкрай важливо 

підтримувати належний 
правопорядок серед 
населення, захищати 
людей від протиправних 
посягань і проводити 
профілактику вчинення 
злочинів. Хороші й 
відважні поліцейські 
потрібні не тільки у 
голлівудських фільмах, 
а й у кожному місті й 
невеличкому селі. Хочу 
розповісти про саме 
такого правоохоронця – 
Михайла Шкільного. 

Він навчався у Козівській 
гімназії, а закінчивши її, став 
студентом Прикарпатського 
національного університету 
імені Василя Стефаника. У 2012 
році повернувся правоохорон-
цем у рідний Козівський район. 

Два роки працював діль-
ничним інспектором, і його 
досі згадують добрим словом 
мешканці сіл, які були під його 
опікою.

Михайло Степанович нала-

годив активну співпрацю  з гро-
мадськими формуваннями, аби 
попередити та викрити злочи-
ни. Охороняти порядок йому 
допомагали громадські поміч-
ники. Мешканці сіл, якими він 
опікувався, завжди знали, що в 
разі потреби їх вислухають і до-
поможуть. 

Будучи дільничним, часто 
навідувався у місцеві школи. 
Діти завжди радо вітали гос-
тя в поліцейській формі, а в 
багатьох домівках зберігають 

пам’ятні фото з правоохорон-
цем. 

Надзвичайно вдало Ми-
хайло Степанович організував 
профілактичну роботу. Він про-
водив бесіди з працівниками 
сфери торгівлі з проханням до-
тримуватися законодавства і не 
продавати алкоголь і цигарки 
дітям. До боротьби зі злочина-
ми долучив і церкву. Парох села 
Плотича отець Богдан Зінченко 
у своїх проповідях досі наголо-
шує, що будь-який злочин - це 
не тільки кримінальні діяння, 

а й великий гріх, порушення за-
повідей Господніх. Враховуючи 
те, що більшість жителів села - 
віряни, такі настанови церков-
нослужителя дають позитивні 
результати. 

Михайло Шкільний з 2016 
року працює старшим слідчим. 
У його роботі трапляються 
справи від злісних аліментни-
ків до резонансних розбійних 
нападів. Однак всі вони вимага-
ють ретельної кропіткої робо-
ти. А головне – об’єктивності та 
професіоналізму. 

Іноді може скластися вра-
ження, що робота слідчого – це 
нескінченна метушня з папе-
рами. Але Михайло Шкільний 
категорично з цим не згідний, 
бо часто йому доводиться ви-
їжджати у найвіддаленіші села 
району. Він толерантний, ніко-
ли не піддається негативним 
емоціям, користується пова-
гою, авторитетом серед меш-
канців і колег, які відгукуються 
про нього як про розумну, чес-
ну і справедливу людину. 

Він ніколи не відмовляє, 
коли до нього звертаються, а 
терпляче порадить і допоможе. 
Михайло Степанович повністю 
віддається своїй роботі. 

Я пишаюся, що у нас є такі 
правоохоронці. Хай зігріває те-
пло людської подяки за добрі 
справи, зроблені вами на ниві 
правоохоронної діяльності. По-
дяка і батькам, Степану та Ми-
рославі, за те, що виховали та-
кого хорошого сина.

З повагою - 
Іванна ЯРЕМА,

с. Плотича Козівського 
району.

З редакційної пошти 

«Я пишаюся, що у нас є такі правоохоронці»

Наталію Лящинську-
Труш я вперше 
побачила 

у приміщенні 
Великогаївської об’єднаної 
громади на мистецькому 
заході «Поезія, що 
музикою серце надихає», 
організаторами якої були 
Надія Прийма – директор 
центральної сільської 
бібліотеки та Оксана Римар 
– художній керівник с. 
Великі Гаї. 

Тримаю в руках книжку «Жит-
тя мого і віри джерело», в якій до-
слідниця рідного краю здійснює 
невимушений екскурс минулим 
– чарівливим селом Застінки Тер-
нопільського району. Це своєрід-
ний подарунок поціновувачам ар-
хітектурних пам’яток, сакральних 
споруд, природніх об’єктів. Ната-
лія Володимирівна за фахом – вчи-
тель історії та правознавства, тож 
зібрала відомості про археологічні 
розкопки, котрі проводилися на 
території села. А ще  - вона учас-
ниця жіночого ансамблю «Лю-
бисток» клубу с. Застінка, вмілий 
організатор культурно-масової 
роботи в школі.

Збірка «Життя мого і віри 
джерело» – історичні події нашої 
минувшини, традиції, які треба 
пам’ятати і передавати з поко-
ління в покоління, щоб молоді 

паростки брали свій початок з 
гілки власного коріння, не цу-
ралися його, а вростали в свою 
землю і черпали наснагу з її гли-
бин. На основі різних джерел, 
спогадів старожилів, пані Наталія  
з’ясувала історію виникнення і 
сучасний стан забуток на терито-

рії села, що послужить для прак-
тичного використання на шкіль-
них уроках, а також – проведення 
екскурсій з учнями для вивчення 
культових споруд, пам’яток архі-
тектури рідного краю. 

У Наталії Володимирівни по-
етична душа, яка за допомогою 
слова закликає любити цей світ, 
дарувати добро, не мстити воро-
гам, адже душа – криниця, а серце 
– джерело, а для пізнання щастя  
вони мають бути чисті та прозо-
рі. Її лірика пронизана глибокою 
філософією, в якій сповідується 
батьківська любов, сімейні радо-
щі й жалі, народні традиції.

Душевний біль, одягнутий в 
метафоричне намисто, лягає на 
папір, залишаючи незагоєні сліди 
втрат.

Крик німий розриває тишу,

Плач гіркий розбиває спокій…
Якщо смутку не заколишу –
Прожену його в світ широкий.
Мандруючи сторінками поезії 

пані Наталії, ніби пірнаю у її вну-
трішній світ, в якому вміщається 
любов  до України, повага до сво-
єї вчительки, котра вчила добру, 
любові й повела  в незнаний світ, 
звернення до Львова – давнього 
друга, що ніби дихає віками, ви-
сокими шпилями, величними 
храмами…

 А як щиро просить вона Гос-

пода, щоб дав їй мудрості й сили, 
аби посіяти в душах дітей добірне 
зерно, яке заколоситься чистими 
сходами. Прагне обійняти світ і 
подякувати Богові – за  веселу 
вдачу, радощі, тривоги, біль, щас-
тя і за найдорогоцінніший скарб 
на землі – життя. Ця дивовижна 
жінка приваблює особливим маг-
нетизмом душевної простоти та 
людяності, що уособлює найвищі 
моральні цінності людини… 

Василина ВОВЧАНСЬКА.
м.Тернопіль.

Гілка власного 
коріння Життя пульсує і вперед летить.

Спішу все встигнути, 
творити, просто жити,

Ціную кожен день і кожну мить,
Стараюсь бути до людей відкрита…

Н. Лящинська-Труш.
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Вродлива, успішна, 
щаслива… Лауреат 
престижної премії 

«Людина року», дипломант 
різноманітних літературних 
конкурсів. Уміє велике 
знайти у малому. Отож, 
сьогодні наша гостя - Раїса 
Обшарська, директор 
закладу дошкільної освіти 
№1 «Золота рибка» у 
Чорткові, автор багатьох 
поетичних збірок, прозових 
творів, освітянських 
розробок. А недавно пані 
Раїса увійшла в тисячу 
жінок-лідерок України за 
Національним рейтингом 
2019 року та в сотню жінок 
світу за версією журналу 
«Woman». І презентувала 
Україну під час форуму 
«EuroWoman 2019» у 
Стамбулі.

- Чи стало це визнання, пані 
Раїсо, для вас несподіван-
кою?
- Навіть не знаю. Насправді це 

було неймовірно! І це могло ста-
тися тільки зі мною, бо ж завжди 
з оптимізмом ішла по життю, лег-
ко долала на шляху перешкоди і ві-
рила в добро та дива. Я ніколи не 
рахувала своїх здобутків, а дове-
лося. 22 книги, більше 100 грамот 
і нагород за участь у вітчизняних 
і  зарубіжних літературних та осві-
тянських конкурсах, понад 600 пу-
блікацій в ЗМІ. Семінари, вебінари, 
майстер-класи, навчання в Акаде-
мії жіночого лідерства, керівна ро-
бота в дошкільному закладі, роз-
робка занять, авторські техноло-
гії… Мені самій не віриться, коли я 
це все встигла. Та як не крути, на-
ближається мій золотий ювілей і 
якось потрібно підводити підсум-
ки. Тож рада, що і моя праця поша-
нована. Я увійшла в 1000 жінок-
лідерок України за Національ-
ним рейтингом 2019 року та в со-
тню жінок світу за версією журна-
лу WOMAN.

- І ось ви у величному Стам-
булі, столиці Туреччини, 
місті, овіяному легендами…
 – Справді, тут кожна вулич-

ка дихає історією, до якої долу-
чилася і наша чарівна Роксола-
на, де читав їй свої вірші закоха-
ний Сулейман І. Урочиста імпреза 
«EuroWoman 2019» відбувалася в 
п’ятизірковому готелі бізнес-класу. 
Свято проходило впродовж трьох 
днів. Воно об’єднало жінок 15 кра-
їн світу, серед яких представниці 
України, Молдови, Казахстану, Па-
лестини, Непалу, Туреччини, Грузії, 
Азербайджану та інших.

- Розкажіть детальніше про 
цей форум.
- Насамперед це фантастичні 

історії жіночого злету, історії успі-
ху, під час розповідей яких при-
сутні і плакали, і сміялися, і диву-
валися силі, мудрості та красі зем-
ної  Жінки. Я горджуся знайом-
ством з кожною із них – самодос-
татніх, впевнених в собі, ініціатив-
них, готових ділитися своїми дум-
ками, мріями, досвідом, знання-
ми і душею! Це найблагородніші 
люди, яких я коли-небудь зустріча-
ла. Історії їхнього життя мене вра-
зили до глибини душі, я набралася 
від них снаги і любові. Форум прой-
шов дуже цікаво. Президент Укра-
їнського центру суспільного розви-
тку – Марія Бурмака вчила нас на-
повнюватися енергією космосу, а 
Савсан Йозеф Абассі із Палестини, 
яка бореться за права співвітчиз-
ниць, довела власним  прикладом, 
що кожна жінка, навіть із найбідні-
ших верств населення, може стати 
успішною завдяки своїй ініціативі. 

- Ви презентували Україну 
ще й оригінальною виши-
тою сукнею.
-  На форумі кожен день мав 

відповідний колір одягу і свій дрес-
код. Перший день – синій сапфіро-
вий, другий – зелений та малино-
вий, третій – під час церемонії на-
городження - вечірні сукні або на-
ціональний одяг. Я ж, звичайно, 
одягнула вишиту сукню та привер-
нула увагу присутніх неповторною 
красою українського національно-
го стилю. Фотосесія, інтерв’ю, нові 
знайомства додали мені наснаги 
на працю, наповнили енергією до-
бра та радості. «Сестри, богині, кра-
суні», – так до нас зверталися на 
форумі. Основний меседж форуму 
був – «Жінка несе світові Мир, Світ-
ло і Любов!»

- А тепер поділіться секре-
том, звідки черпаєте енер-
гію: до роботи, до життя, до 
сім’ї? 
- Стараюся в усьому вбачати 

позитив, у людях – виділяти хоро-
ші якості, в сім’ї – зберігати любов, 
уникати сварок, на роботу іти за-
вжди з гарним настроєм. Вірю, що 
добро, яке ти зробиш, обов’язково 
повернеться. Милуюся природою 
рідного краю, яка надихає на пое-
зію. Усе це наповнює мене енергі-
єю та снагою.

- Хто підтримує вас найбіль-
ше у житті?
- Усі свої думки, мрії та споді-

вання покладаю на Бога. Родина 
також підтримує усі мої починан-
ня. 

- Чи не хотіли вирватися, 
наприклад, із свого міста, 
до столиці? Змінити робо-
ту? Реалізувати себе в іншій 
сфері?
- Великі міста мене не при-

ваблюють. Їхній гамір та шум 
сполохують рими. Роботу свою 
теж дуже люблю. Ще подобаєть-
ся мені вести авторські переда-
чі на радіо. Колись я займалася 
цим, коли працювало радіомов-
лення у Чорткові. Це був гарний 
час.

- Ви - відома письменниця, у 
вас чудова лірика. Як, коли 
народжуються оті, поетичні 
струни душі?
- Поезія народжується завжди 

по-різному: після зустрічей та спіл-
кування, після особистих життєвих 
подій, поїздок на природу, але най-
більше я пишу на самоті - у ранкові 
та нічні години.

- А кого з письменників, по-
етів любите ви?  Які книги 
читаєте?
- Письменники, творами яких 

зачитуюся, – Пітер Абрагамс та 
Марко Вовчок. Люблю перечиту-
вати твори тернопільських май-
стрів слова – Володимира Кравчу-
ка, Валентини Семеняк, Олега Гер-
мана, Зоряни Замкової, Тамари Гна-
тович…

- Розкажіть трошки про 
свою сім’ю. 
- Зараз мешкаємо вдвох з чо-

ловіком. Дорослі сини мають свої 
сім’ї. Подарували мені чотирьох 
онуків, які є найбільшою радістю в 
моєму житті. Тішуся, що маю добру 
пораду від своєї дорогої матусі, яка 
живе в селі Устечко Кремецького 
району, де я народилася. Мій тато, 
який помер два роки тому, став 
моїм світлим ангелом-охоронцем. 
У Тернополі живе моя сестра Світ-
лана з сім’єю. 

- Останнім часом ми якось 
часто нарікаємо на життя. 
А який ваш життєвий девіз? 
Чи справді  все так погано в 
нашому домі? 
- Мені імпонує вислів, який ска-

зав хтось із філософів: «Ми нічого 
не можем зробити з довжиною на-
шого життя, але все можемо зроби-
ти з його повнотою». За цим прин-
ципом я і живу. Я наповнюю своє 
життя цікавими зустрічами і твор-
чою роботою, серце – добром і чуй-
ністю, а вуста ліричними віршами і 
щирими молитвами. А щодо нашо-
го спільного дому, то все буде до-
бре тоді, коли буде любов, адже лю-
бов – будує, а ненависть – руйнує.

- Де любите відпочивати? 
Одна, з родиною?
- Любимо відпочивати у ма-

льовничих Карпатах. Їздимо туди 
завжди з родиною.

- Що б ви побажали читачам 
нашого видання? 
- Знаходити миті натхнення у ма-

леньких радощах життя, наповню-
вати свої серця любов’ю до ближніх, 
творити добро, щиро молитися і тоді 
вселенська енер-
гія світла буде да-
вати вам сили і 
наснаги!

«Ми нічого не можемо 
зробити з довжиною 
нашого життя, але 
все можемо зробити  
з його повнотою»

Раїса ОБШАРСЬКА:

Чортківчанка разом із успішними жінками 
з 15 країн світу презентувала Україну  
на міжнародному форумі в Стамбулі

Зіна
КУШНІРУК.
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Бекон, ковбасні вироби,
 оброблене м’ясо.

За ступенем шкідливості фахівці ВООЗ при-
рівняли ковбасу і бекон до сигарет. Результати 
недавніх досліджень показали: вживання пере-
робленого м’яса підвищує ризик розвитку раку 
кишечника.

Оброблене м’ясо містить шкідливі хімічні спо-
луки, які можуть збільшити ризик хронічних за-
хворювань: високого кров’яного тиску (гіперто-
нії), хвороб серця, хронічних хвороб легень.

Картопляні чипси та інші снеки.
У сучасному суспільстві цінується комфорт. 

Але це не означає, що потрібно їсти продукти з 
додаванням цукру і солі замість повноцінного 
сніданку, обіду або вечері.

Слід харчуватися правильно: їсти більше сві-
жих фруктів і овочів, багатих клітковиною. Про-
сті вуглеводи в чіпсах, крекерах і інших снеках 
завдають шкоди нашим судинах і органам.

Вибирайте цільнозернові продукти замість 
снеків з білої муки або з великою кількістю крох-
малю.

Солодощі.
Всім відомо, що цукор – біла смерть. Його слід 

уникати, а то і зовсім виключити з раціону. Ба-
луйте себе пирогами, морозивом та цукерками 
максимум раз на тиждень, порція ласощів пови-
нна бути невеликою. Ви ж не хочете отримати за-
йві калорії?

Занадто багато білка.
Останнім часом люди стали просто одержимі 

протеїном. Дуже часто вони вживають білка біль-
ше, ніж їм потрібно протягом дня. Адже це додат-
кове навантаження на нирки, любителі протеї-
нових коктейлів запросто можуть опинитися на 
лікарняному ліжку.

Ще одна проблема полягає в тому, що білок ми 
найчастіше отримуємо з м’яса з високим вмістом 
насичених жирів. Останні підвищують рівень по-
ганого холестерину в крові.

Лікарі радять більшу частину білка отримува-

ти з рослинної їжі, а також не зловживати ним.
Фаст-фуд.

Лікарі прийшли до висновку, що вживання 
фаст-фуду призводить до виникнення різних за-
палень в кровоносних судинах і збільшує вміст 
тригліцеридів в організмі.

Після вживання їжі, багатої жирами, в орга-
нізмі починаються внутрішні запальні процеси і 
дисфункція ендотелію. Це неминуче призводить 
до збоїв в роботі серця.

Енергетичні напої.
У них дуже багато цукру, а також речовин, які 

можуть підвищувати кров’яний тиск або викли-
кати аритмію. Це не означає, що потрібно повніс-
тю виключити кофеїн з раціону.

Чай і кава мають свої корисні властивості. 
Віддавайте перевагу якісному чаю і натуральній 
каві, а не енергетикам. Пийте ці напої без цукру, 
збитих вершків, карамелі та інших добавок. Тоді 
вони підуть вам тільки на користь.

Занадто багато солі.
Сіль в нашу їжу потрапляє не тільки, коли ви 

її солите. Вона є і в багатьох готових продуктах. 
Часто ми перевищуємо рекомендовану добову 
норму солі в кілька разів.

Сіль вже присутня в кожному інгредієнті тра-
диційного американського сендвіча: в хлібі, в ма-
ринованих огірках і навіть в філе індички.

Обов’язково читайте інформацію на етикетці, 
перш ніж зробити свій вибір. З’ясуйте, скільки в 
продукті натрію. Дієта з високим вмістом натрію 
підвищує кров’яний тиск.

Кокосова олія.
82% жирів в кокосовій олії – насичені. Це 

більше, ніж в соняшниковій олії, яловичому жирі 
і салі. Дослідження показують, що це може збіль-
шити рівень “поганого” холестерину.

Обмежте споживання насичених жирів, замі-
ніть їх ненасиченими рослинними оліями – олив-
ковою чи соняшниковою.

Базовий науково-медичний закон щодо м’язів 
звучить так: “Якщо ви їх не використовуєте, 
вони стануть слабкими”.

З очима зазвичай саме це і відбувається: ви більшу части-
ну дня дивитеся в монітор перед собою і не використовуєте 
м’язи очей, необхідні для того, щоб зазирнути далі. Так роз-
вивається сучасна короткозорість.

Якщо ви починаєте використовувати окуляри, то ситуа-
ція розвивається не на вашу користь ще швидше: очі в оку-
лярах напружуються ще менше, а в очей зникає необхідність 
у щось вдивлятися і напружуватися.

Відповідно, щоб обернути процес назад, вам обов’язково 
потрібно тренувати м’язи очей і підтримувати їх в тонусі.

Тому сьогодні ми розповімо вам про 9 кращих спосо-
бів це зробити.

1. Уникайте перенапруження очей протягом дня. Раз у 2-3 
години закривайте очі на кілька хвилин і насолоджуйтеся 
спокоєм.

2. Робіть базові і загальновідомі вправи для очей кожен 
день.

3. Якщо ви носите окуляри, поступово скорочуйте час пе-
ребування в них. Знімайте частіше.

4. Робіть своїм очам масаж за допомогою м’яких кругових 
рухів. Для натискань на очне яблуко краще всього викорис-
товувати середній і вказівний пальці. У процесі ви повинні 
відчувати тиск, але не біль.

5. Під час прогулянок на відкритому повітрі намагайтеся 
частіше дивитися кудись удалину, а не собі під ноги

6. Пийте морквяний сік. Якомога частіше. Бажано щодня.
А якщо хочете максимального ефекту, додайте в склян-

ку одну-дві краплі оливкової олії: смак не зіпсує, але для за-
своюваності потрібних для очей речовин з моркви підходить 
ідеально.

7. Коли відчуваєте втому очей, промийте їх теплою во-
дою.

8. Не дивіться на екрани комп’ютерів, смартфонів або те-
левізорів хоча б за дві години до сну.

9. Спробуйте індійську вправу “Тратака”. Вона навчить 
ваші очі і розум зосереджуватися.

Сідайте навпроти невеликого, зафіксованого в просто-
рі об’єкта (свічка, наприклад) і зосереджуйте на ньому свій 
погляд і свою увагу. Не моргайте. Досягніть того, щоб зобра-
ження об’єкта чітко вкарбувалося в вашу пам’ять і мозок.

Потім прикрийте очі і зосередьтеся на міжбрів’ї, намага-
ючись зберегти образ точки перед закритими очима якомо-
га довше. Виконуйте вправу близько 10 хвилин.

Мета вправи - домогтися чіткого зображення перш нечіт-
кого об’єкта до того, як втомляться очі.

Перед застосуванням будь-яких засобів народної меди-
цини проконсультуйтеся з лікарем.

Звичайно, бажано не їсти хоча б за годину до сну. Це 
загрожує проблемами зі сном і з травленням. Але якщо 
ви не встигли повечеряти вчасно, не варто страждати 

від голоду. Є продукти, які ви можете з’їсти перед сном. 
Читайте далі!

Спочатку розберемося, що не годиться для пізньої вечері. Відкладіть 
фастфуд, напівфабрикати, смажені, жирні та солодкі страви. Краще відмо-
витися від важкої їжі і тієї, що містить багато жирів і швидких вуглеводів.

Для пізньої вечері підійдуть продукти, які містять мало жирів і мало швид-
ких вуглеводів. Наприклад, можна зробити овочевий смузі – він допоможе вам 
вгамувати голод і наситить організм вітамінами. Змішайте стебло селери, то-
мат, огірок і базилік – вийде ароматний і смачний напій, яким цілком можна 
перекусити. Ті ж овочі, порізані для салату, принесуть ще більше користі.

Можна також їсти нежирні молочні продукти. Наприклад, йогурт, сир, 
кефір, випити склянку молока з медом. Їх можна поєднувати з фруктами і 
овочами – вийде повноцінний прийом їжі.

Якщо ви дуже голодні, з’їжте порцію гречки. Ця крупа легко засвою-
ється, багата на білок і добре втамовує голод. Також підійде невелика по-
рція курячого бульйону, якщо він раптом виявиться у вас під рукою. Мож-
на поїсти овочів на грилі або на пару, також підійде порція морепродуктів.

Для невеликого перекусу можна використовувати трохи (близько 30 
грамів) горіхів або стільки ж гіркого шоколаду.

Багато людей не з чуток 
знають про користь 
волоських горіхів. Східна 

медицина навіть практикує 
методики лікування, засновані 
на такому чудодійному зернятку. 
Нагадаємо ще раз, чому ж варто 
частіше їсти волоські горіхи.

Вони чудову діють на мозок людини. 
А саме – стимулюють його активність. До 
того ж, волоський горіх сприяє синтезу 
клітин головного мозку;

Вони прекрасно насичують. Для довід-
ки – в 100 грамах горіха міститься близько 
600-700 калорій. Плюс – горіхи довго пе-
ретравлюються, а значить поїсти в наступ-
ний раз ви захочете не скоро.

Волоські горіхи знижують ймовірність 
виникнення захворювань серця і судин. До 
всього іншого, продукт здатний стабілізу-
вати тиск і перешкоджати формуванню 
тромбів.

Горіх активно застосовується у косме-

тології. Це обумовлено унікальною омоло-
джуючою властивістю волоського горіха. 
До того ж, такий продукт може надавати 
регенеруючу дію.

Він насичує організм йодом. Це сприяє 
обмінним процесам, що протікають в на-
шому організмі. 

Як щодо кількох волоських горіхів з 
ранковою кашею? Обов’язково додайте їх 
у щоденне меню. Ваш організм буде вам 
вдячний!

8 ПРОДУКТІВ, які кардіологи 
категорично забороняють їсти

Їжа, за словами Гіппократа, повинна 
бути ліками, а не отрутою для 
людини. Якщо відмовитися від 

поганої їжі ви не можете, слід хоча б 
обмежити її вживання. Вся справа в 
балансі. Ось список продуктів, яких 
слід уникати або вживати якомога 
рідше, щоб не потрапити в відділення 
кардіології.

Корисні звички і вправи, які 
допоможуть відновити зір

ПІЗНЯ ВЕЧЕРЯ: що можна без 
страху їсти перед сном

Волоські горіхи подарують нову молодість 
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На фото Івана ПШОНЯКА: Костя 
Дзюбик із мамою Оксаною, село 
Гніздичне Збаразького району.

Софія ніколи не вірила 
у віщі сни. «Спиться – 
то й сниться», - не раз 

розраджувала свою подругу 
Зеню, коли та переймалася 
нічними жахіттями.

Проте, видіння, яке останнім 
часом з’являється їй майже щоно-
чі, насторожило. Не йшло з голови. 
Ніби стоїть вона біля величезного 
кам’яного будинку з одним-єдиним 
віконечком. Соні страшно, чомусь 
бракує повітря і нестерпно пече у 
грудях. Вона хоче постукати у вікон-
це, щоб покликати на допомогу, та 
враз прилипає долонею до холод-
них грат. 

«Хвилююся, аби чогось не ста-
лося, Зеню. Відчуваю, що це сон – 
якийсь знак, попередження. Знаєш, 
не так за себе хвилююся, як за сина, 
Назарка. Він -  єдина надія у моєму 
житті».

Доля шарпала Соню ще з дитин-
ства, коли одне за одним повмира-
ли її батьки. Два горбики на цвин-
тарі щовесни засівала чорнобрив-
цями тітка Віра – мамина рідна се-
стра, котра прихистила малу Софій-
ку. Віра любила племінницю, наче 
рідну. Своїх дітей не мала, а заміж-
ньою була якихось півроку. Її Євге-
на майже біля хати збив п’яний во-
дій. Донині перед очима Соні стоїть 
страшна картина: на тротуарі весь у 
крові лежить дядько Євген. Довкола 
нього розкидані жовті тюльпани – 
улюблені квіти його Віри. А тітка іс-
терично кричить, і, мов божевільна, 
складає тюльпани у букет…

Тітка вважала, що жінка по-
винна вміти усе. Мабуть, тому так 
терпляче і з любов’ю навчала Соню 
шити, в'язати та куховарити. Ча-
клувати на кухні Софійці особли-
во подобалося, тож після закінчен-
ня школи вона, не вагаючись, разом 
із Зенею вступила у кулінарне учи-
лище. Добре вчилася, була активіст-
кою, брала участь у художній само-
діяльності. Не вірилося, що ця тиха 
і скромна дівчина може так пере-
втілюватися, вийшовши на сцену. Її 
чисте солов’їне сопрано щоразу зри-
вало зливу аплодисментів у кон-
цертній залі.

Здається, це було тільки вчо-
ра. Зеня причепурювала подругу 
перед концертом. Сплела у коло-
сочок її розкішне волосся, зроби-
ла макіяж. Соня пручалася, адже 

ніколи не користувалася косме-
тикою. «Глянь-но, яка ж ти красу-
ня!» - подала їй дзеркальце Зеня. 
Соня, угледівши в ньому себе іншу, 
задоволено усміхнулася. Вдягнула 
голубе плаття, яке пошила їй  тіт-
ка спеціально до цього свята. Та 
до такої обнови ніяк не пасували її 
поношені туфлі. Як завжди, виру-
чила Зеня. «Бери, приміряй!» - роз-
пакувала з коробки свої нові босо-
ніжки. Вони виявилися трішки за-
великими для ніжок Соні, та Зеня 
не розгубилася: швиденько про-
колола цвяшком ще одну дірочку 
на ремінчику. «На каблуках ти ста-
ла ще стрункішою, Сонечко!», - ра-
діла за подругу Зеня. Зал знову не 
відпускав Софію. У своєму голубо-
му платті вона нагадувала легень-
ку хмаринку, що опустилася з ви-
соти і в такт веселій пісеньці при-
танцьовує на сцені. Ледве втриму-
вала в руках подарований великий 
букет квітів.

Схвильована до сліз, щаслива і 
збентежена, Соня зійшла зі сцени. 
Ступила на сходинку, не помічаючи 
розстібнутого ремінчика на босо-
ніжку і впала вниз. Вона не чула пе-
реляканих криків, відчувала як чи-
їсь сильні руки підняли її і швидень-
ко понесли до виходу, де вже чекала 
«швидка». 

Коли отямилася в реанімації, по-
бачила біля себе заплакану Зеню: 
«Прости мені, Софійко. Якби не ті 
босоніжки… Я хотіла, як краще». Со-
фії важко було говорити. Гуділо і шу-
міло в голові. Усе довкола розплива-
лося, як у тумані. Їй були потрібні 
донори. Разом з її однокурсниками 
здати кров зголосився і Володя - 
симпатичний кароокий юнак, який 
тоді ніс на руках травмовану Соню. 
Він був студентом юридичного фа-
культету, а в їх училище навідував-
ся до сестри, котра, як і Соня, брала 
участь у пісенних конкурсах. 

Соня вловила себе на думці, що 
більше, ніж інших чекає саме Воло-
дю. Що їй милий його голос, його 
увага і щирість. Разом з новими си-

лами у її серці заструменіло чисте 
кохання.

Звичайно, Соня розуміла, що не 
має права думати про Володю. Хто 
вона? Проста сільська дівчина, сиро-
та. А він – міський хлопець, здобуває 
вищу освіту, начитаний, культур-
ний. Його манери, одяг та культура 
свідчили про те, що він з інтелігент-
ної сім’ї. То куди ж їй до нього рів-
нятися? Та хіба серце слухає розум? 
Воно шалено стукотить, як тільки 
Володимир заходить в палату.

Уже не уявляла, що через яки-
хось півроку після закінчення учи-
лища у неї буде власне життя. Жит-
тя без нього – Володі. Але так му-
сить бути, бо вони – не пара. І вона 
має сказати йому про це.

Коли Соня повернулася до на-
вчання, Володимир часто приїж-
джав до неї. Була на сьомому небі від 
щастя і все відкладала на потім цю 
розмову. Врешті, зважилася… Бо ж 
завтра – випускний. Прощавай, сту-
дентське життя, прощавай і ти – Во-
лодю.

«Як це – ми не пара? Чому? Я ж 
кохаю тебе, невже ти цього не зрозу-
міла досі?»

Вона давно завчила слова, які 
збиралася сказати коханому. А те-
пер, ніби заворожена слухала його 
освідчення і мовчала. Не розуміла, 
як не зупинила Володю, не запере-
чила, коли той попросив зайти в їх 
кімнату. Десь поділася Зеня. Володя 
відкоркував шампанське. Воно при-
ємною млістю розлилося по тілу, до-
дало обом вогню і жадання.

За вікном примостилася на зем-
лю ніч, мережачи зорями небо. Мо-
лодий місяць обрамив розсипане на 
подушці золоте волосся Софії, ніби 
вдягнув її у шлюбний віночок. «Ти – 
моя, Софієчко! Правда?» - спраглими 
устами він пірнув у зливу її волосся, 
впивався солодкими поцілунками 
коханої. «Твоя… Тільки твоя!» - ше-
потіла щаслива Софія, жадаючи, як і 
він, цієї неповторної миті…

Повернувшись у село Соня вла-
штувалася на роботу кухарем у кол-
госпну їдальню. Де не гляне – бачи-
ла Володю. Вона так за ним сумува-
ла! Щодня чекала від нього вісточ-
ки. Лист, врешті, прийшов. Це був 
не лист, а справжня ода коханню, на-
прикінці якої, ніби між іншим, хло-
пець написав, що скоро піде в армію 
і Соня має його дочекатися. 

Якось, готуючи біля плити, від-
чула, як ватними стають її ноги і па-
морочиться в голові. «Чого б це?» 
- подумала.

Згодом це повторилося. І лише 
тітчине запитання: «Ти – вагітна, 
Соню?», її насторожило і вона піш-
ла до лікаря. 

«Навіщо тобі ця дитина? Де 
її батько? Ти подумала про мене, 

Соню? Що люди скажуть? Не до-
гледіла я, не навчила. Що ж тепер 
буде?» - бідкалася тітка.

Соня ж знала напевно: що б не 
казала тітка, вона не перерве ва-
гітність нізащо! Бо хоче народити, 
пеленати, леліяти їхнє з Володею 
дитя. Але тітка так боялася, щоб Со-
фія не стала матір’ю-одиначкою, що 
вже через день поїхала до батьків 
Володимира.

Повернулася понура, сумна. 
Соня без слів усе зрозуміла: «Нічого, 
вибавимо. Виховаємо. А люди для 
того й мають язики, щоб ними плес-
кати», - чи то Соню, чи себе розра-
джувала Віра. 

І тільки тоді, коли принесли з 
пологового будинку малого Назар-
ка, тітка зізналася, як принижувала 
її мати Володимира, як найогидні-
шими словами обзивала Соню. Мов-
ляв, та навмисне сплуталася з її си-
ном заради міської прописки. Тіль-
ки тепер Соні усе це здавалося дріб-
ницею, адже у неї є син, маленьке со-
нечко, яке мило посапує біля її гру-
дей. І вона справді щаслива.

…Чому саме нині Софія згадала 
про це? Син виріс, скоро випускни-
ком стане, хоче вищу освіту здобу-
вати, але піде на заочне навчання, 
бо статки у них малі.

У вікнах Зеновії вже давно згас-
ло світло, а Соня все тинялася по 
кімнаті з кутка в куток, як та мара. 
Спогади знову і знову обсідали її  го-
лову, хоч вона поклялася ніколи не 
згадувати ті страшні часи, коли не-
сподівано померла тітонька Віра, а 
у її життя прийшло страшне слово – 
онкологія. Ймовірно, причиною цієї 
біди були часті стреси і перенесена у 
минулому важка травма.

Операція, хіміотерапія,  жмут во-
лосся на лікарняній подушці… І, по-
при увесь біль, - нестримне бажан-
ня – жити. Заради сина. Вона і досі 
не могла згадувати це без сліз. 

Відтоді минуло п’ять років. Лі-
кар запевнив, що все у неї буде до-
бре. Усі ці роки вона навчилася жити 
з молитвою. Після операції поїха-
ла до Зарваниці. Саме тут, у святому 
місці, Софія відчула, як Божа благо-
дать торкнула її серце, вселила на-
дію на одужання.

На ранок Софія запримітила від-
чинене вікно у синовій кімнаті. А де 
ж він сам? Здається, ще спитав, чи є 
у неї кошти на ліки, які їй приписали 
знову. Чому ж так таємно зник? Та-
кого ніколи не було. Зачиняючи ві-
кно, вгледіла, як два міліціонери за-
йшли на їх подвір’я.

«Ваш син уночі обікрав кіоск, 
його затримано», - почула від непро-
ханих гостей. «Що ж ви таке кажете? 
Мій син – не злодій. Він не міг так 
вчинити», - її крик розпинав враніш-
ню тишу, з очей ринули сльози.

Була впевнена – скоро усе прояс-
ниться і сина відпустять. Та Назара 
чекав суд. Думала, не переживе того 
дня. Соня відчула, як різало скальпе-
лем біля серця, пекло раною у гру-
дях і не вистачало повітря. Як тоді, у 
її снах. На жаль, той сон і справді ви-
явився віщим.

Адвокат захищав професій-
но, тиснув на жалісливість. Мов-
ляв, хлопець ріс без батька, мати за-
хворіла і він зважився на крадіжку 
лише тому, що знав: у матері не було 
грошей на ліки. Софія заголосила: 
«Що ж ти наробив, синку?!»  

Суддя понуро став гортати спра-
ву. Щось знайоме здалося їй у цьому 
сивочолому чоловікові, який раз-у-
раз витирав з чола піт. Гортав дов-
го, наче тільки тепер знайомився з 
паперами. Його обличчя зблідло, а 
над бровою нервово забігала жилка. 
Суддя втупився у ридаючу Софію. Ті 
очі…

Софія заледве стримала себе, 
щоб не скрикнути. Здається, Воло-
димира впізнала і Зеновія. Спазм пе-
ретиснув Соні горло, коли суддя ти-
хим голосом зачитував, що через 
відсутність кількох свідків, наступ-
не слухання відбудеться за тиждень.

Доле-мачухо! Що ти робиш зі 
мною! Де це чувано, щоб рідний 
батько садив свого сина? Чи здога-
дався Володимир про це? Адже На-
зар – його копія.

Сумні думки розривали її мо-
зок, все валилося з рук. Коли стріл-
ка годинника забігла на десяту ве-
чора, у її двері тихенько постукали. 
На порозі стояв Володимир. Холод-
ний вітер шарпав поли його пальта, 
а з посивілого волосся збігали кра-
плі дощу. 

«Ти мене впустиш у хату, Со-
фійко?» - як колись, взяв її за руку. 
«Чому ж я не знав про сина? Мати 
тоді казала, що твоя тітка просила 
залишити тебе у спокої, бо в тебе 
скоро весілля з іншим, - на одній 
ноті випалив він. – Уявляєш, з яким 
настроєм через тиждень я пішов до 
армії?»

«А мені тітка Віра сказала… Утім, 
хіба тепер це має значення? Ти - тут, 
ти прийшов. Я так на тебе чекала. І 
ось за яких обставин нам довелося 
зустрітися».

Він витирав її заплакані очі. «Не 
плач. Це - доля. Недарма я захолос-
тякувався донині, хоча так мріяв 
про сім’ю. Добрий у тебе син, Софі-
єчко, якщо заради матері готовий 
на все».

Володимир все сильніше стис-
кав в обіймах Софію: «Я теж чекав 
тебе, рідна пташко. Не плач, благаю.  
Тобі треба відпочити. Глянь, як ти 
змарніла. А я прийду до тебе через 
тиждень. З нашим сином...»

Марія МАЛІЦЬКА.
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Невигадана історія

Ольга посміхнулась. Ні, жит-
тя таки прекрасне! Подума-
ти лишень, ще зовсім недавно 
вона не раділа отим світанкам.

Кинула погляд у вікно. Со-
нячний промінчик зник, уві-
браний жадібною темною хма-
рою, що насувалась із заходу. 
Ольга уявляла, як перші кра-
пельки дощу падають у спра-
глу землю, поволі пришвидшу-
ючи хід. І ось вже у шибку бара-
банить весна свою жагучу ме-
лодію, і ось, у передчутті чогось 
надзвичайного, небо заглядає у 
вічі - трохи здивовано, і, разом з 
тим, з надією.

Ользі подобався дощ. Він 
наче змивав з серця весь біль, 
тугу, нерозділену жагу. І не-
правда, що час - хороший лікар. 
Вона ніколи не зможе забути 
того, хто так сміливо увірвався 
у її життя, завоював, полонив 
душу, а натомість дав лише гір-
коту розчарування, полинний 
розпач поразки. 

Вона намагалась відігна-
ти спогади, але вони поверта-
лись, ядучі, колючі, мов навмис-
не, впиваючись у серце гостри-
ми ножами, завдаючи болю. І не 

було іншого ліку, ніж віддати-
ся на милість, попливти за те-
чією, ще й ще раз переживати 
ту зустріч у кафе, куди вона іно-
ді забігала після роботи випи-
ти філіжанку кави. Сама не зна-
ла, чому.

Можливо, якась вища сила 
спрямувала її туди –з ручно 
вмостившись біля вікна, ков-
тати ароматний напій і уважно 
розглядати відвідувачів. Скіль-
ки чоловіків намагалось, ніби 
ненароком, присісти до її сто-
лика! Але холодний, трішки на-
смішкуватий погляд слугував 
хорошим охоронцем від зали-
цяльників. Наче спіткнувшись 
об той міцний мур відчуження, 
невдатний кавалер поспіхом 
ретирувався, і Ольга знову за-
лишалась на самоті. Цього пра-
вила вона дотримувалась, аж 
поки, замріявшись, почула ввіч-
ливий чоловічий голос:

- Можна?
Ольга кинула на нього по-

гляд. І завмерла. Зовсім неспо-
дівано для себе промовила:

- Так.
У той вечір вони розмов-

ляли довго. У них виявилися 

спільні знайомі, вона розпові-
дала про свою роботу. Славко, 
так звали незнайомця, повідо-
мив, що здебільшого перебу-
ває у Німеччині, на заробітках. 
Бо, зрештою, до чого прикласти 
руки в Україні? А жити на щось 
треба, тому й мусить шукати 
чогось кращого на чужині.

Несподівано для себе Ольга 
відкрила Славкові уподобання 
- він любив смачно поїсти. Тож 
і запросила на вечерю. Славко 
погодився.

А наступного вечора прий-
шов знову - з великим букетом 
троянд і пляшкою шампансько-
го. І запропонував вийти за ньо-
го заміж. Ольга довго не розду-
мувала - вона справді покохала. 
Отак, з першого погляду. Роз-
рахувалась з роботи, щоб чека-
ти Славка, доглядати його, мов 
малу дитину. У цій дивній само-
пожертві бачила весь сенс сво-
го існування. Заради коханого 
була готова принести у дарунок 
власну душу, нічого не вимага-
ючи взамін.

Ольга була, немов у раю. Їй 
здававалося, що Славко – це 
весь світ. Коли зрозуміла, що 
вагітна, радощів не було меж. 
Спішила  поділитися своїм щас-
тям із чоловіком.

- Ні, ні, і мови не може бути! 
- Славко, донедавна такий ніж-
ний, майже кричав. - Ми не го-
тові мати дітей!

- І що далі? - стиха запитала 
Ольга.

- Зроби що-небудь! - про-
стогнав Славко. У його очах 
світився відчай. - Кожна жінка 
знає, як попередити вагітність. 
Зрештою, зроби це для мене. Ти 
ж мене кохаєш, правда?

Але несподівано для себе 
Ольга затялася.

- Ти мене не кохаєш, - промо-
вив тоді Славко і зняв із вішал-
ки плащ. - Вибирай: або ця ди-
тина, або я.

Ольга захлиналась сльоза-
ми від пекучого болю. Чомусь 
не змогла промовити ані сло-
ва, коли Славко гримнув двери-
ма, відгородивши від себе дру-
жину.

Відтоді смуток не покидав 
Ольгу. А Славко подав на роз-
лучення. Та остання крапля пе-
реповнила чашу терпіння, коли 
побачила колишнього кохано-

го з іншою. І тоді немов прозрі-
ла: кохання насправді не було. 
Лише фальшива пародія на 
щастя.

...Вона мстиво пригадувала 
усі Славкові прорахунки, з яко-
юсь нездоровою насолодою пе-
ребирала у пам’яті всі його не-
справедливі докори. Їй здава-
лось, що лише так зможе пере-
рвати ланцюг залежності від 
чоловіка.

...Зрозуміла, що це не так, 
коли народила дитину. Повер-
нулась на роботу, мужньо не 
звертаючи уваги на жалісливі 
погляди. Як і колись, поспішає 
додому, де чекає син.

Але ніколи більше у  те кафе, 
де зустрілася із Славком…

Світлана ТРУХАНОВА 
(ДЗУДЗИЛО).

Моїй односельчанці, 

МАТЕРІ ЛЕСІ 
загиблого воїна АТО 
ОЛЕКСАНДРА ОРЛЯКА,

ПРИСВЯЧУЮ…
Пробач, матусенько моя кохана,
Що так тебе тяжко 

я засмутив.
Безмірно я любив тебе й Україну,
І вас я захистити так хотів.
Прости, що не приїхав я додому,
Не зміг залишити товаришів,
Та Богу одному лиш відомо,
Як у думках до тебе я спішив. 
Повір, рідненька, не моя провина,
Що ти, така тендітна й молода,
Невістці білу не вдягла хустину,
Лиш домовину чорну обняла.
Не плач, не сумуй, моя хороша,
Мене й себе ні в чому не вини,
Така, напевно, воля Божа,
Не всі з війни вертаються сини.
Спокійно спи, рідненька, ночами,
Нехай тобі хороші сняться сни.
Я біля тебе,
Рідна моя мамо,
Хоч і пішов в далекії світи.

Ганна ЧОХРІЙ.
с. Криве Козівського району. 

ГІРКИЙ ПОЛИН кохання

«Я прийду до тебе 
з нашим СИНОМ…»

Коли Бог створив 
людину, Він наділив 
її здатністю 

сприймати світ за 
допомогою органів 
чуття. Бог дав нам очі, 
щоб бачити, вуха – щоб 
чути, ніс – для того, щоб 
відчувати запах.

Кожна пора року, кожна річ, 
кожна оселя, навіть кожна подія 
в нашому житті має свій певний 
неповторний аромат, який за-
лишає слід у  пам’яті і викликає 
певні асоціації.

Коли в моїй пам’яті прокида-
ються спогади про щасливе ди-
тинство, вони пахнуть мені чер-
вонобокими соковитими яблука-
ми, які рясно родили на невелич-
кій яблуньці, посадженій і виро-
щеній дбайливими руками моєї 
вже, на жаль, покійної бабусі.

Бабуся була дуже працьови-
тою жінкою. Любила землю, лю-
била вирощувати на ній різне 
насіння. І мене, маленьку, також 
привчала до цього.

Пригадую, як одного разу я 
із бабусею смакували духмяним 
яблуком. Коли ми поласували со-
ковитим плодом, бабуся обереж-
но зібрала зернятка і посадила їх 
у риночці, де росли різні кімнат-
ні рослини. Згодом з-під землі 
з’явився маленький кволий па-
гінець, який через певний про-
міжок часу перетворився у са-
джанець і ми з бабусею висадили 
його в грунт на вулиці.

Так день за днем, рік за ро-
ком доглядали ми яблуньку і до-
чекалися з неї смачних сокови-
тих плодів. Вони мали присмак 
груші і пахли любов’ю і безтур-
ботністю.

Років з п’ять давала нам 
яблунька свої рум’яні плоди. 
А через рік після смерті бабусі 
всохла одна половина, а наступ-
ного – друга. Прийшлося викор-
човувати дорогоцінне деревце 
і посадити там квіти, які також 
дуже любила бабуся.

Минули роки. Час вніс свої 
корективи в життя. Але кожно-
го разу, коли спогади відносять 
мене у безтурботне дитинство, 
воно пахне мені яблуками з бабу-
синої яблуньки. За багато років 
я не зустрічала такого до болю 
щасливого і приємно-
го аромату.

Ми також 
з а л и ш а є м о 
в житті свої 
н е п о в т о р -
ні аромати. І 
від нас, від на-

шої поведінки, від наших вислов-
лювань залежить, яким буде той 
аромат. 

Апостол Павло говорить: 
«Ми-бо для Бога Христова за-
пашність» (2Кор 2:15). Знайдімо 
час, аби пересвідчитися, що ми є 
нею…

Оксана ГУДЗЬ.

Життєві сюжети

Ольгу розбудив соняч-
ний промінчик. Ле-
генько ковзнув по 

щоці, погладив каштано-
ве, ліниво розкинуте на 
подушці волосся, трішки 
затримавшись, ніби хотів 
передати їй своє тепло, по-
тім пустотливо перестриб-
нув далі - на голубу, мов 
небо, стіну.

Особисте    Аромат дитинства

дуже любила бабуся.
Минули роки. Час вніс свої 

корективи в життя. Але кожно-
го разу, коли спогади відносять 
мене у безтурботне дитинство, 
воно пахне мені яблуками з бабу-
синої яблуньки. За багато років 
я не зустрічала такого до болю 
щасливого і приємно-
го аромату.

Ми також 
з а л и ш а є м о 
в житті свої 
н е п о в т о р -
ні аромати. І 
від нас, від на-

нею…
Оксана ГУДЗЬ.

«Я прийду до тебе «Я прийду до тебе 
СИНОМ…»СИНОМ…»СИНОМ

                  Він витирав її 
                  заплакані очі. «Не 
плач. Це - доля. Недарма 
я захолостякувався 
донині, хоча так мріяв про 
сім’ю. Добрий у тебе син, 
Софієчко, якщо заради 
матері готовий на все».

Мама - сонце лагідне, привітне.
Добро від неї, щедрість і тепло.
Хай завжди усмішкою квітне
Її лице, щоб радісно було. 
День Матері - Мадонни пресвятої, 
Що в світ веде і думає про всіх…
Найбільше щастя - мати для дитини,
Її любов і ласка, й щирий сміх.
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*     *     *

В іспанській Гвадалаха-
рі відбувся перший етап Куб-
ка світового виклику з худож-
ньої гімнастики цього сезону. 
Україну представили срібна 
призерка Юнацької Олімпіади 
Христина Погранична і при-
зерка етапів Гран-Прі, учасни-
ця чемпіонату світу Єва Ме-
лещук. Погранична показала 
блискучий результат у фіна-
лі з обручем, завоювавши “срі-
бло”. Також дуже високий бал 
спортсменка отримала у фі-
налі з булавами. Єва Мелещук 
прекрасно виступила зі своїм 
улюбленим м’ячем, також за-
воювавши “срібло” фіналу. Не-
поганий результат гімнастка 
показала у фіналі з обручем, 
де стала п’ятою. Крім того, 
Христина Погранична зайня-

ла в підсумку четверте місце 
у багатоборстві.

*     *     *
Український боксер Олек-

сандр Гвоздик заявив про ба-
жання виступити у Всесвіт-
ній боксерській суперсерії, 
переможцем якої торік став 
Олександр Усик. «Звичайно, у 
мене є бажання, є мрія – стати 
абсолютним чемпіоном сві-
ту в напівважкій вазі. А тур-
нір WBSS – це відмінний шанс 
здійснити цю мрію», - сказав 
Гвоздик.

*     *     *

Гонорар Олександра Уси-
ка в дебютному поєдинку у 
суперважкій вазі проти каме-
рунця Карлоса Такама складе 
понад мільйон доларів. Такам 
за цей бій заробить 800 тисяч 
доларів. Бій Усик - Такам від-
будеться 25 травня в Оксон-
Гіллі.

*     *     *
Збірна України з хокею в 

наступному році продовжить 
виступати у третьому за си-
лою дивізіоні чемпіонату сві-
ту. Це стало відомо після по-
єдинку збірної Румунії та Ні-
дерландів. Румуни перегра-
ли опонентів з рахунком 3:1 в 
останньому турі. Після цього 
матчу Голландія, яка має од-
накову кількість очок з Укра-
їною, вже не зможе обійти 
“синьо-жовтих”, через пере-
вагу українців в очному про-
тистоянні. Румуни цією пере-
могою гарантували собі пер-
ше місце у групі та вийшли до 
другого за престижністю диві-
зіону - 1А. 

*     *     *
Київське “Динамо” може 

змінити головного тренера 
за підсумками цьогорічного 
сезону. Невдачі “Динамо” під-
штовхнули керівництво заду-
матися про кадрові переста-
новки в тренерському шта-
бі. Контракт чинного настав-
ника “біло-синіх” Олексан-
дра Хацкевича закінчуєть-

ся через кілька тижнів. Поки 
президент “Динамо” Ігор Сур-
кіс не говорив з білорусом 
про пролонгацію угоди. На-
ступником Хацкевича може 
стати спортивний директор 
клубу Олексій Михайличен-
ко, який має досвід роботи на-
ставника “Динамо”. Він при-
йняв клуб у 2002 році й про-
працював з командою до 2004 
року. За цей час двічі виграв 
з киянами звання чемпіона 
України. Також Михайличенко 
працював зі збірною України 
з 2008 по 2009 рік. Хацкевич 
очолює “Динамо” з 2017 року 
після відходу Сергія Реброва. З 
того часу білорус виграв лише 
Суперкубок України у 2018 
році. Наразі “Динамо” програє 
“Шахтарю” у чемпіонаті Укра-
їни 9 очок. Також “біло-сині” 
припинили виступи в Кубку 
України на стадії чвертьфіна-
лу, програвши “Шахтарю”.

*     *     *
Контрольно-дисциплі-

нарний комітет УЄФА розгля-
нув протести, подані федера-
ціями футболу Португалії та 

Люксембургу щодо так званої 
справи Мораеса і відхилив їх. 
Це означає, що збірна України 
збереже очки, набрані в пер-
ших двох матчах відбору до 
Євро-2020 і продовжить ліди-
рувати в групі B.

*     *     *

У Досі пройшов пер-
ший етап нового сезону Ді-
амантової ліги. У ньому взя-
ли участь чотири україн-
ські легкоатлетки, які заво-
ювали три медалі. 17-річна 
українка Ярослава Магучіх з 
особистим рекордом вигра-
ла золото в стрибках у висо-
ту. Українка з третьої спро-
би взяла висоту 1.96 метра. ЇЇ 
колега – легкоатлетка Мари-
на Бех-Романчук стала сріб-
ною призеркою у стрибках 
в довжину. Анна Рижикова 
на 400-метрівці з бар’єрами 

фінішувала у числі призерів, 
ставши третьою.

*     *     *
Експертна комісія Націо-

нального олімпійського ко-
мітету України ухвалила рі-
шення визнати найкращою 
спортсменкою місяця в Укра-
їні чемпіонку Старого Світу з 
жіночої боротьби Оксану Лі-
вач. Для наймолодшої чемпі-
онки Європи-2019 з України 
це перше європейське «золо-
то» серед дорослих. Найкра-
щими тренерами місяця на-
звані головний тренер жіно-
чої збірної з вільної боротьби 
Володимир Євонов, який при-
вів жіночу збірну до першо-
го загальнокомандного міс-
ця на форумі Старого Світу, та 
особистий наставник борчині, 
призер Олімпійських ігор Ан-
дрій Стадник.

Спортивна арена

Спорт Тернопілля

Команди УПЛ зіграли мат-
чі 27 туру:

Зоря - Маріуполь - 0:1
Динамо - Олександрія - 1:1
Шахтар - Львів - 5:0
Олімпік - Ворскла - 1:1
Карпати - Арсенал-Київ - 1:2
Десна - Чорноморець – 2:4
Скандалом туру став факт, 

коли одразу кілька вболіваль-
ників “Карпат” вибігли на поле 
під час матчу з “Арсеналом-Київ”. 
Фанатам увірвався терпець че-
рез стабільно невдалу гру сво-
їх улюбленців. Вони намагалися 
з’ясувати стосунки з футболіста-

ми після того, як львів’яни двічі 
пропустили. Також поле закида-
ли фаєрами, тож арбітр був зму-
шений зробити паузу в грі.

У заявці на матч “Шахтар” - 
“Львів” було 16 бразильців на 
дві команди. Всього на гру було 
заявлено 34 футболісти, серед 
них - 17 українців. Зрештою, у 
цьому майже бразильському 
дербі “Шахтар” переміг і де-
факто оформив чемпіонство.

“Чорноморець” до 86 хвили-
ни поступався на виїзді “Десні” 
- 1:2. Проте, кінцівка вийшла фе-
єричною для одеситів. Вони від-

значилися тричі і зуміли здобути 
важливу перемогу з рахунком 4:2 
в боротьбі за виживання в УПЛ.

Українська Прем’єр-Ліга, 
опитавши фахівців, які входять 
до нашої експертної ради, ви-
значила найяскравішого фут-
боліста з усіх, які взяли участь 
у матчах 27 туру Чемпіонату 
УПЛ. За підсумком голосуван-
ня перемогу здобув нападник 
«Чорноморця» Арні Вільхамс-
сон, який у матчі з «Десною» 
забив два м’ячі. 

Ось як виглядає турнірна 
таблиця після 27 туру:

1. Шахтар  70
2. Динамо  61
3. Олександрія 48
4. Зоря  38
5. Маріуполь  36
6. Львів  30
7. Десна  35
8. Ворскла  34
9. Олімпік  28
10. Карпати  25
11. Арсенал-Київ 24
12. Чорноморець 21

Фактично усі найцікавіші 
події у матчі відбулися до пе-
рерви. Суперники доволі жваво 
розпочали гру, обмінявшись на-
годами на старті. Вперед черні-
вецька команда вийшла завдя-
ки стандарту. Але доволі швид-
ко тернополяни рахунок зрів-
няли. Гатала отримав м’яч у 
центрі поля та зряче викотив 

його на хід Проціву. Максиму 
залишалось лише зблизитися з 
воротами та не схибити, з чим 
він впорався на всі сто, прові-
вши другий гол поспіль.

А перед свистком на пере-
рву “Ниві” вдалося забити так 
званий гол “у роздягальню”. 
Литовченко корпусом відтіс-
нив суперника та віддав на хід 
Бровку, який уник офсайду та 
реалізував вихід сам-на-сам з 
Марком Медведєвим.

У другій половині гри “Буко-
вина” всі сили кинула в атаку з 
надією відігратися.  Та цього, на 
щастя для гостей, не сталося. 

Наприкінці зустрічі автор за-
битого м’яча у складі “Буковини” 
Олександр Квачов побачив пе-
ред собою пряму червону картку 
за фол останньої надії проти Ли-
товченка. А форвард “Ниви” за-
знав травми та покинув поле у 
кареті швидкої допомоги.

Друга поспіль виїзна перемо-
га дозволила “Ниві” зберегти за 
собою сьому сходинку та не під-
пустити ближче “Чайку”. Власне, 
проти команди з Київщини тер-
нополяни проведуть наступний 
матч у суботу, 11 травня, на місь-
кому стадіоні Тернополя. Поча-
ток зустрічі о 18:00.

У рамках другого етапу Чем-
піонату України серед команд 
вищої ліги БК “Тернопіль-ТНЕУ” 
приймав БК “Кривий Ріг – КНУ-
КДПУ”. Наші суперники мали 
підвищену турнірну мотивацію, 
оскільки тільки дві перемоги за-
лишали їм шанси на потрапляння 
в плей-оф чемпіонату.

У першому матчі наші грав-
ці жваво розпочали гру і вже на 
п’ятій хвилині вели у рахунку 
16:2. Проте, до кінця чверті вони 
упустили свою перевагу і дозво-
лили гостям скоротити рахунок 
до 21:18. В другій чверті тернопо-
лянам вдалося поступово нарос-
тити відрив до 46:34. Поєдинок 
виявився настільки напруженим, 
що при рахунку 93:93 перейшов в 
овертайм, де сильнішими вияви-
лися гості - 106:108.

Другий матч знову розпочав-
ся з ривка господарів 7:0 ще на 
першій хвилині. Проте, як і в по-
передньому поєдинку, до серед-
ини чверті гості знову наздогна-
ли тернополян. В підсумку – ра-
хунок стартової чверті 25:25. Не-
рвовість і напруження в повній 
мірі відображалися на табло. Ко-

манди по черзі виходили вперед, 
але в цілому була рівна гра. З по-
чатком третьої чверті наші грав-
ці відразу включилися у бороть-
бу і заволоділи перевагою. Оста-
точний рахунок гри - 105:75 на 
користь тернополян. Тож завдя-
ки поразці БК “Рівне” у матчі з СК 
“Прометей” наша команда гаран-
тувала собі підсумкове друге міс-
це у вищій лізі.

Бодібілдер Олег Кривий 
завоював перемогу на чер-
говому престижному тур-
нірі у бразильському місті 
Сан-Паулу.  Наш земляк вра-
зив всіх спортивною формою 
і професійним рівнем. Журі 
визнало його переможцем у 
категорії BB 212.

Свою перемогу на світо-
вих змаганнях Олег Кривий 
присвятив загиблому Ан-
дрію Пушкарю. У соцмережах 
він написав: “Брате, я зробив 
це! Я впевнений, ти це бачив і 
сміявся, як завжди”.

Завдяки чудовому ре-
зультату спортсмен візьме 
участь у найбільших змаган-
нях світового рівня з боді-
білдингу «Містер Олімпія» 
(Mr.Olympia). Вони пройдуть 
у вересні цього року у Лас-
Вегасі.

*     *     *

Друга поспіль перемога «Ниви»
Футбольний клуб “Нива” Тернопіль у 24 турі 

Другої ліги у виїзному поєдинку переграв 
чернівецьку “Буковину” з рахунком 1:2.

«Динамо» втратило шанси 
на «золото» Чемпіонату
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- Завжди мріяв побувати у 
цих місцинах, про які говорять, 
що там щось аномальне. У верес-
ні купив "японця", шолом і, як 
видалась нагода, заправив бак і 
гайнув у бік кордону з Молдовою 
- там містичних історій і місцин 
вистачає, - розповідає Віктор ще 
зовсім свіжі враження від поїзд-
ки. 

«Наплічник – 
це мій дім і кухня»
За словами мандрівника, 

поїхав він сам, бо ще не зробив 
зручного багажника для когось 
із родини, навіть наплічник віз на 
плечах. На швидкості, зауважує, 
це доволі непросто. 

- Без нього не їду ні у яку жод-
ну подорож - це мій дім і кухня, - 
каже Віктор. - Маю намет, газову 
плитку, продукти, і мені зручно 
всюди, куди б не їхав. Крім того, 
це економить гроші, зокрема, у 
Молдові - леї. 

Рух до Молдови Віктор почав 
у напрямку Чернівців, далі поїхав 
до прикордонного містечка зі 
смачною назвою Мамалига. 

- Оформив "зелену карту" на 
свого коника - мотоцикл усього 
за 62 грн, перетнув без проблем 
кордон і поїхав вже Молдовою, 
- згадує мандрівник. - Доїхав я 
майже до Кишинева, хотів в ліс на 
ночівлю завернути, а там всі заїз-
ди закриті шлагбаумами. Швидко 
стемніло, і ось тут розпочались 
мої містичні пригоди - просто по-
їхав вниз, ніби мене хтось вів за 
собою, і раптом опинився під сті-
нами чоловічого монастиря.

Ночівля в монастирі 
Про монастирі Молдови в Ін-

тернеті описано багато різних 

містичних історій, але всі ман-
дрівники стверджують: енерге-
тика цих місцин позитивна, ту-
ристів не кривдять ні живі люди, 
ні привиди. Але про те, що буде 
спати у монастирі першу ніч, Ві-
ктор і гадки не мав, та ще й не в 
наметі. 

Допоміг Віктору монастир-
ський сторож - дідусь Гріша. При-
вітний старий оселив українця 
у літній сторожці, вранці нама-
лював мапу - скорочений шлях 
до селища Бутучані і до Старого 
Орхею, що у каньйоні річки Реут. 

Разом з намальованою ма-
пою шлях мандрівника істотно 
скоротився, тому через деякий 
час на власні очі побачив білу ка-
плицю з Бутучан на кам'янистих 
скелях річки Реут. У цих скелях 
люди у різні часи видовбували 
кімнати - такі собі кам'яні селища 
над річкою. Але найбільш відо-
ма місцина старим молдавським 
містом Орхеєм (XV-XVI століття). 
Історико-археологічний комп-
лекс, розташований в 60 кіломе-

трах від Кишинева, теж назвали 
"Старий Орхей". 

Тут можна побачити сліди 
різних цивілізацій - фракійців, Зо-
лотої Орди, є і православні монас-
тирі, які зводили тут, починаючи 
з кінця XIV століття.  

Місця сили і 
лікувальна купальня 

- Вигляд на річку Реут і кань-
йон дуже гарний, я сфотографував 
усе, трохи полазив кімнатами і по-
їхав далі. Як у кожній моїй поїздці, 
по допомогу звертався до людей. 
Цікаво, що з молоддю спілкувався 
англійською, а старші люди зна-
ють російську. Так я доїхав до се-
лища Ципово. У нього слава також 
аномального і містичного. Село 
невелике, живуть десь 300 людей, 
але вони дуже привітні - я без про-
блем залишив свій байк і пішов 
вже до знайомої річки на зустріч 
з Дністровським каньйоном та на 
пошуки "місця сили". І знайшов! 
Каскади водоспадів, подібних на 
кримські, на наші, ті, що поблизу 
Бучача у Скоморохах та у Русилові. 
Не думав, що каньйони так можуть 
відрізнятись один від одного - та-
кий суворий, строгий на річці Реут 
і такий зелений, наповнений шу-
мом водоспадів, струмків на ши-
рокому Дністрі. З монахами зустрі-
тися не склалось. Сили набрався 
від краси природи, від чистої води, 
від теплих скель, зігрітих сонцем, - 
продовжує мандрівник. 

Попереду Віктора чекала міс-
тична Сахарна, де є скала Гри-
мідон, зі слідом Діви Марії, та 
купальня, яка, кажуть, здатна 
лікувати людей з чистими помис-
лами. 

- Скельні монастирі Сахарни 
відомі з 1459 року, - розповідає 
він. - Для мене це не дивовижа, 
адже є скельні храми і у нас на 
Тернопільщині, і в сусідніх об-
ластях. Але у Молдові більшість 
скельних монастирів діючі. Про-
те, зустрітися з містичними мо-
настирями Сахарни у той день 
мені не вдалося. Акумулятор 
мого байка все вирішив за мене. 
І вже не він мене, а я його віз, аж 
доки знову не допомогли мені 
містичні сили Молдови, коли рап-
том побачив спуск. Я з’їхав ним 
до Нової Сахарни і пригальмував 
біля першої хати. І, що дивно, у 
цій хаті одразу знайшлась заряд-
ка до мого акумулятора. 

Вино замість грошей
Віктор жартує: мав великі 

плани взяти наплічник і піти до 
монастиря, але господар вирі-
шив познайомити гостя з «міс-
тичними» напоями, які місцеві 
селяни виробляють з винограду, 
і не літрами, а тонами. Невдовзі 
поспілкуватися з мандрівником 
зійшлися сусіди, кожен - зі своїм 
вином. 

- Вино в таких молдавських 
селах замість грошей, - розпові-
дає Віктор. – Ним можна розраху-
ватись за послуги, можна дарува-
ти і можна пригощати. 

Ночувати Віктор вирішив 
у лісі, а вранці все ж відвідати 
місцевий діючий монастир. За 
словами мандрівника, до видо-
вбаних в скелях кімнат монахи 
прибудовують, домуровують 
сучасні будівлі. Але паломники 
ідуть туди, де у первісних ске-
лях у келіях стоять почорніли 

ікони, біля святинь залишають 
леї і записки з проханнями та по-
бажаннями. Там у купальні, що 
починається зі скельного водо-
граю, Віктор занурився в цілющу 
воду - набрався сил для подаль-
шої мандрівки. Повернувся в гос-
тинне село, отримав у подарунок 
вино і банку варення і вирушив 
далі мотоциклом у напрямку 
Придністров'я. 

Спогад про СРСР
Дорогою Віктор заїхав у село 

Рибниця і наче занурився у ра-
дянське минуле. Всі вивіски в 
ньому – російською мовою. Місто 
готується до святкування 9 трав-
ня, всюди розвішані прапори і 
плакати. 

- Місцеві розмовляють росій-
ською, кіноафіші висять з філь-
мами, які в нас крутили рік тому, - 
пригадує мандрівник. – Там мені, 
проте, дали талон-перепустку 
для кордону, і я поїхав далі вже до 
України.

Вертаючись через вінницькі 
дороги, Віктор шкодував, що не 
поїхав Молдовою додому.

- Виїхав я на пропускному 
пункту Кам'янка в Вінницькій 
області, - пояснює. – Дорога там 
«вбита» аж до Хмельницької об-
ласті.  

Усім, хто думає, як провести 
вихідні, Віктор радить не вага-
тися і вирушати в дорогу. І не 
обов’язково у далекі країни, мож-
на для початку освоїти і щось 
поближче. Сам Віктор зібрав не-
ймовірні враження з Молдови 
і проїхав 1000 кілометрів доріг 
всього за три дні мандрів.

Олена МУДРА.

У ПОШУКАХ ПРИВИДІВ І ПРИГОД: 

тернопільський  мандрівник 
об’їхав  на  мотоциклі 
наймістичніші  місця  Молдови 

Віктор Гоцалюк із села Клювинці, що неподалік Хоросткова, 
«намотав» на двоколісному 1000 кілометрів 
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UA:Перший
06.00 М/с “Гон”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.20, 02.30, 
05.00 Новини.

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

09.30 Т/с “Елiза”.
11.25 Д/с “Браво, шеф!”
12.30 Д/с “Тайська кухня”.
13.10, 17.10, 23.50, 04.50, 05.25 Погода.
13.20 По обiдi шоу.
14.25 Д/с “Кухня По”.
15.15 Д/с “Морська кухня”.
17.30 Перша шпальта.
18.20, 03.05 Тема дня.
19.30 Разом.
19.55 Д/с “Дикi тварини”.
21.25, 02.55 UA:Спорт.
21.45 Д/с “Особливий загiн”.
22.45 Д/с “Свiт дикої природи”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
04.00 Складна розмова.
04.25 Спiльно.
05.35 Телепродаж.

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

05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.10, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.25 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
20.45, 21.45 Т/с “Школа”.
22.45 “Грошi 2019”.
00.00 Х/ф “Полюби мене такою”.
01.00 Х/ф “Я знову тебе кохаю”.

Iíòер
01.30 “Речдок”.
03.05 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.15 М/ф “Казка про царя Салтана”.
05.10 “Top Shop”.
05.40 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Ранок з Iнтером.
09.50, 18.00 “Стосується кожного”.
11.35, 12.25 Х/ф “Як оженитися i залиши-

тися неодруженим”.
12.00 “Новини”.
14.00 Х/ф “Божевiльне весiлля”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. По ту 

лiнiю фронту”.
23.50 Х/ф “Лiнкольн для адвоката”.

ICTV
04.35 Скарб нацiї.
04.45 Еврика!
04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00 Т/с “Вiддiл 44”.

05.45 Громадянська оборона.
06.35 Факти тижня. 100 хвилин з О. Со-

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

Стогнiєм.
10.05 Антизомбi. Дайджест.
11.05, 13.20 Секретний фронт. Дайджест.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.05, 16.20 Х/ф “Погоня за ураганом”.
16.40 Х/ф “Розлом Сан-Андреас”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Бiльше нiж правда.
21.25 Т/с “Кiборги”.
22.20 Свобода слова.
23.55 Х/ф “Мiсто 44”.
02.15 Т/с “Володимирська, 15”.

ÑТБ
05.35 Моя правда. Анна Гальєрс. Чужа се-

ред своїх.
06.30 Моя Правда. Якiв Шнеєрсон. Зра-

джений син.
07.25 Т/с “Доньки-матерi”, 13-16 с.
09.20 Т/с “Повернення в Едем”.
14.10 Хата на тата.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “Доньки-матерi”, 17 с.
20.35 Т/с “Доньки-матерi”, 18 с.
20.55 Т/с “Доньки-матерi”, 19 с.
21.30 Т/с “Доньки-матерi”, 20 с.
21.55 Т/с “Доньки-матерi”, 21 с.
22.35 Т/с “Доньки-матерi”, 22 с.
22.55 Х/ф “Не пiдганяй кохання”.
01.10 Один за всiх.

Íоâий êаíаë
03.00, 01.15 Зона ночi.
03.50 Абзац.
05.35, 06.45 Kids` Time.
05.40 М/с “Хай живе король Джулiан”.
06.50 Х/ф “Артур i вiйна двох свiтiв”.
08.50 Х/ф “Повстання планети мавп”.
10.50 Х/ф “Планета мавп: Революцiя”.
13.10 Х/ф “Вiйна за планету мавп”.
16.00 Х/ф “Логан: Росомаха”.
19.00 Ревiзор. Магазини.
21.00 Таємний агент.
22.00 Таємний агент. Пост-шоу.
23.40 Х/ф “Пiранiї 3DD”.
01.10 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.20, 02.20 Невигаданi iсторiї.
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

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

07.25, 08.35, 00.55 Огляд преси.
07.30 Кордон держави.
08.25 Про вiйсько.
09.25, 17.40 Час громади.
10.00, 13.05 Час. Пiдсумки тижня.
11.10, 20.00, 01.15 Машина часу.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
12.45 Будемо жити.
14.10, 05.15 Кендзьор.
15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.00 Час новин. Київ.
17.10, 18.20, 19.30 Iнформацiйний вечiр.
22.00 БлогПост.
23.10 “За Чай.com”.
00.20 Дiалоги з Патрiархом.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

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

02.50 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
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 “Бiле-чорне”, 1 i 2 с.
23.30, 02.00 Т/с “CSI. Мiсце злочину”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Ух ти show”.
08.20 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
10.15 Х/ф “Синiй тигр”.
12.00, 00.50 “Бєдняков+1”.
12.50 “Вiрю не Вiрю”.
14.50 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.40 “Орел i решка. Морський сезон”.
16.40 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
17.40 Т/с “Доктор Хаус”.
22.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
23.00 Х/ф “Раптово вагiтна”.
01.40 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.10 Х/ф “Слiдопит”.
08.00 Х/ф “Слухати у вiдсiках”.
10.35, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
13.25, 03.30 “Речовий доказ”.
14.45, 16.50, 21.20 Т/с “Кримiналiст”.
17.10 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.40 Т/с “Швидка”.
03.00 “Випадковий свiдок”.
04.30 “Професiї”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф “Софiя Перша. Жила собi 

принцеса”.
11.00, 17.00 Т/с “Рання пташка”.
12.00 Вечiрка 2.
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
13.30, 14.30, 21.00 Танька i Володька.
15.00, 01.00 Панянка-селянка.
18.00 4 весiлля.
22.00 Сiмейка У.
23.00 Країна У.

02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

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

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

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

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 “Деталi” з В. 
Фроловою i А. Карповим.

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.30, 13.45 Правда життя.
09.00, 18.05 Найдивовижнiшi тварини свiту.
09.55 Земля: код знищення.
10.55 Брама часу.
11.45 Прихована реальнiсть.
12.35, 00.20 Речовий доказ.
15.25 Невада: ядерна таємниця.
16.20, 21.45 Вiдчайдушнi рибалки.
17.15, 22.35 Планета Земля.
19.00, 20.45 Фантастичнi iсторiї.
19.55 Скарб.ua.
23.30 Заборонена iсторiя.
01.25 Мiстична Україна.
02.10 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “До мене, Мухтаре!”
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40, 09.30 М/ф.
07.50 “Невiдома версiя. Джентльмени 

удачi”.
09.50, 00.25 “Спогади”.
10.50 “Зiркове життя”.
11.30 “Моя правда”.
12.20 Х/ф “Водоверть”.
14.05 Х/ф “Апачi”.
15.55 Х/ф “Раз на раз не випадає”.
17.15 Х/ф “Небезпечно для життя!”
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00, 01.45 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
23.00 Х/ф “Однолiтки”.
01.15 “Академiя смiху”.
03.25 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.
10.10, 18.15 “Спецкор”.
10.45, 18.50 “ДжеДАI”.
11.15 Т/с “Звонар”.

15.00 Х/ф “Гарячi голови”.
16.25 Х/ф “Великий переполох в мало-

му Китаї”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
21.30, 23.00 Т/с “Кiстки 11”.
00.40 “Облом.UA”.

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

бурундучки”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу”.
12.00 М/с “Сiмпсони”.
15.20 Т/с “Дефективи”.
16.55 Файна Юкрайна.
18.10 Т/с “СуперКопи”.
20.00 Т/с “Швидка”.
21.30 Т/с “CSI: Маямi”.
00.10 Мамареготала.
03.00, 05.15 Оттак мастак!
03.25 Чистоплюї.
04.15 “Роздовбаї”.
06.00 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.00, 04.00, 06.00, 08.30, 12.05 Велоспорт. 

“Тур Калiфорнiї”. Етап 1.
02.00 Супербайк. Етап ЧC. Iмола. Пере-

гони 2.
02.30, 05.00, 07.30, 09.30, 13.00 Велоспорт. 

“Джiро-д`Iталiя”. Етап 2.
11.00 Автоперегони. WTCR. Словаччина. 

Перегони 2.
11.30 Автоперегони. WTCR. Словаччина. 

Перегони 3.
14.05 Велоспорт. “Джiро-д`Iталiя”. Етап 3.
18.00 Велоспорт. “Джiро”.
18.30 “Watts”.
19.00, 20.00, 22.00 Тенiс. АТР. “Мастерс”. 

Рим. День 2.
23.00 Поло. Кубок Уестчестера.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Лiверпуль - Вулвергемптон. Чемпiонат 

Англiї.
07.45 Журнал Лiги Чемпiонiв.
08.15 Шахтар - Олександрiя. Чемпiонат 

України.
10.00 “Великий футбол”.
11.50, 20.50 Переможний фiнал.
12.00 Рома - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
13.50 МЮ - Кардiфф. Чемпiонат Англiї.
15.40, 22.30 Футбол News.
16 .05 ,  20 .45 ,  22 .55 Bat t le  Cyber 

Коментаторiв. 1 епiзод.
16.15 Передмова до “МЮ-Мiлан” 

(2006/07).
16.20 МЮ - Мiлан. 1/2 фiналу (2006/07). 

Золота колекцiя Лiги Чемпiонiв.
18.05 Мiлан - МЮ. 1/2 фiналу (2006/07). 

Золота колекцiя Лiги Чемпiонiв.
19.50 Пiслямова до “Мiлан-МЮ” (2006/07).
19.55 Live. Болонья - Парма. Чемпiонат 

Iталiї.
21.55 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
23.00 Брайтон - Ман Сiтi. Чемпiонат Англiї.
00.45 Арсенал-Київ - Чорноморець. 

Чемпiонат України.
02.25 Кальярi - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
04.10 Лестер - Челсi. Чемпiонат Англiї.

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

15.00, 18.00, 21.00, 02.30, 05.00 
Новини.

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

09.30 Т/с “Елiза”.
11.25 Д/с “Браво, шеф!”
12.30 Д/с “Тайська кухня”.
13.10, 17.10, 04.50, 05.25 Погода.
13.20 Про що спiває Європа.
15.15 По обiдi шоу.
16.15 Д/с “Морська кухня”.
17.30 Разом.
18.20, 03.05 Тема дня.
19.30 #ВУкраїнi.
19.55 Д/с “Дикi тварини”.
20.30 Нашi грошi.
21.25, 02.55 UA:Спорт.
22.00 Пiсенний конкурс Євробачення 2019. 

Перший пiвфiнал.
00.20 Телепродаж Тюсо.
04.00 Перша шпальта.
04.25 Спiльно.
05.35 Телепродаж.

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

05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
10.55, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.25 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
20.45, 21.45 Т/с “Школа”.
22.45 Х/ф “Полюби мене такою”.
01.30 Х/ф “Я знову тебе кохаю”.

Iíòер
02.05, 18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
02.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.10 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Т/с “Султан мого серця”.
11.00 Т/с “Попелюшка “80”.
12.00 “Новини”.
12.25 Х/ф “Борсалiно i компанiя”.
14.45 “Правила виживання”.
15.50, 16.45 “Речдок”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. По ту 

лiнiю фронту”.
23.50 Х/ф “Убити гiнця”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.

04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40, 20.20 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Бiльше нiж правда.
12.00, 13.20 Антизомбi. Дайджест.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30 Х/ф “Пiдривник”.
15.05, 16.20 Т/с “Один у полi воїн”.
17.50, 21.25 Т/с “Кiборги”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
22.15 Т/с “Конвой”.
00.05 Х/ф “Мiсiя порятунку”.
01.50 Т/с “Володимирська, 15”.

ÑТБ
05.15 Моя правда. Олена Стеценко. У 

шлюбi з садистом.
06.10 Т/с “Доньки-матерi”, 17-22 с.
09.00 МастерШеф.
13.30 Хата на тата.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “Доньки-матерi”, 23 с.
20.35 Т/с “Доньки-матерi”, 24 с.
20.55 Т/с “Доньки-матерi”, 25 с.
21.30 Т/с “Доньки-матерi”, 26 с.
22.00 Євробачення 2019. 1-й пiвфiнал.

Íоâий êаíаë
03.00, 01.50 Зона ночi.
03.50 Абзац.
05.35, 06.55 Kids` Time.
05.40 М/с “Хай живе король Джулiан”.
07.00 Т/с “Шлях чарiвника”.
10.20 Х/ф “Утiкач”.
13.00 Екси.
17.00, 19.00 Гастарбайтери.
21.00 Х/ф “Таксi”.
22.50 Т/с “Сирена”.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.15, 00.50 Огляд преси.
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

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

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

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

16.55, 17.55, 22.55, 00.20 Погода 
на курортах.

08.00, 17.00 Час новин. Київ.
08.20 Про вiйсько.
08.40 ID JOURNAL.
09.20, 17.45 Час громади.
10.10 Кендзьор.
11.10, 20.00, 01.15, 02.15, 05.15 Маши-

на часу.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

13.10 БлогПост.
14.10 Невигаданi iсторiї.
14.35 Будемо жити.
15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10, 18.20, 19.30 Iнформацiйний вечiр.
22.00 Лiнiйка документальних проектiв.
23.10 “За Чай.com”.
00.30 Кордон держави.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

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

Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
11.20, 03.45 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Бiле-чорне”, 3 i 4 с.
23.20 Без панiки.
00.00, 02.15 Т/с “CSI. Мiсце злочину”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
10.10 Х/ф “Одружись зi мною, чувак”.
12.00, 01.00 “Бєдняков+1”.
12.50 “Вiрю не Вiрю”.
14.50 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.40, 00.00 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
16.40 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
17.40 Т/с “Доктор Хаус”.
22.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
23.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
01.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.45 Х/ф “Кому вгору, кому вниз”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “У квадратi 45”.
10.25, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30 “Свiдок”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
13.25, 03.20 “Речовий доказ”.
14.45, 16.50, 21.20 Т/с “Кримiналiст”.
17.05 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Будьте здоровi”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.40 Т/с “Швидка”.
03.00 “Випадковий свiдок”.
04.20 “Професiї”.
04.50 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Хоробрий кравчик”.
11.00, 17.00 Т/с “Рання пташка”.
12.00 Вечiрка 2.
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.

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

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

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

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

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

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

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 “Деталi” з В. 
Фроловою i А. Карповим.

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.25, 14.15 Правда життя.
09.30, 18.00 Найдивовижнiшi тварини свiту.
10.25 Чужинцi всерединi нас.
11.25 Брама часу.
12.15, 02.20 Прихована реальнiсть.
13.05, 00.20 Речовий доказ.
15.25, 23.30 Заборонена iсторiя.
16.15, 21.45 Вiдчайдушнi рибалки.
17.10, 22.35 Планета Земля.
18.55 Фантастичнi iсторiї. Пiрамiди.
19.50 Скарб.ua.
20.45 Фантастичнi iсторiї.
01.30 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Добре сидимо!”
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Невiдома версiя. Дiамантова рука”.
09.30, 00.20 “Спогади”.
10.25 “Зiркове життя”.
11.15 “Моя правда”.
12.05 Х/ф “Дiд лiвого крайнього”.
13.20 Т/с “Мiс Фрайнi Фiшер”.
15.20 Х/ф “Розмах крил”.
17.10 Х/ф “Блакитна стрiла”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00, 01.40 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
23.00 Х/ф “Сплячий лев”.
01.10 “Академiя смiху”.
03.20 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «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 “Помста природи”.
12.00 Х/ф “Гарячi голови 2”.
13.30 Х/ф “Полiт Фенiкса”.
15.25 Х/ф “Збиток”.
17.20 “Загублений свiт”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
21.30, 23.00 Т/с “Кiстки 11”.

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

бурундучки”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу”.
12.00 М/с “Сiмпсони”.
15.20 Т/с “Дефективи”.
17.00 Файна Юкрайна.
18.00 Т/с “СуперКопи”.
20.00 Т/с “Швидка”.
21.30 Т/с “CSI: Маямi”.
00.10 Мамареготала.
02.55, 05.15 Оттак мастак!
03.40 Чистоплюї.
04.30 “Роздовбаї”.
06.05 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.00, 04.00, 06.00, 08.30, 12.00 Велоспорт. 

“Тур Калiфорнiї”. Етап 2.
02.05, 11.30 Супербайк. Етап ЧC. Iмола. 

Перегони 2.
02.30, 05.00, 07.30, 09.30, 13.00 Велоспорт. 

“Джiро-д`Iталiя”. Етап 3.
11.00 Суперспорт. Етап ЧC. Iмола.
14.05 Велоспорт. “Джiро-д`Iталiя”. Етап 4.
18.00 Велоспорт. “Джiро”.
18.30, 20.00, 22.00 Тенiс. АТР. “Мастерс”. 

Рим. День 3.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00, 16.10 “Європейський Weekend”.
06.50, 21.05 Журнал Лiги Чемпiонiв.
07.20, 21.35 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
08.15 Рома - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25, 16.05 Переможний фiнал.
10.30 Ворскла - Карпати. Чемпiонат Укра-

їни.
12.10 “Великий футбол”.
13.55 Тоттенгем - Евертон. Чемпiонат 

Англiї.
17.00 Брайтон - Ман Сiтi. Чемпiонат Англiї.
18.45 “Бомбардир” А. Лунiн.
19.20 Шахтар - Олександрiя. Чемпiонат 

України.
22.25 Battle Cyber Коментаторiв. 1 епiзод.
23.00 Фiорентина - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
00.45 Марiуполь - Львiв. Чемпiонат України.
02.25 МЮ - Кардiфф. Чемпiонат Англiї.
04.10 Стандард - Гент. Чемпiонат Бельгiї.

Поíедіëоê

Віâòороê

13 травня

14 травня

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

15.00, 18.00, 21.00, 23.20, 02.30, 
05.00 Новини.

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

09.30 Т/с “Елiза”.
11.25 Д/с “Браво, шеф!”
12.30 Д/с “Тайська кухня”.
13.10, 23.50, 04.50, 05.25 Погода.
13.20 Енеїда.
14.25 Д/с “Кухня По”.
15.15 Д/с “Аромати Грецiї”.
15.45 Пiсенний конкурс Євробачення 2019. 

Перший пiвфiнал.
18.20, 03.05 Тема дня.
19.30, 04.25 Спiльно.
19.55 Д/с “Дикi тварини”.
21.25, 02.55 UA:Спорт.
21.45 Д/с “Особливий загiн”.
22.45 Д/с “Свiт дикої природи”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.00 Нашi грошi.
04.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
05.35 Телепродаж.

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

05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.00, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.25 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
20.45, 21.45 Т/с “Школа”.
22.40 Х/ф “Великий”.
00.40 Х/ф “Виннi зiрки”.
02.40 Х/ф “Я знову тебе кохаю”.

Iíòер
02.00, 18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
02.45 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.05 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Т/с “Султан мого серця”.
11.00 Т/с “Попелюшка “80”.
12.00 “Новини”.
12.25 Х/ф “Операцiя “Тушковане м`ясо”.
14.45 “Правила виживання”.
15.50, 16.45 “Речдок”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. По ту 

лiнiю фронту”.
23.50 Х/ф “Ворон”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.30 Студiя Вашингтон.

04.35 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40, 10.05 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
11.00 Х/ф “Пiдривник”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Х/ф “Конго”.
15.20 Х/ф “Один у полi воїн”.
16.20 Т/с “Один у полi воїн”.
17.50, 21.25 Т/с “Кiборги”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
22.25 Т/с “Конвой”.
00.20 Х/ф “Мiсiя порятунку 2: Точка 

удару”.
02.00 Т/с “Володимирська, 15”.

ÑТБ
06.00 Моя правда. Альона Курилова. Мiсiя 

здiйсненна.
06.55 Моя правда. Арман та Рубiна 

Цибульскi.
07.50 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.
08.40 Т/с “Доньки-матерi”, 23-26 с.
10.35 МастерШеф.
13.45 Хата на тата.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “Доньки-матерi”, 27 с.
20.35 Т/с “Доньки-матерi”, 28 с.
20.55 Т/с “Доньки-матерi”, 29 с.
21.30 Т/с “Доньки-матерi”, 30 с.
21.55 Т/с “Доньки-матерi”, 31 с.
22.30 Т/с “Доньки-матерi”, 32 с.

Íоâий êаíаë
03.00, 01.45 Зона ночi.
03.50 Абзац.
05.35, 07.45 Kids` Time.
05.40 М/с “Хай живе король Джулiан”.
07.30 М/с “Том i Джерi Шоу”.
07.50 Т/с “Шлях чарiвника”.
11.20 Х/ф “Норбiт”.
13.20 Любов на виживання.
17.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф “Таксi 2”.
22.40 Т/с “Сирена”.
01.40 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.20 Кордон держави.
06.35 Про вiйсько.
06.45, 08.00, 17.00 Час новин. Київ.
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

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

07.20, 00.45 Огляд преси.
07.40 Драйв.
08.20, 11.10, 14.10 Полiгон.
09.25, 17.45 Час громади.
10.10, 20.00, 01.15, 02.10, 05.15 Маши-

на часу.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

13.10 Невигаданi iсторiї.
15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10, 18.20, 19.30 Iнформацiйний вечiр.
22.00 БлогПост.
23.10 “За Чай.com”.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.30, 

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”.
20.55 Футбол. Фiнал Кубка України. “Шах-

тар” - “Iнгулець”.
23.50 Гучна справа.
00.20, 02.00 Т/с “CSI. Мiсце злочину”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Ух ти show”.
08.20 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
10.15 Х/ф “Легкi грошi”.
12.00, 00.50 “Бєдняков+1”.
12.50 “Вiрю не Вiрю”.
14.50 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.40, 00.00 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
16.40 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
17.40 Т/с “Доктор Хаус”.
22.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
23.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
01.45 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Х/ф “Екстрасенс”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Розслiдування”.
10.30, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.20 “Свiдок”.
12.50 “Будьте здоровi”.
13.25, 03.35 “Речовий доказ”.
14.45, 16.50, 21.20 Т/с “Кримiналiст”.
17.05 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Вартiсть життя”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.30 Т/с “Швидка”.
02.50 “Випадковий свiдок”.
04.05 “Професiї”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Шiсть лебедiв”.
11.00, 17.00 Т/с “Рання пташка”.
12.00 Вечiрка 2.
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
13.30, 14.30, 21.00 Танька i Володька.
15.00, 01.00 Панянка-селянка.
18.00 4 весiлля.

22.00 Сiмейка У.
23.00 Країна У.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

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

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

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

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 “Деталi” з В. 
Фроловою i А. Карповим.

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.05, 14.20 Правда життя.
09.35, 18.00 Найдивовижнiшi тварини свiту.
10.30 Цiкаво.com.
11.30, 02.15 Брама часу.
12.20 Прихована реальнiсть.
13.10, 00.20 Речовий доказ.
15.25, 23.30 Заборонена iсторiя.
16.15, 21.45 Вiдчайдушнi рибалки.
17.10, 22.35 Планета Земля.
18.55, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
19.55 Скарб.ua.
01.30 Мiстична Україна.
04.30 Iсторiя українських земель. Одеса.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Де 042?”
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 10.55 “Моя правда”.
09.30, 00.25 “Спогади”.
10.05 “Зiркове життя”.
11.45 Х/ф “Страченi свiтанки”.
13.35 Т/с “Мiс Фрайнi Фiшер”.
15.35 Х/ф “Однолiтки”.
17.05 Х/ф “Вiрнi друзi”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00, 01.45 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
23.00 Т/с “Здається квартира з дитиною”.
01.15 “Академiя смiху”.
03.25 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «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”.
13.40 “Помста природи”.
14.00 Х/ф “Озеро акул”.
15.30 Х/ф “Куленепробивний чернець”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
21.30, 23.00 Т/с “Кiстки 11”.
00.40 “Облом.UA”.

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

бурундучки”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу”.
12.00 М/с “Сiмпсони”.
15.20 Т/с “Дефективи”.
17.00 Файна Юкрайна.
18.00 Т/с “СуперКопи”.
20.00 Т/с “Швидка”.
21.30 Т/с “CSI: Маямi”.
00.00 Мамареготала.
02.45, 05.10 Оттак мастак!
03.35 Чистоплюї.
04.30 “Роздовбаї”.
05.55 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.10 “Watts”.
00.30 Автоперегони. Blancpain Endurance 

Cup. Огляд.
01.30 Автоперегони. Blancpain GT World 

Challenge. Огляд.
02.00 Автоперегони. WTCR. Словаччи-

на. Огляд.
02.30, 05.00, 07.30, 09.30, 13.00 Велоспорт. 

“Джiро-д`Iталiя”. Етап 4.
04.00, 06.00, 08.30, 12.00, 23.00 Велоспорт. 

“Тур Калiфорнiї”. Етап 3.
11.00 Автоперегони. Формула E. Мона-

ко. Огляд.
14.45 Велоспорт. “Джiро-д`Iталiя”. Етап 5.
18.00 Велоспорт. “Джiро”.
18.30, 20.00, 22.00 Тенiс. АТР. “Мастерс”. 

Рим. День 4.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00, 07.50, 05.35 Топ-матч.
08.00 Десна - Олiмпiк. Чемпiонат України.
09.00 Брайтон - Ман Сiтi. Чемпiонат Англiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10 .20 ,  21 .30 ,  22 .25 Bat t le  Cyber 

Коментаторiв. 2 епiзод.
10.25, 16.05, 22.55 Переможний фiнал.
10.30 Шахтар - Олександрiя. Чемпiонат 

України.
12.10 Лiверпуль - Вулвергемптон. Чемпiонат 

Англiї.
13.55 Брюгге - Генк. Чемпiонат Бельгiї.
16.10 “Сiткорiзи”.
16.40 Лестер - Челсi. Чемпiонат Англiї.
18.25 Ворскла - Карпати. Чемпiонат Укра-

їни.
20.05 Журнал Лiги Чемпiонiв.
20.35 Рома - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
23.00 Тоттенгем - Евертон. Чемпiонат 

Англiї.
00.50 Iнтер - К`єво. Чемпiонат Iталiї.
02.40 Шахтар - Iнгулець. Фiнал. Кубок 

України.
04.50 “Студiя Live”.

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

15.00, 18.00, 21.00, 02.30, 05.00 
Новини.

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

09.30 Т/с “Елiза”.
11.25 Д/с “Браво, шеф!”
12.30 Д/с “Тайська кухня”.
13.10, 17.15, 04.50, 05.25 Погода.
13.20 Про що спiває Європа.
15.15 Енеїда.
16.15 Д/с “Морська кухня”.
17.30 #ВУкраїнi.
18.20, 03.05 Тема дня.
19.30 Перший на селi.
19.55 Д/с “Боротьба за виживання”.
20.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
21.25, 02.55 UA:Спорт.
22.00 Пiсенний конкурс Євробачення 2019. 

Другий пiвфiнал.
00.20 Телепродаж Тюсо.
04.00 Разом.
04.25 Спiльно.
05.35 Телепродаж.

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

05.25 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
10.55, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.25 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
20.35 “Чистоnews”.
20.45, 21.45 Т/с “Школа”.
22.30 “Право на владу”.
00.45 Х/ф “Великий”.
03.40 Х/ф “Я знову тебе кохаю”.

Iíòер
01.55, 18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
02.40 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.00 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Т/с “Султан мого серця”.
11.00 Т/с “Попелюшка “80”.
12.00 “Новини”.
12.25 Х/ф “Попелюшка “80”.
12.35 Х/ф “Осiнь у Нью-Йорку”.
14.45 “Правила виживання”.
15.50, 16.45 “Речдок”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. По ту 

лiнiю фронту”.
23.50 Х/ф “Побiчний ефект”.

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

Стогнiєм.
10.05 Секретний фронт. Дайджест.
11.00 Х/ф “Мiсiя спасiння”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Х/ф “Мiсiя порятунку 2: Точка 

удару”.
14.55, 16.20 Т/с “Танк”.
17.45, 21.25 Т/с “Кiборги”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
22.15 Х/ф “Червоний”.
00.30 Д/ф “Мiф”.
01.40 Т/с “Володимирська, 15”.

ÑТБ
07.00 Моя правда. Урi Геллер. Звичай-

не диво.
07.55 Т/с “Доньки-матерi”, 27-32 с.
10.50 МастерШеф.
13.05 Хата на тата.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “Доньки-матерi”, 33 с.
20.35 Т/с “Доньки-матерi”, 34 с.
20.55 Т/с “Доньки-матерi”, 35 с.
21.35 Т/с “Доньки-матерi”, 36 с.
22.00 Євробачення 2019. 2-й пiвфiнал.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.40 Зона ночi.
03.15 Абзац.
05.05, 06.55 Kids` Time.
05.10 М/с “Хай живе король Джулiан”.
07.00 Т/с “Шлях чарiвника”.
10.40 Х/ф “Метро”.
13.00 Хто проти блондинок.
17.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф “Таксi 3”.
22.40 Т/с “Сирена”.
02.35 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.15, 07.20, 00.55 Огляд преси.
06.20, 02.15, 05.35 Дiалоги з Патрiархом.
06.45, 08.00, 17.00 Час новин. Київ.
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

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

07.25 MEDекспертиза.
08.20 Невигаданi iсторiї.
09.25, 17.45 Час громади.
10.10, 20.00, 01.15 Машина часу.

11.10, 14.10, 05.15 Полiгон.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
12.40 Будемо жити.
13.05 БлогПост.
15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10, 18.20, 19.30 Iнформацiйний вечiр.
22.00 Лiнiйка документальних проектiв.
23.10 “За Чай.com”.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

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

Сьогоднi.
09.45 Зоряний шлях.
11.20, 03.45 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Бiле-чорне”, 5 i 6 с.
23.20 Контролер.
00.00, 02.15 Т/с “CSI. Мiсце злочину”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Ух ти show”.
08.20 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
10.15 Х/ф “Бути Астрiд Лiндгрен”.
12.40 “Вiрю не Вiрю”.
14.45 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.40, 00.00 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
16.40 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
17.40 Т/с “Доктор Хаус”.
22.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
23.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
01.00 “Бєдняков+1”.
01.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.40 Х/ф “Такi красивi люди”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Тi, що зiйшли з небес”.
10.35, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.15 “Свiдок”.
12.50 “Вартiсть життя”.
13.25, 03.30 “Речовий доказ”.
14.45, 16.50, 21.25 Т/с “Кримiналiст”.
17.05 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Правда життя”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.30 Т/с “Швидка”.
02.45 “Випадковий свiдок”.
04.00 “Професiї”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Король Дроздобород”.
11.00, 17.00 Т/с “Рання пташка”.
12.00 Вечiрка 2.
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
13.30, 14.30, 21.00 Танька i Володька.

15.00, 01.00 Панянка-селянка.
18.00 4 весiлля.
22.00 Сiмейка У.
23.00 Країна У.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

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

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

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

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 “Деталi” з В. 
Фроловою i А. Карповим.

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.00, 14.05 Правда життя.
09.25 Мисливцi за торнадо.
10.25, 16.05, 21.45 Вiдчайдушнi рибалки.
11.15 Брама часу.
12.05 Прихована реальнiсть.
12.55, 00.20 Речовий доказ.
15.15, 23.30 Заборонена iсторiя.
17.00, 22.35 Планета Земля.
17.55 Найдивовижнiшi тварини свiту.
18.55, 20.40 Фантастичнi iсторiї.
19.50 Скарб.ua.
01.20 Мiстична Україна.
02.05 Код доступу.
04.35 Iсторiя українських земель. Львiв.
05.15 Iсторiя Києва.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Дiд лiвого крайнього”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 11.20 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
10.30 “Зiркове життя”.
12.10 Х/ф “Юденкрайс, або Вiчне колесо”.
13.35 Т/с “Мiс Фрайнi Фiшер”.
15.35 Х/ф “Опiкун”.
17.15 Х/ф “Мачуха”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00, 02.10 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
23.00 Х/ф “Розмах крил”.
00.50 Х/ф “Євгенiй Патон. Шлях до мрiї”.
01.40 “Академiя смiху”.
03.45 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «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”.
13.40 “Помста природи”.
13.50 Х/ф “Життя на межi”.
15.25 Х/ф “Пекло”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
21.30, 23.00 Т/с “Кiстки 11”.

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

бурундучки”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу”.
12.00 М/с “Сiмпсони”.
15.25 Т/с “Дефективи”.
17.05 Файна Юкрайна.
18.00 Т/с “СуперКопи”.
20.00 Т/с “Швидка”.
21.30 Т/с “CSI: Маямi”.
00.10 Мамареготала.
02.50, 05.10 Оттак мастак!
03.35 Чистоплюї.
04.30 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.00, 04.00, 06.00, 08.30, 12.00, 23.00 Ве-

лоспорт. “Тур Калiфорнiї”. Етап 4.
02.00 Мотоперегони. Тележурнал All 

Access.
02.30, 05.00, 07.30, 09.30, 13.00 Велоспорт. 

“Джiро-д`Iталiя”. Етап 5.
11.00 Кiнний спорт. Royal Windsor Horse 

Show.
14.05 Велоспорт. “Джiро-д`Iталiя”. Етап 6.
18.00 Велоспорт. “Джiро”.
18.30, 20.00, 22.00 Тенiс. АТР. “Мастерс”. 

Рим. День 5.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Брайтон - Ман Сiтi. Чемпiонат Англiї.
07.45, 23.25 “Сiткорiзи”.
08.15 Фiорнетина - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.25, 16.05, 19.55 Переможний фiнал.
10.30 МЮ - Кардiфф. Чемпiонат Англiї.
12.15 Марiуполь - Львiв. Чемпiонат України.
13.50 Рома - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
15.35, 21.20 Battle Cyber Коментаторiв. 

2 епiзод.
16.10, 19.05 “Студiя Live”.
16.55 Шахтар - Iнгулець. Фiнал. Кубок 

України.
20.00 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
20.45 “Бомбардир” А. Лунiн.
21.25 Live. Андерлехт - Генк. Чемпiонат 

Бельгiї.
23.55 Лiверпуль - Вулвергемптон. Чемпiонат 

Англiї.
01.45, 03.50 Топ-матч.
04.00 Тоттенгем - Евертон. Чемпiонат 

Англiї.

Ñереда

Чеòâер

15 травня

16 травня
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UA:Перший
06.00 М/с “Гон”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 00.40, 05.00 
Новини.

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

09.30 Т/с “Елiза”.
11.25 Д/с “Браво, шеф!”
12.30 Д/с “Тайська кухня”.
13.20 Сильна доля.
14.25 Д/с “Кухня По”.
15.15 Д/с “Аромати Грецiї”.
15.40 Пiсенний конкурс Євробачення 2019. 

Другий пiвфiнал.
18.20, 01.30 Тема дня.
19.30, 02.20, 04.05 Розсекречена iсторiя.
20.30, 03.15 Спiльно.
21.25, 01.05 UA:Спорт.
22.00 Перша шпальта.
22.35 Як дивитися кiно.
23.00 Х/ф “На межi”.
03.40 Складна розмова.
05.20 Свiдки геноциду 1944-го.
05.25 Д/ф.

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

“ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
10.55, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.25 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
20.25 “Чистоnews”.
20.35 “Лiга смiху”.
22.35 Х/ф “Вiктор Франкенштейн”.
00.35 Х/ф “Будинок з башточкою”.
02.10 Х/ф “Виннi зiрки”.
05.30 М/ф.

Iíòер
01.55, 18.00 “Стосується кожного”.
02.40 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.00 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Т/с “Султан мого серця”.
11.00, 12.25 Т/с “Попелюшка “80”.
12.35 Х/ф “Фатальна красуня”.
14.45 “Правила виживання”.
15.50, 16.45, 23.50 “Речдок”.
20.00 “Подробицi тижня”.

ICTV
04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.

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

Стогнiєм.
10.10 Антизомбi. Дайджест.
11.05, 13.20, 22.50 “На трьох”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.15, 16.20 Т/с “Танк”.
17.45 Т/с “Кiборги”.
18.45, 01.40 Факти. Вечiр.
20.10, 21.35 Дизель шоу.
23.50 Х/ф “Мiсiонер”.
02.05 Т/с “Володимирська, 15”.

ÑТБ
06.55, 17.55 Хата на тата.
10.15, 20.00 Холостяк.
13.10, 23.55 Х/ф “Дорогий Джон”.
15.35 Х/ф “Найкраще в менi”.
22.40 Холостяк. Як вийти замiж.
23.40 Небачене Євробачення 2019.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
03.50 Абзац.
05.25, 06.45 Kids` Time.
05.30 М/с “Хай живе король Джулiан”.
06.50 Т/с “Шлях чарiвника”.
10.10 Пацанки. Нове життя.
15.20 Х/ф “Таксi”.
17.10 Х/ф “Таксi 2”.
19.00 Х/ф “Таксi 3”.
20.50 Х/ф “Команда А”.
23.00 Х/ф “Стiльниковий”.
01.00 Х/ф “Непереможний”.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.15, 08.25 Огляд преси.
06.25 Акцент.
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

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

07.15, 12.25, 15.25, 18.10 Погода в Українi.
07.25 Драйв.
07.55, 08.55, 09.40, 13.55, 16.55, 17.55, 

00.20 Погода на курортах.
08.00, 17.00 Час новин. Київ.
08.30, 10.10, 20.00, 01.15 Машина часу.
09.25, 16.45 Час громади.
11.10, 13.15 Полiгон.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
14.10 Невигаданi iсторiї.
15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10, 02.15 Кендзьор.
18.15, 19.30 Iнформацiйний вечiр.

22.00 БлогПост Hate Friday Night.
23.40 ID JOURNAL.
00.25 Винна карта.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.15 Феєрiя мандрiв.
05.15 Рандеву.

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

03.05 Сьогоднi.
09.30, 05.35 Зоряний шлях.
11.20, 03.55 Реальна мiстика.
13.30 Т/с “Солона карамель”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “Солона карамель”.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Бiле-чорне”, 7 i 8 с.
23.20 По слiдах.
00.00, 02.15 Т/с “CSI. Мiсце злочину”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Ух ти show”.
08.45 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
10.40 Х/ф “Один день”.
12.40 “Бєдняков+1”.
13.40 “Вiрю не Вiрю”.
14.40 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.40 “Орел i решка. Морський сезон”.
16.40 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
17.40 Т/с “Доктор Хаус”.
22.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
23.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
01.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
07.05 Х/ф “Тихе слiдство”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Круглянський мiст”.
10.35, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.00 “Свiдок”.
12.50 “Правда життя”.
13.25, 03.05 “Речовий доказ”.
14.45, 16.50, 21.20 Т/с “Кримiналiст”.
17.05 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Таємницi свiту”.
23.45 Х/ф “Штольня”.
01.25 “Хвороби-вбивцi”.
02.30 “Випадковий свiдок”.
04.00 “Легенди бандитського Києва”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 Х/ф “Мiст у Терабiтiю”.
11.00, 17.00 Т/с “Рання пташка”.
12.00 Вечiрка 2.
14.00, 20.00 Одного разу пiд Полтавою.
14.30 Танька i Володька.
15.00 Х/ф “Сам вдома 2”.
18.00 4 весiлля.
21.00 Х/ф “Сам вдома 3”.

23.00 Х/ф “Я - початок”.
01.00 М/с “Лис Микита”.
04.50 М/ф “Енеїда”.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

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

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

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

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 “Деталi” з В. 
Фроловою i А. Карповим.

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

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

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.10, 13.50 Правда життя.
09.10 Найдивовижнiшi тварини свiту.
10.05, 16.20, 21.45 Вiдчайдушнi рибалки.
11.00 Брама часу.
11.50 Прихована реальнiсть.
12.40, 00.20 Речовий доказ.
15.30, 23.30 Заборонена iсторiя.
17.10, 22.35 Планета Земля.
18.00 Мисливцi за торнадо.
19.00, 20.45 Фантастичнi iсторiї.
19.55 Скарб.ua.
01.20 Мiстична Україна.
02.05 Бандитський Київ.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Страченi свiтанки”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 10.45 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
09.55 “Зiркове життя”.
11.35 Х/ф “Нiагара”.
13.25 Т/с “Мiс Фрайнi Фiшер”.
15.25 Х/ф “Вiрнi друзi”.
17.20 Х/ф “Дiловi люди”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00, 02.15 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
23.00 Х/ф “Мiський пейзаж”.
00.35 Х/ф “Петля Нестерова”.
03.55 Кiноляпи.
04.30 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Х/ф “Батальйон”.
09.50, 18.15 “Спецкор”.
10.25, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55 “Рiшала 2”.
11.50, 17.20 “Загублений свiт”.
13.50, 02.15 “Помста природи”.

14.10, 00.50 Х/ф “Вiддалений схил”.
15.50 Х/ф “Катаклiзми”.
19.25 Х/ф “Кров тамплiєрiв”.
23.10 Х/ф “Мобi Дiк: Полювання на мон-

стра”.

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

бурундучки”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу”.
12.00 М/с “Сiмпсони”.
15.20 Т/с “Дефективи”.
17.00 Файна Юкрайна.
18.05 Т/с “СуперКопи”.
20.00 Х/ф “Дев`ять ярдiв”.
22.00 Х/ф “Жага смертi”.
00.00 Х/ф “Вiйна Харта”.
02.15 Шлях до Незалежностi, 1-5 с.
06.30 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00, 04.00, 06.00, 08.30, 12.00 Велоспорт. 

“Тур Калiфорнiї”. Етап 5.
02.00 Автоперегони. Суперкубок Porsche. 

Барселона.
02.30, 05.00, 07.30, 09.30, 13.00 Велоспорт. 

“Джiро-д`Iталiя”. Етап 6.
11.00 Мотоперегони. Тележурнал All 

Access.
11.30 Автоперегони. WTCR. Словаччи-

на. Огляд.
14.05 Велоспорт. “Джiро-д`Iталiя”. Етап 7.
18.00 Велоспорт. “Джiро”.
18.30 Велоспорт. Чотири днi Дюнкер-

ка. Етап 4.
19.30 Тенiс. “Ролан Гаррос 2018”. 

Чоловiки. Фiнал.
21.00 Тенiс. АТР. “Мастерс”. Рим. День 5.
21.30 Тенiс. “АТР: за кадром”.
22.00 Тенiс. АТР. “Мастерс”. Рим. 1/4 

фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Антверпен - Гент. Чемпiонат Бельгiї.
07.45 МЮ - Кардiфф. Чемпiонат Англiї.
09.30, 13.35, 03.30 “Сiткорiзи”.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25, 13.05, 15.30, 22.25 Переможний 

фiнал.
10.26 Топ-матч.
10.30 Лестер - Челсi. Чемпiонат Англiї.
11.10, 16.05, 19.10, 22.55 Battle Cyber 

Коментаторiв. 2 епiзод.
13.10 Шахтар - Iнгулець. Фiнал. Кубок 

України.
16.10, 23.00 Чемпiонат Iталiї. Передмо-

ва до туру.
16.40 Андерлехт - Генк. Чемпiонат Бельгiї.
18.25 Рома - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
20.15, 01.15 Свiт Прем`єр-лiги.
20.45 Брайтон - Ман Сiтi. Чемпiонат Англiї.
23.30 Десна - Олiмпiк. Чемпiонат України.
01.45 Фiорнетина - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
04.00 Лiверпуль - Вулвергемптон. Чемпiонат 

Англiї.

UA:Перший
06.00, 08.10, 05.20 Напам`ять.
06.35, 07.05, 10.50, 16.30, 02.00 Розсекре-

чена iсторiя.
07.00, 08.00, 09.00, 21.35, 02.50, 05.00 

Новини.
08.25 Д/ф.
08.45, 17.45 Свiдки геноциду 1944-го.
09.05 “Мустафа”.
12.00 Хвилина мовчання: Пам`ятi жертв 

геноциду кримськотатарського на-
роду.

12.03 Документальна програма.
13.00, 18.00 Спецпроект до Дня пам`ятi 

жертв депортацiї кримськотатар-
ського народу.

22.00 Пiсенний конкурс Євробачення 
2019. Фiнал.

03.15 “Кенгiр. Сорок днiв волi”.
04.35 “Левко Лук`яненко. Йти за 

сумлiнням”.

Êаíаë “1+1”
06.00, 19.30 “ТСН”.
06.45 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00 “Свiт навиворiт 4: В`єтнам”.
10.55, 12.00, 13.05, 14.10, 15.05, 16.00, 

17.15, 18.25 “Свiт навиворiт 3: 
Танзанiя, Ефiопiя”.

20.15 Х/ф “Той, що вижив”.
23.10 Х/ф “Чужа молитва”.
01.00, 04.35 Х/ф “Пiсня пiсень”.
02.25 Х/ф “Будинок з башточкою”.

Iíòер
01.40 “Стосується кожного”.
03.10 “Орел i решка. Курортний сезон”.
04.25 “Школа доктора Комаровського. 

Невiдкладна допомога”.
04.45 “Top Shop”.
05.15 Х/ф “Бiлий птах з чорною 

вiдмiтиною”.
07.00 “Слово Предстоятеля”.
07.10 “Чекай на мене. Україна”.
09.00 “Шiсть соток”.
10.00 “Готуємо разом. Випiчка”.
11.00 Х/ф “В небi “Нiчнi вiдьми”.
12.30 Х/ф “А зорi тут тихi...”
16.10 Т/с “Султан мого серця”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Нi кроку назад”.
00.50 Х/ф “Право на Надiю”.

ICTV
04.55 Скарб нацiї.
05.05 Еврика!
05.15 Факти.
05.40 Бiльше нiж правда.
07.20 Х/ф “Конго”.

09.20 Т/с “Володимирська, 15”.
11.15, 13.00 Т/с “Конвой”.
12.45 Факти. День.
15.15 Т/с “Кiборги”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Смертельна зброя”.
21.25 Х/ф “Смертельна зброя 2”.
23.30 Х/ф “Червоний”.
01.35 Х/ф “Секретний ешелон”.

ÑТБ
04.20 Страва честi.
05.15 Т/с “Загадка для Анни”.
09.10 Т/с “Доньки-матерi”, 17-36 с.
19.00 МастерШеф. Професiонали.
22.00 Євробачення 2019. Фiнал.

Íоâий êаíаë
03.05 Служба розшуку дiтей.
03.10, 03.00 Зона ночi.
05.55, 09.35 Kids` Time.
06.00 М/с “Лунтiк”.
09.40 Ревiзор. Магазини.
11.20 Таємний агент.
12.30 Таємний агент. Пост-шоу.
14.10 Гастарбайтери.
16.10 М/ф “Як зловити перо Жарптицi”.
17.40 М/ф “Iван Царевич i Сiрий Вовк 2”.
19.00 Х/ф “Хiтмен”.
21.00 Х/ф “Хiтмен. Агент 47”.
23.00 Х/ф “Поцiлунок дракона”.
01.00 Х/ф “Непереможний”.

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

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

07.20, 11.30, 03.40 Феєрiя мандрiв.
07.45, 08.50, 21.55, 00.10 Актуально: 

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

17.55, 20.55, 00.55 Погода на ку-
рортах.

08.20 Клуб Life.
09.15 Автопiлот-новини.
09.25 Укравтоконтинент.
09.35 Натхнення.
10.10 Iсторiя успiху.
10.25 5 поверх.
11.10 Майстри ремонту.
12.10 Олiмпiйськi iсторiї.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
12.35 Медекспертиза.
13.10 Континент.
13.30 Код успiху.
13.45 Навчайся з нами.
14.10, 16.10, 23.30, 02.40 Машина часу.

15.20, 04.30 Акцент.
17.15 Стоп корупцiї!
18.15 Про вiйсько.
18.25, 02.15 Полiгон.
19.25 Особливий погляд.
20.00, 01.15, 05.15 Рандеву.
21.30, 03.00 Вiкно до Америки.
22.00 Д/ф.
00.30 Винна карта.
03.20 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Дiалоги з Патрiархом.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 05.10 Зоряний шлях.
08.10 Т/с “Бiле-чорне”, 1-6 с.
15.20 Т/с “Бiле-чорне”, 7 i 8 с.
16.50 Т/с “Подаруй менi життя”, 1 i 2 с.
20.00 Т/с “Подаруй менi життя”.
22.00 Т/с “Легковажна жiнка”, 1-4 с.
01.35 Телемагазин.
02.05 Т/с “Легковажна жiнка”, 5 i 6 с.
03.30 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.40 М/с “Земля до початку часiв”.
09.30 М/ф “Земля до початку часiв 4: По-

дорож крiзь iмлу”.
10.50 М/ф “Земля до початку часiв 5: Та-

ємничий острiв”.
12.15 Х/ф “Один день”.
14.15 “Орел i решка. Навколо свiту”.
22.00 “Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож”.
00.10 Х/ф “Остання любов на Землi”.
01.50 “Орел i решка. Рай та пекло”.
02.45 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Х/ф “Дикий пляж”.
07.20 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 “Балада про доблесного лица-

ря Айвенго”.
21.20 Х/ф “Кодове iм`я: Чистильник”.
23.30 Х/ф “Транзит”.
01.10 “Реальнi злочинцi”.
02.45 “Випадковий свiдок”.
03.25 “Речовий доказ”.
04.25 “Легенди бандитського Києва”.
05.15 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.30 М/ф “Джастiн та лицарi доблестi”.
12.15 Х/ф “Шiсть лебедiв”.
14.00 Панянка-селянка.

17.00 Х/ф “Поспiшай кохати”.
19.00 Т/с “Тут”.
23.30 Щоденники Темного.
01.00 М/с “Лис Микита”.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

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

О. Бунт.
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 18.00, 

19.00, 20.00 “Вибори-2019. Пар-
ламент”.

17.00 “Кисельов. Авторське”.
21.00 “Закрита зона”.
22.00 “The Week” з Т. Березовцем та П. 

Залмаєвим.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.05 Мiстична Україна.
08.55, 18.15 У пошуках iстини.
10.40 Заборонена iсторiя.
12.25, 21.00 Америка в кольорi.
14.25 Планета Земля.
16.20 Вiдчайдушнi рибалки.
17.15 Цiкаво.com.
00.00 Фантастичнi iсторiї.
00.55 Гордiсть України.

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф “Вавiлон ХХ”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 “Клара Лучко. Три зустрiчi”.
09.30 “Моя правда”.
10.20 “Невiдома версiя. Невловимi мес-

ники”.
11.05 Х/ф “Людська пiдлiсть”.
14.00 Х/ф “Мачуха”.
15.35 Х/ф “В останню чергу”.
17.20 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00 Т/с “Людина в прохiдному дворi”.
01.50 “Володимир Iвасюк. Iдеальне вбив-

ство”.
02.40 Кiноляпи.
03.35 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.55 “Угон по-нашому”.
09.20 “Загублений свiт”.
13.30 Х/ф “Рейс 7500”.
14.55 Х/ф “Пекло”.
16.50 29 тур ЧУ з футболу. “Динамо” - 

“Марiуполь”.
19.00 Х/ф “Голодний кролик атакує”.
20.55 Х/ф “День, коли Земля зупинилась”.
22.50 Х/ф “Катаклiзми”.

00.20 Х/ф “Батальйон”.
02.00 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
02.45 “Помста природи”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

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

бурундучки”.
09.30 Пiвнiчний Чекiн.
15.20 Х/ф “Червоний свiтанок”.
17.30 Х/ф “Американський нiндзя”.
19.20 Х/ф “Американський нiндзя 2. Про-

тиборство”.
21.00, 23.30 Х/ф “Чудова сiмка”.
02.05, 05.10 Оттак мастак!
02.55 Чистоплюї.
03.50 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.00, 04.00, 06.00, 08.30, 12.00 Велоспорт. 

“Тур Калiфорнiї”. Етап 6.
02.00, 11.30 “Watts”.
02.30, 05.00, 07.30, 09.30, 13.00 Велоспорт. 

“Джiро-д`Iталiя”. Етап 7.
11.00 Автоперегони. WTCR. Словаччина. 

Перегони 3.
14.05 Велоспорт. “Джiро-д`Iталiя”. Етап 8.
18.00 Велоспорт. “Джiро”.
18.30 Велоспорт. Чотири днi Дюнкер-

ка. Етап 5.
19.30, 21.00 Тенiс. АТР. “Мастерс”. Рим. 

1/2 фiналу.
23.00 Велоспорт. “Тур Калiфорнiї”. Етап 7.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Арсенал-Київ - Чорноморець. 

Чемпiонат України.
07.45, 15.10 Чемпiонат Iталiї. Передмо-

ва до туру.
08.15 Iнтер - К`єво. Чемпiонат Iталiї.
09.55, 12.45, 16.50, 19.50, 20.55 Перемож-

ний фiнал.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.25, 15.35, 16.45, 19.45, 21.20 Battle 

Cyber Коментаторiв. 3 епiзод.
10.35 Шахтар - Iнгулець. Фiнал. Кубок 

України.
12.50, 17.55, 18.45, 21.05, 23.25, 01.30, 

03.35, 05.40 Топ-матч.
13.05 Андерлехт - Генк. Чемпiонат Бельгiї.
15.55 Live. Удiнезе - СПАЛ. Чемпiонат 

Iталiї.
18.15 Свiт Прем`єр-лiги.
18.55 Live. Дженоа - Кальярi. Чемпiонат 

Iталiї.
21.25 Live. Сассуоло - Рома. Чемпiонат 

Iталiї.
23.40 Ворскла - Арсенал-Київ. Чемпiонат 

України.
01.45 Брайтон - Ман Сiтi. Чемпiонат Англiї.
03.50 Олiмпiк - Чорноморець. Чемпiонат 

України.

П’яòíиця

Ñóáоòа

17 травня

18 травня

nday.te.ua
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UA:Перший
06.00, 07.40, 08.10, 09.45 Напам`ять.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00 Новини.
07.10 “Микола Руденко. Формулу життя 

знайдено”.
08.30 “Левко Лук`яненко. Йти за 

сумлiнням”.
09.05 “Олесь Шевченко. Як на сповiдi”.
10.25 Д/ф.
10.55, 12.03 “Кенгiр. Сорок днiв волi”.
12.00 Хвилина мовчання: Пам`ятi жертв 

полiтичних репресiй.
12.35, 18.05 Розсекречена iсторiя.
13.45 “Етапом через пiв-Землi: iсторiя 

ув`язнення Сенцова i Кольченка”.
14.55, 16.30, 21.30 Документальна про-

грама.
15.55 Перший на селi.
19.10 Спецпроект до Дня пам`ятi жертв 

полiтичних репресiй.
23.50 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.

Êаíаë “1+1”
06.00 “ТСН”.
06.35 М/ф.
06.45 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45, 11.00, 03.20 “Свiт навиворiт 3: 

Танзанiя, Ефiопiя”.
11.40 Т/с “Школа”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Х/ф “Джон Уїк”.
22.55 Х/ф “Той, що вижив”.
01.35 Х/ф “Чужа молитва”.

Iíòер
02.35, 10.00 “Орел i решка. Мегаполiси”.
03.20, 11.00 “Орел i решка. Морський се-

зон 3”.
04.05 “Орел i решка. Курортний сезон”.
05.35 “Подробицi” - “Час”.
06.05 Х/ф “Циганка Аза”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
12.00 Т/с “Голос з минулого”, 1-4 с.
15.30 Т/с “Слiдчий Горчакова”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Правила виживання”.
22.00 Т/с “Нi кроку назад”.
00.10 “Речдок”.

ICTV
04.20 Скарб нацiї.
04.30 Еврика!
04.40 Факти.
05.05 Громадянська оборона.
06.45 Антизомбi.
08.30 Т/с “Володимирська, 15”.
12.15, 13.00 Х/ф “Детонатор”.

12.45 Факти. День.
14.20 Х/ф “Смертельна зброя”.
16.25 Х/ф “Смертельна зброя 2”.
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з О. Со-

коловою.
20.35 Х/ф “Смертельна зброя 3”.
22.55 Х/ф “Смертельна зброя 4”.
01.25 Х/ф “Чорнокнижник”.
03.05 Т/с “Кримiнолог”.

ÑТБ
06.20 Моя правда. Ектор Хiменес-Браво.
08.10 Холостяк. Як вийти замiж.
09.10 Страва честi.
10.05 Т/с “Загадка для Анни”.
16.00 МастерШеф. Професiонали.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
21.00 Один за всiх.
22.15 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
03.00, 01.00 Зона ночi.
05.55, 08.15 Kids` Time.
06.00 М/с “Лунтiк”.
08.20 Х/ф “Голос монстра”.
10.30 М/ф “Подорож на край свiту”.
12.20 М/ф “Як зловити перо Жарптицi”.
13.50 М/ф “Iван Царевич i Сiрий Вовк 2”.
15.10 Х/ф “Хiтмен”.
17.10 Х/ф “Хiтмен. Агент 47”.
19.10 Х/ф “Механiк”.
21.00 Х/ф “М`ята”.
23.00 Х/ф “Еверлi”.

5 êаíаë
06.00, 09.30 Вiкно до Америки.
06.25, 14.10, 16.10, 20.00, 02.15 Маши-

на часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

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

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

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

08.20 Клуб Life.
08.40 Натхнення.
09.10 Автопiлот-Тест.
09.20 Технопарк.
09.25 Драйв.
10.10, 23.15 Полiгон.
10.30, 03.15 Кiно з Я. Соколовою.
11.15 Кордон держави.
11.30 Будемо жити.
11.40 Гра iнтересiв.
12.10 Невигаданi iсторiї.
12.30 Брифiнг речника МО України щодо 

ситуацiї на лiнiї зiткнення.
12.35 Континент.
13.10 Медекспертиза.

13.30 Дiалоги з Патрiархом.
15.20 П`ятий поверх.
15.40 Паспортний сервiс.
17.15 Рандеву.
18.00, 01.00, 05.10 Час: Пiдсумки тижня.
19.25 Стоп корупцiї!
21.40 Час-Time.
22.05 Д/ф.
00.20 Про вiйсько.
00.50, 01.55 Огляд преси.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
08.50 Т/с “Подаруй менi життя”.
13.00 Т/с “Кращий за всiх”.
17.00 Т/с “Чужий грiх”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Чужий грiх”.
22.50 Т/с “Легковажна жiнка”, 7-9 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с “Легковажна жiнка”.
04.00 “Говорить Україна”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.20 М/с “Земля до початку часiв”.
09.45 М/ф “Земля до початку часiв 5: Та-

ємничий острiв”.
11.00 Х/ф “Бути Астрiд Лiндгрен”.
13.30 “Орел i решка. Навколо свiту”.
22.00 “Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож”.
02.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.45 Х/ф “Кур`єр на Схiд”.
07.35 “Страх у твоєму домi”.
11.10 Х/ф “П`ять хвилин страху”.
12.50 Х/ф “Чекайте на зв`язкового”.
14.20 Х/ф “Командос”.
17.10 Х/ф “Кодове iм`я: Чистильник”.
19.00 Х/ф “Чорна стрiла”.
20.50 Х/ф “Загiн особливого призна-

чення”.
22.55 Х/ф “Небезпечний квартал”.
00.50 Х/ф “Транзит”.
02.25 “Речовий доказ”.
03.15 “Випадковий свiдок”.
04.15 “Професiї”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.10 М/ф “Суперкоманда”.
12.10 Х/ф “Король Дроздобород”.
13.20 Х/ф “Мiст у Терабiтiю”.
15.00, 01.00 Панянка-селянка.
18.00 М/ф “Пташинi пригоди”.
19.30 М/ф “Замбезiя”.
21.00 Х/ф “Я - початок”.
23.00 Х/ф “Поспiшай кохати”.
02.00 Теорiя зради.

02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

16.00, 17.00, 20.45 “Репортер”. Но-
вини.

10.10 “18 плюс” з С. Лойко та А. Тулин-
ською.

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 18.00, 
19.00, 20.00 “Вибори-2019. Пар-
ламент”.

17.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
21.00 “Пiдсумки тижня” з Є. Кисельовим.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.30 Мiстична Україна.
09.20, 18.25 У пошуках iстини.
11.15 Заборонена iсторiя.
12.55, 21.00 Америка в кольорi.
14.55 Планета Земля.
16.35 Вiдчайдушнi рибалки.
17.25 Цiкаво.com.
00.00 Фантастичнi iсторiї.
00.55 Пiдроблена iсторiя.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Мiський пейзаж”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Квiтка. Голос в єдиному екземплярi”.
09.30 “Моя правда”.
10.20 “Невiдома версiя. Екiпаж”.
11.15 Х/ф “Перегони”.
13.30 Х/ф “Люди в океанi”.
14.55 Х/ф “Слухати у вiдсiках”.
17.20 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00 Х/ф “Небезпечний поворот”.
00.35 Х/ф “Анна на шиї”.
02.15 “Володимир Басов. Бiгун на довгi 

дистанцiї”.
03.05 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.15 “ДжеДАI”.
09.15, 00.00 “Загублений свiт”.
13.10 Х/ф “Кров тамплiєрiв”.
16.50 29 тур ЧУ з футболу. “Зоря” - “Шах-

тар”.
19.00 Х/ф “Вiйна”.
21.00 Х/ф “Ефект колiбрi”.
23.00 “ПроФутбол”.
01.45 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
07.00 М/с “Аладдiн”.
08.00 М/с “Качинi iсторiї”.

08.50 М/с “Чiп i Дейл: рятiвнички-
бурундучки”.

09.30 Пiвнiчний Чекiн.
15.30 Х/ф “Американський нiндзя”.
17.30 Х/ф “Американський нiндзя 2. Про-

тиборство”.
19.10 Х/ф “Американський нiндзя 3. Кри-

ваве полювання”.
21.00 Х/ф “Американський нiндзя 4. По-

вне знищення”.
23.00 Х/ф “Мiзерi”.
01.15 Мамареготала. Найкраще.
03.05, 04.45 Оттак мастак!
03.35 Чистоплюї.
04.30 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.00 Кiнний спорт. Global Champions Tour. 

Мадрид.
01.00, 04.00, 06.00, 11.00 Велоспорт. “Тур 

Калiфорнiї”. Етап 7.
02.00 Автоперегони. WTCR. Зандворт. Пе-

регони 1.
02.30, 05.00, 07.30, 10.30 Велоспорт. 

“Джiро-д`Iталiя”. Етап 8.
08.30, 19.45 “Watts”.
08.50 Легка атлетика. Напiвмарафон. Мо-

сква.
12.00 Автоперегони. WTCR. Зандворт. 

Квалiфiкацiя.
13.00, 20.00, 23.00 Автоперегони. WTCR. 

Зандворт. Перегони 2.
14.05 Велоспорт. “Джiро-д`Iталiя”. Етап 9.
18.15 Велоспорт. “Джiро”.
18.45 Велоспорт. Чотири днi Дюнкер-

ка. Етап 6.
20.30, 23.30 Автоперегони. WTCR. Занд-

ворт. Перегони 3.
21.00 Велоспорт. “Джiро-д`Iталiя”. Огляд 

дня.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Удiнезе - СПАЛ. Чемпiонат Iталiї.
07.45 Свiт Прем`єр-лiги.
08.15 Дженоа - Кальярi. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 14.45, 20.55 Футбол News.
10.25 “Бомбардир” Яя Туре.
11.00 Олiмпiк - Чорноморець. Чемпiонат 

України.
12.50, 18.00, 18.45 Топ-матч.
13.00, 18.15, 00.40 Журнал Лiги Чемпiонiв.
13.30, 15.55 “Тур Online”.
13.55 Live. Олександрiя - Львiв. Чемпiонат 

України.
16.15 Live. Парма - Фiорентина. Чемпiонат 

Iталiї.
16.45, 17.55, 19.50, 21.20 Переможний 

фiнал.
18.55 Live. Генк - Стандард. Чемпiонат 

Бельгiї.
19.45 Battle Cyber Коментаторiв. 3 епiзод.
21.25 “Великий футбол”.
23.00 Гент - Андерлехт. Чемпiонат Бельгiї.
00.50 Ювентус - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
03.10 Мiлан - Фрозiноне. Чемпiонат Iталiї.

Íедіëя

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 13 òраâíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.50, 18.45 Міська рада інформує 
08.00, 20.00 Єдина країна 
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55, 22.35 Добрі традиції
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 У фокусі Європа
12.40 Євромакс
13.10, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф.«День батька»
17.30 Про нас
19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На га-

рячому
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.30 Купуй Тернопільське!
20.35 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Міранда з кри-

гою» +16 

Віâòороê, 14 òраâíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

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

03.50 На гарячому 
07.35 Погляд зблизька
08.00 Єдина країна
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій
08.25 Купуй Тернопільське! 
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
11.50 «Кіндер ШОУ»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Виклик долі
12.20 Shift. Життя в цифрі
12.30 Завтра-сьогодні 
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Комісар» 
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Оператор» +16 
03.00 Сім’я від А до Я

Ñереда, 15 òраâíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

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

03.50 На гарячому 

07.35 Межа правди
08.30, 17.00 Відкрита зона
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10, 03.00 «Гал-кліп»
12.40 Shift. Життя в цифрі
12.55 Купуй Тернопільське!
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф. «Останній мис-

ливець»  
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
18.45, 22.30 Міська рада інформує
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф.«Виверження вул-

кану» +16 

Чеòâер, 16 òраâíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

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

03.50 На гарячому 
07.35 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 Формула здоров’я
13.00, 02.30 Хіт-парад  
14.00, 01.00 Х.ф. «Ключі від дому» 
15.45, 20.25 Добрі традиції
17.30 «Гал-кліп»
18.40 Виклик долі
18.45 Купуй Тернопільське!
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
20.30 Євромакс
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Великий білий 

тягар»  

П’яòíиця, 17 òраâíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

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

03.50 На гарячому 
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.20 Година для дитини
12.10 «Гал-кліп»
12.40 Сім’я від А до Я
13.00 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Одна чашка кави» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.20 Добрі традиції

21.30 Єдина країна  
22.35 Купуй Тернопільське!
22.40, 04.00 Х.ф.«Сусід» +16  
02.30 Назар Пилатюк, концерт у 

Тернополі 
03.00 Завтра-сьогодні

Ñóáоòа, 18 òраâíя
06.00 Про кіно 
06.15, 11.00 Про нас
06.45, 09.15 Ранковий фітнес
07.00, 09.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50 На гарячому
07.35 Х.ф.«Гетьманські клейноди»  
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00, 00.10 Час-Tайм
10.00, 19.00 Єдина країна
10.30 Завтра-сьогодні 
11.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
11.55, 14.20, 16.55, 20.05, 00.05 

Тернопільська погода
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф.«Нескорений» 
14.25 Купуй Тернопільське!
14.30 «Кіндер ШОУ»
15.00 Х.ф.«Те, що бачив місяць» 
16.30, 02.30 Сім’я від А до Я
17.00 Тернопіль. 1991 р. Завтра 

була Україна. Богдан Ткачик
17.40 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
18.50, 03.00 Назар Пилатюк, кон-

церт у Тернополі
19.30 У фокусі Європа
20.10 Гаряче літо Норильська
22.00 Єдина країна
22.30, 04.00 Х.ф.«Поспішне рішен-

ня» +16
02.15 Shift. Життя в цифрі 

Íедіëя,  19 òраâíя
06.00 Х.ф.«Гетьманські клейноди»  
07.30, 16.30, 21.30 Українські тра-

диції
07.45, 09.50 Ранковий фітнес
08.00, 22.00 Єдина країна
08.35, 15.55, 22.35 Тернопільська 

погода
08.40, 01.00 Час-Тайм  
09.00 Повнота радості життя
09.30 Справжня ціна
10.15 Пряма трансляція Божествен-

ної Святої Літургії зАрхика-
тедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

11.45 Про кіно 
12.00 «Кіндер ШОУ»
12.30 Х.ф. «Те, що бачив місяць»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
16.25, 21.50 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку
17.20 Купуй Тернопільське!
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Гаряче літо Норильська
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті
19.45, 00.45 Міська рада інформує
20.00, 03.00 Огляд світових подій
21.00 Відкрита зона
22.40, 04.15 Х.ф.«Вічна північ» +16 
01.15 Завтра-сьогодні
01.45 Хіт-парад
02.30 «Гал-кліп»

  ТТБ
Поíедіëоê,  13 òраâíя 
7.00 “Файний ранок”
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 19.00, 

20.30 “Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.28 “Аромати Мексики”  
9.55 РадіоДень “Життя+” 
10.15 “UA: Фольк”
11.05 “Ранковий гість”
11.21, 20.15, 22.45 “Своя земля”
11.45 “Діалоги”
12.15, 12.40, 17.40 “Лайфхак укра-

їнською” 
12.25  ”Українська література в 

іменах”
12.50 М/с “Дуда і Дада”  
13.40, 19.22, 21.50 “Тема дня”
14.08 “Розсекречена історія”
15.02, 17.15 “Wise cow”
15.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.55  ”Українська література в 

іменах”
16.05 “Хто в домі хазяїн?
16.32 Д/с “Елементи”
17.50   “Цікаво.com”   
18.15 Т/с “Таємниці Борго Ларічі”
19.50 “Разом”
20.50 “Наші гроші”
21.20 Д/ф “В Україні”
22.18 “Схеми. Корупція в деталях”

Віâòороê, 14 òраâíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 19.00, 

20.30 “Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.25 “Аромати Мексики” 
9.55 РадіоДень “Життя+” 
10.15 Д/ф “Сильна доля”
11.05 “Ранковий гість”
11.21, 21.20 “Пліч-о-пліч” 
11.45, 13.40, 19.22, 21.30 “Тема 

дня”
12.15, 15.02, 17.15 “Wise cow”
12.40, 17.40 “Лайфхак україн-

ською” 
12.50 М/с “Дуда і Дада”  
14.08 “Розсекречена історія”
15.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.55  ”Українська література в 

іменах”
16.05 Д/ф “Чудова гра”
16.32 Д/с “Елементи”
17.50   “Цікаво.com”   
18.15 Т/с “Таємниці Борго Ларічі”
19.50 “Спільно”
20.16 “Своя земля”
20.51 Д/ф “В Україні”

Ñереда, 15 òраâíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 19.00, 

20.30 “Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.28 “Аромати Мексики” 
9.55 РадіоДень “Життя+” 
10.15 “UA: Фольк”
11.05 “Ранковий гість”
11.21 “Своя земля”

11.45, 13.40, 19.22, 21.30 “Тема 
дня”

12.15, 15.02, 17.15 “Wise cow”
12.40, 17.40 “Лайфхак україн-

ською” 
12.50 М/с “Дуда і Дада”  
14.08 “Розсекречена історія”
15.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.55  ”Українська література в 

іменах”
16.05 Д/Ф “Чудова гра”
16.32 Д/с “Елементи”
17.50   “Цікаво.com”   
18.15 Т/с “Таємниці Борго Ларічі”
19.50 Д/ф “В Україні”
20.15 “StopFakeNews”
20.50 “Наші гроші”
21.20 “Пліч-о-пліч” 

Чеòâер, 16 òраâíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 19.00, 

20.30 “Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.28 “Аромати Мексики” 
9.55 РадіоДень “Життя+” 
10.15 Д/ф “Сильна доля”
11.05 “Ранковий гість”
11.21 “Пліч-о-пліч” 
11.45, 13.40, 19.22, 21.50 “Тема 

дня”
12.15, 15.02, 17.15 “Wise cow”
12.40, 17.40 “Лайфхак україн-

ською” 
12.50 М/с “Дуда і Дада”  
14.08 “Розсекречена історія”
15.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.55  ”Українська література в 

іменах”
16.05 Д/Ф “Чудова гра”
16.30 Д/с ”Подорож відкритим 

космосом”
17.50   “Цікаво.com”   
18.15 Т/с “Таємниці Борго Ларічі”
19.50 Д/ф “В Україні”
20.15 “Своя земля”
20.50 “Разом”
21.20 “Спільно”
22.18 “Наші гроші”
22.45 “StopFakeNews”

П’яòíиця, 17 òраâíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 19.00, 

20.30 “Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.28 “Аромати Мексики” 
9.55 РадіоДень “Життя+” 
10.15 “UA: Фольк”
11.05 “Ранковий гість”
11.21, 21.20 “Своя земля”
11.45, 13.40, 19.22, 21.50 “Тема 

дня”
12.15, 15.02, 17.15 “Wise cow”
12.40, 17.40, 22.45 “Лайфхак укра-

їнською” 
12.50 М/с “Дуда і Дада”  
14.08 “Розсекречена історія”
15.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.55  ”Українська література в 

іменах”
16.05 Д/Ф “Чудова гра”
16.30 Д/с ”Подорож відкритим 

космосом”

18.15 Т/с “Таємниці Борго Ларічі”
19.50 Д/ф “В Україні”
20.15 “Пліч-о-пліч” 
20.52 “Схеми. Корупція в деталях”
22.18 “Букоголіки”

Ñóáоòа, 18 òраâíя
7.00 “Розсекречена історія” Перфо-

манс “Devam-Продовження”
7.45  “Незламний Ільмі Умеров” 
8.00 “Файний ранок”
9.30 “Свідки геноциду 1944-го”
9.40 “Мустафа Джемілєв”
10.20 “Кримські татари:”Крим-

наш!”
11.15 “Крим.Спротив”
11.40 Кримськотатарський досвід 

громадянського суспільства. 
Сінавер Кадиров. Громад-
ське.Інтерв”ю.

11.50  “Свідки геноциду 1944-го”
12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ: 

ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГЕНОЦИ-
ДУ КРИМСЬКОТАТАРСЬКО-
ГО НАРОДУ 

12.01 Перформанс “Devam-
продовження”

12.05 “Розсекречена історія”
12.50  “Незламний Ільмі Умеров” 
13.00 Спецпроект до Дня пам’яті 

жертв  депортації кримсько-
татарського народу

19.00 “Новини”
19.10 Спецпроект до Дня пам’яті 

жертв  депортації кримсько-
татарського народу

21.30 “Тема дня”
21.55 “Розсекречена історія”

Íедіëя, 19 òраâíя
7.00 “Кенгір.Сорок днів свободи” 
8.30 “Файний ранок”
9.30 “Чесно жити і чесно померти.

Їгуменя Йосифа Вітер”
10.15 “Розсекречена історія”
11.15 “Василь Макух.Смолоскип”
12.00  ХВИЛИНА МОВАЧАННЯ :  

ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧ-
НИХ РЕПРЕСІЙ 

12 . 0 1  “ Е т а пом  ч ере з  п і в -
Землі:історія ув”язнення 
Сенцова і Кольченка”  

13.05 “Гібридна війна РФ у кіберп-
росторі проти України”   

14.20 “Wise cow”
14.35 “Будинок “Слово”
15.55 “Розсекречена історія”
16.50 Д/п “Левко Лук’яненко. Йти 

за совістю”
17.15 Д/п “Микола Руденко.Фор-

мулу життя знайдено”
17.40 Д/п “Олесь Шевченко.Як 

на сповіді”
18.10 “Мустафа Джемілєв”
18.30 Кримськотатарський досвід 

громадянського суспільства.
Сінавер Кадиров.Громад-
ське.Інтерв”ю.

18.45  “Незламний Ільмі Умеров” 
19.00 “Розсекречена історія”
19.55 “Василь Макух.Смолоскип”
20.40 “Гібридна війна РФ у кіберп-

росторі проти України”   
21.30 Д/п “Мустафа”

19 травня
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Шпинатні млинці  
з сьомгою

ПОТРІБНО: 100 г шпинату, 
100 мл олії, 2 яйця, 350 мл моло-
ка, 200 г борошна, дрібка солі.

ПРИГОТУВАННЯ: тут все, 
як зазвичай, у млинцях. Збива-
ємо яйця, додаємо олію, борош-
но, молоко, сіль. Єдиний нюанс – 
листя шпинату треба перетвори-
ти в пюре з допомогою бленде-
ра та додати до тіста. Обсмажуй-
те млинці на досить гарячій ско-
ворідці. До них смакуватиме на-
чинка з вершкового сиру, зелені 
та сьомги. Кольорово та надзви-
чайно смачно!

Салат із кульбаби
ПОТРІБНО: 100 г листя куль-

баби, 50 г зеленої цибулі, 25 г пе-
трушки, 15 г олії, сіль, оцет, пе-
рець, кріп за смаком, 1 яйце. 

ПРИГОТУВАННЯ: листя 
кульбаби витримати в підсо-
леній воді 30 хвилин, потім по-
дрібнити. Нарізані петрушку і 
цибулю з’єднати з кульбабою, 
заправити олією, сіллю, оцтом, 
перемішати і посипати кропом, 
зверху прикрасити вареним 
яйцем.

Картопляний салат  
із щавлю

ПОТРІБНО: 4 зварені в мун-
дирі і очищені картоплини, 4 
яйця, 2 солоні огірки, пучок щав-
лю, кріп, петрушка, кінза, 1 цибу-
лина, 1 ч. л. гірчиці, сіль, перець, 
рослинна олія.

ПРИГОТУВАННЯ: картоплю 
нарізати брусочками, цибулю – 
кільцями, скласти в салатницю 
і дати трохи постояти. Зелень 
дрібно порубати, щавель і огір-
ки нарізати смужками, порубати 
яйця. Змішати з картоплею і ци-
булею, додати гірчицю, сіль, пе-
рець і трохи рослинної олії.

Щавлеві трубочки
ПОТРІБНО: 100 г щавлю, 50 г 

петрушки або кінзи, 100 г парме-
зану, 100 г вершкового сиру, 150 
г батона, потовченого в крихти, 1 
яйце, рослинна олія для смажен-
ня.

ПРИГОТУВАННЯ: зелень 
дрібно нарізати, покласти в 
друшляк і залити окропом на 10 
секунд. Дати стекти воді. Натер-
тий на дрібній тертці пармезан 
змішати з крихтами і вершковим 
сиром, третину цієї суміші дода-
ти в зелень і перемішати. Части-
нусирної суміші, що залишилася, 
викласти рівним шаром на об-
робній дошці. Брати невеликими 
порціями зелень, прокатувати її 
по паніровці, формуючи трубоч-
ки. Перед смаженням мокати в 
підготовлене збите яйце. Обсма-
жувати 2-3 хвилини.

Курячі рулетики  
із зеленню

ПОТРІБНО: куряче філе – 600 
г, яйця – 3 шт., цибуля – 2 шт., 
твердий сир – 70 г, зелень – 0,5 
пучка, сіль, чорний мелений пе-
рець, сметана – 200 г, лимонний 
сік – 1 ч. л.

ПРИГОТУВАННЯ: для начин-
ки яйця зварити круто, остудити, 
очистити від шкарлупи, дрібно 
нарізати кубиками. Додати по-
дрібнену зелень, тертий сир, ли-
монний сік, по дрібці солі і пер-
цю, обсмажену на соняшниковій 
олії подрібнену цибулю, ретель-
но перемішати.

Куряче філе розрізати на 
пластини, злегка відбити під 
плівкою. Посолити, поперчи-
ти. На кожен пласт відбитого 
філе викласти по ложці начинки. 
Сформувати рулет, скріпити зу-
бочисткою або нитками. Виклас-
ти рулетики на змащене маслом 
деко. Поверхню кожного виробу 
змастити сметаною. Поставити 
рулетики в духовку на 15 хв. при 
170 °C.

Пиріг із зеленню

ПОТРІБНО: 5 пучків зелені 
(кріп, петрушка, зелена цибуля і 
все, що вам до вподоби), 2 яйця, 
100 г сметани, 1 ст.л. борошна, 1 
ст.л. олії, спеції. 

ПРИГОТУВАННЯ: з яєць, 
сметани і борошна розвести рід-
ке тісто. На розігріту і протерту 
олією сковороду висипати гру-

бо нарізану зелень і залити при-
готовленою сумішшю. Припра-
вити і готувати під кришкою до 
рум’янцю, потім перевернути і 
смажити до рум’янцю зі зворот-
ного боку. Щоб пиріг не розпа-
дався, можна його розрізати і пе-
ревертати по частинах.

Зелене масло 
ПОТРІБНО: пачка вершково-

го масла 200г, крапля оливкової 
олії, великий пучок зелені (пе-
трушка, чебрець, базилік, зеле-
ний часник …будь-якої).

ПРИГОТУВАННЯ: масло кім-
натної температури покласти в 
блендер, туди ж додати подріб-
нену зелень, перемішати, капну-
ти оливкової олії і збити. Далі ви-
класти у посудину чи пакетик і 
надати маслу форму. Готово! Те-
пер навіть звичайні ранкові бу-
терброди будуть мати вишука-
ний смак!

Корисний хліб  
з кропивою 

ПОТРІБНО: молоко – 220 мл, 
борошно житнє і пшеничне – по 
200 г, дріжджі «живі» – 25 г,  сіль 
і коріандр – 1 ч. л.,  молода свіжа 
кропива – 200 г, цукор – 1 ст. л.

ПРИГОТУВАННЯ: листя 
кропиви ополоснути і ошпари-
ти окропом в каструлі. Відкину-
ти, злегка віджати, подрібнити 
блендером. До зеленої маси до-
дати молоко, покласти все в со-
тейник і на малому вогні підігрі-
ти до температури, трохи вищої 
від кімнатної. У миску з кропи-
вою і молоком просіяти спочатку 
житнє, потім пшеничне борош-
но. Додати цукор і дріжджі. Ру-
ками вимісити м’яке тісто. Корі-
андр і сіль підсипати в кінці. При-
крити ємність з тістом і залиши-
ти на столі години на півтори. З 
піднятого тіста сформувати ко-
ровай або булку, перекласти на 
деко, покрите листом пекарсько-
го пергаменту (його змастити 
маслом). Випікати кропив’яний 
хліб 45 хвилин, температура ду-
ховки – 200 градусів.

Оладки з молодою 
кропивою

ПОТРІБНО: кефір – 0,5 л, 
яйце – 2–3 шт., розпушувач – 1 ч. 
л., цукор 1–2 щіпки, сіль – трети-
на ч. л., борошно – 2 скл., кропи-
ва, кріп, петрушка – 150 г, олія ра-
фінована 3–4 ст. л. (для смажен-
ня).

 ПРИГОТУВАННЯ:  у кефір 
додати яйця, цукор, сіль, перець. 
Всипати борошно, змішане з роз-
пушувачем. Добре перемішати 
до однорідності. Додати подріб-
нену зелень (кропиву не обпарю-
вати) і знову добре перемішати. 
Можна смажити оладки.

Зелений борщ  
від Ігоря Місевича

ПОТРІБНО: 300 г свинини 
на кісточці, 2 цибулини, 2 яйця 
(можна більше, якщо любите, 
щоб яєць в зеленому борщі було 
багато), 50 г кореня селери, лав-
ровий листок, 5-6 картоплин, 1 
морквина, 4 ст. л. сметани, 200 г 
борошна, 300 г щавлю, петруш-
ка, кріп, шпинат та зелена ци-
буля, сіль, чорний мелений пе-
рець.

ПРИГОТУВАННЯ: зварити 
бульйон зі свинини, додати ци-
булю і лавровий листок. Буль-
йон процідити, м'ясо порізати 
шматочками. Додати 1 карто-
плину та зварити її. Селеру на-
різати соломкою та обсмажити 
на олії.

Цибулю та моркву подрібни-
ти та додати до селери. Пасеру-
вати разом ще декілька хвилин. 
Додати борошно, трішки обсма-
жити й влити сметану, розведе-
ну бульйоном. Додати засмажку 
в бульйон, посолити й поперчи-
ти. Дістати зварену картоплю. 
Потовкти й повернути в буль-
йон. Сиру картоплю нарізати ку-
биками, також відправити в суп. 
За 2 хвилини до готовності до-
дати нарізані варені яйця, ща-
вель, шпинат і зелень. Довести 
до кипіння, накрити кришкою 
й дати настоятися протягом 30 
хвилин. Подавати зі сметаною, 
зеленою цибулею.

Йогуртовий смузі  
з кропивою і ківі

Весняну зелень варто ви-
користовувати і у приготуван-
ні смузі – вітамінних напоїв, які 
збивають у блендері.  Такий кок-
тейль - справжня вітамінна бом-
ба з масою корисних речовин. 
Головне не переборщити з кіль-
кістю кропиви, бококтейль гір-
читиме.

ПОТРІБНО НА 2 ПОРЦІЇ 
(СКЛЯНКИ ПО 250 МЛ): 400 мл 
натурального йогурту (або ке-
фіру), 2 ківі, 4-5 гілочок моло-
дої кропиви, кілька краплин ли-
монного соку, за бажанням мед 
до смаку.

ПРИГОТУВАННЯ: з кропиви 
обірвати листочки, перекинути 
на сито та промити під проточ-
ною водою, перекласти на об-
робну дошку та подрібнити (мо-

лода кропива не шпарить). Ківі 
почистити на нарізати. У чашу 
блендера помістити  ківі, по-
дрібнене листя кропиви, йогурт 
(кефір) та збити до одноріднос-
ті. За бажанням додати кіль-
ка краплин лимонного соку або 
меду. Подавати одразу. 

Смузі зі шпинатом
ПОТРІБНО: 1 банан, 200 г на-

турального йогурту, сік двох ма-
лих апельсинів, 50 г свіжого лис-
тя шпинату, 2 ч.л. зернят льону. 

ПРИГОТУВАННЯ: банан по-
різати. Усі інгредієнти для сму-
зі помістити в чашу блендера, 
збити до однорідності і відразу 
ж вживати.

Торт «Смарагдовий 
оксамит»  

від Інни Сотніченко

У торта надзвичайно ніжна 
текстура і вершковий смак. Тор-
тик тане в роті і дарує неймовір-
ну насолоду. Шпинат у випічці 
не відчувається.

ПОТРІБНО: 200 г шпинату, 
160 мл олії (без запаху), 2 яйця

160 г цукру, 1 пач. ванільно-
го цукру, цедра 1 лимона, 2-3 ст. 
л. лимонного соку, 11 г розпушу-
вача, 200 г борошна.

КРЕМ-ЧІЗ: 250 вершкового 
сиру (філадельфія, маскарпоне 
і т.п.), 300 мл вершків від 33%, 
170 г цукрової пудри, малина за 
бажанням.

ПРИГОТУВАННЯ: збити в 
блендері до однорідної маси 
шпинат (промитий і просуше-
ний), олію, цедру одного лимо-
на і лимонний сік. Міксером зби-
ти яйця з цукром та ванільним 
цукром до пишної білої маси. 
До збитих яєць додати шпинат-
ну масу і змішати. Борошно, по-
передньо змішане з розпушува-
чем, всипати в тісто і акуратно 
все перемішати лопаткою. Духо-
вку розігріти до 180 ° С. На дно 
форми постелити пергамент. 
Розділити масу на 3 частини. 
Одним коржем випікати не ре-
комендую, бісквіт надзвичай-
но ніжний і розрізати його буде 
дуже важко. Випікати близько 
20 хвилин (до сухої палички). 
Готовий бісквіт остудити на ре-
шітці. Для крему чіз збити верш-
ковий сир з цукровою пудрою, 
поступово додати вершки про-
довжуючи збивати до загусан-
ня. За бажанням просочити кор-
жі лікером, цукровим сиропом 
чи ін. Перемащувати коржі кре-
мом, на крем викласти малину 
(у мене попередньо розмороже-
на). Торт поставити в холодиль-
ник на ніч. 

Навесні внутрішні запаси вітамінів, накопичені з осені, зазвичай 
вичерпуються. Організм виснажується і потребує відновлення. Тому медики 
наполягають неодмінно включати у раціон першу зелень. Кропива, шпинат, 
салат, кульбаба, петрушка тощо. Зелень – незамінна терапія від сезонного 
гіповітамінозу. Два тижні щоденних салатів, зупок, соусів чи пюре 
відновлять імунітет, пришвидшать обмін речовин, покращать стан шкіри 
і нігтів, повернуть бадьорість і активізують розумову діяльність. 

ВІТАМІНИ на тарілці
Готуємо страви 

з першої зелені
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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)

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 19Калейдоскоп nday.te.ua

Продаю 
Корову. Ціна договірна. Телефонувати: (067) 

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

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

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

Від
по

від
і
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Розрахунковий 
рахунок для ведення 

господарської діяльності: 
відкривати чи не 

обов’язково?
Суб’єкти господарювання мають право 

відкривати рахунки в будь-яких банках Укра-
їни, відповідно до власного вибору для за-
безпечення своєї господарської діяльності, 
незалежної професійної діяльності і власних 
потреб.

Поточний рахунок відкривається підпри-
ємствам усіх видів і форм власності, їх від-
окремленим підрозділам, а також фізичним 
особам - підприємцям для зберігання коштів 
та здійснення всіх видів операцій за цими ра-
хунками, відповідно до чинного законодав-
ства.

Юридична особа для ведення господар-
ської діяльності може здійснювати розрахун-
ки у безготівковій формі та готівкою.

Якщо фізична особа - підприємець або фі-
зособа, яка проводить незалежну професійну 
діяльність, не планує працювати з іншими 
підприємствами (зазвичай, розрахунки між 
підприємствами проводять у безготівковій 
формі) та отримувати оплату за товари й 
послуги від покупців через банк, то такий 
підприємець може здійснювати підприєм-
ницьку діяльність, не відкриваючи рахунок 
в банку. При цьому сплата податків та зборів 
проводиться в готівковій або безготівковій 
формі, крім випадків, передбачених Податко-
вим кодексом або законами з питань митної 
справи.

Сектор комунікацій
 Головного управління ДФС 

у Тернопільській області.  

На почаївському ринку  
працювала родина 

нелегалів з Молдови
НА КРЕМЕНЕЧИНІ ВИЯВИЛИ 10 
ПОРУШНИКІВ МІГРАЦІЙНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА
В ході профілактичних заходів «Мігрант» 

в Почаєві виявили 10 іноземців-порушників, 
- повідомили в УДМС України в Тернопіль-
ській області. - Дев’ятеро  із них -  громадяни 
Молдови, які є родичами між собою, та один 
громадянин Узбекистану. 

Родинний підряд із Молдови  (наймолод-
шому ще немає дев’ятнадцяти, а найстаршо-
му – близько п’ятдесяти років) торгував на 
ринку в Почаєві, де їх і виявили міграційни-
ки. З’ясувалося, що в Україну вони в’їхали у 
рамках безвізового режиму, а відтак  легаль-
но могли перебувати тут впродовж 90 днів. 
Після завершення дозволеного строку іно-
земці не виїхали з території нашої держави. 
Під час перевірки також стало відомо, що ці 
громадяни вже не одноразово приїжджали в 
Україну, а для очищення міграційної історії 
вдавались до заміни паспортів у себе на бать-
ківщині, - про це повідомив т.в.о. начальника 
Кременецького відділу УДМС України в Тер-
нопільській області Дмитро Ковальчук.

Довше дозволеного часу перебував в 
Україні і громадянин Узбекистану, якого та-
кож виявили на території Кременецького 
району.

Щодо усіх іноземців складено адміністра-
тивні протоколи за статтею 203 КУпАП (по-
рушення іноземцями та особами без грома-
дянства правил перебування в Україні) та 
прийнято рішення про їх примусове повер-
нення в країну походження. Також кожен з по-
рушників сплатив штраф у розмірі 1700 грн.
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ГОРОСКОП
З 8 по14 травня

ОВЕН
Є невеликий підводний ка-
мінь, на який варто звернути 
увагу. Це вашi емоції, намагай-
теся стримуватися. У декого 
з вас вiдбудеться доленосне 
знайомство. Ті, хто в парі, пе-
реживатимуть як злети, так і 
падіння у своїх стосунках.

ТЕЛЕЦЬ 
З настанням тепла значно 
збiльшиться домашнiх справ. 
Тож запасiться терпiнням, 
оскiльки починяється 
садово-городня епопея. На 
свята вiдвiдайте близьких i 
батькiв.

БЛИЗНЮКИ 
Зiрки обiцяють стабільність. 
Ви легко можете витрачати-
ся на дрібницi, ні в чому собі 
не відмовляючи. Багатьом 
представникам цього знака 
вдасться знайти додатковий 
заробіток.

РАК 
Варто направити свою енергію 
для занять спортом і фізични-
ми вправами. Обмежте себе в 
їжi, якщо це зробити складно, 
перемикайтеся на улюблене 
хобі, зустрічайтеся частіше з 
друзями та близькими.

 ЛЕВ 
Щоб домогтися успіху, потріб-
но йти напролом! Тільки так 
вас чекатиме тріумф у кар’єрі 
й суспільному життi. Але це не 

означає, що потрібно поспіша-
ти: робіть продумані кроки, 
не залишаючи своєї комфорт-
ної зони.

 ДІВА 
Варто спробувати щось нове, 
наприклад зареєструватися 
на сайті знайомств і зустрі-
ти там свою половинку. У де-
кого з вас можливi бурхливі 
курортні романи, які можуть 
закінчитися серйозними сто-
сунками.

 ТЕРЕЗИ 
Зірки нагадують про мудрість і 
вміння слухати: розташовуйте 
до себе партнерiв, iдіть на комп-
роміси — зайві сварки нікому 
не потрібні. Працювати дове-
деться значно бiльше, за це ви 
отримаєте гідну винагороду.

 СКОРПІОН 
Пам’ятайте, що шанс до успі-
ху - це комфортні стосунки з 
начальством і колегами, по-
важайте їхню думку. Що сто-
сується грошей, то варто еко-
номити, оскiльки фінансової 
допомоги годi чекати.

 СТРІЛЕЦЬ 
Звернiть увагу на потреби 
близьких людей, iмовірно, вам із 
ними буде важко знайти спільну 
мову. Не провокуйте оточуючих 
на скандали, краще випустити 
пар iнакше, наприклад, послуха-
ти улюблену музику.

КОЗЕРІГ 
Ви нетерплячі натури і це 
призводить до того, що вам 
хочеться знати все і відразу. 
Не поспішайте, покажіть най-

кращі якостi, адже їх у вас ба-
гато. В особистих стосунках 
буде складно зробити вибір.

 ВОДОЛІЙ 
Вас чекають завдання від на-
чальства, які буде дуже важ-
ко виконати. Тут головне не 
здаватися, пам’ятайте, що це 
допоможе піднятися вам по 
кар’єрних сходах і збільшити 
фінанси. З’явиться шанс вда-
ло вкласти капітали.

 РИБИ 
Можливi бурхливі романи і 
не менш бурхливі з’ясування 
стосунків. Щоб зробити пра-
вильний вибiр, прислухай-
теся до власного серця. Не 
турбуйтеся про минуле, зосе-
редьтеся і живіть нинішніми 
відносинами.

 Вітаємо!
Колектив Козівського РС та ДПРЧ-18 УДСНС України у Тернопільській 

області вітають своїх працівників – 
іменинників травня

Володимира Пасемка, Юрія Шуплата, Миколу Чорного, 
Павла Чижевського

з Днем народження!
Хай буде світлим кожен день в житті,
Хай негаразди завжди обминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим Вас завжди вітають!
Бажаєм успіхів великих у роботі
Й побільше творчих Вам натхнень,
Нехай минають всі турботи
І приносить радість кожен день!

Вітаємо!
Свій 80-річний ювілей святкує 
чудова і талановита людина, 
поет і музикант, член Спілки 
журналістів України, отець 

Маркіян Костюк.
Вітаємо щиро у день ювілею,
Бажаємо миру в душі 
                                 й над землею!
Хай радість приходить 
             до Вашого дому,
Розвіявши сум, тривогу і втому.
Бажаєм прожити 
                          у силі й здоров’ї
Ще многії літа, щасливої долі!
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу й світлу путь!

Дякуємо долі, що звела нас із Вами!
 З повагою – сім’я Коляденків із Козови.

Вітаємо!
Дорогого похресника, доброго правнука, 

внука
Юрія Антонюка,

який відсвяткував 6 травня День 
народження і День ангела! 

Неповторних десять років
Виповнилося Тобі,
Як великих десять кроків 
У прекрасному житті!
Хай промінчик сонця, мов ангелик Божий,
Прилетить і сяде на плече,
Принесе дарунки, радість й гарну долю,
Пам’ятай: ми дуже любимо Тебе!
Щастя Тобі зичимо, миру і тепла,
Море щирих друзів, здоров’я, добра.
Хай для Тебе ранки будуть золоті,
Все найкраще буде у Твоїм житті.
Хай ніколи в ньому горя не буває,
Хай яскрава зірка долю осяває!
Хай Тобі всміхається доленька ясненько,
Бог оберігає ласкаве серденько!

З любов’ю - хресна мама Оксана з сім’єю, 
прабабуся Надя, бабусі Маруся і Оля з 

сім’ями і вся велика родина.

Вітаємо!
Коханого чоловіка, доброго і турботливого 

батька, 
Івана Павловича Котляра

з Великих Вікнин на Збаражчині
з 50-літнім ювілеєм!

Сьогодні День народження у Тебе,
І ми Тебе вітаєм від душі,
І віримо, що прийде ангел з неба
І принесе з собою три ключі.
Цей перший ключик – від любові,
Любові до Бога, до сім’ї,
І віримо, що дуже скоро
Ти матимеш сотню таких ключів.
А другий ключик – то від щастя,
І хоч воно не кожному дано,
Та скільки б не було багатства,
А щастя треба все одно.
А третій ключик найдорожчий,
Його до серця пригорни,
Бо третій ключик від здоров’я,
Його найбільше в світі бережи.
Тож хай в душі цвіте весна,
А небо буде ясним, 
І щоб життя Твоє було 
Щасливим і прекрасним!

З повагою і любов’ю – 
дружина Оксана, діти Іван і Валя. 

Вітаємо!
Вірного друга, гарну, добру людину

Івана Павловича Котляра
з Вікнин на Збаражчині 
із золотим ювілеєм!

У житті немає випадкових збігів,
Кожен у цей світ приходить недарма,
Тож прийми букет із привітань
У свій яскравий день календаря!
Нехай жита високі половіють,
Хай трави стеляться до ніг,
Хай люди, зустрічаючи радіють,
Хай щастя переступить Твій поріг!
Нехай колосяться рясні хліба у полі
Й добро у Твоїм домі прибува.
І хай по Божій милостивій волі
Ідуть угору справи всі щодня.
Хай серце буде щире і надійне,
Не жевріє – палає хай вогнем,
Сто років накує в саду зозуля,
В душі – і радість, і любов живе

Вітаємо!
Любого внука, дорогого синочка, 

братика, похресника і племінника
Юрія Антонюка

з с. Вікнини на Збаражчині
з Днем народження та Днем 

ангела!
Десятий День 

народження прийшов,
А це таке велике свято,
Хай несе він щастя і любов,
І щирих привітань багато!
Здоровий будь на радість нам усім,
Хай все Тобі найкраще удається,
Фортецею хай буде рідний дім
І лиш тепло квітує в Твоїм серці!
Хай добрий ангел дужими крильми
Тебе надійно й міцно обіймає,
А Матінка Небесна від біди
Тривог і зла завжди охороняє!
Хай Господь обдаровує ласкою,
Щоб життя Твоє стало казкою!

З любов’ю - дідусь Дмитро, бабусі Тетяна і Надія, 
тато, мама, сестричка Антоніна, братик Діма, тьо-

ті Люда і Валя з сім’ями, хресні батьки.

Вітаємо!
ФГ «Вікторія-92» вітає своїх працівників – іменинників травня  

Євгена Стасишина, Олега Дмитришена, Павла Прогнія, 
Людмилу Івахів, Івана Барну, Юрія Корчука

з Днем народження!

Бажаємо сонця на кожній стежині
І пригорщі повні наснаги й добра,
Гарної долі і всього доволі
У світлий цей день і на майбуття!

Хай квітнуть дні і множаться літа,
Зичимо здоров’я повну чашу,
Молитва Господа і ангела свята
Хай береже довічно долю Вашу! 

У Тернополі запрацювали 
атракціони

У перших числах травня в тернопільських парках 
запрацювали атракціони. Перед початком відпочинкового 
сезону всі атракціони у місті пройшли екпертне 

обстеження фахівцями Тернопільського екпертно-технічного 
центру Держпраці, отримали сертифікати безпеки та готові до 
експлуатації.

Як зазначають в КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Терно-
поля», загалом у міських парках налічується 17 атракціонів, дев’ять з яких 
- у парку Національного відродження, сім - у гідропарку «Топільче» та водні 
велосипеди - на водоймах у парку відпочинку ім. Тараса Шевченка.

24 катамарани, чотири з яких були закуплені цього року, запрацюють для 
тернополян і гостей міста уже в перших числах червня. 20 водних велосипе-
дів працюватимуть на водоймі біля острова «Чайка» та ще чотири -на Терно-
пільському ставі поблизу «Циганки».

За сприятливих погодних умов робота атракціонів у місті триватиме до 
середини осені.

Найдешевші – дитячі гойдалки: 5 гривень за 5 хвилин. Далі ціни коли-
ваються від 15 до 40 гривень. 

 

Бог оберігає ласкаве серденько!Бог оберігає ласкаве серденько!Бог оберігає ласкаве серденько!




