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Погода в Тернополі й області
20 лютого - хмарно, дощ,
температура повітря вночі 2-3,
вдень 4-6 градусів тепла. Схід
сонця - 7.15, захід - 17.46.
21 лютого - хмарно, можливий дощ, дощ зі снігом, тем-

пература повітря
вночі 1-3, вдень
4-5 градусів тепла. Схід сонця 7.14, захід - 17.48.
22 лютого - хмарно з прояс-

ненням, уночі сніг, температура повітря вночі 1-5, вдень 3-4 градуси морозу. Схід сонця
- 7.12, захід - 17.50.
23 лютого - ясно,
без опадів, температура повітря вночі 5-7, вдень 4-5 граду-

Цегельний завод с.Олексинці
(Борщівського р-ну)
запрошує  пресовщиків  механіків
на роботу:  кочегарів
 різноробочих
Заробітна плата - від виробітку.
Гарантуємо
вчасну оплату
праці!

+38 (067) 351 67 79

Сучасні інноваційні технології

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

сів морозу. Схід сонця - 7.10, захід - 17.51.
24 лютого - хмарно, можливий сніг, температура повітря
вночі 5-6, вдень 2-3 градуси морозу. Схід сонця - 7.08, захід - 17.53.
25 лютого - хмарно, без
опадів, температура повітря

вночі 3-4 градуси морозу, вдень
0-1 градус тепла. Схід сонця 7.06, захід - 17.54.
26 лютого - хмарно, можливий сніг, температура повітря вночі 0-1, вдень 0-1 градус тепла. Схід сонця - 7.04, захід - 17.56.
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Тема тижня

«Більше 11 млрд грн. від розмитнення «євроблях» вже надійшли
до бюджету і будуть спрямовані на індексацію пенсій» – Президент

П

резидент Петро
Порошенко під час
робочої поїздки
до Івано-Франківської
області наголосив, що
держава має робити
все задля забезпечення
найвразливіших
верств населення,
зокрема пенсіонерів.
Він зазначив, що
вже зараз для цього
використовуються всі
можливі інструменти.
Як один із прикладів Глава держави назвав рішення
про спрямування коштів від роблях» до Пенсійного фонду, індексацію пенсій.
Президент нагадав про
розмитнення так званих «єв- що дає можливість провести

СТЕПАН БАРНА: «Програми
підтримки агропромислового
комплексу продовжаться
і в 2019-ому»

А

гропромисловий
комплекс є
локомотивом
розвитку економіки. 70%
валового внутрішнього
продукту Тернопільської
області складає АПК. Тому
без співпраці в цьому
напрямку нам не обійтись.
На цьому наголосив голова
облдержадміністрації
Степан Барна під час Ради
регіонального розвитку у
Заліщицькому районі.

чергу розширення, створення
нових потужностей, нових садів, тваринницьких комплексів.
Торік загалом в Україні на АПК
було спрямовано 6 млрд. грн.», –
зазначив голова ТОДА.
Крім того, за три роки в області створили 81 сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. У 2019 році також
передбачена підтримка в державному бюджеті на АПК, і ця
підтримка має мати всеохоплюючий характер. «Тому запрошую
усіх включитися до цього про«Мені приємно констатувати, цесу, щоб дати людям роботу на
що торік майже на 8 млрд. грн. селі», – звернувся до усіх присутінвестицій у сфері АПК було ре- ніх на Раді регіонального розвиалізовано проектів, і це в першу тку Степан Барна.

Купили неякісний товар – пишіть скаргу
Щоб забезпечити належний
рівень захисту прав споживачів у Тернополі, на базі міського
управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Тернопільській області створили консультаційний центр.
У новоствореному центрі жителям міста роз’яснюватимуть законодавство у сфері захисту прав
споживачів та допомагатимуть у

випадках придбання неякісного
товару чи отримання неналежної
якості послуги.
У Держпродспоживслужбі зазначають, аби покращити якість
продукції і послуг, необхідно писати заяви і скарги, які можуть стати
офіційною причиною перевірок.
Консультаційний
центр
розташований за адресою:
м.Тернопіль, вул. Текстильна, 6.

складності, які виникли із вирішенням питання щодо розмитнення автомобілів на європейських номерах, що були
ввезені в Україну із порушенням митного та податкового
законодавства. «Нам тоді сказали: ви не зберете навіть одного мільярда. Ніхто не буде
розмитнювати», - зауважив
він.
«Знаєте, яка ситуація зараз? Уже більше 200 тисяч
автомобілів розмитнено, а до
Пенсійного фонду надійшло 11
мільярдів гривень станом на
зараз. Так треба працювати», наголосив Президент.

«А тепер я вас питаю: а куди
ми ці 11 мільярдів Пенсійного
фонду маємо спрямувати? На
індексацію пенсій. Щоб нікуди воно більше не йшло, тому
ми і направили їх у Пенсійний
фонд. Кому? Тим, хто має найменші пенсії, на рівні мінімальної», - констатував Петро
Порошенко.
«І в першу чергу ми маємо
зробити це там, де не змогли
проіндексувати у 2015-2016
роках. Бо ті, хто отримує мінімальну пенсію, ні в 2015 році,
ні в 2016 році індексації не
отримали, бо всі кошти йшли
на армію», - додав Президент.

Замість субсидій – готівка
для оплати комуналки

У

же з березня українцям
виплачуватимуть
субсидію готівкою. Всі,
кому призначено, отримають у
березні «живі гроші» для оплати
комунальних платіжок за лютий
2019 року. Відповідно, у квітні
прийдуть кошти для розрахунку за
спожиті у березні послуги, у травні
– за квітневу комуналку.
- У Тернопільській області понад 115
тис. осіб користуються субсидіями на
житлово-комунальні послуги, - зазначив
голова Тернопільської ОДА Степан Барна.
- Впродовж минулого року субсидій оформили на суму 1 млрд. 651 тис. грн., що означає – в середньому одна родина отримала
субсидію на суму 1 100 грн.
Що ж стосується готівкової форми субсидії, то, за словами очільника області, вже
в березні домогосподарства, яким субсидія
була нарахована до 31 грудня 2018 року,
отримають готівку для оплати комунальних послуг за лютий 2019 року.
- Одержувачам субсидій не потрібно буде
щомісяця сплачувати свій обов’язковий
платіж окремо за кожен вид послуги, а
необхідно самостійно сплачувати вартість
фактично спожитої послуги, використовуючи кошти субсидій отримані готівкою,
- пояснює Степан Барна. – Хто ж не сплачу-

ватиме комунальні послуги за рахунок субсидії, втратять можливість її отримувати.
Оплата комунальних платежів після
20 березня не впливатиме на субсидію наступного місяця. Однак, якщо станом на
травень 2019 року у домогосподарства
буде прострочена понад місяць заборгованість за послуги понад 340 гривень, субсидію на новий період 2019–2020 рр. не призначатимуть.
За словами директора департаменту
соцзахисту населення ОДА Вадима Боярського, людям, які одержують пенсії, виплата готівки буде здійснюватися Мінсоцполітики через Пенсійний фонд України.
Кошти одержувачі пенсій отримають або
на власну картку, або їх доставлять на пошту. Пенсіонери отримають допомогу від
держави у березні разом із пенсією. Ті громадяни, які отримають пенсійні виплати
через інші банки, відповідно зможуть зняти свою субсидію безпосередньо у банкоматі цього банку. Тим, у кого немає пенсійної картки, субсидію разом із пенсією
доставить Укрпошта. Решта субсидіантів
зможуть отримати субсидію з 12 березня
у найближчому відділенні Ощадбанку за
пред’явленням паспорту та ідентифікаційного коду. Одночасно з виплатою грошового переказу кожному одержувачу субсидії
буде відкрито персональний банківський
рахунок, на який перераховуватиметься сума субсидії у
квітні та травні.
Повномасштабна монетизація, повідомляють в Тернопільській ОДА, запрацює уже
з 1 жовтня 2019 року. Тоді кожен, хто є одержувачем житлової субсидії, отримуватиме
за результатами опалювального сезону готівкою все, що
було заощаджено. При цьому правила надання житлових субсидій не змінюються.
Розмір допомоги й надалі
залежатиме лише від двох
факторів - від розміру витрат
на комуналку та від доходів
громадян. Змінюється лише
алгоритм її виплати.
Юлія ТІЩЕНКО.
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Відійшов у вічність
відомий священик

Перестало битися серце

Анатолія Зінкевича

О

тця Анатолія, настоятеля
Свято-Троїцького духовного
центру Данила Галицького,
що у Тернополі, знали в усій
Україні. Один з творців Помісної
Православної Церкви України,
він був активний не лише в
релігійному, а й у громадському
житті.
Попрощатися зі спочилим настоятелем
і віддати останню шану прибули ієрархи та
духовенство інших єпархій, очільники Тернополя та області, парафіяни. Поховали священика на території Свято-Троїцького духовного центру.
Анатолій Зінкевич народився 26 вересня 1953 року в селі Лосятин Кременецького району. Навчався у Кременецькому сільськогосподарському технікумі, Київському
інституті народного господарства. Закінчив
Ленінградську духовну семінарію та Московську духовну академію. 16 років провів
у Почаївській Лаврі, потім був настоятелем
парафій на Лановеччині та в Тернополі.
Отець Анатолій був не лише добрим пастором. Він був справжнім борцем за духовну
та політичну незалежність України, символом відродження і розбудови Українського
православ’я, незалежного від Москви.
Сан священика обрав і брат отця Анатолія – митрополит Луцький Михаїл. Він був
молодший на 14 років, свого часу теж сприяв у розбудові УПЦ КП в області.
В інтерв’ю отець Анатолій зізнавався,
що встигав робити так багато, адже мав надійний тил - сім’ю. Його завжди підтримувала дружина Наталя, п’ятеро синів і дочка.
Троє синів отця Анатолія теж вирішили продовжувати шлях батька і обрали священичий сан. Симеон сьогодні – єпископ Дніпровський і Криворізький, ієромонах Ісаакій також служить у Дніпрі. Священик Миколай
був поруч з батьком у Тернополі.
Настоятель розповідав, що старші діти
мешкають окремо, але часто приїжджали в
гості відвідати батьків. І обов’язково збиралися всі разом на Великдень.
Як стало відомо після смерті священика,
він продовжував учитися – два останні роки
був магістрантом історичного факультету

Священик відійшов у вічність після
важкої та виснажливої хвороби.
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
У закладі розповіли, що через хворобу
отець Анатолій не зміг власноруч отримати
заслужений диплом з відзнакою, якого так
прагнув. У день вручення перебував в лікарні, а наступного дня помер...
Отця Анатолія знали як мудрого наставника. Енергійний і позитивний, він випромінював віру та вселяв надію у багатьох людей. Для кожного знаходив слова розуміння
і підтримки. Колектив газети «Наш ДЕНЬ»
також щиро сумує з приводу передчасної
смерті отця Анатолія і приєднується до всіх
співчуттів його рідним і близьким.
Нехай там, у Вічності, буде легко і світло
Вашій душі, всечесний отче.
Фото з відкритих джерел.

Фото Іванки Гошій (Нова Тернопільська газета)

І залишився
тільки спомин

Гірка звістка про непоправну втрату сколихнула Тернопільщину: 13 лютого, на шістдесят
шостому році життя пішов від
нас у засвіти настоятель СвятоТроїцького духовного центру –
люблячий батько, досвідчений
священик, справжній патріотукраїнець отець Анатолій Зінкевич.
Невблаганна смерть забрала вірного сина Православної Церкви
України, який все життя з честю виконував місію духовної опіки, славлячи
Бога, сіючи в людські душі світле, вічне - добрі зерна Божої любові.
З великим смутком ми сприйняли
смерть дорогої для нас людини, адже
настоятель Свято-Троїцького духовного центру о. Анатолій Зінкевич був
достойним і ревним священиком, добрим, щирим порадником і духовним
батьком для всіх нас. І хоч доля не стелила перед ним широких доріг, о. Анатолій відкидав життєві негаразди, долав труднощі і невтомно трудився,
щоб разом зі своїми учнями-братами
сходинка за сходинкою підніматися на
священичий олімп. Він по-особливому
любив життя, трепетно цінував час,
не марнував жодної хвилини. Завдяки
несхитній наполегливості та любові
до людей, виховав не одне покоління
вірян, допоміг розв’язати тисячі проблем, навчив вирішувати життєві питання через молитву до Господа...
І враз його не стало. Якось раптово

зупинилося любляче серце, обірвалася невиведена до кінця формула життя вічного та праведного... Не вистачає
слів, щоб передати смуток, який чорним крилом торкнувся не лише рідних
і близьких, а й усіх тих, кого знав, поважав, цінував. Полум’я болю обпікає
душу від думки, що вже ніколи о. Анатолій не помолиться за нас, не випросить
в Господа захисту і опіки для друзів. Не
почуємо його мудрої поради, не відчуємо надійної підтримки, не побачимо
відкритого погляду й щирої усмішки.
Нестерпний біль і невимовна туга не
покидає усіх, хто знав настоятеля.
Краються від болю наші серця.
Глибокою є непоправна втрата.
Хай Милосердний Господь упокоїть душу покійного отця Анатолія, вірного трудівника у Своєму винограднику, в оселях праведних. Нехай земля буде йому пухом, а спогади про
нього назавжди залишаться в наших
серцях.
Вічна йому пам'ять.
Зі щирою скорботою і світлою
пам’яттю...
О. Караванський,
А. Крисоватий,
В. Коломийчук,
Я. Карпик,
І. Курницький,
М. Лазар,
В. Лило,
І. Попадинець,
В. Щиренко,
І. Юхимець,
П. Ясній.
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Спростовуємо міфи про Анатолія Гриценка:

Політична реклама

К

Міф №1. Гриценка
начебто спонсорує
Пінчук

У реальності жодної матеріальної допомоги від Віктора
Пінчука Анатолій Гриценко не
отримував і не отримує. Цю інформацію політик вчергове підтвердив в ефірі програми HARD
з Наталією Влащенко. Перевірити це твердження можна дуже
легко – на сайті Національного агентства із запобігання корупції. Оскільки дані про фінансування як політичної партії «Громадянська позиція», так
і кандидата в президенти Анатолія Гриценка є у вільному доступі та жодним чином не приховуються. «Зараз класне законодавство, я сказав би жорстке,
але класне - ніхто не приховає,
звідки беруться гроші. Якщо раніше ЦВК контролювала це під
час виборів, то зараз у НАЗК щоквартальний звіт», - наголосив
політик.
Насправді підтримати Анатолія Гриценка може кожен
українець. Лідер «Громадянської позиції» цього не приховує. Навпаки, він – один з небагатьох кандидатів у президенти, який збирає гроші на свою
виборчу кампанію за допомогою технології краудфандінгу. Тобто, збору коштів від всіх
охочих, під певну ідею, за допомогою мережі Інтернет. На своїй сторінці у соціальних мережах політик розмістив реквізити, завдяки яким можна направити кошти для підтримки його
виборчої кампанії. За таким самим принципом проходить фінансування виборчих кампаній
у США, у більшості країн Євросоюзу.
Розмір внеску може бути і 50
гривень, і 500, і 10000 – все залежить від бажання та можливості самого громадянина. Однак, є й законодавчі обмеження
на таке фінансування: сума внеску на підтримку партії від фізособи протягом року не може
перевищувати 400 мінімальних
зарплат. Максимальна сума внеску юрособи – 800 розмірів мінімальної зарплати. А отже, говорити про те, що Гриценка фінансує хтось один, буде відкритою
маніпуляцією. А чи чули громадяни, звідки беруть кошти опоненти Анатолія Гриценка? Питання відкрите.

Більш того, активну роль у
виборчій кампанії політика відіграють волонтери. Команда Анатолія Гриценка заснувала всеукраїнський волонтерський рух, який має назву #ЧеснихБільше. Заклик приєднатись
до команди волонтерів політик
також оприлюднював на своїй
сторінці у Facebook. «Якщо Ви
поділяєте наші принципи і цінності, маєте час і бажання, долучайтеся до нашої команди, обирайте напрям і формат спільної
роботи – і працюймо разом! Разом ми швидше й ефективніше
змінимо і владу, і країну!», - написав Гриценко. До руху #ЧеснихБільше вже приєднались тисячі небайдужих громадян, прихильників Анатолія Гриценка,
які готові витратити кілька годин особистого часу на день,
аби зробити свій вклад у перемогу на виборах чесного кандидата.

Міф №2.
Звинувачення
у розпродажу
техніки

Тема начебто наявності порушень у продажі військового
майна під час перебування на
посаді міністра оборони є однією з «найулюбленіших» маніпуляцій чинної влади. Хоча насправді для таких тверджень
немає жодних підстав. Процедура продажу військового майна у 2005-2007 роках не дозволяла міністру оборони одноосібно ухвалювати рішення про
продаж техніки - їх затверджував Кабінет Міністрів, перелік
техніки формував Генеральний
штаб ЗСУ. «Міністр оборони немає і не мав права продавати нічого. Хтось говорить, що продав
за заниженими цінами, але ціну
продажу погоджує Міністр економіки. Коли був Майдан і я мав
депутатську недоторканність,
мене запрошували в прокуратуру. Я йшов і давав покази, я не
знав, чи мене випустять назад,
але я йшов, бо я розумів, що мені
нема чого приховувати», - пояснює Анатолій Гриценко.
Він додав, що згодом, для
того, аби припинити маніпуляції на цю тему з боку представників влади, він сам ініціював
звернення до Генпрокуратури. «Я через адвоката офіційно

де живе та
за чий рахунок
йде на вибори?

андидат у президенти України Анатолій Гриценко ставить перед собою
амбітні цілі: знищити олігархат в Україні та привести до влади чесних людей.
Звісно, така мета дратує та навіть лякає багатьох чинних представників
влади та олігархічного бізнесу, які сьогодні наживаються на державних ресурсах
України. А отже, чим вищі рейтинги Анатолія Гриценка, тим більш активно
політика намагаються очорнити його опоненти. Так народжуються міфи про
кандидата в президенти. Найпоширеніші з них - фінансування на виборах від
олігархів, зокрема від Віктора Пінчука, звинувачення у продажі військової
техніки, придбання дачі в Конча-Заспі під Києвом за державні гроші. Тож далі ми
спростуємо три найпопулярніші з них та з’ясуємо, на чиєму боці правда.
звернувся в Генеральну прокуратуру з запитом, чи є хоч одне
провадження порушене проти мене, чи є хоч одне рішення,
що я звинувачений чи підозрюваний. Письмова відповідь є на
моєму сайті, де чітко написано
– немає!», - наголосив політик.
Те, що звинувачення представників чинної влади є брехливими, підтверджують і рішення українських судів. 28 січня 2019 року Дніпровський районний суд Києва визнав недостовірною інформацію, яку поширював народний депутат від
фракції БПП Олександр Бригинець про те, що екс-міністр оборони під час роботи на міністерській посаді продав військового майна більш ніж на 1,3 млрд.
грн. «Їх бруд проти мене (знищив, розпродав) визнаний недостовірним і таким, що принижує мою честь, гідність та ділову репутацію. Бригинця суд змушує спростувати поширений
проти мене бруд і стягує з нього
в мою користь судовий збір. Рішення при цій владі, яка думає,
що контролює все і вся - справедливе, а тому безпрецедентне», - написав тоді на своїй сторінці у Facebook Гриценко. Політик продовжує відстоювати
свою ділову репутацію в українських судах.
Пригадуючи
«міністерський» період Анатолія Гриценка, слід зазначити, що він
був дійсно нестандартним для
України міністром оборони. Не
користувався міністерською дачею і урядовою лікарнею «для
обраних» у Феофанії. Першим
серед міністрів почав оплачувати використання службового автомобіля і перельоти членів родини. Жоден з його кумів
не отримав посади у Міноборони. «Я прийшов у Міністерство
полковником – полковником і
пішов, бо головне – справа, а не
зірки на погонах. Єдине, про що
шкодую – не встиг зробити реформи в армії незворотними.
Але ми це виправимо. З вашою
допомогою. Після перемоги наведемо порядок і в армії, і в державі», - говорить Анатолій Гриценко.

Будинок, у якому мешкає Анатолій Гриценко у Києві.

Міф №3. Житло
у Конча-Заспі
за кошти держави

Опоненти Гриценка намагаються приписати йому незаконні статки, так народився
міф про те, що начебто політик
придбав дачу у Конча-Заспі за
державний кошт. Згідно з даними декларації кандидата в президенти Анатолія Гриценка, у
нього немає власної квартири
чи нерухомості, він сам володіє
лише автомобілем Volvo XC90
2013 року випуску і гідроциклом Yamaha. Вся нерухомість
родини перебуває у власності
його дружини – відомої української журналістки Юлії Мостової. Зокрема, квартира у Києві
та дача у Конча-Заспі.
Тож опоненти Гриценка
звинуватили його у тому, що
він ледве не все майно записав на дружину, аби приховати статки. Але пояснюється це
також дуже просто. У Анатолія Гриценка немає власної нерухомості не тому, що він щось
приховує, а тому, що все майно
він залишив першій дружині
та їхнім спільним дітям. «Після
першого шлюбу я залишив все
колишній дружині і двом дітям,
включаючи машину, гараж і все
інше», - пояснює політик. З другою дружиною Юлією Мостовою вже багато років вони живуть у звичайній квартирі панельного будинку у спальному районі столиці – Голосієво.
«Коли ми з Юлею одружилися,
вона до того там (в квартирі на

Голосієво у Києві) жила кілька десятків років», - відзначає
Анатолій Гриценко.
Він додав, що дачу в КончаЗаспі, якою сьогодні володіє
родина Гриценка, придбала
його дружина Юлія Мостова у
2003 році. На початку 90-х років та пізніше вона працювала
в агентстві France-Presse і мала
достатній дохід для того, аби
придбати нерухомість. Таким
чином, дача родини Гриценків з’явилась ще за два роки до
того, як він став міністром оборони. «Я тоді, під час служби,
отримував зарплату 10 доларів, а їй (дружині – ред.) платити 1,5 тисячі доларів. У неї були
для цього абсолютно нормальні гроші. Коли я став міністром,
на нашій дачі побували три всеукраїнські канали. Вони все бачили, і їм чітко було сказано,
що це майно було придбано ще
у 2003 році. Отримавши посаду
міністра два роки потому, я одразу ж задекларував це майно,
і робив це протягом наступних
років», — розповів в ефірі програми HARD із Влащенко на телеканалі ZIK Гриценко.
Займаючи різні посади в
державі впродовж політичної кар’єри, Анатолій Гриценко завоював репутацію порядної людини та принципового й
ефективного керівника. Як би
не намагались очорнити політика його опоненти, це буде
марним, тому що чесність – це
його спосіб життя.

Андрій СОКОЛОВСЬКИЙ.
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20 ЛЮТОГО – День Героїв Небесної Сотні
П

’ять років тому у серці
нашої держави, на
головному майдані Києва,
сталися події, які змусили
усіх українців переоцінити
власне життя та життя країни.
У лютому 2014 року під час
сутичок між тими, хто піднявся
проти диктатури, та силовиками
загинули понад сто сміливців.
Розстріл активістів Майдану
став одним з найтрагічніших
етапів сучасної історії України.
Своєю жертовністю та мужністю
вони зруйнували, знесли диктаторський режим. В ім’я незалежності, в
ім’я відновлення людської гідності Ге-

рої Небесної Сотні пожертвували життям. Перемога Революції Гідності – перший зірваний, давно виплеканий план
Кремля щодо упокорення України, поступового перетворення її у підімперську колонію.
Здавалося б, зло подолане. Та ті, хто
віддавав накази розстрілювати беззбройних людей, далі засилають свої
війська на нашу землю. Проти них,
терористів та окупантів, стали мужні
українські вояки. Самовідданість і жертовність лицарів Майдану пробудили
патріотичний дух нашого народу та показали усім, що є цінності, дорожчі навіть за власне життя.
20 лютого в Україні є днем скорбо-

ти, пам’яті, днем задуми над тим, заради чого боролися і що відстоювали ті
хлопці та дівчата на Майдані Незалежності у Києві, чого прагнули і за що поклали своє життя. Вони – наша совість і
наше сумління.
Маємо добре усвідомити той гіркий урок боротьби. Перед світлою
пам’яттю Героїв Небесної Сотні маємо
робити усе, щоб не допустити більше
ніколи подібного, продумувати кожен
крок, зважити свій вибір, щоб зберегти
Україну, зробити її міцною, демократичною та процвітаючою.
Слава Україні! Героям слава!
Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

НЕБЕСНА СОТНЯ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ:

не маємо права забути

Василь Аксенин
народився 4 лютого
1962 року в селі Литячі Заліщицького
району. Останні роки
проживав у Чернівцях.
Він був важко поранений у Києві під
час розстрілу демонстрантів 20 лютого.
Того дня від ранку не було телефонного зв’язку, а потім рідним подзвонили з
лікарні: «Поранений…». Травми отримав майданівець дуже важкі: була пробита черевна порожнина, пошкоджена
тазостегнова кістка. Василь переніс
кількагодинну операцію. Наприкінці
лютого його відвезли до Польщі на лікування. У Польщі від отриманих ран
він помер.
Войтович Назар
- наймолодший воїн
Небесної сотнi. Народився у селі Травневе Збаразького району. Єдина дитина
в сiм'ї. Вiн навчався
на третьому курсi
Те р н о п i л ь с ь к о г о
кооперативного коледжу. Мрiяв стати
дизайнером, любив малювати. Часто зображав козакiв, калину, тризуб, мав дуже
добрi оцiнки з історії, цiкавився природознавством, любив їздити на екскурсiї.
Мрiяв мандрувати, пiзнавати, завжди
хотiв бути в центрi всiх подiй.
Ще в середу, 19 лютого, Назар був на
парах, а ввечерi мав вiднести до автобуса, що їхав на Київ, речi для друзiв i
троюрiдного брата, якi в цей час перебували на столичному Майданi. У четвер вранцi його близьким зателефонували i повiдомили, що Назар убитий.
Коли вчителі хлопця спробували додзвонитися за його номером, то почули від жiнки-волонтерки: тіло Назара у
Михайлiвському соборi. Виявилося, що
він не мав нiкуди їхати. Та в останню хвилину вирушив на Майдан.
20 лютого Назар загинув на барикадах вiд снайперського пострiлу. Куля влучила в щоку. На момент вбивства йому
було всього 17 років.

П’ять років тому, 18-20 лютого, у Києві пройшли найбільш масові з початку
Євромайдану сутички мітингарів і силовиків. Наслідком тих подій стали масові вбивства мирних протестувальників у центрі європейської столиці, втеча
з країни президента України Віктора Януковича, анексія Криму та затяжний
конфлікт на Сході держави.
Цими днями Тернопільщина разом зі всією Україною вшановує пам’ять загиблих Героїв Майдану. Небесна сотня – це не просто сотня розстріляних режимом людей. Небесна сотня – це понад сто українців, які віддали своє життя за
найбільші цінності людства.
Скількох героїв Небесної сотні ми знаємо поіменно?
Серед них є і наші земляки – Василь Аксенин, Назар Войнович, Устим Голоднюк, Олександр Капінос, Ігор Костенко, Василь Мойсей і Тарас Слободян. Згадаймо разом історії цих хлопців і особистий подвиг кожного з них.
У рідній школі хлопця відкрили музей Героя Небесної сотні, де зберігаються
речі, які були з ним на Майдані.
Устим Голоднюк
родом зі Збаража.
Йому було 19 років.
У ніч на 30 листопада 2013 року під час
розгону студентського Майдану Устиму
розбили голову. Тоді
наклали 12 швів.
Незважаючи ні на
що, він повернувся.
Знайомим сказав, що нічого не боїться і
буде на Майдані. Але «небо впало».
«Рабів до раю не пускають», - такими
є останні слова, які залишив на своїй сторінці в соцмережі Устим. Хлопець навчався у Бережанському агротехнічному інституті, а перед тим закінчив Львівський
військовий ліцей імені Героїв Крут. Мріяв
відкрити свою справу, жити гідно, заробляти добре, аби забезпечувати майбутню сім’ю. На Майдані був від 21 листопада, майже постійно. Заїжджав додому на
два-три дні - і знову до Києва. Того дня,
коли хлопець загинув, батько приїхав по
нього до Києва, аби забрати додому перепочити. Близько дев’ятої ранку поговорив із сином по телефону, просив бути
обачними. Уже об 11-й годині вони мали
рушати в дорогу. Устим сказав побратимам: «Ще один раз йду в атаку - і додому». 20 лютого снайпер поцілив Устимовi
Голоднюку в голову - просто в блакитну
каску миротворця ООН…
У його честь відкрили меморіальну
дошку на фасаді рідної школи, а також
музей, куди передали його особисті речі.

Міська рада присвоїла Устиму звання
почесного жителя міста Бережани (посмертно).
Олександр Капінос – 29-річний
фермер з Кременця, мав наречену, з
якою зустрічався
на Майдані. У 2012
році витримав 12
днів без їжі на знак
протесту
проти
«мовного закону».
Любив працювати
на землі, також організовував патріотичні табори для дітей і молоді, створив
власну громадську організацію. На Майдан Сашко їздив періодично. «Було стільки скепсису щодо майбутнього Майдану:
люди могли розійтися, його могли розігнати. Але Сашко вірив тільки в добре»,
– розповідала журналістам його подруга
Оксана. Під час сутичок на Грушевського 18 лютого Сашко був сильно поранений. Його госпіталізували, але в лікарні він помер. У рідному селі збудували
пам’ятник Герою, а його іменем назвали
рідну школу.
Ігор
Костенко - 22-річний активіст
Майдану.
Був
студентомгеографом і спортивним журналістом.
Також хлопець був
активним редактором української Вікіпедії, написав понад
280 статей, зробив
понад 1600 реда-

гувань. Був убитий 20 лютого в районі
Жовтневого палацу. За словами його
друга Володимира, який переносив тіло
Ігоря, його ноги були побиті «так, що їх
можна було зав’язати на вузол». Хлопець
– родом з села Зубрець Бучацького району. Ігоря Костенка було посмертно визнано кращим вікіпедистом та освітянином
року.
Василь
Мойсей навчався на
четвертому курсi в
унiверситетi
розвитку
людини
«Україна». Мав здобути спецiальнiсть фiзична реабiлiтацiя.
Василя побратими
згадують як веселого, товариського
хлопця. Приїхав на Майдан у Київ у ніч з
18 на 19 лютого. Вранці 20 лютого на Інститутській вулиці у нього влучив снайпер. Хлопця не врятувало те, що він був
у цивільному бронежилеті. За словами
побратимів, коли його витягнули з поля
бою, останнiми його словами були: «Я
всiх вас люблю». Помер хлопець у 17-й
лікарні Києва від вогнепального поранення у груди. Друзі згадують, що він
був щирий, веселий, любив подорожувати мiстами України зi своєю коханою.
Його брат - священик, і Василь теж був
вiруючою людиною. Мама i сестра, якi
працювали за кордоном, не раз пропонували йому поїхати до Iталiї. Проте хлопець був переконаний, що робити Європу слiд в Українi. Казав, що варто скинути
злочинну владу, i тодi українцi заживуть,
як у вiльнiй, цивiлiзованiй європейськiй
країнi. Василь місяця не дожив до своїх
22 років.
Тарас Слободян
народився 10 грудня
1982 року. Жив у Тернополі. Точної дати
смерті активіста не
встановлено. Хлопець перебував на
Майдані у Києві, проте, потім безслідно
зник (з грудня місце
перебування було
невідоме). Його закатоване тіло знайшли аж у березні на Сумщині в лісі.
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Віктор ЗАБІГАЙЛО, голова Тернопільської
обласної організації політичної партії «Основа»:

«РОЗДУМИ ВГОЛОС»
Л

Обговорення інтерв’ю
з Тарутою в студії Гордона

ідер нашої партії Сергій
Тарута дав інтерв’ю Гордону,
в якому відповів на всі
запитання скептиків і дуже чітко
та однозначно пояснив і основні
елементи своєї передвиборної
програми, і розповів про те, хто
для нього та «Основи» союзники в
нинішній політичній ситуації.
Сергій .Олексійович представив також своє бачення того, якими людськими
якостями повинен володіти новий президент України.
«Щодо людських якостей, то це повинен бути ефективний управлінець. Повинен бути порядний, вольовий, жорсткий
у прийнятті рішень, але головне, щоб у
нього було чітке уявлення, яку країну ми
будуємо. І тут дуже важливо, щоб у нього
була репутація достатня для того, щоб
об’єднувати крану. Тому що зараз це дуже
важливо: об’єднати українців, об’єднати
бізнесменів, підприємців, політиків навколо майбутнього держави», - сказав
Тарута.
Він пояснив, завдяки чому буде напередодні виборів рости його президентський рейтинг. На думку Тарути, найважливіший фактор майбутніх виборів – це
виборці, які ще не визначилися. Вони не
хочуть голосувати за «старих» політиків

і шукають достойного кандидата серед
нових облич.
«Я вважаю, що в Україні достатньо розумних людей, які сьогодні не визначилися. Ми бачимо, що більше 20 відсотків не
визначились. Вони не хочуть голосувати
за старих політиків, але тепер важливо,
щоб вони розібралися в нових політиках.
А їх дуже багато. 9 людей подали документи для участі в цих змаганнях. Зрозуміло було, що залишиться 40-50. І тепер
важливо, щоб українці розібралися, хто
говорить, а хто справді знає, робив і може
зробити, у кого для цього є компетенція. І
я сподіваюся, що мільйони українців зроблять правильний вибір. Не емоціями, не
серцем, як це часто робиться, а зроблять
вибір розумом», - наголосив Тарута.
Він розповів про те, як буде формувати
свою команду, коли він і партія «Основа»
прийдуть до влади.
«Є пропозиція по три людини на кожну
посаду, і дуже важливо, щоб потім кращих
із цих трьох не тільки за моєю рекомендацією, а й через процедуру парламенту назначили. Але я гарантую, що кожен із них
професіонал, порядний і патріот. Це те, що
необхідно нашій країні, особливо, що стосується позицій генпрокурора, керівників
СБУ, Міністерства оборони, начальника
Генерального штабу, МВС. Це дуже важли-

ві позиції для дотримання безпеки, внутрішньої, зовнішньої. Але дуже важлива і
команда прем’єра, команда уряду. Багато,
хто сьогодні не планує прийти до влади,
під мою репутацію готові залишити свої
улюблені справи», - розповів політик.
Прокоментував Тарута і те, хто фінансує його передвиборчу кампанію.
«Значну частину особисто я фінансую
із сім’єю. І що дуже важливо, величезна
кількість людей, які повірили в команду
«Основи», які розуміють загрози для крани й що необхідно сьогодні об’єднатися
для того, щоб дійсно розум переміг і ми
могли сформувати правильну коаліцію
в парламенті. Ті, які вірять у перемогу на
парламентських виборах, вони сьогодні
теж фінансують. І це значно менше, ніж
фінансується сьогодні кампанія Петра
Олексійовича чи інших кандидатів. Але
ми дуже ефективно використовуємо кожну копійку. Ми не займаємося обливанням
брудом інших, як це сьогодні робиться. Ми
не займаємося підкупом, і тому ефективно
використовуємо кошти», - пояснив Сергій
Олексійович.
В інтерв’ю Гордону Тарута перше розказав, хто з політиків, які представляють
інші політичні сили, після виборів зможе
разом із «Основою» побудувати нову систему влади в Україні. Такими він назвав

Юлію Тимошенко, Анатолія Гриценка та
Андрія Садового, пояснивши, у чому сильні якості кожного з цих політиків.
«Я завжди старався об’єднувати, запрошувати не навколо прізвища Тарути чи когось іншого, а навколо цілей, навколо програми. І найбільш близькі ідеї, співзвучні
нашій доктрині «Україна 2030», - це те, що
є в програмах Юлії Тимошенко, Садового,
Гриценка. У Юлії Тимошенко достатньо
прописані заходи щодо перезавантаження за новим суспільним договором, щодо
нової Конституції. У Гриценка – щодо обороноздатності. Країна, яка сьогодні має такого сусіда, зобов’язана мати дуже сильну,
ефективну, оборонну армію і систему. У
Садового – частина щодо інфраструктури,
яка теж важлива», - сказав Тарута.
Завершилося інтерв’ю вдалим жартом
про Зеленського. Гордон зауважив, що,
враховуючи деяку зовнішню подібність
Тарути з голлівудським актором Вуді Аленом, політик міг би розглянути можливість зніматися в кіно.
«У нас серед кандидатів уже є один актор. Я буду займатися справою. Зараз для
країни це дуже важливо», - відповів Тарута.
На мою думку, кожному українцю, який
хоче обирати розумом, обов’язково потрібно ознайомитися з інтерв’ю Тарути з
Гордоном.

Безпекова конференція у Мюнхені: А ви є у списку виборців?
Що потрібно зробити, аби мати
ГОВОРИЛИ ПРО ГАЗ І ПРО ВІЙНУ?
можливість проголосувати

Н

а вихідних
у Мюнхені
пройшов
«Український ланч».
Подія відбувається
третій рік. Проходить
вона в рамках
Мюнхенської
конференції з безпеки,
де обговорюють
найбільш гострі
питання та світові
проблеми.
Українські
політики
Анатолій Гриценко та Юлія
Тимошенко використали
захід як привід поспілкуватися з представниками міжнародних інституцій і європейськими та американськими політиками.
Анатолій Гриценко у своїй доповіді багато
приділяв уваги зовнішній політиці. Говорив про
позитив від закріплення у Конституції шляху
до ЄС і НАТО. Згадав також про те, що він проти
«клоунади», що багато ким було сприйнято як
натяк на ще одного рейтингового кандидата,
який у Мюнхен не приїхав.
Юлія Тимошенко обговорила з Куртом Волкером вирішення конфлікту на Донбасі за формулою «Будапешт плюс». Поряд із безпековими
викликами в своєму виступі на зустрічах в рамках конференції робила наголос на соціальних
питаннях.
Найцікавішим моментом, певно, є те, що

Юлія Тимошенко обговорила
зменшення ціни на газ для
українців із Крістін Лагард,
директором-розпорядником
МВФ. Таким чином, Тимошенко продемонструвала, що її
механізм зменшення тарифів
є реальним, його готові обговорювати міжнародні партнери.
«Я не дозволю нікому брати ціни на газ монопольні, неринкові, які затверджені не
ринком, а урядом, які мають
300% рентабельності. У той
час, коли українці мають сьогодні середню заробітну плату 300 доларів на місяць і середню пенсію десь на рівні 65 доларів на місяць.
І тому все буде збалансовано, галузь газова буде
абсолютно прибутковою, навіть в цьому не сумнівайтеся», – заявила Юлія Тимошенко.
У цілому, висновки з події можна зробити
такі. Західні партнери позитивно сприймають
бажання України про вступ у НАТО і ЄС. Проте
саме українці мають розбудувати свою державу
так, щоб відповідати цим стандартам. А до кандидатів у президенти з’являється ще одна вимога – не просто виконувати поради міжнародних
партнерів, але й розповідати їм про реальну соціальну ситуацію в країні. Самі ж очільники західних країн готові бачити нового президента
України.
Петро ОХОТІН, політолог.

Перевірити наявність свого
імені у списку виборців можна
онлайн за допомогою Державного реєстру виборців або ж у
приміщенні дільничної виборчої комісії.
У першому варіанті потрібно
зайти на сайті Держреєстру в
«Кабінет виборця» і вказати там
свої дані, повідомляє Українська
правда.
На електронну пошту прийде код для отримання підтвердження, чи є особа в Державному реєстрі виборців, а також
номеру і адреси відповідної виборчої дільниці.
Для очної перевірки потрібно знайти своє прізвище у списках, вивішених у приміщенні
дільничної виборчої комісії, до
якої виборець належить, або ж
прийти з паспортом до відділу
ведення Державного реєстру
виборців за місцем реєстрації.
Іменні запрошення на вибори ДВК повинні надсилати
не пізніше як за 10 днів до дня
голосування (не пізніше як за 3
дні до дати повторного голосування).
Якщо виборець виявив, що
не включений у списки, він
може звернутися до органу ведення реєстру за місцем прожи-

вання – і виправити це.
За кордоном слід звертатися
до закордонної дипломатичної
установи України за місцем свого проживання чи перебування
із письмовою заявою із зазначенням відомостей про себе,
копією документа, що посвідчує
особу і підтверджує громадянство.
Виборці з окупованих територій України – Криму й Донбасу – можуть звернутися до будьякого органу ведення реєстру
щодо свого включення у списки.
У разі включення виборця до
реєстру на адресу виборця приходить повідомлення про це.
Також виборець може тимчасово змінити місце голосування, подавши заяву до органу
ведення реєстру з зазначенням
дільниці чи адреси, за якою він
бажає проголосувати, та документами, які підтверджують
необхідність цього.
Якщо виборча адреса виборця – за межами України і на день
голосування такий виборець
перебуватиме на її території, заява подається до органу ведення реєстру за бажаною адресою
або органу ведення реєстру виборців в Міністерстві закордонних справ України.
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Славнозвісний Ляшкобус
мандрує Тернопільщиною

З

величезним
захопленням зустріли
автобус в Ланівцях
- колоною активістів з
прапорами та гаслами, а на
центральній площі - піснями
фольклорного ансамблю
під керівництвом Софії
Рижевської.
Люди з цікавістю підходять до
активістів та висловлюють свою
довіру Олегу Ляшку. Радо фотографуються і діти, і дорослі на фоні
автобуса з написом «Народний Президент».
Мешканці й сіл, і містечок стають
в чергу, аби розповісти свою проблему. Всіх їх об'єднує віра в перемогу
Олега Ляшка та надія на реальні зміни!
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МУНІЦИПАЛЬНА НЯНЯ:
як, коли і скільки

2019 року в Україні
запрацював новий вид
соціальної допомоги
новоспеченим батькам
«муніципальна няня».
Щоправда, доступною
послуга стала тільки зараз,
тож у Тернопільській
ОДА закликають батьків
скористатися цією
можливістю.
- Крім щомісячних 860 грн. виплат
на дитину, сім’я зможе безповоротно
щомісяця отримувати ще 1 626 грн.
на відшкодування послуг няні, - зазначає голова Тернопільської ОДА Степан
Барна. - На це уряд заклав у державному бюджеті 500 млн. грн. Допомогою
можуть скористатися 25 тис. сімей.
Незалежно від того, виходить мама
на роботу чи залишається у декретній відпустці, держава виплачуватиме такій сім’ї щомісячну компенсацію
на няню, – каже Степан Барна. – Безповоротна допомога прив’язана до
прожиткового мінімуму для дітей й
надходитиме впродовж трьох років
декретної відпустки. Компенсація виплачуватиметься управлінням соціального захисту населення наприкінці кожного місяця.
Як це виглядає на практиці? Мама
самостійно обирає няню, укладає з
нею цивільно-правовий договір, який,
до слова, не потребуватиме нотаріаль-

ного завірення. Далі мама має подати
документи до управління соціального
захисту населення для оформлення
компенсації послуги «муніципальна
няня». Крім заяви про надання допомоги, потрібно буде додати копію
договору з нянею, свідоцтво про народження дитини, копію сторінок паспорта мами, підтверджувальні документи про оплату послуги няні. Жінка,
яка прагне офіційного працевлаштування в сім’ї по догляду за дітьми, має
оформити ФОП та відкрити рахунок у
банку, на який надходитиме її заробітна плата.
- Батьки з 18 лютого можуть звертатись за отриманням послуги "Муніципальна няня", - каже директор
департаменту соціального захисту
Тернопільської ОДА Вадим Боярський.
- Відповідно до угод няня може надавати послуги одразу кільком сім'ям.
А основна мета ініціативи - вивести з тіні роботу нянь та забезпечити
їм пенсійне забезпечення та пільги.
"Муніципальною нянею" може стати
будь-яка фізична особа-підприємець
чи юридична особа, яка надає послугу з догляду за дитиною. Згідно із
укладеним договором, муніципальна
няня отримуватиме 1 626 гривень за
місяць.
До слова, цією послугою можуть
скористатися батьки дітей до трьох
років.
Софія ДЕМЧУК

Зміна та скасування заповіту

Е-КАБІНЕТ ДЛЯ ГРОМАДЯН
Для фізичних осіб в Електронному кабінеті об’єднано сервіси для громадян в
окремий Е-кабінет.
Е-кабінет для громадян надає такі можливості: доступ до реєстраційних даних та
даних про об’єкти оподаткування (рухоме
та нерухоме майно, відомості, які надходять до ДФС з відповідних реєстрів інших
держорганів); доступ до сформованих податкових повідомлень - рішень щодо сум
нарахованих податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку
та плати за землю; подання декларації про
майновий стан і доходи; отримання відомостей про суми виплачених доходів та
утриманих податків з Державного реєстру
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фізичних осіб - платників податків.
Крім того, через режим «Стан розрахунків з бюджетом» фізичні особи можуть
сплатити податки, збори, платежі, обравши на вибір одну з платіжних систем.
Доступ до Е-кабінету для громадян
мають після проходження електронної
ідентифікації фізичні особи та посадові
(уповноважені) особи державних органів,
органів місцевого самоврядування, інших
органів, підприємств та організацій, з урахуванням вимог Податкового кодексу та законів України щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг.
Консультації - у Центрі обслуговування платників або за телефоном: 4346-10, 43-46-46.

Зміна життєвих обставин, певні факти, особливості переживання деяких подій, можливі зміни стосунків заповідача
із спадкоємцями за заповітом, тощо можуть викликати необхідність зміни або
скасування вже існуючого заповіту.
У будь-який час особа, яка склала заповіт, може змінити його або повністю
скасувати. Причому таке рішення заповідач має право приймати неодноразово, керуючись виключно своїми міркуваннями та інтересами, не беручи до
уваги ні думку спадкоємців, зазначених
у заповіті, ні нотаріуса, який посвідчив
заповіт. Заповідач, скасовуючи або змінюючи заповіт, не повинен вказувати
причини його зміни або скасування.
Скасування заповіту можливе двома
способами: складанням нового заповіту,
який скасовує попередній, або шляхом
подачі нотаріусу заяви про скасування
раніше складеного заповіту.
Заповіт, який було складено пізніше,
скасовує попередній заповіт повністю
або у тій частині, в якій він йому суперечить. Кожний новий заповіт скасовує
попередній і не відновлює заповіту,
який заповідач склав перед ним.
Зміна заповіту може полягати не
лише в тому, що в новому заповіті заповідач змінює коло спадкоємців чи поіншому розподіляє між ними спадкове
майно. Заповіт, який складається пізніше, може і не скасовувати чи змінювати
раніше складений заповіт, а лише доповнювати його шляхом визначення долі
майна, яке не заповідалося. Так, якщо
раніше складений заповіт стосувався
одного майна, а більш пізній – іншого, то
після смерті заповідача обидва заповіти
будуть чинними.
Як і посвідчення самого заповіту, його
зміна або скасування може бути здійснена лише особисто заповідачем. Вчинен-

ня заповіту через представника не допускається. Особа не може надати право
комусь за дорученням підписати заповіт.
Якщо громадянин за станом здоров’я не
має змоги з’явитися до нотаріальної контори, він має право запросити нотаріуса
додому. Якщо заповідач внаслідок фізичної вади, хвороби або з будь-яких інших
причин не може власноручно підписати
заповіт, за його дорученням у його присутності заповіт має право підписати
інша особа. Вона підписує заповіт у присутності нотаріуса або іншої службової
особи, яка має право посвідчувати цей
документ. При цьому слід зазначити причини, з яких заповідач не міг підписати
заповіт власноручно.
Якщо заповідач «в серцях» знищує
заповіт як документ, це ще не означає,
що заповіт втрачає свою юридичну силу.
Другий примірник заповіту зберігається у справах нотаріальної контори або
відповідному органі місцевого самоврядування, посадова особа якого посвідчила заповіт, і спадкоємець за заповітом
завжди має можливість отримати його
дублікат після смерті заповідача.
Заповідач, який вирішив змінити
чи скасувати заповіт, повинен особисто звернутися до нотаріуса або до посадової особи, яка посвідчила заповіт.
Справжність підпису заповідача на заяві
про скасування заповіту повинна бути
нотаріально засвідчена.
Усі заповіти, складені та посвідчені,
змінені або скасовані в установленому
законодавством порядку, підлягають
обов'язковій реєстрації в електронному
Спадковому реєстрі.
Зоряна ПОПІЛЬ,
державний нотаріус
Першої Тернопільської
державної нотаріальної
контори.
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У Тернополі відзначили «Людей року»
Цей престижний конкурс став в області уже гарною традицією.

Тож минулої неділі «Тернопільгаз» зібрав у своїй залі переможців «Людина року-2018».
Урочисту церемонію благословили архієпископ та митрополит
Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій (Семенюк) та архієпископ
Тернопільський і Кременецький ПЦУ Нестор. Розпочав святкове
дійство голова оргкомітету конкурсу, голова правління ПрАТ
«Тернопільгаз», «Людина року-2003» Олег Караванський.

З

апочаткували
конкурс ще у 2000
році керівник
спортивно-мистецького
та духовного центру «Моя
Україна», заслужений
тренер України, людина,
яка виплекала не
одну плеяду відомих
спортсменів – переможців
чемпіонатів України і світу,
– Володимир Пласконіс та
редакція всеукраїнської
громадсько-політичної
газети «Вільне життя».
Відтоді його лауреатами стали 194 жителі Тернопільщини.
Серед них - відомі освітяни і медики, представники духовенства, військові капелани, волонтери. Політики і журналісти, хлібороби і підприємці, краєзнавці,
спортсмени, герої, які боронять
сьогодні Україну на сході…
Як зазначив Олег Караванський, перед конкурсною комісією стояло непросте завдання – вибрати кращих із кращих
земляків, людей, які роблять
вагомий внесок у соціальноекономічний, духовний розвиток краю, гідно презентують
його в Україні та за її межами.
Цього року журі назвало 11 лауреатів «Людина року-2018».
Серед них – кіборг, захисник
Донецького аеропорту Ярослав
Гавянець, виконавчий директор ПП «Агрон» Тернопільського району Юрій Березовський,
поет, композитор, бард Василь
Дунець, ректор Тернопільського національного економічного
університету, професор Андрій
Крисоватий.
Лауреатами конкурсу також
стали майстер спорту міжнародного класу, чемпіон з біатлону Параолімпійських ігор Тарас
Радь, архієпископ та митрополит Тернопільсько-Зборівський
УГКЦ Василій Семенюк, власний кореспондент Українського
національного інформаційного
агентства Укрінформ, заслуже-

ний журналіст України Олег Снітовський. У переліку нових лауреатів конкурсу «Людина року
2018» і головний експерт зі спеціальності «Урологія» Тернопільської університетської лікарні Віктор Твердохліб, громадський діяч Михайло Тимошик,
фітотерапевт, дитяча письменниця Марія Тройчак, священик
та волонтер Православної церкви України Олексій Філюк.
Свято зібрало і лауреатів попередніх років, рідних, друзів,
які прийшли привітати уже нових номінантів. Теплі слова, музичні та пісенні вітання… Їх дарували присутнім ведуча свята
Неля Саржевська, тріо «Кришта-

леві роси», лауреатки всеукраїнських конкурсів Анастасія Мартинюк та Адріана Гарматюк, неодноразовий переможець фестивалю «Блакитний вогник» Владислав Вальків…
Про свого колегу Олега Снітовського розповіла редакторка газети «Наш День», заслужена
журналістка України, лауреатка
конкурсу «Людина року-2009»
Зіна Кушнірук.
Олег Снітовський розпочав
свій творчий шлях понад сорок
років тому на Теребовлянському
районному радіо, потім працював редактором облтелерадіокомітету, першим телеведучим інформаційної програми «Провін-

ційні вісті» на телеканалі «TV-4».
Майже три десятки літ – власний кореспондентом Українського національного інформаційного агентства в Тернопільській області.
Журналіст Олег Снітовськаий – автор серії історикоприродопізнавальних,
публіцистичних радіопрограм, окремі з них відзначені на міжнародних телефестивалях туристичних фільмів. Він – упорядник
книг про життя української діаспори в Австралії та Канаді. Автор текстових та фотоматеріалів книг «Сакральне Тернопілля», «Моє Тернопілля», «Уклін
тобі, мій древній граде…», фо-

тоальбому «Тернопіль сакральний», керівник проекту та автор світлин книги «Храми Української Православної Церкви Київського патріархату. Тернопільська область», співавтор книги
«Я – серед вас…Іван Марчук і Тернопільщина», автор фотоальбому «Замки Тернопілля», який побачив світ у цьому році. Нагороджений пам’ятною срібною медаллю до 1000-ліття Хрещення
Київської Русі, орденом Михаїла
Архістратига, відзнакою «За служіння Богу і Україні», автор мандрівної фотовиставки «Вітражі
душі» про Івана Марчука….
Серед гостей, які прибули
привітати Олега Снітовського із
престижною нагородою, із Теребовлі приїхав і його побратим,
волонтер, голова районного осередку «Меморіалу», заслужений
художник України Микола Шевчук. Вітаючи лауреата, він згадав, як вони разом організовували та проводили Всеукраїнський
живописний пленер «Божа Стопа. Почаїв-2012», низку живописних та іконописних пленерів
у Зарваниці «Тобі, Богородице»
та «Вікно у Небо»…
Розповіді про інших лауреатів «Людина року-2018» читайте у наступних числах «Нашого
ДНЯ».
Софія ДЕМЧУК.
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Україна
За кордоном агресію РФ проти
України сприймають
як драматичне кіно

Російську агресію проти України за кордоном досі сприймають як
драматичне кіно, за яким комфортно спостерігати із дивану. Також немає жодного конкретного рішення щодо
країни-агресора, хоча з’являється все
більше тих, хто усвідомлює: з Росією слід
щось робити. Такими думками після відвідин Мюнхенського безпекового форуму
поділився глава українського МЗС Павло
Клімкін, передає «24 канал». «Російська
агресія проти України ще досі сприймається багатьма як драматичне кіно, яке
вони дивляться із своєї комфортної диванної реальності. Вочевидь, так декому
зручніше. І це дуже дратує», - сказав дипломат. Що і як робити з Росією - відповіді поки що немає. Як і на те, як протистояти тенденції, що світ стає все більш
небезпечним. На думку Клімкіна, у майбутньому світова спільнота обов’язково
оцінить значення і внесок України у глобальну безпеку та стабільність.

За місяць подорожчали
88 відсотків продуктів

Із грудня 2018 року по січень 2019го в Україні подорожчали 88 відсотків
соціального асортименту продуктів.
Про це написав голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій
Дорошенко на своїй сторінці у Facebook,
передає УНН. «Відбулось зростання вартості усіх видів хліба та молочки, борщового набору, соняшникової олії, яєць, макаронів, борошна, ячної крупи, пшона, усіх
видів м’яса та сала, ковбаси та риби. Стали
дешевшими рис і цукор. Не змінилась ціна
на гречку і манку», - зазначив експерт.

Це що - акція «заплати
за сусіда»?

Уряд пропонує списати понад 80 мільярдів гривень боргів за компослуги. Водночас, частину заборгованості покриють споживачі, які вчасно оплачують
комунальні рахунки. «Кабмін ще навесні
2017 року схвалив проект закону про погашення 30 мільярдів гривень боргів за
електроенергію. Частину - коштом держбюджету, частину - спеціальною надбавкою всім споживачам у тариф на електроенергію», - написав у «Фейсбук» експерт у
сфері енергетики Андрій Герус. Також зареєстрували законопроект про списання
боргів населення за комуналку на суму 56
мільярдів. «Швидше за все, ми вже дійшли
до точки неповернення, коли борги стають у принципі непогашеними і єдиний
спосіб - їх списати, закрити бюджетом. Сумарно всі борги населення та підприємств
за газ, світло, опалення і воду сягають вже
100 мільярдів гривень», - наголосив Герус.

Субсидії для олігарха:
про схеми збагачення Ахметова

Український олігарх Рінат Ахметов
продовжує збагачуватися за кошт громадян: у 2018 році він отримав понад
1,3 мільярди гривень на експорт електроенергії. Для того, щоб вкрасти мільйони, не потрібно зламувати сейфи. Достатньо закласти експорт електроенергії у тарифи й транспортувати її в Угорщину, Польщу, Молдову та інші європей-
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ські країни коштом українських громадян, пише «24 канал». Разом зі статками Ахметова, який контролює 99 відсотків поставок електроенергії, зростає й
рівень експорту. За рік він збільшився на
19,4 відсотки і у 2018-у склав 6,2 мільярди кіловат-годин. Це - еквівалент приблизно трьох мільйонів тонн вугілля.

Наша країна - світовий
рекордсмен у Facebook

Facebook в Україні користується
майже третина населення. Такі дані наводить агенція «PlusOne» у дослідженні:
«Facebook в Україні». За оцінкою компанії, станом на грудень 2018 року 13 мільйонів українців користувалися соцмережею. Чисельність користувачів зросла
завдяки блокуванню російських соцмереж. Частка Facebook-користувачів продовжує зростати. Лише у період з жовтня до листопада 1 мільйон українців зареєструвалися у Facebook. За цим показником Україна стала третьою у світі, поступившись Індії та Філіппінам. Найбільше соцмережею користуються у Києві та
західних областях України. Найменше - в
Запоріжжі, Миколаєві та Харкові.

У кого пенсію
будуть відбирати?

Кабмін запустив програму верифікації соціальних виплат і пенсій, у результаті якої багатьох українців можуть позбавити виплат. Про це заявив
заступник міністра фінансів Юрій Джигир, передають «Факти». Відбирати пенсії будуть в українців, які: оформили свої
виплати за підробленими документами
або документами, що містять помилки;
залишили територію України (виїхали
за кордон); проживають на непідконтрольній уряду території країни або мають
статус внутрішньо переміщеної особи,
але не можуть його підтвердити за допомогою перевірки фактичного місця проживання на «вільній» території.

«Київстар» переводить
абонентів на невигідні тарифи

Найбільший сотовий оператор
країни «Київстар» у період з 21 лютого по 3 березня припиняє дію деяких
тарифних планів і переводить своїх
абонентів на дорожчі тарифи, які є невигідними для українців. Якщо раніше
абонплата за новий тарифний план зростала разом із кількістю набору телекомпослуг, то тепер за чималі гроші абонентам пропонують такий же пакет, але на
45 відсотків дорожче, пише «Today.ua».
Приміром, оператор попереджає своїх
абонентів про закриття тарифу «Максимальний Безлім 2017». Його користувачі
будуть автоматично і безкоштовно переведені на «Максимальний Безлім 2019»,
за який доведеться платити 225 гривень за місяць замість 155. Також із 22
лютого припиняють дію такі інтернетпакети: «Пошук», «Спілкування», «Розваги», «Безлімітний Інтернет», «Інтернет
1000», «Вільний Інтернет».

В українців можуть забрати
житло за комунальні борги

В українців можуть забрати квартиру за борги при сумі заборгованості у 20 мінімальних зарплат - 84 тисяч гривень, пише «Оглядач». «Формування боргу з несплати за компослуги
може призвести до того, що після досягнення умовного психологічного бар’єру,
який встановлює постачальник послуги,
він може порушити судове провадження
щодо стягнення з боржника цієї заборгованості», - сказав Андрій Никончук, експерт з питань ЖКГ. Для забезпечення виконання позову постачальник компослуг
зможе попросити суддю накласти арешт
на майно. Якщо у відповідача не буде коштів для погашення боргу, суд може накласти стягнення на це майно. Іншими
словами, продати квартиру на аукціоні,
аби сплатити борг за ЖКП.
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Світ
Держборг США вперше
перевищив $22 трильйони

Державний борг США досяг історичного рекорду у $22 трильйони. Про
це йдеться на сайті американського міністерства фінансів. Зазначається, що в
2019 році цей показник зріс більше, ніж
на $90 мільярдів. При цьому за останні 11 місяців держборг Штатів зріс на $1
трильйон. На початку січня стало відомо,
що держборг США з моменту інавгурації
президента країни Дональда Трампа зріс
більше, ніж на $42 трильйони і сягнув
майже $22 трильйонів. У листопаді 2018
року Трамп пообіцяв, що США повністю
погасять держборг до кінця його другого президентського терміну. Щоправда,
його ще треба виграти.

Литовцям видаватимуть
талони на їжу

Міністерство сільського господарства Литви планує прийняти остаточні закони про введення продовольчих
купонів. Система запрацює у наступному
році, передає «УНН» з посиланням на «lt.
sputniknews». Проект має схвалити Сейм
і Єврокомісія. Таке рішення є заходом боротьби з підвищенням цін на продукти
харчування. Передбачається, що ваучерами зможуть скористатися жителі республіки, які виховують дітей дошкільного віку. На одну людину в місяць планують виділити три купони, за якими належить знижка на продукти в розмірі 20
відсотків. Прем’єр Литви Саулюс Скверняліс заявив: подібна практика успішно використовується в інших державах. Але це
викликало бурхливу дискусію у суспільстві. Зокрема, радник президента Литви
Міндаугас Лінге назвав ваучери «реліктом радянської епохи». А ЗМІ пишуть, що
подібна система викликає сумніви.

Путін готовий дружити
з терористами «Талібану»

Російська влада вважає, що з афганського терористичного угрупування «Талібан» пора зняти санкції, накладені Радою Безпеки ООН у 1999 році. І
Росія готова цьому сприяти. Про це заявив директор Другого департаменту Азії
МЗС РФ Замір Кабулов, передає «Сьогодні». Минулої осені Росію звинуватили у
зв’язках із терористами, коли членів забороненого в РФ «Талібану» запросили
на «мирну» конференцію в Москві. Крім
того, таліби відвідали російську столицю
з повторним візитом в лютому - теж на
конференцію щодо Афганістану.

У французькому місті
заборонили собакам гавкати

Мер французького містечка Фек’єр
Жан-П’єр Естьєн запровадив заборону
на гучний гавкіт собак. У разі порушення
цього правила господарі тварин сплатять
штраф у 68 євро, пише «Громадське». За
словами очільника міста, ця заборона потрібна через те, що деякі собаки постійно
гавкають і не дають спокою сусідам. Міська рада підтримала ініціативу мера й погодила запровадження заборони. Проте
штрафувати мешканців міста із населенням 1400 людей будуть тільки у випадку
скарги сусідів. Водночас захисники тварин заявили про намір подати позов до
суду через таке рішення влади. До слова, у
2012 році містечко Сент-Фуа-ля-Гранд також запровадило штраф за гучний гавкіт
собак, аби захистити громадський спокій.

У Словенії депутат
через вкрадений сендвіч
пішов у відставку

Депутат правлячої партії парламенту Словенії «Список Мар’яна Шареця»
Дарій Крайчич склав повноваження через крадіжку сендвіча з магазину. Він
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розповів місцевим ЗМІ, що в магазині його
ігнорували, пише «ВВС». Екс-депутат сказав: продавці поводилися з ним «як з повітрям», тому вирішив перевірити систему безпеки - вийшов з сендвічем на вулицю. «Я простояв, мабуть, хвилини три біля
прилавка», - сказав Дарій, додавши, що
троє працівників розмовляли між собою.
Тож крадіжки ніхто не помітив. Депутат
розповів про ситуацію у формі жарту своїм колегам на засіданні комітету. Ті посміялися, але голова фракції Бран Голубович
засудив поведінку народного обранця, назвавши її «неприйнятною». Крайчич вибачився, назвав свою поведінку «соціальним
експериментом» і за власним бажанням
склав депутатські повноваження. «Відповідно до високих етичних стандартів партії», - наголосив голова фракції.

Легенду футболу Бекхема
судитимуть за розмову
по мобілці за кермом

Екс-півзахисник і капітан збірної
Англії Девід Бекхем постане перед судом за використання мобільного телефону за кермом авто, повідомив телеканал «Sky News». Торік 21 листопада у центрі Лондона перехожий помітив,
як Бекхем, керуючи «Bentley Bentayga»,
спілкувався з кимось по мобілці, що суворо заборонено законом. Знаменитому
футболістові ще не пред’явлені звинувачення, але він уже повідомлений про початок судового розгляду, який призначений на 19 березня. Якщо Бекхема визнають винним, то йому загрожує нарахування 6 штрафних балів із 12 можливих,
тобто, при повторному порушенні водійські права будуть негайно скасовані на
три роки. Крім того, ще й загрожує штраф
у розмірі 2 тисячі фунтів ($2,5 тисячі).

У Німеччині зростає дефіцит
робочої сили

Нестача робочих рук у ФРН особливо відчувається у сфері догляду. Виправити ситуацію може правильна політика керівництва країни в сфері трудової міграції. Такий висновок експертів Інституту дослідження зайнятості й Університету Кобурга, передає «dpa». Річ у тім, що німецьке суспільство старіє. Нестачу кваліфікованих кадрів може заповнити імміграція. Найближчим часом ринок праці потребуватиме приблизно 260 тисяч іноземців щороку. Тому стає все більш важливою
імміграція з країн, які не входять до ЄС.

Московія озброюється
за гроші Європи

Польський міністр оборони Маріуш
Блащак провів кілька зустрічей у рамках Мюнхенської конференції з безпеки. Як повідомляє «Польське радіо», він,
зокрема, порушив питання газопроводу «Північний потік-2». «Ми всі згодні, що
це справжня загроза для безпеки Польщі,
України і всієї Європи. Під час зустрічі з сенаторами США я звернув увагу, що гроші,
які Росія отримує від продажу газу, роблячи Європу залежною, вона витрачає, насамперед, на озброєння. Це парадоксальна ситуація, коли за гроші партнерів із заходу Європи Росія озброюється, а ми повинні шукати відповідь на російське озброєння і робити тіснішим
співробітництво у рамках НАТО», - підкреслив
польський міністр.

Ольга
ЧОРНА.
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Невигадана історія

Зимовий
малюнок
Надійшли морози, ріки закували і
березам коси інеєм
прибрали. Пухова
перина очі убирає,
біла скатертина –
ні кінця, ні краю.
Під серпанком
білим трави і листочки, річка заніміла, не дзюрчать
струмочки. І заснули лози, ледь гіллям
хитають, а в полях
морози і вітри гуляють…
Лідія
КРОХМАЛЮК.
с. Старий
Олексинець
Кременецького
району.

Н

адя вагалася:
приймати
пропозицію
Максима, чи ні? І, хоч
коханий запевняв, що
скоро вони одружаться,
дівчина не могла
відважитися поїхати з
ним у Прибалтику. Таку
нагороду надало йому
керівництво залізниці,
де він працював
машиністом.

Сімейне

гніздечко
Художник живе у картинах,
Астроном живе у зірках...
А вчитель, він, мабуть, єдиний У наших серцях і думках...
На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: Юлія Бурак,
Інна Пастернак, Вікторія Кримська, Світлана
Шмигун, Марина Басораб і Альона Андрощук учителі Лановецької ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів.

Пацьорки стріч

Життєві сюжети

ВИПАДКОВА
ЗУСТРІЧ
В

есняний
вітер-пустун
розкуйовджував
її і без того неслухняне
волосся. Як не
намагалася Леся
«зберегти» зачіску, у неї
нічого не виходило. Та ця
ситуація, на диво, чи не
вперше її не засмутила,
навіть навпаки, Леся
ледь усміхнулась,
побоюючись, що
розівчилась це робити.
Смутку у її молодому житті було достатньо. Ще у шкільному віці горе прийшло у їх
домівку і та чорна життєва
смуга завдала їй багато болю
– спершу померла бабуся, потім – батько, а за ними й дідусь з туги покинув цей світ.
Залишились вони двоє з мамою, як билиночки у полі. Мусили продати і коня, і корову,
бо, ой, як не вистачало чоловічих рук на господарстві.
Завжди стримана, добра і
справедлива, мама для доньки була взірцем. Вона не опускала рук, бо єдине, заради
чого тепер жила і працювала на двох роботах, була Леся.
Дівчинка не раз чула, як мати
плаче вночі в іншій кімнаті.
Та своєї слабкості перед донькою жінка ніколи не показувала.
Коли Леся закінчувала
школу, навідріз відмовилась
вступати до вишу.

– Краще піду вчитись на
перукаря, то, може, хоч роботу
матиму. А що з того диплома
і вищої освіти? Такими фахівцями центри зайнятості переповнені, – по-дорослому роздумувала Леся.
В училищі дівчина одразу
заприятелювала чи не з усіма одногрупницями. Лише
з Вірою ніяк не вдавалося
зав’язати розмову, бо та завжди піджартовувала над Лесею, а з часом ті підколи і насміхання ставали дедалі болючішими і гострішими.
– Та що я їй не так зробила?
– запитувала одногрупниць
Леся, а ті лише мовчки розводили руками, бо і самі цього
не розуміли.
Але, як кажуть, усе геніальне – просто. Так було і в ситуації з дівчатами. Як виявилось,
Вірі подобався єдиний у групі хлопець Сергій, а він, як це
часто буває, симпатизував кароокій Лесі.
Підступна Віра чого тільки не придумувала, щоб розсварити Лесю з Сергієм. І це
їй, врешті-решт, вдалося зробити. За принципом, що на війні всі методи прийнятні, Віра
опустилася до найжалюгідніших – вона спаплюжила Лесю
і її матір перед хлопцем, сказавши, що жінки вдаються до
чорної магії, ворожіння, що
чоловіки у їх роду довго не
живуть і ще всяку іншу нісенітницю.

Спершу Сергій з усмішкою
сприйняв сказане, а потім щоразу більше віддалявся від Лесі.
Дівчина
не
стала
з’ясовувати причини такої
раптової прохолоди у стосунках, бо подруги їй все розповіли. Боляче було Лесі пережити
розрив з людиною, якій симпатизувала, а ще важче було від
того, що Сергій повірив у ці нісенітниці, нічого не запитавши у неї. Для Лесі це було, наче
ніж у спину, бо тільки-но вона,
здавалось, відчула краплинку
щастя, як знову її охопив сум, а
найбільше страх, що вона так і
не дізнається у цьому житті, як
це – бути щасливою.
У пригніченому настрої
Леся поверталася до гуртожитку. Цей настрій передався хлопчині, який проходив
мимо. І сам не розумів чому,
заговорив до дівчини. Йому
захотілось її розрадити і допомогти. Дівчина, як на сповіді,
про все, починаючи з дитинства і закінчуючи нинішнім
днем, на одному диханні, розповіла незнайомцю. Якесь невимовне полегшення відчула.
…А сьогодні Лесю не засмучував навіть неслухняний весняний вітер, бо її чекає той,
хто вміє вислухати і допомогти. Той, у випадковій зустрічі з
яким відчула, що таке щастя…
Оля ГЛАДЧУКПОПАДЮК.
смт Козова.

Нанизую на нитку пацьорки наших стріч. Зазираю у глибінь леді-пам’яті, щоб відновити ту – першу, де ти стояв
загадковий, мовчазний, кремезний красень, від якого віяло прохолодою осіннього дня.
Ніщо не провіщало непередбачене, але якась магія твоїх
очей ніби притягувала, як магніт, і вже важко було відірвати
погляд. Чим більше заглядаю
в їхню бездонну глибінь, тим
більше відчуваю, що мене засмоктує трясовина і тягне на
дно. Сили для опору нема. Розумом розумію, що можу зробити
помилку, а серце? Воно перестало слухатись і пливе, мов човен без весла, за течією…
Одурманена чарами наркотичного яблуневого цвіту, зроненого у пізню осінь, й
ставши заручницею невблаганних голубих озерець, що
впиваються у все моє єство
і смокчуть останні надії випливти на поверхню – піддаюся пориву і падаю у стрімку
безодню.
Твій голос повертає мене
до дійсності. Він подібний до
маленького хлопчика, який
нашкодив і боїться покарання. Невпевнено, насторожено,
гублячи слова звертаєшся до
мене. Що відбувається? Відчуваю, що ми обоє в полоні чудодійного дива, яке важко передати, описати. Якась невидима срібна павутинка з’єднала
нас, і ми боїмося поворухнутися, щоб не розірвати її. Дихаємо в унісон, прислухаючись
до стуку сердець, що от-от вирвуться із грудей. Наші долоні,
як одне ціле… дивна ніжність
обпікає їх вогником, і мов вулканічна лава, розливається
стрімкими потоками невідомого таїнства. Мовчимо, а годинник долі повільно тікає…
… Шумний перон нагадує:

Етюд
ніщо не може тривати вічно...
Ти стоїш серед натовпу – такий близький і водночас далекий. Очима шукаю твій планктонний погляд, але якась чорна пляма закриває тебе, роблячись усе більшою і більшою. Пропадаєш… Солона
сльоза котиться по обличчю і
десь зникає, залишаючи слід,
ніби висохлого русла ріки.
Спустошена, вдихаю повітря, в якому пахне тобою,
але цей запах випаровується з
кожним обертом зморених коліс потяга, що набирає швидкість. Ти щораз віддаляєшся,
а я втішаю себе тим, що після
розлуки буде стрічання…
…Телефонний
рінгтон
бальзамом скроплює зболену
душу. До болю знайомий мотив нагадує сонячні світанки, що заблудились у осінній
юності пригубленого кохання.
Яскраві пацьорки падають до
моїх ніг…

Василина ВОВЧАНСЬКА.
м. Тернопіль.

«Погоджуйся,
Надійко.
Прибалтика – це казка, особливо – древній Таллінн. Ти
не пошкодуєш. Врешті, матимемо чудову можливість побути разом довше», - наполягав Максим.
Надя вирішила поділитися новиною з подругою Людою, з якою разом проживали
на квартирі. Знала: вона ніколи не осудить і завжди дасть
слушну пораду.
Людмила уважно вислухала, чомусь скривила обличчя: «Звісно, це тобі вирішувати. Але ж ви іще не подружжя,
щоб разом в готелі поселитися, розумієш?»
Надя розуміла – Люда права. Це й справді якось непристойно. Врешті, як пояснить
матері, чому на вихідні не
приїде додому? Можна було
б щось вигадати, але Надія не
вміє брехати.
Наступного дня до неї на
роботі підійшла схвильована Людмила, в руках ручка і
аркуш паперу. «Прошу тебе,
Надю, напиши мені заяву на
відпустку за власний рахунок,
бо руки не слухаються від тривоги. Подзвонили з села, що
захворіла мама. А в неї, окрім
мене, нікого нема, ти ж знаєш», - приповідала Люда.
Надія каліграфічним почерком вивела заяву. Люда,
змахнувши сльозу, поставила
свій підпис. Директор фабрики, де працювали дівчата, заспокоював її, дав відпустку на
десять днів, як вона й просила.
Осяйна усмішка загорілася
на обличчі Люди, коли переступила поріг прохідної: яка
наївна і нерозторопна та Надійка! Навіть не здогадалася,
що вона вирішила схитрувати
і поїхати з Максимом замість
неї. Хлопець давно заполонив
серце Людмили. Від його іскристого погляду у неї крутилася голова.
Вона зателефонувала в
гуртожиток Максимові, сказала, що Надя запитувала, де він
чекатиме на неї.
«Вона все-таки поїде зі
мною? – зрадів хлопець. Чому ж сама не зателефонувала?»
«На роботі затрималася»,
- без вагань відповіла Люда
і стала збиратися в дорогу.
Зранку сіла на потяг до Тернополя, де на вокзалі чекав Надію Максим.
Широко розплющеними
очима він втупився в Люду,
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Однакова
група
крові

коли та з’явилася перед ним
на вокзалі з великою сумкою в
руках. «А де ж Надя?» – спитав
затинаючись. Люда усміхнулася, відвела Максима подалі
від натовпу. Перескакуючи з
думки на думку, стала вибачатися, що обдурила його. Вчинок її можна зрозуміти – вона
давно кохає Максима, але ніяк
не відважувалася зізнатися
в цьому. І тепер збагнула, що
має неабиякий шанс довести,
що кохає його сильніше, ніж
Надійка. І ладна податися з
ним хоч на край світу… У Максима нервово засіпалися повіки. Наказав Люді повертатися назад. Вона розплакалася,
благала не проганяти її, мовляв, вона не заважатиме йому,
не перекреслить його плани, а
буде тихенько, як мишка, сидіти у номері… Сльози горохом котилися по її обличчю:
«Візьми мене з собою, дуже
прошу!» Спантеличений Максим взяв з рук Люди сумку, повів до потяга…
На вихідні Надія вирішила поїхати до Людиної матері в сусіднє село. Сумно їй без
Люди. Може, там потрібна
якась допомога? Тітка Таїсія
саме замітала подвір’я, коли
Надя встала на воротах: «Заходь, Надійко. Добре, що ти
приїхала. Скучно одній. Швидше б Людочка повернулася з
того відрядження».
Надя заціпеніла. Що таке
каже ця жінка? Вмить у голові блиснула думка: «Людмила
поїхала з Максимом! І, ніби насміхаючись, попросила її власноруч написати заяву. О, Господи, як вона дозволила так
надурити себе?» У неї запаморочилось в голові. Заледве поснувала за Таїсією в хату. Тітка
з нотками гордості в голосі говорила про те, що пишається
успіхами доньки, що та отримала в нагороду за сумлінну
працю поїздку за кордон.
Десять днів здалися Надії
вічністю. Як пояснить подруга свій вчинок? Чому вона не
здогадалася, що Люда теж закохана в Максима? Вона уявляла собі щасливі очі подруги,
її любощі з Максимом у комфортному готельному номері

і серце краялося від розпуки…
Людмила вийшла на роботу весела, засмагла. «Мама виздоровіла», - пояснювала здивованим колегам. На обідній
перерві у їдальні сіла окремо
від Наді. «То, виходить, я ще й
винна?», - докірливо кидала
Надя у її бік сумний погляд.
«За своє щастя треба боротися. А ти легко його відпустила. Отже, не кохала так сильно, як я», - виправдовувалася
Люда, коли вони повернулися
з роботи. Невдовзі перебралася на іншу квартиру, перевелася в другу зміну. Через півроку
вийшла заміж за Максима.
Розчавлена, знищена Надя
знайшла розраду поруч із сусідом Степаном, погодилася
вийти за нього. Не варто їй чекати принца на білому коні. А
Степан такий ніжний і щирий.
Минали роки. Надя зі Степаном влаштувалися на роботу в одну з тернопільських
фірм, виховували донечку
Христинку. Надія намагалася
бути Степанові доброю дружиною, бо цінувала його порядність, турботу і глибоку
любов, яку він виявляв до неї
не красивими словами, а добрими вчинками.
Надія часто згадувала Максима. І хоч зрада досі пекла в
грудях, все ж вона ніколи не
пошкодувала, що вийшла за
Степана. У неї просто ідеальний чоловік! І вона щаслива,
бо кохана і жадана!
Якось Христина весь вечір
крутилася біля Надії. Та відчула – донька хоче про щось
поговорити. І не помилилася.
Розчервонівшись, Христя мовила, що хлопець, з яким навчається у виші, освідчився
і хоче засватати її. Розчулені
до сліз Степан з Надією стали готуватися до зустрічі старостів.
«Коли ж ти виросла, донечко? - погладила Христю по
голові Надія. - А за тиждень
вже будуть старости…»
Проте, несподівана трагедія затьмарила їх щастя. Матір нареченого Андрія потрапила в страшну аварію. Лежала в реанімації.
«Мушу бути поруч з Ан-

дрієм. Він шукає донорів для
мами. Кров у неї рідкісна –
четверта група, резус – мінус.
Утім, як у тебе. Так, мамо?» сказала Христя.
Надія довго не могла заснути. Невимовний жаль і
співчуття до майбутньої свахи стискали серце. Не розуміла сама себе – вона ж не знає
цю жінку, ніколи її не бачила.
Вранці стала збиратися, вже
не сумнівалася – вона здасть
кров для неї. Інакше – не може.
Зателефонувала дочці, щоб зустріла її, і пішла на автобус.
…Щось обірвалося Надії
всередині, коли біля дверей
палати побачила худого сивочолого чоловіка, в якому впізнала Максима. «Де ти взялася
тут, Надійко? Молив Бога, щоб
не зустріти тебе ніколи. Соромно було в очі глянути…» мовив він розгублено.
«Мовчи, бо ще діти почують. Їм цього не треба знати.
Тепер найголовніше – врятувати твою дружину. Їй треба
жити. Нам усім треба жити заради наших дітей…» - сказала
Надія тихим голосом і попрямувала за медсестрою на забір крові.
Коли Людмила підняла
важкі від наркозу повіки, побачила поруч з Максимом
вродливу жінку. Щось знайоме здалося їй в усміхненому
погляді, у пишних локонах русявого волосся незнайомки.
«Хто ви?» – спитала ледь
чутним голосом.
Напружена пауза зависла у
повітрі.
«Це – Надя. Наша сваха.
Вона врятувала тобі життя.
Колись, ще за радянських часів, ви були подругами. Ти згадала, Людмило?» - мовив Максим.
Очима, повними сліз, Люда
вдивлялася в Надію.
«Підійди ближче, Надійко.
Дякую тобі за моє врятоване
життя. Дякую долі, що ми станемо родиною. Тепер розумію,
чому ми хотіли одного чоловіка. У нас, виявляється, однакова група крові…»
Марія МАЛІЦЬКА.
м. Теребовля.

Струни серця
Кава на двох
Гірчить солодка жінка,
наче кава,
Що мліє в чашці,
мов у сповитку.
За це ви, звісно,
їй не дорікали,
Бо вибрали й пригубили
таку.
Цей трунок - не полуда,
не омана.
Забродою там
розчинились ви.
Холоне, а здається,
ніби в'яне.
На дні притулок осад
вперто звив.
Зігріти б у розважливих
долонях
І розділити спогади
на двох.
Не стане на дратливій
перепоні
Гірчавий присмак,
що до уст присох.
В півпогляді розхристані бажання,
Загублена одвічна таїна,
Яка ще називається
коханням.
Його так важко
випити до дна.

Тільки усмішка
Це тільки усмішка весни,
Яку таки дозволив лютий.
Барвінок ще під снігом
снить;
Накрап відважно
твердить: "Бути."
Синиця сонечком зліта
І світ вимолює любові...
В усьому звична
простота,
Лиш небо мріє пролісково.

Підмоклий малюнок
Мокрі аркуші калюж.
Не лютневий час.
Глянь, малює тіні кущ
Поспіхом для нас.
Хоче встигнути іще,
Поки морозець
Тихо вигострить дощем
Білий олівець…
* * *
Шатро туману у сувій
Скрутила знов зимова
днина,
А потім вітер беручкий
Відніс і кинув у долину.
Дрімає там жива лоза,
Сніги все більше
соковиті...
Давай повернемо назад,
Щоб до пори не розбудити.
Володимир КРАВЧУК.
м. Збараж.
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Спорт

Спортивна слава Тернопільщини

«К

убок Андрія та Анатолія Пушкарів»
зібрав близько двохсот спортсменів, які
займаються армреслінгом. Приїхав на
турнір і всесвітньовідомий силач Василь Вірастюк.

Чемпіонат започаткував
дев’ять років тому рукоборець Андрій Пушкар у пам’ять
про свого батька, заслуженого тренера України Анатолія
Пушкаря. Цьогорічні ювілейні змагання проводять уже без
Андрія. Справу продовжують
його вихованці.
Подякувала усім учасникам та організаторам турніру, дружина Андрія Пушкаря
Світлана.
Армреслінг
передбачає
змагання на руках за спеціальними столами. Як розповіли
організатори, «Кубок Пушкарів» у Тернополі стане традиційним у пам’ять про талано-

витих спортсменів-земляків.
Тернополянин Тарас Радь
став чемпіоном світу з біатлону на Чемпіонаті з лижних перегонів та біатлону у Канаді.
Представник Тернопільського центру “Інваспорт”, паралімпійський чемпіон, майстер
спорту міжнародного класу з
біатлону та лижних перегонів,
студент факультету “фізичне

виховання” Тернопільського
національного педагогічного
університету імені В.Гнатюка
на дистанції 12,5 км виборов золоту нагороду. Готував
спортсмена Заслужений працівник з фізичної культури та
спорту України, заслужений
тренер України Віктор Федорчак.

Єврокубки
Для українських біатлоністів
що Європа, що Америка
Ліга чемпіонів: шанси є у всіх, крім німці

7-й етап. Кенмор, Канада
7 лютого - Лесюк дебютував на
Кубку світу, Бо тріумфував в індивідуалці.
8 лютого - Екгофф тріумфувала в індивідуалці, найсильнішою
серед українок стала Бондар
9 лютого - Українці сьомими
фінішували у чоловічій естафеті.
10 лютого - Німеччина виграла
жіночу естафету, українки провалили гонку.
10 лютого - скасовано
11 лютого - скасовано
8-й етап. Солт-Лейк-Сіті, США
14 лютого - Джима замкнула
ТОП-10 спринтерської гонки.
15 лютого - Українці учергове
провалилися.
16 лютого - Геррманн тріумфувала в персьюті, українки провально провели гонку.
17 лютого - Підручний відіграв
19 позицій і став 14-м, Фійон-Має
здобув перемогу.
17 лютого - Україна, представлена Юлією Джимою і Дмитром
Підручним, показала шостий результат з шістьма промахами на
стрільбі.
18 лютого - Збірна України
вкрай невдало виступила в змішаній естафеті. Український квартет у

складі Артема Тищенка, Тараса Лесюка, Юни Бондар і Надії Бєлкіної
посіли 14 місце.
Тим часом стало відомо, що
український біатлон має одне з
найбільших державних фінансувань у Європі, яке у 2019 році збільшено ще на 8 мільйонів гривень.
Відтак, державне фінансування
складе 64,1 мільйона гривень, в минулому році – 56,2 мільйона. Відповідно, бюджет збірної України складе 2 мільйони євро, що більше, ніж
у Словаччині, Франції та Чехії.
В нинішньому сезоні Кубка світу з біатлону Україна завоювала
дві медалі. У словенській Поклюці Анастасія Меркушина та Артем
Тищенко виграли “бронзу” в синглміксті, а Юлія Джима стала переможницею індивідуальної гонки.
І ще неприємна новина: капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна змушена достроково завершити виступи в сезоні 2018/19. Причиною стало рішення медиків.
Після результатів комплексного медичного огляду, проведеного в Києві напередодні, Олені Підгрушній поставили невтішний діагноз – гостра стадія міокардиту
– запалення серцевого м’яза.

* * *
В Анкасвіллі, США, пройшов турнір
з ММА. В основному карді виступив український боєць Ярослав Амосов. Українець,
який виступає в напівсередній ваговій категорії, одноголосним рішенням суддів переміг бразильця Еріка Сілву. У турнірах зі
змішаних єдиноборств 25-річний Амосов
провів вже 21 поєдинок і всі виграв. Ярослав, який народився в Київській області,
тричі ставав чемпіоном світу з самбо, двічі був кращим в Європі.
* * *
Дві українки завоювали срібні медалі на турнірі Karate 1 Premier, який проходить в Дубаї. Анжеліка Терлюга в категорії до 55 кілограмів програла у фіналі
представниці Тайбея Вен Цзю-Юн. Катерина Крива в категорії до 50 кілограмів по-

1/8 фіналу. Перші матчі
“Аякс” (Голландія) – “Реал” (Іспанія) - 1:2
“Тоттенгем” (Англія) – “Борусія” (Дортмунд, Німеччина) - 3:0
“Манчестер Юнайтед” (Англія) – ПСЖ (Франція) - 0:2
“Рома” (Італія) – “Порту” (Португалія) - 2:1

Ліга Європи: синхронні нічиї, але вони різні
У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи “Шахтар” у
меншості зіграв вдома внічию з німецьким “Айнтрахтом” – 2:2.
“Шахтар” невдало розпочав матч та пропустив на 7-й
хвилині. Навіс з лівого флангу зі штрафного від Себастьяна Роде головою замкнув Мартін Гінтереггер. Голкіпер донеччан Андрій П’ятов був
зобов’язаний забирати м’яч,
але припустився помилки та
випустив його з рук у сітку.
Команда Паулу Фонсеки відігралася за 3 хвилини. Жуніор Мораес заробив пенальті,
який реалізував Марлос.
На 11-й хвилині “Шахтар”
залишився у меншості. За повторне попередження з поля
було вилучено Тараса Степаненка.
“Айнтрахт” скористався чисельною перевагою на 50-й
хвилині. Лука Йовіч віддав відмінну навісну передачу з правого флангу, а Філіп Костіч на

Спортивна арена

ступилася у фінальному матчі Серап Озцелік з Туреччини.
* * *
Першим суперником українського
боксера Олександра Усика у надважкій
вазі стане росіянин Олександр Повєткін.
Про це заявив відомий експерт боксу Ден Рафаїл. За його інформацією, промоутер абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика Едді Хирн сказав, що він планує організувати бій українця з росіянином
Олександром Повєткіним. Базова дата поєдинку - 18 травня, місце проведення - Чикаго.
Це буде дебют для Усика в суперважкій вазі.
* * *
Український боєць першої напівсередньої ваги (до 63,5 кг) Іван Редкач здобув переконливу перемогу над 37-річним американцем Тайроном Харрісом

Кияни відігралися на 28-й
хвилині. Томаш Кендзьора у
падінні справа відпасував у
центр штрафного майданчика
на Віталія Буяльського, який
влучив у ворота з 10 метрів та
зрівняв рахунок.
“Олімпіакос” знову вийшов
вперед на 40-й хвилині. Віктор
дальній штанзі переправив Циганков вибив м’яч зі свом’яч у ворота.
го штрафного майданчика на
Проте, “Шахтар” не знітив- Жоеля Діаша, який неймовірся та на 67-й хвилині зрівняв ним дальнім ударом поцілив у
рахунок. Після передачі вроз- сітку.
різ Жуніора Мораеса голкіпера
“Динамо” вирвало нічию у
переграв Тайсон.
матчі на 89-й хвилині. Віктор
У першому матчі 1/16 Циганков головою скинув м’яч
фіналу Ліги Європи “Дина- під удар Беньяміну Вербічу,
мо” також зіграло внічию який відновив рівновагу.
з грецьким “Олімпіакосом”
– 2:2
Як і гірники, кияни невдало
розпочали матч та пропустили
вже на 9-й хвилині. Після передачі із глибини поля Константінос Фортуніс скинув м’яч під
удар Ахмеду Хассану, який з
кута штрафного майданчика
точно пробив по воротах.

в рамках вечора боксу в Лос-Анджелесі.
Українець послав суперника в нокаут вже в
першому раунді, здобувши першу перемогу
за вісім місяців. Загалом на рахунку 32-річного Редкача 27 боїв, 22 перемоги, 4 поразки та 1 нічия.
* * *
У Римі відбувся фінал відкритого
Кубка Європи з дзюдо в категорії понад

100 кілограмів. У фіналі зустрілися два
українці — Федір Панько та Андрій Колесников. Золоту медаль завоював Панько,
Колесникову дісталося срібло.
* * *
У матчі за третє місце на чемпіонаті Європи з футзалу збірна України
програла росіянкам. Перший тайм завершився на користь збірної Росії 2:1.
Українки у другій половині гри виглядали впевненіше за суперниць та завдяки
пенальті зрівняли рахунок у матчі. Основний час завершився нічиєю 2:2. У післяматчевих пенальті росіянки виявилися сильнішими. Відтак бронзові нагороди першого в історії жіночого чемпіонату Європи з футзалу здобула Росія. Українки - четверті. У фіналі зустрілися збірні
Іспанії та Португалії.

Наш ДЕНЬ

ГОРОД

Розсадні ящики, лотки, касети, таблетки... Всі вони підходять
для вирощування будь-якої розсади? Ні, кожній культурі
«зручніше жити» у своєму певному будиночку! Як же правильно вибрати форму і розмір для конкретної культури?

Ідеально стають на
будь-яке підвіконня і зручні в користуванні. Ящики
краще не використовувати,
якщо ви не плануєте пікувати культури. Також вони
не підходять для рослин,
які погано переживають
пікіровку через крихкість
кореневої системи – огірки,
баклажани, перці. У подібні
ємності добре сіяти насіння
томатів.

стоку зайвої води. У кожної
касети – невеликий об'єм,
а тому рослини не переростають. У цих ємностях
не вирощують рослини з
корінцем-стрижнем – перець і баклажани – оскільки
їх висоти просто не вистачить для нормального росту розсади. Лотки і касети
підходять для посіву та вирощування до пікіровки насіння томатів та капусти.

ТОРФ'ЯНІ ТАБЛЕТКИ

КАСЕТИ І ЛОТКИ

Лотки – це великі ящики, розділені внутрішніми
перегородками, а касети
– маленькі стаканчики,
які з'єднані між собою за
принципом ємностей для
йогурту. В конструкції вже
передбачені отвори для

насіння, опустіть їх у воду
і дочекайтеся, поки обсяг
таблетки збільшиться у 5-7
разів, після чого дістаньте
з води і дайте стекти краплям. Насіння висівають
у спеціальне заглиблення
зверху.
Торф'яні таблетки – ідеальний варіант для розсади
цибулі, капусти і квітів, а у
великих виробах (7-9 см)
вирощують розсаду огірків,
динь і кавунів. Для томатів,
перцю і баклажанів такого
об'єму буде недостатньо.

ванні рослини поміщають
в посадочну лунку разом
з горщиком. Він перегниє
в землі та стануть відмінним добривом. У горщиках
з торфу добре вирощувати
кавуни, дині та огірки, а
також ті сіянці, які не переносять пікіровку – перець і
баклажани. Підходять вони
і для розсади капусти та томатів.

САМОРОБНІ ЄМНОСТІ

ТОРФ'ЯНІ ГОРЩИКИ

Це - дрібний спресований торф, що «тримається» за рахунок тоненького,
але міцного матеріалу. У
таблетки вже додані всі поживні речовини для кращого росту розсади. Вибирайте вироби діаметром від 2,4
до 9 см. Щоб вони прийняли свою форму для посіву

Ці вироби повністю виправдовують свою назву,
оскільки на 70-80% складаються з торфу, та на 2030% з паперу. Пористі стінки прекрасно пропускають
повітря і вологу, тому рослини в них комфортно себе
почувають. При висаджу-

Шкаралупа яєць, одноразові стаканчики з пластику, обрізані пляшки,
упаковки з-під соку або молока, стаканчики від йогуртів або сметани, старі газети, картонні основи-втулки
з-під паперових рушників.
Все це багатство є у будьякої господині, а тому не
коштує ні копійки. В пластику потрібно обов'язково
зробити дренажні отвори.

Посівний календар для однорічних квітів
МІСЯЦЬ
БЕРЕЗЕНЬ
КВІТЕНЬ

ТРАВЕНЬ

ЧЕРВЕНЬ

РОБОТИ
посів на розсаду

КВІТИ
З ПІКІРУВАННЯМ

БЕЗ ПІКІРУВАННЯ

БОРДЮРНІ

7, 8,9-12, 15-18

1,2,5,22-29

7-18

посів на розсаду

6-8,11,13,14,17,18

пікування

1-3,2022,26,27,29-31

1-3,20-22,26,27,29-31

1-3,20-22,26,27,29-31

4-8,11-16

4-8,11-16

4-8,11-16

пікування

посів у ґрунт

посів у ґрунт, висадка розсади
висадка розсади

Щоб перець
вродив, подбайте
про розсаду

на підвіконні П

Господар
РОЗСАДНІ ЯЩИКИ
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1-4,20-25,29,30

6-8,11,13,14,17,18
8-12, 15-17

1-4, 20,21, 23-30
1-4,20-25,29,30

6-8,11,13,14,17,18
8-12, 15-17

6-11,13,14,17,18
1-4,20-25,29,30

6-8,11,13,14,17,18
8-12, 15-17

ри вирощуванні розсади
перцю городники
допускають безліч
помилок, що різко погіршують
якість вирощеної розсади, а
іноді й приводять до загибелі
сіянців.
НЕЯКІСНА ЗЕМЛЯ
Не можна брати землю з грядок, де
росли овочеві культури. Також не можна брати землю з клумби, де ростуть
квіти, і використовувати її для вирощування розсади. Перегній бажано брати
з 4-літньої купи, а дернову землю з ділянки, де багаторічні трави ростуть
кілька років.
СТАРЕ НАСІННЯ НЕ ГОДИТЬСЯ
Оскільки насіння перцю досить погано зберігає свою схожість, не слід
його купувати про запас. З безлічі можливих схем передпосівної підготовки
насіння перцю до посіву найкраще протравити в 2% розчині марганцю протягом 20 хвилин. Потім замочити на 2
доби в поталій сніговій воді, яку треба
міняти кожні 5-6 годин, або у водяному
розчині соку алое.
ПОМИЛКА У ВИЗНАЧЕННІ
СТРОКІВ ПОСІВУ НАСІННЯ
Строк посіву насіння перцю залежить від строку посадки розсади на постійне місце. Ранньостиглі сорти зазвичай сіють за 65 днів, середньостиглі - за
65-70 днів, а пізньостиглі за 75 днів до
посадки на постійне місце.
Якщо насіння перцю посіяти зарано,
то рослини переростають у горщиках і
починається зав’язування нижніх плодів. В умовах недостатньої освітленості
на підвіконні це призводить до виснаження рослини. У результаті, навіть
при видаленні 1-2 нижніх зав’язей, рослини приживаються повільніше й затримується основна хвиля плодоносіння. Тому перерощувати розсаду перцю
не можна в жодному разі.
НЕДОТРИМАННЯ
ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ
Для одержання гарних і дружних
сходів перцю температура ґрунту до
появи сходів повинна бути +25-28°C.
Після появи сходів на 2-3 дні її треба
знизити до 20 градусів, а потім постійно підтримувати в межах +22-25°C.
При недотриманні цього графіка
температури ґрунту насіння перцю
буде проростати дуже повільно, а поява
сходів може затягтися до 25-30 днів.
А найгірша помилка в цей час - розміщення ємності з посіяним насінням
на батареях опалення. Оскільки ці ємності невеликі, ґрунт у них швидко нагрівається понад +32-33°C і висихає, що
приводить до швидкої загибелі насіння, яке щойно наключилося.
Найкраще - зробити на підвіконні
південного вікна своєрідну привіконну
теплицю. Для цього підвіконня відгороджують від іншої частини кімнати плівкою, а температура регулюється за допомогою відкритих або закритих кватирок.
НЕ ЛЮБИТЬ ПЕРЕСАДЖУВАННЯ
На відміну від помідорів, перець
погано переносить пікіровку, тому що
його коріння повільно відновлюються,
що збільшує час вирощування розсади
на 15-20 днів. При цьому губиться весь
сенс вирощування розсади.
Тому його насіння краще відразу сіяти в «персональну» тару, при необхідності роблячи надалі не пікіровку, а перевалку рослин, тобто виймаючи з тари
разом з рослиною всю грудку землі й пересаджуючи його в більшу за розмірами
тару без порушення кореневої системи.
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Василь ХОМІНЕЦЬ: «Держпродспоживслужба
має стати арбітром у вирішенні питань
між споживачем і виробником»

З

а рік провели 635 тисяч
діагностичних досліджень,
забракували і вилучили
понад 40 тисяч тонн неякісних
продуктів та не допустили
обрахування споживачів
комунальних послуг на
понад 4 мільйони гривень.
Фахівці Головного управління
Держпродспоживслужби
в Тернопільській області
підсумували свою діяльність
за 2018 рік і розповіли про
найважливіші напрацювання.
- Наша служба є свідченням змін, які
відбуваються в нашій державі. Кожен
підприємець чи громадянин за приципом єдиного вікна може звернутися в
одну службу, яка об’єднує всі контролюючі функції, - каже начальник Головного управління Держпродспоживслужби
в Тернопільській області Василь Хомінець. - Хоч Держпродспоживслужба
перебуває на етапі розвитку, не всі пересічні громадяни ще розуміють, для
чого вона створена, однак, уже чітко
видно її функції, повноваження та результати роботи в різних напрямках.
Держпродспоживслужба має стати арбітром у вирішенні питань між споживачем та виробником як продовольчих,
так і непродовольчих товарів.
За словами Василя Хомінця, на Тернопільщині протягом року було проведено 4 млн. 226 тис. профілактичних
щеплень та обробок тварин і птиці
щодо більш, як 40-а захворювань.

- Зокрема, у 2018 році наші фахівці
дослідили на африканську чуму 1609
проб крові від домашніх свиней і виявлено 7 голів позитивних. Також перевірили 81 пробу від диких кабанів та виявили одну хвору тварину на Шумщині,
- зазначив він.
У минулому році на Тернопільщині
виявили 45 випадків захворювання на
сказ різних тварин. Зокрема, 10 собак,
12 котів, 18 лисиць, 2 вивки, по одному
борсуку, кроту і їжаку. Найбільше випадків сказу за цей період реєструвалось у Бережанському районі – 9, Зборівському – 7, Тернопільському – 6.
- Одними з причин поширення сказу
є надмірна популяція червоної лисиці та
безпритульні тварини, - додає Василь
Хомінець. – Цієї осені ми провели одну
з наймасштабніших за останні роки імунізацію лисиць від сказу. Ми розкидали
з літаків майже 192020 доз вакцини.

За 2018 рік до Управління захисту
споживачів надійшло 391 звернення
громадян з приводу порушення їх прав
як споживачів. При цьому отримано
307 звернень на особистому прийомі, письмово поступило - 56, з урядової
"гарячої лінії" отримано 28.
У 2018 році в Тернопільській області працівники Держпродспоживслужби
розслідували п'ять спалахів кишкових
інфекцій, де було 65 постраждалих, у
тому числі 57 дітей, а також 1 масове
отруєння, де постраждали 252 особи, у
тому числі 99 дітей. Із 5-ти зареєстрованих у 2018 році спалахів - 4 спалахи
сальмонельозу та 1 норовірусної інфекції; 4 пов’язані з дошкільними навчальними закладами і один із закладом громадського харчування.
- Причиною спалахів послужили
грубі порушення вимог чинного санітарного законодавства, зокрема:

порушення технології приготування
страв, недотримання погоджених перспективних меню, використання немаркованих курячих яєць невідомого
походження, відсутність умов для миття і обробки курячих яєць, формальне
ведення документації, особливо з організації харчування, відсутність дезинфікуючих засобів, неправильне їх використання та інші, - зазначає Василь
Хомінець.
Минулого року фахівці Держпродспоживслужби провели планові перевірки на 13 автозаправних станціях.
Перевірено 21,13 тис.л нафтопродуктів, понад половина яких не відповідали вимогам.
- Не завжди легко перевірити якість
пального на заправках відомих брендів
у нашій області, - заначає Василь Хомінець. – Враховуючи те, що планова перевірка повинна бути внесена в річний
план. За 1-2 місяці до перевірки автозаправні станції, не змінюючи вивісок
і бренду, змінюють суб’єкта господарювання. У назві змінюється навіть одна
буква, і це вже не дає нам права здійснювати перевірку. В такому разі ми
вже не маємо права їх перевіряти.
Юля ТІЩЕНКО.

ВИБОРЧЕ «МЕНЮ» УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ:

«страву» і не понюхаєш, і не попробуєш

Традиційно, претенденти
у «слуги народу» тиснуть на
«улюблені» мозолі виборців.
Це, приміром, тарифи. Тож дехто обіцяє їх знизити у чотири
рази. А один із кандидатів - аж
у 16 разів. Як би це виглядало
з економічної точки зору? І чи
можливо це зробити взагалі?
Є й такі «щирі» душі, які
пропонують українцям видавати зарплату в євро або
доларах. А як же бути з національною валютою? По-друге,
стаття 99 Конституції гласить:
грошовою одиницею України
є гривня. А, отже, введення та
емісія інших грошей на території України не дозволяється.
До речі, до Конституції претенденти на пост глави держави також не проти внести
зміни. Навіть пропонують запровадити канцлерську республіку. А також скоротити число
нардепів. Ідея непогана, але не
віриться, що її найближчим часом можуть реалізувати. Проте, існує й інша думка: збільшити кількість парламентаріїв
аж до 600. Але навіщо?! Аби ще

П

олітика і економіка - взаємозв’язані. Але коли західні політики,
крім популістів, звісно, озвучують якісь економічні тези, то думають
головою. Адже основний критерій, за яким тамтешні виборці
оцінюють владу, - це особистий добробут кожної людини. Відповідно,
виборче «меню» у розвинених країнах значно відрізняється від
українського. Як-то кажуть: чим менше меню в ресторані, тим кращою буде
кухня і смачнішими страви. Те, що в «меню» багатьох наших політиків - і
не понюхаєш, і не попробуєш. Бо це - фантазії, витвір уяви… А чого лише не
обіцяють українцям кандидати в президенти!
більше «проїдали» бюджетних
грошей?
«Модна» тема - корупція. З
нею хочуть боротися всі. А от
як саме - не уточнюють.
Обіцяють «гідні», а подекуди й фантастичні зарплати і
пенсії до 500 євро. Тільки звідки взяти ці гроші?
Зустрічаються й такі обіцянки, які виглядають абсолютно
абсурдно, зазначає «24 канал».
Наприклад, м’ясо у кожен холодильник; скасування кримінальної та адміністративної
відповідальності за крадіжку
харчових продуктів на суму до
тисячі гривень; щоденний безкоштовний хліб кожному; безплатний Інтернет тощо.

Ну й фантазія у наших політиків! Навіть у заможних
країнах до такої «благодійності» не додумалися. А щодо
красти… це в жодні ворота не
лізе.
Серед «топових» обіцянок
- припинення співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Ніхто нікого не зобов’язує
брати кредити. Але, на жаль,
українська економіка без зовнішніх запозичень наразі
не виживе. Та й борги і відсотки повертати МВФ потрібно.
Ніхто нам їх не подарує.
Дехто обіцяє ліквідувати
ПДВ. А бюджет чим наповнювати? І чому цей вид податку досі не ліквідували багаті

Америка та Європа? Один із
кандидатів узагалі пропонує,
аби громадяни платили податок до держбюджету на добровільній основі. Скільки б
таких знайшлося?
А яскраво виражений проросійський кандидат хотів би
відновити дружбу з Московією, списати усі комунальні
борги, повернути старі ринки
збуту. Його програма - пряма
дорога до дефолту.
Програми деяких кандидатів складаються лише
з економічних і соціальних
пунктів. Це при тому, що в
розділі V Основного Закону,
де перераховані повноваження президента, про економіч-

ні питання зовсім не йдеться.
Визначають фінансову, цінову, інвестиційну та податкову
політику країни, розробляють і реалізовують відповідні програми - Кабмін і парламент. Також за поданням
Верховної Ради глава держави призначає міністрів. Отже,
як наголошує видання «Сьогодні», щоб виконати свої
економічні обіцянки, кандидату в президенти потрібно
мати свою силу в парламенті
та однодумців в уряді. Хто з
претендентів може цим похвалитися?
«Щедрості» кандидатів
не має меж. І вона українцям
обходиться доволі дорого.
Через те, що зареєстровано
аж 44 претенденти, бюджет
виборів президента складає
більше 2,3 мільярдів гривень.
Це - абсолютний рекорд. І це
гроші платників податків.
Ольга
ЧОРНА.
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06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 18.00, 21.00,
23.30, 02.00, 05.00 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Т/с “Галерея Вельвет”.
12.30 Д/с “Аромати Чилi”.
13.15, 14.30, 04.05 РадiоДень.
13.50, 03.05 Погода.
13.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
15.15 Чудова гра.
15.45 Хто в домi хазяїн?
16.15 Лайфхак.
16.50 По обiдi шоу.
18.20 Що там Євробачення?
18.25, 02.35 Тема дня.
19.00 Разом.
19.30 Д/с “Мегаполiси”.
20.00 Д/с “Таємницi замкiв
Великобританiї”.
21.25, 02.20 UA:Спорт.
21.40 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.15 Д/с “Шамварi: територiя диких тварин”.
22.50 Перша шпальта.

08.45 Факти. Утро.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.10 Антизомбi. Дайджест.
11.10, 13.20 Секретний фронт.
Дайджест.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10, 16.20 Х/ф “Гравiтацiя”.
16.30 Х/ф “Прибуття”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Прорвемось!
21.25 Т/с “Розтин покаже”.
22.20 Свобода слова.
00.00 Х/ф “Джанго вiльний”.

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, 11.00, 12.20 “Одруження
наослiп”.
12.40 “Мiняю жiнку”.
13.45 “Сiмейнi мелодрами”.
14.45 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “У недiлю рано
зiлля копала”.
22.45 “Грошi”.
00.05 “Голос країни 9”.

03.00, 01.55 Зона ночi.
04.40 Абзац.
06.35, 07.55 Kids` Time.
06.40 М/с “Майлз з майбутнього”.
08.00 М/ф “Ми-монстри”.
09.50 Х/ф “Космос мiж нами”.
12.10 Х/ф “Принц Велiант”.
14.00 Х/ф “Президент Лiнкольн:
Мисливець на вампiрiв”.
16.05 Х/ф “Хоббiт: Битва п`яти
воїнств”.
19.00 Ревiзор. Магазини.
21.00 Таємний агент.
22.00 Таємний агент. Пост-шоу.
00.00 Т/с “Пiдступнi покоївки”.
01.50 Служба розшуку дiтей.

05.25, 22.10 “Слiдство вели...” з Л.
Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
Iнтером”.
09.30, 18.00, 19.00 “Стосується
кожного”.
11.30, 12.25 Х/ф “Жандарм iз
Сен-Тропе”.
12.00 “Новини”.
14.10 Х/ф “Я нiчого не знаю, але
скажу все”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть”.
00.00 Х/ф “Хронiки зради”.

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00, 02.20 Сьогоднi.
07.10, 08.15 Ранок з Україною.
09.30 Х/ф “Троє в лабiринтi”.
11.35, 15.30 Агенти справедливостi.
16.10, 03.15 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Кримiнальний
журналiст”, 9 i 10 с.
23.30 Х/ф “2+1”.

Êаíаë “1+1”

Iíòåр

ÑТБ

07.55 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним.
09.40 МастерШеф.
12.40 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “Крiпосна”, 1 с.
21.00 Т/с “Крiпосна”, 2 с.
22.50 Один за всiх.

Íоâèé êаíаë

Êаíаë «Уêра¿íа»

Êаíаë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.
09.10, 18.15 “Спецкор”.

27 лютого
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06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 18.00, 21.00,
02.00, 05.00 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Т/с “Галерея Вельвет”.
12.35 Д/с “Аромати Чилi”.
13.15, 04.05 РадiоДень.
13.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
14.30 52 вiкенди.
15.20 Т/с “Iспанська легенда”.
16.55 Сильна доля.
18.20, 02.35 Тема дня.
18.55, 05.20 Своя земля.
19.25 Д/с “Мегаполiси”.
19.55 Д/ф “Замiнованi вiрнiстю”.
21.25, 02.20 UA:Спорт.
21.40, 03.35 Складна розмова.
22.15 Д/ф “Воля або Смерть”.

Êаíаë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Снiданок
з 1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 00.00, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.15, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.45 “Сiмейнi мелодрами”.
14.45 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “У недiлю рано
зiлля копала”.
22.45, 00.05 “Свiт навиворiт 10:
Бразилiя”.

Iíòåр

02.00, 18.00, 19.00 “Стосується
кожного”.
02.45 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.05 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 06.05, 22.10 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
Iнтером”.
10.00, 12.25 Х/ф “Чотири мушкетери Шарло”.
12.55 Х/ф “Четверо проти кардинала”.
14.50, 15.50, 16.45 “Речдок”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть”.
23.55 Х/ф “Дуенья”.

ICTV
04.15
04.25
04.30
04.35

Еврика!
Служба розшуку дiтей.
Студiя Вашингтон.
Факти.

04.55 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40, 10.10, 17.15 Громадянська
оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
12.30, 13.20 Х/ф “Анаконда”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45, 16.15, 21.20 Т/с “Розтин
покаже”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
22.35 “На трьох”.
23.35 Х/ф “Анаконда 2: Полювання за проклятою орхiдеєю”.
01.25 Т/с “У полi зору”.

ÑТБ

06.05 Т/с “Коли ми вдома”.
08.00 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним.
09.50 МастерШеф.
13.20 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00, 22.50 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “Крiпосна”, 5 с.
21.00 Т/с “Крiпосна”, 6 с.
23.50 Давай поговоримо про секс.

Íоâèé êаíаë

03.00, 02.35 Зона ночi.
05.00 Абзац.
06.55, 08.45 Kids` Time.
07.00 М/с “Майлз з майбутнього”.
08.50 Х/ф “Кiльце нiбелунгiв”.
12.45 Т/с “Загубленi”.
17.00, 19.00 Подiум.
21.00 Аферисти в мережах.
23.00 Х/ф “Четверо проти банку”.
00.50 Т/с “Пiдступнi покоївки”.
02.30 Служба розшуку дiтей.

Êаíаë «Уêра¿íа»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00, 03.50 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
11.20, 04.40 Реальна мiстика.
13.20, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Кримiнальний
журналiст”, 13 i 14 с.
23.20 Гучна справа.
00.00, 02.15 Т/с “CSI: Маямi”.
01.45 Телемагазин.

Êаíаë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00, 01.45 Т/с “Пляжний коп 2”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.

09.50 “ДжеДАI”.
10.25, 20.30 Т/с “Опер за викликом 4”.
14.25 Х/ф “Чужий 4: Воскресiння”.
16.30 Х/ф “Спогад”.
18.30 19 тур ЧУ з футболу. “Динамо” - “Зоря”.
21.40, 00.10 Т/с “Кiстки 7”.

ÍТÍ

08.20, 18.25 “Свiдок. Агенти”.
08.55 Х/ф “Убити “Шакала”.
10.25 Т/с “Кулагiн та партнери”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.50
“Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
14.55, 16.50, 23.45 Т/с “Служба
розслiдувань”.
17.15, 21.40 “Легенди карного розшуку”.
01.55 “Таємницi кримiнального
свiту”.

МЕГА
08.10, 13.55 Правда життя.
09.15 Дикий Iндокитай.
10.10 Пiд iншим кутом.
11.10 Прихована реальнiсть.
12.00, 00.25 Мiстична Україна.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
15.00, 23.40 Заборонена iсторiя.
15.55, 21.45 Рiчковi монстри.
16.50, 22.35 Дикi острови.
17.50 Погляд зсередини.
18.45, 20.45 Секретнi територiї.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)

07.45, 16.05 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Ворскла - Карпати. Чемпiонат
України.
10.00 “Великий футбол”.
11.50 Топ-матч.
12.00 Фiорентiна - Iнтер. Чемпiонат
Iталiї.
13.50 Львiв - Чорноморець.
Чемпiонат України.
15.40, 22.15 Футбол News.
16.35 МЮ - Лiверпуль. Чемпiонат
Англiї.
18.30, 20.55 “Тур Online”.
18.55 Live. Шахтар - Александрiя.
Чемпiонат України.
19.45 Футбол Tables.
21.25 Передмова до “IнтерБаварiя” (2010/11). Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.
21.30 Iнтер - Баварiя. 1/8 фiналу
(2010/11). Золота колекцiя
Лiги чемпiонiв.
23.30 Баварiя - Iнтер. 1/8 фiналу
(2010/11). Золота колекцiя
Лiги чемпiонiв.
01.20 Пiслямова до “Баварiя-Iнтер”
(2010/11). Золота колекцiя
Лiги чемпiонiв.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
12.55 “Помста природи”.
14.00 Х/ф “Безодня”.
19.25, 20.30 Т/с “Опер за викликом 4”.
21.35, 23.20 Т/с “Кiстки 7”.
01.00 “Секретнi файли 3”.
03.05 “Облом.UA”.

ÍТÍ
05.50, 10.40 Т/с “Кулагiн та партнери”.
06.50 Х/ф “Поет i княжна”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Пострiл у спину”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45
“Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
14.55, 16.50, 23.45 Т/с “Служба
розслiдувань”.
17.15, 21.45 “Легенди карного розшуку”.
01.55 “Таємницi кримiнального
свiту”.
03.15 “Випадковий свiдок”.
03.30 “Речовий доказ”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.50, 13.50, 01.20 Правда життя.
09.00, 16.50, 22.35 Дикi острови.
09.55, 17.50 Пiд iншим кутом.
10.55 Брама часу.
11.50, 00.30 Мiстична Україна.
12.40, 19.40 Речовий доказ.
14.55, 23.40 Заборонена iсторiя.
15.55, 21.45 Рiчковi монстри.
18.45, 20.45 Секретнi територiї.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)

06.00 Арсенал-Київ - Десна.
Чемпiонат України.
07.45, 16.00 “Ситкорiзи”. Чемпiонат
Англiї.
08.15 Фiорентiна - Iнтер. Чемпiонат
Iталiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Ньюкасл - Бернлi. Чемпiонат
Англiї.
12.10 Марiуполь - Олiмпiк.
Чемпiонат України.
13.55 Болонья - Ювентус. Чемпiонат
Iталiї.
16.30 Шахтар - Александрiя.
Чемпiонат України.
18.20 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
19.15 Парма - Наполi. Чемпiонат
Iталiї.
21.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
21.30, 23.55 “Check-in”.
21.55 Live. Челсi - Тоттенхем.
Чемпiонат Англiї.
00.25 Ворскла - Карпати. Чемпiонат
України.
02.15 Торiно - Аталанта. Чемпiонат
Iталiї.
04.05 МЮ - Лiверпуль. Чемпiонат
Англiї.
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Віâòороê
УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 18.00, 21.00,
23.30, 02.00, 05.00 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Т/с “Галерея Вельвет”.
13.15, 04.20 РадiоДень.
13.50, 23.20, 04.50 Погода.
14.00, 15.15, 17.10, 18.20, 19.15
Спецпроект “Крим: 5
рокiв спротиву росiйськiй
окупацiї”.
17.00, 18.55 Новини. Крим.
21.25 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.15 Д/с “Шамварi: територiя диких тварин”.
22.50 Схеми. Корупцiя в деталях.

Êаíаë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Снiданок
з 1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 00.20, 05.20 “ТСН”.
09.30, 22.45 “Одруження наослiп”.
11.10, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.45 “Сiмейнi мелодрами”.
14.45 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “У недiлю рано
зiлля копала”.
00.25 Х/ф “Слуга народу”.

Iíòåр

02.00, 18.00, 19.00 “Стосується
кожного”.
02.45 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.05 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 06.05, 22.10 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
Iнтером”.
10.00 Х/ф “Осляча шкура”.
11.50, 12.25 Х/ф “Зорро”.
12.00 “Новини”.
14.50, 15.50, 16.45 “Речдок”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть”.
23.55 Х/ф “Малахольна”.

ICTV

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.

10.10 Прорвемось!
11.10, 17.15 Антизомбi. Дайджест.
12.05, 13.20 Х/ф “Нiкiта”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.50, 16.15, 21.25 Т/с “Розтин
покаже”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
22.35 “На трьох”.
23.40 Х/ф “Анаконда”.
01.20 Т/с “У полi зору”.

ÑТБ

06.00 Т/с “Коли ми вдома”.
07.55 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним.
09.45 МастерШеф.
12.55 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “Крiпосна”, 3 с.
21.00 Т/с “Крiпосна”, 4 с.
22.50 Детектор брехнi.
23.50 Давай поговоримо про секс.

Íоâèé êаíаë

03.00, 02.45 Зона ночi.
04.00 Абзац.
05.55, 07.10 Kids` Time.
06.00 М/с “Майлз з майбутнього”.
07.15 Х/ф “Перстень дракона”.
09.00 Х/ф “Копальнi царя Соломона”.
12.45 Т/с “Загубленi”.
17.00, 19.00 Гастарбайтери.
21.00 Аферисти в мережах.
23.00 Х/ф “Гарячi копи”.
01.00 Т/с “Пiдступнi покоївки”.

Êаíаë «Уêра¿íа»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00, 03.50 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
11.20, 04.40 Реальна мiстика.
13.20, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Кримiнальний
журналiст”, 11 i 12 с.
23.20 Без панiки.
00.00, 02.15 Т/с “CSI: Маямi”.
01.45 Телемагазин.

Êаíаë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00, 01.45 Т/с “Пляжний коп 2”.
09.50, 18.15 “Спецкор”.
10.05, 17.15 “Загублений свiт”.
12.05 Вiдеобiмба.
13.35 Х/ф “Кiкбоксер 2”.
15.25 Х/ф “Кiкбоксер 3”.
18.50 “ДжеДАI”.
19.25, 20.30 Т/с “Опер за викли-
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Чåòâåр
УТ-1

ICTV

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 18.00, 21.00,
23.30, 02.00, 05.00 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Т/с “Галерея Вельвет”.
12.35 Д/с “Аромати Чилi”.
13.15, 14.30, 04.05 РадiоДень.
13.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
15.20 Т/с “Iспанська легенда”.
17.25 Ювiлейний концерт гурту
“Пiккардiйська терцiя”.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.00 #ВУкраїнi.
19.30 Д/с “Мегаполiси”.
20.00 Д/с “Таємницi замкiв
Великобританiї”.
21.25, 02.20 UA:Спорт.
21.40 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Д/с “Шамварi: територiя диких тварин”.

04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
12.20, 13.20 Х/ф “Анаконда 2:
Полювання за проклятою
орхiдеєю”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45, 16.15, 21.25 Т/с “Розтин
покаже”.
17.15 Антизомбi. Дайджест.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Битва версiй.
22.40 “На трьох”.
23.40 Х/ф “Лейк Плесiд проти
анаконди”.
01.25 Т/с “У полi зору”.

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, 00.55, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.15, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.45 “Сiмейнi мелодрами”.
14.45 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.40 “Чистоnews”.
20.45, 21.45 Т/с “У недiлю рано
зiлля копала”.
22.30 “Право на владу”.
01.00 “Грошi”.
02.05 Т/с “Таємниця твердинi
шифрiв”.

Iíòåр

02.00, 18.00, 19.00 “Стосується
кожного”.
02.40 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.00 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 06.05, 22.10 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
Iнтером”.
10.20, 12.25 Х/ф “Великий переполох”.
12.35 Х/ф “Операцiя “Тушковане м`ясо”.
14.50, 15.50, 16.45 “Речдок”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть”.
23.55 Х/ф “Любов вiд всiх хвороб”.

ÑТБ

08.00 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним.
09.55 МастерШеф.
12.35 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “Крiпосна”, 7 с.
21.00 Т/с “Крiпосна”, 8 с.
22.50 Вагiтна у 16.
23.50 Давай поговоримо про секс.

Íоâèé êаíаë

06.45, 08.20 Kids` Time.
06.50 М/с “Майлз з майбутнього”.
08.25 Х/ф “Учень Мерлiна”.
12.25 Т/с “Загубленi”.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Аферисти в мережах.
23.00 Х/ф “На гребенi хвилi”.
01.20 Т/с “Пiдступнi покоївки”.

Êаíаë «Уêра¿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, 04.40 Реальна мiстика.
13.20, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Кримiнальний
журналiст”.
23.30 Д/ф “Крим. Вкрадений
пiвострiв”.
00.55, 02.20 Т/с “CSI: Маямi”.

ком 4”.
21.35, 00.05 Т/с “Кiстки 7”.
01.00 “Секретнi файли 3”.
02.25 “Облом.UA”.

ÍТÍ

05.55 Х/ф “Крах iнженера Гарiна”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Вантаж без маркування”.
10.40 Т/с “Кулагiн та партнери”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40
“Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
14.55, 16.50, 23.45 Т/с “Служба
розслiдувань”.
17.15, 21.45 “Легенди карного розшуку”.
01.50 “Таємницi кримiнального
свiту”.
03.10 “Випадковий свiдок”.
03.30 “Речовий доказ”.
03.55 “Правда життя”.
04.50 “Top Shop”.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
08.15, 13.45 Правда життя.
09.25, 16.45, 22.35 Дикi острови.
10.20, 18.15 Пiд iншим кутом.
11.15 Брама часу.
12.00, 00.25 Мiстична Україна.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
15.00, 23.40 Заборонена iсторiя.
15.50, 21.45 Рiчковi монстри.
17.45 Погляд зсередини.
18.45, 20.50 Секретнi територiї.
01.15 Ризиковане життя.
04.45 Смарт-шоу.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)

06.00, 16.00 “Європейський
weekend”.
06.50 Журнал Лiги чемпiонiв.
07.20 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
08.15 Болонья - Ювентус. Чемпiонат
Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Шахтар - Александрiя.
Чемпiонат України.
12.05 “Великий футбол”.
13.50 Бернлi - Тоттенхем. Чемпiонат
Англiї.
16.50 Ворскла - Карпати. Чемпiонат
України.
18.35, 01.35 “Ситкорiзи”. Чемпiонат
Англiї.
19.00 Фiорентiна - Iнтер. Чемпiонат
Iталiї.
20.45 Марiуполь - Олiмпiк.
Чемпiонат України.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
23.45 МЮ - Лiверпуль. Чемпiонат
Англiї.
02.05 Львiв - Чорноморець.
Чемпiонат України.
03.55 Мiлан - Емполi. Чемпiонат
Iталiї.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 01.45 Т/с “Пляжний коп 2”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
13.00, 03.05 “Облом.UA”.
15.25 Х/ф “Рожева пантера”.
19.25, 20.30 Т/с “Опер за викликом 4”.
21.35, 23.20 Т/с “Кiстки 7”.
01.00 “Секретнi файли 3”.

ÍТÍ
05.55, 10.30 Т/с “Кулагiн та партнери”.
06.55 Х/ф “Абiтурiєнтка”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Мiсто прийняв”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.00
“Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
14.55, 16.50, 23.45 Т/с “Служба
розслiдувань”.
17.15, 21.45 “Легенди карного розшуку”.
01.55 “Таємницi кримiнального
свiту”.
03.30 “Випадковий свiдок”.
03.50 “Речовий доказ”.
04.20 “Правда життя. Професiї”.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
08.00, 13.50 Правда життя.
09.10, 16.50, 22.35 Дикi острови.
10.05, 17.50 Пiд iншим кутом.
11.00 Брама часу.
11.50, 00.30 Мiстична Україна.
12.40, 19.40 Речовий доказ.
15.00, 23.40 Заборонена iсторiя.
16.00, 21.45 Рiчковi монстри.
18.45, 20.45 Секретнi територiї.
01.20 Там, де нас нема.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)

06.00, 08.00, 20.35 Топ-матч.
06.10, 20.40 Шахтар - Александрiя.
Чемпiонат України.
08.10 Сампдорiя - Кальярi.
Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 23.45 Ман Сiтi - Вест Хем.
Чемпiонат Англiї.
12.10 Львiв - Чорноморець.
Чемпiонат України.
13.55, 03.55 Фiорентiна - Iнтер.
Чемпiонат Iталiї.
16.00, 22.50 Чемпiонат Англiї.
Огляд туру.
16.55 Болонья - Ювентус. Чемпiонат
Iталiї.
18.45 Челсi - Тоттенхем. Чемпiонат
Англiї.
01.35 Журнал Лiги чемпiонiв.
02.05 Ворскла - Карпати. Чемпiонат
України.
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1 березня

П’яòíèця
УТ-1

ICTV

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 18.00, 21.00,
23.30, 02.00, 05.00 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Т/с “Галерея Вельвет”.
12.30 Д/с “Аромати Чилi”.
13.15, 14.30, 04.05 РадiоДень.
13.50 Погода.
13.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
15.15 Т/с “Iспанська легенда”.
16.55 Д/с “Браво, шеф!”
18.20, 02.45 Тема дня.
18.50, 05.20 Своя земля.
19.10 Передвиборна агiтацiя
кандидатiв на посаду Президента України за кошти
Державного бюджету.
20.30 Перший на селi.
21.25, 02.20 UA:Спорт.
21.55 Перша шпальта.
22.35 Д/с “Найбiльш завантажений у свiтi”.

04.35, 03.10 Факти.
04.55 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40, 17.15 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.10 Битва версiй.
11.10, 13.20 Х/ф “Жага золота”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30, 00.20 “На трьох”.
16.15 Т/с “Розтин покаже”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi.
21.30 Дизель-шоу.

Êаíаë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Снiданок
з 1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.25, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.45 “Сiмейнi мелодрами”.
14.45 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.25 “Чистоnews”.
20.35, 23.35 “Лiга смiху”.
22.35 “Iгри приколiв”.

Iíòåр

02.00, 18.00, 19.00 “Стосується
кожного”.
02.40 “Орел i решка. Шопiнг”.
03.50 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 06.05, 22.00 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
Iнтером”.
10.15, 12.25 Х/ф “Веселий Великдень”.
12.40 Х/ф “Оксамитовi ручки”.
14.50, 15.50, 16.45, 23.50 “Речдок”.
20.00 “Подробицi тижня”.

ÑТБ

06.30 Хата на тата.
13.25, 22.50 Х/ф “Гола правда”.
15.30 Х/ф “Загадка для Анни”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Х/ф “Панi покоївка”.
00.45 Євробачення 2019.
Нацiональний вiдбiр.

Íоâèé êаíаë

03.05 Зона ночi.
04.40 Абзац.
06.25, 07.40 Kids` Time.
06.30 М/с “Майлз з майбутнього”.
07.45 Пацанки. Нове життя.
13.00 Суперiнтуїцiя.
16.50, 19.00 Т/с “Будиночок на
щастя”.
21.00 Аферисти в мережах.
23.00 Х/ф “Брейвен”.
01.00 Х/ф “Гарячi копи”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00, 04.20 Сьогоднi.
09.30, 05.10 Зоряний шлях.
11.20 Реальна мiстика.
13.30 Т/с “Будинок, який...”, 1
i 2 с.
15.30 Т/с “Будинок, який...”.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Головна тема. Вибiр.
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с “Благими намiрами”,
1 i 2 с.

Êаíаë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00, 01.00 Т/с “Пляжний коп 2”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.

3 березня

Íåдіëя
УТ-1

ICTV

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30,
02.00, 04.30 Новини.
09.30, 16.05, 03.50 Погода.
09.40 Х/ф “Пармський монастир”, 1 с.
11.25 Д/с “Супер Чуття”.
12.00 Д/с “Браво, шеф!”
13.05 Лайфхак українською.
13.20, 21.55 Д/с “Неповторна
природа”.
13.55 #ВУкраїнi.
14.30 Перший на селi.
15.00 UA:Фольк.
16.20 Т/с “Iспанська легенда”.
19.10 Передвиборна агiтацiя
кандидатiв на посаду Президента України за кошти
Державного бюджету.
20.30 Д/с “Мегаполiси”.
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
23.00 Д/с “Мальовничi села”.

05.05 Громадянська оборона.
06.45 Антизомбi.
08.35 Т/с “Вiддiл 44”.
12.20, 13.00 Х/ф “Кровний
батько”.
12.45 Факти. День.
14.15 Х/ф “Шибайголови”.
16.10 Х/ф “Стартрек”.
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
з О. Соколовою.
20.35 Х/ф “Стартрек: Вiдплата”.
23.15 Х/ф “Стартрек: За межами Всесвiту”.
01.35 Х/ф “Т2 Трейнспоттiнг”.

06.00 “ТСН”.
06.35 М/ф.
06.45 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45 “Свiт навиворiт 10:
Бразилiя”.
11.00, 12.05 “Свiт навиворiт 8”.
13.10 Т/с “У недiлю рано зiлля
копала”.
17.15 Х/ф “Слуга народу”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос країни 9”.
23.35 “Лiга смiху”.

Íоâèé êаíаë

Êаíаë “1+1”

Iíòåр

02.15 “Сценарiї любовi”.
03.30 “Подробицi” - “Час”.
04.00, 12.00 “Орел i решка.
Морський сезон 2”.
04.45, 10.00 “Орел i решка.
Мегаполiси”.
05.40 Х/ф “Без року тиждень”.
07.00 Х/ф “Оксамитовi ручки”.
09.00 “Готуємо разом”.
11.00 “Орел i решка. Морський
сезон 3”.
13.00 “Орел i решка. Перезавантаження 3”.
14.00 Х/ф “Жандарм у НьюЙорку”.
16.00 Х/ф “Три мушкетери:
Пiдвiски королеви”.
18.00 Х/ф “Три мушкетери:
Помста Мiледi”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Наречена, яка втекла”.
23.00 Х/ф “Про нього”.

ÑТБ

05.05, 10.55 Хата на тата.
07.05 Т/с “Коли ми вдома”.
09.00 Все буде смачно!
15.30
МастерШеф.
Професiонали.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
21.00 Один за всiх.
22.15 Я соромлюсь свого тiла.
03.00 Зона ночi.
04.40 СтендАп шоу.
05.35, 06.55 Kids` Time.
05.40 М/с “Майлз з майбутнього”.
07.00 М/ф “Кунг-фу панда”.
08.50 М/ф “Зоотрополiс”.
10.50 Х/ф “Брейвен”.
12.50 Х/ф “Перший месник”.
15.00 Х/ф “Перший месник:
Друга вiйна”.
18.00 Х/ф “Перший месник:
Протистояння”.
21.00 Х/ф “Анонiм”.
23.00 Х/ф “У горбiв є очi 2”.
00.45 Х/ф “У пагорбiв є очi”.

Êаíаë «Уêра¿íа»

06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
09.20 Т/с “Готель “Купiдон”.
13.10 Т/с “Благими намiрами”.
17.20 Т/с “Мiраж”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Панютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Мiраж”.
23.30 Х/ф “Там, де є щастя
для мене”.
01.30 Телемагазин.

Êаíаë «2+2»

06.00 М/ф.
08.05 “102. Полiцiя”.
09.00 ДжеДАI 4. Найкраще.
10.00, 00.00 “Загублений свiт”.
12.55, 01.00 “Шаленi перегони”.

Наш ДЕНЬ

10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
12.55 Вiдеобiмба.
15.25 Х/ф “Робiнзон Крузо”.
19.25 Х/ф “Блекджек”.
21.20 Х/ф “Бойовi свинi”.
23.05 Х/ф “Деяка справедливiсть”.

ÍТÍ
05.50, 10.40 Т/с “Кулагiн та партнери”.
06.50 Х/ф “Дорога на Сiч”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Роби - раз!”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.50
“Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
14.55, 16.50, 23.45 Т/с “Служба
розслiдувань”.
17.15, 21.45 “Легенди карного розшуку”.
01.55 “Таємницi кримiнального
свiту”.
03.20 “Випадковий свiдок”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.10, 13.55 Правда життя.
09.10, 16.00, 21.45 Рiчковi монстри.
10.05 Погляд зсередини.
10.35, 17.50 Пiд iншим кутом.
11.05 Брама часу.
11.55, 00.35 Мiстична Україна.
12.45, 19.40 Речовий доказ.
15.00, 23.40 Заборонена iсторiя.
16.55, 22.35 Дикi острови.
18.45, 20.50 Секретнi територiї.
01.20 Нашi.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)

06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Марiуполь - Олiмпiк.
Чемпiонат України.
08.10 Челсi - Тоттенхем. Чемпiонат
Англiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Мiлан - Емполi. Чемпiонат
Iталiї.
12.05 Арсенал-Київ - Десна.
Чемпiонат України.
13.55 Фрозiноне - Рома. Чемпiонат
Iталiї.
16.00, 00.40 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
16.30, 01.10 Ньюкасл - Бернлi.
Чемпiонат Англiї.
18.20 Львiв - Чорноморець.
Чемпiонат України.
20.10 Свiт Прем`єр-лiги. Чемпiонат
Англiї.
20.40 Ман Сiтi - Вест Хем.
Чемпiонат Англiї.
22.50 Шахтар - Александрiя.
Чемпiонат України.
03.00 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
03.55 Кальярi - Iнтер. Чемпiонат
Iталiї.

13.25 Х/ф “Робiнзон Крузо”.
15.10 Х/ф “Бойовi свинi”.
16.55 Х/ф “Блекджек”.
18.50 Х/ф “Гра Ендера”.
21.00 Х/ф “Лiга видатних
джентльменiв”.
23.00 “ПроФутбол”.

ÍТÍ
05.45 Х/ф “Останнiй гейм”.
07.15 “Страх у твоєму домi”.
11.00 Х/ф “Вийти замiж за
капiтана”.
12.40 Х/ф “Бiлi Роси”.
14.20 Х/ф “Наречений з того
свiту”.
15.20 Х/ф “Граф МонтеКрiсто”.
19.00 Х/ф “Золоте теля”.
22.25 Х/ф “Зникнення”.
00.10 “Мiжнародний турнiр зi
змiшаних бойових мистецтв WWFC 14”.

МЕГА
06.00, 01.35 Бандитська Одеса.
07.05, 23.50 Гордiсть України.
07.55, 18.15 У пошуках iстини.
09.45 Секретнi територiї.
10.40 Заборонена iсторiя.
12.30 Вбити Гiтлера.
14.20 Дядько Гiтлер.
15.20 Дикi острови.
17.20, 22.55 Рiчковi монстри.
20.00 Як спокусити нацiю.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)

06.00 Тоттенхем - Арсенал.
Чемпiонат Англiї.
07.45, 13.00, 01.20 Свiт Прем`єрлiги. Чемпiонат Англiї.
08.15 Лацiо - Рома. Чемпiонат
Iталiї.
10.00, 16.15, 20.55 Футбол
News.
10.25, 23.00 Журнал Лiги
чемпiонiв.
10.55 МЮ - Саутгемптон.
Чемпiонат Англiї.
12.45, 03.40, 05.40 Топ-матч.
13.30, 15.55, 16.35, 18.55 “Тур
Online”.
13.55 Live. Олiмпiк - АрсеналКиїв. Чемпiонат України.
14.45, 17.45 Футбол Tables.
16.55 Live. Александрiя Марiуполь. Чемпiонат
України.
19.20 Live. Аталанта Фiорентiна. Чемпiонат
Iталiї.
21.20 “Великий футбол”.
23.30 Уотфорд - Лестер.
Чемпiонат Англiї.
01.50 Фулхем - Челсi. Чемпiонат
Англiї.
03.50 Евертон - Лiверпуль.
Чемпiонат Англiї.

Програма ТБ
2 березня

Ñóáоòа
УТ-1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30,
02.00, 04.30 Новини.
10.05 Х/ф “Бiляночка та Розаночка”.
11.25 Хто в домi хазяїн?
11.55 Сильна доля.
13.00 Х/ф “Пармський монастир”, 1 с.
15.00 По обiдi шоу.
16.05 Спiльно.
16.40 Д/с “Мальовничi села”.
17.05 Т/с “Iспанська легенда”.
18.35 Д/с “Свiт дикої природи”.
19.10 Передвиборна агiтацiя
кандидатiв на посаду Президента України за кошти
Державного бюджету.
20.30 Д/с “Мегаполiси”.
21.25, 02.25 Розсекречена iсторiя.
22.25 Д/с “Неповторна природа”.

Êаíаë “1+1”

06.00, 19.30 “ТСН”.
06.45 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 10.35 “Їмо за 100”.
11.15, 23.30 “Свiтське життя”.
12.15 Т/с “У недiлю рано зiлля
копала”.
16.30, 21.40 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка. Дiти”.
20.15 “Чистоnews”.
20.25 “Українськi сенсацiї”.

Iíòåр

02.30 “Подробицi тижня”.
04.10 “Орел i решка. Морський
сезон 3”.
05.00 “Top Shop”.
05.30 М/ф.
06.00 “Готуємо разом”.
07.10 “Чекай на мене. Україна”.
09.00 “Слово Предстоятеля”.
09.10 Х/ф “Раз на раз не випадає”.
10.30 Х/ф “На вас чекає громадянка Никанорова”.
12.20 Х/ф “Здрастуй i прощай”.
14.15 Х/ф “Скарлетт”, 1 i 2 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Скарлетт”, 3 i 4 с.
22.10 “Творчий вечiр Костянтина Меладзе. Останнiй романтик”.

ICTV
05.10
05.20
05.25
05.50

Скарб нацiї.
Еврика!
Факти.
Бiльше нiж правда.

07.35 Я зняв!
09.20 Дизель-шоу.
10.45, 11.45 Особливостi
нацiональної роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 “На трьох”.
15.00 Т/с “Розтин покаже”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Кровний батько”.
20.55 Х/ф “Шибайголови”.
22.55 Х/ф “Т2 Трейнспоттiнг”.
01.15 Х/ф “Лейк Плесiд проти
анаконди”.
02.40 Великi авантюристи.

ÑТБ

05.10, 16.55 Хата на тата.
07.10 Т/с “Коли ми вдома”.
09.05 Т/с “Крiпосна”, 1-8 с.
19.00 МастерШеф. Професiонали.
22.20 Х/ф “Панi покоївка”.

Íоâèé êаíаë

03.05, 02.00 Зона ночi.
04.55 Т/с “Мелiсса i Джой”.
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с “Майлз з майбутнього”.
07.20 Ревiзор. Магазини.
09.15 Таємний агент.
10.30 Таємний агент. Пост-шоу.
12.30 Гастарбайтери.
14.20 Хто зверху? (12+).
16.20 М/ф “Зоотрополiс”.
18.30 Х/ф “Перший месник”.
21.00 Х/ф “Перший месник: Друга вiйна”.
23.45 Х/ф “У пагорбiв є очi”.

Êаíаë «Уêра¿íа»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 05.20 Зоряний шлях.
07.50 Т/с “Кримiнальний
журналiст”, 9-15 с.
15.20 Т/с “Кримiнальний
журналiст”.
16.00 Т/с “Готель “Купiдон”, 1-3 с.
20.00 Т/с “Готель “Купiдон”.
21.00 “Дивовижнi люди”.
23.00 Х/ф “Терапiя любов`ю”.
01.00, 02.20 Т/с “CSI: Маямi”.
01.50 Телемагазин.
03.45 Реальна мiстика.

Êаíаë «2+2»
06.00
08.05
09.00
10.00
11.00
16.05
18.00
20.10
22.25
01.55
04.40

М/ф.
“102. Полiцiя”.
ДжеДАI 4. Найкраще.
ДжеДАI. Дайджест.
“Загублений свiт”.
Х/ф “Некерований”.
Х/ф “Швидкiсть”.
Х/ф “Швидкiсть 2”.
Т/с “Третього не дано”.
“Облом.UA”.
“Цiлком таємно-2016”.

Програма місцåâèх òåëåêаíаëіâ

TV-4
Поíåдіëоê, 25 ëюòого
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє серце наполягає» +16
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Провінційні вісті
08.00, 20.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Межа правди
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Запорожець за Дунаєм»
17.30 Про нас
19.20, 22.20, 00.50 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання
20.35 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 Сільський календар
22.40Х.ф. «Життя на виворіт»

Віâòороê, 26 ëюòого

06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє серце наполягає»
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 Дитяча година
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. «Білий птах з
чорною ознакою»
17.30 Смачна мандрівка
19.30, 21.00 Наші вітання
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Поліцейський за
наймом» +16

Ñåрåда, 27 ëюòого

06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє серце наполягає» +16
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
08.30, 17.00 Відкрита зона
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Дитяча година
12.40 Shift. Життя в цифрі
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, Х.ф.«Москаль-чарівник»
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.«Мільярдер»

Чåòâåр, 28 ëюòого

06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє серце наполягає» +16
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, 16.10 Дитяча година
12.10 ПроОбраз із Наталкою Фіцич

12.30, 17.00 Відкрита зона
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Які ж ми були молоді…»
17.30 «Гал-кліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
19.55 Добрі традиції
20.00 Україна. Перезавантаження
21.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
22.35 Х.ф. «Дрібна рибка»

П’яòíèця, 1 áåрåзíя

06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє серце наполягає» +16
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 Україна. Перезавантаження
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 «Кіндер ШОУ»
12.10 «Гал-кліп»
12.40 Сім’я від А до Я
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Пропала грамота»
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 Х.ф. «Маленька Фадетта»

Ñóáоòа, 2 áåрåзíя

07.00, 09.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50 На гарячому
07.35 Х.ф.«Веселі Жабокричі»
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00, 00.10 Час-Tайм
10.00, 19.00, 22.00 Єдина країна
10.30, 20.30 Завтра-сьогодні
11.30, 20.10 Shift. Життя в цифрі
12.00 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.20, 00.30 Х.ф.«Вавілон ХХ»
13.50, 02.00 Сім’я від А до Я
14.25 Купуй Тернопільське!
14.30 «Кіндер ШОУ»
14.50 Мультфільми
15.00 М.ф.«Книга джунглів»
16.30 Дім книги
17.00, 03.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання
19.30 У фокусі Європа
21.00 Реформи – це просто.
22.30, 04.00 Х.ф.«Штиль»

Íåдіëя, 3 áåрåзíя

06.00 Х.ф.«Веселі Жабокричі»
07.30, 21.30 Українські традиції
08.00, 22.00 Єдина країна
08.40, 01.00 Час-Тайм
09.00 Повнота радості життя
09.30 Справжня ціна
10.15 Пряма трансляція Божественної
Святої Літургії з Архикатедрального Собору УГКЦ м. Тернополя
11.40 Дім книги
12.10 «Кіндер ШОУ»
12.30 М.ф.«Книга джунглів»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Формула здоров’я
15.30 Shift. Життя в цифрі
16.00 Реформи – це просто. Телеміст
16.55, 21.50 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00 Провінційні вісті
20.00 Огляд світових подій
21.00, 02.30 «Гал-кліп»

ÍТÍ
05.55 Х/ф “Тi, що зiйшли з небес”.
07.25 Х/ф “У небi “Нiчнi вiдьми”.
09.00 Х/ф “Дорога в пекло”.
12.20 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
16.00 “Легенди карного розшуку”.
17.10 “Самооборона”.
18.05 “Крутi 90-тi”.
19.00, 03.10 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Граф Монте-Крiсто”.
23.10 “Мiжнародний турнiр зi
змiшаних бойових мистецтв
WWFC 14”.
02.10 “Хвороби-вбивцi”.
03.40 “Випадковий свiдок”.
04.05 “Легенди бандитського Києва”.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
07.20, 23.50 Гордiсть України.
08.10, 18.15 У пошуках iстини.
09.55 Секретнi територiї.
11.45 Заборонена iсторiя.
12.40 Як спокусити нацiю.
15.25 Дикi острови.
17.20, 22.55 Рiчковi монстри.
20.00 Дядько Гiтлер.
21.00 Вбити Гiтлера.
01.35 Телеформат.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)

06.00 Ворскла - Карпати. Чемпiонат
України.
07.45 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
08.15 Парма - Наполi. Чемпiонат
Iталiї.
10.00, 22.15 Футбол News.
10.25 Чемпiонат Англiї. Передмова до туру.
10.55 Челсi - Тоттенхем. Чемпiонат
Англiї.
12.40 Шахтар - Александрiя.
Чемпiонат України.
14.25 Live. Тоттенхем - Арсенал.
Чемпiонат Англiї.
15.25, 17.55, 19.45 Футбол Tables.
16.30 Тоттенхем - Арсенал
2004/2005. Класичнi матчi
АПЛ.
16.55 Live. МЮ - Саутгемптон.
Чемпiонат Англiї.
18.55 Live. Мiлан - Сассуоло.
Чемпiонат Iталiї.
20.55 Свiт Прем`єр-лiги. Чемпiонат
Англiї.
21.25 Live. Лацiо - Рома. Чемпiонат
Iталiї.
23.25, 01.30, 03.35, 05.40 Топ-матч.
23.40 Десна - Динамо. Чемпiонат
України.
01.45 Вест Хем - Ньюкасл.
Чемпiонат Англiї.
03.50 Чорноморець - Шахтар.
Чемпiонат України.

ТТБ
Поíåдіëоê, 25 ëюòого
9.00 “Своя земля”
9.33, 12.59 “Енеїда”
10.00, 19.23, 21.55 “Тема дня”
10.30 Д/с “Неповторна природа”
11.00, 17.40 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29 Док.фільм
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
13.44 “Діалоги”
14.15 РадіоДень “Модуль знань”
15.00 Д/с “Незвідані шляхи”
15.52 “Українська читанка”
16.00 РадіоДень “Життя+”
16.30 “Букоголіки”
17.14 “Разом”
18.12 Т/с “Еліза”
19.52 Д/ф “В Україні”
20.50 “Спільно”
21.23 “Схеми. Корупція в деталях”
22.25 Д/ф “В Україні”

Віâòороê , 26 ëюòого
9.00 “Дешевий відпочинок”
9.33, 12.59 “Енеїда”
10.00 “Тема дня”
10.30 Д/с “Неповторна природа”
11.00, 17.40 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29 Док.фільм
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
13.44, 19.23, 21.55 “Тема дня”
14.15 РадіоДень “Модуль знань”
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.30 Д/с “Таємниці підводного світу”
16.00 РадіоДень “Життя+”
16.30 #МузLove з Любою Морозовою
17.14 “Спільно”
18.12 Т/с “Еліза”
19.52 “Разом”
20.50 “Своя земля”
21.23 “Шахтарська зміна”
22.25 Д/ф “В Україні”

Ñåрåда, 27 ëюòого

9.00 “Дешевий відпочинок”
9.33, 12.59 “Енеїда”
10.00, 19.23, 21.55 “Тема дня”
10.30 Д/с “Неповторна природа”
11.00, 17.40 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29 Док.фільм
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
14.15 РадіоДень “Модуль знань”
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.30 Д/с “Таємниці підводного світу”
16.00 РадіоДень “Життя+”
16.30 #КіноWALL з Сергієм Тримбачем
17.14 “Своя земля”
18.12 Т/с “Еліза”
19.52 “Шахтарська зміна”
20.50 “Наші гроші”
21.23 “Складна розмова”
22.25 “Пліч-о-пліч”

Чåòâåр, 28 ëюòого

9.00 “Дешевий відпочинок”
9.33, 12.59 “Енеїда”
10.00, 13.44, 21.55 “Тема дня”
10.30 Д/с “Неповторна природа”
11.00 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29 Док.фільм
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
14.15 РадіоДень “Модуль знань”
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.30 Д/с “Таємниці підводного світу”
16.00 РадіоДень “Життя+”
16.30 #NeoСцена з Олегом Вергелісом
17.14 “Чудова гра”

17.40 “Wise cow”
18.12 Т/с “Еліза”
19.52 “Букоголіки”
20.50 “Складна розмова”
21.23 “Спільно”
22.25 “Наші гроші”

П’яòíèця, 1 áåрåзíя
9.00 “Дешевий відпочинок”
9.33, 12.59 “Енеїда”
10.00, 13.44, 19.23, 21.55 “Тема дня”
10.26 “Світ навколо”
10.30 Д/с “Неповторна природа”
11.00 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29 Док.фільм
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
14.10 “Світ навколо”
14.15 РадіоДень “Модуль знань”
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.30 Д/с “Таємниці підводного світу”
16.00 Д/ф “Чудова гра”
16.30 #БібліоFUN з Ростиславом Семківим
17.14 “Букоголіки”
17.40 “Wise cow”
18.12 Т/с “Еліза”
19.52 “Пліч-о-пліч”
20.50 “Схеми. Корупція в деталях”
21.23 “Своя земля”
22.25 “Як дивитися кіно?”

Ñóáоòа, 2 áåрåзíя

8.00 “Файний ранок”
9.34 “Хто в домі хазяїн?”
10.04 “Чудова гра”
10.34 Д/с “Неповторна природа”
11.04 Д/с “Таємниці підводного світу”
11.34 “Енеїда”
12.30 “Двоколісні хроніки”
12.50 РадіоДень “Модуль знань”
13.30 “Українська читанка”
13.39 “Тема дня”
14.05 “Українська читанка”
14.14 “Розсекречена історія”
15.15 РадіоДень “Книжкова лавка. ТОП 7”
16.05 Вистава
18.04 Д/ф “Сильна доля”
19.00 “Новини”
19.16 “Діалоги”
20.08 “UA: Фольк”
21.00 #МузLove з Любою Морозовою
21.30 #NeoСцена з Олегом Вергелісом
22.00 Д/ф “Сильна доля”

Íåдіëя, 3 áåрåзíя

8.00 “Додолики”
8.30 “Файний ранок”
9.34 “Хто в домі хазяїн?”
10.04 “Чудова гра”
10.34 Д/с “Неповторна природа”
11.04 Д/с “Таємниці підводного світу”
11.34 “Енеїда”
12.30 “Двоколісні хроніки”
12.50 РадіоДень “Модуль знань”
13.30 “Українська читанка”
13.39 “Тема дня”
14.05 “Українська читанка”
14.14 Д/с “Незвідані шляхи”
15.10 “Українська читанка”
15.18 “Букоголіки”
15.48 Д/Ф “Відкривай Україну”
16.18 Д/ф “Чудова гра”
16.48 “Хто в домі хазяїн?
17.14 “Лайфхак українською”
17.23 Д/ф “Сильна доля”
18.30 “Своя земля”
19.00 “Розсекречена історія”
20.00 “Разом”
20.30 Д/ф “В Україні”
21.00 #БібліоFUN з Ростиславом
Семківим
21.30 #КіноWALL з Сергієм Тримбачем
22.00 “UA: Фольк”

Наш ДЕНЬ
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ТНЕУ набирає на курси «Програмне забезпечення бухгалтерського обліку»
Що дає слухачам
проходження курсів?

Набуття практичних навиків ведення бухгалтерського обліку та складання звітності; опанування азів налаштування та застосування бухгалтерських
програм; користування програмними
продуктами для автоматизації облікових процесів у бізнес-структурах, зокрема «1С:Бухгалтерія 8.3» (детальне
вивчення інтерфейсу та функціональних можливостей на конкретних прикладах); розширення можливостей для
працевлаштування у суб’єктах підприємницької діяльності та для самозайнятості.

На кого розраховані курси?

На бухгалтерів-початківців, бухгалтерів, які вже користувалися програмними продуктами попередніх версій і
бажають освоїти новіші; адміністраторів, обліковців різних напрямків, менеджерів з постачання, збуту або логістики, комірників тощо, які займаються
відображенням в інформаційній системі господарських операцій, оформляють власні та реєструють отримані
первинні документи, аналізують облікову інформацію, накопичену в інформаційній базі, формують різноманітну
звітність; підприємців - фізичних осіб,
які застосовують або хочуть використовувати у своїй діяльності інформаційні

Кожен учасник отримає свідоцтво
комп’ютерні технології, які автомати- кування підприємницької діяльності
ТНЕУ, головний бухгалтер ТОВ «Саха- про підвищення кваліфікації державнозують і спрощують ведення обліку.
ра» (м. Тернопіль); Володимир Васи- го зразка та сертифікат про проходженФормат курсів і місце
льович Муравський, кандидат еконо- ня курсів ТНЕУ.
проведення
мічних наук, доцент кафедри обліку і
Як комунікувати з
Курси мають практичну спрямо- оподаткування підприємницької діяльорганізаторами курсів?
ваність і проводяться в аудиторії, об- ності ТНЕУ.
ладнаній сучасними персональними
Бажаючих просимо надсилати
комп’ютерами та інтерактивними за- Вартість і тривалість курсів інформацію на електронну адресу
Вартість навчання - 1920 грн. за Навчально-наукового інституту інсобами навчання; слухачі вивчають
одного
слухача. Тривалість курсу: 80 новаційних освітніх технологій ТНЕУ
матеріал, самостійно використовуюакадемічних
годин (по 8 акад. годин у (nniiot@tneu.edu.ua) або заввідділу
чи програмний продукт під керівнитиждень
протягом
10 тижнів), із 17.35 післядипломної освіти та підвищенцтвом тренера; набувають практичдо
20.20.
Початок
занять
у міру комп- ня кваліфікації ННІІОТ ТНЕУ Олексанних навиків поступово - від введення
лектації
груп.
нормативно-довідкової інформації, задра Романовича Квасовського, відповнення реквізитів первинних доку- Документи, які отримають повідального за організацію курсів
ментів до формування різних звітів про
(o.kvasovskyi@gmail.com), такі дані:
слухачі після
результати діяльності; наповненість
прізвище, ім’я, по-батькові; е-mail; мозавершення курсів
групи до 10 осіб.
більний телефон.
Підготовка слухачів здійснюватиметься на базі відділу післядипломОтримання додаткової інформації
ної освіти та підвищення кваліфікації
Щодо організації навчального процесу - за адресою: вул. Львівська, 11а
Навчально-наукового інституту інно(корпус № 11, каб. 11204 або за тел. (0352) 47-58-51, 097-446-28-65 (завідваційних освітніх технологій за адреувач відділу післядипломної освіти та підвищення кваліфікації ННІІОТ
сою: м. Тернопіль, вул. Львівська, 11а,
ТНЕУ - Олександр Романович Квасовський); каб. 11508а або за тел. (0352)
корпус № 11.
53-99-96 (спеціаліст відділу післядипломної освіти та підвищення кваліфікації ННІІОТ ТНЕУ - Галина Михайлівна Нікулішена); каб. 11501а або
Тренери
за тел. (0352) 53-95-92, 096-274-49-80 (спеціаліст відділу післядипломІрина Ярославівна Назарова, кандиної освіти та підвищення кваліфікації ННІІОТ ТНЕУ - Галина Петрівна
дат економічних наук, доцент кафедри
Цаволик).
обліку і оподаткування підприємницьЩодо наповнення навчального процесу: niyya2016@gmail.com або за
кої діяльності ТНЕУ; Павло Никифотел.
+380672576967 (тренер - Ірина Ярославівна Назарова).
рович Денчук, кандидат економічних
наук, доцент кафедри обліку і оподат-

НАДЗВИЧАЙНІ НОВИНИ

Гроші зі знайденої картки
програв в інтернеті

Двадцять ножових
ударів через ревнощі

З

найшовши на вулиці банківську
картку, 35-річний житель Тернополя
перекинув з неї усі гроші на один із
сайтів он-лайн ставок. Чужі шість тисяч
гривень зловмисник програв, а також
заробив собі неприємностей із законом –
щодо нього слідчі відкрили кримінальне
провадження за фактом крадіжки коштів.
До співробітників Тернопільського відділу поліції звернувся 27-рінчий житель обласного центру.
Чоловік розповів, що з смс-повідомлень дізнався про
перерахунок грошей з його банківської картки, яку
загубив напередодні. Загалом зникло шість тисяч
гривень.
Оперативними заходами співробітники поліції
встановили, що до крадіжки причетний 35-річний
тернополянин. Зловмисник, знайшовши на вулиці
чужий електронний гаманець, замість повернути

Комунальники впали з
10-метрової висоти під
час обрізання дерев

Т

рагедія трапилася у селі Красівка
Тернопільського району. У
реанімаційне відділення
Тернопільської лікарні швидкої допомоги
у важкому стані доправили двох
чоловіків віком 29 та 34 роки. Травми
пацієнти отримали внаслідок падіння з
висоти.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група.
Правоохоронці встановили, що працівники комунального підприємства обрізали дерева за допомогою підйомника. Під час висотних робіт обірвалась люлька на крані і двоє людей впали із висоти
близько 10 метрів. У ніч на 15 лютого один з травмованих помер.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за
статтею 271 ККУ (порушення вимог законодавства
про охорону праці). Розслідування триває.

С

його власнику або віднести до банку, вирішив скористатися чужими коштами. Перекинув їх на сайт
он-лайн ставок і програв.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 ККУ – крадіжка.
Поліцейські звертаються до краян: у разі втрати
банківської картки - негайно заблокуйте її. Зловмисники знають тисячі способів, як привласнити ваші
кошти.

Відзначив день
народження … крадіжкою

З

робити подарунок собі на 18-річчя
вирішив житель одного із сіл
Гусятинського району. Проте спосіб
обрав не зовсім законний - в день свого
дня народження проник до господарства
односельчан та викрав звідти мобільний
телефон.
Потерпілі виявили крадіжку вранці і зателефонували
до співробітників районного відділення поліції. Правоохоронці встановили, що невідомий проник до літньої
кухні через незачинену кватирку та поцупив мобільний
телефон. На місці події зловмисник залишив свою портативну колонку. Саме вона допомогла правоохоронцям
оперативно встановити особу крадія.
Причетним до протиправного виявився 18-річний
місцевий житель. Юнак ніде не навчається і вже не вперше потрапляє в поле зору поліцейських. Нещодавно слідчі
відкрили щодо нього кримінальне провадження, коли він
поцупив 9 тисяч гривень у материного співмешканця.
Хлопець зізнався у злодіянні, чужий мобільний телефон у нього вилучили. Триває розслідування.

варка між подружжям завершилася
реанімаційним відділенням для обох.
Нещастя трапилося в одному із сіл
Борщівського району.
У поліцію та у швидку зателефонували родичі
потерпілої. За їхніми словами, ввечері додому прийшов чоловік сестри та почав з'ясовувати стосунки.
Сварки у родині явище постійне, нерідко чоловік навіть піднімав руку на дружину. Причина - ревнощі.
За словами Андрія Свинарчука, начальника Борщівського відділення поліції, після останніх побоїв
двадцятичотирьохрічна потерпіла потрапила до лікарні, а щодо нападника правоохоронці розпочали
кримінальне провадження. Проте притягнути до
відповідальності дебошира не вдалося, оскільки він
виїхав на заробітки в іншу державу.
Повернувся додому на днях і одразу пішов розбиратися до жінки, яка від нього з трьома дітьми
переїхала до батьків. Наймолодшому синові - шість
років.
Дружина відмовлялася розмовляти з благовірним, тому він приклав до горла ніж та повів її у невідомому напрямку. Усе відбувалося на очах батьків.
Татові після побаченого стало погано, і йому викликали швидку, паралельно зателефонувавши до поліції.
Правоохоронці, які приїхали на місце події, пішли шукати подружжя. Зі сторони поля почули крики
жінки. Коли підійшли, то побачили потерпілу з ножовими пораненнями. Чоловік кілька разів вдарив
ножем в область живота й себе, а коли підійшли поліцейські, почав відбиватися і від них. Нападника
піймали. Обох швидка доправила до реанімації.
За попередніми даними, під час сварки чоловік наніс близько двадцяти ударів дружині в живіт,
грудну клітку, передпліччя і проникаючий в селезінку. Приблизно стільки ж разів він встиг вдарити
себе.
За життя подружжя борються лікарі. Даний факт
внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за
статтею 121 частина 1 ККУ - умисне тяжке тілесне
ушкодження.
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Смачна сторінка

Зустрічаємо весну:

кулінарна
мандрівка
у Грецію

Грецька кухня ввібрала в себе усе найкраще, що існує в кулінарних
традиціях середземноморського регіону. Оливкова олія, овочі, фрукти,
сири, риба та морепродукти, пряні трави - ось основні продукти, з яких
греки готують свої прості й, водночас, неймовірно смачні страви. Окрім
добре відомого грецького салату, в цій кухні існує безліч чудових і зовсім
не складних страв. Їх обов'язково варто приготувати - вони нагадають про
тепло весни, яка вже на порозі.
ЦАЦИКІ - ЗАКУСКА
З ЙОГУРТУ

ПОТРІБНО: 400 г густого
натурального йогурту, 2 огірка,
4 зубчики часнику, 4 ст. л. оливкової олії, 1 ст. л. білого винного
оцту, ½ ч. л. солі.
ПРИГОТУВАННЯ: огірки
очистити від шкірки і натерти на тертці. Добре відтиснути
крізь марлю, покласти в миску і
посолити. Додати, пропущений
через прес, часник, йогурт, оцет
і перемішати. Влити олію та ще
раз перемішати. Перед подачею
добре охолодити.
АВГОЛЕМОНО ЛИМОННИЙ СУП

ПОТРІБНО: 0,5 кг курки, 2 л
води, 1/3 склянки рису, 6 жовтків, ¼ склянки лимонного соку,
сіль, чорний перець, зелень.
ПРИГОТУВАННЯ: з курки
зварити бульйон, вийняти м'ясо
та розібрати на невеликі шматочки. Всипати в бульйон рис і
відварити до готовності (приблизно 10 хвилин). Зняти каструлю з вогню на 5 хвилин.
Збити жовтки з лимонним соком у великій мисці. Тонкою цівкою влити 1 склянку гарячого
бульйону, постійно помішуючи
суміш. Тепер яєчно-бульйонну
суміш потрібно обережно влити в каструлю з бульйоном, не
припиняючи помішувати. Поставити суп на слабкий вогонь і
потримати 3-5 хвилин, щоб суп
загус, не доводячи до кипіння
(щоб не згорнулися жовтки). Посолити, поперчити. Покласти в
супові тарілки шматочки курки,
налити суп і посипати зеленню.

СУВЛАКІ З ІНЖИРУ
В БЕКОНІ
ПОТРІБНО: 20 плодів
в'яленого інжиру, 300 г сиру
фета, 10 смужок бекону, 20 листочків базиліку, олія, шпажки.
ПРИГОТУВАННЯ: дерев'яні
шпажки вимочити в холодній
воді протягом півгодини. Невеликим гострим ножем зрізати з інжиру верхівки з "хвостиком", вийняти з середини трохи
м'якоті. Фету розрізати на 20 кубиків і покласти в кожну ягоду
по одному. Смужки бекону розрізати навпіл. Покласти на кожну
листок базиліку, зверху - фарширований інжир. Обернути ягоди
беконом і нанизати на шпажки.
Обсмажити на сковороді в олії по
2 хвилини з кожного боку.
РИБА З ПОМІДОРАМИ
ПО-ГРЕЦЬКИ
ПОТРІБНО: 2 сібаса або доради (приблизно по 300-400 г),
600 г помідорів чері, 1 лимон, 1
стручок червоного перцю чилі,
4 зубчики часнику, 1 ч. л. орегано, 4 ст. л. оливкової олії, 2 ст. л.
білого винного оцту, півпучка
петрушки, сіль, чорний перець.
ПРИГОТУВАННЯ: перець
чилі й 2 зубчики часнику – подрібнити. Додати оливкову
олію, оцет, орегано та добре перемішати. Помідори розрізати
навпіл, покласти у миску, посипати сіллю, перцем і дати постояти протягом півгодини при
кімнатній температурі. Очищену рибу посолити та поперчити,
покласти всередину шматочки лимону і часнику, гілочки петрушки. Змастити рибу оливковою сумішшю та запікати в духовці 15-20 хвилин. Перекласти
рибу на блюдо, зверху поклавши помідори, і полити соком.
МУСАКА

ПОТРІБНО: 400 г яловичого фаршу, ½ кг картоплі, 2 помідори, 2 цибулини, 1 баклажан, 2

зубчики часнику, сіль, спеції - за
смаком.
ДЛЯ СОУСУ: 1 склянка молока, 150 г жирної сметани, 20
г вершкового масла, 1 ст. л. борошна, 1 яйце.
ПРИГОТУВАННЯ: картоплю
відварити в мундирі до готовності, остудити, очистити і нарізати кружальцями. Баклажан
нарізати кружальцями, обсмажити на рослинній олії по 3-4
хвилини з кожного боку. Цибулю та часник – подрібнити та
обсмажити в тій же сковороді, де смажилися баклажани, до
золотистого кольору. Покласти
фарш, додати сіль, спеції та смажити, помішуючи, поки фарш
не підрум'яниться. Помідори нарізати кружальцями. Викласти на змащену олією вогнетривку форму шарами - половину картоплі, фарш, другу
половину картоплі, баклажани,
помідори. На сковороді з вершковим маслом обсмажити борошно до золотистого кольору. Влити тонкою цівкою гаряче молоко й добре перемішати.
Зняти з вогню, додати сметану,
яйце, сіль та перемішати. Полити запіканку соусом, поставити
в духовку та випікати 30 хвилин при температурі 200 градусів.
Лаханорізо ліниві голубці

ПОТРІБНО: капуста червонокачанна - 200 г, рис круглозернистий - 150 г, сік томатний
- 400 мл, цибуля ріпчаста - 70 г,
морква - 60 г, олія соняшникова (чи оливкова) - 3 ст. л., сіль,
перець чорний мелений, спеції.
ПРИГОТУВАННЯ: лаханорізо зазвичай готують зі звичайної білокачанної капусти.
Якщо вам хочеться розмалювати свої будні яскравішими фарбами, пофантазуйте і використайте червонокачанну капусту. Рис добре промити. Цибулю

і моркву почистити. Цибулю накраяти кубиками, а моркву натерти на крупній тертці. Спасерувати овочі на олії 3-4хвилини. Докласти дуже тонко посічену капусту і пасерувати, помішуючи, ще декілька хвилин.
Влити томатний сік, докласти
рис. Приправити сіллю, чорним
меленим перцем і улюбленими
приправами. Довести до кипіння і готувати під кришкою на
невеликому вогні до готовності рису і вбирання усієї рідини
приблизно 20-25 хвилин. Страва смакує гарячою та холодною.
Юварлакья авголЕмоно
- тефтелі в яєчнолимонному соусі

ПОТРІБНО: фарш яловичий
- 500 г, цибуля ріпчаста - 1 шт.,
яйця курячі - 3 шт., рис - 80 г.,
бульйон (будь-який) - 500 г., сік
лимона - 50 г.
ПРИГОТУВАННЯ: з інгредієнтів приготувати фарш. Скачати в кульки діаметром 3 см.
Тефтельки опустити в киплячий бульйон і варити 30 хвилин
на середньому вогні. Для соусу підсолені яйця злегка збити, поступово вливаючи лимонний сік. В яєчно-лимонну суміш
тонкою цівкою ввести гарячий
бульйон (100 мл). Влити отриманий соус в каструлю з тефтельками (тонкою цівкою). Довести до кипіння на повільному
вогні, постійно помішуючи. Подавати тефтелі з соусом, посипавши нарізаною зеленню петрушки.
Скордалія картопляний соус
ПОТРІБНО: картопля - 4 шт.,
часник (зубок) - 4 шт., оцет винний (або сік лимона) - 30 г.,
олія оливкова - 70 г., суміш перців мелена, горіхи волоські (за
бажанням), сіль.
ПРИГОТУВАННЯ: цей соус
прекрасно смакує до смажених овочів чи просто до хліба. Почистити й нарізати кубиками картоплю та відварити у
підсоленій воді. Зварену картоплю відкинути на сито, щоб
стекла рідина. Опісля вкинути у блендер, додати потертий
часник, збити. Тепер влити 2 ст.
л. олії і знову збити. Наступне,

що додаємо, - це винний оцет
чи лимонний сік, суміш перців, подрібнені горішки (за бажанням), досолити за смаком і
збити. Отримуємо однорідний
соус. Викласти соус, полити рештою олії. Готуйте порцію соусу на один раз, бо потім він робиться густіший.
Кулуракья - бублики
з морквою і зі шпинатом
ПОТРІБНО: для бубликів з
морквою - борошно пшеничне 400 г, морква (середня) - 2 шт.,
олія оливкова - 100 г, вода - 100
г, сіль - 10 г.
ДЛЯ БУБЛИКІВ ЗІ ШПИНАТОМ: шпинат (дрібно порізаний) - 200 г, олія оливкова - 100
г, вода - 100 г, сіль - 10 г, борошно пшеничне - 400 г.
ПРИГОТУВАННЯ: моркву
натерти на дрібній тертці. Додати олію, воду і сіль. Ретельно
перемішати. Поступово ввести просіяне борошно і замісити
м'яке, яке відстає від рук, тісто.
Для вимірювання кількості борошна і шпинату використайте склянку 200 мл. Таким же чином приготувати тісто зі шпинатом. Невеликі шматочки тіста скачати джгутиками і сформувати бублики. Випікати в розігрітій духовці при 180 градусів 15-20 хвилин.
ЛУКУМАДЕС ГРЕЦЬКІ ПОНЧИКИ

ПОТРІБНО: 500 г борошна,
1 склянка води, 10 г дріжджів,
1 ст. л. олії для тіста, 2 ст. л. цукру, 1 ч. л. кориці, ½ ч. л. солі,
олія для смаження, мед, цукрова пудра.
ПРИГОТУВАННЯ: цукор,
дріжджі та сіль розвести в теплій воді, влити олію, додати
борошно, вимісити еластичне круте тісто, накрити його
рушником, прибрати до теплого місця на годину. Розділити тісто на однакові шматочки і сформувати з них невеликі кульки. Налити в каструльку або глибоку сковороду олію
з таким розрахунком, щоб
вона вкрила кульки повністю,
і обсмажити в ній пончики до
рум'яної скоринки. Готові пончики полити розтопленим на
водяній бані медом і посипати
цукровою пудрою.

Калейдоскоп

nday.te.ua

Наш ДЕНЬ

№7 (292) /20 лютого-26 лютого 2019 р.

19

Надійні забудовники Івано-Франківська

І

вано-Франківськ – один
з лідерів за масштабами
будівництва. Зараз у
місті функціонують 26
будівельних компаній.
Аналітичний центр «Благо»
виділив п‘ятірку лідерів
та розповів про сучасні
тенденції будівництва на
Прикарпатті.

Серед забудовників з найбільшою кількістю проектів перші позиції займають компанії: «Blago
Developer», «Ярковиця», «M Group
Development», «Вамбуд», «Галицький двір».
Івано-франківські будівельні
компанії стали одними з провідних
трендсеттерів своєї сфери. Свідченням цього є активне впровадження інноваційних технологій у вигляді продуманої організації простору всього житлового комплексу
та розумного планування квартир
за принципом Smart Home. Найкращим втіленням смарт-інновацій є
житловий район «Manhattan» від

компанії «Blago Developer».
Крім цього, сучасне будівництво орієнтоване на впровадження енергоефективних та екологічних матеріалів, використання
монолітно-каркасного типу, перевагами якого є довговічність, надійність, зручність у плануванні
та переплануванні житла, широкі можливості для архітектурних

та дизайнерських рішень, швидкі
темпи будівництва.
Сучасні житлові комплекси
проектуються відповідно до потреб та максимального комфорту мешканців:
- Питання екологічності та безпеки вирішується завдяки принципу «двір без автомобілів». Для цього зводяться підземні чи багаторів-

неві наземні паркінги, що усуває
потребу заїзду транспорту у внутрішній двір.
- Входи в будинок розміщені
на рівні землі для зручного пересування велосипедів, дитячих візків тощо.
- У кожному під’їзді є приміщення для спортивного інвентарю.
- Перший поверх будинків – це
просторий дизайнерський хол із
двома ліфтами.
- У квартирах встановлюються
великі панорамні вікна, що забезпечує багато світла, підвищує енергоефективність житлового приміщення та має кращий естетичний
ефект.
- На території житлових комплексів багато зелені, створюються
унікальний дизайнерський ландшафт.
- Для сімейного відпочинку передбачені спортивні та дитячі майданчики, прогулянкові зони, велоінфраструктура.
- Розвинена внутрішня інфраструктура комплексів (супермар-

кети, СПА-центри, фітнес-клуби
тощо).
Одним з найкращих архітектурних проектів в ІваноФранківську визнано комплекс
елітних апартаментів і пентхаусів
«Parus». Його перевагами є досконалість та найвища якість кожної
деталі: відмінна енергоефективна
система опалення (конденсаційні
котли Wessex ModuMax (Великобританія), сучасна електрифікація
з найновішими типами з’єднань.
Ексклюзивність та престижність
комплексу доповнюють алюмінієва фасадна система CW 50-HI від
Reynaers (Бельгія) зі спеціальною
передобробкою “SEASIDE A” та віконна система нового покоління MASTERLINE 8-HI від Reynaers
Aluminium.
Купити квартиру в ІваноФранківську на вигідних умовах можна у ЖК «Паркова Алея»,
«Comfort Park», містечко «Соборне», ЖР «Manhattan», комплексі елітного житла «Parus» від будівельної компанії «Blago Developer».

ТНЕУ запрошує інтелектуалів
на турнір «Natus Vincere»

Юридичний факультет Тернопільського національного економічного університету запрошує кмітливих, розумних і креативних старшокласників та студентів 1-2-их курсів коледжів
до участі у ІІІ Відкритому Західноукраїнському
інтелектуальному турнірі «Natus Vincere».
Другий і третій етапи турніру на кубок
ректора ТНЕУ проводитимуться 6-7 березня.
Учасники заходу матимуть можливість
поспілкуватися з практиками у сфері права,
міжнародного права, філології та психології. Навчитися працювати в команді. Відвідати цікаві майстер-класи, тренінги та дидактичні ігри. Знайти нових знайомих. Побувати
у криміналістичній лабораторії. Відпрацювати свою техніку в тирі. Отримати цінні призи.
Не проґавте можливість стати частинкою квінтесенції молодої інтелектуальної
еліти України.

На постійне місце роботи

потрібні водії категорії "СЕ".

Досвід роботи обов'язковий.
Робота на території України і закордоном.
Автомобілі-тягачі з напівпричепами.

Тел. 0679952087
Відповіді
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Від усього серця вітаємо

Щиро вітаємо

отця Богдана Зінченка

отця Богдана Зінченка

із 25-річчям служіння
на парафії у храмі Різдва
Пресвятої Богородиці
с. Плотича Козівського
району.

із 25-річчям служіння на парафії
у храмі Успіння Пресвятої
Богородиці с. Городища Козівського
району.

Ось уже чверть століття Ви
розділяєте з нами радість і смуток, вінчаєте молодят і хрестите
дітей, проводжаєте в останню
путь наших рідних і близьких,
благословляєте нас на добрі
справи. Весь цей час Ви були наставником і вчителем, другом
і духовним лікарем, який оздоровлює душі й серця.
Щиро дякуємо сьогодні їмості Ользі, яка є Вам вірною порадницею, берегинею родинного вогнища, яка
кожного також зрозуміє і підтримає.

Ми молимось, отче за Вас,
Ви – наша духовна підмога.
Всевишній нехай повсякчас
Освітлює Вашу дорогу.
Зсилає щедроти земні
Й незриму небесну опіку,
Щоб всі Ваші справи і дні
Успішними були довіку.
Хай ангел всесильним крилом
Заступить всю Вашу родину,
Хай люди теплом і добром
Вас радують кожну хвилину.
Нехай Ваші мудрі слова
Любов’ю в серцях проростають,
Ми молимось отче за Вас
І вдячні за те, що Ви з нами.

З повагою – парафіяни, церковний хор,
Марійська і Вівтарська дружини,
спільнота
«Матері в молитві»

Цей ювілей – свято не
лише для Вашої родини,
а й для всієї пастви, яка
і є Вашою великою родиною. Наші серця щиро
радіють, що промисел
Божий поставив Вас над
нашою громадою настоятелем.
Дякуємо Вам за пастирську працю, моли-

товне служіння та повчальні проповіді.
Найщиріші слова вдячності висловлюємо і їмості пані Ользі, яка
розділяє з Вами радощі і тривоги, у молитві просить Господа про добро
і спокій для нашої громади. Дякуємо за зерна любові, милосердя віри і
надії, що вселяєте у наші серця.

Ми Вам щиро хочем побажати,
Сійте у серцях людських добро,
Щоб зерно це щедро проросло.
Хай Господь здоров'я посилає,
Радості і щастя додає.
Дух Святий над Вами хай витає,
Бо Ви добрим пастирем в нас є.
Хай додасть наснаги Вам і сили,
Хай панує спокій, мир, добро,
Щоб Ви довго Господу служили
І в житті щоб горя не було!
Щоб смуток, тривоги і біль
Забули до Вас дорогу,
Щоб кожен Ваш крок у житті
Святився присутністю Бога!

Вітання
Потрібні

охоронці

Вахта. Київ.

Житло надаємо
безкоштовно.

050-410-01-19
097-255-88-85

Вітаємо!

Дорогого кума, хресного, хорошого друга

Ярослава Віталійовича
Гоюка
із Вишнівця на Збаражчині

з 50-річним ювілеєм!

За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час,
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас.
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
Бо п’ятдесят – не привід для печалі,
П’ятдесят – це зрілість золота,
Хай до ста, а може, й далі
Йдуть, не оглядаючись літа.
Легкою хай буде життєва дорога,
Опіки і ласки від Господа Бога!

З повагою - куми Іван та Оксана,
похресниця Валя.

Вітаємо!

З повагою – парафіяни, церковний хор, сестриці, Вівтарна дружина,
спільнота «Матері в молитві».

Люблячу донечку, чудову онучку і
сестричку

Єлизавету Костенко

із села Плотича Козівського району

Вітаємо

Колектив Козівського РС та ДПРЧ-18 УДСНС
України у Тернопільській області вітають
своїх працівників – іменинників лютого

Дбайливу матусю, люблячу бабусю

Ольгу Василівну Гач

Богдана Васильовича Гамзяка,
Андрія Васильовича Кусеня

із села Плотича Козівського району

з 60-річчям!

Ці роки, неначе птиці летять,
Їх ніколи не вернеш назад,
Ще вчора було 18,
А сьогодні вже 60.
Ми з ювілеєм Тебе вітаємо,
Щоб стільки ж раз весна цвіла.
Щиро Тобі бажаємо
Здоров’я, щастя і тепла.
Щоб шлях Твій був такий широкий,

Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляла сотий,
Не знала Ти важких турбот.
Хай не минає щастя дому
І тиха радість в нім живе,
Хай Бог дає Тобі здоров’я
І всю родину береже.

з Днем народження!

З повагою і любов’ю - чоловік Богдан,
діти, внуки і вся родина

Вітаємо!

Дорогого племінника, брата, хресного тата

Руслана Івановича Гушпета
з Вікнин Збаразького району

З Днем народження!

Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Хоча б до ста років щасливої долі!
Тож світлого неба і теплого сонця,
Хай стукає радість у кожне віконце.
Нехай обминають печалі й тривоги,
Хай стеляться гарні життєві дороги.
Хай скрізь буде лад: у роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі!
Хай добрий ангел дужими крильми
Завжди надійно й міцно обнімає,
А Матінка Небесна від біди,
Тривог і зла охороняє!

З любов’ю - дядько Дмитро, тьотя Тоня, сестри Людмила, Світлана, Валя з чоловіками
і дітками

Вітаємо!

Дорого чоловіка, татуся, сина, внука, зятя, брата, швагра,
кума і хресного

Руслана Івановича Гушпета
з Вікнин на Збаражчині

з Днем народження!

Будь завжди здоровий, коханий, багатий,
Хай кожен день Тобі буде, як свято,
Нехай в Тебе будуть друзі хороші,
Хай у кишенях водяться гроші.
Доля прихильною й гарною буде,

Хай буде світлим кожен день в житті,
Хай негаразди завжди обминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим Вас завжди вітають!
Бажаєм успіхів великих у роботі
Й побільше творчих Вам натхнень,
Нехай минають всі турботи
І приносить радість кожен день!

Вітаємо!

Дорогого племінника, похресника, брата, хрещеного

Руслана Івановича Гушпета
З Днем народження!

Бажаєм здоров’я, теплого сонця,
Ласкавої долі, довгого віку,
Хай стукає радість у кожне віконце,
Усяких гараздів і щастя – без ліку!
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста
І мрії хай збуваються усі.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні крихти бід, ні крапельки страждань.
Хай Матір Божа скрізь охороняє,
Ісус Христос здоров’я посилає!

З любов’ю - хресна мама Ольга, сестра Наталя з чоловіком Миколою, дітьми Сергієм і Ванею, брат Михайло
з дружиною Мирославою.

Завжди з повагою ставляться люди.
Щоб смутку не знав ніколи-ніколи,
Добра Тобі й радості, всього доволі!
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба.
Хай Матінка Божа Тебе охороняє,
Господь із неба ласку посилає!

Дружина Оксана, діти Андрій, Олексій, Таня, мама Марія з
чоловіком Миколою, бабуся Надя, тесть Григорій, сестра
Оксана з чоловіком і дітками, щвагри Іван і Михайло з
сім’ями і вся велика родина.

з 9-річчям!

Хай промінчик сонця,
мов ангелик Божий,
Прилетить до тебе й сяде на плече,
Принесе здоров’я, щастя й добру долю,
Пам’ятай – ми дуже любимо Тебе.
Хай Тобі сміється сонечко із неба,
Всі зіниці світу засяють для Тебе!
Здоров’я міцного, любові багато,
Нехай кожна днина стане Тобі святом!
Рости, наша дівчинко,
красива, як квітка,
Будь завжди усміхнена,
весела й привітна.
Нехай Господ Тебе благословляє,
І гарну долю посилає!

З любов’ю - дідусь Богдан, бабуся Ольга,
тато, мама і братик.

Вітаємо!

Любого синочка і внука, миле наше
сонечко

Дениса Крамара

з Козови, якому виповнився 1 рочок!
Твій День народження прийшов,
Це – перший ювілей, веселе свято,
Приніс тобі він радість і любов,
І подарунків, і пісень багато.
Здоровим будь, наш хлопчику завжди,
Хай радує тебе усе довкола,
Нехай не огортають холоди
Твого життя і серденька ніколи.
Щасливим будь! Нехай ангелик твій
Міцним крилом за плечі обіймає,
Рости в добрі, мудрішай і мужній,
Нехай Господь тебе оберігає!
З любов’ю – тато Володимир, мама
Тетяна, дідусь Петро, бабуся Ольга і Надія
і вся родина.

Замовити вітання для своїх
рідних, близьких та друзів
можна безпосередньо у редакції
тижневика “Наш ДЕНЬ“, або за
телефоном (0352) 40-77-60.
Ціна привітання - від 100 грн.
Для передплатників "
Нашого ДНЯ" - знижки.

