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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!
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3 міс. –  75 грн. 10 коп. 
6 міс. – 144 грн. 95 коп.
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можна у будь-якому поштовому 

відділенні або у листонош
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15 травня - хмарно, можливий дощ, 
температура повітря вночі 13-14, вдень 16-
19 градусів тепла. Схід сонця - 5.34, захід - 20.55. 

16 травня - хмарно, в другій половині дня дощ, тем-
пература повітря вночі 13-14, вдень 16-20 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.32, захід - 20.56. 

17 травня - хмарно з проясненням, вдень можливий 
дощ, температура повітря вночі 12-13, вдень 19-23 граду-
сів тепла. Схід сонця - 5.31, захід - 20.58. 

18 травня - хмарно, можливий дощ з грозою, темпе-
ратура повітря вночі 14-15, вдень 17-21 градус тепла. 
Схід сонця - 5.30, захід - 20.59. 

19 травня - хмарно, можливий дощ, температура по-
вітря вночі 15-16, вдень 18-22 градуси тепла. Схід сонця 
- 5.28, захід - 21.00. Повний місяць. 

20 травня - хмарно, можливий дощ, температура по-
вітря вночі 15-16, вдень 18-20 градусів тепла. Схід сонця 
- 5.27, захід - 21.02. 

21 травня - хмарно, можливий дощ, температура по-
вітря вночі 14-15, вдень 18-20 градусів тепла. Схід сонця 
- 5.26, захід - 21.03.

Погода в Тернополі й області

У Збаражі відкрили 
літній туристичний сезон

Де небеса  
торкаються 
хвиль… 10-11 стор.

Життєві 
історії  
у “Сімейному 
гніздечку”

Уже кілька років поспіль відкриття літнього 
туристичного сезону співпадає із святкуванням Дня міста 
Збараж. Отож розваг та атракцій, туристичних 
цікавинок і концертної програми – вдвічі більше. 

Вакцина від 
кору стала  
безкоштовною 
для всіх

Над Дністром зник знаменитий  
водоспад «Дівочі сльози»,  
а в Підгайцях не дочекалась ремонту  
і обвалилась стара синагога 4 стор.

Сучасні інноваційні технології

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60 
+38 (098) 37 000 60

8  
стор.

На фото: зразковий аматорський танцювальний колектив  
«Візерунок» із с. Великі Вікнини Збаразького району

Дорослі будь-якого віку тепер 
теж можуть безоплатно вакцину-
ватися від кору, а також пароти-
ту та краснухи. Такі зміни були 
внесені Міністерствoм oхoрoни 
здoрoв’я України.

Дoсі грошей не бра-
ли з дoрoслих дo 30 рoків, щo 
кoнтактували з хвoрими, і лю-
дей із груп прoфесійнoгo ризику 
(медики, oсвітяни, військoві, сту-
денти). Окрім того, немoвлятам 
дoзвoлили рoбити щеплення 
від кoру вже з 6 місяців. У цьoму 
випадку така дoза вакцини не 

зарахoвується як перша, а вва-
жається “нульoвoю”, пoдальші 
планoві щеплення пoтрібнo 
прoвoдити за календарем 
прoфілактичних щеплень.

Зрoбити щеплення мoжна у 
кoмунальнoму медзакладі, де па-
цієнт підписав декларацію з сі-
мейним лікарем, терапевтoм чи 
педіатрoм. На пoчатку літа вак-
цинувати безoплатнo будуть 
такoж у приватних медзакладах 
і в лікарів-ФOПів, які підписали 
дoгoвір з Націoнальнoю службoю 
здoрoв’я України.
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Чи на користь це країні? Однознач-
но – НІ!

Спробую проаналізувати, чому так 
відбувається.

На мій погляд, причин зростання 
нинішнього владного протистояння 
декілька. Почну з головних. Дуже до-
бре, що Україна – не Росія, де споконві-
ку панує суцільне поклоніння царям і 
повний «одобрямс». Ми, слава Богу, вже 
пішли шляхом демократії, але, паро-
стки цивілізованої культури передачі 
влади у нас ще в зародку. 

Чому? Найголовніший чинник – 
особиста культура тих, хто програє ви-
бори. Вони часто елементарно бояться 
відповідальності за те, що вчинили при 
владі. А чому ж вони, перебуваючи на 
найвищій державній посаді, мали мож-
ливість робити все, що заманеться? А 
потім залишати пост Президента не 
тільки шкода, а й… страшно!

Причина водночас і проста, і склад-
на. Це те, що Україна, на жаль, за 27 ро-
ків незалежності ЩЕ НЕ СТАЛА ПРАВО-
ВОЮ ДЕРЖАВОЮ, ДЕ ДІЄ ЗАКОН! І не 
стала вона такою, якраз «завдяки» тим, 
хто протягом цього часу перебував на 
президентських посадах. «Завдяки» 

тим, хто, маючи обов’язки Гаранта Кон-
ституції,  навіть не працювали над тим, 
щоб в Україні запанувало верховенство 
ПРАВА! 

Наведу конкретні факти. Кучма, за 
час свого президентства, вибудував 
централізовану вертикаль влади, яка 
сконцентрувала головні ресурси: влад-
ні, фінансові, а також - інформаційні. І 
згодом сам злякався свого «дитяти»… 
Пам’ятаєте, як він наполіг на внесен-
ні змін до Конституції? Відтак, Віктор 
Ющенко більше двох третин часу свого 
перебування на посаді Президента пра-
цював, на відміну від свого попередни-
ка, з обмеженими повноваженнями, 
позбувшись можливості управляти ви-
конавчою гілкою влади. Що це тоді, та 
й зараз, означає? 

З часу переходу до парламентсько-
президентської форми правління Пре-
зидент вже не очолює виконавчу гілку 
влади в країні, а, відтак, і не відповідає 
за наслідки її роботи! Але при цьому - 
далі своїми указами призначає голів 
облдержадміністрацій, хоча голови 
ОДА є складовою виконавчої гілки вла-
ди (!). Також, за нинішньої форми прав-
ління, Президент має право накладати 

вето на рішення уряду, до діяльності 
якого юридично не має відношення. І 
цим він може блокувати, і часто блокує, 
роботу уряду, що періодично і робив Ві-
ктор Ющенко. Пригадайте конфлікти 
між ним та Юлією Тимошенко… Я зо-
всім не відстоюю Тимошенко, а тільки 
категорично проти ІСНУЮЧИХ ПРО-
ТИРІЧ У ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕННЯХ! 
Особливо вони приносять великі не-
гативи для країни якраз через низьку 
культуру політиків і їх безвідповідаль-
ність перед  українським  народом.

У зв’язку з цим – невеличкий екс-
курс в історію.

Чому не було таких протистоянь 
при Вікторі Януковичі?  Бо він з допо-
могою Конституційного Суду повер-
нув собі повноваження Леоніда Кучми. 
Майже не було їх і при Петрові Поро-
шенку, бо той уміло скористався вели-
кою довірою народу на виборах 2014 
року і практично підпорядкував собі 
парламент...

За рахунок чого за президенства 
Кучми і Януковича чітко діяла верти-
каль влади? Вони мали можливість 
як подавати кандидатури на призна-
чення керівника уряду і всіх міністрів, 
так і своїми указами їх звільняти. Так 
саме було і з головою Служби безпеки,  
Генпрокурором і Головою Національ-
ного Банку України.

Тому й не міг тоді сказати Генпроку-
рор, що не подасть у відставку і «спро-
буй мене звільнити через Верховну 
Раду». І не міг тоді не приїхати на за-
прошення уряду губернатор області, бо 
йому з адміністрації Президента дали 
«відмашку» - не їдь, як це було у 2004-
2009 роках. І це не залежить від пріз-
вищ. Саме такі протиріччя у владних 
повноваженнях допускають до цього. 
Саме такі протиріччя породжують кон-
флікти і призводять до паралічу влади.

ЩО РОБИТИ? 
Нагальне завдання сьогоднішнього 

дня - дати можливість новообраному 
президенту без зволікань приступити 
до виконання своїх обов’язків. Подо-
бається він комусь чи не подобається, 
адже його обрала більшість українців. 

А  далі  вкрай важливо внести зміни 
до Конституції України, але для цього 
треба концептуально визначитися – 
чи ми будуємо американську систему 
президентської форми правління, коли 
саме Президент очолює виконавчу гіл-
ку влади, а посади Прем’єр-міністра в 
них немає, відтак немає протистоянь 
та немає пошуку винного? Чи нам біль-
ше підходить суто парламентська фор-
ма правління, як в Німеччині, Англії чи 
Італії, де президент виконує практично 
ритуальні функції, і в цих країнах та-
кож немає конституційних протиріч 
владних повноважень? Чи нам серйоз-
но потрібно вдосконалювати існуючу 
парламентсько-президентську форму 
устрою держави, але так як є - не має 
бути!!!

 На мою думку, до цих змін треба 
братися вже в цьому році. А старій ко-
манді недопустимо триматися за по-
сади, як «вош кожуха», а, навпаки, бути 
справжніми, а не ДЕКЛАРАТИВНИМИ 
ПАТРІОТАМИ, та не послаблювати про-
тистояннями країну, адже в нас на Схо-
ді війна… Чи не так? 

Не знаю, хто мене почує, але прошу 
«стару гвардію» залишити владу швид-
ко і цивілізовано! Тоді матимете право 
невдовзі так само цивілізовано за неї 
боротися на парламентських виборах. 
І воля народу розставить все на свої 
місця…

Петро ЛАНДЯК, голова 
Тернопільської обласної

 організації партії 
«Громадянська позиція».

Петро ЛАНДЯК: «Давайте будемо  
вчитися політичної культури!»
Затягування оприлюднення 

результатів виборів, заяви 
Генпрокурора України Юрія 

Луценка про те, що він за власним 
бажанням не подасть у відставку, 
ігнорування більшості голів фракцій 
зустрічі з новообраним Президентом, 
тональність публічного звернення 
Володимира Зеленського до Верховної 
Ради про призначення інавгурації 
на 19 травня свідчать про те, що 
протистояння у владі зростає. І 
температура цього протистояння з 
кожним днем стає все вищою і вищою.

Вітчизняні політики 
розганяють тему 
зубожіння в Україні. 

Формують суспільну 
думку власне, ті, хто 
не знає, що це таке. Бо 
серед політиків бідняків 
точно нема. Як і серед 
політтехнологів. Тема 
вигідна. Спрацьовує під 
час виборчої кампанії. 

Виходить так, що ті україн-
ці, яких справді дістали матері-
альні проблеми, про зубожіння 
переважно мовчать. Політики 
ж «ридають» у телестудіях, як 
гірко-тяжко жити українцям. 

Цьогорічна кампанія де-
кларування доходів громадян 
продемонструвала цікаві ре-
зультати. Кількість українців, 
які задекларували доходи у 
сумі понад 1 мільйон гривень, 

порівняно з минулим роком 
збільшилась на 27 відсотків, 
тобто майже на третину, і ста-
новить 5143 особи. 

Щодо мільярдерів, їх офіцій-
но в Україні троє. З них однією 
особою задекларовано дохід 
понад 10 мільярдів гривень, по-
відомив в.о. голови ДФС Олек-
сандр Власов на своїй сторінці 
у Facebook.

Отже, цього року подано 
майже 529 тисяч податкових 
декларацій. Задекларовано за-
гальний дохід у сумі 83,6 мі-
льярдів гривень, що на 26 мі-
льярдів більше, ніж торік.

Найбільше мільйонерів на-
лічується в Києві - 2194, Київ-
ській області - 378, Харківській 
- 339 осіб, Дніпропетровській - 
333 особи.

Хто ж ці вітчизняні багатії? 

58 відсотків мільйонерів - 
особи віком від 40 до 60 років. 
Наймолодший мільйонер - 18- 
річний. Майно йому дісталося 
у спадок. А найстаршому щас-
ливчикові майже 100 років. 

70 відсотків багатіїв заде-
кларували отримані доходи у 
сумі від 1 до 5 мільйонів гри-
вень. Переважно, від операцій з 
продажу (обміну) об’єктів рухо-
мого та нерухомого майна, від 
надання майна в лізинг, орен-
ди, житлового найму та інозем-
ні доходи.

До кампанії декларування 
доходів-2019 долучилися май-
же 200 вітчизняних знамени-
тостей: зірки естради, музикан-
ти, шоумени, популярні ведучі 
та спортсмени. Вони задекла-
рували понад 416 мільйонів 
гривень. І більше 127 мільйонів 

гривень доходу задекларували 
найбільш відомі особи, які здій-
снюють артистичну, мистецьку 
і театральну діяльність у межах 
підприємницької діяльності.

До топ-рекордсменів шоу-
бізнесу, які задекларували най-
більші суми доходів, увійшли: 
телеведуча - 158,8 мільйонів 
гривень; ведучий шоу-програм 
- 26,9 мільйонів; співак - 11,8 
мільйонів; композитор (музи-
кант) - 3,2 мільйони; футболіст 
- 26,2 мільйони; гуморист (на 
спрощеній системі оподатку-
вання) - 4,7 мільйонів; ще один 
відомий гуморист (на спроще-
ній системі оподаткування) - 
4,1 мільйона. 

Тернопільщина також зба-
гатилася мільйонерами. Про 
отримання доходів понад міль-
йон гривень заявили 17 осіб. 

Загальна сума задекларованого 
ними доходу склала 54,6 міль-
йонів гривень. Торік було 10 
таких жителів нашого краю. Як 
повідомив заступник началь-
ника Головного управління 
ДФС в області Петро Якимчук, 
серед основних джерел доходів 
мільйонерів такі: продаж не-
рухомого та рухомого майна, 
спадщина чи дарування, іно-
земні доходи, додаткове благо 
тощо. 

Щодо неофіційних україн-
ських мільйонерів, то експер-
ти кажуть: таких достатньо. 
Офіційну цифру можна сміливо 
множити на два. 
А, може, й біль-
ше… 

 

«ЗУБОЖІННЯ» ПО-УКРАЇНСЬКИ: 
мільйонерів стало більше на третину

Ольга ЧОРНА.
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Особливість цієї алеї у тому, 
що дерева висаджені біля єди-
ної в Україні каплиці-пантеону 
Героїв АТО. До акції долучилися 
також духовенство та влада.

«Це місце – унікальне, – за-
значив голова ТОДА Степан 
Барна під час висадження дерев 
у Лішні. – Адже ідея створення 
каплиці-пантеону має продо-
вження. Ця акція закликає нас 
пам’ятати про хлопців, які від-
дали свої життя на Майдані та 
на Сході України. Наше спільне 
завдання – зробити це місце 
таким, щоб кожен почувався 
тут комфортно. Щоб у спокої 
та спілкуванні з природою ми 
могли молитися за хлопців, чиї 
душі відійшли у вічність і які 
стали національними Героя-

ми». Також Степан Барна подя-
кував родинам воїнів за те, що 
своїм прикладом надихають 
на мужність, вірність та відда-
ність своїй державі.

Про це наголосив й Віталій 
Лабуткін, батько військового 
журналіста, Героя України Дми-
тра Лабуткіна. За його словами, 
важливість висадження цих де-

рев, а в майбутньому – могутніх 
дубів і лип, це буде пам'ять для 
прийдешніх поколінь і згадка, 
якою нелегкою ціною далася 
нам незалежність нашої держа-
ви. Ця пам'ять буде для наших 
дітей, внуків і правнуків. 

Напередодні Алею пам’яті 
Героїв АТО висадили у Збаражі. 

P.S. Перша історична згад-
ка про це місце датується 1625 
роком. Біля джерела стояла 
дерев’яна капличка у якій зна-
ходилася фігура святої Анни. 
Комуністичною владою каплич-
ку було розібрано та спалено. 
У 1991 році святиню було від-
новлено і освячено 7 серпня, у 
день Успіння Святої Праведної 
Анни. У 2010 році тут освятили 
хрест і камінь під будівництво 

духовного комплексу. Каплицю-
пантеон у селі Лішня освяти-
ли у 2017-му. Це місце не має 
аналогів в усій Україні, адже 
там зібрано пам’ятні плити 
з прізвищами загиблих героїв з 
різних куточків країни. Кожна 
область викарбовувала імена 
полеглих бійців. До прикладу, з 
Дніпропетровщини передали 23 
плити – це 600 загиблих. На Тер-
нопільщині у сучасній боротьбі 
за незалежність загинуло 103 
хлопців. З кожним роком кіль-
кість імен зростає… Каплиця-
пантеон в Лішні стала місцем 
зустрічі учасників АТО з усієї 
України. Рідні воїнів, які загину-
ли в боях, приїздять сюди помо-
литися. 

Вікторія КЛАПОУШКО.

Ще одна Алея пам'яті Героїв АТО 
з’явилася на Тернопільщині

На Тернопільщині 
з’явилася ще одна 
Алея пам’яті воїнам, які 
загинули, захищаючи 
незалежність і 
територіальну 
цілісність України. 
Родичі Героїв висадили 
її у селі Лішня 
Кременецького району у 
суботу, 11 травня. 

Сотні жінок взяли участь у 
пішій прощі до духовного 
центру в селі Зарваниці. 

Серед них – матері героїв 
Небесної cотні та воїнів, які 
загинули під час АТО, ООС. 

Паломництво відбулося у минулі ви-
хідні. 54 кілометри маршруту з Терно-
поля жінки пройшли за два дні. 

Розпочалося паломництво літургією 
в тернопільській Катедрі. Після цього 
жінки добиралися до місця призначен-
ня маршрутом Тернопіль-Городище-
Ішків-Золотники-Зарваниця, ночували 
у придорожніх селах. 

Уже в  Зарваниці напередодні Дня 
матері відбулася молитовна зустріч із 
матерями загиблих героїв на Сході та 
Небесної Сотні. Розпочалася вона з лі-
тургії в духовному центрі, яку очолив ар-
хиєпископ і митрополит Тернопільсько-
Зборівський Василій Семенюк.

Також присутні взяли участь у по-
минальному молебні в каплиці святого 
Юрія Переможця. Там відслужили пана-
хиду за героями, які віддали життя за 
незалежність України. Опісля матерів та 

дружин героїв привітали представники 
влади. 

- Постійно молимося за світлі душі 
Героїв Небесної Сотні та світлі душі Ге-
роїв, які загинули на Сході у боротьбі із 
російським агресором, захищаючи нашу 
землю від  окупантів. І сьогодні, спільно 
складаємо щиру молитву їхній світлій 
пам’яті. Великий Українець, Блаженні-
ший Любомир Гузар, другі роковини 
відходу якого у вічність будуть у кінці 

травня, про таких Героїв казав: «Суве-
ренітет за своєю глибинною суттю є 
станом душі, який проявляється в усві-
домленні власної гідності, у розумінні 
та шануванні своєї історії, культури, 
мови, у відповідальності за рідну землю 
та за благо свого народу і в готовності 
його захищати». Слова зайві – просто 
пам’ятаймо їх і те, якою дорогою ціною 
Україна торує шлях до справжньої, де-
мократичної, європейської, суверенної 

держави, - сказав у своєму зверненні го-
лова обласної ради Віктор Овчарук.

Завершилася проща спільною мо-
литвою матерів біля символічної купелі 
святої Анни. 

Масове паломництво жінок до За-
рваниці, де розташований духовний 
центр Української греко-католицької 
церкви, проводять щороку. Влаштову-
ють його у травні, з нагоди Дня матері. 
Цьогорічна проща – уже дванадцята. 

Матері пройшли пішки 54 кілометри 
З МОЛИТВОЮ ЗА ДІТЕЙ І МИР 



№19 (304) /15 травня-21 травня 2019 р.

Могли молитись 
родичі зятя 

Дональда Трампа 
Поки весь світ, а з ним і Україна, з 

печаллю дивилися, як недавно палав  
у вогні собор Паризької Богоматері, 
зовсім тихо зникають наші місцеві 
пам’ятки. Травневі зливи у букваль-
ному сенсі змили унікальну архітек-
турну споруду на Тернопільщині. Цих 
вихідних обвалилася стара синагога у 
Підгацях. 

Її збудували у кінці XVI століття, 
будівля вважається пам'яткою ар-
хітектури національного значення. 
Приміщення синагоги в час облог 
слугувало для оборонних цілей. 

Цікава деталь - у цій синагозі мо-
гли молитись родичі зятя Дональ-
да Трампа - Джареда Кушнера. Після 
обрання Трампа президентом США 
з'явилась інформація, що предки його 
зятя емігрували до Америки саме з 
Підгайців, і вони були частиною міс-
цевої єврейської громади.

Німецька окупація Галичини, як 
і всієї України, стала трагедією для 
юдеїв, що населяли цю землю. Разом з 
масовим винищенням населення була 
знищена і культура, яка формувалася 
тут упродовж багатьох сторіч. Сина-
гога в Підгайцях дійшла до нашого 
часу в зміненому вигляді. Невідомо, 
чи потерпіла вона під час Першої сві-
тової війни, але під час Другої вона 
зазнала грабувань. 

Останні роки синагога не діяла як 
культова споруда. Попри все, пам’ятка 
приваблювала до себе туристів. І дав-

но потребувала ремонту. Під час цьо-
горічних весняних дощів зруйнувала-
ся одна з опор. 

За даними попереднього обсте-
ження, обвал, який стався, загрожує 
повним руйнуванням синагоги. В об-
лдержадміністрації прокоментували, 
що наразі вирішують, чи шукатимуть 
кошти на ремонт з обласного бюдже-
ту, чи звертатимуться у Міністерство 
культури.

«Дівочі сльози» 
вже не плачуть 

Поки шукають гроші, щоб усе ж 
зберегти синагогу, зруйнувалася інша 
пам’ятка – природна. Перша потерпіа 
від недбальства, над іншою - гору 

взяв час. У знаменитого водоспаду 
«Дівочі сльози» обвалився основний 
карниз, із якого стікала вода. Крапли-
ни спадали  моху і нагадували сльози. 
Завдяки цьому водоспад і отримав 
свою символічну назву.

Інформацію про те, що туристична 
перлина тепер виглядає по-іншому, 
розмістив на своїй сторінці у Facebook 
Володимир Безгачнюк. 

«На жаль, сумна новина. Перлини 
Придністров'я - водоспаду «Дівочі 
сльози» у його первісному вигляді 
більше немає. Скеля, з котрої тисячо-
літтями стікала краплями вода, по-
вністю обвалилася і опинилась в Дні-
стрі. У природи свої норови і закони», 
- написав він і виставив фото. 

За розташуванням водоспад нале-

жить до Івано-Франківщини, міститься 
на околиці села Ісаків Тлумацького ра-
йону. Туристична перлина також є од-
нією з найпопулярніших у маршрутах 
тернопільських мандрівників. НаТер-
нопільщині водоспад можна побачити 
над Дністром з боку села Монастирок. 

Встигнути побачити
Мандрівник Роман Задорожний 

ініціював у соцмережі флешмоб із хе-
штегом «#побачиТИ!». Тернополянин 
закликає всіх більше подорожува-
ти та встигнути побачити природні 
дива, поки вони ще не зникли.

«Десь таким хештегом, як зверху, 
хочеться спонукати нас всіх їхати і ба-
чиТИ. Насправді, мій улюблений тра-
вертиновий масив. Було зрозуміло, 
що рано чи пізно його не стане і вага 
та природні процеси візьмуть своє.

Але не думалось, що це буде десь 
за мого свідомого життя», - написав 
мандрівник.

Ольга СТАТКЕВИЧ.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ4 Реаліїnday.te.ua

На кінець опалювального 
сезону загальний борг 
жителів нашої області 

за комунальні послуги сягнув 
понад 1 млрд. грн., найбільше 
мешканці краю «завинили» за 
газ – майже 820 млн. грн.

Немалі непогашені суми  у платіжках 
накопичилися за централізоване опа-
лення та постачання гарячої води – біль-
ше 140 мільйонів, а також за утримання 
будинків і споруд та прибудинкових 
територій, централізоване постачання 
холодної води та водовідведення, виве-
зення побутових відходів, постачання 
електричної енергії. 

За словами депутата обласної ради 
Богдана Яциковського,  під час його зу-
стрічей з краянами безпосередньо у їх 
населених пунктах, люди в унісон скар-
жилися на захмарні комунальні тарифи. 
«Не оплачуємо послуги не тому, що не 
хочемо, а тому, що немає коштів» - за-
певняли вони.

- І це – правда. Мізерні зарплати та 

пенсії, відсутність будь-яких заробітків 
у райцентрах, містечках та селах, призво-
дять до тотального зубожіння українців. 
А тим часом непрофесійний та повністю 
залежний від кредитів МВФ уряд Грой-
смана  продовжує свої нічим не виправ-
дані експерименти над людьми, всіляко 
намагається сподобатися їм своєю ду-
тою «щедрістю». То безпосередньо перед 

президентськими виборами дав пенсіо-
нерам разові подачки, то нашвидкуруч 
монетизував субсидії, які багато хто ще 
й дотепер не може отримати на руки. 
Останнім ляпасом по гордості українців 
стало широко розрекламоване Кабміном 
зниження ціни на газ – на 30 копійок за 
кубометр. Та чи покращить це популіст-
ське окозамилювання добробут родин, 
які змушені економити на всьому?  Жод-
ним чином – ні, - переконаний керівник 
крайової організації Радикальної партії 
Олега Ляшка Богдан Яциковський.

На його думку, покращення життя 
українців неможливе без чіткої еконо-
мічної програми розвитку країни, яка 
базується на розвитку вітчизняного ви-
робництва, на захисті національного ви-
робника. 

- Щоб не розтратити свій електо-
ральний потенціал вже за перші сто 
днів, нова влада буде змушена ставити 
всі суспільно-економічні процеси з голо-
ви на ноги - долати корупцію на всіх рів-
нях, ліквідовувати тіньові схеми типу 

«Роттердам +», повернутися лицем до 
власного народу. У цьому плані не по-
трібно придумувати новий велосипед, 
адже детальна програма виходу України 
з кризи вже є, і саме її упродовж років 
послідовно відстоює наша радикальна 
команда, наша парламентська фракція 
на чолі з лідером. У цьому документі 
детально прописані механізми та шля-
хи розбудови держави, а відтак – зрос-
тання соціальних стандартів. Зокрема, 
йдеться і про необхідність збільшення 
видобутку власного газу та на цій основі 
– зниження тарифів. Про створення но-
вих робочих місць та зростання зарплат 
і пенсій. Звичайно, час покаже, як новий 
глава держави та його команда реагува-
тимуть на ці актуальні виклики. Та, як я 
вже казав, у будь-якому випадку Ради-
кальна партія Олега Ляшка буде завжди 
з народом і захищатиме його інтереси. 
Українці заслуговують не копійчаних 
подачок, а гідного життя, -  наголосив 
Богдан Яциковський.

Ольга ВИДАЙКО.

БОГДАН ЯЦИКОВСЬКИЙ: «Українці заслуговують
 не копійчаних подачок, а гідного життя»

БЕЗСИЛІ ПЕРЕД ЧАСОМ І 
ЛЮДСЬКИМ НЕДБАЛЬСТВОМ

Над Дністром зник знаменитий водоспад «Дівочі сльози», а в 
Підгайцях не дочекалась ремонту і обвалилась стара синагога 
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Спадкоємець може 
відмовитися від прийняття 
спадщини протягом строку, 

встановленого для її прийняття. 
Відмова від правочину так само, 
як і правочин, є вольовою дією 
і тому має бути усвідомлена. 
Чинне законодавство встановлює 
термін тривалістю 6 місяців, 
протягом якого спадкоємці 
можуть заявити про своє 
бажання оформити спадщину або 
відмовитися від неї.

При вирішенні питання щодо до-
цільності прийняття спадщини слід 
враховувати, що спадкоємець набуває 
не тільки права, але й обов’язки, що на-
лежали спадкодавцеві та не припини-
лися внаслідок його смерті. 

Українська правова система визна-
чає спадкування як універсальне право-
наступництво. Тобто, спадщину можна 
або прийняти повністю, або відмовити-
ся від неї взагалі. Не допускається при-
йняття або відмова від спадщини з умо-
вою чи з застереженням. Прийняти або 
не прийняти спадщину – це право, а не 
обов’язок спадкоємця. 

Щодо процедури відмови від спад-
щини, то вона передбачає подання спад-
коємцем,  за заповітом або за законом, 
відповідної заяви нотаріусу за місцем 
відкриття нащадку. Цивільне законо-
давство передбачає, що відмова від при-
йняття спадщини за заповітом, не по-
збавляє особу права на спадкування за 
законом. Тобто, відмова буде вважатися 
«повною», якщо в заяві буде зазначено, 
що спадкоємець відмовляється від спад-
кування як за заповітом, так і за законом.

Наразі можна стверджувати, що в 
Україні існує два види відмови від при-
йняття спадщини. Перша – безадресна, 
тобто, без зазначення конкретної осо-
би, на користь якої вона зроблена. Дру-
гий вид відмови від прийняття спадщи-
ни – адресна. В такому разі спадкоємець 
зазначає в своїй заяві коло тих осіб, на 
користь яких здійснюється відмова. У 
даному випадку наслідки відмови від 
спадщини будуть принципово відмін-
ними від тих, що настають у зв’язку з 

безадресною відмовою, адже частка 
спадкоємця, який відмовився, вже не 
розподіляється порівну між усіма спад-
коємцями, а переходить лише до тих, 
які вказані ним у заяві. 

Чому відмовляються від спадщи-
ни? Інколи отримувати спадок неви-
гідно через зобов'язання, часто пере-
лік зобов'язань, що перекладаються 
на плечі спадкоємця за фактом оформ-
лення прав на майно, змушує оформи-
ти відмову від власності. Наприклад, 
суб'єкт, який отримав спадок, повинен 
задовольнити вимоги кредитора спад-
кодавця. Ситуація вирішується шляхом 
внесення одноразового платежу на ра-
хунок кредитора. Якщо спадкоємець 
відмовляється розраховуватися, майно, 
передане у спадок, може бути стягну-
то на користь кредитора. Оформляти 
спадщину тоді невигідно через пода-
ток. В окремих випадках, наприклад, 
при оформленні спадщини родичами 
третього або ще більш віддаленого сту-
пеня спорідненості, податок на спадок 
може перевищувати його цінність. 

Фізична особа, цивільна дієздат-
ність якої обмежена, може відмовити-
ся від прийняття спадщини за згодою 
піклувальника і органу опіки та піклу-
вання, а неповнолітня особа віком від 
чотирнадцяти до вісімнадцяти років 
може відмовитися від прийняття спад-
щини за згодою батьків (усиновлюва-
чів), піклувальника і органу опіки та 
піклування. Батьки (усиновлювачі), опі-
кун можуть відмовитися від прийняття 
спадщини, належної малолітній, неді-
єздатній особі, лише з дозволу органу 
опіки та піклування. Відмова від при-
йняття спадщини є безумовною і безза-
стережною.

Підсумовуючи вищевикладене, хо-
тілося б зазначити, що прийняття або 
відмова від прийняття спадщини – це 
особисте рішення, а не обов’язок спад-
коємця. 

Оксана БОБЕРСЬКА,  
державний нотаріус

Першої Тернопільської дер-
жавної  нотаріальної контори

Хай літа цвітуть під мирним небом,
У добрі і спокої до ста.
Хай дає Господь усе, що треба 
Душу благодаттю огорта.
Хай сльоза не заступає сонця
І самотність серця не гнітить.
Хай завжди до вашого віконця
Добра звістка птахою летить….

Такою для нашої найстаршої юві-
лярки Козівської школи №2  Олексан-
дри Макарівни Оріхович, якій цього-
річ, 19 травня, виповнюється  90 літ, 
стала  радісною звістка про  прибуття 
на її свято найрідніших для неї випус-
кників 10-Г класу  1977 року випус-
ку. Ініціатор зустрічі - Оксана Попик 
(Свинтух), яка зараз мешкає у місті Ва-
силькові. Саме у цьому класі Олексан-
дра Макарівна була керівником.

Олександра Макарівна, наша шкіль-
на мама, народилася на мальовничій 
Полтавщині. З братом і сестричкою 
зростала у селі, та вже з дитинства мрі-
яла стати учителем. Тож після школи 
поступила, як відмінниця, у Золотонісь-

ке педучилище. У той час 
батько Макар загинув на 
війні в березні 1945 року, 
брата вивезли в Німеч-
чину на роботи, сестру 
призвали в армію як мед-
сестру, Олександра зали-
шилась одна з мамою.

Після закінчення пе-
дучилища у 1950 році 
була направлена на ро-
боту у нашу область. 
Любов до природи і 
сільської місцевості слу-
гували вибору саме на 
Тернопільщину, де квіт-
ли омріяні вишневі та 
яблуневі сади. Потрапи-
ла у Заложці в середню 
школу, там вийшла заміж. Незадовго 
переїхали в Козову, де на цукровому 
заводі працював   чоловік  Микола 
Іванович.

В сім’і народилися два сини Ярос-
лав і Борис. Олександра ж вступила 

ще в Кременецький 
педінститут на біо-
логічний факультет. 
Так і викладала, аж 
до виходу на пенсію, 
біологію. Очолювала 
певний час Козівське 
районне об’єднання 
вчителів біології. 
Тривалий час була 
головою шкільного 
комітету  профспілки. 
Активно співпрацю-
вала   із засновником 
знаменитого дендра-
рію «Лісова пісня» Ми-
колою Васильовичем 
Поспєловим. 

У житті, як на до-
вгій ниві. Важка хвороба забрала 
двох синів Олександри, помер чоло-
вік. Зараз жінка живе в оточенні до-
брих сусідів - отця Романа Рокець-
кого, співробітниці Єдвіги  Федик, 
спілкується по телефону з Наталією 

Йонко-Зарічанською, Ганною Бутків-
ською, Мирославою Карач, Світланою 
Гром’як, Михайлом Довбушем. Не за-
бувають про Олександру Макарівну 
й випускники Козівської С/Ш  №2, 
особливо невтомна Оксана Свинтух, 
яка і зініціювала вітання і саме свят-
кування 90-річчя пані Олександри. 
До речі, зі стін нашої школи вийшли 
у світ і стали відомими багато колиш-
ніх учнів, у тому числі директор ПАП 
«Агроінвест» Юрій Пудлик, директор 
ФГ «Вікторія-92» Петро Пеляк, багато 
інших.

 Тож бажаємо нашій ювілярці мно-
гая і благая літа! Здоров’я, миру і щас-
тя!

З найщирішими вітаннями 
- випускники: Оксана Свинтух, 

Леся Грамажора, Мирон Дідула, 
Юрій Пудлик, Петро Репела, 

Петро Пеляк, Володимир Бек, 
усі знайомі, друзі, вчителі та 

дирекція Козівської ЗОШ №2

Вчителько моя, зоре світова…

Відмова від спадщини та 
наслідки її застосування 

Днями символічне «Вікно життя» 
спрацювало вперше – чергова медсе-
стра почула сигналізацію, а в боксі по-
бачила новонароджену дівчинку. 

– Раніше у нас були випадки, коли 
від дітей відмовлялися в пологовому. 
У понеділок, десь після десятої годи-
ни вечора, ми знайшли немовлятко 
у «Вікні життя». Одразу повідомили 
про незвичайну знахідку чергових лі-
карів, і дівчинку забрали в дитячий 
відділ, там оглянули і зігріли, - розпо-
віла заступник директора з дитинства 
і пологової допомоги комунального 
неприбуткового підприємства «Тер-
нопільська міська комунальна лікарня 
№2» Ольга Сидорчук. 

Поклали дівчинку в спеціальний 
бокс, який збудували в лікарні, аби 
матері, які хочуть відмовитись від ди-
тини, могли зробити це анонімно. Це і 
є так зване «Вікно життя». Саме місце 
- не людне. Проте про нього здалеку 
повідомляє виразна вивіска із відпо-
відним написом.

- Створити «Вікно життя» спонука-
ли події в Тернополі, – пояснила Ольга 
Сидорчук. – Тоді було кілька випадків 
протягом короткого часу, коли знахо-
дили мертвих немовлят на смітниках. 
Коштом меценатів при пологовому бу-
динку відкрили такий бокс - місце, де 
можна залишити немовлятко анонім-
но в лікувальному закладі. До нього 
просто можна знадвору підійти, відчи-
нити вікно, за деякий у приймально-
му відділенні спрацює сигналізація – і 
чергова медсестричка підійде до цього 
віконечка і забере дитинку.

Нині дівчинка у дитячому відділі. 
Вона здорова, доношена. Вага немов-
лятка - 3 кілограми 280 грамів і ріст 52 
сантиметри. Лікарі припускають, що її, 
скоріш за все, народжували в домашніх 
умовах. 

Медики впевнені, що на маленьку 
знайду чекає гарна доля, бо звістки 
ширяться містом і вже є готові взяти 
дівчинку на виховання. Наразі дитина 
перебуватиме в лікарні. А поки що рід-
на мати малечі ще може повернутися 
за донькою. За законом, жінка зможе 
зробити це впродовж наступних двох 
місяців. 

У лікарні ім'я дівчинці ще не при-
думали, але кажуть, вже встигли 
прив'язатися до малечі. Цілком ймо-
вірно, що саме завдяки «Вікну життя» 
вона, одразу після народження, справ-
ді отримала другий шанс на життя. 

- Такий бокс і облаштували, щоб ді-
ток не викидали, не вбивали, не стара-
лися позбутися небажаної вагітності 
вже на пізніх термінах, що небезпечно і 
для здоров’я жінки, - каже Ольга Сидор-
чук. – Якщо вже склалися так обстави-
ни, то краще народити і принести сюди, 
покласти дитинку у віконечко - і хтось 
її всиновить. І все буде добре.

Олеся МАРЧУК.

У Тернополі «ВІКНО ЖИТТЯ» 
врятувало немовля

До місцевої лікарні підкинули дівчинку, якій виповнилося 
лише кілька днів. До того за вісім років існування цього 
вікна його не задіювали жодного разу. 
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Ольга
ЧОРНА.

Німецьким фермерам 
не вистачає українських 

працівників
У Німеччині гострий дефіцит ро-

бочої сили в агропромисловому комп-
лексі. Щоб подолати його, місцеві фер-
мери готові залучати працівників з 
України та забезпечувати їх житлом, ін-
формує «Top agrar». Раніше на німець-
ких полях працювало чимало робітників 
з інших країн, зокрема Румунії та Поль-
щі. Але через тяжку працю вони поча-
ли переходити на інші, легші роботи, зо-
крема на будівництво та в сферу обслу-
говування. Нині найбільше робочих рук 
не вистачає на зборі спаржі та полуниць. 
Для полегшення праці німецькі ферме-
ри пропонують купувати додаткове об-
ладнання для збору врожаю, доставляти 
їжу та напої прямо в поле й організову-
вати робітникам комфортні умови для 
життя. Є побоювання, що через брак ро-
бочих рук фермери скорочуватимуть ви-
робництво. Це обернеться зростанням 
цін для споживача. Нині тривають пере-
говори з Україною, Сербією, Молдовою, 
Албанією та Македонією. Мета - підпи-
сання двосторонніх угод, які відкриють 
німецький ринок праці для сезонних 
працівників.

Латвія визнала депортацію 
кримських татар геноцидом
Сейм Латвії ухвалив заяву з наго-

ди 75-річчя депортації кримських та-
тар. У ній зазначено, що радянська вла-
да здійснила геноцид щодо кримсько-
татарського народу. В документі йдеть-
ся, що ряд історичних джерел вказують 
на цілеспрямований геноцид радянської 
влади проти багатьох народів і етнічних 
груп, що жили в СРСР, повідомляє прес-
служба парламенту Латвії. У докумен-
ті згадується і про геноцид проти крим-
ських татар, аби «знищити їхню культу-
ру, соціальний спадок, історичну прина-
лежність народу до території Кримсько-
го півострова, та щоб вижити їх з бать-
ківщини». Сейм у заяві також нагадує, 
що РФ п’ять років тому незаконно анек-
сувала Крим. Латвійські парламентарі 
засуджують тривалу політику утисків та 
насильства з боку Росії щодо кримських 
татар.
Віщий сон збагатив американку 

на $100 тисяч
Жителька американського штату 

Меріленд виграла $101600 у лотерею, 
передає UPI. 64-річна американка йшла 
до лотерейної перемоги довгі роки. «24 
роки тому мені наснилося, що до мене 
підійшов чоловік і назвав комбінацію 
чисел: 4-8-11-21-27. Відтоді я її викорис-
товувала в лотерейних квитках. Завдяки 
цим цифрам на початку травня виграла 
100 тисяч доларів», - розповіла жінка.

У Франції в школу зарахували  
15 баранів 

У початковій школі французької 
комуни Кретс-ан-Белльдон (департа-
мент Ізер) внесли до списку учнів 15 
баранів і овець, повідомляє газета «Le 
Parisien». Цій школі загрожувало скоро-
чення класів: з 11 до 10 через зменшення 
кількості учнів. Батьки виступили проти 
закриття класу, аргументувавши це тим, 
що зі зменшенням кількості класів зрос-
те середня кількість учнів у кожному з 
них, а це позначиться на якості освіти. 
Вони прийшли до школи з плакатами: 
«Ми не барани», «Управляти школою - 
не отарою». Водночас туди підійшов міс-
цевий пастух з отарою із 65 овець і бара-
нів. Мер міста Жан-Луї Маре підтримав 
протестуючих і офіційно засвідчив вне-
сення тварин у шкільні списки. Щоб усе 

відповідало правилам, пастух навіть на-
дав свідоцтва про народження 15 членів 
стада. Чи очікують мера наслідки за при-
йняте рішення, поки невідомо.

В Австралії надрукували  
з помилкою $46 мільйонів

Резервний банк Австралії підтвер-
див, що 46 мільйонів нових австра-
лійських банкнот у 50 доларів виго-
товлені з помилкою. Про це повідомляє 
«The Guardian». Нова і поліпшена бан-
кнота номіналом $50 доларів була випу-
щена в жовтні минулого року з безліч-
чю нових технологій, розроблених для 
поліпшення доступності та запобіган-
ня підробок. На жовтій банкноті є по-
милка у слові responsibility (відповідаль-
ність - англ.). Прес-секретар РБА заявив, 
що банк «знає про це, і орфографія буде 
виправлена в наступному тиражі». Бан-
кнота у 50 доларів є найпоширенішою в 
Австралії.
Єлизавета II готується до смерті

У Британії вже готовий детальний 
план на випадок смерті королеви. Ко-
ролеві Британії Єлизаветі II нещодав-
но виповнилося 93 роки. Офіційне свят-
кування відбудеться в червні. У королів-
ському палаці почали підготовку до її 
смерті. Склали чіткий план дій на випа-
док смерті монаршої особи, пише «РБК-
Україна». Національна статистична служ-
ба Британії зазначила, що королева може 
прожити в середньому ще 4 роки. Але, 
враховуючи вік королеви, потрібно бути 
про всяк випадок готовими. Тому сцена-
рій був складений і розписаний до хви-
лини. Смерть королеви стане суспільно 
важливою подією. Виключне право на 
новину про смерть королеви має британ-
ське агентство «Press Association». 

Литва дала гучного ляпаса 
Московії

Переможці першого туру прези-
дентських виборів у Литві проводи-
тимуть антиросійську політику. Інгрід 
Шимоніте та Гітанас Науседа запевни-
ли виборців, що вони не зустрінуться з 
Путіним, поки Росія не звільнить укра-
їнські території, пише «Reuters». Також 
вони попросили НАТО убезпечити краї-
ну від можливого російського наступу. У 
Литві відбулися президентські вибори. 
До другого туру пройшли екс-міністр фі-
нансів, кандидатка від консерваторів Ін-
грида Шимоніте та незалежний канди-
дат, економіст Гітанас Науседа. 

На Кубі ввели обмеження  
на продукти

На Кубі вводять обмеження на купів-
лю деяких продуктів харчування та за-
собів гігєни через фінансову кризу. Ку-
бинці зможуть купувати лише фіксовану 
кількість таких продуктів, як курка, рис, 
яйця, квасоля, ковбаса, мило, миючі засо-
би та зубна паста, заявила міністр торгів-
лі країни Бетсі Діас, повідомляє «DW». За її 
словами, роблять це для «справедливого і 
розумного» розподілу дефіцитних продук-
тів серед населення. Економісти вважа-
ють, що проблемою є слабкість власного 
виробництва країни та залежність від Ве-
несуели, яка зараз потра-
пила під американські 
санкції.

Нашу армію  
зробила сильною війна

Сьогодні українська армія входить 
до тридцятки найсильніших армій світу 
та в десятку найсильніших у Європі, за-
явив міністр оборони Степан Полторак. 
«Для того, щоб армія була спроможною за-
хистити свій народ, її треба реформувати, 
оснащувати, закупляти нові літаки, ракети, 
танки. І нині, завдяки зусиллям усіх, ми це 
робимо. Ми рухаємося до своєї мети - всту-
пу до Північноатлантичного альянсу, який 
забезпечить безпеку нашої держави», - під-
креслив він.

Якою буде ціна газу  
для населення у травні? 

Ціна на блакитне паливо, яке НАК 
«Нафтогаз України» продає підприєм-
ствам теплокомуненерго та постачаль-
никам газу, в травні має скласти 8247 
гривень за тисячу кубометрів. Кабмін 
надав можливість держкомпанії знизи-
ти ціни на газ для населення. Це рішен-
ня відповідає цілі ринкового ціноутво-
рення на природний газ для всіх катего-
рій споживачів і, таким чином, відповідає 
зобов’язанням України перед МВФ. Якщо 
нарахування за газ будуть іншими, ніж 
8247 гривень за тисячу кубів, населення 
має змогу звертатися зі скаргами на уря-
дову «гарячу лінію» за номером 15-45. 
Яку зарплату отримав Порошенко 
за 5 років на посаді президента?

Президент Петро Порошенко за-
вершує каденцію на посаді глави дер-
жави після 5 років правління країною. 
За цей час він отримав зарплату у розмі-
рі 1 мільйона 363 тисячі гривень. Про це 
повідомили в Адміністрації президента у 
відповідь на запит журналістів «24 кана-
лу». З травня 2016 року зарплата прези-
дента України щомісячно нараховується у 
розмірі посадового окладу - 28 тисяч гри-
вень, розповіли в АП. Платня Порошенка 
складається виключно з посадового окла-
ду, він не отримує премії чи надбавки. Вся 
зарплата гаранта після сплати податків 
перераховується на благодійність.

Літні канікули перенесли
У цьому році в українських школах 

літні канікули почнуться на тиждень 
раніше. Зазвичай дзвінки лунають остан-
ньої п’ятниці травня. Цьогорічний літній 
відпочинок почнеться для молодших кла-
сів з 20-21 травня, а середньої школи - з 
23-24 травня, повідомляє ТСН. Остаточ-
не рішення щодо канікул залишається за 
кожним навчальним закладом окремо.

Українці скуповують долари
В Україні у квітні готівкової валюти 

купили на $115,4 мільйонів більше, ніж 
продали. Уже другий місяць поспіль насе-
лення купує валюти більше, аніж продає, 
повідомляє НБУ. У квітні купили $1,205 мі-
льярдів, а продали - $1,089 мільярдів. То-
рік населення продало валюти на $9,592 
мільярди, купило - $11,073 мільярди.

Звідки найбільше переказали 
грошей у нашу країну?

Нацбанк склав рейтинг країн за об-
сягом грошових переказів в Україну 
з початку року (у відсотках). Найбіль-
ше коштів перерахували зі Сполучених 
Штатів та Ізраїлю, пише ua.news. Так, до 
топ-5 країн за сумами переказів увійшли: 

США - 18 відсотків, Ізраїль - 15, Італія - 9, 
Польща - 7, Росія - 6 відсотків. Решта 45 
відсотків припадає на інші 202 країни. А 
з України найбільше грошей переводять 
до Росії - 33 відсотки, Грузії - 10, Китаю - 
6, Азербайджану - 6, Узбекистану - 4 від-
сотки. Сума коштів, отриманих в Україні з 
використанням міжнародних систем пе-
реказу, у сім разів більше сум, відправле-
них за кордон. Із нашої країни в першому 
кварталі переказали $75 мільйонів.

Дві людини щохвилини 
емігрують з України

Починаючи з кінця березня мину-
лого року, з України виїхали 1175823 
громадян. Зокрема, щохвилини країну 
залишають дві людини в пошуках кра-
щого життя. Про це йдеться на сайті про-
екту «Ukrainianpeopleleaks». Статистика 
отримана від міністра закордонних справ 
України Павла Клімкіна. Тож до 2050 року 
населення України може скоротитися на 
18 відсотків - до 36 мільйонів осіб. Це під-
тверджують і дані ООН. Якщо такий варі-
ант реалізується, країна ризикує остаточ-
но перетворитися на державу літніх лю-
дей і дітей. Один із основних факторів ви-
їзду - трудова міграція.

Чому більшість українок 
народжують лише одну дитину?

За даними Інституту демографії, 
майже 80 відсотків українських сімей 
мають лише одну дитину. Сімей, де троє 
та більше дітей, в Україні менше, ніж три 
відсотки. Українці не наважуються мати 
великі родини. В Інституті демографії по-
яснили: усе через малі зарплати, відсут-
ність житла та нестабільність в країні. 
Так, торік на світ з’явилося трохи більше, 
аніж 350 тисяч українців. Це - на 100 ти-
сяч менше, ніж у 2014 році й удвічі мен-
ше, порівняно з кінцем 80-х років. Щоб 
населення України не зменшувалося, по-
трібно, аби на кожні 10 жінок припадала 
щонайменше 21 дитина. Тепер на 10 жі-
нок у нас припадає лише 14 дітей, зазна-
чила Світлана Аксьонова, науковий спів-
робітник Інституту демографії. За слова-
ми медиків, причини низької народжува-
ності - не лише економічні. Багато украї-
нок просто не можуть виносити дитину.

Вакцини проти кору стали 
безкоштовними для всіх

Відтепер в Україні безкоштовно вак-
цинуватися від кору, паротиту та красну-
хи зможуть дорослі, незалежно від віку. 
Також вакцинувати можна дітей віком від 
6 місяців. Про це повідомляє прес-служба 
МОЗ. Раніше безкоштовно вакцинуватися 
проти кору могли дорослі до 30 років, які 
контактували з хворими, а також люди, які 
належать до груп професійного ризику (ме-
дики, освітяни, військові, студенти). У МОЗ 
зазначили, що кількість хворих на кір серед 
населення старшого віку постійно зростає. 
Дорослій людині достатньо зробити одне 
щеплення проти кору для формування іму-
нітету. Щеплення можна зробити у кому-
нальному медзакладі, де пацієнт підписав 
декларацію із сімейним лікарем, терапев-
том чи педіатром. Як запевнили у МОЗ, всі 
області повністю забезпечені вакцинами. 
На літо до Польщі поїде працювати 

ще півмільйона українців
Українці можуть суттєво підсили-

ти економіку Польщі, адже підприємці 
на Помор’ї потребують іноземців, які бу-
дуть працювати на курортах, в готелях 
та в закладах громадського харчуван-
ня. Про це заявив президент філії Північної 
торгової палати Ярослав Білас, повідомляє 
«Польське радіо». «Громадяни України сут-
тєво підсилять нашу економіку, бо туризм 
у Польщі розвивається, польське море стає 
дедалі привабливим, оскільки в нас покра-
щується інфраструктура», - сказав Білас. У 
Польщі вже працює півтора мільйона укра-
їнців. За підрахунками, на літо туди прибуде 
ще чергових півмільйона громадян України.

Україна Світ
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З численними переломами тіла до лікарні 
госпіталізували двадцятисемирічну жительку 
Вінниці. Жінка випала з потяга. Подія трапилася 

11 травня.
 За словами правоохоронців, потерпіла їхала з Вінниці до 

Львова. Вона сиділа у компанії хлопців. Потім вийшла і щезла. 
Побачили її уже неподалік станції Глибочок Тернопільського ра-
йону. За попередніми даними, жінка відкрила в тамбурі двері та 
вискочила. Що стало причиною такого вчинку, з'ясовують пра-
воохоронці. Взяли у неї і кров для перевірки на вміст алкоголю.

 Проте мама потерпілої каже, що донька раніше зверталась 
за медичною допомогою в  психоневрологічний диспансер. По-
дію зареєстрували в журналі єдиного обліку звернень громадян 
з позначкою "нещасний випадок".

Трагічна подія 
сталася в селі 
Заздрість. Місцеві 

жителі, почувши крики 
дітей, збіглися до ставка, 
куди впав дев’ятирічний 
Дмитрик. Лікарям не 
вдалося повернути 
дитину до життя.

 Близько сімнадцятої годи-
ни повідомлення про надзви-
чайну подію надійшло до спів-
робітників  Теребовлянського 
відділу поліції. Виїхавши на 
місце, правоохоронці з’ясували 
обставини трагічного випад-

ку. Виявилося, дев’ятирічний 
Дмитрик разом зі своїм молод-
шим семирічним братиком та 
восьмирічним другом гуляли 
поблизу сільського ставка. 
Дмитрик захотів намочити у 
воді ноги, тому, знявши взут-
тя та частину одягу, спустився 
по бетонній плиті до ставка,  
та, послизнувшись, не втри-
мав рівноваги і впав у воду. 
Молодші діти стали кричати 
і кликати на допомогу, адже 
поблизу з дорослих нікого не 
було. Крики почули подружжя 
односельців. Вони прибігли, 
кинулися до водойми й витяг-

нули хлопчика. Реанімаційні 
заходи, які проводили медики 
швидкої допомоги, виявили-
ся безрезультатними. Лікарі 
констатували смерть дитини 
через утоплення.

 Поліцейські закликають 
батьків не залишати своїх ма-
лолітніх дітей без нагляду. А 
якщо у вашому селі чи містеч-
ку є водойма, кар’єр, закинуті 
будівлі – особливо пильнуй-
те. Такі об’єкти завжди ви-
кликають цікавість у дітей і 
підлітків, вони починають їх 
«досліджувати», і це нерідко 
призводить до нещасть. 

Вдарив ножем 
через ревнощі
Кримінальне 

провадження за  
статтею 122 ККУ – 

умисне середньої тяжкості 
тілесне ушкодження 
розпочали слідчі 
Гусятинського відділення 
поліції щодо 53-річного 
жителя міста Копичинці. 
Підозрюваний наніс 
два ножових поранення 
41-річному знайомому, 
приревнувавши його до своєї 
співмешканки.

Під час досудового розслідуван-
ня з’ясувалося, що чоловіки  від-
почивали в одній компанії. Не обі-
йшлося без спиртного. Вже між 
захмелілими компаньйонами вини-
кла суперечка – підозрюваному не 
сподобалося, що знайомий проявляє 
знаки уваги до його співмешканки. 
Схопивши ніж, чоловік накинувся з 
ним на потерпілого. Наніс два удари 
в тулуб, після чого втік. Свідки події 
викликали швидку допомогу.

Як встановили медики, поранен-
ня виявилися не наскрізними. Лікарі 
надали допомогу пацієнту та повідо-
мили про нього правоохоронців.

Наразі потерпілий перебуває у 
лікарні, а підозрюваний дає свідчен-
ня поліцейським. Триває досудове 
розслідування. 

 До поліцейських із заявою звернувся 
житель села Великі Загайці і повідомив, що 
працівники агрофірми, не попередивши жи-
телів навколишніх сіл, які займаються бджо-
лярством, проводили скроплення своїх полів 
хімікатами, що призвело до загибелі бджіл та 
порушення ветеринарних правил.

 З’ясувалося, агрофірма проводила скро-
плення полів з ріпаком між селами Мирове та 
Рохманів. Селяни, що займаються бджоляр-
ством у навколишніх населених пунктах, ка-
жуть, комахи раптово почали гинути. Наразі 
створена спеціальна комісія, яка встановить 
завдані збитки.

 Поліцейські внесли відомості за даним 
фактом в ЄРДР і кваліфікували частиною 1 
статті 251 ККУ - порушення ветеринарних 
правил. Триває досудове розслідування. 

Дитина з опіками у лікарні 
та пошкоджені вогнем 
дві кімнати - це наслідки 

пожежі, яка виникла в селі 
Юськівці Лановецького району.

 Як з'ясувалося, причиною пожежі 
стала звичайна воскова свічка. У бу-
динку готувалися до відправи по по-
мерлому. В труні горіла свічка. Проте 
над ранок, родичі вийшли з будинку по 
господарських питаннях, свічка дого-
ріла і спалахнула пожежа в результаті 

якої постраждав десятирічний хлоп-
чик. Він спав у сусідній кімнаті.

 Його з термічними опіками тре-
тього ступеня госпіталізували в реа-
німаційне відділення. За попередніми 
даними, у дитини вогонь пошкодив 
тулуб, стегно, спину та верхні дихальні 
шляхи. Загрози життю хлопчика немає.

 Даний факт внесений в ЄРДР за 
статтею 270 частина 1 ККУ - порушен-
ня встановлених законодавством ви-
мог пожежної безпеки. Триває слідство.

Родина, яка постраждала від поже-
жеі,  потребує допомоги, адже згоріла 
частина будинку. Потрібні кошти, ма-
теріали і меблі.

Правоохоронцям 
повідомили, що 
поблизу одного із сіл 

Тернопільського району 
рухається автомобіль і його 
водій перебуває в нетверезому 
стані. Додзвонювач вказав 
марку автомобіля та номер 
транспортного засобу.

 На місце події виїхали поліцейські, 
проте вказаного автомобіля на дано-
му напрямку дороги не виявили і усім 
екіпажам передали його орієнтування. 
Через деякий час співробітники управ-
ління патрульної поліції зупинили 
ймовірного порушника. Патрульні по-

відомили водію про інформацію, яку 
вони отримали, та попросили пройти 
тест на алкогольне сп’яніння. Чоловік 
погодися на медосвідчення, і в крові 
алкоголю не виявили.

 Поліцейські з’ясовують, звідки на-

дійшов дзвінок. У разі встановлення 
особи, яка здійснила хибне повідо-
млення, її притягнуть до адмінвідпо-
відальності відповідно до статті 183 
КУпАП - завідомо неправдивий виклик 
спеціальних служб. Санкція статті пе-
редбачає накладення штрафу від 51 до 
119 гривень.  

Як свідчить поліцейська статистика, 
такі випадки непоодинокі. Правоохо-
ронці звертаються до громадян бути 
свідомими, і перш ніж повідомляти про 
такі випадки, переконатися у їх правди-
вості та достовірності.  Адже у цей мо-
мент хтось дійсно може потребуватиме 
допомоги працівників поліції.

Трупи диких 
мисливських 
тварин (2 борсуки 

та 5 зайців-русаків) 
виявила Державна 
екоінспекція у 
Тернопільській області 
у квітні 2019 року між 
населеними пунктами 
Курники та Стегниківці 
Тернопільського району.

Ознаки отруєння тварин 
кумариновими сполуками, які 
входять до складу речовин 
для обробки полів від мишо-
видних гризунів, підтвердже-
но Тернопільською регіональ-
ною державною лабораторією 
Державної служби України з 
питань безпечності харчових 
продуктів та захисту спожи-
вачів.

Внаслідок загибелі тварин 
навколишньому природному 
середовищу завдано шкоди на 
суму 56 тисяч гривень. 

Стаття 247 ККУ передбачає 
штраф до 1700 грн. або громад-
ські роботи на строк від 120 до 
200 годин, або обмеження волі 
на строк до двох років за пору-
шення правил, установлених для 
боротьби зі шкідниками і хворо-
бами рослин, та інших вимог за-
конодавства про захист рослин, 
що спричинило тяжкі наслідки.

Жінка вискочила з потяга Селяни звинувачують агрофірму
 у масовому отруєнні бджіл 

У Шумському районі масово гинуть бджоли, місцеві 
мешканці підозрюють отруєння хімікатами.

За загибель мисливських 
тварин будуть 

відповідати аграрії
ТРАГЕДІЯ НА ВОДІ: 

у ставку втопилася дитина

Будинок спалахнув через свічку в труні

Картковий рахунок ПриватБанку: 4149 4991 0584 4656,
 Пирч Тамара Іванівна (бабуся постраждалого Руслана). 

Телефон Юрія Пирча (батько Руслана): 097 849 69 49.  

За неправдиве повідомлення в поліцію 
загрожує штраф
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У суботу святкування розпо-
чалися традиційним велопробі-
гом, у якому взяло участь понад 
200 дітей та дорослих. Для дітей 
організували конкурс «Я люблю 
Збараж» та вікторину на знання 
історії рідного міста. На цен-
тральній площі відбувся фести-
валь «Холі». Дорослі і діти, пере-
повнені щирими емоціями по-
сипали одне одного фарбами під 
запальну музику. А закінчився 
перший день святкувань пока-
зом фільмів "Гетьман" та "Казка 
про Чорного козака".

У неділю збаразькі господи-
ні пригощали всіх варениками 
й капусняком, а гостей розважа-
ли піснями, танцями та іншими 
атракціями. Завітав на святку-
вання й голова ТОДА Степан Бар-
на. «Сьогодні в нас унікальний 

день – День народження міста 
Збараж, яке має понад 800-річну 
історію звитяг, перемог і форму-
вання еліти нашої нації, – звер-
нувся до збаражчан та гостей 
Тернопілля очільник області. – 
Сьогодні, друзі, мені приємно го-

ворити, що Тернопілля - це бла-
годатна українська земля, яка 
поза сумнівом є центром Європи. 
Ми маємо, що показати, і маємо 
чим вражати туристів!».

«У Тернопільській облас-
ті є 34 замки, – продовжив Сте-

пан Барна. – Є унікальні пече-
ри – Кришталева, Оптимістич-
на, Вертеба, Млинки. Тернопіл-
ля має унікальні краєвиди – це 
Кременецькі гори і Дністров-
ський каньйон. Дорогі друзі, за-
прошуємо усіх фотографувати-

ся і робити селфі. Поширюймо 
нашу благодатну культуру, по-
ширюймо інформацію про наш 
край, щоб сюди приїжджали ба-
гато туристів». 

Серед найпопулярніших се-
ред туристів районів області - 
Кременеччина, Заліщики, Бучач-
чина, Збаражчина. Із-за кордо-
ну найбільше приїздить гостей 
з Польщі. Влітку на Тернопіль-
щині планують провести свя-
та 13-й замків у різних куточках 
області, також відбудуться фес-
тивалі «Чортківська офензива», 
«Дзвони Лемківщини», «Лисо-
ня», «Борщ’їв» та «У Борщівсько-
му краї цвітуть вишиванки», а 
також планують відкрити онов-
лену бучацьку ратушу.

Вікторія ОНИЩУК.

Дійство розпочалося з благословін-
ня Архієпископа Тернопільського і Кре-
менецького Нестора та спільної молит-
ви. Виступ продовжили дирекція, ви-
кладачі та студенти КЕПІТ. Колектив, 
який налічував понад 60 осіб, виконав 
«Молитву за Україну».

З вітальним словом виступив пер-
ший проректор ТНЕУ, кандидат фізико-
математичних наук, доцент Микола Івано-
вич Шинкарик. Він вручив нагороди й при-
вітав усіх від адміністрації Тернопільсько-
го національного економічного універси-
тету.

Звучали вітальні слова і з уст дирек-
тора КЕПІТ ТНЕУ, к.е.н., доцента Василя 
Федоровича Мартинюка.

Розважали гостей вокально-
інструментальний ансамбль «Рідні гали-
чани», солістка-вокалістка Роксолана За-
лізняк, танцювальний дует у складі Аліни 

Калашник та Володимира Лобура. І звору-
шили глядачів до сліз вірші у виконанні 
Анастасії Жіденкової та Анжеліки Васюк.

Як коледж економіки, права та інформаційних 
технологій ТНЕУ день народження святкував
У коледжі економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ 

днями відбулося гарне свято. Дирекція, викладачі та студенти 
відзначили 8-у річницю з дня народження навчального закладу. 

На святкування запросили абітурієнтів та їхніх батьків, адже одночасно 
провели День відкритих дверей для охочих навчатись у коледжі.

Степан БАРНА: «Ми маємо 
чим вражати туристів»

У Збаражі 
відкрили літній 
туристичний 
сезон

Уже кілька років поспіль відкриття літнього 
туристичного сезону співпадає із святкуванням Дня 
міста Збараж. Отож розваг та атракцій, туристичних 

цікавинок та концертної програми – вдвічі більше. 
Цьогоріч для гостей та туристів приготували безліч 
розіграшів, повітряну кулю, скеледром та виставку 
замків, які відтворили у 3D-проекціях. З нагоди Дня міста 
у Збараж завітали гості з польських міст-побратимів 
Глубчице, Любомиж, Болеславець та Громадки. Також 
приїхали представники усіх районів області.
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ОЗНАКИ НЕСТАЧІ БОРУ
Якщо ви помітили білі плями на лист-

ках, схожі на опіки, побачили потемнін-
ня стебла або загнивання в шийки коре-
ня, відбулося опадання зав’язей або кві-
ти стали неправильної перекрученої фор-
ми - усе це ознаки нестачі бору. Виправи-
ти ситуацію легко, досить грамотно обро-
бити рослини з борною кислотою.

ДЛЯ ОВОЧІВ
Капуста, томати й огірки при внесенні 

бору дають збільшення врожаю на 25%. 
Для всіх зазначених методів необхідна га-
ряча вода, оскільки в холодній бор не роз-

чиниться. Можна зробити концентрова-
ний гарячий розчин, потім його розбави-
ти холодною водою. 

Можна застосовувати декількома спо-
собами.

- Замочувати насіння в розчині бору 
на 12 годин. На літр води беруть 0,2 гра-
ма борної кислоти.

- При перенесенні розсади в ґрунт 
проливають ґрунт кислотним розчином з 
розрахунку 2 г/10 л води.

- З появою 3-ї фази листків, обприскують 
рослини з пульверизатора або лійки з роз-
пилювачем. Беруть 5 г кислоти на 10 л води.

За допомогою таких обробок ви підні-
мете імунітет рослинам і зміцните їх.

ДЛЯ КВІТІВ
Для стійкості до хвороб можна замо-

чити черешки в складі з 20 г борної кис-
лоти й 10 л води. Трьох хвилин буде до-
сить для того, щоб знизити ризик виник-
нення грибка. Так само трояндам потріб-
на підгодівля для правильного форму-
вання бутонів, вони стануть великими й 
правильно закрученими. Для цього готу-
ють розчин у співвідношенні 1 г бору на 
1 л води.

Георгіни й гладіолуси теж чуйні до до-

брива. Вони швидше ростуть і зацвіта-
ють, а цибулина збільшується в розмірах. 
Якщо додати марганцевокислий калій, то 
ви ще проведете профілактику й позбави-
те квіти від низки захворювань. Необхід-
ний розчин з 2 г борної кислоти + 5 г мар-
ганцівки на 10 л води. Обприскують рос-
лини у фазі трьох листків.

ЧИ НЕ ЗАШКОДИТЬ 
БОРНА КИСЛОТА? 
Борна кислота належить до найниж-

чого, 4 класу небезпеки шкідливих речо-
вин. Не шкодить людині при потраплянні 
на шкіру, але може накопичуватися в ор-
ганізмі, оскільки бор повільно виводить-
ся нирками.

Надлишок бору в ґрунті небезпечний: 
він провокує опік нижніх листків, усихан-
ня країв листя – воно жовтіє, відмирає і 
опадає. 

Симптоми надлишку бору: куполопо-
дібна форма листків, загортання усереди-
ну їхніх країв, загальне пожовтіння лист-
ка. Першими страждають старі листки. 
Високий вміст бору в кормових рослинах 
призводить до важких хронічних захво-
рювань у тварин.

НАСТІЙ КРОПИВИ 
Полив насаджень добри-

вом із кропиви оздоровлює 
землю й самі рослини, сти-
мулює їхній ріст і утворення 
хлорофілу. Усі квіти, плодово-
ягідні й овочеві культури (за 
винятком цибулі, часнику й 
бобових) добре реагують на 
підгодівлі кропив’яним насто-
єм. А пролитий ним ґрунт стає 
привабливим місцем для про-
живання дощових черв’яків. 
Обприскування кропив’яним 
добривом редису, руколи й пе-
кінської капусти вбереже посі-
ви цих культур від хрестоцвіт-
ної (капустяної) блішки. 

Щоб приготувати добриво 
з кропиви, зривають свіжі мо-
лоді рослини до утворення на-
сіння. Провесною, приміром, 
для підгодівлі розсади можна 
приготувати невелику порцію 
добрива і з сухої кропиви. 

Дерев’яну, пластикову або 
глиняну посудину заповню-
ють дрібно порубаною кропи-
вою й заливають прогрітою 
на сонці, вистояною водою на 
3/4 ємності. Металеві бочки 
використовувати не рекомен-
дується, тому що мікроскопіч-
ні частки металу можуть реа-
гувати з водою.

Барило з майбутнім 
кропив’яним настоєм закри-
вають кришкою й залишають 
настоюватися. Шумування 
може зайняти від трьох днів 
до тижня, залежно від погоди. 
У теплу сонячну погоду про-
цес, звичайно, пройде швид-
ше. Щодня необхідно енергій-

но перемішувати вміст ємнос-
ті. Поступово кропива почне 
розкладатися, настій придбає 
неприємний запах, темний ко-
лір і перестане пінитися. Це 
означає, що шумування в єм-
ності закінчилося і органічне 
добриво з кропиви готове. 

У якості рідкої підгодів-
лі застосовують настій, роз-
ведений безпосередньо перед 
використанням водою в спів-
відношенні 1:9. Для обпри-
скування кропив’яне добриво 
проціджують і розбавляють 
водою з розрахунку 19 частин 
води на одну частину настою. 

Після використання рідко-
го добрива кропиву, що зали-
шилася в бочці та відпрацюва-
ла, закладають у компост. 

НАСТІЙ ЖИВОКОСТУ
Для культур, вимогливих 

до калію (помідорів, огірків, 
квасолі), рекомендується го-
тувати добриво з живокосту. 
Ця рослина за вмістом калію 
перевершує перегній і містить 
майже стільки ж фосфору. Сте-
бла й листки живокосту багаті 
на протеїн, містять зольні еле-
менти. Обробка листків будь-
якої культури настоєм живо-
косту – швидке вирішення 
проблеми калієвого дефіциту. 

Для приготування добри-
ва з живокосту один кілограм 
нарізаної свіжої трави зали-
вають десятьма літрами води 
й залишають настоюватися 
на тиждень. Розводиться го-
товий настій з живокосту в 
тих же співвідношеннях, що й 
кропив’яний. Усі залишки до-

брива також відправляють в 
компост. 

ДОБРИВО З БУР’ЯНІВ
Настоювати для підгодів-

лі городу можна взагалі всі 
бур’яни, що були зібрані після 
прополки городу. Крім отруй-
них, наприклад, жовтцю. Скоше-
на газонна трава теж підійде. 

Для готування настою цілі 
рослини рубають на вели-
кі шматки і заливають водою 
так, щоб зелена маса була по-
вністю покрита. Щоб позбу-
тися неприємного запаху при 
бродінні трави. 

Щоб одержати більш наси-
чене добриво з трави, до неї 
додають сіно, солому, підстил-
ку з-під тварин або дріжджі. 

Дріжджі розчиняють у 
воді в пропорції 1 кілограм на 
10 літрів. Отриманий розчин 
ще раз розбавляють водою 
(1 літр розчину на 20 літрів 
води). Виходить дріжджова 
підгодівля, яку потім змішу-
ють із трав’яним настоєм для 
збагачення останнього макро- 
і мікроелементами. 

Не варто забувати, що всі 
рідкі добрива з трави вносять 
у ґрунт тільки в похмурі дні. 
Крім того, при підгодівлі сво-
го городу трав’яними настоя-
ми важливо знати міру. У та-
кому добриві багато азоту, 
надлишок якого сприяє рос-
ту зеленої маси рослин інколи 
на шкоду плодоносінню. З цієї 
причини добриво з трави за-
стосовують, як правило, у пе-
ріод активного росту – навес-
ні й на початку літа. 

Готуємо добрива... 
з бур’янів

Щоб буряк і морква 
були смачні

В органічному землеробстві добрива з 
трави давно користуються широкою 
популярністю. Садівники люблять 

зелені підгодівлі за простоту, безпеку, 
а також за швидку засвоюваність і 
швидкодію, настільки необхідні в період 
інтенсивного росту рослин. Дикоростучі 
трави, бур’яни з городу при правильному 
застосуванні можуть замінити покупні 
азотні й калійні добрива або значно 
скоротити їхні обсяги.

На городі допоможе борна кислота
Бор – важливий мікроелемент, необхідний для успішного 

вирощування розсади й надалі великого врожаю. Він 
транспортує кисень і піднімає імунітет рослин. Нестача 

речовини відзначається поганим ростом і в’яненням рослин. 
Деякі квіти, такі як троянди, гладіолуси й жоржини, чуйні до 
внесення добрива. Як же розрахувати дози й правильно зробити 
підгодівлю?

Прості поради 
для городників

Багато городників 
скаржаться, що, 
незважаючи на 

досить гарний урожай 
цих коренеплодів, їсти їх 
практично неможливо 
через неприємний смак. 
Якими прийомами можна 
підвищити цукристість 
буряка та моркви?

Не можна під буряк і моркву вно-
сити органічні добрива, тільки під по-
передню культуру. Гній, забезпечую-
чи культуру підвищеною кількістю 
азоту, надає їй неприємний йодистий 
присмак. Коренеплоди виростають 
корявими, неприродно рудого (морк-
ва) або брудно-червоного з білястими 
прожилками (буряк) кольору.

Коренеплоди обов’язково мають 
розташовуватися на відкритій соняч-
ній ділянці. На колишньому місці їх 
можна висівати через 3-4 роки.

Попередниками мають бути го-
рох, рання капуста, рання картопля, 
огірки, цибуля, які збирають рано, 
щоб встигнути підготувати ділянку і 
внести необхідні добрива.

Коренеплоди навіть на слабокис-
лому ґрунті знижують вміст цукрів 
у коренеплодах. Кислотність ґрун-
ту можна нейтралізувати внесенням 
вапна. Обов’язково з осені ділянку 
потрібно провапнувати з розрахун-
ку 0,3-0,5 кг/кв.м. Ділянку вапнують 
(при необхідності) 1 раз на 6-8 років. 
Розкидане вапно граблями перемі-
шують з верхнім шаром ґрунту.

Дуже важливими є підживлен-
ня. У фазу наростання коренепло-
ду (липень-серпень) ефективне під-

живлення рослин нітроамофоскою. 
Приготуйте розчин (30-40г/10л 
води), пролийте між рядками рослин  
(2-3 л/пог. метр) і полийте чистою во-
дою. У серпні підживіть рослини мі-
кродобривами, що містять бор і мар-
ганець. Ці мікродобрива ефективно 
підвищують вміст вітамінів і цукрів 
у коренеплодах. Вносять мікродобри-
ва у вигляді підживлень у міжряддя. В 
10 л води розводять по 1 ч. л. бору та 
марганцю. Вносять 2 л на 1 погонний 
метр. Після підживлення ділянку по-
ливають чистою водою.

Велику кількість бору, марганцю 
та інших макро- і мікроелементів міс-
тить деревний попіл. Достатньо вне-
сти півсклянки попелу на погонний 
метр, закрити в ґрунт сапкою й по-
лити.

Буряк дуже любить звичайну ку-
хонну сіль. Протягом вегетації буряк 
підживлюють 3 рази. Останнє під-
живлення зробіть сольовим розчи-
ном: 10-15 г (1 ст. л.) солі/10 л води. 
Витрата розчину приблизно 5 л на 
1 кв. м. Коренеплід здобуває надзви-
чайну солодкість.

Моркву побалуйте наприкінці 
серпня розчином борної кислоти. В 1 
л гарячої води розчиніть 1 чайну лож-
ку борної кислоти й розбавте в 10 л 
води. Охолодженим розчином обпри-
скайте моркву.

Іноді морква неприємно гірчить. 
Це її захисна реакція на морквяну 
муху. Усунути гіркоту, а заодно позбу-
тися морквяної мухи можна тютюно-
вою сумішшю. Потрібно при прорі-
джуванні (першому і наступними) по-
сипати міжряддя в морквяній грядці 
тютюновою сумішшю.

Господар
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Струни серця

*     *     *
Знову сильний надворі дощ. 
Він сховає твої сліди. 
Він не теплий, травневий дощ. 
Він холодний, як хочеш ти.
Я просила тебе: "Постій! "
Я просила тебе: "Зацілуй!"
Але ти, як і дощ, не мій. 
Я ж просила: "Не бешкетуй!"
Опадає із краплями цвіт. 
Пахне спомином й полином. 
Він несе від весни привіт. 
Він гірчить на губах вином.
Я молила тебе: "Облиш!"
Я молила: "Так не жартуй!"
Як в душі проросте спориш -
Не вернеш, ти життя не псуй.
За вікном бубонить дощ. 
Він холодний, як хочеш ти. 
Цей травневий жаданий дощ
Заховає твої сліди.
Я сказала тобі: "Іди!"
Я сказала: "Нема вороття!"
Дощ сховає твої сліди, 
Подарує нове життя.

*     *     *
Спливають дні, згорають ночі,
І хоч би щастя не наврочить,
Яке метеликом все б'ється
І десь у закутках сміється
із мене.
Погані думки відігнати,
І в долі правди напитати,
Що, ніби, зірка пурпурова
Все різна і все нова й нова
у мене.
Що краще: жити чи не житии?
Любить до болю й не любити…
Яке то все примарне й кволе.
І будь хоч раз привітна, доле,
до мене.

*     *     *
Яблуневі пелюстки на коси мої 

опадають
Яблуневу тривогу у грудях 

народжують знов.
Плачуть росами трави за ними, 

бо, може, не знають,
Що то впали не квіти, 

а вмерла гаряча любов.
Заметіль яблунева в травневі 

задумані ночі,
Коли стрілись гарячеє Літо 

і томна Весна.
І світились в туманах пелюсток 

задумані очі,
І ця ніч загадкова назавжди 

була їм тісна.
Опадають пелюстки, згорають, 

мов краплі прозорі.
Опадають на руки лапатій 

зеленій траві.
І за ними сумують лиш роси 

і вогняні зорі,
І за ними ридають до ранку 

в саду солов'ї.

*     *     *
Заблудились бджоли в білім цвіті,
Заблукали трави у росі.
Ми з тобою, друже, вже не діти,
І сріблинка в мене у косі.
Та згадались ночі ці травневі -
Як сміялись зорі угорі,
Як пелюстки заплітав рожеві
І не відпускав аж до зорі.
Заблукали бджоли поміж зорі,
Заблудились в травах солов'ї.
Пригадались ночі ці прозорі,
І цілунки перші до зорі...

Інна КІНЬ-ГЛАВАЦЬКА.

На фото Івана Пшоняка: маленький 
Костянтин із мамою Анною 
Соколовською з Бережан.

…В Ярини знову 
просять 
інтерв’ю. А вона 

не вміє про себе говорити. 
Не вміє, і все. Так і сказала 
дівчатам, які телефонували 
з місцевих видань. 

- Пані Ярино, ви ж таку гар-
ну книгу написали, - прощебетала 
одна з них. - Мені так подобається 
ваша таємнича принцеса, дух якої 
з’являється на руїнах старого зам-
ку. А мандрівний менестрель, що 
загубився у віках… Ви так чудово 
поєднали минуле з сучасністю. Це 
так романтично… 

Не могла Ярина зізнатися 
дівчатам-журналісткам, а, отже й 
усьому світу, що «списала» образи 
своїх героїв почасти зі свого жит-
тя. Можливо, колись розповість. А, 
може, мовчатиме, як ті руїни старо-
го замку, які бачили стільки всьо-
го за декілька століть. І її, Ярини-
не, щастя. Її біль. І як народжувався 
епілог майбутньої книги…   

«…Дорога водила казки в Яр-
чині сни. По ній бігали дівчинка і 
літо. Дорога до старого напівзруй-
нованого замку, де живе принцеса-
легенда, яка виглядає свого коха-
ного, що блукає між віками і зо-
рями. Між любов’ю і втратою… Її 
душа відлетіла у далекі світи, звід-
ки повертається лише в місячні 
ночі… Принцеса ходить попід му-
рами, шукає свої сліди, яких не гу-
била. Своє життя, яке не народило-
ся. Своє кохання, смаку якого не ві-
дає. Струшує з трав сльози-роси… 

Ярка разом із літом очікують 
принцесу. Вечоріє. Дівчинці ро-
биться лячно від темних тіней, що 
падають од високих мурів. Вона бі-
жить стежкою до міста, до людей. 
Обертається. На мить здалося, що 
світла тінь майнула біля замку. Ма-
леньке сердечко забилося швидко-
швидко. Це вона… її таємнича по-
друга...»

А часом Ярка сама перевтілю-
валася у маленьку принцеску. За-
мість позолоченої корони - вінок 
із жовтих квітів кульбаби. Замість 
мереживної парасольки - величез-
ний лопух. А замість лакеїв - високі 
суворі будяки… 

…У видавництві, де друкувала 
книгу, цікавились:

- Ярка - це від Ярини? Ви назва-
ли героїню своїм іменем? 

- Так на душу лягло, - віджарто-
вувалась. 

Ярину називав Яркою Костик. 
Давно. В її минулому житті. Він 
улітку приїжджав гостювати до 

своєї бабусі. Жив на Півдні. Приво-
зив красиві мушлі, в яких шуміло 
море. Мріяв стати капітаном вели-
кого корабля. 

Коли бабуся перебралася жити 
до сина, хату продали. Костик біль-
ше не приїжджав. На спогад зали-
шилися мушлі, розповіді про море 
і перша дитяча закоханість. Яри-
на навіть вірша Костикові присвя-
тила:

Старий замок приклав вухо до 
мушлі,

Слухає море, якого ніколи не 
бачив…

До нього у сни прилітає кора-
бель

З хлопчиком-капітаном…
Хотіла надіслати, вони деякий 

час листувалися, але соромилась…      
- А чому принцеса без імені? - 

допитувались.
- Моїй героїні так сподобалося, 

- сміялася у відповідь. - Захотілося 
бути просто принцесою. 

Принцеса… Для Ярини - це не 
лише дівчина-легенда з минулих 
сторіч, яка блукає замком. Ця таєм-
нича постать у книзі - її, Яринина, 
доня. Вона не встигла їй дати ім’я. 
Тому й нарекла принцесою… 

…Лев. Це ім’я личило місцево-
му поетові. Вродливий, з пасмом 
ранньої сивини у темному волос-
сі, він був окрасою жіночих това-
риств. Коли читав свої вірші, дами 
манірно зітхали й закочували очі. 
Мабуть, кожна бачила себе у по-
етичних рядках, які пахнули кві-
тами, розмореним сонцем і ко-
ханням… От і Ярина повелася на 
ловеласа-поета. 

Вони зустрічалися на горі, біля 
старого замку. «Тут ходить вітер 
молодий, тебе цілує юно і звабли-
во…», - шепотів Ярині на вухо Лев. 
Вона мліла від щастя. І від кохан-
ня. Тішила себе, що Лев належить 
лише їй. Що з того, що старший? 
Що пліткують, начебто в нього ко-
ханок стільки, як у шафі сорочок. 
Лев любив, коли «кохані» жінки 
робили йому подарунки. Зокрема, 
сорочки.

«Зорі ставлять печаті на нашім 

коханні, ніч закутує в шаль наші 
душі й слова. Ти для мене - єди-
на…», - муркав спокусник дівчині. 

- Я для тебе подарунок маю, - 
сказала Ярина. - Такого тобі ще ніх-
то не дарував.

- Ти мене заінтригувала, - від-
повів Лев, гадаючи, щоб це могло 
бути. 

- Це - плід нашої любові. Наша 
майбутня доня. Ти радий?

У Лева не стачило сили й сло-
ва мовити. А все єство волало: «Ні! 
Ні! Ні!»

- Ні! - вигукнув нарешті. Діти 
ніколи не входили у мої плани. Як 
і одруження. Нерозумне дівчись-
ко. Що ти собі придумало? Висо-
ке й неземне кохання? Дурнень-
ка! Воно існує лише у віршах і лю-
бовних романах. Дівчата, жінки… 
Вони лише для натхнення. Для на-
солоди…

Ярина плакала, обіймала Лева. 
Він її відштовхував. Не зчулася, як 
посковзнулася на траві. І ось вона 
котиться з гори. Боляче. Дуже бо-
ляче…

Лев поспішав додому. Як добре, 
що його ніхто не бачив з Яриною. 
Хтозна, що там трапилося. І про 
їхні стосунки нікому не розповідав. 
Хіба що Ярина похвасталась… 

Її знайшли напівпритомною. 
До лікарні приходили міліціонери. 
Не видала Лева. Їй все було байду-
же, крім втраченої дитини. Навіть 
біль…

Ярина залишила рідне місто. 
Коли приїжджала до батьків, гора 
і старий замок кликали у гості. А 
їй було важко відважитися ступи-
ти туди, де бродить душа її ненаро-
дженої доні. 

…Ярина багато досягла в жит-
ті. Стала чудовим дизайнером одя-
гу. Відкрила власну студію. Возила 

свої вироби на виставки. Отримува-
ла визнання. Мала заможних клієн-
тів. Одні їй заздрили. Інші зловтіша-
лися, мовляв, статки й славу має, а 
сім’ї - ні. Інші вважали, що в неї хо-
лодне серце. Хтось дивувався: як їй 
вдається писати цікаві дитячі вірші, 
оповідання, відчувати дитячу душу, 
адже власного малюка не народи-
ла. Навіть заміж не вийшла. 

Пліткували про Ярину багато. І 
про її творчість.

А потім вона написала книгу. 
Читачам полюбилися Ярка і прин-
цеса. 

Зрадливий Ярчин коханий Ле-
онід - прототип Лева. Мандрівний 
менестрель - незнайомець, який 
став би нареченим її, Ярининої 
доні. Він знає, що десь у неосяжно-
му Всесвіті на нього чекає принце-
са. Але зоряні дороги у місячні ночі 
оминають старий замок… 

…До моря Ярину витягнула по-
друга. Перед поїздкою Ярина пере-
бирала речі. Приміряла капелюш-
ки. Пригадався Костик. Вона по-
любила море, якого тоді ще не ба-
чила, завдяки його розповідям. Їз-
дила колись до Криму. Відпочива-
ла на морях в Туреччині, Єгипті. А в 
Костиковому місті так і не довело-
ся. І ось завтра вирушає туди з по-
другою.

Коли закінчила пакувати валі-
зу, світом правила ніч. 

Їй снилося море. Й вервечка 
слідів на піску, які бігли до гори-
зонту. Ярина слідувала за ними. 
Там, де небеса торкаються хвиль, 
побачила постать. Таку знайому.  

- Ярко! - почула і… прокинулася.
Може, це наснився сюжет ново-

го оповідання. 
А, може, сюжет її життя…

Ольга ЧОРНА.

Сокровенне

ДАВНО 
те було…
Потяг гойднувся і поплив серед 

весняної зелені, виспівуючи свою 
монотонну пісеньку: «Так-так, так-

так, так-так». 

– Ой, так-так! – важко зітхнула баба Ніна і поча-
ла свою неквапливу розповідь. 

– Стільки років пройшло, а так защораз у мене 
серце стискається, аж в очах темніє, коли рушає по-
їзд…

 Голос її ще більше стихає, вона опускає голову 
на плече і примружується.

– Давно те було… Мені вже 88, а тоді було 3 роки, 
коли це сталося. Розлучили мене навіки з моїми до-
рогими батьками. Тоді, у вечірньому вагоні, горі-
ла свічка. А я вчепилася обома рученятами до та-
тової шинелі, то мене ледве відірвали. Як я крича-
ла тоді! Аж заходилася. Полум’я свічки гойднулося, 
поїзд рушив, і я тоді відчула велику біду. Той стан 
пам’ятаю донині. Ми їхали дуже довго. За мною до-
глядала провідниця – давала чай та хліб, але їсти я 
не хотіла. Я жити тоді не хотіла. Така маленька, а та-
кої гіркоти зазнала. Як на диво для трьохрічної ді-
вчинки, в мене були дві довгі тугі косички, то я їх 
мотала навкруг шиї і плакала, аж люди приходили 
зглядатися. 

– А чому вас розлучили? – допитуюся я.  – Хто 
таке вчинив?

– Велика і страшна біда – голод, – каже баба Ніна 
і на хвильку змовкає, наче поринає у своє злиденне 
дитинство, а потім продовжує:

– Моя мама поховала трьох дітей і розуму ли-
шилася. Від голоду померли. Тато був на роботі і за 
мене боявся. Тому відправив мене в далекий Мага-
дан до тітки – маминої сестри. Саму, поїздом. Вона 
мене прийняла з тяжким серцем, бо самій було важ-
ко. Виселили їх. А в нас був голод чорний… Люди 
пухли. Божеволіли… 

– Невдовзі моя мама померла, то я вже потім 
про це дізналася, а тато працював зранку до ночі на 
будівництві. Мами я зовсім не пам’ятаю – ні облич-
чя, ні голосу. А ось тато в мене перед очима, як жи-
вий. Я мала щастя з ним зустрітися. Коли заміж ви-
ходила, то приїхала за благословенням. А він впав 
на коліна і став мої руки цілувати:

– Прости мене, доню!
– За що, тату?
– За те, що росла далеко від рідної землі, що со-

нечка милого не бачила, соловейка не чула, водич-
ки з криниці не пила.

- М’який був мій тато, сердечний. А тітці Галі я 
завдячую за те, що берегла звичаї наші, що мовою 
рідною розмовляла. Ото, коли прийшов мені час 
паспорт одержувати, то я кажу, що я українка, бо 
мама і тато мої українці, а вони: «Стидно бить хох-
лушкой!» і записали, що я росіянка. Такий час був 
– що ти кому доведеш?..

Потім ми з чоловіком перебралися до України, 
придбали хатину в селі. Любилися ми, всі біди тим 
залагоджували. П’ять років тому помер мій Ми-
рон – сама, як палець, залишилася. Оце до внука на 
весілля їздила. В Магадан, бо там син з невісткою 
залишилися жити. Це, мабуть, остання моя поїзд-
ка. Вагалася я вирушати в далеку дорогу, а потім 
собі сказала: їдь, бабо Ніно, коли просять, і доки ще 
ноги носять.

– І що, потанцювали ви на весіллі внука?
– Аякже! І слово своє напутнє сказала, і вівата 

заспівала.
Стихла баба Ніна – маленька, сива, наче голуб-

ка. А я подумала: 
– Той хто пережив біду, той любить життя і вміє 

радіти щиро, коли воно втіху посилає…

Раїса ОБШАРСЬКА.

…До моря Ярину витягнула подруга. 
Перед поїздкою Ярина перебирала речі. 

Приміряла капелюшки. Пригадався Костик. 
Вона полюбила море, якого тоді ще не бачила, 
завдяки його розповідям...

Дорогі читачі «Сімейного 
гніздечка», хочу 
поділитися своєю гіркою 

історією, чи варто закохуватися 
у чужого чоловіка.

Отож… З Ларисою ми були подругами 
ще зі школи. Вчилися в одному класі, по-
тім разом у виші. Подруга моя була дуже 
вродлива. Можливо, тому рано вийшла 
заміж. Ігор, обранець Лариси, теж вчився 
з нами в одному університеті.

Я ж вийшла заміж, коли у подруги уже 
підростала дочка. Але з чоловіком ми у 
шлюбі довго не прожили. Завів він собі 
коханку, а зради я простити не змогла.

Подруга втішала мене у ці дні. При 
тому запевняла, що її Ігор ніколи б так не 

вчинив, що любить лише її і доньку. Але…
Усе почалося з Ларисиного дня наро-

дження. Уже розійшлися гості, я допо-
магала збирати зі столу посуд, перемити 
його. Надворі була північ.

- Хай Ігор проведе тебе, - запропонува-
ла Лариса. - Хоч і недалеко, але все одно 
страшно.

Ми йшли весняною вулицею. Запах 
розквітлих вишень зачаровував п'янким 
ароматом. Раптом я спіткнулася. Ігор під-
хопив мене, допоміг підвестися. Я відчула 
його руки і мимоволі  потягнулася до ньо-

го. Наші губи зустрілися…
Після цього вечора я довго не заходи-

ла до Лариси. Але вона телефонувала, об-
ражалася, чому я не з’являюся до них. 

Врешті, я пішла до подруги. Ми сиді-
ли на кухні, обговорювали всілякі жіно-
чі проблеми. Зайшов Ігор. Лариса пригор-
нулася до чоловіка. Але його очі дивили-
ся на мене!

Відтоді ми стали з Ігорем зустрічати-
ся. Я була такою щасливою! Я просто по-
мирала в його обіймах. Не уявляла, як 
досі жила без цього чоловіка. Наші поба-

чення були короткими, прихованими від 
усіх. І ця таємничість, напевно, розпалю-
вала у мені ще більшу пристрасть. 

Так тривало більше року. А потім, як 
на зло, майже кожного вечора, до мене 
почала забігати Лариса. Жалілася, плака-
ла, що Ігор її змінився, став якийсь не та-
кий, як раніше. Напевне, у нього з’явилася 
інша жінка. Лариса просила у мене пора-
ди: що їй робити?

Я мала втішати подругу, давати їй різ-
ні мудрі поради, як налагодити стосунки 
з чоловіком. Було смішно. Бо, якщо чесно, 
я зовсім не жаліла Ларису. Я кохала Ігоря і 
цим виправдовувала все. 

І не плачі подруги змусили мене розі-
рвати з ним стосунки. Якось я поверну-
лася з роботи дуже втомлена. А невдовзі 
зайшов Ігор. Теж якийсь втомлений, роз-
дратований. Кинув куртку на стілець, сам 
поспішив зручніше вмоститися на дива-
ні. Втупив очі в планшет. Я сподівалася, 
що він пригорне мене, скаже щось гарне 
і ніжне. Але почула незадоволене бурко-
тіння.

- Хочу їсти, - пробуркотів. – Не встиг 
заїхати додому.

Я дивилася на нього і не вірила собі. 
Хоч би щось ворухнулося у моїй душі. Я 
міряла постать Ігоря і не могла зрозумі-
ти: що я у ньому знайшла?

Далі почалося ще сумніше. Ігор почав 
пред’являти мені якісь права, ревнувати 
мене. То на вечерю він хотів не те, то со-
рочку я йому вчасно не попрасувала. Хоча 
не розумію, чому я взагалі мала це робити?

Зараз Ігор знову повністю повернувся 
до сім’ї. Лариса щаслива. Коли зустрічає-
мося, завжди щебече, який у неї хороший 
чоловік. А те, що між ними було непорозу-
міння, пояснює стресами, які Ігорю дове-
лося пережити на роботі. 

Я мовчу. Врешті, що мені до того? Про-
сто хочу сказати читачам «Сімейного гніз-
дечка» те, що винесла з власного досвіду. 
Перш, ніж закохуватися у чужого чолові-
ка, добре подумайте, чи варто робити це. 
Повірте, він такий, як усі. Романтика мине 
дуже швидко і залишаться сірі будні.

Ірина С. 
м. Бережани.

Світ, що  
носимо   
в серці

Це було давним-давно. Але ця 
історія досі  жива.

Сивий чоловік сидів біля входу в 
одне східне місто. До старого підій-
шов юнак і запитав:

– Я жодного разу тут не був. Ска-
жіть мені, а які люди живуть в цьо-
му місті?

Старий відповів йому запитан-
ням:

– А які люди були в твоєму міс-
ті? У тому, з якого ти пішов?

– Це були егоїстичні і злі люди. 
Втім, саме тому я з радістю поїхав 
звідти!

–  Не пощастило тобі. І тут ти 
зустрінеш точно таких же людей, – 
відповів йому старий.

– Що ж, піду подивлюся на міс-
то.

Юнак пішов далі до міста.
Трохи згодом інший юнак на-

близився до старого та задав таке 
ж саме запитання:

– Я тут ні разу не був. Скажіть 
мені, будь ласка, які люди живуть в 

цьому місті?
Старий подивився на юнака, 

усміхнувся, і відповів:
– А скажи, синку, які люди були в 

тому місті, звідки ти прийшов?
– Мені приємно відповісти на 

ваші запитання, дідусю. О, це були 
добрі, гостинні і благородні люди. 
У мене там було багато друзів, і 
мені нелегко було з ними розлуча-
тися. Мені так не хотілося йти.

– Он як! Пощастило тобі! Ти 
знай деш таких же людей і тут, – з 
посмішкою відповів старий.

– Велике спасибі вам.. Дай Бог 
вам здоров’я на довгі роки! Піду, та 
подивлюся на це місто!

Купець, який неподалік поїв 
своїх верблюдів, чув обидві роз-
мови. І, як тільки юнак пішов, він 
звернувся до старого з докором:

– Як ти можеш так кидати слова 
на вітер? Ти ж дав дві різних відпо-
віді на одне запитання. Та й хто ти 
такий, щоб обговорювати людей в 
цьому місті?

Старий мовчки вислухав купця і 
відповів:

– Сину мій! Мені приємно, що ти 
прийняв так близько до серця сенс 
моїх слів. Бачу, тобі не байдуже те, 
що люди говорять один одному. Але 
мої слова не були сказані просто так. 
Кожен носить свій світ у своєму сер-
ці. Той, хто в минулому не знайшов 
нічого доброго в тих краях, звідки 

він прийшов, і тут не знайде нічо-
го. Навпаки ж, той, у кого були дру-
зі в іншому місті, і тут теж знайде ві-
рних і відданих друзів. Яке у люди-
ни оточення – така й  людина. Так, 
ти маєш рацію, питання були одна-
кові, але люди були різні.

Який вовк 
живе в тобі?

Колись давно старий індіанець 
повідав своєму онуку життєву істи-
ну.

– Розумієш, в кожній людині йде 
боротьба. Ця боротьба дуже схожа 
на бій двох вовків. Один вовк пред-
ставляє зло: заздрість, ревнощі, 
жаль, егоїзм, жадібність, брехню… 
Інший вовк представляє добро: мир, 
любов, надію, турботу, доброту, ві-
рність, правду…

Маленький індіанець, звору-
шений до глибини душі словами 
діда, надовго задумався. А потім 
спитав:

–Діду! А який вовк вкінці пере-
магає? Злий чи добрий?

Старий індіанець ледь помітно 
посміхнувся і відповів:

– Запамˊятай: завжди перемагає 
той вовк, якого ти годуєш.

Невигадане

гніздечкоСімейне

Де небеса торкаються 

хвиль… 

Майже сповідь

Філософські притчі

Перш ніж закохатися 
в чужого чоловіка

Хто розкаже мені казку,
Хто щедрішій всіх на ласку?
Ти, матусю, наймиліша,
В цілім світі – найрідніша!
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*     *     *
Гравець «Манчестер Сіті» 

Олександр Зінченко став першим 
українцем, який вигравав чемпіо-
нат Англії два роки поспіль. Напе-
редодні Олександр знову здійняв 
над головою кубок АПЛ. Остан-
нім українцем, який перемагав в 
Англії, був Олег Лужний. Він здо-
був титул 2002 року у складі «Ар-
сенала». Зінченко зіграв далеко не 
останню роль у тріумфі команди 
Гвардіоли. Гравець збірної Украї-
ни взяв участь у 28 матчах, забив 1 
гол і зробив 5 асистів. 

*     *     *
13 травня –водночас і приємна, 

і сумна дата для київського «Дина-
мо». Саме цього дня 1927 року було 
засновано цей футбольний клуб, і 
так сталося, що саме 13 травня 
2002 року перестало битися серце 
наставника команди Валерія Лоба-
новського. Цей фахівець потрапив 
до трійки найтитулованіших тре-
нерів світу. Разом з «Динамо» він 
виграв 30 трофеїв. 

*     *     *
24-річна дзюдоїстка Єлиза-

вета Каланіна здобула перше в 
кар’єрі золото на турнірах із серії 
Grand Slam. Українська борчиня, 
яка представляє вагову категорію 
понад 78 кг, перемогла на татамі в 
Баку (Азербайджан). У фіналі Кала-
ніна перемогла титуловану дзюдо-
їстку - боснійку Ларису Черіч. Су-
перниця двічі була призеркою сві-
тових і тричі - європейських чем-
піонатів. З восьми попередніх су-
тичок вона перемагала Єлизавету 
в п’яти. Втім, цього разу на почат-
ку третьої хвилини поєдинку укра-
їнка з допомогою підніжки покла-
ла Черіч на спину - «іппон», чиста 
перемога.

*     *     *

Збірна України виборола срі-
бло на Кубку світу з фехтування в 
Тунісі. Україну представляли  Оль-
га Харлан, Аліна Комащук, Олена 
Вороніна та Юлія Бакастова. Укра-
їнська команда у вирішальному 
матчі за “золото” програла збір-
ній Італії з рахунком 42:45.  У зма-
ганнях брали участь 16 найкращих 
команд світу. До фінального матчу 
Україна перемогла Іспанію (45:43), 
Францію (45:44) та Корею (45:39). 
Це - перша нагорода українок на 
етапах Кубка світу за останні два з 
половиною роки. Крім того, це був 
перший турнір у командному від-
борі на Олімпійські ігри - 2020, які 
пройдуть в Токіо.

*     *     *

Українські плавці здобули дві 
срібні медалі на другому етапі Ліги 
чемпіонів FINA у Будапешті. Ми-
хайло Романчук показав другий 
час на дистанції 400 м вільним сти-
лем, а Андрій Говоров - на 50 м ба-
терфляєм.

*     *     *
Колишній футболіст київсько-

го “Динамо” Огнен Вукоєвич при-
значений головним тренером мо-

лодіжної збірної Хорватії U-20. Це 
перший досвід самостійної тренер-
ської роботи для 35-річного Огне-
на Вукоєвича. Під час чемпіонату 
світу-2018 він входив до тренер-
ського штабу національної збірної 
Хорватії. Екс-динамівець був від-
сторонений від збірної через відео, 
яке він записав разом із Домагоєм 
Відою на підтримку України після 
перемоги у чвертьфіналі ЧС-2018 
над Росією. Вукоєвич виступав за 
“Динамо” у 2008 - 2015 роках, та за-
вершив кар’єру футболіста в 2017-
у. До останнього часу хорват пра-
цював селекціонером київського 
клубу.

*     *     *
Українська біатлоністка Ма-

рія Кручова вийшла заміж за ліде-
ра чоловічої збірної Росії Олексан-
дра Логінова. Цікаво, що Логінов 
раніше був спійманий на вживанні 
допінгу, внаслідок чого повністю 
пропустив сезон 2015/2016. Торік 
австрійська поліція висунула зви-
нувачення росіянинові, зв’язавши 
його вживання допінгу з перели-
ванням крові. 

*     *     *
Збірна України U-15 стала пе-

реможцем Кубка розвитку УЄФА. 
У заключному матчі українці пере-
грали Вірменію - 3:1. Раніше вони 
перемогли Кіпр - 3:1 і розгромили 
Білорусь - 5:1. Змагання відбували-
ся у Вірменії.

Спортивна арена

Спорт Тернопілля

Вихованка Тернопільської обласної дитячо-юнацької спорт-
школи з літніх видів спорту Марія Полянська виграла чемпіонат 
Європи з силового триборства.

Наша землячка виступила у складі молодіжної збірної Укра-
їни. Європейська першість з пауерліфтингу відбулася у чесько-
му Плзені.

За результатами виступів Марія Полянська у ваговій катего-
рії до 47 кг показала результат 350 кг у сумі триборства та отри-
мала золоту нагороду. Дівчина присіла зі штангою вагою 135 кг, 
вижала лежачи 70 кг та водночас встановила рекорд Європи у 
становій тязі – 145 кг!

Молодіжна збірна України у підсумку виборола 19 нагород 
та посіла перше загальнокомандне місце. Марія Полянська тре-
нується під керівництвом Ігоря Лисого та Андрія Злочевського.

*     *     *
В Івано-Франківську відбувся чемпіонат України з футболу 

(зона С) серед спортсменів з порушеннями слуху, в якому взяли 
участь збірні команди від п’яти регіональних центрів «Інваспор-
ту» України. За нагороди змагалися збірні Івано-Франківського, 
Львівського, Тернопільського, Закарпатського та Рівненського 
РЦ «Інваспорт».

В результаті тернополяни, яких готував до змагань граю-
чий тренер Мирослав Танчик, посіли в турнірній таблиці тре-
тє місце. А переможцями турніру стали представники Івано-
Франківська, на другому місці спортсмени із Закарпаття, чет-
вертими були львів’яни, а на п’ятому місці команда з міста Рів-
ного.

Дещо раніше “Динамо” на 
останніх хвилинах матчу втра-
тило перемогу над “Зорею”.

Кияни відкрили рахунок вже 
на 11-й хвилині, коли відзначив-
ся Назарій Русин.

Однак, на 90+2 хвилині рів-
новагу відновив Сілас.

“Шахтар” набрав 73 очки та 
збільшив відрив від “Динамо” 

до 11 пунктів. Вже у наступно-
му турі команда Паулу Фонсеки 
може достроково гарантувати 
собі чемпіонство.

Результати матчів 28 туру:
Маріуполь - Львів -2:0
Динамо - Зоря -1:1
Шахтар - Олександрія -2:1
Арсенал-Київ - Чорноморець -3:3

Десна - Олімпік – 2:1
Ворскла – Карпати – 1:1
Українська Прем’єр-Ліга ви-

значила найяскравішого футбо-
ліста з усіх, які взяли участь у 
матчах 28 туру Чемпіонату УПЛ. 
За підсумком голосування пере-
могу здобув вінгер «Маріуполя» 
Олександр Зубков, який у матчі з 
«Олімпіком» забив другий м’яч. 

Перша весняна домашня перемога

Господарі забили перший 
гол ще на старті матчу. Герт вки-
нув з ауту, Дедух відпасував на 
Гаталу, а той одним дотиком 
м’яч прийняв, а іншим завдав 
удару у дальній кут — без шан-
сів для голкіпера.

Далі тернополянам довелося 
стримувати атаки гостей, які на-
магалися відігратися. 

З початком другого тай-
му футболісти “Чайки” продо-
вжували наступати на ворота 

«Ниви», але, натомість, пропус-
тили вдруге. Після подачі з куто-
вого Мороз ударом головою влу-
чив у стійку, а на добиванні вда-
ло зіграв Мирон Бідний, забив-
ши перший гол у професійній 
кар’єрі. Згодом гості один м’яч 
все ж відіграли. Андрій Єфремов 
реалізував штрафний удар, влу-
чивши у дев’ятку воріт Механі-
ва.

Наприкінці зустрічі “Чайка” 
влаштувала штурм воріт “Ниви”, 

подавши одразу кілька поспіль 
кутових ударів. Проте оборо-
на господарів вистояла. “Нива” 
здобула третю поспіль перемо-
гу у чемпіонаті та вперше вигра-
ла на очах у власних вболіваль-
ників. До завершення чемпіона-
ту тернополяни проведуть ще 
три зустрічі — дві виїзні та одну 
домашню. Вдома команда зіграє 
25 травня о 17:00 проти ужго-
родського “Минаю”. Також ви-
значено дату, час та місце про-
ведення перенесеного поєдинку 
21-го туру Другої ліги між фут-
больним клубом “Нива” Терно-
піль та “Калушем”.

Матч відбудеться у середу, 
15 травня, на стадіоні “Хімік” у 
Калуші. Початок зустрічі о 17:00.

«Динамо» здулося
У 28-му турі чемпіонату України з футболу 

“Шахтар” переміг “Олександрію” та впритул 
наблизився до здобуття золотих медалей. 

У Харкові на 4-й хвилині гри “Шахтар” вивів 
вперед Давіт Хочолава. На 32-й хвилині рахунок 
зрівняв Євген Банада. Перемогу донеччанам на 
60-й хвилині приніс Жуніор Мораес.

Олена Підгрушна 
має власну зірку

На Алеї слави у Києві відкрили чергові три зірки на честь ви-
датних українських спортсменів.

Цього разу свої зірки отримали легендарний тренер і футбо-
ліст київського «Динамо» Валерій Лобановський, знаменитий 
бомбардир «Динамо» і екс-наставник збірної України Олег Бло-
хін, а також українська біатлоністка, наша землячка Олена Під-
грушна.

Блохін і Підгрушна були присутні на церемонії відкриття зі-
рок біля ТРЦ “Гулівер”, а за Валерія Васильовича відкривати зір-
ку прийшли мати і онук легендарного спеціаліста.

Минулої суботи 
футбольний клуб 
“Нива” Тернопіль у 25 

турі Другої ліги у домашньому 
поєдинку здобув мінімальну 
перемогу над “Чайкою” 2:1.
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Вона дає нове життя 
старовинним 
коралям, плете 

вишукані ґердани та 
авторські квіткові намиста. 
Галина Михальська 
вражає неймовірною 
фантазією і талантом. 
У її руках найдрібніші 
деталі перетворюються 
у цікаві та захоплюючі 
композиції. Сьогодні у її 
доробку більше тисячі 
робіт. Вона активна 
учасниця різноманітних 
виставок і фестивалів, 
має звання народної 
майстрині, а ще десятки 
вдячних вихованців, яким 
вона передає свої знання і 
любов до творчості. 

Галина Михальська мешкає 
у селі Базаринці Збаразького 
району. Разом з чоловіком ви-
ховують донечку Вікторію. Пані 
Галина здобула освіту швачки та 
юриста. Ще у студентські роки 
зацікавилася рукоділлям. Пер-
ша її робота – власне весільне 
плаття, яке оздобила бісером. 
Вже після народження донечки 
творчість стала невід’ємною час-

тиною її життя. 
- Дуже симовлічною для мене 

стала прикраса з бісеру, яку я 
знайшла у прабабусиній скрині, 
- розповідає майстриня. – Це був 
котильйон – чоловіча прикраса, 
схожа на краватку. У ті часи був 
танець із такою ж назвою, схо-
жий на сучасний «білий» танець. 
Дівчина, маючи в руках котиль-
йон, запрошувала хлопця танцю-
вати і причіпляла цю прикрасу 
до спеціального ґудзика на ліво-
му плечі. Натомість партнер піс-
ля танцю обов’язково пригощав 
її цукерками. А ще котильйон 
слугував оберегом, який давали 
в армію. Зазвичай, це робила ко-
хана дівчина або мама.

Побачивши красивий ко-
тильйон, який створила пра-
бабуся, Галина Михальська ще 
більше захотіла навчитися мис-
тецтву бісероплетіння. Купувала 
книги, шукала схеми у журналах, 
опановувала техніки. 

- Сьогодні в інтернеті можна 
знайти багато навчальних відео, 
порад, - каже жінка. – Коли ж 
вчилася я, цього ще не було, тож 
доводилося самотужки набива-
ти гулі, методом спроб і помилок 

здобувати навички. 
А зараз я вже ство-
рюю власні схеми 
для виробів, приду-
мую візерунки. Одна 
з найулюбленіших  
технік – створення 
об’ємних квітів. А 
ще відновлюю і рес-
таврую старовинні 
прикраси із коралу 
і баламутів – перла-
мутрових намистин. 
Разом із замовником 
вирішуємо, віднови-
ти старовинний ви-
ріб чи стилізувати і 
вдихнути нове жит-
тя. 

За словами Га-
лини Михальської, 
давні оздоби сьогодні 
дуже цінуються. На-
певне тому, що зали-
шилося їх небагато. 

- Ці речі вже багато років ак-
тивно скуповують перекупники 
і колекціонери, - каже майстри-
ня. – Більшість з них, на жаль, 
вже вивезли за кордон. Дуже 
сумно, що часто їх отримують 
за безцінь. Приїздять до бабусь, 

переконують, 
що корал вже по-
шкодили хробачки 
і коштує він деше-
во. У минулому на-
мисто коштувало 
як корова, тож його 
могли купити тіль-
ки заможні дівчата. 
Доступнішими були 
прикраси з бісеру, із 
дутого скла та з гли-
ни. 

Вироби пані Га-
лини є в різних ку-
точках світу. Зокре-
ма, у США, Канаді, 
Італії, Іспанії, Пор-
тугалії, Німеччині. 
Жінка має звання 
народного майстра 

України і є членом 
Національної спілки 
майстрів народного 

мистецтва України. З 2009 року 
працює у Збаразькому районно-
му комунальному будинку дитя-
чої та юнацької творчості керів-
ником гуртків «Бісероплетіння» 
та «Мистецтво нашого народу». 
Донька Вікторія розділяє ма-
мине захоплення і вже створює 

власні прикраси. 
Галина Михальська вигото-

вила із бісеру герб Збаража і по-
дарувала міністру культури під 
час презентації рушника єдності 
у столиці. Минулого року вона 
ініціювала акцію «Одягнемо 
Збараж у вишиванку», аби при-
красити сірі фасади яскравими 
барвами. Вже цієї весни із плас-
тикових кришечок педагоги та 
вихованці Збаразького будинку 
дитячої та юнацької творчості 
прикрасили свій заклад кра-
сивим орнаментом калини. На 
День вишиванки розпочнуть де-
корувати вишиванкою міст.

Галина Михальська зізнаєть-
ся, що не уявляє свого життя без 
творчості. Ідеї для нових виробів 
з’являються під час прогулянок, 
поїздок, а інколи навіть уві сні. 

- Щаслива, що роблю те, що 
люблю, і моя праця приносить 
людям позитивні емоції, - каже 
майстриня. – А ще радію, що до-
нечка розділяє моє захоплення. 
Це вже родинна справа, яку пе-
редала мені прабабуся у спадок 
разом зі своїм котильйоном…

Юля ТОМЧИШИН.

 Під такою назвою у Тернопіль-
ському національному педагогіч-
ному університеті відбулася VIII 
Міжнародна науково-практична 
конференція, організована ка-
федрою соціальної педагогіки і 
соціальної роботи. Співорганіза-
торами конференції виступили 
кафедра соціології і соціальної 
роботи Університету імені Олек-
сандра Іоана Кузи м. Ясси, (Руму-
нія), Вища лінгвістична школа м. 
Ченстохова (Польща), служба у 
справах дітей Тернопільської ОДА, 
ТОЦСССДМ, ГО «Центр соціально-
го розвитку та інновацій». 

З вітальним словом на пле-
нарному засіданні виступили 
ректор університету Богдан Буяк, 
заступник голови облради Лю-
бомир Крупа, завідувач кафедри 
соціальної педагогіки і соціальної 
роботи Віра Поліщук.

За підтримки проекту «Ре-
формування інтернатних закла-
дів у Тернопільській області», що 
впроваджується консорціумом 
OPM, перший день конференції 

пройшов у форматі круглого столу 
«Впровадження сучасних підходів 
до надання соціальних послуг в 
умовах децентралізації». Позитив-
ний досвід презентували началь-
ник ССД ОДА Р. Дрозд, заступник 
директора МБО «Партнерство 
«Кожній дитині» З. Кияниця, про-
фесор кафедри соціальної роботи 
Київського університету ім. Бори-
са Грінченка Ж. Петрочко, дирек-
тор БФ «Карітас» о. Андрій. 

Наступний день конференції 
був не менш цікавий та інформа-
тивний. На секційних засіданнях 
науковці та практики презенту-
вали власний досвід і досягнення, 
обговорили актуальні питання з 
підготовки соціальних працівни-
ків у системі вищої освіти України. 
Презентували зарубіжний досвід 
організації соціальної роботи на 
локальному рівні, висвітлили су-
часні моделі надання соціальних 

послуг в ОТГ, практичні аспекти 
роботи фахівців із соціальної робо-
ти з різними категоріями клієнтів, 
схарактеризували правове регу-
лювання, менеджмент соціальної 
роботи тощо. Учасники також взя-
ли участь у роботі майстер-класів 
«Безпечна комунікація в кіберп-
росторі» та «Медіаторська діяль-
ність у розв’язанні конфліктів». 

Продуктивне спілкування, 
обмін практичним досвідом 

об'єднали представників україн-
ських та зарубіжних закладів ви-
щої освіти, соціальних інституцій, 
ОТГ, ГО. Дякуємо усім за участь і 
зичимо натхнення та професій-
них злетів!

Ганна СЛОЗАНСЬКА, 
кандидат  

педагогічних наук,
доцент кафедри 

соціальної педагогіки 
та соціальної роботи.

СОЦІАЛЬНА РОБОТА: виклики сьогодення

МАЙСТРИНЯ ЗІ ЗБАРАЖА 
створює незвичайні 
жіночі прикраси

Любов до бісеру Галині Михальській передала прабабуся у спадок 
разом із старовинним котильйоном

Прабабусин 
котильйон
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UA:Перший
12.00, 17.10, 23.50, 03.30, 05.25 Погода.
12.05 Д/с “Тайська кухня”.
13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 23.20, 02.00, 

05.00 Новини.
13.10 Д/с “Аромати Грецiї”.
14.25 Д/с “Кухня По”.
15.15 Д/с “Морська кухня”.
17.30 Перша шпальта.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.30 Разом.
19.55 Д/с “Боротьба за виживання”.
21.25, 02.25 UA:Спорт.
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.15 Д/с “Особливий загiн”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.35 Схеми. Корупцiя в деталях.
04.05 Складна розмова.
04.30 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, 

00.00, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
10.50, 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”.
00.05 Х/ф “Тiнi забутих предкiв”.
01.45 Х/ф “Я знову тебе кохаю”.

Iíòер
02.00 “Речдок”.
02.45 “Навколо М”.
04.10 М/ф “Таємниця третьої планети”.
05.00 “Top Shop”.
05.30, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 18.00, 19.00, 01.40 “Стосується 

кожного”.
11.15, 12.25 Х/ф “Кохання-зiтхання по-

французьки”.
12.00 “Новини”.
13.30 Х/ф “Святковий переполох”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. По ту 

лiнiю фронту”.
23.50 Т/с “Почати спочатку. Марта”.

ICTV
04.40 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
05.00 Служба розшуку дiтей.

05.05 Т/с “Вiддiл 44”.
05.50 Громадянська оборона.
06.40 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.
11.15, 13.20 Х/ф “Мiсiонер”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.40, 16.20 Х/ф “Смертельна зброя 3”.
16.25 Х/ф “Смертельна зброя 4”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Бiльше нiж правда.
21.20 Т/с “В полонi у перевертня”.
22.10 Свобода слова.
23.50 Х/ф “Чорнокнижник”.
01.45 Т/с “Володимирська, 15”.

ÑТБ
12.00 Т/с “Доньки-матерi”, 32-36 с.
14.25, 19.00 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
21.00 Т/с “Джованнi”, 1 с.
21.35 Т/с “Джованнi”, 2 с.
22.45 Т/с “Загадка для Анни”.
00.50 Один за всiх.

Íоâий êаíаë
12.30 Х/ф “М`ята”.
14.30 Х/ф “Овердрайв”.
16.30 Х/ф “Команда “А”.
19.00 Ревiзор. Магазини.
21.00 Таємний агент.
22.10 Таємний агент. Пост-шоу.
00.10 Х/ф “Безнадiйний”.
02.50 Служба розшуку дiтей.
02.55 Зона ночi.

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.

07.20, 12.25, 15.25, 18.15 Погода в Українi.
07.25, 08.35, 00.55 Огляд преси.
07.30 Кордон держави.
07.55, 09.40, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 

23.55, 01.10 Погода на курортах.
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»
07.30, 13.30, 15.30, 04.45 Агенти 

справедливостi.
09.00 Зоряний шлях.
11.20, 03.40 Реальна мiстика.
15.00, 19.00, 23.00, 02.50 Сьогоднi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Бiле-чорне”, 9 i 10 с.
23.30, 02.00 Т/с “CSI. Мiсце злочину”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Ух ти show”.
08.30 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
10.20 Х/ф “Лiто. Однокласники. Кохання”.
12.10 “Вiрю не Вiрю”.
14.15 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.10 “Орел i решка. Морський сезон”.
16.10 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
17.10 Т/с “Доктор Хто”.
18.35 Т/с “Доктор Хаус”.
22.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
23.00 Х/ф “Остання любов на Землi”.
00.50 “Бєдняков+1”.
01.45 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.00, 02.45 “Випадковий свiдок”.
06.35 Х/ф “Зворотного шляху немає”.
10.30, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.15 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
13.25, 02.55 “Речовий доказ”.
14.45, 16.50 Т/с “Кримiналiст”.
17.10 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.30 Т/с “Швидка”.
03.55 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.25 Х/ф “Сам вдома 3”.
11.00, 17.00 Т/с “Рання пташка”.
12.00 Готель Галiцiя.
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.

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. 
Фроловою i А. Карповим.

16.15 “Кримiнал” з С. Вардою.
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.
08.00, 14.05, 02.15 Правда життя.
09.05, 17.55 Мисливцi за торнадо.
10.05 Цiкаво.com.
11.05 Мiсця сили.
11.55 Скептик.
12.55, 00.20 Речовий доказ.
15.15, 19.45 Америка в кольорi.
16.15, 21.45 Вiдчайдушнi рибалки.
17.10, 22.35 Планета Земля.
18.55, 20.45 Фантастичнi iсторiї.
23.30 Заборонена iсторiя.
01.25 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.00 Х/ф “Людина в прохiдному дворi”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Невiдома версiя. Невловимi мес-

ники”.
09.30 “Зiркове життя”.
10.20 “Моя правда”.
11.10 Х/ф “З житiя Остапа Вишнi”.
12.35 Х/ф “Перегони”.
14.45 Х/ф “Опiкун”.
16.25 Х/ф “Чекаю i сподiваюся”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00, 01.45 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
23.00 Х/ф “Перше побачення”.
00.25 “Спогади”.
01.15 “Академiя смiху”.
03.25 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.25 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.

08.00 “Помста природи”.
10.15, 18.15 “Спецкор”.
10.50, 18.50 “ДжеДАI”.
11.20, 19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
15.00 Х/ф “Рейс 7500”.
16.20 Х/ф “Голодний кролик атакує”.
21.25, 23.00 Т/с “Кiстки 11”.
00.40 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
14.00 М/с “Сiмпсони”.
15.15 Т/с “Куратори”.
17.00 Т/с “СуперКопи”.
19.30 Т/с “Швидка”.
21.00 Т/с “CSI: Маямi”.
00.30 Мамареготала.
03.15, 05.10 Оттак мастак!
03.25 Чистоплюї.
04.20 “Роздовбаї”.
06.00 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.05, 02.30, 05.00, 07.30, 09.30 Велоспорт. 

“Джiро-д`Iталiя”. Етап 9.
01.30, 06.30, 21.45 Автоперегони. WTCR. 

Зандворт. Перегони 2.
02.00, 07.00, 22.15 Автоперегони. WTCR. 

Зандворт. Перегони 3.
04.00, 08.30 Тенiс. “Ролан Гаррос 2018”. 

Огляд.
06.00 Автоперегони. WTCR. Зандворт. Пе-

регони 1.
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 23.00 

Тенiс. “Ролан Гаррос”. Квалiфiкацiя.
21.00 Кiнний спорт. Global Champions 

League.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
09.00 Лiверпуль - Вест Хем. Чемпiонат 

Англiї.
10.50, 16.10, 18.10, 18.20, 21.30 Топ-матч.
11.00 “Ситкорiзи”.
11.30 Шахтар - Iнгулець. Фiнал. Кубок 

України.
13.40 Д/ф “Феномен Луческу”.
15.40, 22.35 Футбол News.
16.05, 16.15, 18.00, 18.15, 18.25, 19.10, 

21.20, 21.35, 22.50 “Переможний 
фiнал”.

16.25 Д/ф “Президент: вiд мрiї до звер-
шення”.

18.35 Вердер - Шахтар. Фiнал (2008/2009). 
Кубок УЄФА.

21.45 Передмова до “МЮ - Баварiя” 
(1998/99). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

21.50 МЮ - Баварiя. Фiнал (1998/99). Зо-
лота колекцiя Лiги чемпiонiв.

00.15 Пiслямова до “МЮ - Баварiя” 
(1998/99). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

00.20 Огляд сезону. Чемпiонат Англiї.
02.15 Челсi - Крiстал Пелас. Чемпiонат 

Англiї.
04.05 Лацiо - Болонья. Чемпiонат Iталiї.

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, 02.00, 
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, 03.30, 05.25 Погода.
13.20 Енеїда.
14.25 Д/с “Кухня По”.
15.15 По обiдi шоу.
16.15 Д/с “Морська кухня”.
17.30 Разом.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.30 #ВУкраїнi.
19.55 Д/с “Боротьба за виживання”.
21.25, 02.25 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.15 Д/с “Особливий загiн”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.35 Перша шпальта.
04.05 Складна розмова.
04.30 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, 

00.35, 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”.
22.45 Х/ф “Джон Уїк”.
00.40 Х/ф “Я знову тебе кохаю”.

Iíòер
02.25 “Навколо М”.
03.55 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.
05.30, 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 “Голос з минулого”.
12.00 “Новини”.
12.25 Х/ф “Бум”.
14.45 “Правила виживання”.
15.45, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.45 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. По ту 

лiнiю фронту”.
23.50 Т/с “Почати спочатку. Марта”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40, 20.15 Громадянська оборона.

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

Стогнiєм.
10.00 Бiльше нiж правда.
12.00, 13.20 Х/ф “Везучий”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45 Х/ф “7 секунд”.
15.35, 16.20 Х/ф “Детонатор”.
17.50, 21.20 Т/с “В полонi у перевертня”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
22.10 Х/ф “Виходу немає”.
00.15 Х/ф “Анаконда 3: Цiна експери-

менту”.
01.50 Т/с “Володимирська, 15”.

ÑТБ
07.00 Т/с “Коли ми вдома”.
09.50 Т/с “Джованнi”, 1 с.
10.20 Т/с “Джованнi”, 2 с.
10.50 МастерШеф. Дiти.
14.30 Битва екстрасенсiв. Апокалiпсис.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Хата на тата.
21.00 Т/с “Джованнi”, 3 с.
21.35 Т/с “Джованнi”, 4 с.
22.45 Т/с “Загадка для Анни”.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.40 Зона ночi.
04.10 Абзац.
06.05, 07.20 Kids` Time.
06.10 М/с “Дракони. Перегони безстраш-

них”.
07.25 Т/с “Шлях чарiвника”.
11.10 Х/ф “Стiльниковий”.
13.00 Екси.
17.00, 19.00 Гастарбайтери.
21.00 Х/ф “Таксi 4”.
22.50 Х/ф “Поцiлунок дракона”.
00.50 Х/ф “Обитель зла: Потойбiчне 

життя”.

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”, 11 i 12 с.
23.20 Без панiки.
00.00, 02.15 Т/с “CSI. Мiсце злочину”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Дай лапу”.
08.35 “Ух ти show”.
09.00 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
10.50, 16.50 Т/с “Доктор Хто”.
12.10 “Вiрю не Вiрю”.
14.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.00, 23.50 “Орел i решка. Морський 

сезон”.
15.50 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
18.35 Т/с “Доктор Хаус”.
22.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
23.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
00.50 “Бєдняков+1”.
01.45 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00, 04.50 “Top Shop”.
06.50 Х/ф “Штольня”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Викрадений поїзд”.
10.35, 14.40, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.15 “Свiдок”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
13.25, 02.55 “Речовий доказ”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Будьте здоровi”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.30 Т/с “Швидка”.
02.45 “Випадковий свiдок”.
03.45 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 М/ф “Пташинi пригоди”.
11.00, 17.00 Т/с “Рання пташка”.
12.00 Готель Галiцiя.
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.

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. 
Фроловою i А. Карповим.

16.15 “Кримiнал” з С. Вардою.
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, 14.00 Правда життя.
09.05, 17.55 Мисливцi за торнадо.
10.05, 16.55 Цiкаво.com.
11.05 Мiсця сили.
11.50 Скептик.
12.50, 00.20 Речовий доказ.
14.55, 19.45 Америка в кольорi.
15.55, 21.45 Вiдчайдушнi рибалки.
18.55, 20.45 Фантастичнi iсторiї.
22.35 Планета Земля.
23.30 Заборонена iсторiя.
01.25 Мiстична Україна.
02.15 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм
05.00 Х/ф “Людина в прохiдному дворi”.
05.05 Кiнотрейлери.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Невiдома версiя. Джентльмени 

удачi”.
09.30, 00.50 “Спогади”.
10.15 “Зiркове життя”.
11.05 “Моя правда”.
11.55 Х/ф “Iду до тебе”.
13.05 Т/с “Мiс Фрайнi Фiшер”.
15.05 Х/ф “Якщо є вiтрила”.
16.25 Х/ф “Слухати у вiдсiках”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00, 02.10 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
23.00 Х/ф “За вiтриною унiвермагу”.
01.40 “Академiя смiху”.
03.40 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 21.25, 23.00 Т/с “Кiстки 11”.
08.50 Т/с “Вуличне правосуддя”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.

10.50 “Решала 2”.
11.45, 17.20 “Загублений свiт”.
13.45 Х/ф “Пекло”.
15.30 Х/ф “День, коли Земля зупинилась”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
00.40 “Облом.UA”.

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

рятiвнички”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу”.
12.00 М/с “Сiмпсони”.
15.20 Т/с “Куратори”.
17.00 Т/с “СуперКопи”.
19.30 Т/с “Швидка”.
21.00 Т/с “CSI: Маямi”.
00.25 Мамареготала.
03.00, 05.10 Оттак мастак!
03.30 Чистоплюї.
04.15 “Роздовбаї”.
06.00 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.35, 03.00, 05.00, 07.30, 09.30, 13.00 Ве-

лоспорт. “Джiро-д`Iталiя”. Етап 9.
01.30, 04.00, 06.00, 08.30 Тенiс. “Ролан 

Гаррос”. Квалiфiкацiя.
02.30, 12.35 Автоперегони. WTCR. Занд-

ворт. Перегони 3.
10.30 Фехтування. Серiя Гран-прi. Шанхай.
11.30, 12.00 Стрiльба з лука. Кубок свiту. 

Шанхай.
14.35 Велоспорт. “Джiро-д`Iталiя”. Етап 10.
18.00 Велоспорт. “Джiро”.
18.30, 19.00 Тенiс. АТР. Женева. Пер-

ше коло.
21.05 Велоспорт. “Джiро-д`Iталiя”. Огляд 

дня.
23.00 Автоперегони. WTCR. Зандворт. 

Огляд.
23.30 Автоперегони. Blancpain GT World 

Challenge. Огляд.
23.55 Автоперегони. Формула E. Берлiн. 

Прев`ю.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 “Європейський weekend”.
06.45, 16.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
07.15 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
08.10 Челсi - Арсенал. Чемпiонат Англiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 17.45, 22.20 “Переможний фiнал”.
10.30 Ворскла - Арсенал-Київ. Чемпiонат 

України.
12.10 “Великий футбол”.
13.50 Наполi - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
15 .35 ,  20 .15 ,  22 .50 Bat t le  Cyber 

Коментаторiв. 3 епiзод.
16.30, 18.55, 21.25 “Тур Online”.
16.55 Live. Чорноморець - Карпати. 

Чемпiонат України.
19.25 Live. Арсенал-Київ - Олiмпiк. 

Чемпiонат України.
21.50 Свiт Прем`єр-лiги.
22.55 Десна - Ворскла. Чемпiонат України.
00.40 Генк - Стандард. Чемпiонат Бельгiї.
02.25 Брайтон - МЮ. Чемпiонат Англiї.
04.10 Александрiя - Львiв. Чемпiонат 

України.

Поíедіëоê

Віâòороê

20 травня

21 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, 23.20, 02.00, 
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, 23.50, 03.30, 05.25 Погода.
13.20, 15.15 Енеїда.
14.25 Д/с “Кухня По”.
16.15 Д/с “Морська кухня”.
17.30 Нашi грошi.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.30, 04.30 Спiльно.
19.55 Д/с “Боротьба за виживання”.
21.25, 02.25 UA:Спорт.
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.15 Д/с “Особливий загiн”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.35 #ВУкраїнi.
04.05 Складна розмова.
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, 

00.45, 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 “Вiктор Франкенштейн”.
00.50 Х/ф “Я знову тебе кохаю”.

Iíòер
02.30 “Навколо М”.
03.55 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.
05.30, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.15 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Т/с “Султан мого серця”.
11.00 Т/с “Голос з минулого”.
12.00 “Новини”.
12.25 Х/ф “Бум 2”.
14.45 “Правила виживання”.
15.45, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.45 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. По ту 

лiнiю фронту”.
23.50 Т/с “Биття серця”.

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.
11.25, 13.20 Х/ф “7 секунд”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.50 Х/ф “Мистецтво вiйни 2: Зрада”.
16.20 Х/ф “Мистецтво вiйни 3: Вiдплата”.
17.50, 21.25 Т/с “В полонi у перевертня”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
22.10 Х/ф “Iнкарнацiя”.
23.50 Х/ф “Анаконда 4: Кривавий слiд”.
01.30 Т/с “Володимирська, 15”.
02.35 Т/с “Прокурори”.

ÑТБ
07.00 Т/с “Коли ми вдома”.
09.50 Т/с “Джованнi”, 3 с.
10.15 Т/с “Джованнi”, 4 с.
10.45 МастерШеф. Дiти.
14.25 Битва екстрасенсiв. Апокалiпсис.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
18.55 Хата на тата.
21.00 Т/с “Джованнi”, 5 с.
21.35 Т/с “Джованнi”, 6 с.
22.45 Т/с “Загадка для Анни”.

Íоâий êаíаë
03.00, 01.05 Зона ночi.
04.10 Абзац.
05.55, 07.35 Kids` Time.
06.00 М/с “Дракони. Перегони безстраш-

них”.
07.40 Т/с “Шлях чарiвника”.
11.25 Х/ф “Таксi 4”.
13.10 Любов на виживання.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф “Таксi 5”.
23.00 Х/ф “Норбiт”.
01.00 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.

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

07.20, 00.45 Огляд преси.
07.40 Драйв.
07.55, 08.55, 09.40, 13.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55, 00.35, 01.10 Погода 
на курортах.

08.20, 11.10 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.
14.10 Енергобезпека.
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, 23.00 

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”, 13 i 14 с.
23.20 Гучна справа.
00.00, 02.15 Т/с “CSI. Мiсце злочину”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Дай лапу”.
08.40 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
10.25, 16.50 Т/с “Доктор Хто”.
12.10 “Вiрю не Вiрю”.
14.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
14.50, 00.00 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
15.50 “Орел i решка. Перезавантаження. 

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

ÍТÍ
05.50 Х/ф “Полiт золотої мушки”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Скринька Марiї Медiчi”.
10.40, 14.40, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.20 “Свiдок”.
12.50 “Будьте здоровi”.
13.25, 03.10 “Речовий доказ”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Вартiсть життя”.
23.45 Т/с “Закон i порядок”.
01.30 Т/с “Швидка”.
02.50 “Випадковий свiдок”.
03.40 “Професiї”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 М/ф “Замбезiя”.
11.00, 17.00 Т/с “Рання пташка”.
12.00 Готель Галiцiя.
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.

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. 
Фроловою i А. Карповим.

16.15 “Кримiнал” з С. Вардою.
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, 14.05 Правда життя.
09.05, 17.50 Мисливцi за торнадо.
10.05, 16.50 Цiкаво.com.
11.05 Мiсця сили.
11.55 Скептик.
12.55, 00.20 Речовий доказ.
15.05, 23.30 Заборонена iсторiя.
15.55, 21.45 Вiдчайдушнi рибалки.
18.50 Фантастичнi iсторiї.
19.50 Америка в кольорi.
20.50 Секретнi територiї.
22.35 Як створити планету.
01.30 Мiстична Україна.
02.15 Таємницi дефiциту.
04.40 Україна: забута iсторiя.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Вечiр напередоднi Iвана Ку-

пала”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 10.15 “Моя правда”.
09.30 “Зiркове життя”.
11.00 Х/ф “Захар Беркут”.
12.50 Т/с “Мiс Фрайнi Фiшер”.
14.50 Х/ф “Доброго ранку!”
16.25 Х/ф “Корона Росiйської iмперiї, або 

Знову невловимi”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00, 01.50 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
23.00 Х/ф “Непiдсудний”.
00.30 “Спогади”.
01.20 “Академiя смiху”.
03.30 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Вуличне правосуддя”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50 “Решала 2”.
11.45, 17.20 “Загублений свiт”.
13.40 Х/ф “Ефект колiбрi”.
15.30 Х/ф “Вiйна”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
21.25 Т/с “Кiстки 12”.
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 - бурундучки-

рятiвнички”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу”.
12.00 М/с “Сiмпсони”.
15.20 Т/с “Куратори”.
17.00 Т/с “СуперКопи”.
19.30 Т/с “Швидка”.
21.00 Т/с “CSI: Маямi”.
00.25 Мамареготала.
03.10, 05.10 Оттак мастак!
03.35 Чистоплюї.
04.30 “Роздовбаї”.
06.00 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.35, 02.30, 05.00, 07.30, 09.35, 12.05 Ве-

лоспорт. “Джiро-д`Iталiя”. Етап 10.
01.30, 04.00, 06.00, 08.30 Тенiс. АТР. Же-

нева. Перше коло.
11.00 Автоперегони. Формула E. Берлiн. 

Прев`ю.
11.30 Автоперегони. WTCR. Зандворт. 

Огляд.
14.05, 21.30 Велоспорт. “Джiро-д`Iталiя”. 

Етап 11.
18.00 Велоспорт. “Джiро”.
18.30, 19.00, 23.05 Тенiс. АТР. Женева. 

Друге коло.
21.00 Тенiс. “АТР: за кадром”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Ювентус - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
08.05, 19.25 Огляд сезону. Чемпiонат 

Англiї.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.20, 17.45, 21.20, 23.25 Battle Cyber 

Коментаторiв. 4 епiзод.
10.25 Чорноморець - Карпати. Чемпiонат 

України.
12.10 Мiлан - Фрозiноне. Чемпiонат Iталiї.
13.55 Арсенал-Київ - Олiмпiк. Чемпiонат 

України.
16.00 “Переможний фiнал”.
16.10, 23.30, 01.30, 03.35, 05.40 Топ-матч.
16.30, 18.55 “Тур Online”.
16.55 Live. Львiв - Зiрка. Чемпiонат Укра-

їни.
21.25 Live. Матч. Плей-офф. Чемпiонат 

Бельгiї.
23.40 Марiуполь - Александрiя. Чемпiонат 

України.
01.45 Саутгемптон - МЮ. Чемпiонат Англiї.
03.50 Емполi - Торiно. Чемпiонат Iталiї.

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, 02.00, 
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, 23.50, 03.30, 05.25 Погода.
13.20 UA:Фольк. Спогади.
14.25 Д/с “Кухня По”.
15.15 Енеїда.
16.15 Д/с “Морська кухня”.
17.30 #ВУкраїнi.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.30 Перший на селi.
19.55 Д/с “Боротьба за виживання”.
21.25, 02.25 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Д/с “Особливий загiн”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.35 Разом.
04.05 52 вiкенди.
04.30 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, 

00.45, 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”.
00.50 Х/ф “Я знову тебе кохаю”.

Iíòер
02.30 “Навколо М”.
04.05 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.
05.30, 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”.
10.10 Т/с “Султан мого серця”.
11.10 Т/с “Голос з минулого”.
12.00 “Новини”.
12.25 Х/ф “Наречений напрокат”.
14.45 “Правила виживання”.
15.45, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.35 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. По ту 

лiнiю фронту”.
23.50 Т/с “Биття серця”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон.

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

Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.20, 13.20 Х/ф “Мистецтво вiйни 2: 

Зрада”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.50 Х/ф “Мистецтво вiйни 3: Вiдплата”.
15.30, 16.20 Х/ф “Везучий”.
17.50 Т/с “В полонi у перевертня”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.20 Т/с “В полонi перевертня”.
22.10 Х/ф “Снайпер: Примарний стрiлець”.
00.15 Х/ф “Привиди Марсу”.
01.55 Т/с “Прокурори”.

ÑТБ
06.55 Т/с “Коли ми вдома”.
09.40 Т/с “Джованнi”, 5 с.
10.05 Т/с “Джованнi”, 6 с.
10.35 МастерШеф. Дiти.
15.05 Битва екстрасенсiв. Апокалiпсис.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
18.55 Хата на тата.
21.00 Т/с “Джованнi”, 7 с.
21.35 Т/с “Джованнi”, 8 с.
22.45 Т/с “Загадка для Анни”.

Íоâий êаíаë
03.00, 00.50 Зона ночi.
03.55 Абзац.
05.45, 07.05 Kids` Time.
05.50 М/с “Дракони. Перегони безстраш-

них”.
07.10 Т/с “Шлях чарiвника”.
10.50 Х/ф “Таксi 5”.
13.00 Хто проти блондинок.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф “Овердрайв”.
22.50 Х/ф “Механiк”.
00.45 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.

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

07.25 MEDекспертиза.
07.55, 08.55, 09.40, 14.55, 16.55, 17.55, 

22.55, 00.30 Погода на курортах.
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.
09.30 Зоряний шлях.
11.20, 04.00 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Бiле-чорне”.
23.20 Контролер.
00.00 “Балух”.
01.10, 02.15 Т/с “CSI. Мiсце злочину”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Дай лапу”.
08.40 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
10.25, 16.50 Т/с “Доктор Хто”.
12.10 “Вiрю не Вiрю”.
13.50 “Орел i решка. Навколо свiту”.
14.50, 00.00 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
15.50 “Орел i решка. Перезавантаження. 

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

ÍТÍ
06.40 Х/ф “А життя продовжується”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Чужi тут не ходять”.
10.35, 14.45, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.15 “Свiдок”.
12.50 “Вартiсть життя”.
13.25, 03.10 “Речовий доказ”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.20 “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.
09.25 М/ф “Суперкоманда”.
11.00, 17.00 Т/с “Рання пташка”.
12.00 Готель Галiцiя.
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.

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. 
Фроловою i А. Карповим.

16.15 “Кримiнал” з С. Вардою.
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.
08.10, 14.10 Правда життя.
09.10, 18.00 Мисливцi за торнадо.
10.10, 16.05, 21.45 Вiдчайдушнi рибалки.
11.05 Мiсця сили.
12.00 Скептик.
13.00, 00.20 Речовий доказ.
15.15, 23.30 Заборонена iсторiя.
17.00 Цiкаво.com.
19.00, 20.55 Фантастичнi iсторiї.
20.00 Пiдроблена iсторiя.
22.35 Як створити планету.
01.20 Мiстична Україна.
02.05 Органи на експорт.
03.00 Доктор Хайм.
03.50 Лiлiпути.
04.40 Професiя - альфонс.
05.30 Дракула та iншi.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Якщо є вiтрила”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 10.50 “Моя правда”.
09.30, 00.45 “Спогади”.
10.00 “Зiркове життя”.
11.40 Х/ф “Богдан-Зиновiй Хмельниць-

кий”.
13.50 Т/с “Мiс Фрайнi Фiшер”.
15.50 Х/ф “За вiтриною унiвермагу”.
17.30 Х/ф “Випадок у квадратi 36-80”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00, 02.05 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
23.00 Х/ф “Шукаю людину”.
01.35 “Академiя смiху”.
03.45 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.

08.00 Т/с “Вуличне правосуддя”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.45 “Решала 2”.
11.40, 17.20 “Загублений свiт”.
12.40 Х/ф “Санктум”.
14.35 Х/ф “Територiя ¹8”.
16.00 Х/ф “Нестримнi”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
21.25 Т/с “Кiстки 12”.
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 - бурундучки-

рятiвнички”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.50 М/с “Сiмпсони”.
15.15 Т/с “Куратори”.
17.05 Т/с “СуперКопи”.
19.30 Т/с “Швидка”.
21.00 Т/с “CSI: Маямi”.
00.25 Мамареготала.
03.00, 05.10 Оттак мастак!
03.20 Чистоплюї.
04.40 Роздовбаї.
06.00 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.30, 02.30, 05.00, 07.30, 09.35, 12.05 Ве-

лоспорт. “Джiро-д`Iталiя”. Етап 11.
01.35, 04.00, 06.00, 08.30 Тенiс. АТР. Же-

нева. Друге коло.
11.00 Автоперегони. WTCR. Зандворт. 

Огляд.
11.30 Автоперегони. Формула E. Берлiн. 

Прев`ю.
14.15 Велоспорт. “Джiро-д`Iталiя”. Етап 12.
18.15 Велоспорт. “Джiро”.
18.30, 19.00, 23.00 Тенiс. АТР. Женева. 

1/4 фiналу.
20.00 Тенiс. “Ролан Гаррос”. Жеребку-

вання.
21.00 Велоспорт. “Джiро-д`Iталiя”. Огляд 

дня.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Генк - Стандард. Чемпiонат Бельгiї.
08.10 Арсенал - Вест Хем. Чемпiонат 

Англiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Львiв - Зiрка. Чемпiонат України.
12.05 Ювентус - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
13.50 Чорноморець - Карпати. Чемпiонат 

України.
15.35, 22.25 Battle Cyber Коментаторiв. 

4 епiзод.
16.00 Марiуполь - Александрiя. Чемпiонат 

України.
17.50, 20.10 “Тур Online”.
18.20 Шахтар - Динамо. Чемпiонат України.
20.40 Наполi - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
22.50 Арсенал-Київ - Олiмпiк. Чемпiонат 

України.
00.35 Мiлан - Фрозiноне. Чемпiонат Iталiї.
02.20 Евертон - Вест Хем. Чемпiонат Англiї.
04.10 Десна - Ворскла. Чемпiонат України.

Ñереда

Чеòâер

22 травня

23 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, 01.35, 05.10 
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, 02.45, 05.25 Погода.
13.20 Сильна доля.
14.25 Д/с “Кухня По”.
15.15 UA:Фольк. Спогади.
16.15 Д/с “Морська кухня”.
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.20, 01.50 Тема дня.
19.30, 02.50 Розсекречена iсторiя.
20.30 Перша шпальта.
21.25 ЧС FIFA U-20 2019 у Польщi. Укра-

їна - США.
22.15 UA:Спорт - У перервi.
23.20 Як дивитися кiно.
23.50 Х/ф “Гарнi часи”.
03.45 Букоголiки.
04.15 По обiдi шоу.
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, 

05.05 “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, 22.35 “Лiга смiху”.
00.30 “Київ Вечiрнiй”.

Iíòер
02.20 “Навколо М”.
03.45 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.
05.30, 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”.
10.10 Т/с “Султан мого серця”.
11.10 Т/с “Голос з минулого”.
12.25 Х/ф “Наречена, яка втекла”.
14.45 “Правила виживання”.
15.45, 16.45, 23.50 “Речдок”.
18.00, 01.40 “Стосується кожного”.
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.
11.00, 13.15, 22.45 “На трьох”.
12.45, 15.45 Факти. День.
16.20 Х/ф “Нацiональна безпека”.
17.50 Т/с “В полонi у перевертня”.
18.45, 00.35 Факти. Вечiр.
20.10, 21.30 Дизель шоу.
01.10 Т/с “Прокурори”.

ÑТБ
05.55 МастерШеф. Дiти.
10.35, 20.00, 22.50 Холостяк.
13.10 Х/ф “Замерзла в Маямi”.
15.15 Х/ф “Принцеса спецiй”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
23.10 Х/ф “Найкраще в менi”.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.35 Зона ночi.
04.00 Абзац.
05.50, 07.45 Kids` Time.
05.55 М/с “Дракони. Перегони без-

страшних”.
07.50 Т/с “Шлях чарiвника”.
11.30 Пацанки. Нове життя.
15.05 Х/ф “Пiнгвiни мiстера Поппера”.
17.00 Х/ф “Похмiлля у Вегасi”.
19.00 Х/ф “Похмiлля 2: З Вегаса до 

Бангкока”.
21.00 Х/ф “Похмiлля 3”.
22.45 Х/ф “Вен Вайлдер - король 

вечiрок”.
00.40 Х/ф “Еверлi”.
02.30 Служба розшуку дiтей.

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, 

03.30 Сьогоднi.
09.30, 06.00 Зоряний шлях.
11.30, 04.20 Реальна мiстика.
13.40 Т/с “Чужий грiх”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “Чужий грiх”.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
22.00 Т/с “На самiй межi”, 1 с.
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с “На самiй межi”, 2 i 3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “На самiй межi”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Дай лапу”.
08.40 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
10.25, 16.50 Т/с “Доктор Хто”.
12.10 “Вiрю не Вiрю”.
14.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
14.50, 23.50 “Орел i решка. Морський 

сезон”.
15.50 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
18.35 Т/с “Доктор Хаус”.
22.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
23.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
00.50 “Бєдняков+1”.
01.45 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
07.15 Х/ф “Чоловiчi iсторiї”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Женя, Женєчка та “Катюша”.
10.35, 14.45, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.55 “Свiдок”.
12.50 “Правда життя”.
13.25 “Речовий доказ”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Таємницi свiту”.
23.45 Х/ф “Днiпровський рубiж”.
02.25 “Хвороби-вбивцi”.
03.25 “Легенди бандитського Києва”.
03.50 “Професiї”.
04.50 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 Х/ф “У кожного Рiздва своя 

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

тавою.

13.30, 14.30 Танька i Володька.
15.00 Х/ф “Сам вдома 3”.
18.00 4 весiлля.
21.00 Х/ф “Сам вдома 4”.
22.30 Х/ф “Найдовший тиждень”.
00.00 Панянка-селянка.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. 
Калатай 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.

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. 
Фроловою i А. Карповим.

16.10 “Кримiнал” з С. Вардою.
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.
08.05, 14.25 Правда життя.
09.10, 18.10 Мисливцi за торнадо.
10.10, 16.20, 21.45 Вiдчайдушнi рибалки.
11.05 Мiсця сили.
11.55 Скептик.
13.15, 00.20 Речовий доказ.
15.30, 23.30 Заборонена iсторiя.
17.10 Цiкаво.com.
19.10 Секретнi територiї.
20.05 Пiдроблена iсторiя.
20.55 Фантастичнi iсторiї.
22.35 Як створити планету.
01.20 Мiстична Україна.
02.00 Нашi.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Доброго ранку!”
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 10.15 “Моя правда”.
09.30 “Зiркове життя”.
11.05 Х/ф “Таємниця Чингiзхана”.
12.55 Т/с “Мiс Фрайнi Фiшер”.
14.50 Х/ф “Корона Росiйської iмперiї, або 

Знову невловимi”.
17.10 Х/ф “Застава в горах”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00, 02.10 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
23.00 Х/ф “За власним бажанням”.
00.35 Х/ф “Сiмейне коло”.
03.00 Кiноляпи.
03.45 Саундтреки.
04.35 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.

08.00 Т/с “Вуличне правосуддя”.
09.40, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55 “Решала 2”.
11.50, 17.15, 00.30 “Загублений свiт”.
12.50 “Помста природи”.
13.15 Х/ф “Чорна маска”.
15.05 Х/ф “Вулкан”.
19.25 Х/ф “Прямий контакт”.
21.10 Х/ф “В`язень”.
22.50 Х/ф “Холодна сумiш”.
02.10 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

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

рятiвнички”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу”.
12.10 М/с “Сiмпсони”.
15.30 Т/с “Куратори”.
17.00 Т/с “СуперКопи”.
20.00 Х/ф “Полицейские”.
22.00 Х/ф “Тюряга”.
00.00, 06.00 Мамареготала. Найкраще.
03.35 Чистоплюї.
04.25 “Роздовбаї”.
05.10 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.30, 02.30, 05.00, 07.30, 09.30, 12.00 Ве-

лоспорт. “Джiро-д`Iталiя”. Етап 12.
01.30, 04.00, 06.00, 08.30 Тенiс. АТР. Же-

нева. 1/4 фiналу.
11.00 Автоперегони. Формула E. Монако.
14.00 Велоспорт. “Джiро-д`Iталiя”. Етап 

13.
18.15 Велоспорт. “Джiро”.
18.30 Велоспорт. “Тур де Лен”. Етап 1.
19.30 Тенiс. WTA. Нюрнберг. 1/2 фiналу.
21.00 Велоспорт. “Джiро-д`Iталiя”. Огляд 

дня.
23.00 Тенiс. АТР. Женева. 1/2 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10, 04.00 Чорноморець - Карпати. 

Чемпiонат України.
08.10 МЮ - Ньюкасл. Чемпiонат Англiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Арсенал-Київ - Олiмпiк. Чемпiонат 

України.
12.10 Дженоа - Кальярi. Чемпiонат Iталiї.
13.55 Львiв - Зiрка. Чемпiонат України.
16.00, 22.50 Battle Cyber Коментаторiв. 

4 епiзод.
16.05, 01.40 Чемпiонат Iталiї. Передмо-

ва до туру.
16.35 Десна - Ворскла. Чемпiонат України.
18.25 Ювентус - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
20.45 Шахтар - Динамо. Чемпiонат Укра-

їни.
22.55 Голи сезону. Чемпiонат Англiї.
23.50 Сассуоло - Рома. Чемпiонат Iталiї.
02.10 Кардiфф - Арсенал. Чемпiонат 

Англiї.

UA:Перший
06.00 М/с “Гон”.
06.30, 07.10, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.20, 02.00, 

04.10 Новини.
09.30 Країна на смак.
10.35 Енеїда.
11.40 М/с “Врумiз”.
11.50 М/с “Кмiтливий Сяо Цзи”.
12.50 Х/ф.
14.45 Д/с “Мальовничi села”.
15.15 Д/с “Фестивалi планети”.
15.50 Д/с “Браво, шеф!”
16.50 Разом.
17.20 Д/с.
18.20 Спiльно.
18.55 Д/с “Мегаполiси”.
19.50 Д/с “Iмперiя”.
21.30 Розсекречена iсторiя.
22.30 Т/с “Окупованi”.
23.45, 05.25 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.20 UA:Фольк. Спогади.
03.15 Д/с “Аромати Грецiї”.
03.40 Своя земля.
04.35 Свiтло.
05.35 Телепродаж.

Êаíаë “1+1”
06.00, 23.30, 00.30 “Свiтське життя”.
06.50 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 10.25, 11.35, 12.55, 13.55, 15.10 

“Свiт навиворiт 3: Танзанiя, Ефiопiя”.
16.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка. Дiти”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Чистоnews”.
20.25 “Українськi сенсацiї”.
21.40 “Вечiрнiй квартал ¹3”.
01.30 “Лiга смiху”.
03.55 “Київ Вечiрнiй”.

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

Невiдкладна допомога”.
05.05 “Top Shop”.
05.30 Х/ф “Сiм няньок”.
07.00 “Слово Предстоятеля”.
07.10 “Чекай на мене. Україна”.
09.00 “Шiсть соток. Випiчка”.
10.00 “Готуємо разом. Випiчка”.
11.00 Х/ф “Кохана жiнка механiка Гав-

рилова”.
12.30 Х/ф “На вас чекає громадянка Ни-

канорова”.
14.10 Х/ф “Здрастуй i прощай”.
16.10 Т/с “Султан мого серця”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Голос янгола”, 1-4 с.
01.05 Х/ф “Двiчi в одну рiчку”.

ICTV
05.20 Скарб нацiї.
05.30 Еврика!
05.40 Факти.
06.05 Бiльше нiж правда.
07.50 Я зняв!
09.40, 13.00 Дизель шоу.
10.55 Особливостi нацiональної роботи.
12.45 Факти. День.
15.20 Т/с “В полонi у перевертня”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Кiнгсмен: Таємна служба”.
21.35 Х/ф “Кiнгсмен 2: Золоте кiльце”.
00.05 Х/ф “Снайпер: Примарний стрiлець”.
01.55 Т/с “Прокурори”.

ÑТБ
07.05, 09.55, 01.05 Т/с “Коли ми вдома”.
09.00 Страва честi.
15.05 Т/с “Джованнi”, 1-8 с.
19.00 МастерШеф. Професiонали.
22.05 Хата на тата.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.40 Зона ночi.
05.40 М/с “Лунтiк”.
06.20, 07.35 Kids` Time.
06.25 М/с “Дракони. Перегони безстраш-

них”.
07.40 Ревiзор. Магазини.
09.40 Таємний агент.
10.50 Таємний агент. Пост-шоу.
12.50 Гастарбайтери.
14.50 Хто зверху? (12+).
16.45 Х/ф “Нiч у музеї”.
19.00 Х/ф “Нiч у музеї 2”.
21.00 Х/ф “Нiч у музеї 3: Секрет гробницi”.
22.50 Х/ф “Обитель зла: Потойбiчне 

життя”.
00.50 Х/ф “Вен Вайлдер - король вечiрок”.

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.

07.10, 08.10, 12.55, 15.15, 18.10 Погода 
в Українi.

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.
14.15 Шанс на одужання.
15.20, 04.30 Акцент.
16.10, 23.30, 02.40 Машина часу.
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.
23.15 Енергобезпека.
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, 04.15 Зоряний шлях.
08.30 Т/с “Бiле-чорне”, 9-14 с.
15.20 Т/с “Бiле-чорне”.
17.10 Т/с “Утiкачка”, 1 i 2 с.
20.00 Т/с “Утiкачка”.
22.00 Т/с “Цвiт черемшини”, 1-4 с.
01.40 Телемагазин.
02.10 Т/с “CSI. Мiсце злочину”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10, 01.50 “Бєдняков+1”.
09.00 “Ух ти show”.
09.45 М/ф “Баранчик Шон”.
11.15 М/ф “Воруши ластами, Семмi”.
12.50 М/ф “Балто”.
14.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
23.00 “Вiрю не Вiрю”.
23.50 Х/ф “Дорiан Грей”.
02.35 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.50 Х/ф “Дама з папугою”.
07.45 Х/ф “Вiчний поклик”.
11.45 Т/с “Спецзагiн “Кобра 11”.
15.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
16.50 “Таємницi свiту”.
18.00 “Переломнi 80-тi”.
19.00, 02.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “У бiй iдуть лише “старi”.
21.20 Х/ф “Кодове iм`я: Чистильник”.
23.15 Х/ф “Шлях вiйни”.
00.55 “Реальнi злочинцi”.
02.30 “Випадковий свiдок”.
03.10 “Речовий доказ”.
03.55 “Легенди бандитського Києва”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.15 М/ф “Банда Тигрокачка”.
12.30 Х/ф “Королiвське Рiздво”.

14.00 4 весiлля.
17.30 Х/ф “Найдовший тиждень”.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Танька i Во-

лодька.
23.00 Країна У.
01.00 Панянка-селянка.
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 “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 Прямий ефiр.
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.
07.40, 00.40 Мiстична Україна.
08.30, 18.15 Там, де нас нема.
10.10 Заборонена iсторiя.
11.55, 21.00 НЛО: секретний архiв.
14.40 Як створити планету.
16.20 Вiдчайдушнi рибалки.
17.15 Цiкаво.com.
23.45 Секретнi територiї.

Enter-фіëьм
05.15 Х/ф “Богдан-Зиновiй Хмельниць-

кий”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 “Вахтанг Кiкабiдзе: таємницi 

тбiлiського хулiгана”.
09.30 “Моя правда”.
10.20 “Невiдома версiя. Корона Росiйської 

iмперiї”.
11.05 Х/ф “Незрiвнянний”.
14.15 Х/ф “Без сина не приходь”.
15.55 Х/ф “Сiм старих i одна дiвчина”.
17.20 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00 Х/ф “Мар`я-майстриня”.
22.25 Х/ф “Червоненька квiточка”.
23.50 Х/ф “На золотому ганку сидiли”.
01.05 Х/ф “Багато галасу з нiчого”.
02.30 “Леонiд Биков. Зустрiчна смуга”.
03.20 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Угон по-нашому”.
09.00 “Загублений свiт”.
13.30 Х/ф “День, коли Земля зупинилась”.
15.10 Х/ф “Найкращi серед найкращих”.

17.00 Х/ф “Найкращi серед найкращих 2”.
18.50 Х/ф “Найкращi серед найкращих 3”.
20.25 Х/ф “Найкращi серед найкращих 4”.
22.05 Х/ф “Вiдкрите море”.
23.45 Х/ф “Вулкан”.
01.50 Х/ф “Чорна маска”.
03.25 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

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

рятiвнички”.
09.30 М/с “Сiмпсони”.
14.10 Пiвнiчний Check-In.
16.10, 00.00, 06.00 Мамареготала. Най-

краще.
18.10 Х/ф “Щосили”.
20.00 Х/ф “Скелелаз”.
22.00 Х/ф “Полiцейськi”.
03.35 Чистоплюї.
04.25 “Роздовбаї”.
05.10 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.35, 02.30, 05.00, 07.30, 11.00 Велоспорт. 

“Джiро-д`Iталiя”. Етап 13.
01.30 Тенiс. WTA. Нюрнберг. 1/2 фiналу.
04.00, 06.00, 08.30, 12.30 Тенiс. АТР. Же-

нева. 1/2 фiналу.
09.30, 23.30 Автоперегони. Формула E. 

Берлiн. Прев`ю.
10.00, 13.15 Автоперегони. Формула E. 

Берлiн. Квалiфiкацiя.
13.45 Автоперегони. Формула E. Берлiн. 

Iнтро.
14.00 Автоперегони. Формула E. Берлiн.
15.15, 22.00 Велоспорт. “Джiро-д`Iталiя”. 

Етап 14.
18.15 Велоспорт. “Джiро”.
18.30 Велоспорт. “Тур де Лен”. Етап 2.
19.30 Тенiс. АТР. Женева. Фiнал.
21.00 Тенiс. АТР. Лiон. Фiнал.
23.00 Дзюдо. Великий шолом. Баку.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 00.35 Лацiо - Болонья. Чемпiонат 

Iталiї.
07.45, 16.30 Чемпiонат Iталiї. Передмо-

ва до туру.
08.15 Фулхем - Арсенал. Чемпiонат Англiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 22.50 Шахтар - Динамо. Чемпiонат 

України.
12.10 Матч. Плей-офф. Чемпiонат Бельгiї.
13.55 Марiуполь - Александрiя. Чемпiонат 

України.
16.00, 21.05 Свiт Прем`єр-лiги.
16.55 Live. Десна - Арсенал-Київ. Чемпiонат 

України.
17 .45 ,  19 .45 ,  20 .55 Bat t le  Cyber 

Коментаторiв. 4 епiзод.
18.55 Live. Матч. Чемпiонат Iталiї.
21.35 Голи сезону. Чемпiонат Англiї.
02.20 Евертон - Уотфорд. Чемпiонат Англiї.
04.10 Генк - Стандард. Чемпiонат Бельгiї.

П’яòíиця

Ñóáоòа

24 травня

25 травня

nday.te.ua
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UA:Перший
06.00 М/с “Гон”.
06.30, 07.10, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.20, 02.00, 

04.10 Новини.
09.30, 02.20 Енеїда.
10.35 Країна на смак.
11.40 М/с “Врумiз”.
11.50 М/с “Кмiтливий Сяо Цзи”.
12.50 Х/ф “Як вийти замiж за короля”.
14.20 Д/с “Тайська кухня”.
15.50 UA:Фольк. Спогади.
16.55 Перший на селi.
17.20 Д/с.
18.25 Д/с “Фестивалi планети”.
18.55 #ВУкраїнi.
19.30 Спецпроект до п`ятої рiчницi почат-

ку оборони Донецького аеропорту.
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
21.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
22.30 Т/с “Окупованi”.
23.45, 05.25 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.15 Д/с “Аромати Перу”.
03.40 Своя земля.
04.35 Розсекречена iсторiя.
05.35 Телепродаж.

Êаíаë “1+1”
06.00 “ТСН”.
06.25 М/ф.
06.45 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45, 10.45, 03.15 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
11.40 Т/с “Школа”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос. Дiти 5”.
23.05 Х/ф “Дiм дивних дiтей Мiс Сапсан”.
01.25 “Лiга смiху”.

Iíòер
02.45 “Орел i решка. Курортний сезон”.
04.00 “Подробицi” - “Час”.
04.30 М/ф “Дикi лебедi”.
05.30 Х/ф “Чарiвний голос Джельсомiно”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Мегаполiси”.
11.00 “Орел i решка. Морський сезон 3”.
12.00 “Орел i решка. Рай i пекло”.
13.00 Х/ф “Загублене мiсто Z”.
15.50 Т/с “Голос янгола”, 1-4 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Правила виживання. Спецвипуск”.
22.00 Х/ф “Про Любов”.
23.55 “Речдок”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Факти.
04.45 Громадянська оборона.
06.25 Антизомбi.
08.05, 13.00 Т/с “Вiддiл 44”.
12.45 Факти. День.
13.50 Х/ф “Кiнгсмен: Таємна служба”.
16.05 Х/ф “Кiнгсмен 2: Золоте кiльце”.
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з О. Со-

коловою.
20.35 Х/ф “Шпигунка”.
22.50 Х/ф “Турист”.
00.45 Х/ф “Анаконда 3: Цiна експери-

менту”.
02.20 Х/ф “Анаконда 4: Кривавий слiд”.

ÑТБ
07.05 Т/с “Коли ми вдома”.
09.00 Страва честi.
09.55 Хата на тата.
15.50 МастерШеф. Професiонали.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
21.00 Один за всiх.
22.15 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.50 Зона ночi.
06.00 СтендАп шоу.
06.50, 08.25 Kids` Time.
06.55 М/с “Дракони. Перегони безстраш-

них”.
08.30 Х/ф “Спадкоємцi”.
10.40 М/ф “Тролi”.
12.20 Х/ф “Нiч у музеї”.
14.30 Х/ф “Нiч у музеї 2”.
16.30 Х/ф “Нiч у музеї 3: Секрет гробницi”.
18.30 Х/ф “Мiстер i мiсiс Смiт”.
21.00 Х/ф “Титанiк”.
01.00 Х/ф “Обитель зла: Вiдплата”.

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.

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

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

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

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

08.20 Клуб Life.

08.40 Натхнення.
09.10 Автопiлот-Тест.
09.20 Технопарк.
09.25 Драйв.
10.10, 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 Шанс на одужання.
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.
09.20 Т/с “Утiкачка”.
13.10 Т/с “На самiй межi”.
17.00 Т/с “Без коливань”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Без коливань”.
23.00 Т/с “Цвiт черемшини”, 5-7 с.
01.40 Телемагазин.
02.10 Т/с “Цвiт черемшини”, 8 с.
02.45 Iсторiя одного злочину.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Ух ти show”.
09.25 М/с “Земля до початку часiв”.
10.10 М/ф “Воруши ластами, Семмi”.
11.45 М/ф “Балто”.
13.10, 00.50 “Орел i решка. Навколо свiту”.
23.00 “Вiрю не Вiрю”.
00.00 “Блокбастери”.
01.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.15 Х/ф “Москаль-чарiвник”.
06.45 “Страх у твоєму домi”.
10.15 Х/ф “У бiй iдуть лише “старi”.
12.00 Х/ф “Це було в розвiдцi”.
13.50 Х/ф “Жiноча доля”.
17.10 Х/ф “Кодове iм`я: Чистильник”.
19.00 Х/ф “У зонi особливої уваги”.
20.55 Х/ф “22 кулi: Безсмертний”.
23.10 Х/ф “Вiйськовi iгри”.
01.00 Х/ф “Шлях вiйни”.
02.40 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.15 М/ф “Риф 3D: Приплив”.
12.45 Х/ф “У кожного Рiздва своя 

iсторiя”.
14.15 4 весiлля.
17.30 Х/ф “Сам вдома 4”.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Танька i Во-

лодька.
23.00 Країна У.
01.00 Панянка-селянка.
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 Прямий ефiр.

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

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.45, 00.40 Мiстична Україна.
08.35, 18.15 Там, де нас нема.
10.15 Заборонена iсторiя.
11.55, 21.00 НЛО: секретний архiв.
14.40 Як створити планету.
15.35 Вiдчайдушнi рибалки.
17.15 Цiкаво.com.
23.45 Секретнi територiї.
01.30 Теорiя Змови.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Сiмейне коло”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Леонiд Биков. Зустрiчна смуга”.
09.30 “Невiдома версiя. За двома зай-

цями”.
10.20 Х/ф “Брати по кровi”.
12.10 Х/ф “Смертельна помилка”.
14.05 Х/ф “Тривожна недiля”.
15.45 Х/ф “Вантаж без маркування”.
17.20 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00 Х/ф “Морський характер”.
22.55 Х/ф “Товариш генерал”.
00.30 Х/ф “Корпус генерала Шубникова”.
02.15 “Жванецький. Одiссея одесита”.
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.05 “ДжеДАI”.
09.00, 00.00 “Загублений свiт”.
12.45 “Шаленi перегони”.
13.40 Х/ф “Прямий контакт”.
15.10 Х/ф “В`язень”.
16.50 31 тур ЧУ з футболу. “Динамо” - 

“Львiв”.
19.00 Х/ф “На межi”.
20.50 Х/ф “Мистецтво вiйни”.
23.00 “ПроФутбол”.
01.50 “Облом.UA”.

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

рятiвнички”.
09.30 М/с “Сiмпсони”.
15.00 Х/ф “Полiцейська iсторiя”.
17.00 Х/ф “Полiцейська iсторiя 2”.
19.20 Х/ф “Нова полiцейська iсторiя”.
21.50 Х/ф “Шалена мiсiя в Маямi”.
00.00 Х/ф “Кримiнальне чтиво”.
03.00, 06.00 Мамареготала. Найкраще.
03.45 Чистоплюї.

ªâроñïорò
00.00 Ралi. ERC. Латвiя. День 1.
00.35, 02.30, 05.00, 07.30, 09.30 Велоспорт. 

“Джiро-д`Iталiя”. Етап 14.
01.30, 08.30 Турнiр WTA. Нюрнберг. Фiнал.
04.00, 06.00 Тенiс. АТР. Женева. Фiнал.
11.00 Тенiс. “Ролан Гаррос 2018”. Огляд.
11.55, 18.15, 20.00 Тенiс. “Ролан Гар-

рос”. День 1.
14.00 Велоспорт. “Джiро-д`Iталiя”. Етап 15.
18.10 Велоспорт. “Джiро”.
22.00 Тенiс. “Гейм, Шетт i Матс”.
22.30 Тенiс. “Ролан Гаррос”. Матч дня.
23.30 Велоспорт. “Джiро-д`Iталiя”. Огляд 

дня.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Марiуполь - Александрiя. Чемпiонат 

України.
07.45, 15.05 Свiт Прем`єр-лiги.
08.15 Вест Хем - МЮ. Чемпiонат Англiї.
10.00, 15.40, 20.15 Футбол News.
10.25, 15.35, 16.45, 19.15 Battle Cyber 

Коментаторiв. 5 епiзод.
10.30 “Бомбардир” Є. Селезньов.
11.00, 23.00, 04.05 Матч. Чемпiонат Iталiї.
12.50, 03.35 Журнал Лiги чемпiонiв.
13.20 Десна - Ворскла. Чемпiонат України.
15.55 Live. Матч. Чемпiонат Iталiї.
17.55, 19.00 Топ-матч.
18.05, 00.50 Голи сезону. Чемпiонат Англiї.
19.25 Live. Шахтар - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
21.20 “Великий футбол”.
01.45 МЮ - Арсенал. Чемпiонат Англiї.

Íедіëя

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 20 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
08.00, 20.00 Єдина країна 
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55, 22.35 Добрі традиції
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 Межа правди
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Гетьманські 

клейноди» 
17.30 Про нас
19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На га-

рячому
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.35 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф. «Гіпноз» +16 

Віâòороê, 21 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 Сільський календар
08.00 Єдина країна
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
11.50 «Кіндер ШОУ»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Shift. Життя в цифрі
12.30 Завтра-сьогодні 
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Мовчи в ганчі-

рочку» +16 
17.30 Смачна мандрівка
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
20.30 Євромакс
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Аватар» +16 

Ñереда, 22 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, 17.00 Відкрита зона
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00 Година для дитини
12.10, 03.00 «Гал-кліп»
12.40 Shift. Життя в цифрі
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Блакитний мете-

лик» +12 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Жорстокий стру-

мок» +16 

Чеòâер, 23 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 Формула здоров’я
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00 Година для дитини
12.10 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.30, 17.00 Відкрита зона
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Милий друг» 

+12 
15.45, 20.25 Добрі традиції 
17.30 «Гал-кліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
20.30 Євромакс 
21.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
22.35, 04.00 Х.ф. «Зелені різни-

ки» +16

П’яòíиця, 24 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, 03.00 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00 Година для дитини
11.50 «Кіндер ШОУ»
12.10 «Гал-кліп»
12.40 Сім’я від А до Я
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Великий дуб» 
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
20.10 Сільський календар 
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Єдина країна 
21.50 Добрі традиції
22.40, 04.00 Х.ф. «Страхіття» +16

Ñóáоòа, 25 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. «Догора» 
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
10.00, 19.00 Єдина країна
10.30 У фокусі Європа
11.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.00 Завтра-сьогодні
12.30, 00.30 Х.ф.«Антоніо Віваль-

ді : принц Венеції» 
14.30 «Кіндер ШОУ» 
14.50 Мультфільми
15.00 М.ф.«Попелюшка»
16.30, 02.30 Сім’я від А до Я
17.00 Тернопіль. 1991р. Завтра 

була Україна.Роман Бойко
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
18.00 Наші вітання 
19.30 Виклик долі
19.35 Західний форпост
20.10 Микола Булат. Поетична ви-

става «Гетьмане, веди»
22.00 Єдина країна 
22.30, 04.00 Х.ф.«Екстремальне по-

бачення» +12 
00.10 Вікно в Америку
02.15 Shift. Життя в цифрі 
03.00 Хіт-парад 

Íедіëя, 26 òраâíя
06.00 Х.ф. «Догора»
07.30 Shift. Життя в цифрі
07.45, 08.40 Ранковий фітнес
08.00, 22.00 Єдина країна
09.00 Повнота радості життя
09.30 Справжня ціна
09.50, 16.30 Українські традиції
10.15 Пряма трансляція Божествен-

ної Святої Літургії з Архика-
тедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

11.45 Про кіно
12.00 «Кіндер ШОУ»
12.20 Мультфільм
12.30 М.ф.«Попелюшка»
14.00 Погляд зблизька 
14.30 Формула здоров’я
15.30 Виклик долі
16.00 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
16.25, 21.50 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку 
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання 
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті
20.00, 03.00 Огляд світових подій
21.00, 02.30 «Гал-кліп»
21.30 Західний форпост
22.40, 04.15 Х.ф. «Дика вечір-

ка» +16 
01.00 Час-тайм
01.15 Завтра-сьогодні
01.30 Хіт-парад

  ТТБ
Поíедіëоê,   20 òраâíя
16.00 ”Українська література в 

іменах”
16.05 Д/ф “Чудова гра”
16.30 “Хто в домі хазяїн?”
17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
17.15 Д/ф “Неповторна природа”
17.40 “Лайфхак українською” 
17.50 Д/с ”Це цікаво”
18.15 Т/с “Таємниці Борго Ларічі”
19.22, 21.50 “Тема дня”
19.50 “Разом”
20.15, 22.45 “Своя земля”
20.52 “Спільно”
21.20 Д/ф “В Україні”
22.18 “Схеми. Корупція в деталях”

Віâòороê , 21 òраâíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.28 “Аромати ПівденноЇ Африки”
9.55 РадіоДень “Життя+” 
10.15 Д/ф “Сильна доля”
11.07 “Ранковий гість”
11.21, 22.45 “Пліч-о-пліч” 
11.45, 13.40, 19.22, 21.50 “Тема 

дня”
12.15, 15.02 “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”
17.15 Д/ф “Неповторна природа”
17.50 Д/с ”Це цікаво”
18.15 Т/с “Таємниці Борго Ларічі”
19.50, 22.18 “Спільно”
20.15 “Своя земля”
20.52 Д/ф “В Україні”
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щу-

ром-3 

Ñереда, 22 òраâíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.28 “Аромати ПівденноЇ Африки”
9.55 РадіоДень “Життя+” 
10.15 “UA: Фольк”
11.07 “Ранковий гість”
11.21, 22.15 “Своя земля”
11.45, 13.40, 19.22, 21.50 “Тема 

дня”
12.40, 17.40 “Лайфхак україн-

ською” 
12.50 М/с “Дуда і Дада”
14.08 “Розсекречена історія”
15.02 “Wise cow”
15.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.55 ”Українська література в 

іменах”
16.05 Д/ф “Чудова гра”
16.32 Д/с ”Подорож відкритим 

космосом”
17.15 Д/ф “Неповторна природа”
17.50 Д/с ”Це цікаво”
18.15 Т/с “Таємниці Борго Ларічі”
19.50 “В Україні”
20.15 “StopFakeNews”
20.52 “Наші гроші”
21.20 “Разом”
22.30 #@)[]?$0 з Майклом Щу-

ром-3 

Чеòâер, 23 òраâíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.28 “Аромати ПівденноЇ Африки”
9.55 РадіоДень “Життя+” 
10.15 Д/ф “Сильна доля”
11.07 “Ранковий гість”
11.21 Д/ф “В Україні”
11.45, 13.40, 19.22, 21.50 “Тема 

дня”
12.15, 20.15 “Своя земля”
12.40, 17.40 “Лайфхак україн-

ською”
12.50 М/с “Дуда і Дада”
14.08 “Розсекречена історія”
15.02 “Wise cow”
15.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.55 ”Українська література в 

іменах”
16.05 Д/ф “Чудова гра”
16.30 Д/с ”Подорож відкритим 

космосом”
17.15 Д/ф “Неповторна природа”
17.50 Д/с ”Це цікаво”
18.15 Т/с “Таємниці Борго Ларічі”
19.50 Д/ф “В Україні”
20.52 “Разом”
21.20 “Спільно”
22.18 “Наші гроші”
22.45 “StopFakeNews”

П’яòíиця, 24 òраâíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.28 “Аромати ПівденноЇ Африки”
9.55 РадіоДень “Життя+” 
10.15 “UA: Фольк”
11.07 “Ранковий гість”
11.21, 20.15 “Своя земля”
11.45, 13.40, 19.22, 21.50 “Тема 

дня”
12.15, 15.02 “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”
17.15 Д/ф “Неповторна природа”
17.50 Д/с ”Це цікаво”

18.15 Т/с “Таємниці Борго Ларічі”
19.50 “Разом”
20.52 “Схеми. Корупція в деталях”
21.20 Д/ф “В Україні”
22.18 “Букоголіки”

Ñóáоòа, 25 òраâíя
7.00 “Додолики”
7.15 М/с “Вруміз”
7.50 “Світ навколо”
8.00 “Файний ранок”
9.30 “Країна на смак”
10.25 “Аромати Колумбії”
10.53, 18.05 “UA: Фольк”
11.44 “Хто в домі хазяїн?”
12.12, 20.35 Д/с “Мегаполіси”
12.35 ”Українська література в 

іменах”
12.45, 16.20 “Лайфхак україн-

ською”
12.55 “Модуль знань” 
13.40 “Тема дня”
14.08 “Розсекречена історія”
15.02, 22.45 “Wise cow”
15.15 РадіоДень “Книжкова лав-

ка. ТОП 7”
16.11 ”Українська література в 

іменах”
16.35 XVII Мiжнародний турнiр 

зi спортивної гімнастики 
“Ukraine International Cup 
2019” 

17.10 Д/ф “Сильна доля”
19.00 “Новини”
19.10 “Діалоги”
19.40 “Своя земля”
20.10 Д/ф “В Україні”
21.00 “Монро”
21.50 “Букоголіки”
22.18 #МузLove з Любою Мо-

розовою

Íедіëя, 26 òраâíя
7.00 “Казки, перевірені часом” 
8.15 М/с “Дуда і Дада”
8.30 “Файний ранок”
9.30  “Браво, шеф!” 
10.25 “Аромати Колумбії”
10.53, 17.40 “UA: Фольк”
11.44 “Хто в домі хазяїн?”
12.12 Д/с “Мегаполіси”
12.35 ”Українська література в 

іменах”
12.45 “Українська читанка”
12.55 “Модуль знань” 
13.40 “Тема дня”
14.08 “Розсекречена історія”
15.02 Д/п “Федір Стригун. Абри-

си долі”
15.45, 22.00 “Букоголіки”
16.15 XVII Мiжнародний турнiр 

зi спортивної гімнастики 
“Ukraine International Cup 
2019” 2ч

16.50 Д/ф “Сильна доля”
18.35 “Своя земля”
18.50 “Разом”
19.30 Документальна програма
21.00 “Дірк Джентлі та інші”
22.25 #МузLove з Любою Мо-

розовою
22.55 “Світ навколо”

26 травня
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Полуниця в шоколаді  
з фісташками 

ПОТРІБНО: 200 г полуниці, 
100 г шоколаду, подрібнені фіс-
ташки.

ПРИГОТУВАННЯ: полуни-
цю вимийте, заберіть хвостики 
і обсушіть. Розтопіть шоколад 
на водяній бані. Якщо ви вміє-
те готувати справжній гарячий 
шоколад самі, краще так і зро-
біть. Напевно, ваш фірмовий 
рецепт ще смачніший. Кожну 
ягоду скупайте в розтоплено-
му шоколаді, розподіліть їх на 
пекарському папері та посип-
те подрібненими фісташками. 
Поставте десерт в холодильник 
до повного охолодження. Мож-
на просто мачати полуницю та 
інші ягоди і фрукти в гарячий 
шоколад. А щоб не забруднити-
ся, використовуйте шпажки.

Полуничний сорбет  
з бальзамічним 

оцтом 

ПОТРІБНО: 2 склянки води, 
2 склянки цукру, 500-700 г очи-
щеної і нарізаної полуниці, 1/4 
склянки соку лимона, 2 ст. л. 
бальзамічного оцту.

ПРИГОТУВАННЯ: зваріть з 
води і цукру сироп. Охолодіть 
його. За допомогою бленде-
ра зробіть пюре з ягід, додай-
те лимонний сік і перемішай-
те. Поступово вливайте бальза-
мічний оцет, куштуючи суміш. 
Якщо хочете позбутися насіння 
полуниці, пропустіть отримане 
пюре через сито. Охолоджений 
сироп з’єднайте з пюре і ретель-
но перемішайте. До речі, готу-
вати сорбет можна і без сиропу 
– просто з полуничного пюре, 
при бажанні, додаючи в ньо-
го інші ягоди. Сорбет буде го-
товий через годину-дві перебу-
вання в морозильній камері. Не 
забудьте періодично втручати-
ся в процес, міксуючи масу. Цей 

сорбет дуже м’який, але після 
заморожування добре тримає 
форму. Рекомендуємо подавати 
з гілочкою свіжої м’яти або ба-
зиліка.

Полуничний 
холодець 

ПОТРІБНО: 800 г чистих 
ягід полуниці без плодоніжок, 1 
склянка сухого червоного вина, 
1 склянка води, 1 склянка цу-
кру.

Приготування: полуницю 
перетріть через сито. У вас ви-
йде дві фракції: ягідне пюре 
і м’якоть на ситі. Вичавки по-
кладіть в сотейник, залийте 
склянкою холодної води, дове-
діть до кипіння і варіть близь-
ко двох хвилин. Зніміть отрима-
ний компот з вогню і процідіть 
в каструлю. Настав час додати 
цукор і вино. Каструлю відправ-
те на вогонь і, довівши рідину 
до кипіння, зніміть. Дочекайте-
ся повного розчинення цукру, 
після чого можна змішувати з 
ягідним пюре. Холодець роз-
лийте по склянках і поставте на 
одну годину в холодильник. Не 
зашкодить. Можете сміливо до-
давати в будь-який ягідний хо-
лодець прянощі (гвоздику, кар-
дамон, ваніль) – на етапі варін-
ня м’якоті, що залишилася піс-
ля протирання ягід. Тільки не 
переборщіть! А якщо ви хочете 
порадувати дітлахів, замініть 
алкоголь вишневим соком або 
вершками жирністю 10%. Теж 
смачно! 

Полуничний зефір 

ПОТРІБНО: 140 мл води, 
300 г полуниці без плодоніжок, 
700 г цукру (дві частини: 250 + 
450), 10 г агар-агару (желати-
ном замінювати не можна), 1 бі-
лок, 3 ст. л. цукрової пудри (для 
посипання). 

ПРИГОТУВАННЯ: чисті сухі 
ягоди подрібніть в блендері. 
Пюре перетріть через сито. Го-
тову масу перелийте в сотей-

ник і уварюйте на маленькому 
вогні до 200 г (не виключено, 
що для приготування домаш-
нього зефіру вам знадоблять-
ся кухонні ваги ). Залиште ости-
гати. Агар-агар замочіть у воді 
(тих самих 140 мл). Білок тро-
хи збийте виделкою. Коли він 
стане рідшим, відокремте по-
ловину і додайте в тепле полу-
ничне пюре. Додайте туди 250 г 
цукру. Збивайте до просвітлін-
ня маси, після чого приєднай-
те другу половину білка. Тепер 
уже збивайте до піків. У вас ви-
йде полунично-білкова мерен-
га. Паралельно додайте в агар-
агар з водою 450 грамів цу-
кру, поставте на вогонь і, помі-
шуючи, доведіть сироп до 110 
грамів. Поступово тонкою ців-
кою влийте його в полунично-
білкову меренгу, не припиняю-
чи її збивати. Маса повинна ста-
ти пластичною і дуже густою. 
Перекладіть її в одноразовий 
мішок з насадкою і відсадіть в 
довільній формі на пергамент-
ному папері. Нехай просушить-
ся при кімнатній температурі 
протягом доби – зефір готовий. 
Залишилося посипати його цу-
кровою пудрою і, при бажан-
ні, склеїти половинки. Зберіга-
ти зефір рекомендуємо в герме-
тичному контейнері, інакше він 
швидко втратить вологість – не 
буде буквально танути в роті. 

Панна котта  
з полуницею 

ПОТРІБНО: полуниця – 350 
г, вершки (33%) – 300 мл, моло-
ко – 100 мл, цукор – 3 ст. л., же-
латин – 15 г.

ПРИГОТУВАННЯ: залий-
те желатин холодною водою і 
залиште на 30 хвилин. Потім 
розпустіть на водяній бані. Не 
кип’ятіть. Молоко, вершки і цу-
кор перемішайте, нагрійте до 
закипання, але не кип’ятіть. 
Зніміть з вогню. Додайте в мо-
лочну масу желатин і добре пе-
ремішайте. Розлийте по фор-
мочках, пропускаючи ріди-
ну через ситечко, і поставте в 
холодильник до повного за-
стигання. Полуницю збийте в 
блендері разом з цукром. Отри-
маним «соусом» залити панна 
котту. 

Йогуртовий торт  
з полуницею  
без випічки 

ПОТРІБНО: полуниця - 0,5 
кг, йогурт полуничний - 1 л, 
печиво цукрове - 500 г, моло-
ко - 180-200 мл, желатин - 30 г, 
м’ята свіжа (для прикраси) - 1-2 
гілочки.

ПРИГОТУВАННЯ: полуни-
цю миємо і забираємо хвости-
ки. Печиво подрібнюємо будь-
яким способом. Заливаємо же-
латин водою і залишаємо для 
набухання. В печиво додаємо 
молоко, перемішуємо до одно-
рідності, поки маса не набуде 
консистенції тіста. Масу з печи-
ва і молока викладаємо, розпо-
діляючи по дну форми. На масу 
з печива викладаємо полуни-
цю. Відправляємо на вогонь же-
латин, щоб він розчинився (не 
кип'ятимо!). В окрему ємність 
виливаємо йогурт і додаємо в 
нього желатин. Заливаємо йо-
гуртовим желе полуницю. Від-
правляємо йогуртовий торт з 
полуницею в холодильник на 
6 годин. Прикрашаємо свіжою 
полуницею і м'ятою.

Мармелад  
з полуниці з м’ятою 

ПОТРІБНО: полуниця – 400 
г, цукор – 150 г, желатин – 15 г, 
сік половини лимона, 5 гілочок 
м’яти.

ПРИГОТУВАННЯ: у бленде-
рі подрібніть полуницю і лис-
точки м’яти, збийте до одно-
рідності. Перекладіть отри-
ману масу в каструлю з тов-
стим дном. Додайте сік полови-
ни лимона і цукор. Доведіть до 
кипіння на повільному вогні, 
варіть 5 хвилин. Желатин за-
лийте холодною водою і зали-
ште для набухання на 15 хви-
лин. Додайте набряклий жела-
тин в гарячу полунично-м’ятну 
масу і перемішайте до розчи-
нення желатину. Стежте, щоб 
суміш не закипіла. Остудіть. 
Коли желе вже трохи «схопить-
ся», майбутній мармелад збий-

те міксером на найвищій швид-
кості 10 хвилин. Розкладіть по 
банках або формочках і від-
правте в холодильник на кіль-
ка годин.
Тірамісу з полуницею 

ПОТРІБНО: печиво "Саво-
ярді" - 250 г, вершки - 250 г, сир 
"Маскарпоне" - 250 г, цукрова 
пудра - 150 г, полуниця - 600 г, 
цукор - 2 ст. л.

ПРИГОТУВАННЯ: полуни-
цю помити та обсушити. Поло-
вину відібраних ягід покладіть у 
чашу блендера, засипте цукром 
та збийте до однорідності. На 
другому етапі потрібно збити 
крем. Для цього у глибоку таріл-
ку вилийте максимально охоло-
джені жирні вершки. Збийте їх 
міксером до утворення щільних 
піків. Тепер до вершків всипте 
цукрову пудру та сир. Збивайте 
приблизно впродовж однієї хви-
лини на максимальній швидко-
сті. Крем готовий. Тепер сфор-
муйте торт. Для просочування 
печива «Савоярді» використо-
вуйте полуничне пюре. Викла-
діть печиво у форму. Далі викла-
діть половину крему і рівномір-
но його розподіліть по всьому 
периметру форми. Так само ви-
кладіть другий шар торта: спо-
чатку просочене печиво, а потім 
змастіть його зверху кремом. На 
завершальному етапі прикра-
сіть торт полуницею та м’ятою. 
Прикрашений десерт відправте 
в холодильник на 4-5 год.

Кава з полуницею,  
що бадьорить 

ПОТРІБНО: 3 ягоди полу-
ниці, 2 ч. л. свіжозмеленої кави 
(арабіка), 100 мл води, 1 ч. л. цу-
кру, 3 кубики льоду.

ПРИГОТУВАННЯ: тради-
ційним способом заваріть в 
турці каву. Кубики льоду (мож-
на кавові) і чисті ягоди подріб-
ніть і змішайте з допомогою 
блендера, додайте цукор – і все 
в чашку. Влийте готову каву і 
залиште хвилин на п’ять насто-
ятися.

Уже зовсім скоро розпочнеться полуничний сезон. Полуниця – 
справжнісінька королева ягід – чудова і сама собою. А в стравах, всіляких 
десертах і напоях вона по-новому розкривається, збагачуючи їх своїм 
яскравим смаком і ароматом. Пропонуємо добірку простих рецептів типу 
«пальчики оближеш» та «вип’єш все до останньої краплі».

Круті рецепти для 
ПОЛУНИЧНОГО сезону

СМАЧНО І ЩЕ СМАЧНІШЕ. 
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Відповіді

ТНЕУ запрошує  
на семінар учителів  

і викладачів 
англійської мови  
з трьох областей

У рамках підписаної ліцензійної угоди 
між «Cambridge University Press» іа Терно-
пільським національним економічним уні-
верситетом, на базі навчально-наукового 
центру з вивчення іноземних мов ННІІОТ 7 
червня об 11.00 годині відбудеться науково-
методичний семінар на тему: «Innovative 
approaches to preparation for FCE exam (B2) 
and EIT (external independent testing)». 

Захід, співорганізатори якого – 
«Cambridge University Press» та видавни-
цтво «Лінгвіст» (м. Київ), проводитиметь-
ся для вчителів та викладачів англійської 
мови Тернопільської, Львівської та Івано-
Франківської областей.

Усіх бажаючих просять надіслати до 5 
червня на електронну адресу Центру інозем-
них мов ТНЕУ (centrinozmov@tneu.edu.ua) 
такі дані: прізвище, ім’я, по-батькові; місце 
роботи; е-mail; номер мобільного телефону.

За додатковою інформацією звертатись 
за адресою: м. Тернопіль, майдан Перемо-
ги, 3 (ІІІ корпус, каб. 3107). Тел.: 0352-47-50-
50*13-148; 067-708-73-29.

Відповідно до частини 1 
ст. 7 Закону України від 8 лип-
ня 2010 року №2464-VI «Про 
збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування (далі - Закон 
№2464), платники єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування (далі - ЄВ), 
зазначені у ст. 4 Закону №2464, зо-
крема особи, які провадять неза-
лежну професійну діяльність та 
використовують найману працю, 
нараховують ЄВ на суми нарахо-
ваної кожній застрахованій осо-
бі зарплати за видами виплат, що 
включають основну та додатко-
ву заробітну плату, інші заохочу-

вальні та компенсаційні виплати, 
у тому числі в натуральній формі, 
що визначаються відповідно до За-
кону України «Про оплату праці».

ЄВ для платників, зазначених у 
ст. 4 Закону №2464, встановлюєть-
ся у розмірі 22 відсотки до визна-
ченої ст. 7 Закону №2464 бази на-
рахування ЄВ.

Згідно з частиною 13 ст. 8 За-
кону № 2464, ставка 8,41 відсоток 
визначеної бази нарахування ЄВ 
для працюючих осіб з інвалідніс-
тю, встановлена тільки для під-
приємств, установ, організацій та 
фізичних осіб - підприємців, у тому 
числі ФОП - платників ЄП, в яких 
працюють особи з інвалідністю.

Встановлений частиною 13 ст. 
8 Закону № 2464 перелік осіб, які 
мають право на застосування став-
ки 8,41 відсоток, є виключним і не 
розповсюджується на осіб, які про-
вадять незалежну професійну ді-
яльність, та використовують пра-
цю найманих працівників - осіб з 
інвалідністю.

Таким чином, особи, які прова-
дять незалежну професійну діяль-
ність, нараховують ЄВ на зарплату 
працівників - осіб з інвалідністю у 
розмірі 22 відсотки до визначеної 
бази нарахування ЄВ.

Сектор комунікацій 
Головного управління ДФС  

у Тернопільській області. 

Єдиний внесок для найманого працівника з інвалідністю
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ГОРОСКОП
З 15 по 22 травня

ОВЕН
Вам щастить майже в усьому. Не 

пропустіть такий шанс і заздалегідь 
плануйте свої справи. Знайдіть час і 
для себе, повноцінно відпочивайте та 
правильно харчуйтеся.

 ТЕЛЕЦЬ 
Тиждень обіцяє приємні знайом-

ства, але вони будуть короткими і не-
серйозними. Тому вам варто сконцен-
труватися на кар’єрі. Можливi зустрiчi 
з впливовими людьми.

БЛИЗНЮКИ 
Не бійтеся доносити свої креативні 

ідеї начальству, якщо триматимете їх 

при собі, вас ніхто не помітить. Муза 
сприятиме творчим людям: творіть i 
покажіть, на що ви здатні.

 РАК 
З фінансами буде складно, вам вар-

то економити і записувати великі роз-
рахунки, щоб не потрапити в халепу. 
Що стосується здоров’я, то воно буде 
нестабільним, ваші енергетичні рівні 
коливатимуться.

ЛЕВ 
Вам варто подружитися з колегами, 

щоб знайти спiльникiв у будь-якій не-
легкій справі. Запросіть їх провести з 
вами вихідні — це кращий спосіб зміц-
нити мости в майбутньому спілкуван-
ні.

 ДІВА 
Доведеться iнакше поглянути на 

свої стосунки. Ви звикли до безтурбо-
тних і спонтанних відносин, але час за-
мислитися про серйозного та надійно-
го обранця.

ТЕРЕЗИ 
Ваше життя набере серйозних обер-

тів. Якщо раптом стане нудно, ви за-
вжди можете зробити щось феєричне, 
що надовго запам’ятається, не спусто-
шивши при цьому гаманець.

 СКОРПІОН 
Сім’я для вас буде на першому 

місці. Що ж стосується кар’єри, варто 
вiдповiдальнiше ставитися до своєї ро-
боти. Ймовірно, вас чекає зміна діяль-
ності.

СТРІЛЕЦЬ 
Вірогідні значні фінансові надхо-

дження, але пам’ятайте про економію. 

Радимо зайнятися благодійністю або 
записатися у волонтерську організацію.

 КОЗЕРІГ 
На вас тиснутимуть близькі люди, 

вимагаючи рішучих дій. Це може стосу-
ватися як роботи, так і особистого жит-
тя. Наберіться терпіння i спробуйте по-
ставити все і всіх на свої місця.

ВОДОЛІЙ 
Ймовірно, не обійдеться без жертв, 

але справа того варта. Не бійтеся отри-
мувати задоволення, коли знаєте, що 
можете це собi дозволити.

 РИБИ 
Ви порозумiєтеся з колегами, з 

якими раніше не могли знайти навіть 
спільну мову. У фінансах варто бути 
обачнішими: здорова економія ще ні-
кому не завадила.

Вітаємо! 
Люблячу дружину, дорогу матусю, 

найкращу бабусю,
 Галину Олександрівну

Поліщук
 з с. Великі Вікнини на Збаражчині  

З 65-ювілеєм!
Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота!
Спасибі матусю, що життя дарували,
Спасибі матусю, що ви нас навчали.
Спасибі рідненька за вічну турботу,

За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки мов крила, внучат пригортають.
Здоров’я міцного зичимо щиро,
Радості, спокою, сонечка, миру.
Ласки від Бога, від дітей – тепла,
На многії щасливії літа!

З любов'ю і повагою - 
діти та онуки. 

Вітаємо!
Доброго чоловіка, люблячого батька і дідуся, щиру, хорошу людину

Миколу Гавриловича Горошка
із с. Вікнини на Збаражчині

з 60-річним ювілеєм!

Вітаємо!
Дорогого дідуся, доброго тата і свата

Миколу Васильовича Шкарупу
з Теребовлі

з 70-річчям!

Вітаємо!
Чарівну жінку, добру і щиру людину, інструктора з 

передплати Шумського ЦВПЗ ТДАТ «Укрпошта»
Марію Петрівну Гірченко

з гарним ювілеєм!
Летять роки, мов чайки над водою,
І разом з ними доля непроста,
Наперекір всьому – лишайтесь молодою,
Живіть у мирі й радості – до ста!
Отож, бажаєм затишку й здоров’я,
І усмішок, бадьорості та сил,
Щоб Ви були найкращою у світі,
Щоб Ви були щасливою завжди!
Небесна Ненька хай святим покровом
Освятить кожну мить життя,
Нехай Господь дарує ласку 
На многії і благії літа!

З повагою – і вдячністю – колектив газети «Наш ДЕНЬ».

У цей святковий, у чудовий час,
Ви прийміть вітання найкращі від нас!
Здоров’я хай буде міцним, як граніт,
І щастя крокує із Вами сто літ!
Хай сонце зігріє прийдешні літа,
Хай ніжна усмішка осяє уста,

Хай горе обходить завжди стороною, 
А щастя приходить і ллється рікою.
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує веселі і многії літа!
З повагою – доньки й сини, внуки Остап та 

Оленка, свати Марія і Петро

Хай рясніють літа, колосяться жита,
Зеленіють луги, вміло скошені,
Хай  радіє земля, хай сміється душа
І далеко хай буде до осені.
Хай майбутні літа, мов у казці пливуть,
Сумувати за цим не годиться,
Хай здоров’я вони і добро принесуть,
І задумане все хай здійсниться!
Нехай Господь і Матінка Пречиста

Вам не впускають горя на поріг,
Щоб внуків до вінця благословити
І правнуків діждатися своїх!
Хай Бог береже Вас ще років багато
На щастя усім нам, на радість крилату!

З любов’ю і повагою - дружина Галина,
 сини Юра й Іван, невістки Марійка і Галя, 

внучки Софія і Мар’яна, внук Максим і 
сім’я Дубових.  

Вітаємо!
Дорогу донечку, добру дружину, 
люблячу маму і бабусю, сестру 

та сваху
Софію Теодорівну Вовк

з Тернополя
з 60-річчям!

У Тебе нині славна дата,
Прожито стільки щедрих днів,
Отож, вітаєм Тебе щиро,
Бажаєм сотню світлих літ!
Хай кожен день дарує радість,
Хай сонце світить з висоти,
Роки ніколи хай не старять 
І не приносять в дім біди!
Хай усміхається щасливо доля,
І обминає хай журба,
Бажаємо Тобі на видноколі
Благополуччя, миру і добра.
А ще – тепла і спокою, й любові,
Хай не міліє в серці доброта,
Нехай Господь пошле Тобі здоров’я
На многії і благії літа!
З повагою і любов’ю – тато Теодор, мама Ярослава, чоловік Василь, 

сини Михайло, Віталій, Андрій з сім’ями, онуки Яринка, Веронічка, 
брат Василь, сестри Галя, Люба з сім’ями, брати Мирон, Ігор, 

Дмитро з сім’ями, Зоряна і Дмитро Гнецько з Михайликом, Олена і 
Тарас Кузів з Марічкою та Софійкою, сват Михайло і сваха Ліда.  

У Козівській 
загальноосвітній 
школі І-ІІІ ступенів 

№1 вже два роки тривають 
ремонтні роботи. 

У 2017 році тут реконстру-
ювали дах, а в 2018-у розпо-

чали реалізацію проекту енер-
гозбереження. Йдеться про 
капітальний ремонт частин 
перекриття, системи опален-
ня, водопостачання і водовід-
ведення та утеплення фасадів. 
Минулоріч на оновлення за-

кладу виділили з Державного 
фонду регіонального розви-
тку понад 6 мільйонів гривень. 
Сьогодні ремонтні роботи про-
довжуються. Школа стала опо-
рною у 2016 році. Зараз тут на-
вчається 531 учень. 

Козівські школярі навчаються 
в оновленій школі




