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 кочегарів            різноробочих

запрошує 
на роботу:

Заробітна плата - від виробітку.
Гарантуємо  
вчасну оплату  
праці!

с.Олексинці 
(Борщівського р-ну)

+38 (067) 351 67 79  

Життєві історії у “Сімейному гніздечку”

Хай завжди  
у Ваших серцях  

квітне весна,  
а душі зігріває  

наша любов!
Зі святом Вас!

Любі жінки, наші 
кохані та рідні! 

Зі святом Вас!

Любі жінки, наші 
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Зі святом Вас!

Любі жінки, наші 

Богдан ЯЦИКОВСЬКИЙ,  
голова Тернопільської обласної організації 
Радикальної партії Олега Ляшка, депутат обласної ради.

Від щирого серця вітаю всіх 
мам, бабусь, доньок, онучок, по-
друг зі святом Весни, кохання, 
краси та надії. Це свято дарує нам 
чудові квіти, перші теплі дні, від-
чуття щастя. Хочу побажати, щоб 
Ваша весна була по-справжньому 
святковою, не дивлячись на усі 
складнощі життя. 

Ми все подолаємо! Ми врятує-
мо світ. Це не високі слова, а кон-
статація факту. Адже ще жодна 
жінка в світі не розпочинала жод-
ної війни. Наша місія  - нести сві-
ту мир, любов, добробут, тепло та 
ласку... Ми впораємося із цим за-
вданням, щоб там не трапилося. 

Адже ми, жінки, маємо такі самі 
права, як і чоловіки, хоча дуже 
часто навантажуємо себе лише 
обов’язками… 

На моє переконання, жінок 
має бути більше скрізь. У полі-
тиці, у владних та представниць-
ких органах, у громадській робо-
ті. Адже саме жінка приносить в 
наше життя мир, красу та до-
бро. Саме те, чого так не 
вистачає нам сьогодні.

Хай збуваються усі 
ваші мрії! Переконана -  
ми здолаємо усі нега-
разди. Весна обов‘яз-
ково переможе! 

Адже ми, жінки, маємо такі самі 
права, як і чоловіки, хоча дуже 
часто навантажуємо себе лише 

На моє переконання, жінок 
має бути більше скрізь. У полі-
тиці, у владних та представниць-
ких органах, у громадській робо-
ті. Адже саме жінка приносить в 
наше життя мир, красу та до-
бро. Саме те, чого так не 
вистачає нам сьогодні.

Хай збуваються усі 
ваші мрії! Переконана -  
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Дорогі  жінки!

З любов’ю, Юлія ТИМОШЕНКО, 
народний депутат, голова фракції ВО "Батьківщина" у Верховній Раді України.

6 березня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, вночі 
2-3, вдень 4-7 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.48, захід - 18.09. 
Новий місяць. 

7 березня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, вночі 
0-1, вдень 9-11 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.45, захід - 18.11. 

8 березня - хмарно, без 

опадів, вно-
чі 7-9, вдень 
10-13 граду-
сів тепла. Схід сонця - 6.43, за-
хід - 18.12. 

9 березня - хмарно з про-
ясненням, уночі можливий 
дощ, вночі 5-7, вдень 7-10 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 6.41, 
захід - 18.14. 

10 березня - хмарно, 
дощ, вночі 4-5, вдень 6-9 
градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.39, захід - 18.15. 

11 березня - хмар-
но, можливий дощ, вночі 2-3, 
вдень 7-9 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.37, захід - 18.17. 

12 березня - хмарно, мож-
ливий дощ зі снігом, вночі 1-3, 
вдень 4-5 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.35, захід - 18.19. 

Погода в Тернополі й області

Кохання 
в куцих штанцях 10-11 стор.

У ціну газети враховано  
вартість поштових послуг:  

прийом та доставку видання 
 до передплатників

Триває передплата 
«Нашого ДНЯ»  

на 2019 рік!

1 місяць – 24 грн. 70 коп. 
3 міс. –  72 грн. 10 коп. 

6 міс. – 138 грн. 95 коп.
Передплатити «Наш ДЕНЬ» 

можна у будь-якому  
поштовому відділенні 

або у листонош

індекс - 68710

Марія ТРОЙЧАК: «Віра в Бога 
і любов до життя дають сили  
і натхнення для кожного дня» 3 стор.
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Президент Петро 
Порошенко переконаний, 
що початок розвитку 

об’єднаних територіальних 
громад має продовжуватись 
у забезпеченні високих 
стандартів якості життя 
мешканців цих громад. «Ці 
результати, які сьогодні є – це 
лише старт процесу. Плоди 
нашої роботи обов'язково 
будуть в майбутньому. Коли 
кожен житель села, міста, 
регіону, області на своїй власній 
кишені відчує, що країна 
розвивається, йде вперед», - 
сказав він на засіданні Ради 
регіонального розвитку 
Одещини.

Президент висловив слова вдячнос-
ті лідерам громад за вже виконану ро-
боту, але зазначив, що багато чого ще 
потрібно зробити. Він поділився влас-
ним баченням, що повинно бути в ОТГ, 
в місцевому самоврядуванні.

«На моє глибоке переконання в 
кожній об’єднаній територіальній гро-

маді мають бути дороги, якісні дороги. 
Нагадаю, що за два роки розпочатого 
за моєю ініціативою митного експери-
менту Одещина отримала 3,1 млрд гри-
вень на будівництво доріг, вже збудо-
вано та відремонтовано 455 км доріг», 
- зазначив він.

Глава держави підкреслив важли-
вість забезпечення якісного водопос-
тачання. «Ми наголошуємо на тому, що 
за європейськими стандартами, там де 
населення більше трьох тисяч мешкан-
ців, має бути центральне водопоста-
чання. І це наш обов’язок, це наш стан-
дарт», - зазначив Петро Порошенко.

За його словами, громади також 
мають бути забезпечені якісною елек-
трикою, тому що в деяких селах через 
неякісні електромережі досі існують 
перебої в електропостачанні.

«Школа за новими стандартами, як 
інфраструктурно, так і концептуально, 
має бути новою. І ми почали реалізову-
вати цей проект», - назвав наступний 
напрямок розвитку громад Президент. 
«Я радий, що у нас вже є більше 500 
шкіл в ОТГ, що  відповідають стандар-
там нової української школи. Це – не 
витрати з бюджету, це – інвестиції в 
майбутнє», - зазначив Петро Порошен-
ко та подякував і громадам, і вчителям, 
що здійснюють цю реформу.

Президент також особливо під-
креслив важливість надання якісних 

медичних послуг. «Нагадаю, що ми за-
пустили реформу сільської медицини. 
За гроші, що ми конфіскували в Януко-
вича, будуємо амбулаторії в ОТГ з теле-
медициною. До речі, дехто скептично 
оцінює шанси на впровадження теле-
медицини в ОТГ. Але через рік давайте 
ми оцінимо – хто був правий»,- заува-
жив він.

Петро Порошенко наголосив на 
важливості повсюдного забезпечення 
доступу до Інтернету. «Не може працю-
вати об’єднана громада, село, якщо в 
керівництва ОТГ, в пожежній частині, в 
школі немає Інтернету. Ми почали нову 
програму «Де світло - там Інтернет». 
Чому? Тому що в кожній сім'ї має бути 
Інтернет. Не має бути села, де немає Ін-
тернету. Тому що це можливість для ін-
телектуального  розвитку, для набуття 
нових знань. Це кваліфікація 21 століт-
тя», - сказав Президент.

За його словами, важливим також 
для розвитку громад є і розвиток ту-
ризму, особливо агротуризму в селах і 
ОТГ, бо це дасть можливості розвивати 
мінітуризм, гестхаузи, тощо.

Президент про стандарти 
ЯКОСТІ ЖИТТЯ В ГРОМАДАХ: 
«Якісні дороги, водо- та електропостачання, нова 

українська школа та амбулаторія, Інтернет»

На тому, що політика держави зосереджена 
на вирішенні соціальних питань наголосив 
голова ТОДА Степан Барна під час ради 

регіонального розвитку міста Тернопіль. Він 
зазначив, що з 1 березня відбудеться індексація 
пенсій, що дасть можливість покращити 
матеріальне становище пенсіонерів. 

Оновлення відбувається з урахуванням рівня середньої 
зарплати та інфляції. Такий перерахунок зробили вперше за 
останні 5 років. Пенсія зросте в середньому на 17%.

Як наголосив Степан Барна, перерахунок відбуватиметь-
ся автоматично. Що означає – нікому нікуди не треба зверта-
тися щодо нових пенсійних нарахувань. 

«В області проведено перерахунків понад 258 тисячам 
пенсіонерів. Додаткові видатки на виплату пенсій складуть 
127 млн. грн. в місяць. Вже станом на 4 березня Пенсійний 
фонд України перерахував майже 36,5 млн. грн. пенсій для 
жителів Тернопільщини», – поінформував Степан Барна.  

СТЕПАН БАРНА: «Уже 
з березня усі пенсіонери 

Тернопільщини отримають 
підвищені пенсії» Вдосконалити мережу маршрутів 

громадського транспорту вирішили 
в міській раді та запрошують 

мешканців долучитися до обговорення 
проекту.

Над розробкою оновленої транспортної моде-
лі Тернополя та формуванням маршрутної мере-
жі громадського транспорту працювала компанія 
«Дорньєр Консалтинг Інтернешенал ГмбХ». Саме 
ця фірма, як інформували у міській раді, перемо-
гла у тендері. Міські чиновники повідомляють, 
що фахівці компанії протягом кількох місяців 
проводили комплексне обстеження транспортної 
системи міста. Зокрема, досліджували пасажи-
ропотоки, інтенсивність руху в «пікові» години, 
транспортну поведінку мешканців.

На основі цього, зазначають у муніципалітеті, 
компанія створила для Тернополя оптимальну 
транспортну модель. Міському бюджету це обі-
йшлося недешево – у 1,4 мільйона гривень. 

У міській раді запевняють, що нова транспорт-

на система суттєво покращить логістику міських 
громадських перевезень. Планується, що остаточ-
но вона запрацює до кінця цього року. 

До 20 березня тернополяни ще матимуть 
можливість висловити свою думку щодо проекту 
оновленої мережі маршрутів громадського тран-
спорту Тернополя. Коментарі, пропозиції та за-
уваження обіцяють врахувати.

- Транспортна мережа у Тернополі залишить-
ся комбінованою – на міських маршрутах працю-
ватимуть і автобуси, і електротранспорт, - роз-
повіли у міській раді. - Проте, заплановані зміни 
в організації руху на перехрестях і на окремих 
маршрутах громадського транспорту. Зокрема, 
суттєвих змін зазнають тролейбуси №1, №3, №5, 
автобуси №2, №4, №7 (скасують), №12 та інші.

Тернополян просять звернути особливу увагу 
та активно висловлювати свої думки щодо змін у 
маршрутах №15 та №25. Відповідно до нововве-
день, їх планують об’єднати, як і автобусні марш-
рути №28 та №29.

Ліцензування діяльності усіх 
суб’єктів господарювання, які здій-
снюють виробництво, зберігання, 
оптову та роздрібну торгівлю паль-
ним, запроваджується з 1 липня 
цього року. Ліцензії на право опто-
вої роздрібної торгівлі пальним ви-
даються терміном на п’ять років. 

Встановлено річну плату за 
ліцензії на право оптової торгів-
лі пальним у розмірі: пальним, 
за наявності у ліцензіата місць 

оптової торгівлі пальним, - 5000 
гривень за кожне таке місце; 
пальним, за відсутності у ліцен-
зіата місць оптової торгівлі паль-
ним, - 10000 гривень.

Суб’єкти господарювання 
отримують ліцензії на право 
оптової торгівлі пальним та збе-
рігання пального на кожне міс-
це оптової торгівлі пальним або 
кожне місце зберігання пального, 
відповідно. А за відсутності місць 

оптової торгівлі пальним - одну 
ліцензію на право оптової тор-
гівлі пальним за місцезнаходжен-
ням суб’єкта господарювання.

Річна плата за ліцензію на 
право роздрібної торгівлі паль-
ним складає 2000 гривень на 
кожне місце роздрібної торгівлі 
пальним.

Сектор комунікацій 
Головного управління ДФС у 

Тернопільській області.

ТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА ТЕРНОПОЛЯ: 
які маршрути незабаром змінять 

Тролейбуси й міські автобуси їздитимуть по-новому

Торгівля пальним - ліцензована діяльність
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Юлія 
ТОМЧИШИН.

«Господь влаштував наш 
світ так, щоб людина за 
першої ж потреби мала 

поміч від природи»
Марія Тройчак вже 30 років займа-

ється фітотерапією. Ще з дитинства вона  
цікавилася лікарськими рослинами, лю-
била і шанувала природу. Мабуть, це їй 
передалося у спадок від бабусі по татовій 
лінії, яка зналася на травах і вміла лікува-
ти ними.  

- У шкільні роки моїми улюбленими 
предметами були біологія і географія, - 
розповідає пані Марія. – Я виросла у ма-
льовничому селі Магдалівка Підволочись-
кого району, де були найрізноманітніші 
трави. Коли ж бачила рослину і не могла 
знайти її назву у книжках, то вигадувала 
сама. З радістю пригадую ці безтурботні 
дитячі роки, коли разом з однолітками 
йшла пасти корову, й захоплено вивчала 
кожну квіточку. 

Марія Тройчак спершу здобула освіту 
фармацевта, але не зраджувала своєму 
захопленню - працювала на аптечному 
складі у відділі трав. 

- Згодом, коли відкрився інститут на-
родної медицини в Києві, я вступила туди, 
- розповідає жінка. – Тоді у нас з чоловіком 
вже підростало двоє дітей. Але я відчувала, 
що це моє покликання, і впевнено йшла до 
своєї мети, хоч важко було поєднувати на-
вчання, роботу і родинні обов’язки. Потім 
закінчила медичний інститут Української 
асоціації народної медицини. Постійно 
вчуся і вдосконалююся досьогодні. 

Марія Тройчак заснувала медичний 
центр «Барвінок». Тут вона безкоштовно 
діагностує недуги за унікальною методи-
кою, яку у Тернополі не застосовує ніхто, 
і призначає лікування рослинними пре-
паратами.

- Ми проводимо діагностику за пуль-
сом медичними тонометрами, – розпові-
дає пані Марія. – Я навчилася цього у мо-
настирі святого Онуфрія в Німеччині. З її 
допомогою можна перевірити стан всього 
організму і визначити причину хвороби. 
До прикладу, у людини високий тиск. Але 
ж це вже наслідок, симптом недуги. По-
трібно відшукати його причину – чи це су-
дини, чи це хворі нирки, чи остеохондроз 
шийно-грудного відділу. А у нас звикли 
– виписали таблетки і все. Ніхто не шукає 
причини. Теж саме стосується і зайвої чи 

недостатньої ваги. З допомогою цієї діа-
гностики можна визначити, який орган і 
гормон порушує обмін речовин. Відрегу-
лювати дисбаланс організму з допомогою 
рослинних препаратів - і тоді людина по-
збудетьс зайвих кілограмів чи навпаки – 
набере потрібну вагу. 

У медичному центрі «Барвінок» мож-
на дізнатися, як приготувати ліки із трав. 
Марія Тройчак дає детальні рекомендації 
і рецепти приготування помічних настоїв, 
відварів, чаїв та багато іншого. А також 
можна купити вже готові ліки від відомих 
фітотерапевтів і травників.

Береже пам’ять про 
трагедію Лемківщини

Рідні Марії Тройчак у 40-х роках ми-
нулого століття були примусово виселе-
ні  з Лемківщини. З дитинства вона чула 
розповіді про мальовниче село Яселко  
Сяноцького повіту. Після смерті батьків 
жінка побувала у цьому краї і назавжди 
полюбила його.

- Іноді нам потрібно пройти все жит-
тя, щоб зустріти те, від чого будеш раді-
ти і жити, – розповідає пані Марія. – Так, 
я у свої п’ятдесят, після смерті батьків і 
чоловіка, відкрила для себе землю обі-
товану – Лемківщину. Вперше я приїхала 
сюди у 2002 році разом з групою однодум-
ців, котрі, як і я, хотіли побачити ті високі 

гори та бескиди, босоніж походити рідни-
ми стежками, впорядкувати і відновити 
зруйновані цвинтарі, відродити пам’ять 
про батьківщину.

Відтоді пані Марія регулярно органі-
зовує експедиції на рідну Лемківщину. Ра-
зом з однодумцями впорядковують моги-
ли на українських цвинтарях, запалюють 
свічки і моляться за душі предків. 

- Ці поїздки дуже важливі, адже у та-
кий спосіб ми віддаємо шану нашим пред-
кам, - каже жінка. – Дуже багато сіл було 
спалено. На їх місці сьогодні ліси або ж за-
лишилася просто пустка. Відвідуючи міс-
ця, де залишилося наше коріння, ми наби-
раємося сили і заряджаємося особливою 
енергетикою. 

Аби зберегти пам’ять про минуле, пані 
Марія створила документальний фільм «І 
біль, і пам'ять крізь роки», який зайняв II 
місце в XV загальнонаціональному кон-
курсі «Українська мова — мова єднання» 
в номінації «На видноті всього світу». Та-
кож став переможцем на IV мистецькому 
міжнародному фестивалі аматорських до-
кументальних фільмів у польському місті 
Цісна. 

Марія Тройчак побувала у 52 країнах і 
понад 500 містах, а також у багатьох свя-
тих місцях. З кожної мандрівки привозила 
чудотворні ікони. За 18 років сформува-
лася унікальна колекція святинь. Понад 
двісті ікон пані Марія упорядкувала, опи-

сала та відшукала молитви до них. Жи-
телі Тернопільщини змогли їх побачити 
на виставках у обласному центрі, Козові і 
Бережанах.

«Важливо правильно 
розпочинати свій день»

Спілкуючись із пані Марією про всі її 
задуми і проекти, інколи дивуюся, коли ж 
вона все встигає. Робота у медичному цен-
трі, десятки відвідувачів щодня і телефон-
ні консультації,  громадська активність, 
різні проекти… У чому ж секрет?

- Активний відпочинок, цікаві ман-
дрівки  і заняття спортом заряджають 
мене енергією і силами для роботи, - з 
усмішкою розповідає Марія Тройчак. – 
Щоранку вже десять років поспіль з вес-
ни до осені разом з друзями я проїжджаю 
близько 20 кілометрів на велосипеді 
околицями Тернополя. Заразом милуюся 
природою, збираю лікарські трави. Потім 
робимо у парку спеціальну молитовну ру-
ханку. Нас навчив цього священик, який 
тривалий час займався у нашому колек-
тиві.  Далі займаємося на тренажерах і ку-
паємося. А ще на вихідних регулярно хо-
джу на танці. Тож  немає жодних секретів. 
Головне рухатися, проводитися час на сві-
жому повітрі і робити те, що подобається.

А ще Марія Тройчак переконана, віра 
в Бога і любов до життя дають сили і на-
тхнення щодня долати труднощі. Головне, 
не опускати рук, а працювати, змінювати 
на краще себе і світ довкола. 

Марія Тройчак щиро дякує оргкоміте-
ту конкурсу «Людина року» за їх велику 
працю і важливу справу, яку вони роблять 
вже багато років.

- Велике спасибі голові конкурсної 
комісії Олегу Караванському, його поміч-
ниці, ведучій конкурсу Нелі Саржевській, 
засновникам конкурсу, керівнику духо-
вному центру «Моя Україна», відомому 
тренеру Володимиру Пласконосу та газеті 
«Вільне життя», зокрема, заслуженій жур-
налістці Галині Садовській, всім учасни-
кам журі за таку чудову подію, - зазначає 
пані Марія. – Це дуже важливо - відзна-
чати успішних людей, які, кожен на своє-
му місці, творять історію України. Бажаю 
всім міцного здоров'я, 
злагоди, миру, мудрості і 
великого оптимізму! 

Марія ТРОЙЧАК: «Віра в Бога і любов 
до життя дають сили і натхнення
для кожного дня»
Нещодавно на Тернопільщині відзначили «Людей року-

2018». Єдиною жінкою серед лауреатів конкурсу була 
відомий фітотерапевт, член Світової Асоціації лікарів, 

почесний професор Віденського університету,  громадська 
діячка, письменниця, кінодокументаліст, директор медичного 
центру «Барвінок» Марія Тройчак. Ця нагорода дійсно заслужена, 
адже пані Марія захоплює своєю активною життєвою позицією, 
невичерпною енергією, любов’ю до світу. Вона допомогла одужати 
тисячам людей, реалізувала багато цікавих проектів. Успішно 
працює у багатьох сферах – займається громадською роботою, 
благодійністю, пише вірші, створює фільми, зібрала понад 200 
чудотворних ікон із різних куточків світу. Та, що найважливіше, 
Марія Тройчак власним прикладом показує, якщо йти по життю з 
вірою і любов’ю в серці до Бога, ближніх, до кожного нового дня, то 
неодмінно будеш щасливим і зможеш здолати будь-які перешкоди. 
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Андрій Садовий, 
голова політичної партії  
«Об’єднання «Самопоміч»

«Для мене було важливо зробити 
крок, який сьогодні очікують всі гро-
мадяни нашої країни. Я проаналізував 
ситуацію, я зважив усі «за» і «проти». І 
я зробив можливо крок нетиповий, як 
для української політики, але важливий 
для мене, як для громадянина. Тому що 
я хочу, щоб моя рідна країна мала шанс. 
І саме зараз ми маємо цей шанс – обрати 
українського президента, антикоруп-
ційного президента. Щоб ми мали чис-
ту совість. Щоб наші діти, наші онуки 
гордилися своєю країною. Тому що коли 
ви подивитеся показники економічного 
росту, який в нас в країні є, а це – 3,2% 
ВВП у рік, інфляція – 9,8%, і побачите 
прогнози Світового банку, то вони гово-
рять, якщо ми такими темпами будемо 
рухатися, то ми Німеччину доженемо за 
100 років, а Польщу за – 50.  Це за одні-
єї умови: якщо вони зупиняться і будуть 
нас чекати. Але сьогодні молода людина 
може купити за 10 євро квиток і долеті-
ти до Берліна за півтори години. То хто 
буде чекати? Або ми цей шанс сьогодні 
використаємо, або знов будуть втраче-
ні 5 років. Тому я закликаю всіх тверезо-
мислячих людей до об’єднання. Давайте 
ми дамо шанс своїй країні», - заявив Ан-
дрій Садовий під час виступу у прямому 
ефірі. Відповідаючи на запитання він за-
значив, що після зняття своєї кандида-
тури поки не мав можливості зустрітися 
з Анатолієм Гриценком. Тож про кадрові 
гарантії навіть не згадували. І додав, що 
про формат співпраці повідомлять зго-
дом під час спільної прес-конференції. 

Мустафа Найєм, 
народний депутат України

«Те, що сталося на Майдані, те, що ми 
прожили три роки за влади Януковича, 
те що сталися розстріли і війна – це на-
слідок того, що політики у 2010-му році 

не об’єдналися. Якби демократичний та-
бір об’єднався у 2010-му, не було б Януко-
вича.  Хочу подякувати Андрію Садовому. 
Я ніколи не вірив, що так може бути. Тому 
що є великі амбіції, є структури, є люди і 
пан Садовий переступив через це, тому 
що було зрозуміло, що це перспектива 
для країни, і для всіх нас. Єдина причи-
на, чому я сьогодні підтримую Анатолія 
Степановича Гриценка – тому що я дій-
сно вірю, що це альтернатива. Я їжджу по 
країні і дуже багато людей не вважають 
за потрібне прийти  проголосувати. Але 
навіщо ми робили Майдан? Чому там со-
тня людей, яка загинула,  вірила у зміни? 
А тисячі людей по всій країні вважають, 
що їхній голос нічого не вирішує?» - від-
значив Мустафа Найєм. 

Василь Гацько, 
співголова партії  
«Демократичний альянс»

«Перш за все я хотів би відзначити, 
що об’єднання саме по собі є інструмен-
том і набагато важливіше зрозуміти, що 
за ним стоїть. Абсолютно очевидно, що 
зараз, маючи єдиного кандидата, демо-
кратичні сили будуть виборювати пере-
могу у другому турі виборів. Коли ми бу-
демо говорити про об’єднання і єдиного 
кандидата, важливо розуміти, що було 
для нас мотивом  почати цю непросту 
історію. Ще  рік тому у березні ми на на-
шій політраді затвердили стратегію, у 
якій зазначили, що перемога на прези-
дентських виборах залежить винятково 
від того, чи ми здатні будемо об’єднати 
кілька демократичних неолігархічних 
політсил. Але для нас було найголо-
внішим те, що цей союз повинен мати 
кінцеву мету. Для нас очевидно, що за 
останні 20 років з України збудували 
міцну країну олігархів і бідних людей. 
Ми з вами сьогодні для об’єднання має-
мо поставити завдання – будувати кра-
їну заможних освічених і щасливих лю-
дей, країну середнього класу», - заува-
жив Василь Гацько. 

Михайло Лев, 
Центр політико-правових реформ, 
ініціатива «Спільно»  

«Я представляю ініціативу «Спіль-
но», яка об’єднала більше сорока публіч-
них авторитетних громадських діячів, 
середній бізнес, українців, які живуть 
за кордоном. У 2012 році нас об’єднало 
одне –  бажання на президентських ви-
борах мати альтернативу. Нас об’єднало 
і розуміння, що 31-го березня, коли ми 
прийдемо на виборчі дільниці, ми зно-
ву будемо мати вибори без вибору. Тому 
вже у грудні 2018-го року ми звернули-
ся до всіх демократичних сил з вимогою 
об’єднатися та висунути єдиного канди-
дата. Адже соціологічними досліджен-
нями, які ми замовляли у КМІСІ ще у 
грудні, було доведено, що при об’єднанні 
Андрія Садового та Анатолія Грицен-
ка, а також інших кандидатів є синер-
гія і шанси на перемогу збільшуються в 
рази. Більше того, минулого тижня були 
оприлюднені дані Центру «Соціальний 
моніторинг», які ще раз підтвердили, що 
Анатолій Гриценко, як єдиний канди-
дат, має всі шанси вийти у другий тур за 
підтримки Андрія Садового і перемогти. 
Він набирає 15,3%, а наступним за ним 
іде Володимир Зеленський з 13,7 %. Я 
впевнений, що це на 90% переможний 
формат. Чому лише 90%? Тому що чин-
на влада буде робити все, щоб не допус-
тити будь-якого чесного кандидата че-
рез страх опинитися за ґратами. Тому бу-
дуть і маніпуляції, і фальсифікації, пря-
мий і непрямий підкуп, який ми бачи-
мо сьогодні. Монетизація субсидій та  
індексація пенсій робиться за декілька 
тижнів до виборів. Це – смішно! Від на-
шої ініціативи «Спільно» ми підготували 
звернення до кандидатів, яких ми вва-
жаємо демократичними – це і Дмитро 
Добродомов, й Ігор Смешко, і Олександр 
Шевченко. Вони не мають шансів пере-
могти у цій системі, але можуть забрати 
декілька відсотків у єдиного кандидата, 
розпорошуючи голоси. Тому звертаємо-

ся ще раз – прийміть державницьке рі-
шення і підтримайте єдиного кандида-
та.  Також ми проводили переговори і зу-
стрічалися з Святославом Вакарчуком. 
Зараз консолідація дуже важлива. Нам 
потрібна перемога, адже мова йде про 
майбутнє країни», - сказав Михайло Лев. 

Анатолій Гриценко, 
кандидат на пост  
Президента України

«Це величезна відповідальність. Ми 
всі усвідомлюємо значимість моменту і 
важливість цього шансу. Я хочу подяку-
вати Андрію Садовому і «Самопомочі», 
а також Василю Гацьку та «Демальян-
су» за такий важливий державницький 
крок. Такого ще не було в історії Украї-
ни. Жодних розмов не було про посади 
і квоти. Натомість ми говорили про те, 
що є прірва, в яку веде команда мароде-
рів країну. Страшно за солдата і страш-
но за країну, коли найближче оточен-
ня глави держави заробляє на крові. 
Це треба зупинити. Спільне розумін-
ня шляхів, якими ми маємо йти, і по-
єднання команд, які можуть це зроби-
ти, – це вселяє надію і в нас самих, і в 
країну. Наші команди об’їхали Україну і 
в усіх куточках запитували – чому ви не 
об’єднаєтеся? Тому що був такий міф, 
що демократи домовитися не можуть. 
Ми домовилися. Був штучний міф, за-
пущений Банковою, що я –недоговоро-
спроможний. Так от, я їм скажу – коли 
по схемах і мародерству – недомов-
ляться ніколи. А от коли по завданнях 
для країни – ми знайшли порозуміння. 
Я хотів би, щоб відповідальність, яку 
ми усвідомлюємо, дала людям надію. 

Я отримав безліч повідомлень від 
людей з подякою за такий крок. І та-
кож прізвищ тих, кому варто потиснути 
руку, аби наша перемога була впевнені-
шою. Називають Ігоря Смешка, Дмитра 
Добродомова, Романа Безсметрного, Ві-
ктора Кривенка з «Народного руху», 
Руслана Кошулинського зі «Свободи», 
інших людей, які твердо стоять на укра-
їнських позиціях та недопущенні фаль-
шувань. Я не можу називати нікого, 
поки ми не погодили результат, але з 
названими і з іншими людьми ми про-
водимо консультації. Саме з тими, для 
кого Україна, важливіша за власні амбі-
ції. Цей час настав – громадськості єдна-
тися, я дуже сподіваюся, що Святослав 
Вакарчук своє слово скаже. Він висту-
пав за єднання і ми зробили цей важ-
ливий крок. Тепер треба ставати поряд 
і йти вперед», - заявив кандидат на пост 
Президента Анатолій Гриценко. 

За матеріалами  
програми «Свобода слова»  

на телеканалі ICTV.

Після об’єднання з Садовим Гриценко стає лідером 
у першому турі президентських виборів, - соціологія

За даними соціологічних 
досліджень, це об’єднання дає 
реальний шанс на перемогу 

Анатолія Гриценка на майбутніх 
президентських виборах. Також до 
демократичного табору на підтримку 
єдиного кандидата долучилася і 
політсила «Демократичний альянс». 
4-го березня під час спільного 
ефіру у програмі «Свобода слова» 
на телеканалі ICTV представники 
демократичної опозиції розповіли, 
чому об’єдналися навколо Анатолія 
Гриценка без жодних кадрових 
гарантій і які зміни в країні будуть 
проводити першочергово. 

1-го березня лідер «Самопомочі» Андрій Садовий знявся з президентських виборів на підтримку  
єдиного кандидата від демократичної опозиції – Анатолія Гриценка.

Це населення 6-7 середньостатис-
тичних сіл. 

Згідно з дослідженням у Терно-
пільській області проживає понад 1 
мільйон 45 тисяч осіб. Зокрема у се-
лах 572,2 тисячі осіб, а у містах 473,7 

тисячі. У 2018 році народилося на 744 
дитини менше, а померло на 199 осіб 
більше. 

«Зменшення чисельності насе-
лення області відбулося за рахунок 
природного скорочення – 6468 осіб, 

водночас зафіксовано міграційний 
приріст населення – 35 осіб», -- по-
яснюють фахівці управління статис-
тики. – Всього у 2018 році помер-
ло 15013 осіб, а народилося 8545 ді-
тей».

З карти Тернопільщини «зникло» кілька сілНа Тернопільщині 
за рік кількість 
жителів зменшилася 

на 6433 людини. Про це 
повідомляють в Головному 
управлінні статистики у 
Тернопільській області.
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Сучасний європейський 
кардіологічний центр 
запрацював у Тернополі на 

базі університетської лікарні. 
Вперше в області з’явилась 
можливість проводити 
унікальні, складні операції 
на серці: пересаджувати 
серцевий клапан, здійснювати 
операції на відкритому серці, 
стенувати коронарні судини, 
ефективно встановлювати 
кардіостимулятори, 
використовувати різноманітні 
види ангіографічних 
досліджень і більш ефективно 
реабілітувати пацієнтів. Тож 
хворим не доведеться їхати в 
сусідні області.

Над створенням цього центру, який 
є одним із найпотужніших та найсу-
часніших у Західній Україні, працюва-
ли два роки. На його облаштування та 
матеріально-технічне забезпечення 
спрямували понад 40 мільйонів гри-
вень. 20 мільйонів виділили з обласно-
го бюджету на ремонт, а на придбання 
сучасного обладнання – ангіографа – 
11 мільйонів з державного бюджету та 
11 – з обласного.

- Про це багато років мріяли, але не 
могли зробити, - сказав під час офіцій-
ного відкриття голова облдержадмі-
ністрації Степан Барна. - Нам вдалося 
відкрити цей центр за два роки. А це 
означає, що тепер маємо більше шан-
сів врятувати життя людей із серцево-
судинними захворюваннями, що є дуже 
поширеним явищем у нашій області. 
Для нас це новий етап готовності до ре-
формування системи охорони здоров’я. 
Наша кінцева мета - отримати таку 

якість медпослуг, яка 
буде конкурентоздатною 
не лише в Україні, а й у 
Європі. Люди мають хо-
тіти лікуватися у Терно-
пільській області. Щодо 
кардіоцентру, маємо зро-
бити можливість ліку-
вання тут максимально 
доступною.

За статистикою, що-
річно в Україні стається 
майже 20 тисяч інфарк-
тів. У Тернопільській області в серед-
ньому щороку із серцевими хворобами 
до лікарень потрапляє понад тисяча 
сто пацієнтів, п’ята частина з яких по-
мирає через брак відповідного медич-
ного обладнання для ефективного 
лікування. Сучасний кардіоцентр, як 
наголосив головний лікар університет-
ської лікарні Василь Бліхар, дозволить 
більш якісно лікувати пацієнтів і змен-
шить можливість інвалідизації і смерт-
ності.

Наразі в університетській лікар-
ні зробили вже понад 70 операцій на 
відкритому серці. На лікування приїж-
джають пацієнти з Луцька та Львова. 
Відтепер завдяки кардіоцентру терно-
пільські кардіохірурги зможуть обсте-
жувати і оперувати більше хворих.

- Це не просто гарні стіни. Це новий 
етап в наданні медичної допомоги на 
Тернопільщині, - каже професор Мико-
ла Швед. - Розпочалося впровадження 
нових технологій надання допомоги, 
які справді дають прекрасні результа-

ти. Ми вже зробили сто стентувань. І 
якщо пацієнт своєчасно потрапляє в 
клініку і йому роблять стентування, то 
уже на наступний день, завдяки швид-
кому відновленню, не видно, що у ньо-
го був інфаркт.

Стентування - відновлення крово-
току артерією серця – рятує життя за 
гострого інфаркту міокарда. З 2017 
року закуплені за кошти держбюджету 
стенти розподіляють між регіонами та 
здійснюють стентування безкоштовно. 

- Багато років поспіль ми говори-
ли про неправильну побудову системи 
охорони здоров’я, про необхідність ре-
анімації застарілої системи. Ініційована 
керівництвом держави медична рефор-
ма запізнилась на десятиліття, але, на 
щастя, позитивні результати її впливу 
важко не оцінити сьогодні, - зазначив 
голова обласної ради Віктор Овчарук. - 
Ще три роки тому ми навіть мріяти  не 
могли про надсучасне обладнання в об-
ласних медичних закладах, а вже сьо-
годні у нас відкрито модернізований 
лабораторний комплекс, оперативно-
диспетчерську службу центру екстреної 
медичної допомоги, центр політравми 
та кардіохірургічний центр. Тішить те, 
що розвиваються і районні лікарні.

Щодо серцево-судинних захворю-
вань, то, як наголошують медики, над-
звичайно важливо за перших ознак не-
здужання звертатись за допомогою до 
фахівців. Навіть коли запекло в грудях - 
треба не чекати добу чи дві, а звернути-
ся бодай до свого сімейного лікаря, щоб 
він зробив кардіограму та визначив, чи 
потрібна госпіталізація. Тернопільські 
кардіохірурги нагадують  – серце не ви-
бачає недбалості та зволікань.  

Софія ДЕМЧУК.

До дня народження Тараса Шевченка 
управління культури Тернопільської об-
ласної державної адміністрації спільно з 
Тернопільською обласною бібліотекою для 
молоді ініціюють фотофлешмоб «Шевчен-
ко в об’єктиві».

Мета заходу – вшанування пам’яті укра-
їнського генія, популяризація творчості 
Кобзаря та пам’ятників, пам’ятних знаків, 
меморіальних дошок, музейних виставок й 
експозицій в Україні і в світі на честь Тараса 
Шевченка. 

Взяти участь у флешмобі можна з 28 лю-
того до 7 березня. Необхідно зробити селфі 
або фото на фоні пам’ятників, пам’ятних 
знаків, меморіальних дошок Шевченка або 
виставок, приурочених Шевченкіані. Далі 
опублікувати селфі або фото у Facebook 
на сторінці https://www.facebook.com/

flashmobShevchenko/ із зазначенням місця, 
країни, де було зроблено світлину.

Фіналом флешмобу стане одночасне 
читання поезії Тараса Шевченка у всіх на-
селених пунктах області 9 березня о 12 го-
дині (за київським часом) біля пам’ятника 
Кобзарю. 

Учні гусятинської школи вже приєд-
налися до фотофлешмобу «Шевченко в 
об'єктиві». 

«Сьогодні учні фотографувались біля 
пам’ятника Тарасу Шевченку в  містечку, 
біля картини у вестибюлі школи та на фоні 
виставки робіт (портрети, картини, різьба 
по дереву, випалювання, вишивки тощо), 
приуроченої 205-ій річниці з дня народжен-
ня Кобзаря, яка триватиме у школі цілий 
Шевченківський тиждень», - повідомляють 
у Facebook гусятинці. 

У Тернополі відкрили найпотужніший 
кардіоцентр в Західній Україні 

Хворі з інфарктом у критичному стані отримуватимуть тут необхідну 
допомогу безкоштовно – потребу в стент-системах покриває держава

На Тернопільщині організовують фотофлешмоб 
ДО ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

У світі встановлено 1385 пам’ятників Тарасу 
Шевченку. Після Будди за кількістю пам’ятників, 
встановлених у світі, Кобзар посідає друге місце.
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 Піст здавна встановлено у християн-
ській Церкві. Мета його полягає в тому, 
щоб сприяти вірним у перемозі духовно-
моральних прагнень над чуттєвими. Піст 
– дар древній, піст – дорогоцінність отців. 
Він сучасний людству. Піст узаконено в 
раю. Таку першу заповідь прийняв Адам: 
«З дерева пізнання добра і зла не їж» 
(Бут.2,7). Оце «не їж» - є узаконення по-
сту і стримання», - говорить св. Василій 
Великий. Преподобний Симеон зауважує: 
«Піст є початком і основою всякого духо-
вного діяння. Які б чесноти не чинив ти 
на основі посту, всі вони будуть непохит-
ні й непорушні, бо збудовані на твердому 
камені».

Проте, сам піст ще не може дати спа-
сіння, коли не буде узгоджений з тією ме-
тою, заради якої вдаються до нього, коли 
відсутні плоди посту. Він – тільки засіб 
боротьби з гріхом. Тож, не піст сам по собі 
виправдовує людину перед Богом, а та 
зміна, що відбувається в ній під час посту. 

Є піст тілесний, а є піст і душевний, - 
говорить св. Тихон Задонський. Тілесний 
піст – коли утроба постить від їжі й пиття, 
душевний піст – коли душа стримується 
від лихих помислів, діл і слів. Ти постиш? 
Не бери чужого, стримуй язик твій від 
неправди і уста – від лестощів, прости 

образу ближньому твоєму, щоб і самому 
одержати відпущення гріхів. Той, хто по-
стить, святкує перемогу духу над плоттю. 
На час посту Церква накладає певні об-
меження в їжі, які полягають в тому, що 
люди свідомо приймають її не для насо-
лоди, а тільки задовольняючи потребу 
тіла. Однак, це стримування має бути «по 
силі своїй», тобто, не повинно знесилюва-
ти тіло. Не слід накладати на себе такого 
посту, який перевищує сили. Полегшення 
його для немічних дозволяється і церков-
ними правилами.

Ніколи не можна досягти духовної чи-
стоти самим тільки стримуванням від їжі, 
тобто - постом тілесним, не пам’ятаючи 
того, що він неодмінно має поєднувати-
ся з подоланням інших пристрастей. Той, 
хто стримується в їжі, але поводиться 
недостойно, не перестає грішити.Зовсім 
нерозумно було б утримуватися від до-
зволеної їжі, а очима поїдати те, що за-
боронено. Ти не їси м’яса? Не вкушай же і 
очима нескромності. Нехай постить і слух, 
піст якого полягає в тому, щоб не слухати 
лихослов’я і неправди. Нехай і язик по-
стить від марнославства і лайки.

Чоловіколюбивий Бог показав багато 
шляхів, якими ми, коли тільки того самі 
захочемо, можемо досягти великої смі-

ливості перед Ним. Піст і покаяння – дві 
сходинки морального вдосконалення 
християнина. Усвідомлюючи свої гріхи, 
ми повинні осуджувати себе за них перед 
Богом і мати твердий намір покинути їх, 
принести щиру сповідь Богові перед от-
цем духовним, прагнути всіма силами 
відкинути гріхи і досягти успіхів у добро-
чесності.

Приступаючи до покаяння, треба най-
перше уважно придивитися до свого вну-
трішнього стану, звіряючи його з Божим 
законом. Без такого самовипробування 
неможливе глибоке усвідомлення своїх 
гріхів і щире розкаяння. Кого приваблює 
більше поверхове, той, звичайно, не лю-
бить заглиблюватися в себе, неохоче 
зважає на свої недоліки, часто намага-
ється приховати їх від себе. Та, як сказав 
Господь, навіть «за всяке пусте слово, яке 
скажуть люди, вони дадуть відповідь в 
день суду» (Мф.12,36). Як іскра спричиняє 
пожежу, як незначна недуга обертається 
часто у невиліковну хворобу, так і малі, 
на перший погляд, незначні гріхи можуть 
згодом стати тяжкими. Отже, всякий гріх 
ламає якусь заповідь закону Господа, 
Який сказав: «Будьте досконалі, як доско-
налий Отець ваш Небесний» (Мф.5,48).

Піст приборкує тіло, душу ж просвіт-

лює, робить легкою і зринаючою вгору. 
Приборкання плоті слід поєднувати із 
сокрушенням духу, - тоді ми принесемо 
найприємнішу жертву Богові. Піст – літо 
духовне. Тож, від його початку оброби 
ниву твоєї душі, виполи терня, посій сло-
во благочестя. В піст кожний з нас мусить 
частіше замислюватися над тим, як йому 
треба вірувати в Бога, як любити Його, як 
молитися Йому і, взагалі, яких обов’язків 
слід дотримуватися щодо Бога, самого 
себе і ближніх.

Скористаймося ж часом Великого по-
сту як слід, і кожного дня будемо огляда-
ти і очищати себе від пороків через по-
каяння і молитви, примножуючи в собі 
скарби чеснот. Перевіряймо власні по-
мисли і вчинки, твердо сподіваючись, що 
з милості Божої наступного дня будемо 
вільні від тих гріхів, від яких ще не позбу-
лися сьогодні.

Люди скромної 
професії

У хліборобському селі Джурині, що на Чорт-
ківщині, живуть багато людей, які пов’язали 
свою долю з рідним краєм, працею на землі. 
Вони і сьогодні з любов’ю ставляться до году-
вальниці, однак не хлібом єдиним живуть се-
ляни. У Джурині злагоджено працює соціально-
культурна сфера: заклади культури, середня і 
музична школи, дитячий садок, медична і ве-
теринарна аптеки, заклади торгівлі. Окрасою 
села є дві церкви.

Важливим центром життєдіяльності селян 
залишається поштове відділення, де обслуго-
вують понад півтори тисячі мешканців Джури-
на і Джуринської Слобідки. Понад триста пенсі-
онерів отримують тут пенсії. 

Кожного разу приходять люди на пошту зі 
своїми проблемами. Завідуюча відділенням 
завжди привітно зустрічає їх. На пошті  бага-
толюдно, тут можна дізнатися різні новини з 
життя краю, отримати пораду чи консультацію. 
Люди йдуть сюди, щоб оплатити комунальні 
послуги, відправити листа рідним чи знайо-
мим, придбати товари першої необхідності. А 
ще, звісно, щоб передплатити газети та журна-
ли. Незважаючи на всілякі негаразди, більшість 
джуринців передплачують свої улюблені ви-
дання, майже у кожен двір листоноші прино-
сять газети та журнали. Саме їх праця на селі 
дуже потрібна.

Уляна Онищук трудиться листоношею 22 
роки, більше десятка літ працює  на цій посаді 
Зіна Пулик. Незважаючи на мізерні зарплати, 
вони сумлінно ставляться до своїх обов’язків, 
за що заслуговують похвали від односельців.

Мешканці наших сіл, а особливо пенсіонери, 
почали хвилюватися після того, як у засобах 
масової інформації з’явилися чутки про те, що 
«Укрпошта» хоче закрити сільські відділення. 
Цього допустити не можна. Навпаки, потрібно 
створити для працівників пошти  нормальні 
умови, адже їх щоденна праця дуже потрібна 
людям. Влада на всіх рівнях повинна усвідоми-
ти: якщо у селах буде нормально працювати 
соціально-культурна сфера, в тому числі і пош-
та, селяни житимуть повноцінним життям. А 
житиме село – процвітатиме Україна.

Іван БІЛИК,
постійний читач газети «Наш ДЕНЬ».

с. Джурин, Чортківський район.

Дипломатичний діалог Королівства 
Норвегії та України триває упродовж 
багатьох років. Між двома державами 

встановлено тісні політичні стосунки, 
відбуваються візити, зустрічі, реалізовуються 
проекти не лише на загальнодержавному рівні, 
а й у регіональних осередках.

24 вересня 2003 року було започатковано українсько-
норвезький проект «Перепідготовка і соціальна адап-
тація військовослужбовців та членів їх сімей в Україні». 
Протягом 2003-2018 років його учасниками стали близь-
ко 10 тисяч осіб.

Мета проекту - зменшення впливу негативних соці-
альних наслідків економічних реформ і реформ оборон-
ного сектору України для звільнених у запас військовос-
лужбовців та членів їх сімей. Тобто, це дає можливість 
розпочати власну справу чи здобути нову спеціальність, 
професійно зростати й соціально адаптуватися.

Допомога у реабілітації військовослужбовцям реалі-
зувала себе у понад 40 українських містах, зокрема у 20 
навчальних закладах, серед яких і Тернопільський націо-
нальний економічний університет.

У рамках реалізації проекту, в ТНЕУ 22 лютого уро-
чисто відкрили черговий навчальний семестр, слухача-
ми якого стали більше 30 осіб.

«Раді вітати учасників проекту «Україна - Норвегія» у 
нашому університеті. Переконані, що під час проходжен-
ня навчання ви не лише здобудете необхідні знання, які 
сприятимуть підвищенню вашого рівня конкуренто-
спроможності на ринку праці, а й знайдете друзів, одно-
думців, які стануть надійною підтримкою, а, можливо, й 

майбутніми партнерами у відкритті власної справи. Вас 
очікує ряд семінарів, тренінгів, практичних занять, кон-
сультацій провідних фахівців. Ми докладатимемо мак-
симум зусиль, аби ваше перебування у стінах ТНЕУ було 
комфортним, корисним і сприяло успішній самореаліза-
ції кожного з вас», - звернулася до присутніх проректор 
з науково-педагогічної роботи (міжнародна діяльність 
та інноваційний розвиток) Оксана Миронівна Десятнюк. 

У ТНЕУ цінують підтримку Норвегії, а також те, що ця 
країна не залишилася осторонь подій, які відбуваються 
в Україні, а простягнула руку допомоги в реабілітації не 
лише військовослужбовців, а й членів їх сімей. Адже про-
ект є прогресивним, приносить вагомі результати. За-
вдяки набутим вмінням і знанням, деякі його учасники 
уже змогли певним чином реалізувати себе, розпочати 
власну справу та вирішити питання щодо працевлашту-
вання.

Піст і покаяння – сходинки вдосконалення християнина

о. Богдан 
ЗІНЧЕНКО, член 

Національної
спілки журна-
лістів України.

ПРОЕКТ «УКРАЇНА - НОРВЕГІЯ»:
у ТНЕУ відкрили черговий навчальний семестр 
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Віктор ЗАБІГАЙЛО, голова Тернопільської
 обласної організації політичної партії «Основа»:

«Не може управляти 
кораблем капітан, 

який не бачив моря…»
Свою статтю почну із 

запитання: як же ж 
вибрати 31 березня 

те, єдине прізвище у 
виборчому бюлетені 
довжиною у метр? 
Запитання непросте, адже 
у списку кандидатів на 
пост президента аж 44. 
Дійсно, логіка мислення 
у виборі майбутнього 
президента України має 
бути такою, щоб був 
здоровий глузд. Якщо 
висловитись алегорією, 
то не може управляти 
великим кораблем капітан, 
який не бачив моря. 

Наша держава конституцій-
но закріпила курс на євроінте-
грацію, то мабуть і логіка мис-
лення теж повинна бути така, 
як у них, а там ніхто не ведеться 
на слова та обіцянки, у них най-
важливіше – це репутація: що ти 
конкретно зробив і чи здатний 
виконати програму, яку задекла-
рував, а також із ким збираєшся 
реалізовувати задумане. 

21 лютого на телеканалі 

«112» відбувся брифінг трьох 
екс-президентів України, які ви-
ступили у ролі моральних авто-
ритетів. У ході дискусії вони да-
вали відповіді на різні проблемні 
питання та висловлювали ба-
чення, яким має бути майбутній 
президент країни. Думки збігли-
ся – це має бути професіонал, 
який розбирається в економіці 
та з відповідною репутацією, бо 
сьогодні, було наголошено, еко-
номіка – це головне для країни. 

У своїй статті від 21 листо-
пада 2018 року «Перекіс ціннос-
тей» я згадував про промислов-
ця Лі Куан Ю, якого 28 років тому 
було обрано прем’єр-міністром 
Сінгапуру. Останній майже стіль-
ки років, скільки нашій незалеж-
ності, при владі досягнув того, 
що якось Маргарет Тетчер заува-
жила: «Колись Сінгапур вчився у 
Великобританії, тепер ми вчимо-
ся в Сінгапуру». Так, я проводжу 
паралелі, і українцям слід при-
дивитися, ми теж маємо свого 
українського промисловця, як Лі 
Куан Ю. Це Сергій Олексійович 
Тарута. Даючи інтерв’ю в теле-

студії Гордона, Тарута сказав, що 
бере на себе відповідальність за 
економічне зростання країни. 
Так, країна почула, що промис-
ловець, антикризовий управлі-
нець з високою репутацією має 
чітку стратегію виходу України 
з кризи, разом із ефективною ко-
мандою, яка на ділі довела свою 
здатність, управляючи найбіль-
шою промисловою компанією 
України. Якщо про Сергія Олексі-
йовича, то він пройшов трудовий 
шлях від майстра мартенівсько-
го цеху до керівника міжнарод-
ної промислової компанії. Тарута 
спільно з провідними вченими 
країни створив доктрину зба-
лансованого розвитку «Україна 
2030», в якій детально описана 
стратегія виходу України з кризи 
та сформовані шляхи підвищен-
ня добробуту народу до європей-
ського рівня. 

У 2017 році Тарута розробив 
і запропонував план мирного 
врегулювання на Донбасі «Три 
Основи», який сьогодні вже стає 
предметом перемовин на вищо-
му міжнародному рівні.

Дійсно, президентські вибо-
ри ніколи не вели до позитив-
них змін в Україні. П’ять років 
виявилися змарнованими. Де-
путатська недоторканість не 
скасована, нова виборча система 
не впроваджена, антикорупційні 
органи обернулися профанаці-
єю. А те, що ім’я «Роман Насіров» 
у виборчому списку – це все, що 
нам варто знати про боротьбу з 
корупцією. 

Так, я хочу згадати, як ви-
ганяли з ефіру Савіка Шустера. 
Свого часу країну сколихнули 
звинувачення, з якими проти 
Арсенія Яценюка виступив екс-
голова Державної фіскальної 
служби Микола Гордієнко. І де 
тепер Гордієнко? Зі звинувачен-
нями в корупції на адресу Поро-
шенка виступав Міхеїл Саакаш-
віллі. І кого тепер цікавить його 
доля та громадянські права? 

А як не згадати про фінансові 
махінації Валерії Гонтарєвої – всі 
забули, що це вона доклалася до 
того, що ми стали найбідніши-
ми в Європі. Навіть згадка про 
аферу «Роттердам плюс» - уже за 

рамками суспільно-політичного 
сприйняття. 

Тут дійсно здоровий глузд 
відсутній, кліпове мислення: 
амнезія, помножена на безпо-
радність. П’ять втрачених років, 
п’ять років війни мали стати ча-
сом реформ. Але Україна, яку ми 
нині бачимо, відрізняється від 
України 2013 року тільки тим, що 
вона стала меншою за територі-
єю, кількістю населення і бідні-
ша, та у й виборчих списках пре-
зидента ми бачимо ті ж прізвища, 
які поглибили кризу і зупинили 
розвиток країни на роки. Невже 
ми зробимо помилку і віддамо 
голос популістам, артистам, про-
дажним політикам, тим, для кого 
це - персональне збагачення? 

На закінчення оптимістично 
скажу, що найкращий сценарій 
для українців – це щоб через п’ять 
років каденції нового президента 
України українці хотіли жити в 
Україні, мали бажання створю-
вати нові сім’ї, народжувати ді-
тей і гордитися країною.

З повагою, 
Віктор ЗАБІГАЙЛО. 

Як ішлося в програмі, конт-
рабандні комплектуючі постав-
лялися на оборонні заводи че-
рез фірми- «прокладки», а ціни 
на товар завищували в 2-4 рази. 
Керівництво концерну «Укробо-
ронпром» знало про махінації і 
погоджувався на такий «бізнес». 
Крім того, на заводи потрапляли 
і списані в армії запчастини, які 
мали утилізувати.

У причетності до «відкатів», 
відмивання грошей, російській 
контрабанді розслідувачі звину-
вачують 22-річного Ігоря Гладков-
ського - сина першого заступника 
секретаря РНБО Олега Гладков-
ського – бізнес-партнера Петра 
Порошенка. Крім Гладковського-
батька і Гладковського-сина, до 
групи, ймовірно, входять колиш-
ній співробітник концерну «Укро-
боронпром» Віталій Жуков, «спе-
ціаліст з контрабанди» Андрій 
Рогоза і керівники оборонних 
структур різних рівнів.

У листуваннях учасники схе-
ми обговорюють деталі і суми. В 
цілому група збагатилася на 250 
млн. грн.

У цій частині розслідування 
журналісти встановили три осно-

вні фірми-посередники, через яких 
прокачувалися гроші. У тому числі 
- «Кузня на Рибальському», яка, в 
той час, належала Порошенко.

Автори відзначають, що це 
лише перша частина розслідуван-
ня, і обіцяють продовження.

Концерн «Укроборонпром» є 
найбільшим боржником із заро-
бітної плати: працівникам його 
підприємств винні 400 млн. грн.

У 2018 р видання «Новое Вре-
мя» вже публікувало розслідуван-
ня про корупційні схеми в оборон-
ній сфері, фігурантом яких також 
був Гладковський-старший.

Протягом дня у президента 
робили кроки для нейтралізації 
негативу, викликаного журна-
лістським розслідуванням, тоді 
як його опоненти намагались ви-
користовувати привід для влас-
ного позиціонування.

Першою реакцією в прези-
дентському таборі стало різке за-
перечення: представник гаранта 
в парламенті Ірина Луценко зая-
вила, що Гладковський і «Укробо-
ронпром» готові судитися з жур-
налістами і вимагати вибачень.

У соціальних мережах і 
онлайн-ЗМІ прихильники гаран-

та просували також тези про те, 
що:

- автори не пред'явили до-
статньо доказів;

- розслідування носить перед-
виборний характер;

- викладена інформація була 
відома три роки тому;

- президент особисто не вни-
кає в деталі кожного контракту 
і не має відношення до описаних 
«схем».

Порошенко спробував пере-
ключити увагу на іншу тему, за-
явивши, що Росія розгортає біля 
кордонів України ракетні комп-
лекси «Іскандер». Але пізніше 
зажадав терміново перевірити 
інформацію, викладену в розслі-
дуванні, і усунути Гладковського-
старшого від виконання 
обов'язків на час розслідування. 
Це єдина з точки зору кризового 
PR грамотна реакція - з ураху-
ванням можливого продовження 
розслідування і оприлюднення 
нових фактів.

Такий крок Порошенка дає 
можливість йти від коментарів 
(в тому числі у відповідь на за-
питання іноземних дипломатів) і 
заявляти, що він уже відреагував, 
очікує об'єктивного розслідування 
і не хоче, щоб його висловлювання 
були сприйняті як тиск на слідство.

Андрій ЗОЛОТАРЬОВ, 
політтехнолог, 

голова аналітичного 
центру «Третій сектор».

Журналісти розкрили корупційну 
схему в оборонному комплексі

Черговий випуск програми «Наші гроші» було 
присвячено розкриттю схем, за допомогою яких 
оточення Президента розкрадало мільйони 

в оборонній сфері. Журналісти розповіли про 
схему купівлі контрабандних запчастин з Росії для 
української «оборонки».

Весняний призов 
розпочнеться 
1 квітня і 

завершиться 30 
червня. Протягом цього 
часу на Тернопільщині 
планують викликати 
на призовні комісії 
21 тисячу осіб. Про 
це повідомили 
на брифінгу у 
Тернопільському 
обласному 
військкоматі 5 березня.

- З року в рік у нас ви-
никають одні і ті ж пробле-
ми, пов’язані з відсутністю 
мотивації у молодих людей 
вступати на військову служ-
бу, -- каже голова Тернопіль-
ської обласної призовної 
комісії - заступник голови 
ТОДА Юрій Юрик. – Можли-
во, це пов’язане з соціально-
економічними показника-
ми. Але враховуючи те, що 
наша країна вже п’ятий рік 
веде військові дії з країною-
агресором, як ніколи потріб-
на патріотична позиція жи-
телів нашої області.

У Тернопільському об-
ласному військовому комі-
саріаті закликають юнаків 
призовного віку приходити 
на засідання призовних ко-
місій, навіть якщо повістка 

не прийшла. Також зазна-
чають, що вручити повістку 
можуть і на роботі, і на ву-
лиці, якщо впізнають призо-
вника. 

Для хлопців, яких від-
правлять на строкову служ-
бу, створюють хороші умо-
ви.

- При відправці випла-
чують 3706 гривень, – каже 
т.в.о. військового комісара 
Тернопільського облвійсь-
ккомату підполковник Ми-
кола Бойко. – Також зберіга-
ють робоче місце, житло, не 
переривають стаж, надають 
відпустку. При звільнен-
ні виплачують від 2800 до 
4500 гривень. Призовників 
будуть направляти в на-
вчальні центри, а вже після 
цього - у військові частини, 
які не беруть участі в Опера-
ції Об'єднаних Сил. 

Незважаючи на це, сьо-
годні у розшуці 13800 жи-
телів Тернопільщини, які не 
з’явилися у військові комі-
саріати за викликом. 

- У зв’язку з цим поруши-
ли 40 кримінальних справ, 
-  каже заступник військово-
го комісара Тернопільського 
облвійськкомату підполков-
ник Петро Сирко. - У п’ять з 
них вже є вироки суду. 

Юля ТОМЧИШИН.

СТАРТУЄ ПРИЗОВ! 
Цієї весни планують відправити на 

строкову службу 570 хлопців
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Протягом багатьох років незмінни-
ми тут залишаються гостинність, повага 
до відвідувачів і високий рівень сервісу. 
Завдяки інвестиціям, чесним правилам і 
менеджменту Олександра Шевченка ко-
лись найдепресивніше карпатське село 
Поляниця стало селом заможних людей, 
які впевнені в доброму майбутньому для 
своїх дітей. З села не виїхала на заробітки 
жодна людина, а є й такі, що повертають-
ся з еміграції. На місці невеликих хатин 
зараз розкішні садиби й міні-готелі, так 
що навіть на під’їзді до «Буковелю» зда-
ється, що потрапили в якусь Швейцарію. 
Таке стало можливим завдяки успішній 
діяльності курорту, який розвивається з 
2004 року. Люди продали частину землі, 
яка значно зросла в ціні, й почали розви-
вати приватний бізнес. У 2012 році укра-
їнський «Буковель» визнали гірськолиж-
ним курортом світу номер один із темпів 
розвитку. 

Зарплати - як у Європі 
Сьогодні «Буковель» відвідують два 

мільйони туристів за рік, у тому числі 
половина – з Європи. Вони привозять в 
Україну гроші, завдяки цьому процвітає 
весь регіон. У «Буковелі» створено 5 ти-
сяч робочих місць, а навколо нього – де-
сятки тисяч. Зарплати – на рівні європей-
ських. Свого часу туристичний комплекс 
став справжнім експериментальним 
майданчиком із випробовування найно-
вітніших технологій в будівництві доріг. 
А сьогодні буковельські дорожники – лі-
дери галузі, які надають 10-річну гаран-
тію на свої дороги. В українських реаліях 
це можна вважати феноменом. 

Власники «Буковелю» постійно про-
водять благодійні акції. Тут безкоштов-

но оздоровлюються діти з інвалідністю, 
воїни АТО і члени їхніх родин, навіть для 
пенсіонерів з Івано-Франківщини прово-
дять спеціальні тури вихідного дня. 

Мабуть, «Буковель» асоціюється з 
Карпатами не менш, ніж Говерла. Цікаво, 

що розташований курорт на п'яти горах, 
це – Довга (1372 м), Буковель (1127 м), 
Бульчиньоха (1455 м), Бабин Погар (1180 
м), Чорна Клева (1241 м). Розташований 
курорт на середній висоті 920 метрів. 

Сезон катання тут може тривати з 
листопада до середини квітня. Різнома-
нітні траси та розвинена інфраструктура 
дозволили «Буковелю» вийти на євро-
пейський рівень. Тут є два десятки трас 
для початківців, більше 25 - червоних 
(середня складність) та 12 чорних трас. 
Загальна кількість - 63 траси всіх рівнів 
складності. Довжина трас - від 300 до 2 
300 метрів. Перепад висот становить від 
40 до 380 метрів. Багато маршрутів по-
єднуються один з одним, тож із таким 
вдалим розташуванням трас ви точно не 
занудьгуєте! 

На курорті є можливість винайняти 
ратрак, аби піднятись до початку чорних 
трас на вершини гір, або ж просто ви-

їхати на оглядову екскурсію. Деякі траси 
мають освітлення - можна кататися вве-
чері. До послуг численні пункти прокату, 
школа інструкторів для дорослих і дітей 
(є спеціальні навчальні гірки), обладна-
на ігрова зона для дітей на свіжому пові-
трі та в приміщенні, є паркувальні май-
данчики. 

Насичене життя - не 
лише в зимовий сезон

Вражаючі краєвиди, озеро і розва-
ги на будь-який смак приваблюють до 
«Буковелю» туристів протягом усього 
року. А чотири дні прес-туру пролетіли, 
як мить! Найголовніше ж враження, яке 
залишив по собі «Буковель», - це впев-
неність, що Україна може бути багатою, 
успішною, якісною в усіх сенсах слова, 
комфортною для своїх громадян і прива-
бливою для іноземців.

Олександр ГУЦАЛОВ. 

Як найдепресивніший 
український регіон став 
селом мільйонерів 

На запрошення Україн-
ського журналістського 
фонду і адміністрації ТК 
«Буковель» група жур-
налістів з усієї України 
побувала на знаменитому 
гірськолижному курорті. 
Впродовж чотирьох днів 
ми спілкувалися на наші 
професійні теми, ділилися 
досвідом, насолоджува-
лися природою чарівних 
Карпат, відпочивали в SPA-
комплексі «VODA», грали у 
боулінг та відчули багато 
інших чудових і незабутніх 
моментів, які не передати 
словами, а потрібно по-
бачити. 

ФАНТАСТИЧНИЙ БУКОВЕЛЬ 
дарує натхнення 

Підсумки конкурсу оголоси-
ла днями «Укрпошта». Найкра-
щою поштовою маркою 2018 
року в Україні стала марка «Ві-
адук, с. Плебанівка». На ній зо-
бражений старовинний заліз-
ничний міст на високих опорах 
– віадук, який розташований у 
Теребовлянському районі.

Як повідомляє «Укрпошта», 
марка набрала під час голо-

сування найбільшу кількість 
голосів. Друге та третє місця 
посіли поштові марки «Комахи 
України» та «Скрябін».

Марка-переможниця ство-
рена художницею Іриною Мед-
ведовською на основі фотогра-
фії Олександра Гриціва. Саме ця 
поштова марка зайняла друге 
місце в конкурсі «Найкращі 
марки Європи – вибір колекціо-

нерів 2018».
Плебанівський віадук бу-

дували в час, коли ці території 
належали Австро-Угорщині. 
Зведений він у 1896 році, тоді 
на цих територіях саме прокла-
дали залізницю.

Свій первісний вигляд 
міст зберіг завдяки надійній 
кам’яній кладці та 9 високим 
аркам. Користувачі Інтерне-

ту помітили його схожість із 
шотландським віадуком Глен-
фіннан, який з’являється у ві-
домому кіносеріалі про Гаррі 
Поттера.

На території Західної Укра-
їни збереглося шість віадуків 
із залізничною колією. Три з 
них на Тернопільщині – біля сіл 
Буцнів, Кровінка та Плебанівка. 

На Тернопільщині є міст, 
як у фільмі про «Гаррі Поттера»

Марку, на якій він зображений, визнали найкращою в Україні 
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Україна Світ
У Польщі популяризують 

українську мову
У польському місті Люблін прожи-

ває багато українців. Тож активісти роз-
почали кампанію із заохочення місцевих 
запам’ятовувати слова і фрази україн-
ською мовою. На їхню думку, це дозво-
лить краще познайомитися зі своїми су-
сідами й налагодити стосунки, повідо-
мив місцевий портал Любліна «ukrainski.
lublin.pl». Відтак, на вулицях міста можна 
побачити рекламні щити з українськими 
привітаннями. Вони написані латинкою 
та перекладені польською. Організато-
ри акції зазначили, що прагнуть, аби Лю-
блін став новим домом для тих, хто цьо-
го потребує. Активісти закликають до-
лучитися усіх небайдужих до акції. У со-
ціальних мережах поляки позитивно ви-
словилися щодо цієї ініціативи. Вони на-
голошують: такий прояв гостинності до 
українців є дуже правильним.

Лукашенко ушосте йтиме  
в президенти 

Президент Білорусі Олександр Лу-
кашенко заявив, що планує знову ба-
лотуватися на чергових президент-
ських виборах. Про це повідомляє бі-
лоруський «Інтерфакс». «Виходячи з ни-
нішнього стану країни, я не зможу не ви-
сунути свою кандидатуру на пост прези-
дента», - заявив «бацька». За його сло-
вами, він не планує вести передвибор-
ну кампанію, оскільки багато років пра-
цює президентом і його «кожна собака в 
кожному дворі знає». При цьому підкрес-
лив, що не має наміру утримувати владу 
і передавати її у спадок: «Обіцяю, що на 
той світ мене з президентського крісла 
не винесуть». Лукашенко очолює Біло-
русь з 1994 року. Зараз - його п’яте пре-
зидентство. 

У Гані батьки продають  
своїх дітей в рабство

На озері Вольта, що в центральній 
частині африканської країни Гани, за-
раз працюють близько 20 тисяч дітей-
рабів, багатьом з яких немає ще й де-
сяти років. Через безгрошів’я батьки 
продають їх місцевим рибалкам. Вар-
тість кожної дитини близько $250. Ці 
гроші дають родинам можливість купи-
ти корову, аби прогодувати сім’ю, пише 
CNN. Благодійні організації постійно 
знаходять таких дітей, надають їм тим-
часовий притулок, а потім повертають 
батькам. Але вони знову перепродують 
дітей. 

Американці витратили  
на домашніх улюбленців  

$72 млрд. 
Торік жителі США витратили $72,1 

мільярда на домашніх тварин. Про це 
свідчать дані американської Асоціації 
виробників товарів для домашніх тва-
рин, передає УНН. Зокрема, на корми 
пішло $29,8 мільярдів, ветеринарна до-
помога обійшлася у $18,2 мільярди. Без-
рецептурні препарати для тварин ко-
штували жителям США $15,5 мільярдів. 
За рік - із 2018-го до 2017-го витрати 
американців на домашніх тварин зросли 
на $2,6 мільярдів, а за два роки - на $5,3 
мільярди.

Чому японцям щороку 
вимірюють талію?

В Японії всі громадяни віком від 40 
до 75 років щорічно проходять проце-
дуру контрольного виміру талії. У разі 
перевищення норми людину відправля-
ють на консультацію до лікаря. Згідно з 
«Метабо-законом», об’єм талії у жінок не 
повинен перевищувати 90 см, у чолові-
ків - 85 см. Проте, як повідомили в мініс-

терстві праці, охорони здоров’я і соцза-
безпечення Японії, відхилення від нор-
ми не може бути підставою для накла-
дення стягнення або штрафу. Людей із 
зайвою вагою направлять на консуль-
тацію для підбору відповідної стратегії 
зниження ваги. Водночас, від цього по-
казника залежатиме державна субсидія 
на медичну страховку, повідомляє «За-
кон і бізнес». 

Мандрівникам до уваги:  
про чайові в різних країнах
Австрійська газета «Heute» дає 

рекомендації щодо дотримання цієї 
норми етикету. Так, у більшості кра-
їн Азії чайові не дають. В Японії гар-
не обслуговування - стандарт і не ви-
магає додаткової винагороди. Чайо-
ві японця можуть образити. У Норвегії, 
Данії та Фінляндії понад рахунок дава-
ти не варто, бо чайові включені в раху-
нок. У Швеції чайові складають близько 
10 відсотків. Якщо плануєте поїздку в 
інші країни Європи, Північної Африки, в 
Австралію, Нову Зеландію та Об’єднані 
Арабські Емірати, накидайте відсотків 
10-15. У жодному разі не пропонуйте 
додаткову винагороду в Китаї, Малай-
зії, В’єтнамі. 10 відсотків до рахунку на-
киньте в Німеччині, Великій Британії, 
Ірландії, Польщі, Швеції, Іспанії, Італії, 
Єгипті, Марокко, Тунісі, Австралії, Но-
вій Зеландії. Близько 10-15 відсотків - у 
Франції, Таїланді, Австрії, Греції. Найдо-
рожче обслуговування у США і Канаді - 
плюс 15-20 відсотків.

Президент Узбекистану 
наказав правоохоронцям 

схуднути

Президент Узбекистану Шавкат 
Мірзийоєв розкритикував співробіт-
ників МВС і Міноборони республіки 
за зайву вагу і дав їм 3-6 місяців для 
схуднення. Про це повідомляє «УНН» 
із посиланням на узбецькі ЗМІ. «Нам не 
потрібен офіцер, співробітник органів 
внутрішніх справ з надмірною вагою. 
Як у такому стані він зможе ловити зло-
чинців? Хай займається спортом. Це по-
трібно не для мене, а для їх здоров’я. Ми 
дамо їм час: три або шість місяців, не-
хай за цей час приведуть себе в поря-
док і скинуть зайву вагу», - заявив Мір-
зийоєв.
В Італії влада доплачуватиме 

за їзду на велосипедах
До кінця 2019 року мерія італій-

ського міста Барі збирається подвоїти 
кількість велосипедистів на своїх до-
рогах. А тим, хто добиратиметься на ро-
боту або навчання на велосипеді, плати-
тимуть. На велосипеди містян, які дали 
на те згоду, встановлять лічильники, і 
наприкінці кожного місяця їхні власни-
ки отримуватимуть по 20 центів за ко-
жен кілометр, але не більш як 25 євро 
на місяць. Оплачуватимуть і прогулян-
кові поїздки, наприклад у вихідні в пар-
ку, пише «Європульс». Крім того, жите-
лі Барі зможуть отримати допомогу на 
купівлю велосипеда. Паралельно мерія 
обіцяє розширити велосипедну інфра-
структуру в центрі міс-
та. До слова, схожу схе-
му випробували в Па-
рижі.

Чи подешевшає газ  
після виборів?

Знизити ціну газу для населення 
уряд не зможе, оскільки ринкова вар-
тість - одна з головних умов співпра-
ці України з МВФ. «Незважаючи на обі-
цянки кандидатів у президенти знизи-
ти ціну на газ, у президента немає таких 
повноважень. І навіть після парламент-
ських виборів цього не станеться», - за-
явив голова правління «Нафтогазу» Ан-
дрій Коболєв у ефірі «5 каналу». І додав: 
«Ніякого зниження ціни на газ не буде, 
бо це економічно неправильно. І уне-
можливить співпрацю з міжнародними 
партнерами. Якщо у частини населен-
ня недостатньо коштів, щоб платити за 
газ, то система монетизованих субсидій - 
оптимальний варіант, як показала прак-
тика всіх західних країн».

Партії у Верховній Раді 
витратили на себе  

рекордну суму
Торік парламентські партії витра-

тили на свою діяльність рекордні 727 
мільйонів гривень. Із них 513 мільйо-
нів - гроші, отримані з бюджету, пові-
домляє Комітет виборців України. Най-
більше витратили партії «Батьківщи-
на» - 188 мільйонів, «Народний Фронт» 
- 133 мільйони, Блок Петра Порошенка 
«Солідарність» - 130 мільйонів і «Само-
поміч» - 124 мільйони. Радикальна пар-
тія Олега Ляшка витратила 93 мільйо-
ни, а «Опоблок» - 56 мільйонів. Найбіль-
ше грошей у парламентарів пішло на 
маркетинг. Реклама передвиборних обі-
цянок потягнула на 293 мільйони, тобто 
40 відсотків від усіх витрат. З цієї суми 
180 мільйонів пішло на рекламу партій 
на телебаченні.

Можемо залишитися  
без питної води

Україні через 30 років доведеть-
ся імпортувати питну воду. Таке може 
статися через забруднення водойм і не-
досконале очищення, розповіли науков-
ці на телеканалі ZIK. «У річки скидаєть-
ся багато стічних вод, часто без очищен-
ня. Власне, й очисні споруди уже давно 
застаріли», - сказав доктор географічних 
наук Віктор Вишневський. Науковці пе-
реконують: навіть на смак нині вже не 
та вода, що кількадесят років тому. Адже 
з часом змінюється її хімічний склад. 
Збільшується мінералізація води, кіль-
кість токсичних речовин тощо. 

Куди звертатись,  
якщо забули речі у потязі?

За своїми забутими в поїзді чи за-
губленими в дорозі речами пасажи-
ри можуть звернутися на кінцеву 
станцію прибуття, повідомляє прес-
служба «Укрзалізниці». Зберігаються 
речі не більше 30 днів. Що робити у ви-
падку, коли забули речі у вагоні? Звер-
нутися до начальника тієї станції (вок-
залу), на якій вийшли, і написати заяву. 
Слід вказати номер вагона та місце, опи-
сати забуті речі й зазначити найближчу 
станцію, на яку пасажир бажає їх пере-
везти. Якщо речі були загублені та зна-
йдені не в поїзді, а на певній станції, то 
вони там і зберігаються. Пасажирам їх 

видають після перевірки документів, що 
посвідчують особу. При отриманні речей 
треба сплатити перевізнику необхідні 
платежі.

Зарплати членів ЦВК 
вражають

Члени Центральної виборчої ко-
місії у січні отримали від 115 тисяч 
до 202 тисяч гривень зарплати. Про 
це повідомляють «Українські новини». 
Так, за перший місяць року голова комі-
сії Тетяна Сліпачук заробила 195,6 тисяч. 
По 53 тисячі склали її посадовий оклад, 
надбавка за інтенсивність праці та пре-
мія, а ще 37 тисяч - персональна надбав-
ка. Її заступники Євген Радченко та Олег 
Конопольский отримали по 177,4 тисячі. 
Найменше нарахували секретарю Ната-
лії Бернацькій - 115 тисяч гривень.

Україна «впала» у рейтингу 
найвпливовіших країн світу 

Україна посіла 39 місце серед 80 
країн за рейтингом впливовості сві-
тових країн, складеним тижневиком 
«U.S. News» у партнерстві з американ-
ськими маркетинговими компанія-
ми «BAV Group», «VMLY&R» та універ-
ситетом Пенсильванії. Про це йдеться 
на сайті «U.S. News & World Report». До-
слідники зазначають, що Україна пере-
жила тривалі періоди окупації іншими 
країнами, а нині бореться між війною 
і миром, а також між корупцією та ре-
формами. Досить високий бал у рейтин-
гу Україна отримала за сильне військо. 
Україна погіршила свої показники - то-
рік посідала 33 місце. Серед найпотуж-
ніших країн світу першість традиційно 
дісталася США, які мають найбільшу в 
світі економіку і найбільший військовий 
бюджет. Далі розташувалися: Росія, Ки-
тай, Німеччина, Велика Британія, Фран-
ція, Японія, Ізраїль, Саудівська Аравія та 
Південна Корея.

Не менше 300 метрів  
між аптеками:  

пропозиція нардепів
Нардепи доопрацювали законо-

проект, спрямований на забезпечен-
ня економічної конкуренції та захист 
прав пацієнтів при здійсненні роздріб-
ної торгівлі лікарськими засобами, пе-
редає «УНН». У новій редакції докумен-
ту запропонували обмежити розміщен-
ня аптек в Україні на відстані не ближ-
че, аніж 300 метрів одна від одної. Депу-
тати пропонують перейняти європей-
ський досвід. Норма не розповсюджуєть-
ся на селища і села. У попередній редак-
ції проекту закону пропонувалося закрі-
пити норму про відстань між аптеками 
не меншу, аніж 500 метрів. Проти висту-
пили представники великого мережево-
го аптечного бізнесу. Дрібний і середній 
бізнес, навпаки, підтримував таке обме-
ження.

Турчинов заявив  
про міграційні цунамі  

У рейтингу зі швидким скорочен-
ням працездатного населення Укра-
їна посідає одне з перших місць, зая-
вив секретар РНБО Олександр Турчи-
нов, пише «УНН». За показником ста-
ріння Україна - на 29 місці у світі. «Ско-
рочення населення України загрожує не 
тільки її національній безпеці, а й само-
му існуванню нашої нації», - сказав Тур-
чинов. - Торік в Україні народилось 335 
тисяч немовлят, а пішло з життя 587 ти-
сяч співвітчизників. За рік українців ста-
ло менше на 252 тисячі. І ця тенденція 
погіршується. А міграційні цунамі вими-
вають з України величезні інтелектуаль-
ні й трудові ресурси. Майже 9 мільйонів 
українців щороку їдуть на заробітки за-
кордон. А 3,2 мільйони постійно працю-
ють за межами країни, і більшість з них 
не планують повертатись на Батьківщи-
ну».

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.

Новини nday.te.ua
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Він був смішний, цей 
Валентин. З дитинства 
хлопця кликали 

Валькою. І через те з нього 
кепкували. А ще Валька 
носив речі зі старшого 
брата. Брат був нижчий 
ростом, а Валька ріс, як на 
дріжджах. Тому штани були 
на Вальку закороткі. Валька 
мусив робити вигляд, що 
не звертає уваги на жарти 
однокласників. Нема у 
батьків грошей на обновки.     

Після уроків Валька допома-
гав на господарці. А ввечері брав-
ся за науку. І багато читав. Сіль-
ська бібліотекарка жартувала:

- Валько, ти вже почав «дорос-
лі» книжки читати. Щось у них тя-
миш?

У старших класах Валька за-
кохався в Соломію. Однокласни-
цю. Модницю і красуню. Соломіїн 
дядько жив у столиці. Мав хорошу 
посаду і статки. Тому племінниці 
діставалися гарні речі в подарунок 
та дещо з його старших доньок.

Валька навіть пробував вірші 
писати для Соломії. Виходило ко-
струбато. Тому затію кинув. 

У випускному класі зважився 
запропонувати Соломії провести 
її з клубу і при нагоді розповісти 
про свої почуття. 

- Що?! - здивовано запитала ді-
вчина. - Ти набиваєшся мені у ка-
валери?! Погляньте на це кохан-
ня в куцих штанцях! - голосно мо-
вила.

У клубі дружно засміялися. 
Вальку як вітром здуло. Був злий 
на Соломію… але й далі кохав. 

…Вступні іспити у медінсти-
тут Соломія завалила. Пішла пра-
цювати санітаркою в районну лі-
карню. Аби легше було вступити 
наступного року. 

Валька став студентом техні-
куму. Радів, що буде поруч із Соло-
мією. Технікум також у райцентрі. 

Нарешті він «виріс» із куцих 
штанів. Батьки справили новий 
костюм. Купили взуття. Гордили-
ся молодшим сином. Бо старший 
до науки не надавався.

Валька чатував біля лікарні на 
Соломію, коли та закінчить робо-
ту. Гадав, тепер вона подивиться 
на нього по-іншому. 

- Валько, ти? Хтось з твоїх в лі-
карні лежить? - запитала.

- Та ні, всі здорові. На тебе че-
каю. 

- Слухай, мені до твоїх зали-
цянь байдуже. То ж забудь сюди 
дорогу. В мене хлопець є. Не рів-
ня тобі. 

- Я завжди тебе буду любити, 
Соломіє! - вигукнув у запалі Валь-
ка. 

- Люби, якщо це твоєму 
здоров’ю не шкодить. 

…Валька закінчив із відзнакою 
технікум. Відслужив в армії. Всту-
пив до інституту. Став конструк-
тором. Подавав неабиякі надії. 

Тепер у Вальці годі було впіз-
нати колишнього хлопчиська в 
куцих штанах. До села приїжджав 
добротно одягнений, з гарни-
ми манерами молодий чоловік. З 
гостинцями для батьків і родини. 
Мати зав’язувала подаровані ним 
хустини і хвалилася перед одно-
сельцями:

- От, синочок привіз. І кофтину 
нову. Батькові сорочок теплих на-

купив. Дай, Боже, все це виходити. 
- Вибився в люди ваш Вален-

тин, Катерино, - кивало головами 
жіноцтво. - Недаремно в книжках 
сидів. 

Валькою уже його ніхто не на-
зивав.

…Соломія до інституту так 
і не вступила. Не мала часу че-
рез хлопців. Міняла «коханого» 
за «коханим». Казали, що бачили 
у якійсь непевній компанії. А Ка-
терина дякувала долі, що дівчи-
на колись дала відкоша синові. Та-
кої невістки навіть язикатій сусід-
ці Лесьці не побажала б. 

…Цього разу Валентин приїхав 
додому з нареченою. Знайомити з 
батьками. Перед цим попередив: 
Марійка - з дитбудинку. Про рідню 
нічого не знає. Вчилися в інститу-
ті разом. 

Мила, сором’язлива дівчина 
Катерині сподобалася. І батько по-
важав синів вибір… 

…Соломію зустрів випадково. 
Повертався від тітки. Якраз ав-
тобус з райцентру приїхав. А тіт-
ка жила неподалік автобусної зу-
пинки.

- Валька?! Суперово вигляда-
єш! - вигукнула Соломія. - Чула, ти 
гарно в житті влаштувався. І з яко-
юсь дівкою приїжджав. 

- Це моя майбутня дружина. 
- Мене вже не кохаєш? А казав, 

що завжди будеш любити. 
- Мені пора. Радий був бачити. 
- А я не прощаюся... 
…Село перемивало кістки Со-

ломії. Мовляв, зовсім берега пус-
тилася. По руках пішла. Материн 
брат заборонив їй до себе приїж-
джати. Згубить себе, непутяща. А 
такою гарною була.    

Невідомо від кого Соломія 
народила сина. Стасом назвала. 
Батьки навідріз відмовилися при-
йняти доньку з малюком. Ото вже 
було в селі пересудів! Прихистила 
самотня родичка. Заради дитини. 
Невдовзі Соломія закрутила чер-
говий роман. Часто не бувала вдо-
ма. Родичка просила Соломію сха-
менутися, тоді хату на неї з сином 
запише. Де там…   

Соломію материнських прав 
не позбавили, але сина оформи-
ли на навчання до інтернату. Зрід-
ка навідувала Стаса. Просила про-
бачити. Обіцяла «почати все з чи-
стого листка». Але… знову чолові-
ки, спиртне… 

Якось дала Стасові записку й 
мовила: 

- Запам’ятай це прізвище. На-
віть адресу випитала. Колись цей 

чоловік кохав мене. А я… Це не-
важливо. Він міг би бути твоїм 
батьком. Якщо припече, знайди 
його. Він добрий. Думаю, допомо-
же. І не забудь сказати, чий ти. 

- Може, він справді мені бать-
ко? 

- Ні. 
До синового випускного Со-

ломія не дожила. Життя розпус-
не згубило. А Стас напам’ять за-
зубрив прізвище та адресу чужо-
го чоловіка.

Хлопець не знав, куди подати-
ся після закінчення навчання. Ма-
терина рідня  від нього відмови-
лася. Тому їхати до них не міг. А 
що, коли?.. Написав листа незна-
йомому Валентинові. Про те, чий 
він син. І що матері не стало. І що 
він гарно вчиться. Вже випускник. 
Нічого не просив, ні про що не за-
питував, бо не вірив, що отримає 
відповідь. 

Валентин розгубився. Показав 
дивне послання дружині. Розпо-
вів про свою шкільну закоханість 
у Соломію та її непутнє життя. Ма-
рія довго сиділа над списаним не-
знайомим хлопцем аркушем па-
перу.   

- Валентине, давай, допомо-
жемо хлопцеві. Хоча б порадимо, 
куди вступити на навчання. Може, 
і в нашому місті. Я з дитбудин-
ку, тож знаю, що означає бути ні-
чиєю. Познайомимо його з наши-
ми Вікою і Денисом. Може, він хо-
роша дитина. Мене колись під-
тримала вихователька. Тепер моя 
черга прийти комусь на поміч. 

- І що ми?..
- Поїдь до нього. Поговори. 

Дай йому зрозуміти, що він не сам 
у цьому світі. Запроси до нас.   

…Стас був схожий на матір. 
Лише зростом високий. З «казен-
них» штанів виріс. Валентин зга-
дав, як його Соломія називала ко-
ханням у куцих штанцях. Усміх-
нувся. Простягнув руку:

- Будемо знайомі. Валентин 
Гнатович. Тобто, дядько Вален-
тин…

Ольга ЧОРНА.
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Найбільша мрія
В зими вже зібрані торби. 
Присіла на доріжку.
Ти не засиджуйся,іди,
Бо тануть ніжки.

На крилах ластівка несе 
Весну до хати.
Зазеленіє, зацвіте...
Гайда стрічати!

Усе довкола оживе,
Бруньки набухнуть...
Весна іде,весна іде!
Морози вщухли.

Повіяв теплий вітерець.
Несе надію,
Що і війні буде кінець -
Найбільша мрія.

Удвох з тобою
(ПІСНЯ)

Ідуть роки ,проходять дні
Собі гурбою.
А ми такі ще молоді 
Удвох з тобою.

Усі прекрасні миті ці
Згорнем в сувої.
Нас не торкнеться 

часу плин -
Ми вдвох з тобою.

 Дорослі діти вже у нас,
Спасибі Богу!
Щасливі ми,бо молоді 
Удвох з тобою. 

Людмила КОЛЯДЕНКО.

*     *     *
А ти, а ти мене не згадуєш.
А ти, а ти і не провідуєш.
В думках і помислах 

все зраджуєш
І вже увагою обділюєш.
А я, а я лечу жар-птахою.
А я, а я чекаю дотику.
Я б'юсь метеликом-комахою.
Я знаю, ти хотів колись таку.
А ми, а ми уже не вкупочці.
А ми, а ми уже не парою.
Нема що розказати сину 

й дочці...
Згоріли подумки сигарою.
А нас, а нас немає в просторі.
Є ти і я, окремо долі дві.
Живемо ми на своїм острові,
Як дві примари ходим не живі.
А ти, а ти летиш 

жар-птахою.
А я, а я все б'юсь метеликом.
А разом ми уже під плахою,
Розділені навік ми різником.

Інна КІНЬ-ГЛАВАЦЬКА.

Сокровенне

Розвеснилося… Посеред лютого 
неждано прилинуло тепло 
і весною запахло. Дрібний 

дощ з’їв сніги, оголивши горбочки, 
закапало з дахів, повіяло свіжістю. 
І хоча небо висіло над головою сіре 
і непривітне, Ліля задивилася у 
нього. Нова, досі незвідана хвиля, 
піднялася у неї в грудях. Наче 
передчуття чогось світлого, мов би 
вісник щастя. Поспішала на роботу і 
розглядала усе навкруги. 

– Наче місто помолоділо, – всміхнулася. 
Це сталося вперше за чотири роки, відтоді, 
як помер її Микола. Несподівана смерть за-
брала чоловіка у розквіті сил , залишивши 
її з двома дочками і зробивши молодою вдо-
вою. 

Спершу Лілі здавалося, що життя закінчи-
лося. Вона не спала ночами, прислухаючись 
до кожного шурхоту в хаті. Зводила себе спо-
гадами про Миколу. Прокручувала в пам’яті 
їхнє далеке знайомство, радісні зустрічі, ро-
мантичну юність, яка подарувала їм велике 
кохання. А потім ковтала жменями снотвор-
не, надіючись, що присниться їй чоловік і та 
золота пора. Але нічого не допомагало. Рана 
боліла, аж пекла, з’їдаючи її силу і красу.

– Сорок років, сорок років! Ні сюди, ні 
туди, – ридала. – І жити не хочеться і помира-
ти рано. Що ж ти наробив, Микольцю? – пла-
кала, аж кричала. Але він її не чув і ніхто не 
чув, та й не розумів її горя. Ще й року не ми-
нуло від смерті чоловіка, як її уже сватати 
стали. То ж люди, їм що? Чи похорон, чи ве-
сілля – лиш би поговорити. Ліля замкнула-
ся в своїй біді і навіть від дочок віддалилася. 
Кожна з них мала свою сім’ю, свої клопоти та 
турботи, і їй здавалося, що втрата батька не 
була для них болісною.

– Мамо, не ховайте себе заживо! – якось 
промовила старша. - Звикайте жити без тата. 
Годі вже в чорному ходити. Рік давно минув, 
вже чотири промайнуло, а ви все в траурі, хо-
чете біду накликати на нас?

Ліля змовчала, проковтнула слова дочки, 

а в душі розсердилася: і на неї, і на себе, і на 
весь світ. Скинула осоружну хустку і топтала 
її, і плакала знову.

– Ну, все, – вирішила, глянувши в дзерка-
лі на свої посріблені скроні. – Більше я пла-
кати не буду!

У суботу на цвинтар до Миколи вона не 
пішла. Звернула в перукарню. Просиділа там 
півдня, але залишилася задоволеною. Вдома 
з люстра на неї дивилася красуня ще та – і фі-
гура наче в моделі, і колір волосся, червоно-
вогняний, вдало підкреслював блакить її 
красивих очей.

В бібліотеці, де працювала Ліля, співро-
бітниці, глянувши на неї, просто отетеріли: 

– Лілю Василівно, та вас хоч на подіум ви-
ставляй! – вихопилося в молоденької Оксан-
ки, а пенсіонерка Зіна Антонівна похитала 
головою:

- Між люди тобі треба, а не чахнути тут, 
між книжками.

 – На які, такі люди? –перепитала Ліля, 
наче не розуміючи, а сама задоволено усміх-
нулася. 

– Ну, хоча би кудись на виставку якусь, чи 
в театр піти. До ресторану чи нічного клубу, 
– защебетала Оксанка.

– Та хто ж мене запросить? – знітилася 
Ліля.

– Я й запрошую. Завтра у мене День наро-
дження. Буду рада вас бачити і ніяка відмова 
не приймається.

– То як так, з корабля на бал? Я ще психо-
логічно не готова до таких розваг. Ще вчора 
була в чорному, – сказала Ліля. 

– А завтра будете в блакитному, а, може, 
в рожевому, яку ви там сукню в шафі ховає-
те, – не вгавало дівча.

Серед Оксанчиних гостей Ліля почува-
лась ніяково. Зібралися здебільшого молоді 
люди, які шумно розмовляли, багато пили і 
розкуто танцювали. Коли нарешті залунала 
повільна музика, Ліля взяла телефон і стала 
читати новини. 

– Можна вас? – тепла рука лягла на Ліли-
ну руку і вона, легка, як метелик, випурхнула 
на середину зали. ЇЇ партнер виявився висо-
ким, сильним і впевненим в собі чоловіком. 
Сивина ледве посріблила його чорне блиску-
че волосся, а очі були темно-карі, як кашта-
ни. Вони познайомилися. Андрій Богдано-
вич був військовим. Уже п’ять років як вді-
вець. У цьому ресторані у нього була зустріч 
зі шкільними товаришами. Помітив він Лілю 
одразу. Це була любов з першого погляду, 
наче блискавка, що розсікла життя на «до» і 
«після». Більше він її руки не відпускав…

Раїса ОБШАРСЬКА.
м. Чортків.

Іван Лантух став 
посміховиськом на все село. 
Йшов вулицею й уникав 

співчутливих поглядів, котрі 
прилипали до спини, як мухи, 
а він, опустивши голову, робив 
вигляд, що не відчуває і нічого 
не трапилося. Посміхався… і як 
міг, так грав свою роль, ховаючи 
важкі роги зради. 

У всьому винуватий клятий інтернет. 
Хто його видумав? Він, мов павук, плете 
павутину й обплутує нею Всесвіт, ловля-
чи у свої потаємні сіті. Обмін інформаці-
єю здійснюється блискавично, незалеж-
но від того, де і в якому місці перебуває 
людина. Цей наркотик пожирає всіх. Хто 
хоч раз заглянув у глибину його очей – на 
все життя залишається його рабом, неза-
лежно від віку.

Іванова Ганька вже купу років на за-
робітках. Працювала у Польщі, потім – в 
Італії, а  останні два роки – в Америці. По-
при те, що між ними океан – інформація 
поширюється зі швидкістю ракети. Су-
сідка Марина, завдяки інтернету – хапа-
ла на кутні, володіючи всіма найсвіжі-
шими новинами. Її чоловік  Петро, злий 
на неї, як пес, бо їсти не готує, худобу не 
обходить, а тільки сидить у тому ящику 
й увесь день клацає.  Позаочі всім розпо-
відає, щоб з нею не мали ніякого діла, бо 
вона – лайкофілка і репостітутка. І що ви 
думаєте? Якось надибала Марина у фей-
сбуці, що Іванова Ганька вийшла в Аме-
риці заміж. Великими буквами чітко 
було написано, що шостого липня   Ган-
на Лантух офіційно зробила це. Язика-
та Хвеська миттю рознесла  селом  сві-
жу новину. Всі були в шоці. Одні буцім то 
співчували Іванові, а інші – тішилися, бо 
«жаба» роздирала груди, що жінка стіль-
ки років за кордоном, і грішми, як шпа-
лерами, можна обклеїти стіни. Вже пора 
би повернутися до рідної домівки, але де 
там – все мало і мало.

Іван на цю інформацію натрапив і 
сам, але мовчав, бо сором обпікав, наче  
вогонь, душу ятрила якась невідома 
сила, а голова свербіла, ніби справді на 
світ просилися роги. Ходив, мов із хреста 
знятий, і в глибині душі запитував: «Як 
вона могла?». Він так вірно кохав! Чекав 
з тих заробітків, мовби ясного сонечка у 
хмарну погоду, вірив, надіявся, а тут – но-
вина, наче грім з ясного неба. 

Прийшов на роботу. Співробітники, 
опустивши голови, мовчки дивилися на 
екран комп’ютера, роблячи вигляд, що 
працюють. Ніхто не насмілювався запи-
тати, як почувається лисий олень, і гра 
у мовчанку затягнулась аж до обіду. Рап-

том Охрім, друг дитинства, не витримав і 
почав розмову:

- Знаєш, Іване, наше життя складне, і 
ніхто не знає, де кого що чекає. Живеш і 
думаєш, що все в шоколаді, а раптом ви-
никають непередбачені обставини.

Іван, слухаючи, не витримав й одразу 
взяв бика за роги. 

- Що ти ходиш кругами, а конкретно 
нічого не говориш? – грізно запитав. –  
Думаєш, я невіглас і нічого не розумію, що 
хочеш сказати? Говори –уважно слухаю.

Той не знав, з чого розпочати. У гли-
бині душі боявся образити, бо колись 
сам побував на його місці. Перша дружи-
на Охріма зробила такий самий жест, як 
і його – Іванова. Думав, що не переживе, 
але слава Богу, знайшов іншу й щасливий 
як ніколи. Тільки хотів відкрити рота, як 
Іванів телефон  радісно заспівав: «Ты 
мой единственный, хмельной и сладкий 
грех». Телефонувала Ганька. Це її рінгтон. 
Ведучи внутрішній діалог, він довго ва-
гався – брати слухавку чи ні. Та все-таки 
взяв, бо хотів на власні вуха перекона-
тись у  правдивості інформації. Ганька, 
защебетавши, запитала: 

- Івасику, щиро вітаю з днем Ангела! 
Що там у вас? Як діти, онуки?

Іван стояв, немов ошпарений 
кип’ятком, і не міг повірити у те, що по-
чув. От стерво, думав, як уміє лити баль-
зам на душу! Хоч до рани прикладай! 
Якби не знав, що вийшла заміж, то пові-
рив би з першого слова.

- У нас по-старому все, – удавано бай-
дуже відповів. – Ти краще розкажи про 
себе. Як минула шлюбна ніч?

- Яка ніч? – здивовано перепитала.
- Буцім не знаєш, – роздратовано вів 

розмову Іван. – Ціле село знає, б’є в литав-
ри, що Ганька Лантухова вчора вийшла 
заміж, а ти – ні.

Жінка на деякий час замовкла, ніби 
щось пригадуючи, а коли згадала, то з 
відчаю заплакала. Вчора щось у фейсбу-
ці, напевно, не так клацнула, а він видав 
неправдиву інформацію. Хотіла напи-
сати, що вона заміжня жінка, бо пишуть 
там різні, й от маєш результат…

- Івасю, невже ти повірив, що я могла 

зрадити тебе, наших дітей, онуків, –мо-
вила Ганька. – Ви для мене найрідніші 
люди на світі. Це все комп’ютер! Я сьогод-
ні вирішила, що їду додому. Вистачить 
тинятися по чужих кутах. Усіх грошей не 
заробиш. Через тиждень зустрічай! 

Щось клацнуло, і розмова припини-
лася. Іван ожив. Зухвало подивився на 
Охріма, який втратив дар мови, і сів за 
робочий стіл. У голові прокручував діа-
лог розмови з дружиною і був на сьомо-
му небі, прийшовши до висновку, що не 
було щастя, та нещастя помогло зняти з 
голови важкуваті роги.

Поки Іван думав про Ганьку – вона не 
гаяла часу і вирішила виправити помил-
ку. Знову щось у фейсбуці клацала, клаца-
ла і таки наклацала. Язиката Марина хо-
тіла бути в курсі всіх новин і зайшла на 
Ганьчину сторінку. Здивуванню не було 
меж. Прочитавши, що Іван Лантух одру-
жився, відразу ж набрала номер сусідки. 
Напевно вирішив відімстити, обмінюва-
лася інформацією з нею. Цікаво, з ким? 
Стільки приховував і чекав слушного мо-
менту, щоб мати виправдання перед ді-
тьми. 

Іван навіть не усвідомлював, що став 
«притчею во язицех». Задерши носа, 
йшов стежкою і посміхався у глибині 
душі. Спостерігав за тими, які недавно 
брали його на кпини. Їхня поведінка на-
сторожувала.  Сам не знав, що опинився в 
однаковому становищі з Ганькою. Трохи 
шкодував, що закінчується холостяцька 
відпустка і він скоро опиниться в полоні 
сімейних буднів. Чого гріха таїти – Ганька 
та Іван Лантухи не належали до катего-
рії «святих». Що знайдеш, а що загубиш, 
ніколи не вгадаєш – це було їхнє сімей-
не кредо. Прожили все життя, дотриму-
ючись принципу – коли нема того, кого 
любиш, то люби те, що маєш. Для різно-
манітності можна інколи стрибнути у 
гречку, але треба вміти вчасно вийти су-
хими з води, й то так, щоб  і вовк ситий, і 
кози цілі. 

Таке життя… і воно триває…

Василина ВОВЧАНСЬКА.
м. Тернопіль.
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На фото Івана ПШОНЯКА: учасниці дитячого фольклорного колективу «Джерело» - Ірина Гладунець, 
Мар’яна Чабан, Софія Демчук, Ірина Онищук та Марія Котульська із села Залізці Збаразького району.

Час - загадка. Тягнеться дов-
го, коли когось або чогось очі-
куємо. І злітає, як мить, коли по-
спішаємо або не встигаємо.

Час величний, як Бог. Ві-
чний, нескінченний… Мудрий і 
терпеливий. Добрий і справед-
ливий.

Усміхається очима молодої 

мами зі старого чорно-білого 
фото… Торкається серця до-
лонькою дитини, намальова-
ною колись на аркуші із зоши-
та… Дивиться поглядом старця, 
в якому вмістився цілий світ… 

Час не лікує, а забинтовує 
зранені душі роками. 

Він - творець і руйнівник. 
Злодій і благодійник.
Суддя і кат.
Золотий міф. Таємниця.
Земний Всесвіт, подрібне-

ний на епохи, століття, роки, 
долі… Космос, осяжний лише 
для Творця. 

Мірило життя. 
Відкриває двері у сьогодні. 
Наш другий ангел, який слі-

дує від народження і доти, коли 
пора перепливати ріку Буття. 

Час рухає стрілки годинни-
ка Землі. 

Милостивий, але не прощає, 
коли його марнують…

Ольга ЧОРНА.

Етюд

З корабля на бал

Кохання 
в куцих штанцях

…Стас був 
схожий на матір. 
Лише зростом 

високий. З «казенних» 
штанів виріс. Валентин 
згадав, як його Соломія 
називала коханням 
у куцих штанцях. 
Усміхнувся.

Час величний, як Бог

Життя 
триває…

Фольклор, народна творчість - 
Це велике диво,
Скарби віків, історія землі…
Звучать пісні -
Близькі та рідні, материнські,
З дитячих уст, сердець,
«скупані» у «Джерелі»...
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Спортивна слава Тернопілля

*     *     *
У червні в Мінську відбудуться 

ІІ Європейські ігри, де буде розігра-
но 199 комплектів медалей. Понад 
4000 атлетів з 50 країн змагати-
муться у 15 видах спорту (23 дис-
циплінах). Наразі тривають квалі-
фікаційні змагання, а з ними й  бо-
ротьба за право виступу на пре-
стижному форумі Старого Світу. На 
сьогодні українці здобули вже 126 
путівок на ці престижні змагання. 
Тож, у Мінську вже гарантовано бу-
дуть представлені наші спортсме-
ни в таких видах спорту: баскетбол 
3x3, бокс, веслування на байдарках 
і каное, велосипедний спорт шосе, 
художня гімнастика, легка атлети-
ка, пляжний футбол, самбо, стріль-
ба з лука, стендова стрільба, кульо-
ва стрільба,  стрибки на батуті та 
спортивна акробатика.

Нагадаємо, Європейські ігри за-
початковано в 2015 році. Змагання 
проводяться раз на 4 роки, за рік 
до проведення Олімпійських ігор. 
Першою господаркою Ігор стала 
азербайджанська столиця – Баку, 
а цьогоріч спортивне свято відбу-
деться у білоруському Мінську, з 
21 до 30 червня. Крім медалей Єв-
ропейських ігор, спортсмени та-
кож розіграють олімпійські ліцен-
зії на Токіо-2020.

*     *     *

Глазго (Шотландія) приймав 
європейську першість з легкої ат-
летики у приміщенні, з якої наші 
спортсмени повернулися з 5 наго-
родами. В активі українців 2 «срі-
бла» та 3 «бронзи».

Медальну ходу української 
збірної розпочав Андрій Процен-
ко, який у стрибках у висоту посів 
2 місце. Також срібна медаль  на ра-
хунку «висотниці» Юлії Левченко.

Марина Бех-Романчук ста-
ла третьою у стрибках в довжину. 
Ольга Саладуха виграла бронзову 
медаль у потрійному стрибку. Ще 
одна «бронза» - в Ольги Ляхової у 
бігу на 800 метрів.

*     *     *
У Польщі на чемпіонаті світу 

з велотреку Олена Старікова дру-
гою фінішувала у гігі на 500 метрів 
й принесла Україні першу з 2008 
року медаль світових першостей у 
велотреку.

*     *     *
Російський боксер Олександр 

Повєткін відмовився у травні зу-
стрічатися із українцем Олексан-
дром Усиком. Промоутер українця 
Едді Хірн заявив, що команда ро-
сійського важковаговика просить 
організувати для Повєткіна про-
міжний бій, а вже потім поєдинок з 
українцем.

За планами промоутера, Усик 
і Повєткін все ж вийдуть на ринг 
18 травня в Чикаго, але проти різ-
них суперників. Повєткіну приго-
тували бій з американцем Май-
клом Хантером, а Усик може дебю-
тувати у надважкій вазі у поєдин-
ку проти камерунця Карлоса Така-
ма. У разі обопільних перемог Уси-
ка та Повєткіна їхній бій відбудеть-
ся наприкінці 2019 року.

*     *     *

Національний олімпійський 
комітет України визнав віце-
чемпіона світу з фристайлу Олек-
сандра Абраменка найкращим 

спортсменом останнього зимово-
го місяця. Головного тренера збір-
ної України з фристайлу, особисто-
го наставника Олександра Енвера 
Аблаєва названо найкращим тре-
нером лютого. Олександр втретє 
отримує високу нагороду Олімпій-
ського комітету  саме за підсумка-
ми лютого. Він був удостоєний цьо-
го визнання у 2016 та 2018 роках.

*     *     *
Український боксер надважкої 

ваги Андрій Руденко поступився 
Агіту Кабайелу з Німеччини у поє-
динку за титул чемпіона Європи за 
версією IBU. Бій відбувся у Магде-
бурзі (Німеччина) на арені Maritim 
та тривав 12 раундів. Німець про-
вів поєдинок в активному стилі, 
багато рухаючись та заплутуючи 
українця частими змінами напрям-
ку руху. Руденко переважно відпо-
відав атаками по блоку.

У шостому раунді Кабайел від-
правив Руденка у нокдаун. Укра-
їнець протримався до кінця бою, 
але не зумів переломити хід поє-
динку. Всі троє суддів віддали пере-
могу Кабайелу – 116:111, 117:110, 
119:108. Для німця це була четвер-
та захист титулу.

*     *     *
Паралімпійська збірна України 

посіла перше місце у загальному 

командному заліку чемпіонату сві-
ту із зимових видів спорту. На зма-
ганнях у Принс Джорджі (Канада) 
збірна України здобула 42 медалі 
- 9 золотих, 16 срібних та 17 брон-
зових.

Найкраще з українців висту-
пили: Людмила Ляшенко - 7 наго-
род, з яких 4 золоті (3 - біатлон, 1 - 
лижі), 2 срібні та 1 бронзова; Тарас 
Радь - 6 нагород (3 золоті з біатло-
ну, 1 срібна та 2 бронзові у лижах) 
та Оксана Шишкова - 6 нагород (1 
золота, 2 срібні з лижних перегонів, 
3 бронзові у біатлоні).

*     *     *
Футбольний клуб “Верес” ро-

зірвав контракт із Сергієм Чебо-
тарьовим, який грав у чемпіона-
ті окупованого Криму. У “Вере-
сі” відзначили, що клубу про цей 
факт не було відомо, тому що Че-
ботарьов у своїх документах по-
передніми командами назвав 
чернівецьку “Буковину” та гру-
зинський “Зугдіді”.

Рівненський клуб звернувся до 
керівництва Прем’єр-ліги та Про-
фесійної футбольної ліги з прохан-
ням прийняти рішення щодо фут-
болістів, які грали на окупованих 
територіях Луганської, Донецької 
областей та Криму та оприлюдни-
ти інформацію про них.

Спортивна арена

В Українській Прем’єр-лізі 
команди зіграли 20-й тур. За-
галом обійшлося без сенсацій. 
Єдиний досить неочікуваний 
результат - перемога «Арсена-
ла» над «Олімпіком». 

20 тур
Десна - Динамо - 1:2 
Чорноморець - Шахтар - 0:1 
Зоря – Ворскла – 3:0
Олександрія – Маріуполь – 1:1
Олімпік - Арсенал-Київ - 0:1
Карпати – Львів - 0:1

Турнірне становище команд 
після 20 туру:

                                       І          О
1 Шахтар 20 51
2 Динамо 20 44
3 Олександрія 20 37
4 Зоря 20 31
5 Маріуполь 20 28
6 Ворскла 20 27
7 Десна 20 27
8 Львів 20 26
9 Карпати 20 20
10 Олімпік 20 19
11 Чорноморець 20 15
12 Арсенал-Київ 20 11

Став відомий календар мат-
чів збірної  України з футбо-
лу на 2019 рік. У команди Андрія 
Шевченка заплановано 10 зустрі-
чей. 

Перший поєдинок національ-
на збірна проведе 22 березня в 
рамках кваліфікації Євро-2020 з 
Португалією на виїзді, а завер-

шить рік збірна виїзною грою з 
Сербією 17 листопада. Всього ко-
манда зіграє 8 офіційних мат-
чів у відборі на чемпіонат Євро-
пи з футболу 2020 року. Також дві-
чі “синьо-жовті” зіграють у това-
риських зустрічах: 14 листопада 
проти команди Естонії, а суперник 
на гру 10 вересня ще уточнюється.

Два чергові тури чемпіонату України з баскетболу серед команд вищої ліги БК «Тернопіль – ТНЕУ» 
зіграв в Івано-Франківську проти БК «Говерла». Наші хлопці перемогли у першому матчі з рахун-
ком 81:74, а в другому – 84:63.

*      *      *
Тернопільський паралімпі-

єць Тарас Радь став лауреатом 
конкурсу «Людина року-2018». 

Оскільки, через участь у 
змаганнях, Тарас не мав мож-
ливості бути особисто присут-
нім на церемонії нагороджен-
ня, після повернення спортс-
мена додому золоту «Ніку» 
конкурсу «Людина року-2018» 
чемпіонові вручив начальник 
Тернопільського регіональ-
ного центру «Інваспорт» Олег 

Юзчишин. До речі, Тарас Радь 
також став і лауреатом про-
грами «Герої спортивного року 
Тернопільщини - 2018» у номі-
нації «Сильні духом».

*      *      *
Майже дві з половиною со-

тні юних важкоатлетів взя-
ли участь у чемпіонаті Украї-
ни, який відбувся у Харкові. Ви-
ступали на турнірі юнаки і ді-
вчата віком до сімнадцяти ро-
ків - вихованці спеціалізованих 
і дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл та училищ олімпійського 
резерву.

У ваговій категорії до 81 кі-
лограма серед дівчат представ-
ниця обласної ДЮСШ з літніх 
видів спорту Андріана Череда 
виборола бронзову медаль. Ще 
одна вихованка школи Софія 
Закидальська виборола п’яте 
місце у ваговій категорії до 64 
кілограм серед дівчат, вперше 
виконавши норматив першо-
го дорослого спортивного роз-
ряду.

У Польщі відбувся 
міжнародний турнір з 
плавання. Участь у зма-
ганнях взяли спoртсмени 
8-20 рoків і старші. 
Залежнo від віку, плавці 
змагалися на дистанціях 
25, 50 та 100 метрів.

Т е р н o п і л ь с ь к у 
КДЮСШ №1 у Пoльщі 
гіднo представили 40 
учнів. Вoни зібрали ці-
лий урoжай медалей: 
25 зoлoтих, 21 срібну, 
16 брoнзoвих. Загалoм 
тернoпoляни здoбули у 
Пoльщі 62 призoвих місця.

Чергові перемоги лідерів

Великий футбол стартує 
у кінці березня
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Господар

Цього року практично 
весь березень очікується 
мокрим, хоча таких силь-
них морозів і снігопадів, як 
торік, коли сніг лежав май-
же до кінця березня, а нічні 
морози сягали 20 градусів, 
не буде, - повідомляє «Сьо-
годні». На свято - 8 берез-
ня - очікується прохолод-
на погода, але без морозу, 
можливий невеликий дощ, 
- переконаний народний 
синоптик Леонід Горбань. 

Сльота і вогкість про-
тримаються до 7-10 квітня, 
після цього середньодо-
бова температура переви-
щить +10 градусів. Зате по-
тім різко почне теплішати, 
а всі весняні опади випа-
дуть до 15 травня. Через 
це нинішній Великдень 
(28 квітня) може бути до-
щовим, а першотравневі 
шашлики опиняться під за-
грозою зриву. Погожі теплі 

дні настануть лише за два 
тижні до кінця весни.

Вчені-кліматологи та-
кож обіцяють пізню, але 
теплу весну з мінливою по-
годою в березні. За слова-
ми заввідділом прикладної 
метеорології і кліматології 
УкрГМІ Віри Балабух, най-
теплішим, порівняно з нор-
мою, буде березень, середня 
температура за місяць очі-
кується на 1-2 градуси ви-
щою середньостатистичної.

"Березень – наймінливі-
ший весняний місяць. Торік 
він був досить холодним, а 
в попередні роки, навпаки - 
теплим. У квітні і травні се-
редня температура буде в 
межах норми", – прогнозує 
В. Балабух.

Синоптичні сайти та-
кож обіцяють дощовий і 
теплий березень, а морози 
закінчаться на початку мі-
сяця. 

СОРТУВАННЯ
Чим крупніше й важче насіння, 

тим більше в ньому живильних ре-
човин. Відповідно, з такого насін-
ня виростають сильніші рослини. 
Щоб відібрати краще насіння, його 
занурюють у розчин кухонної солі 
(розчинити 1 ч. л. солі в склянці 
води), мішають протягом двох-
трьох хвилин, а потім дають від-
стоятися хвилин десять. Дрібне й 
порожнє насіння, що спливло, ви-
даляють, а осіле на дно повноваге 
насіння - промивають водою й ви-
сушують. Воно в першу чергу йде 
на посадку. 

ПРОГРІВАННЯ
Цю процедуру доцільно за-

стосовувати, якщо насіння тома-
тів зберігалося в холодних при-
міщеннях. Таке насіння радять 
прогрівати за місяць-півтора до 
посадки протягом тижня, посту-
пово підвищуючи температуру з 
18-20°С до 80°С. У домашніх умо-
вах насіння, як правило, прогрі-
вається на батареї в полотняних 
мішечках протягом 3-х діб. Насін-
ня томатів-гібридів прогрівати не 
обов’язково. 

ЗНЕЗАРАЖУВАННЯ 
Багато хвороб томатів «жи-

вуть» на поверхні насіння. Щоб 
уникнути зараження розсади, пе-
ред посадкою насіння необхідно 
дезінфікувати або, як кажуть горо-
дники, протравлювати. Найпоши-
реніший спосіб знезаражування 
насіння - витримати його близь-
ко двадцяти хвилин в 1% розчині 
марганцівки. Можна також протра-
вити насіння в 2-3% розчині пере-
кису водню, нагрітому до 40-45°С, 
протягом семи-восьми хвилин.

УДОБРЕННЯ
Для підвищення врожайності 

томатів насіння перед посадкою 
на добу замочуються в одному з 
живильних розчинів. Це можуть 
бути промислові препарати (на-
приклад, Епін, Імуноцитофіт), гу-
мати калію або натрію, а так само 
старі добрі народні засоби (примі-
ром, картопляний сік або сік алое). 

Після обробки насіння живиль-
ною сумішшю їх слід просушити, 
не промиваючи. 

НАМОЧУВАННЯ
Для намочування насіння тома-

тів необхідно покласти в мішечок з 
марлі й опустити в теплу воду. Темпе-
ратура води повинна бути не нижче 
кімнатної, її кількість на 20-25% мен-
ше кількості насіння. Процедура на-
мочування насіння томатів повинна 
тривати не більш дванадцяти годин, 
при цьому кожні 4-5 годин слід міня-
ти воду, і так само періодично вийма-

ти мішечки з насінням з води, щоб 
уникнути нестачі кисню. 

ПРОРОЩЕННЯ 
НАСІННЯ ТОМАТІВ
Ця операція прискорює схо-

жість рослин і сприяє більш ранній 
віддачі врожаю. Як правило, насін-
ня пророщують у блюдці, застеле-
ному марлею або фільтрувальним 
папером при температурі 20-25°С 
протягом двох діб. Тут важливо 
стежити за тим, щоб папір або мар-
ля не пересихали, і в той же час не 
були зайво вогкими. Корисно ви-
користовувати талу воду. 

 ЗАГАРТОВУВАННЯ
 НАСІННЯ 

Томати - теплолюбна культура. 
Щоб рослини були пристосовані 
до несприятливих погодних умов, 
слід провести загартовування на-
сіння. Розсада із загартованого на-
сіння краще переносить перепади 
температур і рослини розвивають-
ся набагато швидше. Помічено, що 
помідорові кущі, вирощені із за-
гартованого насіння, зацвітають 
раніше й плодоносять рясніше на 
30-50%. Для загартування на на-
сіння впливають змінними темпе-
ратурами: насіння томатів, яке на-
ключилося, на ніч (на дванадцять 
годин) поміщають у холодильник 
(у температуру 0-+2°С), а потім 
протягом дня витримують при 
температурі 15-20°С. Процедуру 
повторюють не менш 2-3 разів. 

Перевіряємо насіння! 

У багатьох городників існують «стратегічні запаси» 
насіння різних культур - що залишилися з минулих се-
зонів, узяті в друзів-знайомих, або зібрані власноруч, 
вони накопичуються в різних пакетиках-мішечках. Але 
з роками схожість насіння знижується, у ньому зменшу-
ється запас живильних речовин. Умови зберігання також 
впливають на схожість насіння. Тож перед посівом варто 
перевірити схожість насіння. Для цього змочіть рожевим 
розчином марганцівки марлю або кілька шарів туалетно-
го паперу й укладіть на блюдце (папір або марля мають 
бути без надлишку води). Розкладіть насіння і накрийте 
зверху плівкою або склом, щоб зберігалися тепло й воло-
га. Коли насіння наклюнеться, перевірка на схожість за-
кінчена - підрахуйте відсоток пророслого насіння.

Перевірка насіння на схожість проводиться при тем-
пературі близько 20 градусів, при цьому враховуйте та-
кож, що строки схожості насіння різних культур різні. 
Швидше за всіх (на 3-4 день) прокльовується насіння 
капустяних. Крім того, старому насінню на це потрібно 
більше часу. Та якщо воно пролежало більше 20 днів і, до 
того ж, на ньому з'явилася цвіль - можете сміливо його 
викидати, воно вже не зійде.

До речі, насіння різних культур зберігає схожість про-
тягом різного часу. Наприклад, найбільш недовговічне - 
насіння з високим вмістом ефірних олій: кріп, петрушка, 
морква, селера. Воно втрачає схожість уже через 1-2 роки. 
Насіння ревеню, ріпчастої цибулі, щавлю можна зберіга-
ти до 3 років. Схожість насіння редьки, ріпи, редису, сала-
тів, буряка, цвітної і білокачанної капусти - до 3-4 років. 
Квасолі, гороху, баклажанів і перцю - до 5 років. Найбільш 
довговічне насіння: томатів, гарбуза, кабачків, бобів і 
огірків. Воно не втрачає своїх якостей протягом 5-8 років.

Коли прийде справжня весна
Дощовий березень і спекотний травень 

обіцяють синоптики

ЩОБ ВРОДИЛИ ПОМІДОРИ
Сортуємо і загартовуємо насіння для розсади

Фундамент 
майбутнього 
гарного врожаю 

томатів закладають 
на першій стадії їх 
вирощування – етапі 
підготовки насіння 
до посадки на 
розсаду. Досвідчені 
дачники приступають 
до передпосівної 
підготовки насіння 
в лютому-березні, 
проводячи з ними 
особливі маніпуляції, 
щоб прискорити 
появу сходів, знизити 
захворюваність рослин і, 
в остаточному підсумку, 
підвищити їхню 
врожайність.

Довкола будинку варто посадити кипариси, 
туї та криптомерію. А ось сансевієрія або 
«тещин язик» зволожує повітря, виробляє 
величезну кількість кисню і нейтралізує 
шкідливі випари, що виділяються синте-
тичними матеріалами. 

Підвищити вологість повітря, дуже 
низьку в залізобетонних будинках, ви 
зможете, придбавши циперус, маран-
ту, монстеру. На кухні, особливо якщо в 
ній є газова плита, корисно вирощувати 
хлорофітум. Це - рекордсмен рослинного 
світу з очищення повітря. Одного хлорофіту-
му цілком достатньо для мінімізації впливу чадних 
газів. До речі, якщо додати в горщик з рослиною 
активоване вугілля, це помітно підсилить  його 
очисні властивості.

Бажано, щоб у будинку був хоча б один горщик 
з геранню. Вона дезінфікує приміщення й відганяє 
мух. А, за давнім повір’ям, ще й здатна виганяти з 
будинку погану енергетику.

Нейтралізувати радіаційний вплив комп’ютера 

допоможе кактус. Але це не означає, що його 
потрібно постійно тримати біля монітора. 
Він діє й на відстані. Корисно вирощувати на 
підвіконні зелену цибулю, часник, петрушку, 
селеру, кінзу й кріп, які теж створюють осо-

бливий мікроклімат. Приміром, цибуля 
і часник, які не тільки дезінфікують 

повітря, а й значно поліпшують сон, 
рекомендують вирощувати на вікні 

спальні.
Але, звичайно ж, вони - не для ві-

тальні. Для неї - інший набір. Дуже при-
красять кімнату фікус, кротон, лимон, лавр, 

пальма, папороть, аспарагус, агава. Створюючи 
кімнатні зелені зони, не забувайте, що не з усіма 
рослинами можна ужитися.  Деякі з них можуть 
викликати алергійні реакції або навіть отруєння 
в людей і тварин. Такими небажаними сусідами є 
дифенбахія, примула, бальзамін і та інші. Тому, пе-
ред тим, як занести якусь рослину у свою квартиру, 
потрібно ближче з нею познайомиться і не зайве 
- порадитися з людьми, що розуміються на квітах.

Цілющий мікроклімат у квартирі 
створять монстера і кактуси

Довкола будинку варто посадити кипариси, 
туї та криптомерію. А ось сансевієрія або 
«тещин язик» зволожує повітря, виробляє 
величезну кількість кисню і нейтралізує 
шкідливі випари, що виділяються синте-

допоможе кактус. Але це не означає, що його 
потрібно постійно тримати біля монітора. 
Він діє й на відстані. Корисно вирощувати на 
підвіконні зелену цибулю, часник, петрушку, 
селеру, кінзу й кріп, які теж створюють осо

бливий мікроклімат. Приміром, цибуля 

тальні. Для неї - інший набір. Дуже при
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Скасування статті про не-
законне збагачення значно по-
слаблює зусилля країни щодо 
боротьби з корупцією, підри-
ває 65 відкритих розслідувань і 
безпосередньо впливає на спра-
ви проти високопосадовців, які 
вже розглядали в суді. Фактич-
но, Конституційний суд виправ-
дав усіх підозрюваних у неза-
конному збагаченні чиновни-
ків. До речі, частина цих «чес-
них» суддів самі не можуть по-
яснити походження своїх стат-
ків. Уже й не треба.  

Скасував КСУ криміналь-
ну відповідальність за незакон-
не збагачення на підставі скарг 
11 нардепів із БПП, 23 - з «На-
родного фронту», 11 - з «Від-
родження», 10 - з «Опоблоку», 
троє - з «Волі народу» і один - з 
Радикальної партії. Усього 59. Є 

у цьому переліку і депутат від 
Тернопільщини. 

Отже, КСУ визнав неконсти-
туційною статтю 368-2 Кримі-
нального кодексу про незакон-
не збагачення з причини невід-
повідності принципам верхо-
венства права і презумпції не-
винуватості. Ця стаття дозволя-
ла притягти чиновників до від-
повідальності, якщо їхні активи 
та витрати перевищують офі-
ційні доходи. 

Громадські та міжнародні 
експерти й науковці, юристи Єв-
росоюзу аргументовано вважа-
ють кримінальну відповідаль-
ність за незаконне збагачен-
ня цілком конституційною. Тим 
паче, що закон про «незаконне 
збагачення» можновладців діє у 
цивілізовану світі - в 40 країнах 
- із 2003 року, коли його ухвали-

ли в рамках Конвенції ОНН щодо 
боротьби з корупцією. Лише в 
Україні його визнали неконсти-
туційним, перекресливши цим 
досягнення Революції Гідності.

Рішення «найгуманнішо-
го» у світі суду може вдарити по 
безвізовому режиму та співпра-
ці з МВФ, вважають представ-
ники міжнародної антикоруп-
ційної організації «Transparency 
International». Цю статтю в 
Україні ввели у 2015 році і вона 
була однією з вимог Євросою-
зу на виконання Плану дій за-
для введення безвізового ре-
жиму. Також це було одним із 
зобов’язань України перед МВФ. 

А у вітчизняному МЗС заяви-
ли: рішення КСУ може постави-
ти хрест на євроінтеграційних 
прагненнях України. А чому ди-
вуватися? Європейцям не до впо-
доби, що влада руками Феміди, 
фактично, виправдала україн-
ських казнокрадів. Тепер ці зло-
дії отримали індульгенцію щодо 
своїх минулих злочинів і дозвіл 
красти собі й у майбутньому. А 
ось щодо «безвізу», то в МЗС за-
спокоюють: загрози немає.  

Розкритикували рішення 
КСУ та закликали Україну по-
вернути кримінальну відпові-

дальність за незаконне збага-
чення Світовий банк і посоль-
ства країн G7.

Через скасування згаданої 
статті Україна, може не отрима-
ти наступного траншу МВФ, на-
віть якщо всі інші зобов’язання 
за поточним меморандумом із 
Фондом будуть виконані, наго-
лосили у Центрі протидії коруп-
ції. А без цих коштів ймовірні 
суттєві труднощі у виплатах зо-
внішніх запозичень. Адже лише 
цьогоріч Україна повинна пога-
сити боргів на $14 мільярдів. 

Відповідно до українського 
законодавства, рішення Консти-
туційного суду є остаточним і не 
може бути оскарженим чи пере-
глянутим.

За словами експертів, прези-
дент, як автор закону про Кон-
ституційний суд, мав би перед-
бачити формування КС через 
незалежний конкурс. Та цього 

не зробив. І не відкликав суд-
дів, призначених за квотою пре-
зидента ще за часів Януковича. 
А депутати, у свою чергу, всупе-
реч Конституції, запровадили 
порядок номінування суддів КС 
винятково за поданням парла-
ментських фракцій.

Після скандального рішен-
ня КСУ Петро Порошенко вима-
гає від нардепів знову ухвалити 
закон про «незаконне збагачен-
ня». Але… якщо оновлений за-
кон депутати й ухвалять, то на-
вряд чи нинішнім складом. І не-
відомо коли. До того часу мож-
на розікрасти півкраїни. Запла-
тити за рішення «справедливо-
го» суду дефол-
том. І ганьбою 
перед цивілізо-
ваним світом. 

«Незаконне збагачення» стало законним: 
нардепи і «чесні» конституційні судді 
пошили в дурні не тільки українців   

Чиновникам, які розкрадають державний бюджет, 
незаконно наживаються, стають мільйонерами, 
отримуючи скромні зарплати, - не тюрми, 

обіцяні багатьма українськими політиками, а рішення 
Конституційного суду. Бо, виходить, що сядуть до 
«холодної» лише бідні. Конституційний суд віртуозно 
пошив у дурні й українців, і міжнародну спільноту. 
Як тепер боротися із корупцією? Як притягувати до 
відповідальності злодійкуватих чиновників, якщо й 
раніше суди до них були поблажливими? 

Ольга ЧОРНА

Зниклого хлопчика 
знайшли у річці

Медики протягом 30 хвилин 
проводили реанімаційні 
заходи, але врятувати 

дитину не вдалося

Трагедія трапилася у 
неділю ввечері. Близько 
19.00 у Смиківцях 

на території садового 
товариства «Пролісок» 
пропав чотирирічний 
хлопчик - Матвій Тригук. 
Батьки повідомили у поліцію. 

Після отримання повідомлення, 
за сигналом «Збір – аварія» було не-
гайно піднято особовий склад Терно-
пільського районного відділу та 3-ї 
державної пожежно-рятувальної час-
тини. До місця події також направ-
лено оперативну бригаду Управлін-
ня ДСНС України у Тернопільській об-
ласті, позаштатне кінологічне відді-
лення, фахівців психологічної служби 
та пошуково-рятувального відділен-
ня. Загалом, до пошуків  були задіяні 
32 рятувальника, 35 працівників полі-
ції та близько 20 чол., з числа місцево-
го населення, - повідомляють в управ-
лінні ДСНС в Тернопільській області. 

Близько 21:05 патрульні вияви-
ли дитину у річці, без свідомості. Ря-
тувальники, спільно з працівниками 
швидкої медичної допомоги, протя-
гом 30 хвилин проводили реаніма-
ційні заходи. На жаль, життя хлопчи-
ка, який близько двох годин провів у 
воді, врятувати не вдалося.

Висловлюємо співчуття рідним та 
близьким дитини.

За інформацією обласно-
го управління поліції, бійка 
сталася у маршрутному таксі 
№25. Ввечері на зупинці «Цен-
тральна бібліотека», що на ву-
лиці Руській, в автобус зайшли 
двоє чоловіків. За словами оче-

видців події, вони почали роз-
пивати спиртні напої в салоні, 
лаялися і навіть запалили ци-
гарки.

- Один з пасажирів зро-
бив порушникам зауваження, 
зав’язалася словесна супереч-

ка. Під час зупинки на вули-
ці «Золотогірській» один з по-
рушників, виходячи з салону, 
взявся обома руками за поруч-
ні та наніс удар ногою в облич-
чя пасажиру. Шарпанина про-
довжилася й на вулиці, і това-

риш хулігана вдарив потерпі-
лого кулаком в обличчя, - роз-
повіли у поліції.

Знайти нападників поки не 
вдалося. Тернопільська полі-
ція кваліфікувала подію як ху-
ліганство або грубе порушен-
ня громадського порядку, що 
супроводжується особливою 
зухвалістю, вчинене групою 
осіб.

Справу вербувальниці  
передали до суду

Звинуваченій у торгівлі людьми 
зловмисниці загрожує від п’яти до 
дванадцяти років позбавлення волі

Нові послуги від псевдопрацівників 
банку: міняють валюту

У Тернополі в маршрутці жорстоко побили пасажира
Двоє чоловіків «переплутали» громадський 

транспорт із забігайлівкою

Окрім телефонних 
дзвінків, з 
метою отримати 

доступ до банківських 
рахунків, шахраї 
вийшли на вулиці. 
Представляючись 
працівниками 
фінансових установ, 
пройдисвіти 
виманюють гроші у 
стареньких пенсіонерів, 
застерігають у поліції.

- У шахрайську пастку по-
трапила  80-річна тернопо-
лянка. Пенсіонерку невідо-
ма зловмисниця перестріла 
поблизу будинку. Представи-
лась працівницею одного з 
банків та запевнила, що слід 
обміняти старі купюри у ва-
люті на нові, бо ж невдовзі їх 
вилучать з обігу, - розповіли 
в обласному управлінні На-
цполіції. 

Старенька, нічого не 
підоз рюючи, повела шахрай-

ку до своєї квартири та обмі-
няла 800 доларів на нові, ще 
й щиро дякувала за те, що 
гроші не пропали.

Лише ввечері, коли до неї 
прийшла донька, пенсіонер-
ка довідалася, що новень-
кі купюри насправді не що 
інше, як сувенірні гроші. До-
велося телефонувати в полі-
цію.

- Перестаньте довіряти 
невідомим, особливо якщо 
їхні прохання чи пропози-
ції пов'язані з грошима, - на-
голошують правоохорон-
ці. - Працівники банку чи со-
ціальних державних установ 
не обмінюють валюту, не мі-
няють старі купюри на нові, 
а тим паче не приходять з та-
кими пропозиціями до  по-
мешкань громадян.  Засте-
режіть від   подібних шах-
райств своїх стареньких ро-
дичів, знайомих та сусідів, 
тим самим завадивши афе-
ристам заробити на довірі.

Слідчі обласного управління На-
ціональної поліції скерували до суду 
обвинувальний акт щодо 46-річної 
жительки однієї з північних облас-
тей. Жінка вербувала дівчат для ро-
боти повіями. 

- У ході досудового розслідуван-
ня з’ясувалося, що зловмисниця дія-
ла у змові зі ще однією невстановле-
ною особою, яка перебувала на те-
риторії Польщі, - розповіли в полі-
ції. - Серед наших краянок шукали 
охочих працювати в нічному клубі 
сусідньої держави, обіцяючи заро-
бітки від чотирьох до шести тисяч 
євро. Жертви знали, якою роботою 
їм доведеться займатися, і зловмис-
ниця цього не приховувала, однак 
була переконана: дівчата погодять-
ся на запропоновані умови, адже пе-
ребувають у скрутному матеріаль-
ному становищі.

У поліції розповідають: одна з 
жертв – жителька Зборівського ра-

йону – сама знайшла оголошення 
в Інтернеті про вакансію в Поль-
щі. Ще одну дівчину, тернополянку, 
розшукала вербувальниця.

Коли завершувався процес з ви-
готовлення документів для виїзду, 
а зловмисниця всіляко сприяла ді-
вчатам у цьому, одна з потерпілих 
звернулася до правоохоронців і по-
відомила про злочин.

- За результатами досудового 
розслідування зібрано достатньо 
доказів для обвинувачення 46-річ-
ної підозрюваної у вчиненні кри-
мінального правопорушення, пе-
редбачуваного ч.2 ст.149 КК -  вер-
бування людини, вчинене з метою 
експлуатації, з використанням ураз-
ливого стану потерпілої, вчинене 
щодо кількох осіб, за попередньою 
змовою групою осіб, - додали у по-
ліції. - Санкція статті передбачає по-
збавлення волі терміном від п’яти 
до дванадцяти років.
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УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

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

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

09.30 Т/с “Галерея Вельвет”.
12.30 Д/с “Аромати Грецiї”.
13.15, 14.30 РадiоДень.
13.45, 15.20 Д/с “Неповторна при-

рода”.
16.20 Хто в домi хазяїн?
16.55 По обiдi шоу.
18.20, 02.35 Тема дня.
18.50, 04.45 Своя земля.
19.10 Передвиборна агiтацiя 

кандидатiв на посаду Прези-
дента України за кошти Дер-
жавного бюджету ¹37 (Гри-
ценко Анатолiй Степанович).

19.30 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Прези-
дента України за кошти Дер-
жавного бюджету ¹38 (Кри-
венко Вiктор Миколайович).

19.45 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету ¹39 
(Каплiн Сергiй Миколайо-
вич).

20.05 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету ¹40 
(Купрiй Вiталiй Микола-
йович).

20.30 Разом.
21.25, 02.20 UA:Спорт.
21.40 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.10 Д/с “Шамварi: територiя ди-

ких тварин”.
22.45 Перша шпальта.
Êаíаë “1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.00, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.10, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.30 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Школа. Випус-

кний”.
22.45 “Грошi”.

Iíòåр
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 18.00, 19.00, 01.50 “Стосу-

ється кожного”.

11.15, 12.25 Х/ф “Жандарм на 
вiдпочинку”.

12.00 “Новини”.
13.50 Х/ф “Шалено закоханий”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. 

Фатальна пристрасть”.
23.55 Т/с “Генеральська невiстка”.
ICTV
06.30 Факти тижня. 100 хвилин з 

О. Соколовою.
08.45 Факти. Утро.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.15 Антизомбi. Дайджест.
11.10 Секретний фронт. Дайджест.
12.35, 13.20 Х/ф “Метод Хiтча”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.35, 16.20 Х/ф “Зоряна брама”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.10, 21.25 Т/с “Фантом”.
22.30 Свобода слова.
23.55 Х/ф “Iмперiя вовкiв”.
ÑТБ
07.50 Х/ф “Скiльки в тебе?”.
10.00 Х/ф “Дружина напрокат”.
12.30 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “Крiпосна”, 17 с.
20.55 Т/с “Крiпосна”, 18 с.
22.50 Т/с “Пiзнє каяття”, 1 с.
23.55 Т/с “Пiзнє каяття”, 2 с.
Íоâèé êаíаë
07.20 М/ф “Кунг-фу панда 2”.
09.10 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть”.
11.30 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть 2”.
13.50 Х/ф “Залiзна людина 2”.
16.15 Х/ф “Залiзна людина 3”.
19.00 Ревiзор. Магазини.
21.00 Таємний агент.
22.10 Таємний агент. Пост-шоу.
00.00 Т/с “Пiдступнi покоївки”.
Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 02.15 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Мiсiя: краса.
11.30, 04.40 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00, 03.15 Iсторiя одного зло-

чину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Сонячний листопад”, 

9 i 10 с.
23.30 Х/ф “Особливо небезпеч-

ний”.

Êаíаë «2+2»
08.00 “Помста природи”.
09.55, 18.15 “Спецкор”.
10.35, 18.50 “ДжеДАI”.
11.10, 19.25, 20.30 Т/с “Опер за 

викликом 4”.
14.55 Х/ф “Атлантичний рубiж”.
16.30 Х/ф “Атлантичний рубiж 2”.
21.35, 23.20 Т/с “Кiстки 8”.
ÍТÍ
07.55, 18.25 “Свiдок. Агенти”.
08.35 Х/ф “Нiчний патруль”.
10.30 Т/с “Кулагiн та партнери”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.35 

“Свiдок”.
12.50 Т/с “Служба розслiдувань”.
15.00, 16.50 Т/с “Спецзагiн “Ко-

бра 11”.
17.10 “Легенди карного розшуку”.
19.30 Т/с “Смерть у раю”.
22.00, 23.45 Т/с “Бюро легенд 3”.

МЕГА
07.50, 13.50 Правда життя.
09.00 Дика природа Африки.
10.00, 17.45 Цiкаво.com.
11.00 Брама часу.
11.55 Мiсця сили.
12.45, 19.40 Речовий доказ.
14.55, 23.40 Любов, ненависть i 

пропаганда.
15.50, 21.45 Рiчковi монстри.
16.45 Таємнича Аравiя.
18.45, 20.50 Їжа богiв.
22.40 Невiдомий Китай.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.45, 16.35, 21.50 Журнал Лiги 

чемпiонiв.
08.15 Шахтар - Карпати. Чемпiонат 

України.
10.00 “Великий футбол”.
11.50, 22.20 Топ-матч.
12.00 Фiорентiна - Лацiо. Чемпiонат 

Iталiї.
13.50 Челсi - Вулверхемптон. 

Чемпiонат Англiї.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.05 Журнал Лiги Європи.
17.05, 03.15 Чемпiонат Iталiї. Огляд 

туру.
18.00 Передмова до “Ман Сiтi - 

Монако” (2016/17). Золо-
та колекцiя Лiги чемпiонiв.

18.05 Ман Сiтi - Монако. 1/8 
фiналу (2016/17). Золота 
колекцiя Лiги чемпiонiв.

19.55 Монако - Ман Сiтi.1/8 фiналу 
(2016/17). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

21.45 Пiслямова до “Монако-
Ман Сiтi” (2016/17). Золо-
та колекцiя Лiги чемпiонiв.

22.50 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
23.45 Львiв - Зоря. Чемпiонат 

України.

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

13.00, 15.00, 18.20, 21.00, 
23.30, 03.45, 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 Грецiї”.
13.15, 14.30 РадiоДень.
13.45 Д/с “Неповторна природа”.
15.20 UA:Фольк.
16 . 25 ,  02 . 00  Б i а тлон .  ЧС . 

Iндивiдуальнi перегони 15 
км. Жiнки.

18.50 Своя земля.
19.10 Передвиборна агiтацiя 

кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету ¹41 
(Бондар Вiктор Васильович).

19.30 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету ¹42 
(Смешко Iгор Петрович).

19.45 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету ¹43 
(Новак Андрiй Яремович).

20.05 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Прези-
дента України за кошти Дер-
жавного бюджету ¹44 (Лит-
виненко Юлiя Леонiдiвна).

20.30 Д/с “Мегаполiси”.
21.25, 04.05 UA:Спорт.
21.40 Нашi грошi.
22.10 Д/с “Шамварi: територiя ди-

ких тварин”.
22.45 Складна розмова.
Êаíаë “1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 23.55, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.30 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Школа. Випус-

кний”.
22.45, 00.00 “Свiт навиворiт 10: 

Бразилiя”.
01.00 “Розсмiши комiка. Дiти 2”.

Iíòåр
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.

10.10, 12.25 Х/ф “Жандарм i жан-
дарметки”.

12.35 Х/ф “Фантомас”.
14.50, 15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.55 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. 

Фатальна пристрасть”.
23.55 Т/с “Шкiдливi поради”.
ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
12.05, 13.20 Х/ф “Прибульцi”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.50, 16.15 Т/с “Пес”.
17.35, 21.30 Т/с “Фантом”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
22.35 “На трьох”.
23.55 Х/ф “Прибульцi в Америцi”.

ÑТБ
06.50 Мiстичнi  iсторi ї  з П. 

Костiциним.
08.40 МастерШеф.
12.30 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00, 00.45 Слiдство ведуть екс-

трасенси.
20.00 Т/с “Крiпосна”, 21 с.
20.55 Т/с “Крiпосна”, 22 с.
22.50 Т/с “Пiзнє каяття”, 5 с.
23.45 Т/с “Пiзнє каяття”, 6 с.
Íоâèé êаíаë
07.00 М/с “Майлз з майбутнього”.
08.50 Т/с “Мерлiн”.
12.30 Т/с “Загубленi”.
15.00 Любов на виживання.
17.00, 19.00 Подiум.
21.00, 22.00 Аферисти в мережах.
23.00 Х/ф “Iлюзiя польоту”.
01.00 Т/с “Пiдступнi покоївки”.
Êаíаë «Уêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

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

23.00 Сьогоднi.
09.30, 04.10 Зоряний шлях.
10.30 Мiсiя: краса.
11.30, 04.40 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Сонячний листопад”, 

13 i 14 с.

23.20 Гучна справа.
00.00 Т/с “Вiкно життя”, 17 i 18 с.
02.00 Телемагазин.
02.30 Т/с “Вiкно життя”, 19 i 20 с.

Êаíаë «2+2»
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.20 “Загублений свiт”.
12.55, 03.05 “Облом.UA”.
13.25 Х/ф “Незаконне втор-

гнення”.
15.50 Х/ф “Пiдстава”.
19.25, 20.30 Т/с “Опер за викли-

ком 4”.
21.35, 23.20 Т/с “Кiстки 8”.
01.00 “Секретнi файли 3”.
ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Право на пострiл”.
10.35 Т/с “Кулагiн та партнери”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 

“Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
14.55, 16.50 Т/с “Спецзагiн “Ко-

бра 11”.
17.10 “Легенди карного розшуку”.
22.00, 23.45 Т/с “Бюро легенд 3”.
00.55 Т/с “Швидка”.

МЕГА
07.50, 13.50 Правда життя.
08.50, 16.45 Дика природа Африки.
09.50, 17.45 Цiкаво.com.
10.50 Брама часу.
11.40 Там, де нас нема.
12.40, 19.40 Речовий доказ.
15.00, 23.40 Любов, ненависть i 

пропаганда.
15.50, 21.45 Рiчковi монстри.
18.45, 20.45 Їжа богiв.
22.40 Невiдомий Китай.
00.35 Iсторiя кримiналiстики.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.45, 23.55 Журнал Лiги Європи.
08.15 Львiв - Зоря. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.25, 00.25 Ман Сiтi - Шальке. 

1/8 фiналу. Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

12.15 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
13.10, 21.00 Огляд вiвторка. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
13.55 Шахтар - Карпати. Чемпiонат 

України.
16.05, 18.40 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
16.50 Ювентус - Атлетiко. 1/8 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
19.10 Арсенал - МЮ. Чемпiонат 

Англiї.
21.45 Live. Барселона - Лiон. 

1/8 фiналу. Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

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

13.00, 15.00, 16.50, 21.00, 
23.30, 03.45, 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 Грецiї”.
13.15 РадiоДень.
13.45 Д/с “Неповторна природа”.
14.15, 23.20, 04.20, 05.20 Погода.
14.30 52 вiкенди.
15.15 Т/с “Iспанська легенда”.
17 . 05 ,  02 . 00  Б i а тлон .  ЧС . 

Iндивiдуальнi перегони 20 
км. Чоловiки.

19.10 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету ¹45 
(Тимошенко Юрiй Володи-
мирович).

19.30 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Прези-
дента України за кошти Дер-
жавного бюджету ¹46 (Без-
смертний Роман Петрович).

19.45 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету ¹47 
(Добродомов Дмитро Єв-
генович).

20.05 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету ¹48 
(Данилюк Олександр Воло-
димирович).

20.30 Д/с “Мегаполiси”.
21.25, 04.05 UA:Спорт.
21.40 Складна розмова.
22.10 Д/с “Шамварi: територiя ди-

ких тварин”.
22.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
Êаíаë “1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.30, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.30 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Школа. Випус-

кний”.
22.45 “Одруження наослiп 5”.
00.35 Т/с “Слуга народу”.

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

Iнтером”.
10.00 Х/ф “Жандарм одружу-

ється”.
11.50, 12.25 Х/ф “В джазi тiльки 

дiвчата”.
12.00 “Новини”.
14.50, 15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.50 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. 

Фатальна пристрасть”.
23.55 Т/с “Генеральська невiстка”.
ICTV
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 Багач-Бiдняк.
12.15, 13.25 Х/ф “Моя супер-

колишня”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.50, 16.15 Т/с “Пес”.
16.20, 21.30 Т/с “Фантом”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
22.35 “На трьох”.
23.55 Х/ф “Прибульцi”.
ÑТБ
08.15 МастерШеф.
12.20 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “Крiпосна”, 19 с.
20.55 Т/с “Крiпосна”, 20 с.
22.50 Т/с “Пiзнє каяття”, 3 с.
23.50 Т/с “Пiзнє каяття”, 4 с.
Íоâèé êаíаë
06.45 Х/ф “Чого хоче дiвчина”.
09.00 Т/с “Мерлiн”.
12.30 Т/с “Загубленi”.
15.00 Любов на виживання.
17.00, 19.00 Гастарбайтери.
21.00, 22.00 Аферисти в мережах.
22.50 Х/ф “Пасажир”.
01.00 Т/с “Пiдступнi покоївки”.
Êаíаë «Уêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

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

23.00 Сьогоднi.
09.30, 04.10 Зоряний шлях.
10.30 Мiсiя: краса.
11.30, 04.40 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.

21.00 Т/с “Сонячний листопад”, 
11 i 12 с.

23.20 Без панiки.
00.00 Т/с “Вiкно життя”, 13 i 14 с.
02.00 Телемагазин.
02.30 Т/с “Вiкно життя”, 15 i 16 с.
Êаíаë «2+2»
08.00 Т/с “Пляжний коп 3”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
12.55 Вiдеобiмба.
13.05 Х/ф “Ва-банк”.
15.15 Х/ф “Ва-банк 2”.
19.25, 20.35 Т/с “Опер за викли-

ком 4”.
21.40, 23.25 Т/с “Кiстки 8”.
ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09 .00 Х/ф “Три топол i  на 

Плющисi”.
10.30 Т/с “Кулагiн та партнери”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 

“Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
14.55, 16.50 Т/с “Спецзагiн “Ко-

бра 11”.
17.10 “Легенди карного розшуку”.
22.00, 23.45 Т/с “Бюро легенд 3”.
01.00 Т/с “Швидка”.

МЕГА
09.50, 17.45 Цiкаво.com.
10.50 Брама часу.
11.35 Там, де нас нема.
12.35, 19.40 Речовий доказ.
14.55, 23.40 Любов, ненависть i 

пропаганда.
15.50, 21.45 Рiчковi монстри.
18.45, 20.50 Їжа богiв.
22.40 Невiдомий Китай.
00.35 Iсторiя кримiналiстики.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.45, 20.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
07.15 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
08.10 Лiверпуль - Бернлi. Чемпiонат 

Англiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Александрiя - Олiмпiк. 

Чемпiонат України.
12.05 “Великий футбол”.
13.50 Ювентус - Удiнезе. Чемпiонат 

Iталiї.
16.45 Арсенал - МЮ. Чемпiонат 

Англiї.
18.30 Журнал Лiги Європи.
19.00 Шахтар - Карпати. Чемпiонат 

України.
21.15, 23.55 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
21.50 Live. Ювентус - Атлетiко. 

1/8 фiналу. Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

00.25 Челсi - Вулверхемптон. 
Чемпiонат Англiї.

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

13.00, 15.00, 17.40, 21.00, 
23.30, 02.50, 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 Грецiї”.
13.15, 14.30 РадiоДень.
13.45 Д/с “Неповторна природа”.
14.15, 16.55, 23.20, 03.25, 05.20 

Погода.
15.15 Т/с “Iспанська легенда”.
17.05 Ювiлейний концерт гурту 

“Пiккардiйська терцiя”.
18.05, 02.00 Бiатлон. ЧС. Одиноч-

на змiшана естафета.
19.10 Своя земля.
19.30 Передвиборна агiтацiя 

кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету ¹50 
(Журавльов Василь Мико-
лайович).

19.45 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету ¹51 
(Ригованов Руслан Алексан-
дрович).

20.05 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету ¹52 
(Ляшко Олег Валерiйович).

20.30 Д/с “Мегаполiси”.
21.25, 03.10 UA:Спорт.
21.40 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.10 Д/с “Шамварi: територiя ди-

ких тварин”.
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”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.30 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.40 “Чистоnews”.
20.45, 21.45 Т/с “Школа. Випус-

кний”.
22.30 “Право на владу”.
01.00 “Грошi”.

Iíòåр
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 “Високий блон-

дин в чорному черевику”.
12.40 Х/ф “Фантомас розбушу-

вався”.
14.50, 15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.55 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. 

Фатальна пристрасть”.
23.55 Т/с “Шкiдливi поради”.
ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
12.35, 13.20 Х/ф “Прибульцi в 

Америцi”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.50, 16.15 Т/с “Пес”.
17.35, 21.30 Т/с “Фантом”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
22.35 “На трьох”.
23.55 Х/ф “Прибульцi 2: Коридо-

ри часу”.
ÑТБ
06.45 Мiстичнi iсторiї 4 з П. 

Костiциним.
08.30 МастерШеф.
12.20 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “Крiпосна”, 23 с.
20.55 Т/с “Крiпосна”, 24 с.
22.50 Т/с “Пiзнє каяття”, 7 с.
23.50 Т/с “Пiзнє каяття”, 8 с.
Íоâèé êаíаë
06.55 М/с “Майлз з майбутнього”.
08.35 Т/с “Мерлiн”.
12.15 Т/с “Загубленi”.
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00, 22.00 Аферисти в мережах.
23.00 Х/ф “Не дихай”.
00.45 Т/с “Пiдступнi покоївки”.
Êаíаë «Уêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

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

23.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Мiсiя: краса.
11.30, 05.30 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00, 04.10 Iсторiя одного зло-

чину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Сонячний листопад”.
23.20 Контролер.

00.00 Т/с “Вiкно життя”, 21 i 22 с.
02.00 Телемагазин.
02.30 Т/с “Вiкно життя”.

Êаíаë «2+2»
08.00, 01.40 Т/с “Пляжний коп 4”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
12.55 “Помста природи”.
14.55 Х/ф “Залiзничнi тигри”.
19.25, 20.30 Т/с “Опер за викли-

ком 4”.
21.30, 23.15 Т/с “Кiстки 8”.
00.55 “Секретнi файли 3”.
ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Викрадений поїзд”.
10.30 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 Т/с “Спецзагiн “Ко-

бра 11”.
17.10 “Легенди карного розшуку”.
22.00, 23.45 Т/с “Бюро легенд 3”.
00.55 Т/с “Швидка”.

МЕГА
07.35, 13.40, 03.15 Правда життя.
08.40, 16.40, 00.35 Дика природа 

Африки.
09.40, 17.40 Цiкаво.com.
10.40 Брама часу.
11.30 Там, де нас нема.
12.30, 19.40 Речовий доказ.
14.50, 23.40 Любов, ненависть i 

пропаганда.
15.45, 21.45 Рiчковi монстри.
18.40, 20.50 Їжа богiв.
22.40 Невiдомий Китай.
01.35 Мiстична Україна.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.45 Ман Сiтi - Шальке. 1/8 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
09.30 Журнал Лiги Європи.
10.00, 15.40, 20.40, 22.45 Фут-

бол News.
10.25 Барселона - Лiон. 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
12.15 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
12.55 Топ-матч.
13.10 Ювентус - Атлетiко. 1/8 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
15.00, 00.05 Огляд середи. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
16.05, 18.30 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
16.45, 00.45 Баварiя - Лiверпуль. 

1/8 фiналу. Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

19.00, 21.50 “Шлях в Баку”.
19.45 Live. Динамо (К) - Челсi. 1/8 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
22.20 Live. “Лiга Європи. Online”.

Поíåдіëоê

Ñåрåда

Віâòороê

Чåòâåр

11 березня

12 березня

13 березня

14 березня



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”.
12.30 Д/с “Аромати Грецiї”.
13.15, 14.30 РадiоДень.
13.45 Д/с “Неповторна природа”.
14.15, 05.20 Погода.
15.15 Д/ф “Срiбна земля. Хронiка 

Карпатської України. 1919-
1939”.

16.45 Плiч-о-плiч.
17.00 Д/с “Браво, шеф!”
18.20, 02.45 Тема дня.
18.50 Своя земля.
19.10 Передвиборна агiтацiя 

кандидатiв на посаду Прези-
дента України за кошти Дер-
жавного бюджету ¹53 (Ско-
цик Вiталiй Євстафiйович).

19.30 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за ко-
шти Державного бюдже-
ту ¹54 (Кармазiн Юрiй 
Анатолiйович).

19.45 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за ко-
шти Державного бюджету 
¹55 (Шевченко Олександр 
Леонiдович).

20.05 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Прези-
дента України за кошти Дер-
жавного бюджету ¹56 (Ба-
лашов Геннадiй Вiкторович).

20.30 Перший на селi.
21.25, 02.20 UA:Спорт.
22.00 Перша шпальта.
22.30 Д/с “Найбiльш завантаже-

ний у свiтi”.

Êаíаë “1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.30 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.25 “Чистоnews”.
20.35, 23.40 “Лiга смiху”.
22.40 “Iгри приколiв”.

Iíòåр
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.
10.30, 12.25 Х/ф “Повернення ви-

сокого блондина”.
12.40 Х/ф “Фантомас проти 

Скотланд-Ярду”.
14.50, 15.50, 16.45, 23.50 “Речдок”.
18.00, 02.25 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 Антизомбi.
11.10, 13.20, 23.00 “На трьох”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.50, 16.15 Т/с “Пес”.
17.35 Т/с “Фантом”.
18.45, 01.55 Факти. Вечiр.
20.10 Дизель-шоу.
ÑТБ
05.30, 18.00 Хата на тата.
13.10 Х/ф “Домашнiй арешт”.
15.20 Х/ф “Ласкаво просимо, або 

Сусiдам вхiд заборонено”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
20.00, 23.05 Холостяк.
22.50 Небачене Євробачення 2019.
23.55 Холостяк. Як вийти замiж.
01.05 Т/с “Коли ми вдома”.
Íоâèé êаíаë
06.25 М/с “Майлз з майбутнього”.
07.45 Пацанки. Нове життя.
13.00 Суперiнтуїцiя.
16.50, 19.00 Т/с “Будиночок на 

щастя”.
21.00, 22.00 Аферисти в мережах.
23.00 Х/ф “Лiгво монстра”.
01.10 Х/ф “Iлюзiя польоту”.
Êаíаë «Уêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

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

23.00, 04.20 Сьогоднi.
09.30, 05.10 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Т/с “Мама моєї дочки”, 

1 i 2 с.
15.30 Т/с “Мама моєї дочки”.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Головна тема. Вибiр.
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с “Бiжи, не озирайся”, 

1 i 2 с.

Êаíаë «2+2»
08.00, 01.25 Т/с “Пляжний коп 4”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.10 “Загублений свiт”.
12.55 Вiдеобiмба.
15.20 Х/ф “Мегапровал”.
19.25 Х/ф “Сталевий свiтанок”.
21.25 Х/ф “Вулкан”.
22.25 Х/ф “Бiльше, нiж служба”.
ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.05 Х/ф “Нiчна пригода”.
10.45 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 Т/с “Спецзагiн “Ко-

бра 11”.
17.10 “Легенди карного розшуку”.
22.00, 23.45 Т/с “Бюро легенд 3”.
01.00 Т/с “Швидка”.

МЕГА
07.55, 14.00 Правда життя.
09.05, 15.50, 21.45 Рiчковi монстри.
10.00, 17.45 Цiкаво.com.
11.00 Брама часу.
11.50 Там, де нас нема.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
14.55, 23.40 Любов, ненависть i 

пропаганда.
16.45, 00.35 Дика природа Африки.
18.45, 20.45 Їжа богiв.
22.40 Невiдомий Китай.
01.35 Мiстична Україна.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00, 12.15, 05.40 Топ-матч.
08.10 Барселона - Лiон. 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Арсенал - Ренн. 1/8 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
12.25 Огляд матчу “Баварiя - 

Лiверпуль”. Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

12.45, 13.20 “Лiга чемпiонiв”.
13.00 Live. Жеребкування 1/4 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.40, 14.20, 16.05, 18.45 “Шлях 

в Баку”.
14.00 Live. Жеребкування 1/4 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
14.45, 21.35 Огляд матчiв. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
16.55 Динамо (К) - Челсi. 1/8 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
19.15, 03.10 Чемпiонат Iталiї. Пе-

редмова до туру.
19.45 Iнтер - Айнтрахт. 1/8 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
22.50 Зальцбург - Наполi. 1/8 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.

УТ-1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 До-

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

03.10, 05.00 Новини.
09.35 Х/ф “Марiя Терезiя”, 1 с.
11.30 Д/с “Кухня По”.
12.00 Д/с “Браво, шеф!”
13.05 #ВУкраїнi.
13.35 Перший на селi.
14.10, 22.00 Бiатлон. ЧС. Мас-

старт 12,5 км. Жiнки.
15.00 UA:Фольк.
16.00, 18.50 Своя земля.
16.55, 02.00 Бiатлон. ЧС. Мас-

старт 15 км. Чоловiки.
17.50, 02.45 UA:Бiатлон. Студiя.
18.10 Д/с “Мегаполiси”.
18.45, 05.20 Погода.
19.10 Передвиборна агiтацiя 

кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за ко-
шти Державного бюдже-
ту ¹61 (Дерев`янко Юрiй 
Богданович).

19.30 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за ко-
шти Державного бюдже-
ту ¹62 (Носенко Сергiй 
Михайлович).

19.45 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за ко-
шти Державного бюджету 
¹63 (Вiлкул Олександр 
Юрiйович).

20.05 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за ко-
шти Державного бюдже-
ту ¹64 (Мураєв Євгенiй 
Володимирович).

20.30 Д/с “Свiт дикої природи”.
21.25 #@)?$0 з Майклом Щу-

ром.
22.55 Д/с “Неповторна при-

рода”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
Êаíаë “1+1”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45 “Свiт навиворiт 10: 

Бразилiя”.
11.15 Х/ф “Грiхи нашi”.
13.05 Х/ф “Остання роль 

Рити”.
15.15 Х/ф “Вiд тюрми й вiд 

суми”.
17.15 Т/с “Слуга народу”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос країни 9”.
23.35 “Лiга смiху”.
01.40 “Розсмiши комiка. Дiти 2”.

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

Мегаполiси”.
11.00 “Орел i решка. Морський 

сезон 3”.
12.00 “Крутiше за всiх”.
14.00 Т/с “Побачити океан”, 

1-4 с.
18.00 Х/ф “Крiстiна”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Наречений на-

прокат”.
22.50 Х/ф “Якби я тебе лю-

бив...”.
ICTV
06.15 Антизомбi.
08.05 Т/с “Вiддiл 44”.
12.00, 13.00 Х/ф “Робокоп”.
12.45 Факти. День.
14.25 Х/ф “План втечi”.
16.50 Х/ф “План втечi 2”.
18.45 Факти тижня. 100 хвилин 

з О. Соколовою.
20.35 Х/ф “Джон Вiк 2”.
23.15 Х/ф “Час скажених псiв”.
ÑТБ
06.45, 09.55 Хата на тата.
08.00 Холостяк. Як вийти замiж.
09.00 Страва честi.
1 5 . 3 0  М а с т е р Ш е ф . 

Професiонали.
19.00, 20.00 Слiдство ведуть 

екстрасенси.
21.00 Один за всiх.
22.15 Я соромлюсь свого тiла.
Íоâèé êаíаë
07.10 Х/ф “Елвiн i бурундуки”.
09.00 М/ф “Реальна бiлка 2”.
10.50 Х/ф “Час розплати”.
13.10 Х/ф “Варта Галактики”.
15.45 Х/ф “Варта Галактики 2”.
18.30 Х/ф “Могутнi рейндже-

ри”.
21.00 Х/ф “Зоряний десант”.
23.20 Х/ф “Вулиця Монстро 

10”.
01.30 Х/ф “Лiгво монстра”.
Êаíаë «Уêра¿íа»
06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
09.00 Т/с “Сурогатна мати”.
12.50 Т/с “Бiжи, не озирайся”.
17.00 Т/с “З мене досить”, 

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

гом Панютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “З мене досить”.
23.00 Х/ф “Срiблястий дзвiн 

струмка”.
00.50, 02.20 Iсторiя одного зло-

чину.
01.50 Телемагазин.
05.30 Реальна мiстика.
Êаíаë «2+2»
07.55 “102. Полiцiя”.
08.50 ДжеДАI. Дайджест.
09.50 “Загублений свiт”.
12.40, 00.00 “Шаленi перегони”.
14.05 Х/ф “Гео-катастрофа”.
15.50 Х/ф “Мегапровал”.
17.25 Х/ф “Сталевий свiтанок”.
19.25 Х/ф “Битва проклятих”.
21.15 Х/ф “Свiт майбутнього”.
23.00 “ПроФутбол”.
ÍТÍ
05.15 Х/ф “Дикий пляж”.
06.25 “Страх у твоєму домi”.
09.55 Х/ф “В останню чергу”.
11.35 Х/ф “Одиночне пла-

вання”.
13.25 Х/ф “Ватажок мафiї”.
16.30 Х/ф “Горбун”.
19.00 Х/ф “Справа Румянцева”.
21.00 Х/ф “Кiнець гри”.
22.55 Х/ф “Немислиме”.

МЕГА
06.05 Бандитська Одеса.
07.30 Мiстична Україна.
08.20, 18.25 Iлюзiї сучасностi.
10.10 Їжа богiв.
11.05 Китай у II свiтовiй.
12.55, 21.00 Земля: сили при-

роди.
14.45 Дика природа Африки.
15.45, 16.40 Невiдомий Китай.
17.35, 23.45 Рiчковi монстри.
00.45 Скарб.ua.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.45 Свiт Прем`єр-лiги.
08.15 СПАЛ - Рома. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 16.15 Футбол News.
10.25, 00.50 Журнал Лiги 

чемпiонiв.
10.55 Зальцбург - Наполi. 1/8 

фiналу. Лiга Європи 
УЄФА.

12.45 Огляд середи. Лiга 
чемпiонiв УЄФА.

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 “Тур 
Online”.

13.55 Live. Чорноморець - 
Александрiя. Чемпiонат 
України.

14.45, 17.45, 20.15 Футбол 
Tables.

16.55 Live. Десна - Львiв. 
Чемпiонат України.

19.25 Live. Олiмпiк - Динамо. 
Чемпiонат України.

21.20 “Великий футбол”.
23 .00  Напол i  -  Уд iнезе . 

Чемпiонат Iталiї.

УТ-1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго 

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

05.00 Новини.
09.35 М/с “Врумiз”.
10.05 Казки, перевiренi часом. 

Пiдмiнена королева.
11.30 Хто в домi хазяїн?
12.00 Сильна доля.
13.00 Д/с “Супер Чуття”.
14.10, 02.00 Бiатлон. ЧС. Естафета 

4х6 км. Жiнки.
15.45 По обiдi шоу.
16.50 Спiльно.
17.25, 03.25 Бiатлон. ЧС. Естафета 

4х7,5 км. Чоловiки.
19.10 Передвиборна агiтацiя 

кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за ко-
шти Державного бюдже-
ту ¹57 (Порошенко Петро 
Олексiйович).

19.30 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету ¹58 
(Бойко Юрiй Анатолiйович).

19.45 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за кошти 
Державного бюджету ¹59 
(Ващенко Олександр Ми-
хайлович).

20.05 Передвиборна агiтацiя 
кандидатiв на посаду Пре-
зидента України за ко-
шти Державного бюджету 
¹60 (Корнацький Аркадiй 
Олексiйович).

20.30 Д/с “Свiт дикої природи”.
21.25 Розсекречена iсторiя.
22.20 Д/с “Неповторна природа”.

Êаíаë “1+1”
06.00 “Грошi”.
07.00, 23.40 “Свiтське життя”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 11.15, 12.30, 13.40, 15.10 

“Свiт навиворiт 6”.
16.30, 21.40 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка. Дiти”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Чистоnews”.
20.25 “Квартал 95 “Слуги смiху”.
00.40 “Крим. Украдений пiвострiв”.
01.50 “Лiга смiху”.
03.35 “Розсмiши комiка. Дiти 2”.

Iíòåр
08.35 “Слово Предстоятеля”.
08.45 Х/ф “Висота”.
10.30 Х/ф “Дiвчина без адреси”.
12.15 Х/ф “Справа була в 

Пеньковi”.
14.15 Х/ф “Весна на Зарiчнiй 

вулицi”.
16.10 Т/с “Побачити океан”, 1-4 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Крутiше за всiх”.
22.30 Х/ф “Танго любовi”.
00.30 Х/ф “Викуп”.
ICTV
07.30 Я зняв!
09.25 Дизель-шоу.
1 0 . 5 0 ,  1 1 . 4 5  Особли во с т i 

нацiональної роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 “На трьох”.
13.10 Т/с “Фантом”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “План втечi”.
21.35 Х/ф “План втечi 2”.
23.35 Х/ф “Робокоп”.
ÑТБ
05.45 Хата на тата.
08.50 Т/с “Крiпосна”, 17-24 с.
16.10 Холостяк.
19.00 МастерШеф. Професiонали.
22.25 Т/с “Крiпосна”.
Íоâèé êаíаë
06.40 М/с “Майлз з майбутнього”.
08.00 Ревiзор. Магазини.
10.00 Таємний агент.
11.10 Таємний агент. Пост-шоу.
13.00 Гастарбайтери.
14.50 Хто зверху? (12+).
16.50 М/ф “Реальна бiлка 2”.
18.30 Х/ф “Варта Галактики”.
21.00 Х/ф “Варта Галактики 2”.
23.50 Х/ф “Час розплати”.
Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00, 03.00 Сьогоднi.
07.15, 05.30 Зоряний шлях.
08.00 Т/с “Сонячний листопад”, 

9-15 с.
15.20 Т/с “Сонячний листопад”.
16.00 Т/с “Сурогатна мати”, 1-3 с.
20.00 Т/с “Сурогатна мати”.
21.00 “Дивовижнi люди”.
23.00 Т/с “Вагiтна бабуся”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Вагiтна бабуся”.
03.50 Реальна мiстика.

Êаíаë «2+2»
08.00 “102. Полiцiя”.
08.55 ДжеДАI 4. Найкраще.
09.55 “Загублений свiт”.
14.50 Х/ф “Вулкан”.
16.50 22 тур ЧУ з футболу. “Зоря” 

- “Шахтар”.
19.00 Х/ф “Сльози Сонця”.
21.15 Х/ф “Заручник”.
23.25 Х/ф “Смертельний ринг”.
ÍТÍ
07.20 Х/ф “Вони воювали за 

Батькiвщину”.
10.30 Х/ф “Балада про солдата”.
12.10 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
15.50 “Таємницi кримiнального 

свiту”.
17.00 “Самооборона”.
18.05 “Крутi 90-тi”.
19.00, 02.50 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Три плюс два”.
21.30 Х/ф “Горбун”.
00.00 Х/ф “Викрадення Фреддi 

Хайнекена”.

МЕГА
07.25, 00.45 Мiстична Україна.
08.15, 18.15 Iлюзiї сучасностi.
10.05 Їжа богiв.
11.00 Любов, ненависть i пропа-

ганда.
12.45, 21.00 Земля: сили природи.
14.35 Дика природа Африки.
15.35 Невiдомий Китай.
17.25, 23.45 Рiчковi монстри.
01.35 Великi українцi.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.45, 15.10 Чемпiонат Iталiї. Пе-

редмова до туру.
08.15 Арсенал - Ренн. 1/8 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.25 Чемпiонат Англiї. Передмо-

ва до туру.
10.55 Динамо (К) - Челсi. 1/8 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
12.40, 17.55 Огляд матчiв. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
13.30 Баварiя - Лiверпуль. 1/8 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
15.55 Live. Сассуоло - Сампдорiя. 

Чемпiонат Iталiї.
16.45, 19.45 Футбол Tables.
18.50, 23.25, 01.30, 03.35, 05.40 

Топ-матч.
18.55 Live. СПАЛ - Рома. Чемпiонат 

Iталiї.
20.55 Свiт Прем`єр-лiги.
21.25 Live. Торiно - Болонья. 

Чемпiонат Iталiї.
23.40 Арсенал-Київ - Ворскла. 

Чемпiонат України.

П’яòíèця

Íåдіëя

Ñóáоòа15 березня

17 березня

16 березня

  TV-4
Поíåдіëоê, 11 áåрåзíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
08.00, 20.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.55, 22.35 Добрі традиції
10.00, 18.00 Т.с. «Моє серце на-

полягає»
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 Межа правди
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Пропала грамота»
19.20, 22.20 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.35 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Сільський календар
22.40 Х.ф. «Кращий фехтуваль-

ник»

Віâòороê, 12 áåрåзíя
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00 

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

рячому
07.35 Сільський календар
08.00 Єдина країна
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00 Час-Tайм
10.00, 18.00 Т.с. «Моє серце на-

полягає»
11.00, 16.10 Година для дитини
11.50 «Кіндер ШОУ»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Shift. Життя в цифрі
12.30 Завтра-сьогодні 
13.00 Хіт-парад 
14.00 Х.ф. «Храм Шаолінь» 
17.30 Смачна мандрівка
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Реформи – це просто. Телеміст
22.35 Х.ф. «У пошуках часу» +16

Ñåрåда, 13 áåрåзíя
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00 

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

рячому
07.35 Реформи – це просто. Телеміст
08.30, 17.00 Відкрита зона
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
10.00, 18.00 Т.с. «Моє серце на-

полягає»
11.00, 16.10 Година для дитини
12.40 Shift. Життя в цифрі
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Боги річкового світу» 
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 Х.ф.«Битва у Сіетлі» +16

Чåòâåр, 14 áåрåзíя
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00 

Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20 На гарячому
07.35 Формула здоров’я
08.30 Смачна мандрівка
09.00 Час-Tайм
10.00, 18.00 Т.с. «Моє серце на-

полягає»
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10, 21.30 ПроОбраз із Натал-

кою Фіцич
12.30, 17.00 Відкрита зона
13.00 Хіт-парад 
14.00 Х.ф. «Історія Марти Стюарт» 
15.45, 19.55 Добрі традиції 
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Україна. Перезавантаження
22.35 Х.ф. «Хакер» +16

П’яòíèця, 15 áåрåзíя
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00 

Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20 На гарячому
07.35 Україна. Перезавантаження
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00 Час-Tайм
10.00, 18.00 Т.с. «Моє серце на-

полягає»
11.00, 16.10 Година для дитини
11.50 «Кіндер ШОУ»
12.40 Сім’я від А до Я
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Сезон повернення» 
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. «Сент Анж» +16 

Ñóáоòа, 16 áåрåзíя
07.00, 09.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50 На гарячому
07.35 Х.ф. «Сент Анж» +16
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
10.00, 19.00 Єдина країна
10.30, 20.30 Завтра-сьогодні 
11.30, 20.10 Shift. Життя в цифрі
12.00 ПроОбраз із Наталкою Фіцич 
12.15 Х.ф.«Фучжоу»
14.30 «Кіндер ШОУ» 
14.50 Мультфільми
15.00 М.ф.«Пітер Пен»
16.30 Сім’я від А до Я
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання 
19.30 У фокусі Європа
21.00 Реформи – це просто. Телеміст
22.00 Єдина країна
22.30 Х.ф.«Армійський пиріг» +16 

Íåдіëя, 17 áåрåзíя
08.00, 22.00 Єдина країна
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радості життя
09.30 Справжня ціна
10.15 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії зА-
рхикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 

12.00 «Кіндер ШОУ»
12.20 Мультфільм
12.30 М.ф.«Пітер Пен»
14.00 Погляд зблизька 
14.30 Формула здоров’я
15.30 Shift. Життя в цифрі
16.00 Реформи – це просто. Те-

леміст
16.55, 21.50 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку
18.00 Наші вітання 
19.00 Провінційні вісті
20.00 Огляд світових подій
21.30 Українські традиції 

22.40 Х.ф. «Жива вода» 

  ТТБ
Поíåдіëоê,  11 áåрåзíя 
7.00 “Файний ранок”
9.00 “Своя земля”
9.33, 12.59 “Енеїда” 
9.59, 14.10, 14.55 “Світ навколо”
10.00, 19.23, 21.55 “Тема дня”
10.30 Д/с “Неповторна природа”
11.00, 17.14 “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 #NeoСцена з Олегом Вергелісом 
17.40 “Разом”
18.12 Т/с “Еліза”
19.52 Д/ф “В Україні”
20.18 “Лайфхак українською”
20.50 “Спільно”
21.23 “Схеми. Корупція в деталях”
22.25 Д/ф “В Україні”

Віâòороê , 12 áåрåзíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Документальний цикл “Кухня По” 
9.33, 12.59 “Енеїда” 
10.00, 13.44, 19.23, 21.55 “Тема дня”
10.26, 14.10, 14.55 “Світ навколо”
10.30, 15.00 Д/с “Неповторна природа”
11.00, 17.14 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29 Док.фільм
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
14.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.30 Д/с “Таємниці підводного світу”
16.00 РадіоДень “Життя+” 
16.30 #МузLove з Любою Морозовою
17.40 “Спільно”
18.12 Т/с “Еліза”
19.52 “Разом”
20.18 “Лайфхак українською”
20.50 “Своя земля”
21.23 “Шахтарська зміна”
22.25 Д/ф “В Україні”

Ñåрåда, 13 áåрåзíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Документальний цикл “Кухня По” 
9.33, 12.59 “Енеїда” 
9.59, 14.10, 14.55 “Світ навколо”
10.00, 13.44, 19.23, 21.55 “Тема дня”
10.30, 15.00 Д/с “Неповторна природа”
11.00, 17.14 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29 Док.фільм
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
14.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.30 Д/с “Таємниці підводного світу”
16.00 РадіоДень “Життя+” 
16.30 #КіноWALL з Сергієм Тримбачем
17.40 “Своя земля”
18.12 Т/с “Еліза”
19.52 “Шахтарська зміна”
20.18 “Лайфхак українською”
20.50 “Наші гроші”
21.23 “Складна розмова”
22.25 “Пліч-о-пліч” 

Чåòâåр, 14 áåрåзíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Документальний цикл “Кухня По” 
9.33, 12.59 “Енеїда” 
10.00, 13.44, 19.23, 21.55 “Тема дня”
10.26, 14.10, 14.55 “Світ навколо”
10.30, 15.00 Д/с “Неповторна природа”
11.00, 17.14 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29 Док.фільм

13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
14.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.30 Д/с “Таємниці підводного світу”
16.00 РадіоДень “Життя+” 
16.30 #NeoСцена з Олегом Вергелісом
17.40 “Чудова гра”
18.12 Т/с “Еліза”
19.52 “Букоголіки”
20.18 “Лайфхак українською”
20.50 “Складна розмова”
21.23 “Спільно”
22.25 “Наші гроші”

П’яòíèця, 15 áåрåзíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Документальний цикл “Кухня По” 
9.33, 12.59 “Енеїда” 
10.00, 13.44, 19.23, 21.55 “Тема дня”
10.26, 14.10, 14.55 “Світ навколо”
10.30, 15.00 Д/с “Неповторна природа”
11.00, 17.14 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29 Док.фільм
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
14.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.30 Д/с “Таємниці підводного світу”
16.00 Д/ф “Чудова гра”
16.30 #БібліоFUN з Ростиславом Семківим
17.40 “Букоголіки”
18.12 Т/с “Еліза”
19.52 “Пліч-о-пліч” 
20.18 “Лайфхак українською”
20.50 “Схеми. Корупція в деталях”
21.23 “Своя земля”
22.25 “Як дивитися кіно?”

Ñóáоòа, 16 áåрåзíя
7.00 М/с“Принцеса Сіссі” 
8.00 “Файний ранок”
9.34 “Хто в домі хазяїн?”
10.04 “Чудова гра”
10.34 Д/с “Неповторна природа”
11.04 Д/с “Смак сиру” 
11.34 “Енеїда” 
12.30 “Двоколісні хроніки”
12.50 РадіоДень “Модуль знань” 
13.30, 14.05 “Українська читанка”
13.39 “Тема дня”
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”
19.48 “Лайфхак українською”
20.08 “UA: Фольк”
21.00 #МузLove з Любою Морозовою
21.30 #NeoСцена з Олегом Вергелісом
22.00 Д/ф “Сильна доля”

Íåдіëя, 17 áåрåзíя
7.00 М/с“Принцеса Сіссі” 
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 Документальний цикл “Кухня По” 
11.34 “Енеїда” 
12.30 “Двоколісні хроніки”
12.50 РадіоДень “Модуль знань” 
13.30 “Українська читанка”
13.39, 14.05, 15.10 “Тема дня”
14.14 Д/с “Незвідані шляхи”
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, 22.00 “UA: Фольк”
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

Програма місцåâèх òåëåêаíаëіâ
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Такий випадок не є винятком, кажуть 
в управлінні Держпродспоживслужби в 
Тернопільській області. Лебеді переносять 
хвороби і можуть заражати свійську пти-
цю. Підгодівля ж домашніми смаколиками 
шкодить уже самим перелітним птахам. 
Тож спеціалісти Держпродспоживслужби 
просять людей не приручати лебедів. 

 - Дикі лебеді часто у пошуках належних 
кліматичних умов і поживи можуть долати 
відстані у тисячі кілометрів, - розповідає 
начальник відділу організації протиепізоо-
тичної роботи управління Володимир Мар-
ків. - Вони є цілком самостійними, добре 
самі дають собі раду, не потребують якоїсь 
надзвичайної допомоги. Головне - не шко-
дити їм в існуванні. Адже під час перельотів 
вони зупиняються на водоймах для пере-
починку, недалеко від помешкань людей. 
Такий відпочинок зазвичай може триває від 
однієї до кількох діб. Раціон їх в основному 
складає рослинна їжа – трава, водорості, а 
маючи довгу шию, вони легко добувають 
собі поживу навіть із дна водойм. Та часто 
таке співіснування людей і перелітних пта-
хів несе загрозу як одним, так і іншим. інше. 

Не говорю вже про фізичне знищення цих 
птахів, хоч є особи, які наважуються підні-
мати на них зброю. Інколи люди, навіть спо-
відуючи добрі наміри, вдаються до всяких 
способів підгодівлі, які шкодять лебедям. 
Адже часто диких птахів годують хлібом та 
інші продуктами, які не входять у їх раціон. 

Окрім того, лебеді несуть із собою не 
лише свою красу, але й багаж захворювань, 
що реєструються на територіях, на яких 
водяться. І якщо на місцях перепочинку 
вдаватись до підгодовування птахів, вони 
можуть продовжити своє перебування на 
водоймі протягом невизначеного часу, бу-
дучи резервуаром збудника грипу, хвороби 
Ньюкасла та інших недуг, які не тільки че-
рез прямий, але й навіть через опосеред-
кований контакт можуть потрапити в  гос-
подарства, де утримується свійська птиця. 

- Свідченням  цього застереження є 
приклад дворічної давності, який мав міс-
це на території Національного природного 
парку «Дністровський каньйон», поблизу 
Вільхівця Борщівського району, – продо-
вжує Володимир Марків. – Тоді на заклик 
природозахисних активістів місцеві жи-

телі організували підгодівлю лебедів, що 
зупинились у заплаві Дністра, а деякі люди 
навіть забирали птахів додому, не розумі-
ючи того, на яку небезпеку могли наразити 
свою домашню птицю. Невдовзі серед ле-
бедів почалась загибель і було лаборатор-
но діагностовано грип. На щастя, службі 
ветеринарної  медицини вдалось локалізу-
вати джерело збудника і не допустити його 
в індивідуальні господарства населення.

Незабаром почнеться масовий літ пе-
релітних птахів і невідомо, якою погодою 
зустріне їх рідна земля, адже зима ще не 
сказала свого останнього слова. У Дер-
жпродспоживслужбі наголошують,  що 
допомогу птахам при необхідності слід 
надавати, проте підходити до цього треба 
дуже зважено. Втручатися треба лише тоді, 
коли водойма повністю замерзне. І втруча-
тися теж із розумом – наприклад, проруба-
ти ополонку, аби лебеді обов'язково мали 
можливість плавати. 

- У дикої перелітної птиці є теж є при-
родний добір, і зберегти чи врятувати 
всіх птахів неможливо, - каже Володимир 
Марків. - Якщо небезпечне захворювання 
(грип птиці, наприклад) буде занесене в 
населений пункт, то вся наявна у госпо-
дарствах птиця може бути вилучена та 
спалена, як було в одній із сусідній облас-
тей. Тому будьте уважними та обережними 
у своїх діях, щоби не зашкодити ні собі, ні 
перелітним птахам.

Лебедині міфи 
Лебеді є одними з найбільших птахів, 

що живуть на воді в Північній Америці та 
Європі, маючи вагу до 13-ти кілограмів і 
розмах крил у майже два з половиною ме-
три. А ще вони, мабуть, найбільш оспівані у 
народній творчості пернаті. За словами Во-
лодимира Марківа, людські уявлення про 
лебедів не завжди збігаються з дійсністю.  

- Про лебедину вірність сказано, ма-
буть, найбільше з усіх представників тва-
ринного світу і складено чимало легенд, 
- каже він. - Дійсно, лебеді зберігають по-
дружню вірність упродовж всього життя. 
Проте не більше, ніж легендою, є те, що 
при загибелі подруги лебідь,  падаючи з 
висоти, розбивається об землю чи лід. При 
втраті супутниці життя птах дуже сумує і 
вже не підшукує собі іншої пари, а залиша-
ється самотнім, алее інстинкт самозбере-
ження у лебедів, як і в більшості представ-
ників дикої фауни, є досить сильним, щоб 
вдаватись до акту самознищення. Лебеді, 
щоправда, інколи дійсно падають з певної 
висоти і вдаряються об лід. Можливо, це і 
стало причиною згаданої легенди. Але це 
вони роблять з більш прагматичною ме-
тою - прагнучи розбити власним тілом ще 
не дуже товсту кригу для створення опо-
лонки.

Давайте і ми будемо з розумом і обе-
режно ставитись до дикої природи і не по-
рушувати її гармонії. 

ШКОДА І МАСОВИЙ МОР: 
чому не можна 

приручати білих лебедів
Навесні минулого року  у Токах Підволочиського району в 

окремих дворах масово загинула свійська птиця. Причиною 
цьому був пастерельоз. Але при розслідуванні виявилося, що 

хвороба виникла в тих дворах, з яких свійська птиця контактувала 
на місцевій водоймі з перелітною або де власники забирали додому 
ослаблених диких птахів. 

ГОРОСКОП
З 6 по 12 березня
ОВЕН. Дотримуйтеся дієти, інак-

ше можуть виникнути проблеми з 
травленням. Вам загрожують постій-
на дратівливість і безсоння. Бiльше 
вiдпочивайте, відпустка в санаторії - 
найкращі ліки для нервової системи. 

ТЕЛЕЦЬ. Ваша безпосередність 
вiдіграє вирішальну роль у створен-
ні стосункiв. Головне - не ставити 
фінансову незалежність партнера на 
перше місце, тоді ви створите міц-
ний і дуже щасливий союз.

БЛИЗНЮКИ. Треба замислю-
ватися про нову справу, вкладай-
те кошти та ідеї у свої проекти. Ви 
обов’язково досягнете успіху, а ті, 
хто відмовляв вас від цієї затії, куса-
тимуть лікті й заздритимуть вашому 
успіху.

РАК. Нові знайомі візьмуть на 
себе частину рутинної роботи, а 
вам залишиться лише роздавати 
вказівки й ділитися своїми ідеями. 
Бiльшiсть цих iдей виявляться пер-
спективними і принесуть вам попу-
лярність і небувалий успіх.

ЛЕВ. Вам часто не вистачатиме 
терпіння, щоб довести справи до кін-
ця, але навіть при такому розкладі 
ваша кар’єра пiде вгору, ви позна-
йомитеся з потрібними і корисними 
людьми.

ДІВА. Ви зможете домогтися 
успіху в будь-якій діяльності, голо-
вне - щоб вона приносила задово-
лення. Ваш авторитет значно зросте, 
постарайтеся утримати позиції й 
уникайте плiток, оскiльки ваша ре-

путація може сильно постраждати.
 ТЕРЕЗИ. Деякі колеги підтрима-

ють вас, але не допускайте вільних 
висловлювань і не діліться планами. 
Вас чекає удача у фінансовій сфері, 
ви робитимете гроші буквально з 
усього, що траплятиметься на вашо-
му шляху.

 СКОРПІОН. Ви отримаєте бага-
то вигідних і спокусливих пропози-
цій по службі, правда, піднiматися 
по кар’єрних сходах буде важкувато, 
адже їх буде багато. Шукайте багатих 
спонсорiв.

 СТРІЛЕЦЬ. Ви купатиметеся в 
любові, тiльки треба іноді виринати 
й озиратися. Ваша друга половинка 
просто завалить вас подарунками, 
але й вам не завадить приміряти 
маску чарівника, від вашої фантазії 
багато залежатиме.

КОЗЕРІГ. Ви досягнете успіху в 
коханнi, вас очікують перемоги, що 
призведе до численних романів. 
Якщо вам просто хочеться оновити 
почуття, шукайте новi знайомства.

 ВОДОЛІЙ. Начальник бороти-
меться за те, щоб ви працювали 
саме в його команді, адже такого 
відповідального і співробітника 
годi й шукати. Пропозицій буде ба-
гато, головне зрозуміти, що для вас 
важливе.

РИБИ. Ви станете генієм або 
авантюристом, усе залежить від ото-
чення. Постарайтеся спілкуватися з 
корисними людьми, які не тільки до-
поможуть порадою, а й підтримають 
матеріально. Ваша педантичність і 
схильність до аналізу стануть най-
кращими помічниками.

За  межами території України повнова-
ження щодо посвідчення заповітів покладе-
но на консульських посадових осіб (далі за 
текстом – консул), які працюють у диплома-
тичних представництвах та консульських 
установах України. Порядок посвідчення за-
повітом консулом регулюється Положенням 
про порядок учинення нотаріальних дій в 
дипломатичних представництвах та кон-
сульських установах.

Консул посвідчує заповіт у приміщенні 
дипломатичного представництва та консуль-
ської установи. В окремих випадках, коли фі-
зична особа не може з’явитися в зазначене 
приміщення, а також коли того вимагають 
особливості вчинюваних нотаріальних дій, но-
таріальні дії можуть бути вчинені поза вказа-
ними приміщеннями, але в межах території ді-
яльності дипломатичного представництва або 
консульської установи, у межах консульського 
округу.

Якщо нотаріальна дія вчиняється поза при-
міщенням дипломатичного представництва 
чи консульської установи України, у посвід-
чувальному написі та в реєстрі для реєстрації 
нотаріальних дій записується місце вчинення 
нотаріальної дії ( удома, у лікарні тощо) із за-
значенням адреси, а також часу вчинення но-
таріальної дії та причин, з яких нотаріальна 
дія була вчинена поза вказаними приміщен-
нями.

Якщо вчинення нотаріальної дії супере-
чить законодавству України, консул відмовляє 
у вчиненні такої дії. Консул не приймає для 
вчинення нотаріальних дій документи, якщо 
вони не відповідають вимогам законодавства 
України, або можуть за своїм змістом завдати 
шкоди інтересам України, або містять відомос-

ті, що порочать честь і гідність громадян.
Не приймаються для вчинення нотаріаль-

них дій документи, що мають підчистки або 
дописки, закреслені слова чи інші незастере-
жені виправлення, а також документи, написа-
ні олівцем.

Консул засвідчує доручення, заяви тощо 
від імені однієї або кількох осіб на ім'я однієї 
або двох осіб (за умови їхнього проживання за 
однією адресою).

Під час звернення необхідно пред’явити 
такі документи:

 — паспорт громадянина України для виїз-
ду за кордон;

 — примірник документу, який необхідно 
посвідчити або засвідчити;

 — довідку про присвоєння ідентифікацій-
ного номеру платника податків;

 — квитанцію про сплату тарифу (залежно 
від консульської дії);

 — інші документи, необхідні для вчинення 
нотаріальної дії (свідоцтво про право власнос-
ті на нерухоме майно, свідоцтво про народжен-
ня дитини, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про 
смерть тощо).

Усі нотаріальні дії, учинені консулами, реє-
струються в реєстрах для реєстрації нотаріаль-
них дій. Причому нотаріальна дія вважається 
вчиненою з моменту реєстрації її в реєстрі для 
реєстрації нотаріальних дій. Посвідчені консу-
лом заповіти зберігаються у справах консула 
до їх передачі через Міністерство закордонних 
справ України до Київського міського держав-
ного нотаріального архіву у встановленому 
порядку.

А. РУДНІЦЬКИЙ,  державний нотарі-
ус Першої Тернопільської    державної 

 нотаріальної контори.

ПОСВІДЧЕННЯ ЗАПОВІТУ КОНСУЛОМ 

nday.te.ua



№9 (294) /6 березня-12 березня 2019 р. Смачна сторінка18 Наш ДЕНЬ nday.te.ua

Класичні млинці 

ПОТРІБНО: 1,5 склянки бо-
рошна, 200 мл молока, 2 яйця, 
3-4 ст. ложки цукру, 3-4 ст. лож-
ки олії, 1 ч. ложка солі, 1 ч. лож-
ка розпушувача.

ПРИГОТУВАННЯ: яйця ви-
бити в миску. Додати цукор, сіль 
і розпушувач. Міксером або ві-
ночком збити масу до однорід-
ного стану. Акуратно ввести в 
отриману масу охолоджене мо-
локо. Збивати і додати борош-
но. Замісити однорідне тісто, 
по консистенції близьке до гус-
тої сметани. Влити 3-4 ст. лож-
ки олії, перемішати. Дати тісту 
постояти 20 хвилин. Перед ви-
пічкою млинців тісто слід ще 
раз перемішати. Порційно, на 
розігріту сковороду виливати 
тісто для 1 млинчика. Обсма-
жувати млинці з обох боків. Го-
тові млинці викласти на таріл-
ку і подавати до столу. Тісто ви-
ходить дуже ніжне. Змащувати 
кожен млинець маслом не слід. 
Можна придумати будь-які на-
чинки або ж просто подавати зі 
сметаною або джемом.

Сирно-горіхові млинці 
ПОТРІБНО: 250 г сиру, ли-

мон, цукрова пудра, 200 г моро-
жених ягід, 2 яйця, 50 г крохма-
лю, 100 г борошна, 100 г меле-
них горіхів, сіль, 250 мл молока. 

ПРИГОТУВАННЯ: переміша-
ти сир і 2 столові ложки моло-
ка. Лимон вимити, натерти це-
дру і додати до сиру. Відтисну-
ти сік з лимона і перемішати з 

масою. Посипати цукровою пу-
дрою. Розморозити заморожену 
малину (або інший ягоди). Білки 
двох яєць збити. Замісити тісто 
з 50 г крохмалю, 100 г борош-
на, 100 г мелених горіхів, жовт-
ків, солі та 200 мл молока. Обе-
режно знизу вгору перемішати 
зі збитими білками. Спекти з тіс-
та на маслі маленькі млинці. По-
ловину млинців намастити си-
ром, зверху викласти малину і 
накрити рештою млинців. Гото-
ві млинці викласти на тарілку і 
подавати до столу.

Ірландські млинці 

ПОТРІБНО: для тіста - 
склянка борошна, склянка мо-
лока, 3 яйця, 2 ст. ложки топле-
ного масла, цукрова пудра, щіп-
ка кориці, мускатний горіх, тро-
хи рому, сіль. Масло для смажен-
ня, цукор і лимон для прикраси.

ПРИГОТУВАННЯ: заміси-
ти з усіх інгредієнтів тісто для 
млинців.  За густиною воно по-
винно бути схоже на сметану. 
У сковороді розігріти масло і 
спекти тонкі млинчики. Поси-
пати їх цукром, скласти гіркою 
і прикрасити часточками лимо-
на. Подавати гарячими.

Млинці з картоплі  
з бринзою 

ПОТРІБНО: 4 картоплини, 2 
яйця, дві-три цибулини, борош-
но, олія, бринза, за бажанням - 
солодкий перець. 

ПРИГОТУВАННЯ: карто-
плини очистити, натерти на 

дрібній тертці й трохи посо-
лити. Через кілька хвилин від-
тиснути, змішати з двома яйця-
ми, натертою невеликою цибу-
линою і з такою кількістю бо-
рошна, щоб тісто мало консис-
тенцію густої сметани. З отри-
маного тіста смажити млин-
ці з обох боків на сковороді на 
олії. Бринзу потрібно змішати з 
підрум'яненою на олії цибулею. 
В начинку можна додати солод-
кий перець. На готові млинчи-
ки покласти тонкий шар по-
дрібненої бринзи, після чого їх 
згорнути і подавати до столу 
теплими. 

«Товсті» млинці 
ПОТРІБНО: 250 мл молока, 

3 ст. ложки олії (або 40 г роз-
топленого вершкового масла), 
1 яйце, 4 ст. ложки цукру, 1 ч. л. 
розпушувача, 1/4 ч. л. солі, 170 
г борошна.

ПРИГОТУВАННЯ: зміша-
ти в мисці молоко, яйця, масло 
і цукор. Злегка збити вінчиком 
або міксером. Борошно, сіль і 
розпушувач просіяти і дода-
ти в молочно-яєчну суміш. До-
бре розмішати до однорідної 
маси. Розігріти сковороду і ви-
пікати млинці. Важливо: сково-
роду не варто змащувати мас-
лом, а млинці необхідно пере-
вертати відразу, як на поверхні 
з'являться бульбашки. На один 
млинець знадобиться близь-
ко 2 ст. ложок тіста. Подавати 
млинці можна з різними топін-
гами - медом і горіхами, клено-
вим сиропом або джемами. 

Райдужні млинці 
ПОТРІБНО: 2 склянки бо-

рошна, 100 мл молока, 200 мл 
знежиреного кефіру, 2 яйця, 
2 ст. ложки цукру, ¼ склянки 
вершкового масла (розтопле-
ного), 2 ч. ложки пекарського 

порошку, 1 ч. ложка соди, ½ ч. 
ложки солі.

ПРИГОТУВАННЯ: у великій 
мисці змішати борошно, цукор, 
розпушувач, соду і сіль. Окре-
мо збити яйця, кефір, молоко і 
розтоплене масло. Поступово 
з'єднати рідкі та сухі інгредієн-
ти, добре перемішати. Тісто роз-
ділити на 7 рівних частин і по-
фарбувати харчовими барвни-
ками. До речі, можна також ви-
користовувати натуральні барв-
ники: сік буряка і моркви, напри-
клад. Сковороду змастити мас-
лом і випікати млинці приблиз-
но по 2 хвилини з кожного боку.

Кукурудзяні млинці

ПОТРІБНО: фундук – 100 
г, кукурудзяне борошно – 4 ст. 
ложки, пшеничне борошно – 
200 г, цукор – 2 ст. ложки, роз-
пушувач – 1 ч. ложка, яйце – 2 
штуки, молоко – 100 мл, верш-
кове масло – 200 г, сіль.

ПРИГОТУВАННЯ: перемо-
лоти  фундук та змішати його 
з кукурудзяним та пшеничним 
борошном, додати цукор, роз-
пушувач та сіль. Збити яйця і 
додати їх до сухої суміші. Посту-
пово додавати до суміші моло-
ко та розтоплене вершкове мас-
ло. Ще раз все перемішати та 
смажити млинці на добре розі-
грітій пательні.

Сирні млинці 

ПОТРІБНО: мука – 1 склян-
ка, молоко – 1.5 склянки, сир 
твердий – 150 г, яйця – 2 штуки, 
1 пучок петрушки, розпушувач 
– 1 ч. ложка, цукор – 1 ч. ложка,  
сіль – 1 ч. ложка, олія – 1 ст. лож-
ка, масло вершкове – 50 г, час-
ник – 1 зубчик. 

ПРИГОТУВАННЯ: натерти 
сир на дрібній тертці. Помити 
петрушку та дрібно нарізати її. 
Просіяти борошно та подрібни-
ти часник у часникодавці. Далі 
збити міксером яйця з сіллю та 
цукром. Долити в цю масу тро-
хи підігріте молоко та перемі-
шати все. Потім додати борош-

но і розпушувач, ще раз збити 
суміш. Додати сир, часник, по-
дрібнену зелень і влити олію. 
Ще раз добре перемішати мік-
сером і посмажити млинці.

Гречані млинці 
ПОТРІБНО: молоко – 500 

мл, борошно гречане – 200 г, бо-
рошно пшеничне – 150 г, олія – 
1 ст. ложка, сіль – 0,5 ч. ложки, 
яйця – 2 шт., бекон – 50 г, твер-
дий сир – 200 г, гриби – 100 г.

ПРИГОТУВАННЯ: збити 
блендером молоко, борошно та 
олію. Додати дрібку солі. Під-
смажити млинці. Поки млинець 
гарячий, посипати його твер-
дим сиром. Можна також по-
класти всередину смажені гри-
би та бекон, сформувавши з 
млинця конвертик.

Шоколадні млинці  
(з бананами і ківі) 

ПОТРІБНО: ківі – 3 шт., ба-
нани – 2 шт., холодна вода – 3/4 
склянки, холодне молоко – 3/4 
склянки, борошно пшеничне 
просіяне – 1 склянка, яйця – 3 
шт., сіль – 1/4 ч. ложки, мас-
ло вершкове розтоплене – 3 ст. 
ложки, олія для змащення ско-
вороди, какао – 1 ст. ложка, сме-
тана – 150 г, цукор – 50 г. 

ПРИГОТУВАННЯ: змішати 
яйця з сіллю, додати воду, моло-
ко, борошно, какао і розтоплене 
масло. Знову добре переміша-
ти, щоб не було грудочок. Сма-
жити млинці з двох боків. Пара-
лельно підготувати фрукти: по-
чистити ківі і банан, нарізати 
їх довгими соломинками. Зби-
ти сметану з цукром та змасти-
ти цією масою млинці. Всереди-
ну помістити ківі та банан та за-
горнути млинець. 

Млинці на кефірі 
ПОТРІБНО: нежирний ке-

фір – 2 склянки, борошно – 2 
склянки, яйця – 2 шт., 2 ст. лож-
ки олії, дрібка солі, цукор. 

ПРИГОТУВАННЯ: перемі-
шати кефір, яйця, борошно, 
сіль і цукор. Тим часом кинути 
в склянку окропу 1/2 ч. ложки 
соди, швидко розмішати і ви-
лити в тісто. Залишити суміш, 
попередньо перемішавши її, на 
5 хвилин. Далі додати до тіста 
2-3 ст. ложки олії. Перемішати і 
смажити млинці.

оригінальні рецепти 

млинців
Масляна - одне з найпопулярніших свят у народній культурі. У цей період 

навіть ті, хто дотримується церковного календаря, з задоволенням 
печуть млинці. Насправді ж Масляна - це остання підготовча седмиця 

Великого Посту. Тобто, святкування починається в останній тиждень 
перед Великим Постом і закінчується Прощеною неділею.

Масляна в 2019 році почалася в понеділок, 4 березня, і триватиме 
до неділі. У цей період прийнято веселитися і добре наїдатися 

перед Великим постом, який передбачає значні обмеження в їжі. 
Найпопулярнішою стравою, як ми вже згадували, є млинці. Якщо 

ви хочете, щоб млинці зіграли ще й обрядову роль, тобто - сприяли 
поліпшенню вашого добробуту, їх слід щедро приправити маслом – 

символом достатку. Крім того, вони обов'язково повинні бути круглої 
форми. Млинець на Масляну – символ Сонця, що дає життя та їжу. 
Спробуймо на вибір не тільки класичні млинці,  

але й зовсім несподівані варіанти.

Масниця-2019:МасницяМасницяМасниця-2019:-2019:-2019:-2019:-2019:-2019:
оригінальні рецепти оригінальні рецепти оригінальні рецепти оригінальні рецепти оригінальні рецепти оригінальні рецепти оригінальні рецепти оригінальні рецепти оригінальні рецепти оригінальні рецепти оригінальні рецепти оригінальні рецепти оригінальні рецепти оригінальні рецепти оригінальні рецепти оригінальні рецепти оригінальні рецепти оригінальні рецепти оригінальні рецепти 

млинцівмлинцівмлинцівмлинців
оригінальні рецепти 

млинців
оригінальні рецепти оригінальні рецепти 

млинців
оригінальні рецепти оригінальні рецепти 

млинців
оригінальні рецепти оригінальні рецепти 

млинців
оригінальні рецепти 

млинцівмлинцівмлинцівмлинцівмлинцівмлинцівмлинців
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ДО УВАГИ ПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ. ПрАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ» ПОВІДОМЛЯЄ:
Телефони Контакт-центру ПрАТ «Тернопільгаз»:
(0352) 51-99-04, 097-051-99-04  (Київстар), 
095-051-99-04 (Vodafone)

Оскільки розрахунковим періодом є календарний місяць, то за період від дати по-
дання показника до його закінчення об’єм природного газу буде визначено розрахун-
ковим методом згідно з вимогами Кодексу газорозподільних систем. 

У разі невідповідності розрахункового показника фактичному його уточнення 
можна здійснити після 5-го числа місяця, що наступає за розрахунковим.

У зв’язку з численними зверненнями побутових 
споживачів, яким довелось зіткнутись з 
незручностями при зверненні в «Особистий кабінет» 

та Контакт-центр для передачі показників лічильників 
газу в період з 01 по 05 лютого 2019 року, ПрАТ 
«Тернопільгаз» повідомляє, що зазначені сервіси для 
передачі показників лічильників працюють безперервно, 
тобто подати фактичний показник лічильника можна і 15-
го, і 20-го числа поточного місяця.

Гірка звістка про передчасну смерть сколихнула наші колек-
тиви:  27 лютого, на сорок третьому році життя пішов від нас 
у засвіти Андрій Кобель – дорогий  син,  коханий чоловік, лю-
блячий тато, хороший друг, досвідчений бухгалтер, християнин 
і справжній українець.

Народився 29 січня 1977 року в Тернополі. Освіту економіс-
та отримав у Тернопільській академії народного господарства. 
До 2012 року працював податковим інспектором, головним дер-
жавним податковим ревізор-інспектором, заступником началь-
ника управління оподаткування юридичних осіб  Державної по-
даткової інспекції. У травні 2012 року продовжив трудову діяль-
ність на підприємстві “Тернопільгаз”, а з 2015 року — головним 
бухгалтером ТОВ “Тернопільоблгаз”. 

Щоденною працею Андрій Миколайович  утвердився як взі-
рець висококваліфікованого спеціаліста, вмілий керівник, який 
дуже добре знав свою роботу, бачив перспективу, вмів організу-
вати роботу бухгалтерії підприємств. Дуже уважно ставився до 
службових і особистих проблем кожного працівника.

... І враз його не стало. Якось раптово зупинилося любляче 
серце, залишився незведеним фінансовий баланс, без якого Ан-
дрій Миколайович   не уявляв роботи бухгалтерії, обірвалася не-
виведена до кінця формула ще такого молодого життя... 

Не вистачає слів, щоб передати смуток, який чорним крилом 
торкнувся не лише рідних і близьких, а й усіх тих, хто знав, пова-
жав, цінував Андрія Кобеля. Полум’я болю обпікає душу від дум-
ки, що ніколи не буде його поряд з рідними. Не почують його му-
дрої поради, не відчують надійної підтримки, не побачать щиро-
го погляду й теплої усмішки колеги по роботі. Усі, кому пощасти-
ло працювати з цією чудовою людиною, поважали і любили його 
не лише за високий професіоналізм, а й за уміння бути мудрим 
і наполегливим, вимогливим і тактовним, принциповим і шано-
бливим одночасно. Нестерпний біль і невимовна туга не поки-
дає усіх, хто знав цього глибоко віруючого, щиро закоханого в 
життя чоловіка. 

Нехай земля буде йому пухом, а Господь дарує вічне життя 
у Царстві Небеснім. Зі щирою скорботою і світлою пам’яттю...

Колективи ТОВ “Тернопільоблгаз”  
та ПрАТ “Тернопільгаз” висловлюють 
щире співчуття  рідним та близьким   

з приводу непоправної втрати - смерті    
Андрія Миколайовича КОБЕЛЯ.

Первинна нерухомість:  
які квартири обирають франківці

Нерухомість в Івано-
Франківську завжди 
в топі запитів серед 

містян та приїжджих. А з 
приходом весни наступає 
і нова хвиля попиту на 
первинному ринку, - 
зазначають експерти. 
Проаналізувавши 
кількість укладених 
угод за останній рік, 
Аналітичний центр Blago 
developer підготував 
рейтинг найбільш 
популярного житла за 
площею та кількістю 
кімнат.

Незмінним лідером в Івано-
Франківську є двокімнатні 
квартири площею до 70м.кв. 
Їм належить 50-53% продажів. 
Покупці обирають затишні мі-
крорайони міста, де житлові 
комплекси мають власну вну-
трішню інфраструктуру. Важ-
ливим чинником також є зруч-

на транспортна розв‘язка. Тому 
свої впевнені позиції трима-
ють житлові комплекси, роз-
міщені у мікрорайонах Івано-
Франківська: “Містечко Собор-
не”, “Паркова Алея” та “Comfort 
Park”.

У центральній частині міс-
та двокімнатні квартири та-
кож користуються значним по-
питом. Фаворитом серед 2-кім-
натних квартир є житловий ра-
йон Manhattan.

Своєрідний ажіотаж за 
останні півроку розгорнувся 
довкола нерухомості бізнес-
класу, що будується у центрі 
міста. Житлові комплекси Main 
House та Авторський відкрива-
ють цілком нове бачення жит-
тя у центрі міста, чим і підігрі-
вають цікавість інвесторів.

Однокімнатні кварти-
ри – популярний сегмент, яко-
му належить 35-38% прода-
жів. Лідерами за попитом стали 
ЖК “Паркова алея” та смарт-

квартири у сучасному районі 
Manhattan.

На третьому місці – кварти-
ри, площею від 80 м.кв. Це три-
кімнатні квартири у ЖК Парко-
ва Алея, Соборне, Comfort Park, 
класичних будинках у сучасно-
му Районі Manhattan.

15-17% продажів належить 
елітним апартаментам площею 
від 65м.кв. Особливістю еліт-
ного житла є локація в елітних 
комплексах з повною інфра-
структурою, вільне плануван-
ня, неперевершений вид, най-
вища якість, а у пентхаусах на-
віть можливість облаштуван-
ня шести- та семикімнатних 
квартир. У комплексі елітних 
апартаментів Parus інвестори 
мають повну свободу у вибо-
рі планування та безліч дизай-
нерських рішень щодо органі-
зації простору у пентхаусах.

Отже, статистика твердить 
про широкий спектр запитів на 
первинному ринку, а вибір ін-
вестора, зазвичай, залежить від 
життєвих обставин та пріори-
тетів. Тому франківські забудов-
ники мають хороші перспективи 
для розвитку та можливість ви-
ходу на всеукраїнський ринок.

Купити квартиру в Івано-
Франківську на вигідних умо-
вах можна у ЖК Паркова Алея, 
Comfort Park, “Містечко Собор-
не”, Manhattan, комплексі еліт-
них апартаментів і пентхаусів 
Parus від будівельної компанії 
“Blago developer”.

- професора кафедри міжна-
родної економіки;

- старшого викладача ка-
федри обліку та економіко-
правового забезпечення агро-
промислового бізнесу.

Вимоги до кандидатур на по-
саду: науковий ступінь доктора/
кандидата наук.  

Термін подання документів – 
один місяць з дня опублікування 
оголошення. 

Перелік документів, які пода-

ються на ім’я ректора універси-
тету: заява про участь у конкур-
сі; особовий листок з обліку ка-
дрів; автобіографія; засвідчені в 
установленому порядку копії до-
кументів про вищу освіту, наукові 
ступені і вчені звання; список на-
укових та навчально-методичних 
праць і винаходів.

Додаткова інформація щодо 
основних функціональних 
обов'язків, розміру та умов опла-
ти праці надається кадровою 

службою. (Працівники ТНЕУ для 
участі у конкурсі подають зая-
ву на ім'я ректора, оновлений 
список наукових та навчально-
методичних праць).

Документи надсилати за 
адресою: ТНЕУ, вул. Львівська, 
11, м. Тернопіль, 46020. Де-
тальніше з умовами конкур-
су можна ознайомитись у вче-
ного секретаря ТНЕУ за тел. 
(0352) 47-50-62.

Тернопільський  національний  економічний університет  
IV рівня акредитації відповідно до Закону України  

«Про вищу освіту» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
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Потрібні 
охоронці

Вахта. Київ. 
Житло надаємо 
безкоштовно.

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

Вітаємо! 
Працівників Почаївського 

психоневрологічного будинку-інтернату - 
іменинників березня!

Валентину Сімору, Валерія 
Луцюка, Людмилу Репельську, 

Зінаїду Шляпську, 
Тетяну Барабаш 
з Днем народження!

Усіх Вас вітаєм від щирого серця,
Нехай Вам спокійно й заможно живеться.
Хай успіх доводить до самих зірок
І не відстає ні на мить, ні на крок.
 З повагою, колектив Почаївського психонев-

рологічного будинку-інтернату

Вітаємо!
25 років у нашому храмі 

Успіння Пресвятої Богородиці 
в селі Городище Козівського 

району несе службу 
псаломщик-дяк 
Олег Галай. 

Завжди привітний, усміхнений, 
в пошуках нових церковних 

піснеспівів.
Тож нехай Господь примножить Вашу пра-
цю і благословить сім’ю – дружину Лесю, 
синочків Богдана і Володю. Щедрих вро-
жаїв у церковному служінні! 
Нехай вітання це, що йде від серця.
Вам радість в день цей принесе.
Те, що зробили Ви, навіки не зітреться.
Тож щиро дякуєм за все.
Щоб зло далекими стежками обминало,
А успіх супроводжував усюди і завжди,
Щоб життєва доля розквітала
Без клопотів, печалі і журби.

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

Вітаємо!
Напровесні зустрічає 

День народження 
щирий товариш і 

чудовий колега  
 Володимир 

Володимирович 
Янец

з Тернополя!
Вітаємо Вас зі святом,
Хай життя буде багатим:
На здоров’я і на силу,
І на доленьку щасливу!
На яскраві довгі роки –
Без турбот і без мороки.
На прибутки і достаток,
На фінансовий порядок.
На тепло і розуміння,
Щирих друзів і везіння. 
На круїзи при погоді,
Відпочинок на природі.
Словом, на усе прекрасне,
На постійне й своєчасне!
Хай Господь в опіці має,
Завжди й скрізь оберігає!

 З повагою – колеги.

Вітаємо!
 Люблячу дочку, чуйну матусю, прекрасну бабусю, найкращу 

в світі свекруху 
 Марію Ярославівну 

Шелінгович
із  золотим ювілеєм!

Бажаєм добра на життєвій стежині
І пригорщі повні здоров’я й краси,
І світлої долі, завжди молодої,
І в нинішній день, і в майбутні часи.
Хай доля дарує довгого віку,
Відпустить здоров’я міцного, добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,
Багато в ній буде любові й тепла. 
Хай радість приносить кожна хвилина,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай Бог посилає щастя, спокою і миру
На многії і благії літа! 

З любов’ю - мама Ганна, чоловік Ігор, син Андрій з дружиною 
Олею, син Володимир з дружиною Марійкою та внуком Мак-

симком, свати та сім’я Пшоняків.  

 Вітаємо!
Парафіяни церковного 

хору, спільнота «Матері 
в молитві» вітають 

псаломщика-дяка
 Олега Галая 

з 25-річчям служіння у храмі 
Різдва Пресвятої Богородиці 

села Плотича Козівського 
району.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, му-
дрості, духовних і тілесних сил,  благо-
получчя, бадьорості духу на довгі роки, і 
всього  доброго, світлого не тільки сьогод-
ні, але і на кожен день, щоб виконувати ве-
лику милість, дану від Господа: трудитися 
в храмі і прославляти ім’я Його святе.
Бажаємо Вам наснаги і сили,
Хай в душі панують спокій, мир, добро,
Щоб Ви довго Господу служили
І в житті щоб горя не було!
Ми просимо в Бога Вам років без ліку,
Здоров’я міцного і щастя довіку!

Вітаємо!
Любого онука, дорогого синочка, 

доброго братика і похресника
Сергія Костюка

з Вікнин на Збаражчині
з 10-річчям!

Хоч десять років за плечима,
Ти – маленька ще дитина.
Зичим скоро виростати,
Приклад з гарних людей брати.
Любий Сергійку, ти – наша втіхо,
Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху.
Щоб радість і щастя Тебе обняли, 
Щоб ангели Божі Тебе берегли. 
Доля Твоя буде нехай гарна й світла,
Килимком барвистим нехай завжди квітне!
Хай Господь обдаровує ласкою,
Щоб життя Твоє стало казкою!

З любов’ю - бабуся Ольга, хресний Михайло з дружи-
ною Мирославою, мама, тато, братик Ваня і вся 

велика родина. 

Вітаємо!
Любого онука, гарного і доброго 

похресника та братика
Сергія  Костюка

з маленьким ювілейчиком!
Неповторних десять років,
Виповнилося Тобі,
Як великих десять кроків
У прекрасному житті.
Щастя, радість хай дарує
Сонечко із неба,

Перший успіх хай крокує
Поряд біля Тебе! 
Рости на щастя таткові й матусі,
На радість своїм дідусям, бабусям,
Хай тобі всміхається 

доленька ясненько,
Бог оберігає ласкаве серденько!
З любов’ю - бабуся Ніна, дідусь Володя, 

хресна мама Лариса, дядько Саша, 
братик Стасик.

Вітаємо!
Дорогу донечку, 

люблячу 
братову і сестру, 

турботливу 
внучку і 

племінницю
Оксану 

Григорівну 
Гушпет

з Вікнин на Збаражчині
з Днем народження!

Чудова дата, вік прекрасний,
Щоб відчувати смак життя,
Бажання здійснювати власні,
Плекати світлі почуття!
Твоя зоря на небосхилі
Яскраво й сильно так горить,
Хай Сам Господь благословляє
Твій кожен крок і кожну мить!
Хай щастя сонцем усміхається

 і доля сповнює теплом,
Усе омріяне збувається,
Й дорога стелиться добром!
Хай Матір Божа скрізь охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає

На многії і благії літа!
З любов’ю - братова Оксана з 

чоловіком Віктором і дітьми, 
мама Марія з чоловіком Миколою, 
бабуся Надя, брати Іван і Михайло 

з сім’ями, тьотя Тоня з сім’єю і вся 
велика родина.

Вітаємо!
Дорогу донечку, найкращу у світі внучку

Марію Олександрівну Колісник 
із с. Котюжини Збаразького району

 із 25-річчям!
Хай сонце надії в літа молодії
Несе Тобі світло й тепло,
Хай збудуться мрії і сни голубії,
А щастя щоб вічним було!
Хай друзів вірнеє плече
Підтримує в скрутну хвилину,
Ріка удачі хай тече 
В Твою життєвую долину.
Хай родить успіх в ній щодня,
Хай здійснюються мрії й плани,
І хай підтримує рідня,
І будь завжди-завжди кохана! 
Щоб Ти кожної миті відчула
Богородиці щиру опіку,
Господь нехай з неба дарує
Радість, здоров’я і довгого віку!

Мама Галя, тато Вітя, бабуся Марія.

Вітаємо! 
Колектив та адміністрація 

ФГ «Вікторія-92»
 вітає своїх працівників –

 іменинників березня
Ярослава Лішнянського, 

Івана Полиняка, а також 
заступника голови 
Олександра Пеляка 

з Днем народження!
Прийміть від нас вітання щирі,
Бажаємо щастя, спокою, миру.
Хай сонечко сяє промінням ласкавим,
Життя буде гарним, веселим, яскравим.
Чого забажаєте – нехай у вас буде,
Нехай і надалі шанують вас люди,
Хай зорями радість вас осипає,
Природа здоров’ям міцним наділяє!  
Хай успіх доводить до самих зірок
І не відстає ні на мить, ні на крок! 

Вітаємо!
Колектив Козівського РС 

та ДПРЧ-18 УДСНС України у 
Тернопільській області вітають 
своїх працівників – іменинників 

березня  
 Володимира 

Курила, Володимира 
Яворського, 

Володимира Федула, 
Миколу Ободінського 

з Днем народження!
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час, 
У цю прекрасну березневу днину 
Вітання щирі ви прийміть від нас. 
Хай доля шле Вам лиш добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!  

Магнітні бурі у березні

Відразу чотири магнітні 
бурі очікуються в 
березні 2019 року. 

Також за словами фахівців 
Лабораторії рентгенівської 
астрономії Сонця ФІАН, на 
Землі очікується ще майже 
10 магнітних коливань.

Потужна магнітна буря накриє 
Землю 18 березня, при цьому не-
спокійна геомагнітна ситуація по-
чнеться вже 14 березня. Про це 
повідомляє Лабораторія рентге-
нівської астрономії Сонця ФІАН. 
При цьому період до 14 березня 
повинен бути спокійним. 16, 28, 29 
березня відбудутья  магнітні бурі 
середньої інтенсивності. 19, 21, 22 

березня очікують потужний спалах 
на Сонці.

У дні магнітних бур значно під-
вищуються ризики для здоров'я 
людей. Особливо вразливими в 
такі періоди вважаються нервова і 
серцево-судинна системи. Можуть 
відбутися різкі зміни емоційної 
активності, в тому числі апатія, на-
пади головного болю, зниження 
працездатності, неуважність, стом-
люваність, сонливість. У цей час 
метеочутливим людям рекомен-
дується уникати перенапруження, 
більше відпочивати, не пити алко-
голь і дотримуватися дієти. Крім 
того, експерти радять у ці дні про-
водити більше часу на свіжому по-
вітрі і уникати стресів.

Вітаємо! 
Любу сестричку, дорогу куму 

Олесю Пилипович 
з Кременця

з Днем народження!
Молодість Твоя хай не минає,
Разом з нею – радість, доброта,
Хай вічним гостем в Твоїм домі будуть
Затишок, мир і теплота.
Хай кожен день дарує свято,
А доля сипле в ноги ніжний цвіт,
Живи успішно, радісно, багато
Ще сто щасливих і безхмарних літ!
Берег спокою нехай зігріває,
Горе завжди стороною минає!
Хай світлою буде життєва дорога,
Опіки і ласки від Господа Бога!

З любов’ю – сестри Іванна і Марія з родинами, 
куми Олег та Інна з Теребовлі.  




