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Тел.: +38 (068) 364-08-54

у Тернопільській та 
Чернівецькій областях.
Вимоги до кандидатів: досвід роботи на аналогічній по-
саді, наявність посвідчення тракториста.
В обов’язки входить  експлуатація, обслуговування і дріб-
ний ремонт сільгосптехніки.
Компанія гарантує: офіційне працевлаштування, вчас-
ну виплату заробітної плати, проживання в гуртожит-
ку, а також постійно проводить навчання та підвищен-
ня кваліфікації по  роботі з усіма видами техніки, яка є на 
підприємстві.
Місце роботи: 
- с. Шимківці Тернопільської обл. 
- м. Заставна Чернівецької обл.

ПП «Західний Буг»
запрошує на роботу

Зарплата – 
25000 грн

+38 (050) 411 95 93
+38 (050) 434 69 00

трактористів-машиністів

ня кваліфікації по  роботі з усіма видами техніки, яка є на 

- с. Шимківці Тернопільської обл. 
- м. Заставна Чернівецької обл.

ПрАТ "Тернопільський кар'єр"

Одне з найбільших  
підприємств Тернопільщини, 
що входить в трійку лідерів 
видобування вапняку 

Заробітна плата конкурентна!

Тел. (096) 81-90-155 (Юлія)

шукає працівника для роботи 
на новому гусеничному  

екскаваторі 
Caterpillar 336 D2L. 

Триває набір слухачів на курси підготовки до 
вступних випробувань до коледжів ТНЕУ та ЗНО

Тернопільський національний економічний університет 
оголошує набір слухачів на підготовчі курси. Запрошує-
мо на навчання учнів  9-10-их класів загальноосвітніх за-
кладів для підготовки до вступних випробувань до коле-
джів ТНЕУ та зовнішнього незалежного оцінювання.

Адреса: вул. Львівська, 11а, к. 501-А, м. Тернопіль.
Телефон для довідок:  (0352) 53-95-92, (096) 274-49-83

Форма підготовки – денна.
Упродовж навчання слухачі матимуть змогу поглибити 

свої знання з таких дисциплін:
 українська мова та література
 математика
 історія України
Слухачі курсів займатимуться у вихідні дні.

5  
стор.Зеленський-Порошенко: хто служитиме народу?

Магнітні бурі 
у квітні

Магнітна буря в Україні 
очікується ближче до 
середини цього місяця - 
12 квітня. Але можливі 
протягом квітня й 
геомагнітні коливання, які 
вплинуть на самопочуття 
людей. 

Експерти прогнозують їх 
на 7, 16, 18 і 22 і 25 квітня.

У дні магнітних бур 
і коливань не варто 
втомлюватись на роботі, 
необхідно висипатись, 
правильно харчуватися і 
займатися спортом.
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Без перебільшення, таких 
можливостей та ресурсів 
для розвитку громад, 

які надала реформа, в історії 
України ще не було.

Як усе починалося
До початку реформи дуже часто ке-

рівники на місцях були обмежені у по-
вноваженнях і залишалися сам на сам 
з проблемами і викликами. І без необ-
хідних ресурсів. Децентралізація до-
корінно змінила систему, адже її суть 
-  передати в руки людей важелі впли-
ву на місцеву владу і запровадити сис-
темні зміни в управлінні державою.

Володимир Гройсман, тоді ще віце-
прем`єр, був ініціатором і головним 
рушієм децентралізації 5 років тому. 
Заради втілення цієї реформи в жит-
тя чинний очільник Уряду і прийшов 
працювати в Кабінет Міністрів Украї-
ни. Розпочати реформу Гройсман на-
магався ще за часів роботи вінниць-
ким міським головою, але тоді в Києві 
його не почули. Вже потрапивши до 
Уряду, Гройсман переконав своїх колег 
та Президента підтримати децентра-
лізацію.

Спочатку було нерозуміння,  кри-
тика і навіть саботаж  на різних рівнях. 
Адже людям  було важко пояснити, що 
таке децентралізація та для чого вона 
потрібна. 

«Коли ми розпочинали реформу, за-
вжди запитували, що таке децентра-
лізація, що таке реформа місцевого 

самоврядування? Зараз можливо по-
яснити - це нова дорога, якісна інфра-
структура, новий шкільний автобус, 
нова школа або дитячий садочок, нове 
підприємство. Це відсутність необхід-
ності кожному з вас їздити в район 
або область. Це правильна побудована 
система управління і розподіл фінан-
сових ресурсів для кожного українця, – 
ось що є децентралізація», -  зазначив 
Володимир Гройсман, Прем’єр-міністр 
України.

Нова якість життя 
для кожного 

Зараз ми бачимо: децентраліза-
ція дала людям поштовх для змін та 
згуртувала людей. Це реальний шлях 
до підвищення якості повсякденного 
життя мешканців кожного села, сели-
ща чи міста.

Сьогодні в Україні створено 876 
об’єднаних громад, які отримали по-
вноваження, ресурси, землю у кому-
нальну власність від держави. Суттєво 
зросли доходи місцевих бюджетів: з 
68,6 млрд  грн у 2014 році до 234 млрд  
у 2018 році. Завдяки підтримці з боку 
держави у регіонах ремонтують шко-
ли і садочки, лікарні, місцеві дороги, 
водогони, енергоефективні котельні і 
зони відпочинку в громадах. За 4 роки 
за державні кошти збудовано понад 
5000 об`єктів!

«Нам вдалося створити умови, при 
яких громади отримали нові інстру-

менти та можливості. Ми зробили 
серйозні кроки вперед – і це тільки по-
чаток, – сказав Володимир Гройсман. 
– Сьогодні можливості децентраліза-
ції ще невикористані. Ідеологія рефор-
ми в тому, аби створити нову якість 
життя людей – в освіті, медицині, пи-
таннях безпеки – у всьому, що нас ото-
чує».

Великогаївська 
громада:  секрет успіху

На Тернопільщині об’єднаними те-
риторіальними громадами охоплено 
уже 57% населення. У нас створено 49 
ОТГ,  які самостійно вирішують, куди 
направляти кошти. 

Великогаївська громада об’єднує 
14 населених пунктів У кожному з них 
маленькими кроками здійснюються 
реальні справи та уже помітні кон-
кретні результати.

«Держава надала більше можли-
востей людям на місцях. А ми, зі свого 
боку, зрозуміли, що маємо самі опікува-
тися своєю територією та брати від-
повідальність за її розвиток. Ми ство-
рили громаду у 2015 році,  і за цей час 
реалізовано багато проектів. Що тре-
ба людям, щоб відчути зміни? Насампе-
ред - інфраструктура і дороги. Тому ми 
почали з ремонту  доріг та освітлен-
ня. Сьогодні капітально відремонту-
вали вуличне освітлення у всіх  селах 
громади, відремонтовано практично 
всі дороги, що з'єднують села громади 

з її центром», - розповів Олег Кохман, 
голова Великогаївської  об`єднаної те-
риторіальної громади. 

За його словами, головне досяг-
нення реформи – наближення послуг 
до громадян. У жовтні 2018 року у 
громаді запрацював ЦНАП у форматі 
«Прозорий офіс». На його будівництво 
спрямували майже 2 млн. грн. Тут жи-
телі громади можуть отримати 130 ад-
міністративних та соціальних послуг. 
А недавно відкрили сучасну амбула-
торію загальної практики – сімейної 
медицини. На її будівництво витрати-
ли понад 10 млн. грн.  Вона буде обслу-
говувати жителів 5 населених пунктів 
громади

«Люди бачать і відчувають різни-
цю, що було колись, а що стало за роки 
громади. Але всі ці проекти ми може-
мо реалізовувати завдяки коштам, 
які завдяки реформі децентралізації 
залишаються на місцях. Так, за три 
роки в інфраструктуру громади вкла-
дено 80 млн грн. І половина цих коштів 
залишилася у бюджеті. Відчувається 
підтримка з боку Уряду, зокрема Воло-
димира Гройсмана, який  розпочав цю 
реформу в 2014 році»,- каже Олег Кох-
ман.

Амбітна мета Уряду
Децентралізація має стати незво-

ротною,  і об‘єднання громад має за-
вершитись до 2020 року. Тоді 100% 
українців відчують переваги реформи 
і оцінять нову якість життя 

«Децентралізацію потрібно захи-
щати і перейти до нового етапу ре-
форми – на рівні Конституції України. 
Це дасть можливість не залежати 
від меркантильних і вузькопартій-
них інтересів будь-якого політика. Це 
наше спільне завдання. У 2020 році ми 
маємо провести чергові місцеві ви-
бори на новій територіальній основі. 
Країна має бути об’єднана і згуртова-
на об’єднаними, ефективними і само-
достатніми громадами», - зазначив 
Прем’єр-міністр України Володимир 
Гройсман.

5 РОКІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: 
що дала реформа жителям Тернопільщини

1 квітня минає 5 років з початку децентралізації 
в Україні. Перші результати  реформи вже відчу-
ли і жителі Тернопільщини: у громадах будують 
нові дороги, встановлюють освітлення вулиць, 
капітально ремонтують та відкривають нові за-
клади соціальної інфраструктури. А ще вдалося 
повернути до життя навіть такі території, де, 
здається,  час зупинився ще в 90-х. 

«Попереду у нас багато справ, які 
будемо вершити», - Богдан Яциковський

В останній день першого 
весняного місяця Україна і 
у прямому, і в переносному 

значенні цього слова перейшла 
на новий час. Перший тур 
виборів президента яскраво 
продемонстрував прагнення 
українців до радикальних змін 
у своїй країні. 

- В умовах найгострішої за всю іс-
торію нашої незалежності політичної 
конкуренції, чисельних порушень ви-
борчого законодавства та банальної 
скупки голосів виборців, наша ради-
кальна команда та її лідер зуміли до-
нести до людей переваги масштабних 
перетворень в Україні на благо кожно-
го українця, - переконаний керівник 

територіальної організації Радикаль-
ної партії Олега Ляшка, депутат облас-
ної ради Богдан Яциковський.

У цьому контексті він відзначив, що 

результати голосування на Тернопіль-
щині значною мірою віддзеркалюють 
велике розчарування людей у владі, у 
її здатності соціально захищати свій 
народ, будувати економічно сильну 
країну. Натомість, ґрунтовну альтерна-
тивну до провладної програми Олега 
Ляшка 31 березня підтримали більше 
15 відсотків виборців Лановецького, 
більше 10 відсотків Кременецького, 
Збаразького, і Підволочиського райо-
нів. В загальному на п’яти виборчих 
округах нашої області за  лідера Ради-
кальної партії віддали свої голоси май-
же сім з половиною відсотків тих, хто 
прийшов на виборчі дільниці. 

- Я щиро дякую всім краянам, ко-
трі сумлінно виконали свій грома-

дянський обов’язок та взяли участь 
у виборах нового президента. Щиро 
вдячний кожному виборцю, хто пові-
рив нам і обирав серцем. Кожен голос 
відданий за Олега Ляшка - це голос за 
майбутнє країни. Також дякую всім і 
кожному з команди Радикальної пар-
тії з обласного і районних штабів за 
злагоджену роботу. Віримо, що попе-
реду на нас чекає багато добрих справ, 
які будемо вершити. Адже керуємося 
конкретними діями, поставивши собі 
за мету забезпечити гідне життя для 
українців. Переконані: успіх недале-
кого майбутнього - будувати теперіш-
нє своїми руками, - наголосив Богдан 
Яциковський.

Наталія НАЗАР.
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«21 квітня ми обираємо Верховного 
Головнокомандувача. 21 квітня ми обираємо 
майбутнє», – Президент Петро ПОРОШЕНКО

 

Віктор ОВЧАРУК: «Жителі  
найвіддаленішого села 

матимуть доступ до 
найкращих лікарів»

Центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф Тернопільської 
обласної ради впроваджує 

надання екстреної медичної допомоги  з 
використанням телемедицини.

 З цією метою в центрі встановлене спеціальне те-
леметричне обладнання UNET для прийому та аналізу 
ЕКГ по каналах мобільного зв'язку, з використанням 
мережевих технологій (Інтернет, GPRS) від бригад 
екстреної (швидкої) медичної допомоги, оснащених 
сучасним спеціальним електрокардіографом ЮКАРД 
100. В апаратах ЮКАРД 100 вбудована система пере-
дачі ЕКГ з допомогою звичайних телефонних ліній і 
мобільного зв’язку.

Телеметричне обладнання з програмним забезпе-
ченням Центру та два електрокардіографи отримані 
від спонсора, який побажав залишитись невідомим. 
Три апарати закуплені за кошти обласної ради, ще два 
апарати придбали Великогаївська та Хоростківська 
громади для потреб мешканців громад.

Таку апаратуру встановили і у Вигоді Борщівсько-
го району – одному з найвіддаленіших від обласного 
центру сіл.

«Впровадження екстреної медичної допомоги  на 
території області з використанням засобів телеме-
тричного обладнання для забезпечення віддаленої ви-
сококваліфікованої ЕКГ-діагностики надасть людям, 
які живуть у сільській місцевості, доступ до найкра-
щих обласних лікарів. Коли фельдшер приїде у село до 
хворого, зможе зробити йому кардіограму на місці. Він 
може сумніватись, чи варто везти пацієнта до лікарні, 
тому одразу передає кардіограму до фахівця, який од-
разу  починає його консультувати. Для цього потрібно 
мати сучасний кардіологічний комплекс, який забезпе-
чує віддалену висококваліфіковану ЕКГ-діагностику. З 
допомогою такого обладнання можна здійснити якісну 
реєстрацію електрокардіограми, її передачу для аналі-
зу і віддаленої консультації спеціаліста, незалежно від 
місця знаходження пацієнта і медичного працівника.

Завдяки використанню інноваційних технологій 
процес встановлення точного діагнозу кожного паці-
єнта значно спрощується, оскільки консультація екс-
перта у віддаленому режимі тепер можлива. Як наслі-
док - зменшення смертності людей і кількості нових 
захворювань, а також збільшення кількості людей, які 
підлягають моніторингу після перенесених хвороб», - 
зазначив голова обласної ради Віктор Овчарук. 

Президент України 
Петро Порошенко 
впевнений, що 

протягом найближчих 
п’яти років будуть 
завершені усі 
фундаментальні 
зміни, започатковані в 
попередні п’ять років.

«Однак, не слід розрахову-
вати, що перемога вже у нас в 
кишені. Щоб її забезпечити, за-
раз з сьогоднішньої хвилини 
нам потрібна тотальна мобі-
лізація всіх українських патрі-
отів. Сама по собі перемога не 
прийде. Тотальна мобілізація 
всіх, хто бореться за Україну, 

відкинувши всі політичні за-
барвлення, відкинувши всі 

образи, можемо об’єднатися», 
- підкреслив Президент.

Глава держави зазначив, що 
в тому числі об’єднатися мож-
на з тими кандидатами, які 
стоять твердо на патріотичній 
проукраїнській платформі і за-
раз не потрапили в другий тур. 
«Кожний голос від держав-
ницьких сил, голос кожного 
українця – на вагу золота. Це 
моє звернення до мешканців 
західних і центральних облас-
тей, і тих, хто проживає в схід-
них областях, але знає, що таке 
український прапор і україн-
ський тризуб», - підкреслив 
він.

За словами Президента, ми 
різні, але всі ми хочемо кращо-

го майбутнього для нашої дер-
жави.

«Тому я зараз дуже прошу 
вашої підтримки. Але йдеть-
ся більше, ніж про конкрет-
не прізвище. 21 квітня ми не 
тільки обираємо Президента. 
21 квітня ми обираємо Верхо-
вного Головнокомандувача. 21 
квітня ми обираємо майбутнє. 
Ми обираємо, якою бути Укра-
їні», - підкреслив Петро Поро-
шенко.

«І якою бути Україні – зале-
жить від кожного», - наголосив 
Президент.

Він також подякував своїй 
команді.

«Понад 4 мільярди гривень з державного 
бюджету залучила Тернопільщина на 
реалізацію проектів», – Степан БАРНА

Державний фонд регіонального 
розвитку - одне із джерел фінансування 
проектів, які реалізовуються на 

Тернопільщині. Крім нього, маємо ще 
субвенцію з державного бюджету на 
розвиток інфраструктури ОТГ та субвенцію 
на соціально-економічний розвиток окремих 
територій. 

За словами голови Тернопільської ОДА Степана Бар-
ни, щороку надходження з цих субвенцій збільшується, 
що дозволяє реалізовувати ще більше важливих про-

ектів для нашого краю та для жителів Тернопільщини. 
Зокрема, за останні чотири роки Уряд виділив 4,2 

млрд. грн. державної підтримки регіонального розви-
тку. Ці кошти склали:  

* 502,2 млн. грн. - ДФРР
* 347,2 млн. грн. - інфраструктура ОТГ
* 2 млрд. 644 млн. грн. - автомобільні дороги
* 46,2 млн. грн. - житло сиротам та ветеранам
* 38,3 млн. грн. - Нова українська школа
* 51,5 млн. грн. - шкільні автобуси
* 223,5 млн. грн. - сільська медицина
* 318,6 млн. грн. - соціально-економічний розвиток.

Неправильно припаркувався – плати штраф
Впродовж двох місяців 

вулиці Тернополя 
патрулюють інспектори 

з паркування, які штрафують 
порушників правил зупинки 
та паркування транспортних 
засобів. 

З початку року інспектори з 
паркування винесли понад 530 по-
станов про адміністративні право-
порушення, 66% з яких уже сплаче-

ні. Найбільшу кількість порушень 
правил паркування інспектори ви-
явили на бульварі Тараса Шевченка, 
вул. Живова, вул. Пирогова, на пере-
хрестях вулиць Князя Острозького- 
Тараса Шевченка та Грушевського-
Словацького.

Інформацію про автомобіль та 
обставини, під час яких інспектора-
ми з паркування було виписано по-
станову, можна дізнатися на сайті 

http://inspector.rada.te.ua/ у розділі 
"Постанови", ввівши номер постано-
ви та номер транспортного засобу. 

В управлінні муніципальної ін-
спекції наголошують, що при сплаті 
штрафів необхідно вказувати ті рек-
візити, що зазначені у постанові про 
адміністративне правопорушення, 
оскільки при сплаті коштів на будь-
який інший рахунок, постанова вва-
жається не виконаною.
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Чи здатен Зеленський 
бути реформатором?
Коротка відповідь: ні. І ось чому.
Американський політолог Самуель 

Гантінгтон якось написав, що револю-
ція – це легше, ніж реформи. Революція 
– це про руйнування речей ззовні – й 
кожен може зробити це, від селянина з 
косою і робітника з молотком до інте-
лектуала з револьвером. Реформи – це 
складніше – значно складніше, тому що 
це про зміни речей зсередини.

Реформатори – люди, які прагнуть по-
кращити систему існуючих політичних, 
соціальних, економічних і культурних ін-
ституцій, водночас будучи частиною цієї 
самої системи. А радикальні реформато-
ри – це ті, хто хоче модифікувати існуючі 
інституції до такого рівня, аби змінити 

систему, частиною якої є вони самі. Жод-
на реформа, тим паче радикальна, не є 
легкою. Обом типам реформаторів необ-
хідно мати п’ять характеристик.

По-перше, мати глибокі знання про 
існуючу систему інституцій. 

По-друге, реформаторам та ра-
дикальним реформаторам необхідно 
знати гравців – як тих, що обіймають 
керівні посади всередині системи ін-
ституцій, що реформуються, так і тих, 
які мають владу завдяки своїм статкам, 
контактам чи керівним позиціям поза 
межами формальних урядових інсти-
туцій.

По-третє, реформаторам і ради-
кальним реформаторам необхідно 
мати чітке розуміння того, які зміни 
та яких інституцій вони налаштовані 
здійснити. 

По-четверте, реформаторам та ра-
дикальним реформаторам необхідно 
мати щось на кшталт бази, яка біль-
шою чи меншою мірою підтримує їх 
бачення. 

Насамкінець, реформатори, а осо-
бливо радикальні реформатори, пови-
нні бути виверткими. 

Чи відповідає цим 
критеріям Зеленський?

Боюсь, що не зовсім.
Він вочевидь не має глибоких знань 

про існуючу українську систему ін-
ституцій. Так само не розуміє він і як 
працюють урядові інституції. Зверніть 
увагу, що в цьому немає його провини. 
Бо він, врешті-решт, шоумен і комік за 
професією, і я переконаний, що він знає 
усе від А до Я у своєму шоуменстві та 

комедіях.
Зеленський вочевидь не має бази 

всередині системи – бо якщо і має, то 
це Коломойський, який навряд чи впи-
сується у здатність Зеленського боро-
тись з олігархами та корупцією. 

Шанси Зеленського стати будь-
яким видом реформатора нікчемні. 
Хіба що ви вірите в те, що абсолютно 
нічого не змінилось на краще в Украї-
ні з часів 2014 року, й тоді Зеленський 
може лише все погіршити. Він або зу-
пинить реформи в цілому, або закине 
країну в той вид адміністративного 
хаосу, на який лише здатен недосвідче-
ний президент. Чи може Україна дозво-
лити собі таку помилку?

Олександр МОТИЛЬ, професор 
політології Ратгерського універ-

ситету, США. "Новое время"

На вибори й до церкви 
На Західній Україні виборці традицій-

но активізовуються після церковної від-
прави. В обід явка стрімко зростала. На 
Тернопільщині участь у голосуванні взяли 
536 107  мешканців. 

Cередній показник активності жителів 
Тернопільщини на виборах Президента – 
66,1%. Це більше, аніж загальна явка ви-
борців в Україні – 62,8%.
Порошенко чи Зеленський?

Тернопільщина у трійці облас-
тей, разом із Львівщиною та Івано-
Франківщиною, де чинний Президент  у 
першому турі випередив конкурентів. У 
Тернопільській області він здобув перемо-
гу в усіх виборчих округах. Однак відрив 
від суперників виявився незначним. 

За даними ЦВК за підсумками обробки 
100% протоколів, Порошенка у Тернопіль-
ській області підтримало 24,36% вибор-
ців. Найбільше за нього проголосувало на 
заході області у виборчому окрузі №165 з 
центром у Зборові – більше 26%. Наймен-
ше – в окрузі №164 з центром у Збаражі – 
близько 21%. 

Другі місця у виборчих округах на Тер-
нопільщині поділили Анатолій Гриценко 
та Юлія Тимошенко. 

Лідера всеукраїнських перегонів у 
першому турі Володимира Зеленсько-
го на Тернопільщині підтримали лише 
14,67% виборців. Найбільше голосів він 
набрав в окрузі №163 з центром у Терно-
полі – 16,75%. Найменше – в окрузі №165 
– 12,68%.

Плутанина у списках 
та інші порушення

Загалом від початку голосування і ста-
ном на 24.00 31 березня підрозділи поліції 
Тернопільщини зареєстрували 53 повідо-
млення про ймовірні порушення вибор-
чого законодавства. Понад половина з них 
– в обласному центрі.

Найбільше звернень, 12, надійшло від 
тих, хто не знайшов себе у списках ви-
борців. Також у поліції зареєстрували 7 
звернень щодо непорозумінь із членами 
дільничних виборчих комісій. Було 6 по-
відомлень про несвоєчасне відкриття ви-
борчих дільниць, стільки ж - повідомлень 
про виявлення незаконної агітації, пооди-
нокими були звернення щодо нетверезих 
членів комісії, втручання у роботу членів 
дільничних виборчих комісій та інших.

Окрім того, правоохоронці отримали 
одну заяву про підкуп виборців у Монасти-
риському районі, проте даний факт, як за-
значили у відомстві, не підтвердився.

- О 17:25 до працівників місцевого від-
ділення поліції зателефонував невідомий і 
розповів, що в одному з сіл на вході в при-
міщення дільниці роздають по тисячі гри-
вень і просять проголосувати за одного з 
кандидатів, - розповіли деталі в поліції. 
– Правоохоронці встановили особу заяв-
ника. Ним виявився 33-річний мешканець 
району. Правоохоронці виїхали за його 
місцем проживання та поспілкувалися з 
ним. Чоловік перебував у стані алкоголь-
ного сп’яніння та пояснити свої дії не зміг. 
Щодо порушника склали адмінпротокол 

за появу в громадських місцях у п’яному 
вигляді та завідомо неправдивий виклик 
спецслужб. 

Окрім того, до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань за порушення таємниці 
голосування внесено відомості за двома 
фактами, задокументованими у Тернополі 
та Підволочиському районі. Зокрема, по-
ліція розпочала кримінальну справу щодо 
тернополянина, який зробив селфі з бюле-
тенем. Сфотографуватися молодий чоло-
вік вирішив на одній із виборчих дільниць 
Тернополя в кабінці для голосування. 
Фото виклав в соцмережу, де продемон-
стрував, за кого із кандидатів в президен-
ти віддав свій голос. 

Громадські спостерігачі серед пору-
шень найчастіше вказували на спроби 
голосувати без паспортів, зокрема у се-
лах, і неточності в списках виборців. Не-
поодинокими були випадки, коли люди, 
прийшовши на дільницю, не могли знайти 
там свого прізвища. У Тернополі на одній з 
дільниць в списку виборців навіть вияви-
ли прізвище загиблого телеведучого Ігоря 
Пелиха. 

На іншій дільниці, як розповів дирек-
тор Центру суспільних досліджень «Поліс» 
Ігор Процик, стався конфуз з розшифру-
ванням ініціалів. 

- У списку фігурувала, умовно кажучи, 
Вікторія Іванівна, а прийшов Віктор Івано-
вич. Зважаючи на те, що прізвище було од-
накове і збігалася дата народження, члени 
комісії прийняли рішення дати можливість 
чоловікові проголосувати, – розповів він.

Курйози на виборах: 
на дільницю на танці 

На дільницю замість дискотеки нама-
галися прорватися двоє горе-тусовщиків із 
Гусятинського району. Випадок стався піз-
но ввечері у неділю в селі Оленівка. Там по-
ліцейські затримали двох чоловіків, 1985 

та 1987 років народження. З’ясувалося, 
що після розпивання спиртного вони ви-
рішили піти до клубу на танці. У цей час 
в будинку культури працювала виборча 
дільниця, яку саме замкнули для підрахун-
ку голосів.  

- Чоловіки, підійшовши до приміщен-
ня, всередині побачили світло, але двері 
виявилися зачиненими. Вони стукали, аби 
їх пустили на дискотеку, а коли до них ніх-
то не вийшов, хлопці розбили рукою вікно 
та втекли. За кілька хвилин на місце події 
прибув наряд поліції. Під час спілкування 
з хуліганами з’ясувалося, хлопці виріши-
ли, що після закриття виборчої дільниці в 
клубі мали бути танці, – повідомили в по-
ліції.

За попередньою інформацією, в крові 
порушників виявилося понад два проміле 
алкоголю. Чоловіків притягнули до адмін-
відповідальності за дрібне хуліганство. 

Примітно, що навіть на дільницях 
люди вагалися, за кого голосувати. За ін-
формацією Ігоря Процика, на виборчій 
дільниці у Тернополі замінили бюлетень 
одному з виборців, бо він, на його думку, 
поставив помітку не там, де вважав пра-
вильним. А одному з кандидатів на інфор-
маційних плакатах намалювали ріжки.

Без системних порушень
Серед інших порушень, які фіксували 

на Тернопільщині, – наявність незаконної 
агітації. Політичну рекламу, якою були 
обклеєні білборди вздовж автошляхів об-
ласті, так і не встигли повністю зняти до 
голосування.

Загалом же системних порушень, які 
поставили б голосування під загрозу, на 
Тернопіьщині не було. Про це заявили і в 
поліції, і громадські спостерігачі.

Як і за кого голосуватиме Тернопіль-
щина та Україна в другому турі – стане ві-
домо вже 21 квітня.

Чи може Зеленський 
стати реформатором?
Комік Володимир Зеленський лідирує у виборчих рейтингах України 
і може стати її наступним президентом. Деякі аналітики вважають, 
що Зеленський – це єдиний шанс країни на реформи, і що він може 
виявитися тим, хто здатен зруйнувати стару систему.

Спроби голосувати без паспорта, 
плутанина в списках і кримінал за селфі
Про те, як пройшли вибори Президента на 
Тернопільщині, кому віддавали перевагу 
мешканці та курйози – читайте у нашій добірці.
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Як голосувала Україна?
Участь у цьогорічних виборах прези-

дента взяли 18 мільйонів 579 тисяч 263 
виборців. Загалом в Україні налічується 
26 мільйонів 770 тисяч 419 осіб, що мо-
жуть голосувати. Тобто пішли на вибори  
62,72 відсотки українців. Це більше, аніж 
у 2014 році. Тоді проголосували 59,48 від-
сотків виборців.

Порівняно з минулими президент-
ськими виборами, цього разу виборчу ак-
тивність знизили Тернопільщина, Івано-
Франківщина та Рівненщина.

Чинний президент Петро Порошенко 
здобуває перемогу лише у трьох облас-
тях: Тернопільській, Івано-Франківській і 
Львівській. Лідер ВО «Батьківщина» Юлія 
Тимошенко - лише на Івано-Франківщині. 
«Опоблоківець», екс-регіонал Юрій Бойко 
- фаворит перегонів на Луганщині та До-
неччині. Художній керівник студії «Квар-
тал 95» Володимир Зеленський лідирує у 
всіх інших регіонах.

До першої десятки (у виборчих бю-
летенях було 39 кандидатів) увійшли: 
Володимир Зеленський, Петро Порошен-
ко, Юлія Тимошенко, Юрій Бойко, Анато-
лій Гриценко, Ігор Смешко, Олег Ляшко, 
Олександр Вілкул, Руслан Кошулинський, 
Юрій Тимошенко.  

Несподівано проголосували військо-
ві, які несуть службу у зоні проведення 
Операції об’єднаних сил на Донбасі. За 
даними, які  оприлюднив журналіст Юрій 
Бутусов, бійці ООС віддали свої голоси 
майже порівну за чинного президента По-
рошенка - 11,6 тисяч голосів та шоумена 
Зеленського - 11,3 тисячі. 

Феноменом виборів став Ігор Смешко, 
за якого проголосували шість відсотків 
українців. Як пише «Українська правда», 
ще півроку тому мало хто згадував про 
існування керівника СБУ часів Леоніда 
Кучми.

У другому турі виборів за посаду по-
змагаються Володимир Зеленський, який 
набрав більше 30 відсотків голосів вибор-
ців, і Петро Порошенко з майже 16 відсо-
тками. Вибори відбудуться 21 квітня.  

Кого підтримала 
діаспора?

За кордоном працює 101 виборча 
дільниця. Лідером голосування серед діа-
спорян на закордонному виборчому окру-
зі, за підсумком першого туру, став Петро 
Порошенко, йдеться на сайті ЦВК. Його 
підтримали майже 40 відсотків українців, 
які проживають у 53 країнах. А в Австра-
лії, Ірландії, Нідерландах, Норвегії, Таїлан-
ді, США та Швейцарії за Порошенка від-

дали голоси майже 60 відсотків виборців. 
Друга позиція у Володимира Зелен-

ського. Він лідирує у 17 країнах: Грузії, 
Киргизстані, Латвії, Білорусі, Вірменії, 
Туркменістані, Польщі, Сербії, Словаччи-
ні, Чехії та Угорщині, а також у Республіці 
Конго, Королівстві Йордан, Катарі, Перу, 
Бразилії та Кубі.

Проросійському Юрію Бойку біль-
шість виборців симпатизують у Молдові 
та в Естонії. Дивує позиція «естонських» 
українців, які живуть в країні Євросоюзу. 

У першому турі виборів президен-
та-2019 явка на закордонних дільницях 
суттєво впала, порівняно з виборами 
2014 року, написав у «Фейсбуці» міністр 
закордонних справ Павло Клімкін. Тоді 
на закордонних виборчих дільницях про-
голосували майже 73 тисячі українців. У 
першому турі цього року - трохи більше 
53 тисяч. У відсотковому вимірі різниця 
явки склала 27,4 відсотки.

Що каже світ?
У світі, особливо західному, кандидати 

в президенти багато спілкуються з ви-
борцями і не відмовляються від інтерв’ю. 
Чимало українських кандидатів на поса-
ду глави держави також слідували цьому 
правилу. Технічним кандидатам у цьому 
не було потреби. А ось містер Зе таємниче 
мовчав. 

Закордонний політикум (мова не про 
Росію) достеменно не знає, чого очікува-
ти від Володимира Зеленського, якщо він 
стане переможцем виборчих перегонів. 
Втішає те, що на Заході перший тур вибо-
рів в Україні визнали демократичними та 
вільними. 

«Не дивлячись на те, що можуть бути 
окремі проблеми, в цілому все вказує на 
те, що це - демократичні вибори», - заявив 
спецпредставник Держдепартаменту 
США з питань України Курт Волкер.

За словами голови делегації Європар-
ламенту із спостереження за виборами 
Даріуша Росаті, перший тур виборів був 
конкурентним, оскільки жоден кандидат 
не міг бути чітко визначений як ймовір-
ний переможець.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель 
привітала Петра Порошенка з виходом у 
другий тур президентської кампанії, за-
явили у прес-службі глави держави.

У Канадській Місії Спостереження 
CANADEM заявили, що вибори в Україні 
відбулись вільно і чесно.

Представник групи спостерігачів за 
виборами від Парламентської Асамблеї 
Ради Європи Март ван де Вен зазначив: 
виборчий процес в Україні було організо-
вано на високому рівні та без обмежень 
для учасників процесу. Лише наявність 

технічних кандидатів «не сприяє демо-
кратії». Представник Парламентської 
Асамблеї НАТО Міхал Щерба висловив 
переконання, що «Україна йде шляхом де-
мократичних змін».

В ОБСЄ визнали законність першо-
го туру президентських виборів в Украї-
ні. Почесний президент парламентської 
асамблеї Ілка Канерва наголосив: грома-
дяни мали можливість вільного волеви-
явлення, а самі вибори назвав конкурент-
носпроможними.

Світові медіа те, що у другий тур про-
ходять чинний президент Петро Поро-
шенко та актор Володимир Зеленський 
пояснюють недовірою українців до по-
літиків і цікавляться: хто ж буде сміятися 
останнім?

Зокрема, за словами експертів видан-
ня «Bloomberg», проголосувавши за Зе-
ленського, українські виборці висловили 
недовіру до чинної влади і політиків за-
галом. 

«Іndependent» пише: «Кампанія Зе-
ленського зосереджувалася на незадово-

леності виборців владою та зверталася до 
молодіжної аудиторії... Нове використан-
ня телесеріалу та соцмереж протиставля-
лося багатьом більш жорстким технологі-
ям, які використовували інші кандидати».

«Agence-France Presse» зазначає: полі-
тичний досвід Зеленського обмежувався 
роллю очільника держави у телесеріалі. 
Тим не менш, зараз йому вдалося обігна-
ти чинного президента Порошенка та ви-
бити з перегонів Юлію Тимошенко. Якщо 
актор виграє другий тур у квітні, він «ста-
не за штурвал однієї з найбідніших країн 
Європи».

ВВС назвало боротьбу за лідерство Зе-
ленського його прагненням перетворити 
сатиричний телесеріал «Слуга народу» у 
реальність. Він розірвав шаблони «пра-
вильної» передвиборчої агітації: не про-
водив жодних мітингів і майже не давав 
інтерв’ю.

Німецьке видання «Spiegel» намага-
ється знайти відповідь на запитання: хто 
ж таки буде сміятися останнім. 

«The Telegraph» акцентує на тому, що 
Зеленський не обіцяє знижувати ціну на 
газ або приводити Україну до Євросою-
зу. Він просто говорить: 
«Подивіться на мене, я 
крутий хлопець, я не по-
літик».

Бюлетені у каструлі, 
п’яний голова комісії і голосування 

за довіреністю
Курйозні випадки під час виборів Президента

У неділю, 31 березня, під час голосування на виборчих дільницях України 
було доволі весело. До прикладу, як повідомили в ЦВК, двоє спостерігачів по-
билися за право зафіксувати порушення законодавства. 

 "У Сумській області виборець намагався винести з дільниці бюлетень, він 
його намагався винести в роті. Члени комісії це побачили, і прямо з рота ви-
тягли. Пояснити свої дії він не зміг", – розповів заступник голови Центральної 
виборчої комісії Євген Радченко. Найкумедніший випадок мав місце на Дні-
пропетровщині: за відсутності сейфу бюлетені на дільниці склали у здоровен-
ну каструлю. Її, щоправда, "опечатали" й примотали кришку мотузкою. У тому 
ж регіоні замість сейфу використали і звичайний холодильник. 

"Пологова" дільниця потрапила у поле зору журналістів тому, що одна з 
місцевих породіль в останній момент перед пологами встигла виконати свій 
громадянський обов’язок. А відразу після голосування народила дівчинку.

І знову про сейф з бюлетенями. На Львівщині його так ретельно запечата-
ли, що зранку 31-го не змогли відкрити. Довелося йти по "болгарку". Операція 
з відкриття сейфа була проведена настільки ювелірно, що жоден з бюлетенів 
не постраждав, повідомляють спостерігачі.

На виборчій дільниці у Вашківцях на Чернівеччині  виборець помилково 
взяв зі столу членів ДВК разом із бюлетенем один із листків списку виборців і 
вкинув його у скриньку для голосування, - повідомляє «Опора». 

На Полтавщині члени комісії не пускали виборця в кабінку для голосуван-
ня через те, що той мав при собі сумку. Голова комісії викликала поліцію, проте 
проголосувати виборцю таки вдалось.

В Дніпрі, у виборчому окрузі №28 спостерігач ОПОРИ зафіксувала видачу 
бюлетеня за довіреністю. Жінка отримала виборчий бюлетень за себе. А також 
надала виборчій комісії нотаріально завірену довіреність та отримала бюле-
тень за свою дочку. Пояснила, що вона наразі знаходиться на лікуванні за кор-
доном. За законом, це порушення. Людина може проголосувати лише особисто. 

Зеленський-Порошенко: 

хто служитиме 
народу?   

Дехто з кандидатів на пост президента і їхні штаби до результатів 
голосування під час першого туру, які вони отримали, не були готовими. 
Та й суспільство сприйняло ці відсотки неоднозначно. Несподіванки, 
розчарування, злість… Емоційно на підсумки перегонів реагують політики, 
експерти, ЗМІ. Що вже казати за соціальні мережі… 

Ольга ЧОРНА.
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Усі пацієнти - в 
електронному реєстрі

- Епідситуація із захворюванням 
на туберкульоз на Тернопільщині за-
лишається складною і непередбачува-
ною, - зазначає Михайло Буртняк, за-
ступник головного лікаря обласного 
протитуберкульозного диспансеру. – З 
одного боку ми реєструємо зниження 
захворюваності з року в рік в середньо-
му на 10 відсотків, а з іншого - більшає 
хворих з деструктивною (запущеною) 
та бацилярною (пацієнт виділяє тубер-
кульозну паличку і є небезпечним для 
людей) формами. Це насторожує і свід-
чить про те, що хворих у нас своєчасно 
не виявляють.

Серед людей, у яких діагностують 
туберкульоз, переважають соціально-
незахищені верстви населення. Зокре-
ма 53,6% з них – непрацюючі, 18,9% - 
робітники і службовці, 8 % - учні, 2,6% 
- особи без постійного місця прожи-
вання, 0,9% - особи, що повернулися з 
місць позбавлення волі. Серед вперше 
зареєстрованих хворих 15,8% - особи, 
які зловживають алкоголем, 1,4% - спо-
живачі ін’єкційних наркотиків. 

- Особливо нас турбує те, що в об-
ласті продовжується реєстрація випад-
ків мультирезистентного туберкульозу 
(недуга, стійка до медпрепаратів) - 87 
випадків у 2018 році та ко-інфекції (по-
єднання туберкульозу з  ВІЛ-СНІД) – 34 
випадки , - додає Михайло Буртняк. – 
До речі, на Тернопільщині від туберку-
льозу найнижчий показник смертності 
в Україні. Разом з тим, втішного мало. 
Адже, якщо у 2017 році померло 45 
осіб, то минулого, 2018, - 65 хворих. І це 
- насторожує. Серед померлих 87,7%- 

чоловіки, 78,5% - люди працездатного 
віку, 13,2% - люди до 40 років, 24,6% - 
до одного року спостереження. У 9 ви-
падках діагноз поставлено посмертно. 

За словами Михайла Буртняка, всі 
люди, які хворіли на туберкульоз, вне-
сені в електронний реєстр, тож у будь-
який час лікарі можуть простежити 
схеми лікування, обрати найефектив-
ніший варіант. 

Більше уваги 
для груп ризику

Дуже важливо вчасно реєструвати 
хворих на туберкульоз. В Україні 24 
відсотки таких пацієнтів не виявляють 
вчасно. 

- У повному об’ємі не ведеться робота 
з групами підвищеного ризику, - зазна-
чає Світлана Мадич, заступник головно-
го лікаря з амбулаторно-поліклінічної 
роботи. - Це ВІЛ-інфіковані особи, осо-
би, які контактують з хворими, курці, 
ті, що зловживають алкоголем і вжи-
вають наркотики, безробітні, без ви-
значеного місця проживання, ті, що 
перебувають за межею бідності та інші. 
Виявлення туберкульозу – це, насампе-
ред, завдання сімейного лікаря. Тому 
важливо, щоб ці фахівці діагностували 
недугу вчасно. 

Симптоми, які мають насторожити: 
кашель, що триває більше двох тижнів, 
підвищена температура, що не спадає 
понад тиждень, утруднене дихання, 
біль у грудях, поганий апетит, слаб-
кість, втрата ваги, підвищене потови-
ділення, кровохаркання, швидка втом-
люваність. 

Туберкульоз не оминає і дітей. Що-
правда, в нашій області найнижчий 
показник в Україні. Минулого року за-

хворіло 4 дітей і один підліток. Наймо-
лодшій дитині - 3 роки. 

- Масова туберкулінодіагностика від-
ходить в минуле. Вона недоцільна.  Осо-
бливої уваги як серед дітей, так і серед 
дорослих потребують групи ризику: 
діти контактні, які часто хворіють, мали 
в минулому позитивну пробу Манту. Рі-
вень туберкулінодіагностики у 2018 році 
становив 13 відсотків. Цей препарат за-
купляють за кошти місцевого бюджету. 
Тому дуже важливо насамперед вико-
ристати його для дітей з групи ризику. 
Це дасть найкращий результат. 

Фтизіатричну службу 
реорганізують, а хворі 
лікуватимуться вдома

Всесвітня організація охорони 
здоров'я (ВООЗ) вперше оголосила ту-
беркульоз кризою охорони здоров'я в 
1993 році. А у 2018 році визнали лік-
відацію туберкульозу глобальним прі-
оритетом. Експертна група заявила: 
якщо світ інвестує у низку заходів 10 
мільярдів доларів щороку, включаючи 
дослідження та розробки, цільову про-
філактику та високу якість діагности-
ки, хвороба за 25 років зникне. 

Як же побороти туберкульоз? На-
саперед, це швидка діагностика, ви-
явлення груп ризику, тобто людей, які 
перебувають у контакті з хворими, та 
розробка нових ефективних вакцин. 
Сьогодні все більше хворих лікують 
амбулаторно. Медики переконані: вдо-
ма одужання настає значно швидше. З 
другого півріччя 2019 року в Україні за-
планований перехід на амбулаторне лі-
кування хворих на туберкульоз. Кошти 
сімейним лікарям за супровід хворих з 

туберкульозом виплачуватиме Націо-
нальна служба здоров’я України.

- Всі протитуберкульозні препарати 
пацієнти отримають безкоштовно, - за-
значають у тубдиспансері. – Навіть для 
лікування побічних реакцій ми цього 
року отримуємо ліки. 

Взагалі, фтизіатричну службу об-
ласті чекає багато змін.

- Кількість хворих з кожним роком 
зменшується. Тому до кінця року плану-
ємо на близько 75 відсотків скоротити 
ліжкомісця, - розповідає Вадим Рудик, 
головний лікар Тернопільського облас-
ного протитуберкульозного диспан-
серу. – У зв’язку з прийнятою на рівні 
держави концепцією розвитку фтизіа-
тричної служби, протитуберкульозних 
диспансерів з наступного року в Україні 
не буде. Їх реорганізують у єдині в об-
ласті фтизіопульмонологічні центри. 
Інші протитуберкульозні заклади, які 
ми маємо в області – санаторії, дит-
садки, дитячі інтернати, диспансерно-
поліклінічні відділення у Чорткові і 
Кременці будуть закриті і перепрофі-
льовані в інші медустанови. Зокрема, 
є варіант, що приміщення у Чорткові і 
Кременці перепрофілюють у хоспіси, 
адже ці міста стануть центрами госпі-
тальних округів. У такий спосіб праців-
ники наших відділень матимуть роботу. 

У протитуберкульозному диспан-
сері переконані, такі зміни виправдані 
і дадуть можливість ефективніше ви-
користовувати мож-
ливості закладу і його 
висококваліфікованих 
працівників. 

ТУБЕРКУЛЬОЗ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ: 
хворих меншає, але випадки складнішають

24 березня - Всесвітній день боротьби з туберку-
льозом. У 2018 році на цю недугу на Тернопільщині 
захворіло 349 осіб, серед них четверо дітей. За рік 
від недуги померло 65 людей. Як за 25 років подо-
лати епідемію туберкульозу у світі, чому все більше 
хворих лікуються вдома, які зміни чекають фтизі-
атричну службу області, розповіли під час прес-
конференції в обласному тубдиспансері. 

Юля ТОМЧИШИН.

Жителі 
Тернопільщини 
підписали 

746 351 декларацію 
про вибір сімейного 
лікаря, що становить 
71 % від усього 
населення області. 
Середній показник 
по Україні - 62%. 
Найбільшу кількість 
декларацій серед 
районів області уклали 
у Бережанському–30 
840 (77%), 
Монастириському–20 
578 (76%) та 
Гусятинському–43 660 
(74%) районах.

Пацієнти, які користу-
ються урядовою програмою 
«Доступні ліки», з 1 квітня 
почнуть отримувати ліки від 
серцево-судинних захворю-
вань, діабету другого типу та 
бронхіальної астми за елек-
тронним рецептом. Отримати 
електронний рецепт можна 
лише у сімейного лікаря, те-
рапевта або педіатра, з яким 
у пацієнта підписана декла-
рація. У разі, якщо ви ще не 
обрали свого лікаря, деклара-
цію можна підписати під час 
найближчого візиту до лікаря 
і одразу ж отримати електро-
нний рецепт за програмою 
«Доступні ліки».

Запуск електронного ре-
цепта став можливий завдяки 
переходу програми «Доступні 
ліки» до Національної служби 
здоров’я України. Це дозволить 
пацієнтам отримувати ліки за 
рецептом у будь-якій аптеці в 
Україні, яка має договір з НСЗУ, 
без прив'язки до місцевості, де 
цей рецепт був виданий. Від-
так, програма стане ще доступ-
нішою для пацієнтів.

У квітні в медичних за-
кладах, де працюють сі-
мейні лікарі, терапевти та 
педіатри, планується завер-
шується перехідний період 
на нову модель фінансування 
за принципом “гроші йдуть за 

пацієнтом”. 
Усі, хто звернувся до сі-

мейного лікаря, терапевта або 
педіатра, отримають медичну 
допомогу.   Якщо пацієнто-
ві потрібен плановий огляд, 
електронний рецепт на “До-
ступні ліки” або інші послуги 
з переліку первинної медичної 
допомоги, лікар зможе його 
прийняти та укласти з ним де-
кларацію одразу на прийомі. 
Або якщо у нього вже достатня 
кількість пацієнтів - порадити 
укласти декларацію з іншим 
лікарем його Центру первин-
ної медико-санітарної допо-
моги. У випадку невідкладного 
стану пацієнтам, які не обрали 

свого лікаря або знаходять-
ся у відпустці чи відрядженні, 
сімейний лікар, терапевт або 
педіатр надасть безоплатно 
медичну допомогу. 

Кінцевого терміну підпи-
сання декларації не існує. Де-
кларацію з обраним сімейним 
лікарем, терапевтом або пе-
діатром можна підписати під 
час планового візиту у будь-
який час.

 Екстрена медична допомо-
га приїжджатиме на виклики 
до всіх пацієнтів, яким потріб-
на медична допомога, неза-
лежно від того, підписана де-
кларація з сімейним лікарем, 
терапевтом, педіатром чи ні.

МЕДИЧНА РЕФОРМА: що зміниться з 1 квітня
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Відповідно до Закону України "Про рибне гос-
подарство, промислове рибальство та охорону 
водних біоресурсів" від 08 червня 2011 року, Пра-
вил любительського і спортивного рибальства, 
затверджених наказом Держкомрибгоспу Укра-
їни від 15 лютого 1999 року № 19, зареєстрова-
них в Міністерстві юстиції України 28 квітня 1999 
року за № 269/3562, Порядку здійснення люби-
тельського і спортивного рибальства, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 
18 липня 1998 року, Правил промислового ри-
бальства в рибогосподарських водних об'єктах 
України, затверджених наказом Держкомрибгос-
пу України від 18 березня 1999 року № 33, зареє-
строваних в Міністерстві юстиції України 25 трав-
ня 1999 року за № 326/3619, з метою охорони та 
відтворення водних біоресурсів у природних ри-
богосподарських водних об'єктах Тернопільської 
області,

НАКАЗУЮ:
1.  Встановити період нерестуючої риби та ін-

ших водних біоресурсів з 01 квітня по 10 червня 
2019 року включно, на всіх рибогосподарських 
водних об'єктах, включаючи водойми, які знахо-
дяться в межах територій та об'єктів природно-
заповідного фонду Тернопільської області.

2.   Всі рибогосподарські водні об'єкти області, 
які знаходяться у зоні контролю Управління Дер-
жавного агентства рибного господарства у Тер-
нопільській області, включаючи водойми в межах 
територій та об'єктів природо-заповідного фон-
ду та водойми, які побудовані на руслах річок, на 
період нересту оголошуються нерестовищами (за 
виключенням водойм наданих в оренду суб'єктам 
господарювання, що здійснюють свою діяльність 
на умовах аквакультури), крім місць, спеціально 
визначених у додатку, де дозволяється аматор-
ський вилов риби однією поплавковою або до-
нною вудкою з одним гачком і спінінгом з берега.

3.   Заборонити у нерестовий період проведен-
ня у рибогосподарських водних об'єктах та в при-
бережних захисних смугах днопоглиблювальні, 

вибухові, бурові, сейсмологічні роботи, видобуток 
гравію та піщано-ракушкової суміші, а також за-
боронити пересування будь-яких плавзасобів, за 
винятком проходу фарватером, транзитного про-
ходу, виконання робіт по встановленню бакенів і 
у випадках надзвичайної потреби (шторм, туман, 
аварія, тощо) та крім суден спеціально уповнова-
жених органів, які здійснюють охорону водних бі-
оресурсів.

4.   Заборонити будь-яке рибальство на пе-
ріод нересту риби та інших водних біоресурсів у 
всіх рибогосподарських водних об'єктах (части-
нах водойм) області з природним відтворенням, 
включаючи водойми, які знаходяться в межах те-
риторій та об'єктів природно-заповідного фон-
ду, в тому числі наданих в оренду (крім виробни-
ків продукції аквакультури зареєстрованих в ор-
ганах рибоохорони) за винятком місць вказаних в 
додатку до цього наказу.

5.   Відділу іхтіології та регулювання рибаль-
ства, даний наказ довести до відома райдержадмі-

ністрацій, громадських об'єднань (УТМР) та опові-
стити через з'асоби масової інформації населення 
та зацікавленні підприємства, установи, організа-
ції про встановлення строків весняно-літньої за-
борони на лов риби та інших біоресурсів і про про-
ведення дво-тримісячника з їх охорони.

6.   Для задоволення потреб рибалок - люби-
телів дозволити аматорський вилов риби однією 
поплавковою або донною вудкою з одним гачком 
і спінінгом з берега у спеціально визначених міс-
цях, згідно з Додатком.

7.  Користувачам рибогосподарських водних 
об'єктів та громадським об'єднанням (УТМР) сис-
тематично вести спостереження за нерестом і ста-
ном на 1-е та 15-е числа кожного місяця подавати 
інформацію про хід нересту до органів рибоохоро-
ни та провести розмітку місць, де дозволено ви-
лов риби згідно з переліком, що додається.

8.   Контроль за виконанням наказу залишаю 
за собою. 

Начальник  управління В. М. Максимів.

Наказ про встановлення весняно-літньої заборони на лов риби та інших водних  
біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах Тернопільської області в 2019 році

ПЕРЕЛІК рибогосподарських водних об'єктів Тернопільської області, у яких дозволено любительсько-спортивний вилов риби 
 та інших водних біоресурсів у період нерестового періоду 2019 р.

НАЗВА 
РибогоСПоДАРСьКого 

ВоДНого об’єКТА
р. Дністер НПП 
"Дністровський каньйон"
р. Серет

р. Стрипа

р. Золота Липа
р. Збруч
р. гнізна
р. Циганка

р. горинь
р.Іква
р. Вілія
бережанське 
"Любительське" озеро
Збаразька міська водойма
Водойма с. Ст. Вишнівець, 
Збаразького району
Водойма с. базаринці, 
Збаразького району
Водойма с. Загороддя, 
Збаразького району
Водойма с. озерна, 
Зборівського району
Водойма м. Монастириська
Водойма "Підволочиська"
Водойма  
"Королівський міст",
(УТМР) с. Сапанів  
Кременецького району.
Водойма с. Козівка, 
Козівського району
Водойма "Збручанська",
Підволочиського району
Підгаєцький міський став
Водойма с. Романівка,
Теребовлянського району
Водойма с. Кам'янка,
Теребовлянського району
Водойма с. Ласківці, 
Теребовлянського району
Водойма смт. Микулинці, 
Теребовлянського району
Водойми №3  
та №5 у с. Мухавка,  
Чортківського району

МІСЦя ДоЗВоЛеНого АМАТоРСьКого ЛоВУ

• В межах населених пунктів борщі вського, бучацького, Заліщицького, Монастириського районів,  
   за винятком лівого берега с. городок, Заліщицького району (заборона вилову).
• 500 метрів від мосту біля с. Вертел ка, Зборівського району (заборона вилову) до мосту в с. Чернихів, Зборівського району по обидві сторони річки.
• Івачівська водойма - по лівому березі від малого підприємства Шб-1 в с. Малашівці, Зборівського району до греблі в с. горішній Івачів, Тернопільського району.
• 800 метрів від дамби Івачівської водойми (заборона вилову) до мосту між селами Великий глибочок - Плотича, Тернопільського району.
• 100 метрів вверх проти течії від пішохідного мосту гребного каналу по лівому березі (заборона вилову) 300 метрів вверх проти течії по лівому березі.
• Від останнього домогосподарства с. Пронятин, Тернопільського району 300 метрів вверх проти течії по правому березі.
• На ділянці по лівому березі водойми м. Тернопіль (Тернопільський міський став) від кута водойми в районі с. біла, Тернопільського району 200 метрова ділянка  
   до території водозабору "Тернопільводоканалу".
• Водойма м. Тернопіль (Тернопільський міський став) від бази К ДЮСШ з водних виді в спорту Тернопільської міської ради до пристані катера (не включаючи придаткову систему "Чайка4").
• На ділянці по правому березі водойми м. Тернопіль (Тернопільський міський став) від пристані катера на дальньому пляжі до пристані кооперативу "Ветеран".
• Від дамби водойми м. Тернопіль (Тернопільського міського ставу) до мосту біля с. Петриків, Тернопільського району.
• В межах с. Велика Лука, Тернопільського району.
• В межах населеного пункту смт. Микулинці, Теребовлянського району.
• На ділянці від останнього домогосподарства смт. Микулинці, Теребовлянського району до шляхового мосту в с. Налужжя, Теребовлянського району.
• На ділянці від шляхового мосту в с. Долина, Теребовлянського району до шляхового мосту в с. буданів, Теребовлянського району протяжністю 4500 м.
• Водойма с. Конопківка, Теребовлянського району.
• В адміністративних межах м. Чортків за винятком: 50 метрів вверх проти течії віл автомобільного мосту по вул. білецька;  
   100 метрів вниз за течією від автомобільного мосту по вул. Шопена бічна.
• Від останнього домогосподарства м. Чортків до автомобільного мосту в с. Угринь, Чортківського району.
• В межах бази відпочинку "Росинка" Заліщицького району.
• Від бази відпочинку "Колиба", Заліщицького району вниз по течії на відрізку 600 м.
• В межах населених пунктів м. Зборів, с. Футори,с.' Калинівка, с. Красна та с. Погрібці, Зборівського району.
• В межах населених пунктів Козівського, Теребовлянського та бучацького районів.
• В межах населених пунктів бережанського, Підгаецького та Монастириськога районів.
• В межах населених пунктів.
• Від шляхового мосту в с. Кровінка, Теребовлянського району до впадіння р. гнізна в р. Серет. 
• Від рятувальної станції вниз за течією по правому березі до греблі та від греблі вверх проти течії по лівому березі на відрізку 700 м. (включно із греблею)  
   в с. Мушкатівка, борщівського району.
• Від гідроспоруди "Дамба" в с. борсуки, Лановецького району до мосту біля РМЗ, що в м. Ланівці.
• Від початку с. борщівка, Кременецького району до мосту (гідроспоруди) с. Куликів, Кременецького району.
• Від автомосту с. Новостав, Шумського району вниз по течії на відрізку 1500 м.
• Від гідроспоруди по правому березі водойми.

• По периметру водойми, крім мосту.
• По периметру водойми, за виключенням ділянки від місця впадіння р. горинь по правому і лівому березі протяжністю 400 м. згідно розмітки.

• По лівому березі водойми.

• По гідроспоруді "Дамба" та протяжністю 70 м. по правому березі вверх проти течії р. горинь.

• По гідроспоруді "Дамба" та 500 м. вверх проти течії по правому березі.

• По лівому березі (по вул. Добровідка) По периметру водойми.
• По периметру водойми
• По периметру водойми

• По гідроспоруді "Дамба" та по правому і лівому березі 200 м. від дамби згідно розміток та від останнього домогосподарства с. Козівка по правому березі водойми 750 м.  
(заборона вилову) - на відрізку 100 м., згідно розміток.
• По правому березі від мосту в с. Пеньківці до греблі с. Вочківні та лівому березі від с. Пеньківці до с. Просівці (в межах Підволочиського району).

• По лівому березі водойми.
• По гідроспоруді "Дамба" і від гідроспоруди по лівому березі протяжністю 300 мц по правому березі протяжністю 200 м.

• По гідроспоруді "Дамба" і від дамби протяжністю 100 м. в обидві сторони.

• По гідроспоруді "Дамба" та по лівому березі на відрізку 400 м.

• По периметру водойми.

• №3 По гідроспоруді "Дамба".
   №5  По гідроспоруді  "Дамба" та  правому  і  лівому березі 100 м. від гідроспоруди.
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Юлія 
ТОМЧИШИН.

Важко уявити 
Великдень без 
красивих писанок, 

гарно прибраних кошиків 
із смаколиками та гаївок 
біля храмів. Однак сьогодні 
небагато людей вміють 
створювати воскові 
узори та фарбувати яйця, 
знають обрядові пісні. 
Тернопільські просвітяни 
щороку організовують 
майстер-класи з 
писанкарства, навчають 
найрізноманітніших 
технік і дітей, і дорослих.  
Вже більше сотні людей 
взяли участь у великодній 
майстерні просвітян. 

- Цієї весни вперше ми на-
вчаємо не лише писанкарству, а 
організували своєрідну школу 
ремесел, - розповідає керівник 
обласного товариства «Просвіта» 
Святослав Абрам’юк. – Ми вже 
провели майстер-клас із ткацтва, 
навчаємо виготовляти велико-
дні листівки, ляльки, іграшки з 

фетру. Ну і, звичайно ж, навчаємо 
розписувати писанки: традицій-
ні, гуцульські, драпанки. Залучає-
мо багато цікавих майстрів. 

Минулих вихідних у Тернопо-
лі  стартував проект «Великодня 
веселка». До нього долучилося 
тридцять троє членів товари-
ства «Просвіта» та «Пласту» з 
Борщівського, Чортківського, 
Зборівського, Збаразького, Тере-
бовлянського та інших куточків 

області. Вони вчилися розмальо-
вувати писанки, водити гаївки, 
аби ділитися цими вміннями у 
своїх селах і містечках, де вони 
живуть. Майстер-клас із писан-
карства провела народна май-
стриня зі Скали-Подільської 
Ірина Харатін. До проекту долу-
чилися люди різного віку – і сту-
денти, і пенсіонери. Учасників 
поділили на дві групи, і протягом 
дня тривало навчання. 

- Основна мета проекту – 
підготувати людей, які будуть 
інших навчати писанкарству і 
великоднім традиціям, - зазна-
чає голова «Просвіти» Святослав 
Абрам’юк. – Сьогодні це дуже 
важливо, адже у багатьох насе-
лених пунктах втрачені народні 
звичаї відзначання таких свят, 
як Великдень, Різдво. Тому дуже 
важливо їх відроджувати. Учас-
ники проекту опанували дві тех-
ніки – лемківське і традиційне 
писанкарство. Також ми їх навча-
ли водити гаївки і подарували 
набори для майстер-класів і те-
матичні буклети з писанкарства, 
підбірки гаївок та ігор.

Керівник гуртків бісеропле-
тіння і мистецтва нашого народу 
у Збаразькому будинку дитячої і 
юнацької творчості Галина Ми-
хальська, зізнається, навчилася 
багато цікавого завдяки проекту 
«Великодня веселка».

- Приємно, що Україна ма-
ленькими кроками повертаєть-
ся до своїх традицій, - каже пані 

Галина. – Я пам’ятаю, коли була 
маленькою, ми водили гаївки 
біля церкви – це було так цікаво 
і весело. Під час майстер-класу 
я пригадала своє дитинство. Та-
кож нас навчали не тільки, як 
створювати писанки, але і як 
ділитися своїми вміннями з ін-
шими, бути інструкторами. Нам 
показали, як писати лемківську 
писанку. Мій дідусь був пере-
селений з Лемківщини, і він нас 
навчав розмальовувати яйця пи-
сачком, виготовленим із палич-
ки і цвяшка. Тепер я передавати-
му ці знання своїм вихованцям. 

Також у  «Просвіті» зібрали 
колекцію із 100 оригінальних 
гуцульських писанок. Щороку їх 
виставляють у приміщенні орга-
нізації. 

- Цього року плануємо їх пока-
зати для більшої кількості людей, 
- додає Святослав. – Зараз шукає-
мо галерейне приміщення, куди 
тернополяни могли б прийти 
протягом тижня, оглянути писан-
ки і навіть змалювати візерунки. 

На Великдень просвітяни 
планують на другий день свят 
водити гаївки біля Катедри та 
організувати веселі ігри для 
молоді. Якщо збереться багато 
людей, то будуть вести кривий 
танець від катедри до козацько-
го острівка. 

Майстер-класи з писанкар-
ства триватимуть аж до травня. 
У «Просвіті» че-
кають всіх охо-
чих.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Духовністьnday.te.ua

На Благовіщення Пресвятої 
Богородиці ми святкуємо 
початок новозавітного 

дня. Зупинився гріховний 
розвиток людства. Сьогодні 
початок нашого спасіння, 
як співає Церква у тропарі 
празника Благовіщення. Настав 
час виповнитись обітниці 
Господа, і в Назареті Свята Діва 
приймає цю радісну звістку. 
Вона перша облагодіяна 
небом, непорочна Наречена, 
обдарована благодаттю Святого 
Духа: «Дух Святий зійде на Тебе і 
сила Всевишнього осінить Тебе» 
(Лк.1,35), так благовіствує Їй 
архангел Гавриїл.

Радісні піснеспіви  світлого празни-
ка Благовіщення – цієї весни християн-
ства – переможним урочистим гімном 
вливаються у загальну мелодію суму, 

журних зітхань і покаянних молитв, 
якими сповнені страсні церковні служ-
би. Церква Божа згадує велику подію у 
житті людей – архангел Гавриїл благо-
вістив, приніс нам радісну новину про 
визволення, що Христос народжується 
від Діви Марії.

Благодатна Свята Діва, Котру при-
глянув Господь, Благовісниця великої 
радості, сповіщає Спасителя. Яка ве-
лика таємниця Благовіщення нашого 
спасіння! Смиренна і лагідна Діва з На-
зарета зведена до Божественного до-
стоїнства. Пресвята Богородиця стає 
вищою на вершині обраного людства, 
своїми надіями та мріями зверненого 
до неба.

Далеко від Бога було людство до 
цього святого дня. Після того, як впала 
у гріх перша людина, лише обрані жили 
святою надією на пришестя обіцяного 
Спасителя, Котрий знову з’єднає людей 

з Господом Богом і людська душа зна-
йде той світ, якого позбавилась, під-
павши рабству смерті і гріха. Думка про 
Відкупителя була провідною зіркою 
старозавітного  людства.

І ось пролунала вість, прийшов 
благовісник і сказав: «Радуйся, Благо-
датна! Господь з Тобою, Благословенна 
Ти між жонами…» (Лк.1, 28). Пречиста, 
Свята Діва, як чудесна зоря, була про-
вісницею сходу Сонця правди. Морок 
розганяється, приходить благодать, 
тьма щезає, приходить день: «Ніч ми-
нула, а день наблизився» (Рим, 13,12) 
– радіє ап. Павло.

До Божественної слави і безсмертя 
покликані і ми всі, хто з вірою і любов‘ю 
та молитвою вдається до Заступни-
ці роду християнського. Вона радісно 
приймає молитви, сердечні прохання 
і тих, хто дівствує, і тих, хто перебуває 
в супружому стані, сповнює радістю 

серця людей, які наближаються до Неї 
в журбі і смутку, подає їм благодатну 
поміч і освячення. Всім доступна Вона, 
як Провідниця і Мати Господа нашого 
Ісуса Христа.

У великий і світлий день Благові-
щення - початку нашого спасіння, від 
усього серця благаймо: «Не маємо ін-
шої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої 
розрадниці, крім Тебе, о, Божа Мати, 
бо Ти нас охорониш і захистиш по всі 
віки». Життя продовжується, наступає 
новий день: твій, 
мій, наш день!

БЛАГОВІЩЕННЯ – початок нашого спасіння

о. Богдан 
ЗІНЧЕНКО, 

член Націо-
нальної

спілки журна-
лістів України.

У Тернополі навчають 
створювати писанки 

та водити гаївки
Просвітяни області відроджують великодні традиції



№13 (298) /3 квітня-9 квітня 2019 р. 9Наш ДеньНовини nday.te.ua

Україна Світ
Деякі старші росіяни,  

що живуть у Латвії, чекають 
«зелених чоловічків»

Старша частина російської мен-
шості мріє про те, щоб у Латвію уві-
йшла «їхня армія». Поява в балтійській 
країні «зелених чоловічків» їх би втіши-
ла. Але такий сценарій, швидше за все, 
нереальний. більшість молодих етнічних 
росіян в країні відкидають такі погля-
ди. У Латвії, де живе майже два мільйо-
ни людей, кожен третій належить до ро-
сійської нацменшини. У Ризі цей відсоток 
ще вищий. Там більше половини жителів 
розмовляють російською, пише «Gazeta 
Wyborcza». Але не варто шукати росій-
ськомовні назви на ризьких вулицях. І 
держава розмовляє зі своїми жителями 
виключно латвійською мовою. Ті, хто не 
володіють нею, не можуть заповнити са-
мостійно папери, не відкриють власну 
фірму і не зможуть подати заяву на отри-
мання пільг. Спроба надати російській 
мові статус державної у Латвії на рефе-
рендумі кілька років тому провалилася.

Великобританія підвищила 
вартість віз

Великобританія з 29 березня підви-
щила вартість багаторазових в’їзних 
віз для туристичних і бізнес-поїздок. 
Про це повідомив департамент іммігра-
ційного контролю уряду об’єднаного Ко-
ролівства. Так, для багаторазових віз на 
термін до шести місяців збір підвищить-
ся з 93 до 95 фунтів (із 3314 гривень до 
3385); на термін до двох років - із 350 до 
361 фунта (з 12473 гривень до 12865); на 
термін до п’яти років - із 636 до 655 фун-
тів (із 22665 гривень до 23342); на термін 
до 10 років - із 798 до 822 фунтів (із 28435 
гривень до 29291). Вартість віз для ака-
демічних візитів і віз, які видаються для 
лікування, зросте із 186 до 190 фунтів (із 
6628 гривень до 6771). Ціна всіх інших 
видів гостьових віз залишається без змін. 

В Італії впали ціни на газ  
та електрику

В Італії прогнозують подальше па-
діння цін на газ (до -9,9 відсотків) і 
електроенергію (до -8,5). як повідомляє 
«La Repubblica», зменшення цін спостері-
галося і в перші три місяці цього року. Це 
стало можливим завдяки м’якій зимі в 
країні та ситуації з цінами на сировину на 
міжнародному ринку - відбулося знижен-
ня цін на поставки газу. Іншими словами, 
ціни на метан на оптовому ринку впали, а 
попит знизився через вищі температури. 
Колись ціни на газ відповідали цінам на 
нафту і слідували тенденціям на ринках. В 
останні роки ці два ринки стали все більш 
автономними. «Це позитивно вплине на 
громадян, особливо бідних, які зможуть 
отримати вигоду з різкого зниження кіль-
кості рахунків», - зазначив міністр еконо-
мічного розвитку Італії Луїджі Ді Майо.

ЄС хоче створити фінансову 
поліцію та розвідку

Європарламент схвалив «дорожню 
карту» щодо забезпечення більш спра-
ведливого і ефективного оподатку-
вання та боротьби з фінансовими зло-
чинами. У документі пропонується пере-
будувати систему боротьби проти фінан-
сової злочинності, шахрайства, ухилення 
від сплати податків. Пропозиції включа-
ють невідкладну розробку єврокомісією 
створення європейської фінансової полі-
ції і європейського підрозділу фінансової 
розвідки. А також спеціального органу 
по боротьбі з відмиванням грошей і ство-
рення в ооН податкового органу світо-
вого рівня. І наголошується, що сім кра-
їн єС - бельгія, Угорщина, Ірландія, Кіпр, 
Люксембург, Мальта та Нідерланди «ма-

ють певні характеристики податкових 
райків і полегшують агресивне податко-
ве планування». Йдеться і про поступову 
заборону «золотих віз» та «золотих пас-
портів», що видаються багатим інозем-
цям Мальтою і Кіпром, пише «Hubs». 

Планшети і смартфони - 
ознаки злидня

Людське спілкування стає това-
ром класу «люкс», активне ж спожи-
вання цифрових послуг у повсякден-
ному житті - ознака бідності. Репор-
тер «The New York Times» Неллі боулз за-
значає: використання гаджетів дозволяє 
здешевити освіту, догляд за людьми по-
хилого віку, замовлення страв тощо. од-
нак діти забезпечених людей граються 
з конструктором, а не смартфоном, і на-
вчаються в приватних школах, де не за-
стосовують сучасні технології. Згідно 
з даними Інституту розкоші, який ви-
вчає спосіб життя багатих людей, витра-
ти на подорожі й харчування перевищу-
ють витрати на гаджети. багатії отриму-
ють задоволення від життя, не викорис-
товуючи для цього смартфони і планше-
ти. У 1980-х роках володіння технологіч-
ними новинками було символом багат-
ства і влади. Нині гаджети доступні бага-
тьом. Співробітники високотехнологіч-
них компаній віддають дітей у приват-
ні школи, де контакт з гаджетами зведе-
ний до мінімуму. багаті діти проводять 
перед екраном менше часу, ніж бідні. 
Жінка народила дитину через 
три місяці після своєї смерті

Португальська 26-річна каноїст-
ка Катаріна Секейра померла в грудні 
2018 року, коли перебувала на 19-му 
тижні вагітності, а через 56 днів у неї 
народився здоровий син. У жінки став-
ся напад астми, від якої вона страждала з 
дитинства. Її ввели у штучну кому та під-
ключили до апарату вентиляції легенів, 
але стан погіршився. 26 грудня лікарі за-
фіксували смерть її мозку, пише «ВВС». 
Протягом 56 днів Секейра була на штуч-
ній вентиляції легенів, щоб дитина могла 
вижити в її утробі. батько та бабуся дити-
ни погодилися на цю процедуру. Немовля 
народилося здоровим, його вага - 1,7 кг.

Майбутні війни на планеті 
виникнуть через… воду  

Експерти дають невтішні прогно-
зи нашій планеті. Події в Арктиці вказу-
ють на можливі майбутні лиха. На думку 
деяких фахівців, через 100 років на Зем-
лі почнуть відбуватися страшні катакліз-
ми, які змінять всі регіони планети, пи-
шуть «Діалоги». До 2100 року почне кар-
динально змінюватися клімат Землі. Се-
редня температура повітря може підви-
щитися в кілька разів, що призведе до по-
вного зникнення чотирьох держав. Деякі 
острівні держави, наприклад, Науру, Тува-
лу, Маршаллові острови, Кірібаті, почина-
ють повільно йти під воду. А багато міст 
перетворяться на пустелю. Центральна і 
Південна Америка, Середземномор’я, За-
хідна Африка піддаватимуться постій-
ним засухам, через що зникнуть всі запа-
си питної води. І з цього часу головним 
ресурсом для жителя 
планети буде саме вода, 
що породить не одну ві-
йну. 

У Верховній Раді знайшли  
слід ФСБ

Деякі акредитовані у Верховній 
Раді журналісти співпрацюють з ро-
сійськими спецслужбами, заявила го-
лова комітету з питань свободи слова 
та інформаційної політики Вікторія 
Сюмар. «Ці «журналісти» співпрацюють 
з російськими спецслужбами. Вони спо-
чатку провокують певні ситуації, зніма-
ють їх, потім вирізають фрагменти відео 
і передають російським телеканалам», 
- наголосила нардеп в інтерв’ю «Укрін-
форму». Це робиться для інформаційної 
війни проти України. Потреба в регулю-
ванні порядку акредитації журналістів 
вже «перезріла», сказала нардеп. Чотири 
тисячі акредитованих журналістів у Вер-
ховній Раді - це маразм. більша части-
на з них займається казна-чим, а не ви-
світленням діяльності парламенту. Спі-
кер має підписати відповідне положення 
про акредитацію, якщо не вдається ухва-
лити відповідний закон.

В Україні зросла кількість 
розлучень

Кількість розлучень зросла майже 
вдвічі, повідомляє Мін’юст. «Число за-
реєстрованих розірвань шлюбів в Украї-
ні за 2018 рік становить 53861. А в 2017 
році - 33169», - інформують у відомстві. З 
початку року в Україні зареєстровано по-
над 24 тисячі шлюбів.

Скільки заробив торік  
голова Нацбанку?

Голова Нацбанку Яків Смолій заро-
бив 17,3 мільйони гривень. Відповід-
ні доходи задекларував за 2018 рік. То-
рік в НбУ Смолій заробив 3,686 мільйо-
нів. Ще 5,53 мільйони отримав дивіден-
дів від «КУА еталон ессет Менеджмент» і  
4,267 мільйонів - відсотків за рахунками 
в «Укрексімбанку», свідчать дані єдино-
го державного реєстру. голова НбУ збері-
гає $3,68 мільйонів на банківському ра-
хунку в «Укрексімбанку»; в «Укрсиббан-
ку» - 829 тисяч гривень; у «Райффайзен 
банку Аваль» - $4,5 тисяч і 105 тисяч гри-
вень; 5,97 мільйонів - у «Дельта банку» 
та 474 тисячі гривень - в «ощадбанку». 
Має земельні ділянки, 19 офісів, будинок, 
квартиру і фізкультурно-оздоровчий 
комплекс. В автопарку - «Toyota LC», 
«VW Multivan», «Mitsubishi». У дружини 
- «Mercedes ML350». Крім того, володіє й 
іншим дорогим майном. 

Глобальне потепління 
«вкрало» місяць літа  

в українців
Глобальне потепління принесе в 

Україну раннє похолодання. Літо цьо-
горіч буде на місяць коротшим. Кліма-
тологи оприлюднили прогноз, за яким 
осінь прийде в Україну вже у серпні - з 
дощами і зниженням температури. Тож 
пропонують планувати відпустки на 
червень та липень і обов’язково брати 
парасольки - погода буде примхливою. 
Клімат в Україні змінився, каже кліма-
толог Вазіра Мартазінова. Літо, порівня-
но з попередніми роками минулого сто-
ліття «стиснулося», воно зберігається не 
три місяці, а два. За останні 30 років вес-
на з’їла шматок червня, а осінь відкуси-
ла половину серпня. І навіть те, що зали-

шилось, звичним літом не назвеш. Про-
тягом однієї доби може вшкварити на-
дактивне сонце, вперіщити шалена зли-
ва і навіть всипати сніг.

Безвізово можемо 
мандрувати у 128 країн світу 

Україна посіла 40 місце у рейтин-
гу привабливості паспортів «Henley 
Passport Index», передає «Укрінформ». 
Українці можуть без віз відвідати 128 
країн світу. 40 сходинку Україна поділяє 
з Нікарагуа і Тувалу. Перше місце у рей-
тингу посіли японія, Сінгапур та Півден-
на Корея, чиї громадяни можуть без віз 
відвідати 189 країн. На другому місці Ні-
меччина - 188 країн, на третьому опини-
лись Данія, Фінляндія, Франція, Італія та 
Швеція - 187 країн.

Кримчанам окупанти 
заборонили ходити  

на кладовища
Кримчанам встановили обмежен-

ня на відвідання кладовищ. Тепер для 
відвідання могил померлих родичів тре-
ба взяти дозвіл у так званій адміністра-
ції, пише «газета по-українськи». За са-
мовільний проїзд чи прохід окупанти 
планують встановити штрафи. Також у 
так званій адміністрації ввели заборону 
для самовільного встановлення огоро-
жі та пам’ятників. На будь-які зміни зо-
внішнього вигляду могил тепер треба 
брати офіційний дозвіл.

Звідки заробітчани 
перерахували найбільше 

грошей?
Торік в Україну з-за кордону пере-

казали $10,888 мільярдів. Це на 18 від-
сотків більше, ніж 2017-го. Найбільше 
грошей надійшло з Польщі - $3,63 млрд. 
Порівняно з 2017 роком, перерахунки 
звідти зросли на 16,1 відсоток, повідо-
мили у Нацбанку. З Росії переказали $948 
млн. Це - на 27,7 відсотків менше, ніж ро-
ком раніше. Переказів на $870 млн. торік 
надійшло зі США. Порівняно з 2017-им, 
вони зросли 28,1 відсотка.

У нашій країні жінок більше, 
ніж чоловіків

В одній із «найбільш жіночих» кра-
їн світу - Україні жінки становлять 55 
відсотків населення. Про це повідоми-
ла віце-прем’єр-міністр з питань євро-
пейської та євроатлантичної інтеграції 
України Іванна Климпуш-Цинцадзе, пе-
редає УНН. однак представництво жінок 
у Верховній Раді складає лише 12 відсо-
тків. В уряді - п’ять жінок. На місцевому 
рівні, у сільрадах 51 відсоток депутатів 
- жінки. Зараз зростає кількість жінок-
підприємців - близько 40 відсотків. А се-
ред малого бізнесу - половина. Менше 
жінок серед керівників компаній і під-
приємств - лише 30 відсотків. Але дина-
міка тут позитивна. Щодо платні, то се-
редня місячна зарплата чоловіків в Укра-
їні перевищує оплату жінок на 24,4 від-
сотки. За даними євростату, у всіх краї-
нах єС чоловіки на вищих посадах отри-
мують плату більшу, ніж жінки. 

Нові штрафи для 
автомобілістів на «євробляхах»

Власників «єврономерів» чекають 
великі штрафи. Посилиться адмінвід-
повідальність за експлуатацію транспор-
ту з порушенням митних правил, нага-
дує Державна фіскальна служба. Нові 
штрафи почнуть діяти після 23 травня. 
Так, за перевищення встановлених тер-
мінів транзиту авто доведеться заплати-
ти: за 10-20 діб - 17000 гривень; за 20-30 
діб - 85000; за 30 і більше діб - 170000 
гривень (аж до конфіскації автомобіля 
за рішенням суду). Штрафуватимуть на-
віть авто, які нікуди не їздять, а стоять у 
гаражі. Їх будуть знаходити по базі, пові-
домляє «Finance.ua». 

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.
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Ганна уже не вперше 
переконалася, що 
молитва має таку 

величезну силу, яку 
не можуть дати навіть 
володарі світу. Жодного 
дня вона не починала і не 
закінчувала без молитви.

Нині дев’ятий день, як несподі-
вано помер її чоловік Степан. Без 
молитви вона, напевно, померла б 
услід за ним…

Після Служби Божої у глибо-
кій зажурі пішла Ганна на кладо-
вище і просто прикипіла до зем-
лі, коли біля могили чоловіка по-
бачила ридаючу дівчину, що вкля-
кла на колінах. Спантеличена Ган-
на й собі стала молитися, обводя-
чи очима худеньку поставу незна-
йомки.

«Хто ти, дитино? – спитала Ган-
на, помолившись. – Чому прийшла 
до Степана? Як твоє ім’я?».

«Леся, - понуро промовила та. 
– Знаю, я винна перед вами, пе-
ред Степаном, бо мимоволі вліз-
ла у вашу сім’ю». Ганна заціпені-
ла. Що таке каже ця Леся? Може, 
вона щось наплутала, адже навіть 
перед смертю Степан сказав їй, що 
усе життя кохав тільки її одну.

Вони присіли на лавочці і Леся 
стала виливати Ганні свої жалі. 
Півроку тому вона влаштувала-
ся на роботу секретаркою у рад-
госп, який очолював Степан. Вона 
– кругла сирота, вихованка дит-
будинку, тому він і житло їй ви-
наймав, а незабаром премію дав. 
Нині Леся не знає й сама, як так 
вийшло, що одного вечора вона 
відважилася запросити його на 
торт, який сама спекла на свій 
день народження.

Степан приїхав на своїй блис-
кучій іномарці з великим буке-
том червоних троянд. Відкоркував 
шампанське. Подарував золотий 
ланцюжок. У Лесі ніколи не було 
цінних речей і вона, зогледівши 
його, поцілувала Степана. Несподі-
вано для себе самої. Степан Івано-
вич знітився.

«Не гидуєш мною, старим?» - 
він глянув на неї таким благаль-
ним поглядом, що Леся не втри-
малася і поцілувала його іще раз. А 
потім ще і ще… Доки її не спанте-
личили його гарячі уста, що міцно 
вп’ялися у її губи…

Відтоді він приїжджав часто.  І 
вони були щасливі удвох. Якби не 
його раптовий інсульт… Вона на-

віть не встигла сказати йому, що 
вагітна.

Ганна дивилася на Лесю зди-
вованими очима і їй здавалося, що 
це якийсь страшний сон, який ско-
ро мине. І тільки невтішне ридан-
ня Лесі стукало у мозок – ні, це не 
сон. Повільним кроком, раз-по-раз 
озираючись, Леся відходила від 
могили. І тоді Ганну ніби ґедзь уку-
сив. Дивлячись на світлину Степа-
на, прилаштовану на хресті, вона 
стала сваритися з ним, лаяти, со-
ромити. Як він міг зраджувати їй 
з таким дівчам, яке в доньки йому 
годиться? Сам забрався у засвіти, 
а їм із сином тут сором залишив? 
Що люди скажуть, коли дитя наро-
диться? 

Гіркі думки перепліталися Ган-
ні у голові, гострим лезом різали 
серце. Вибігла на доріжку, щоб на-
здогнати Лесю, але та саме сіла в 
автівку.

…Сон до Ганни не спішив. Пе-
ред очима стояла заплакана Леся. 
Сама не розуміла себе, але, чомусь, 
зла на неї не мала. Радше – спів-
чуття. Натомість, в думках продо-
вжувала лаяти покійного чолові-
ка, адже Леся – сирота. Хто допо-
може її з дитиною? Забере з поло-
гового будинку, підмінить уночі, 
коли дитина буде плакати? Серди-
лася сама на себе: чи вона з глуз-
ду з’їхала, щоб хвилюватися за ту, 
кому інша на її місці волосся пови-
смикувала б. 

Кілька днів Ганна ходила, як в 
тумані. Робота валилася з рук. 

«Заспокойся, мамо. Тата вже не 
повернеш. Бережи себе. У тебе ще 
є я», - розраджував Ганну син Сер-
гій. Звісно, він правий. Врешті, їй 
треба жити хоча б ради нього. Піс-
ля тої страшної аварії, в якій він 
постраждав, минуло п’ять років, а 
її наслідки відчутні й досі. Ходить 
з паличкою, накульгуючи на ногу, 
часто дошкуляють голові болі, за-

паморочення. Його ровесники вже 
сім’ї створили, а Сергій досі один.

Раптом у голові Ганни блис-
кавкою засвітилася ідея: а що, 
коли одружити Сергія з Лесею? 
Тільки, хіба це можливо? Сергій ні-
коли не погодиться на таке, адже 
батько був для нього ідеалом, він 
пишався ним. Тож загладжувати 
його гріхи не буде. Нізащо!

Однак, тепер бажання одру-
жити сина з Лесею переслідувало 
Ганну, не давало спати, їсти. Вирі-
шила спершу поїхати у село, де го-
ловував чоловік, знайти Лесю і по-
ділитися задуманим. 

Дівчина довго не погоджува-
лася на її пропозицію приїхати до 
них на сороковини. А там уже Ган-
на придумає, як їм бути далі. 

«Знаєш, Сергію, на сороковий 
день запросимо ще одну людину. 
Леся – хороша дівчина, придивися 
до неї. Знаю, може, й не час ще го-
ворити про це, але ж батько також 
страждав від того, що ти і досі сам. 
Тим паче, Лесі допомога потрібна. 
Вона – сирота і їй ніде жити. Ко-
лись ми познайомилися в лікарні 
і подружилися», - Ганна лепетала 
так упевнено, що вже й сама стала 
вірити у свою брехню.

…Коли Леся поселилася у їх 
домі, ніби світлий промінь осві-
тив оселю. Метка, працелюбна, 
вона, незважаючи на вагітність, в 
усьому допомагала Ганні, робила 
масажі Сергієві, шила, в’язала. Ді-
знавшись, що Леся на ранньому 
терміні вагітності, Ганна бажала 
чимшвидше одружити її з сином. 
А потім зіслатися на те, що поло-
ги були передчасними, отже дитя 
його – тобто Сергія.

Ганна уже і з лікаркою в по-
логовому будинку домовилася. 
Звісно, за кругленьку суму. Нічо-
го, вона усе зробить заради щас-
тя сина. «Господи, прости! Прости, 
що вводжу в оману рідного сина. 

Бо не знаю, як чинити», - просила 
Всевишнього щовечора припада-
ючи перед образами.

Коли вже стала сумніватися в 
затіяному, було пізно: вона поміти-
ла, як загораються очі Сергія, коли 
бачить Лесю, як паленіє обличчя 
Лесі, коли він зачаровано дивить-
ся на неї…

Вони розписалися у РАГСі без 
урочистостей. Лише в присутності 
свідків – не годиться ж бо незадов-
го після похорону весілля справля-
ти. Пішли до Степана на кладови-
ще за благословенням. «Я щасли-
вий. Дякую тобі, мамо, що приве-
ла у дім мою долю», - мовив Сергій. 
Леся заставляла його більше тре-
нуватися, вселила надію на оду-
жання.

…Як і було домовлено, малий 
Назарчик, нібито, народився недо-
ношеним, а тому Лесю з синочком 
затримали в лікарні. Сергій міс-
ця собі не знаходив від хвилюван-
ня і була мить, коли Ганна вже хо-
тіла відкрити синові правду. Та по-
тім подумала: а що принесе йому 
така правда? Вона тільки знищить 
Сергія, відбере у нього щастя, зно-
ву кине у страшну депресію. Тож 
вона лише заспокоювала його – 
усе буде добре, ще трішки і він по-
бачить сина.

Цьогоріч Назаркові минуло ві-
сім років. Ганна із Лесею гарно ла-
дять між собою, свято бережуть їх 
таємницю. Батьківство освітило 
життя Сергія – у синові він бачить 
сенс життя, гуляє, грається з ним, 
навчає грати на акордеоні.

Тепер Ганна точно знає: якщо 
гріх вчинено заради добра і спо-
кою, Господь обов’язково вислухає 
і простить. Коли в хаті мир і добро-
та, народжуються і ллються радіс-
ною мелодією веселкові акорди. 
Ніжні і трепетні, як подих весни…

Марія МАЛІЦЬКА.
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– Коханий, не можу дочекатися зустрічі з 
тобою!

– Скучаю, сонечко!
– Без твоїх поцілунків я, наче небо без 

сонця…
 Віра читала «есемески» в Петровому те-

лефоні і кров так стукала їй у скроні, немов 
хвилі до морського берега під час шторму. 
Здавалося, що голову від думок зараз розірве 
на дрібні шматки. А середина, навпаки, ста-
вала порожньою, мов безодня там посели-
лась. Жінці ніяк не хотілося вірити тому, що 
бачили її очі…

Віра з Петром були односельчанами. Вчи-
лися разом у школі. Петро був старшим та 
п’ять років, тому майже не спілкувалися. І су-
сідами вони не були. Шляхи їхні не перетина-
лися. Аж коли юнак відслужив в армії і прий-
шов до сільського клубу на танці, то помітив 
карооку красуню. Він її не відпускав увесь ве-
чір, а коли провів додому, то поцілував гаря-
че в уста. Це був для Віри перший поцілунок. 
Усю ніч вона  не спала, щоки палахкотіли, сер-
це калатало, як дзвін. Дівчина безтямно зако-
халася у вродливого голубоокого юнака. Всі 
подруги їй заздрили, бо став Петро приїж-
джати до неї новеньким мотоциклом. Отак 
вкраде її від сільської роботи, повезе кудись 
в поля чи над річку і цілує, милує аж до забут-
тя. Вірині батьки газдами були, Петрові теж 
не відставали. Ото на осінь і посватався він 
до дівчини. «Багач до багача тулиться», - го-
ворили люди, наче не помічаючи їхнього чи-
стого і ніжного кохання. 

Весілля відгуляли на славу – велике та 
пишне. Триста п’ятдесят гостей було, тиж-
день гуділи. І стали жити молодята в Петро-
вих батьків у селі та будуватися в місті. Не-
довго була в невістках Віра, бо грошей виста-
чало, то й хата виросла, мов на дріжджах. На-
весні перебралися в новобудову. Дві дівчин-
ки народилося, мов дві зіроньки ясні, лю-
блені родиною. Жили Петро з Вірою душа в 
душу, дітей виховували, батьків шанували, до 
церкви ходили. І було життя їхнє щасливим, 
бо любов долала всі негаразди. Та жаль тіль-
ки, що швидко минули літа молоді і час ста-
більності та достатку пройшов. Петрова ор-

ганізація розпалася і він залишився без робо-
ти. Віриної вчительської зарплати на життя 
не вистачало. Став Петро до Польщі на заро-
бітки їздити. Заробляв гарно, бо ж мав золоті 
руки і світлу голову. Життя налагоджувалося. 
Старшу дочку заміж видали, купили машину, 
другий поверх будинку облаштували, гучно 
відсвяткували Петрове п’ятдесятиріччя. Віра 
була хорошою господинею, славною, як каза-
ли в їхньому селі. Хоч жили у місті, вона і хліб 
пекла, і господарку тримала,  і город – ніякої 
праці не цуралася. Не раз просив Петро: 

– Не треба нам того, вгомонися, відпо-
чинь, я ж заробляю. А Віра йому своє:

– У мене має бути.
 На все у жінки був час, лише не на себе. 

Вона повністю віддавалась роботі, забувши 
про свою зовнішність. 

– Ми вже старі, Петре, - любила говорити. 
– Нехай діти моди тримаються, а нам працю-
вати треба.

Розповніла Віра, постаріла, сивина вкри-
ла її колись пишне каштанове волосся. Фар-
буватися жінка не хотіла, не мала часу. А тут, 
наче грім серед ясного неба – у Петра кохан-
ка з’явилася. Три дні і три ночі Віра проплака-
ла. Все своє життя прокрутила в голові. Біль 
серце краяв. 

– Розлучуся, - думала. – Сама віку дожива-
тиму.

Петрові нічого не сказала, стала докумен-
ти шукати. Аж тут Оля, донечка, нагодила-
ся. Вона побачила зміни у маминій поведінці. 
Віра розплакалася і все розповіла дочці. А та 
не гаялася, старшу, Наталю, викликала.

– Ви, мамо, головне до голови нічого не 
беріть, бо ще захворієте, не дай Боже, - заспо-
коювали діти. Тільки но  жінка пішла на ро-
боту, вони викликали Петра на відверту роз-
мову. 

– Тако, тату, слухайте нас уважно і думай-
те добре. Ми все знаємо і все розуміємо, не 
маленькі. Були ви від нас далеко, на заробіт-
ках, зустріли там молоду легковажну жінку. 
Підлізла вона до вас, підлестилася, закрути-
ла вам голову. Ви не встояли, бо ви є чоловік, 
а хлопи всі такі. Сталося те, що сталося, ми-
нулого не виправиш. Маму ви зрадили, у вас 
любов. То тепер збирайте чемодани і завтра 
щоб вашого духу тут не було. Нас ви теж зра-
дили і ми від вас відмовляємося. Внуків ви не 
побачите ніколи, ми їм скажемо, що дідусь 
помер. Або… думайте, тату! 

…Петро стояв перед Вірою на колінах. 
Просив, вимолював пробачення, цілував її 
натруджені руки. У вазі, на столі, пахкотіли 
червоні троянди. Вони все бачили, чули і зна-
ли що буде, але мовчали, мов зачаровані…

Раїса ОБШАРСЬКА.

Оказія

*     *     *
Таке довірливе тепло
Назад відкликала природа.
Невже весни ще й не було?
Снігами вранці 

грядка родить.
Перебинтований тюльпан
Голівку, все-таки, тримає.
Гніздо, де пірився туман,
Лелеки, глянь, 

крильми латають.
*     *     *

Так безлисто 
тримають небо,

Наче тишу розп'яті струни.
Лиш теплом доторкнутись 

треба - 
Щемні ноти-бруньки 

заврунять.
А гніздечко таке дитинне
Заяріє край сонця співом.
...Ніжні весни - як і повинно -
Березніють над часом сивим.

Володимир КРАВЧУК.
*     *     *

"Буде так, як вже там буде", - 
Так подумала колись.
Кажуть добре добрі люди:
"Вік живи - і вік учись".
Як на граблі наступила -
Гулю маю... Вже скорись.
Постулату не змінила:
"Вік живи-і вік учись".
Йду шляхами обережно.
Слід у слід, як тиха рись.
Здоганяє вічне й чесне:
"Вік живи-і вік учись".
Все переживу - я зможу!
Долю проведу за ніс.
Знов спіткнулась... Граблі... 
Отже:
"Вік живи-і вік учись!"

*     *     *
Березень маленькі 

жменьки снігу
знов сипнув за пазуху весні.
Обійняв хмаринку 

пустотливу,
підморгнув ще проліском 

в траві.
Вітром шепотів 

слова любові,
зізнавався дощиком на склі.
А пухнасті котики вербові
вже садочком теплим 

розцвіли.
Сонечком яскравим усміхався.
Прокидався парк старий 

від сну.
Березень - молодик закохався
в незрадливу й лагідну весну.

*      *      *
Ясна зоря світанком 

відпалала.
Неначе мала щиро довести
що не проспала... 

Будень не проспала
у вранішніх обіймах суєти.
Зоря світила. 

Й змучено згасала.
Молила час, щоб трішки 

зачекав.
...День не зустріла. 

Дань свою віддала.
А сонний світ, 

як завжди, промовчав.
Світлана ДЗУДЗИЛО-

ТРУХАНОВА.

На фото Івана ПШОНЯКА: студентки 
факультету фінансів ТНЕУ - Мар’яна 
Мощак та Мар’яна Ропельська.

Цьогоріч Назаркові минуло вісім 
років. Ганна із Лесею гарно ладять 

між собою, свято бережуть їх таємницю. 
Батьківство освітило життя Сергія –  
у синові він бачить сенс життя, гуляє, 
грається з ним, навчає грати на акордеоні.

Не судилося…

Вечірні сутінки 
поглинали п’янкий 
аромат черемхи, 

накриваючи землю чорною 
бахромою. Чаклунка-ніч 
шепотіла з вітерцем, ніби 
випитуючи в нього  якусь 
таємницю, поступово 
вступаючи у свої права, 
а він шкодував ту, що 
розпустивши коси, стояла й 
мліла в чеканні за фіранкою 
розчиненого вікна. 

Впиваючи трунок літньої ночі, 
її серце щоразу калатало, наче 
дзвін на сполох,  відчайдушно кли-
кало, благало, виривалося з гру-
дей, мов пташка, яка потрапила в  
сильце, мріючи бути лише з ним. 
Хвилини здавалися вічністю…

Довго прислухалася до най-
меншого шелесту, але марно. Очі-
кувала наближення коханих  кро-
ків, які не переплутала би ні з чи-
їми. Ходила з кутка в куток, зно-
ву підходила до підвіконня, малю-
ючи в уяві невідоме піднесене по-
чуття, зодягнене в панцир дивно-
го таїнства, яке  приваблювало со-
лодом пахучого меду… Та вдихну-
ти його пахощі – не судилося.

Зозуля на годиннику прокува-
ла два рази...  На столі, повільно 
скапуючи, догорала самотня свіч-
ка, залишаючи на скатертині неза-
гоєні стигми, наче рани. Зупинив-
ши на ній погляд, вловила остан-
ній спалах, що відлунням дикого 
болю торкнувся її зрадженого сер-
ця.  Легковій, сколихнувши фіран-
ку, лагідно цілував  волосся, ніби 
вбираючи у себе терпкий жаль пе-
режитого страждання.

У душі ще жевріла остання іскра 
надії, яка погасла, розчинившись у 
полинному  розчаруванні. Дооко-
ла все померкло. Сліз не було. Об-
раз, зітканий із двоєдушності, роз-
віявся в чорній тіні, що накрила мо-
лодого безмовного місяця, котрий  
вельбучно гойдався на хвилях пух-
кого хмаровиння – свідка нездій-
сненних закоханих мрій.

…Величний час закружляв її у 
вальсі багряного  падолисту. Ма-
ленький кленовий листочок ніж-
но впав на долоню, наповнюючи 
все її єство неземною відрадою. 
Раптом почула шуршання кроків.  
Оглянувшись, побачила знайому, 
колись, здавалося, найріднішу, але 
вже зсутулену постать і зачерстві-
лий порожній погляд, що  віддаля-
ючись – перетворювалася на ма-
леньку чорну крапку, в якій згуби-
лися колишні розхристані мрії.

Вона завдячувала небесам, що 
вберегли її від безодні страждань, 
а вуста шепотіли: «Як добре, що 
він тоді не прийшов…»

Василина ВОВЧАНЬКА.
м.Тернопіль.

Лагідні промінчики теплого 
березневого сонечка 
пустотливо витанцьовували на 

свіжовибілених стінах моєї лікарняної 
палати. Своїм світлом і теплом 
вони заповнювали весь простір і 
розливалися млосною дрімотою по 
всьому моєму тілу. Після чергового 
випробування операцією мій організм 
потребував тиші та відпочинку.

Схоже, бабуся, яка була моєю сусідкою по 
палаті, розуміла мій стан, тому що вона навіть 
припинила своє снування взад-вперед і,  вмос-
тившись на ліжку, мовчки перебирала порожні 
лоточки з-під ліків.

Деякий час у нашій палаті таки панувала 
тиша, яку різко пронизало дрібненьке вицоку-
вання чиїхось каблучків. Раптом двері рвучко 
розчинилися навстіж і на порозі з’явилася еле-

гантна пані у вишуканому вбранні та з екстра-
вагантною зачіскою. 

Я одразу зрозуміла, що це до бабусі і, від-
повівши кивком голови на згірдливо недбай-
ливе «добридень», яке на диво кинула панян-
ка у сонячно-весняний простір палати, почала 
мовчки спостерігати за цими двома різними, а, 
як виявилося, рідними людьми.

Вікторія, так звали вишукану пані, прихо-
дилася бабусі донькою. Доглянута, елегантна, 
впевнена в собі, вона, мабуть, забула про таку 
річ, як почуття та емоції, тому що одразу взяла-
ся вирішувати усі проблеми з ділової точки зору.

«Мамо, це що за жахливе лахміття на тобі?! 
Мерщій переодягайся в нормальний одяг», «По-
мий руки!», «Не сутулься, як столітня бабка», 
«Їж сир з йогуртом, я посуд заберу, бо розведеш 

тут бардак», «Грошей скільки тобі на ліки зали-
шити?» - суцільний командний словесний по-
тік, в якому немає місця для несміливих бабу-
синих пояснень. а про почуття і переживання й 
мови не може бути.

Через хвилин п’ять, очевидно повернув-
шись від лікаря, Вікторія заявила: «З лікарем 
я домовилася, гроші маєш. Їжу залишила в хо-
лодильнику. Я пішла. Щось треба – подзвони.» 
І знову дрібне вицокування каблучків лікарня-
ним коридором. Тільки цього разу воно швидко 
віддалялося від нашої палати.

Приголомшена бабуся і далі сиділа на ліжку. 
Зрадливі струмочки безмовно сльозились із ви-
цвілих від життя озерець, які блукали ген дале-
ко за шибками вікна, вишукуючи в безперерв-
ному потоці людей ту, якій віддала все, не чека-

ючи взамін нічого.
Боляче мені стало за бабусю. Поволі встала 

з ліжка, підійшла до неї, присіла поруч, взяла в 
свої долоні її натруджені мозолисті руки і від-
чула, як гарячі прозорі краплини обпекли мою 
шкіру. Хотілося зірватися з місця, наздогнати цю 
гордовиту пані і повернути її назад, щоб вона бо-
дай на мить зупинилася в круговерті своїх діло-
вих справ і зрозуміла, що для її матері потрібно 
лише іскорку дитячого тепла, краплинку любо-
ві і хоч крихітку доброти. Адже цього не можна 
замінити ні йогуртами, ні грошима, ні домовле-
ностями. Старші люди просто потребують лас-
ки, любові, уваги, доброго слова.

Тому  хочу звернутися до всіх дітей, в кого 
ще є батьки: будь ласка,  не скупіться на добрі 
слова, на теплоту і ніжність душі для найдорож-

чих у світі людей, котрі задля вас готові на все. 
Нехай не міліють наші сердечні криниці любові, 
доброти й тепла і нехай вгамовують в них свою 
спрагу стомлені батьківські серця!

*      *      *
Кажімо більше добрих слів.
Нехай чиясь душа зрадіє,
І в круговерті сірих днів
Твоє тепло нехай відчує.

Кажімо більше добрих слів.
В цей час непевний і тривожний,
О, скільки тих, хто б так хотів
Любов відчути, адже кожний

Із нас народжений для щастя,
Для гарних, добрих, теплих днів,
Тому в цей час злоби, нещастя
Кажімо більше добрих слів.

Оксана ГУДЗЬ.

Життєві сюжети

Образок ТаємницяТаємниця
Цьогоріч Назаркові минуло вісім 
Таємниця

Цьогоріч Назаркові минуло вісім 
Таємниця

Думайте,тату…

Кажімо більше добрих слів

гніздечкогніздечкоСімейне

Ах, молодість! Яка вона багата
На почуття, політ і відкриття.
Вона легка, відважна і крилата
І перед нею ще усе життя!
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*     *     *
Молодіжна збірна України з футзалу 

U-19 пробилася до фіналу Чемпіонату єв-
ропи. В основному раунді наші співвітчиз-
ники здолали бельгію - 3:2, Румунію - 5:4 
та Північну Македонію - 6:1. Таким чином 
український колектив вже восени зіграє у 
фінальній частині континентальної пер-
шості, яка відбудеться у Ризі з 8-го по 14 
вересня.

*     *     *
В іспанській гвадалахарі триває чемпі-

онат європи з карате. Жіноча збірна Укра-
їни виборола золоті медалі у командному 
куміте. У фіналі наші дівчата перемогли 
збірну Туреччини - 2:1. 

За збірну України виступали Анжеліка 
Терлюга, галина Мельник, Аніта Серьогіна 

і Діана Шестак. Раніше на чемпіонаті євро-
пи з карате українці Аніта Серьогіна (до 61 
кг) та Станіслав горуна (до 75 кг) завоюва-
ли бронзові медалі.

*     *     *
Збірна України U-17 у драматичному 

матчі мінімально програла одноліткам 
з Іспанії в рамках еліт-раунду євро-2019 

- 0:1. Підопічні Володимира єзерського 
могли бути першою з команд, яка віді-
брала очки в Іспанії. До цього піренейці 
перемогли грецію та Косово. однак, для 
України нічийний результат дивідендів 
не приніс би, оскільки “синьо-жовтих” 
влаштовувала тільки перемога. У мат-
чі іспанці були ближчими, щоб виграти 
матч. Вони більше атакували, проте дов-
го не могли довести до логічного завер-
шення свої атаки. Підопічні єзерського 
за всю гру завдали тільки 4 удари й жод-
ного у ствір воріт. А на 90 хвилині Тур-
рьентес забив єдиний м’яч у грі й при-
ніс Іспанії третю перемогу в трьох мат-
чах. Збірна України посіла третю сходин-
ку в групі. В активі українців перемога в 
матчі з Косово.

*     *     *
18-річна українська дзюдоїстка Да-

рія білодід завоювала срібло турніру се-
рії гран-прі в Тбілісі, програвши вперше за 
два роки. Українка вийшла на татамі впер-
ше після переможного чемпіонату сві-
ту-2018 серед юніорів і, відповідно, в гру-
зії почала свій сезон. білодід пропускала 
перший раунд, а потім пройшла маловідо-
мих суперниць з грузії та Франції. У півфі-
налі українці протистояла дворазова чем-
піонка європи, призерка європейських 
ігор, чемпіонату світу та олімпійських ігор 
угорка єва Черновіцкі. У цій сутичці біло-
дід здобула перемогу після того, як супер-
ниця набрала три попередження. У фіналі 
українка зустрілася з француженкою Ме-
лані Клемен, якій і поступилася. 

Спортивна арена

Ювілейні голи збірної України (1992 — 26.03.2019)
Гол Дата Ранг Автор голу Суперник Рахунок 
1-й 29.04.1992 ТМ Іван гелько Угорщина 1:3
50-й 19.08.1998 ТМ Сергій Ребров грузія 4:0
100-й 12.10.2002 Чєв Андрій Воронін греція 2:0
150-й 15.08.2006 ТМ Руслан Ротань Азербайджан 6:0
200-й 14.10.2009 ЧСв Андрій Шевченко Андорра 6:0
250-й 11.06.2012 Чєф Андрій Шевченко Швеція 2:1
300-й 14.06.2015 Чєв Артем Кравець Люксембург 3:0
350-й 125.03.2019 Чєв Віктор Циганков Люксембург 2:1

Володарі «Спортивного 
Оскару-2018»:

Найкращий спортсмен року
Олександр АБРАМЕНКО – 

чемпіон ХХІІІ зимових олімпій-
ських ігор з фристайлу (лижна 
акробатика).

Найкраща спортсменка року
Олена КОСТЕВИЧ – чемпіон-

ка світу з кульової стрільби.
Видатне досягнення року
Еліна СВІТОЛІНА – 4-а ракет-

ка світу, переможниця підсумко-
вого турніру WTА.

Дар’я БІЛОДІД - чемпіонка 
світу з дзюдо. 

Найкращий тренер року
Енвер АБЛАЄВ – головний 

тренер збірної України з фристай-
лу (за підготовку олімпійського 
чемпіона олександра Абраменка).

Сенсація року
Алла ЧЕРКАСОВА – чемпіон-

ка світу з боротьби (68кг).
Найкраща команда року 

(збірна)
Дует стрілків олена Костевич 

- олег омельчук – бронзові призе-
ри чемпіонату світу та чемпіона-
ту європи, володарі світового ре-
корду (мікст, пістолет, 10м).

Олімпійська надія України
Катерина ЧОРНІЙ – дворазо-

ва чемпіонка ІІІ Юнацьких олім-
пійських ігор з фехтування на 
шпагах (особиста першість, змі-
шані команди).

Сильні духом (паралімпій-
ські види спорту)

Оксана ШИШКОВА – воло-
дарка 6 нагород (2 золотих, 3 
срібних та 1 бронзової) ХІІ зи-
мових Паралімпійських ігор з 
біатлону та лижних перегонів 
серед спортсменів з порушен-
ням зору.

Разом з олімпійцями (нео-
лімпійські види спорту)

Ігор ЛЮБЧЕНКО – чемпіон сві-
ту з таїландського боксу Муей Тай.

Спортивна слава України
Раїса КУРВ’ЯКОВА – олімпій-

ська чемпіонка з баскетболу Мон-
реаля-1976.

Яків ЖЕЛЕЗНЯК – олімпій-
ський чемпіон з кульової стрільби.

До речі, Абраменко у найпре-
стижнішій номінації “Спортив-
ного Оскара”-2018 випередив сріб-
ного призера чемпіонату світу з 
греко-римської боротьби Жана Бе-
ленюка та володаря “срібла” сві-
тової першості зі спортивної гім-
настики Олега Верняєва.

Суперницями Костевич за пра-
во називатися кращою спортс-
менкою України були володар-
ка “золота” чемпіонату світу із 
дзюдо Дар’я Білодід, а також пе-
реможниця підсумкового турні-
ру Жіночої тенісної асоціації Елі-
на Світоліна. 

Професіональна футбольна 
ліга затвердила дату проведен-
ня матчів 18-го туру чемпіонату 
Другої ліги. Згідно із рішенням, 
футбольний клуб “Нива” зіграє 
на виїзді проти житомирського 
“Полісся” у суботу, 6 квітня. На-

разі актуальним залишається 
питання про місце проведення 
поєдинку. Найімовірніше тер-
нополяни зіграють у Новоград-
Волинську, де “Полісся” прово-
дило домашні матчі минулого 
року.

*     *     *

Команда тернопільської комплексної дитячо-юнацької спор-
тшколи №1 завоювала титул чемпіона України з волейболу серед 
гравців 2004 року народження.

Фінальна частина чемпіонату України “Дитяча ліга” відбулася 
у спортивному залі Тернопільського національного економічного 
університету з 21 до 24 березня.

За підсумками турніру призову трійку склали команди з Тер-
нополя, білої Церкви та Києва. Четверте місце у фіналі посіли во-
лейболісти з Дніпра, п’яте – з Харкова та шосте – команда з ост-
рога.

*     *     *

*     *     *
З нагородами повернулися вихованці КЗ “ДЮСШ з греко-

римської боротьби” та “Школи вищої спортивної майстерності” 
Тернополя з Міжнародного турніру з греко-римської боротьби 
“Grand Prix Chomutov 2019”, який нещодавно завершився у Чехії.

До грандіозних змагань долучилося понад 350 спортсменів з 
України та різних куточків світу. Збірну команду формували серед 
кадетів 2002 – 2004 років народження.

На цьому турнірі тернополяни: Володимир Войтович у ваговій 
категорії 51кг тріумфував із золотом, а олександр Шевчук у ваго-
вій категорії 45 кг. став бронзовим призером.

Оскароносці  
українського спорту

Ювілейні голи української збірної
У Люксембурзі півзахисник збірної України 

Віктор Циганков відкрив лік своїм голам у складі 
«синьо-жовтих», ставши при цьому автором юві-
лейного, 350-го голу в історії головної команди 
нашої країни.

«Українські» м’ячі влітали у ворота 62-х збір-
них світу, а найчастіше наша збірна святкувала 

взяття воріт у матчах зі збірними Люксембургу, 
Вірменії, Сан-Марино - по 17 голів, грузії - 16 та 
Литви - 15. голи нашої збірної забивали 73 гравці 
та 9 голів влітало у ворота після «самострілів» су-
перників. Кращі бомбардири збірної України: Ан-
дрій Шевченко - 48 голів, Андрій ярмоленко - 36 
та євген Коноплянка - 19.

*ЧСв - відбірковий турнір чемпіонату світу, Чєв - відбірковий турнір чемпіонату європи, ТМ - то-
вариський матч.

До речі, Циганков також став вже 25-м представником «Динамо», який забивав голи у складі наці-
ональної збірної України, які загалом провели за нашу збірну найбільше голів - 126, зігравши разом 
і найбільше матчів - 1273.

Спортивні новини Тернопілля

На головній спортивній арені України НСК «олімпійський» 
відбулася ХІІІ Всеукраїнська урочиста церемонія «герої спор-
тивного року-2018». Традиційно «Спортивний оскар» зібрав 
в одному залі усю спортивну гордість України – легенд спорту, 
нинішніх зірок та талановите майбутнє. Тріумфатори у номі-
націях «Найкращий спортсмен року», «Найкраща спортсмен-
ка року», «Найкращий тренер року» отримали від НоК Украї-
ни грошові премії у розмірі 75 тисяч гривень.

Більше 50 красунь з 
різних куточків планети 

змагалися в Києві за 
звання чемпіонки світу 

з модельного фітнесу. 
Перемогу в категорії 

“Фітнес-бікіні” здобула 
тернополянка Дарія Побер. 

Це вже її треті професійні 
змагання та другий титул 

чемпіонки світу.



№13 (298) /3 квітня-9 квітня 2019 р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 13

Господар

Вирощування розсади - відповідальний процес, 
від якого залежить майбутній урожай. Усе 
передбачити досить складно. Тому нерідко 

навіть досвідчені дачники зустрічаються з таким 
неприємним явищем, як переростання розсади. Такі 
рослини дуже тендітні, мають слабкий імунітет. 
Після пересадження в ґрунт довше приживаються 
або гинуть. Причин такого явища чимало. 

ПОМИЛКА 1. ЗАНАДТО РАННІЙ 
ПОСІВ НАСІННЯ НА РОЗСАДУ

 У кожної культури - свій строк посіву, інформацію про який 
ви можете знайти на звороті впакування з насінням. Його по-
трібно строго дотримуватися. У середньому, розсада томатів го-
това до посадки у відкритий ґрунт через 50-60 днів після посіву, 
перцю й баклажанів - 60-70 днів, огірків і інших гарбузових - 20-
30 днів. Якщо ви посіяли насіння занадто рано, то рослини до-
вше залишаться в приміщенні й неминуче почнуть витягатися.

ПОМИЛКА 2. ЗАГУЩЕНИЙ ПОСІВ
Найпоширеніша помилка, яка може повністю погубити по-

сіви. Сіянцям буде тісно, вони почнуть боротися за життєві ре-
сурси й витягатися. Вчасно робіть проріджування й пікіровку 
сіянців.

ПОМИЛКА 3. НЕПРАВИЛЬНИЙ 
ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ

Чим вища температура повітря в приміщенні, тим активні-
ше йде нарощування рослиною надземної частини. Коріння при 
цьому, навпаки, слабшає і сіянець витягається. У цілому, до по-
яви сходів температура може бути в межах 23-24°C, а потім варто 
її понизити до 14-16°C, щоб рослина почала повноцінно розвива-
тися. Через 10 днів комфортна температура може бути - до 21°C. 

ПОМИЛКА 4. НЕСТАЧА СОНЯЧНОГО СВІТЛА
Недостатнє освітлення - одна з частих причин, яка призво-

дить до переростання розсади. У пошуках джерела світла рос-
лини витягаються, слабшають, стають тендітними і ростуть не-
рівномірно. Усього розсаді потрібно 12-14 годин світла на добу, 
тому заздалегідь продумайте систему додаткового освітлення, 
наприклад, використовуйте фітолампи.

ПОМИЛКА 5. НЕПРАВИЛЬНИЙ 
ПОЛИВ І ПІДГОДІВЛЯ РОЗСАДИ

Залита й перегодована розсада, особливо в умовах тепло-
го приміщення, неминуче витягнеться й втратить свої якості. 
Пам’ятайте, що полив слід проводити тільки при підсиханні 
ґрунту й тільки теплою відстояною водою (22°C). Підгодівлі не-
обхідні, але в невеликих кількостях. У середньому для розсади 
томатів проводять 4 підгодівлі, перцю - 3, капусти й огірків - 2. 
При підгодівлі розсади віддавайте перевагу не азотним, а фос-
форним і калійним добривам.

При постійному вирощуванні 
одних і тих же культур на тому 
ж місці, погіршується їхній 

ріст і плодоносіння, виснажується 
ґрунт, зростає кількість шкідників. 
Для відновлення родючості ґрунту 
слід використовувати сидерацію 
та сівозміну - чергування культур. 
Потрібно враховувати, що рослини 
одного сімейства, в більшості випадків, 
піддаються ушкодженням тими самими 
шкідниками й хворобами, тому, один 
з основних принципів правильної 
сівозміни - чергування культур різних 
сімейств.

Нагадаємо приналежність 
культур сімействам:

ПАСЛЬОНОВІ: картопля, томати, баклажани, 
перець, фізаліс.

ХРЕСТОЦВІТІ: капуста (білокачанна, червоно-
качанна, кольорова, пекінська, савойська, коль-
рабі, брюссельська, броколі), редис, редька, ріпа, 
хрін, дайкон, бруква, гірчиця листова, крес-салат, 
турнепс, катран.

ЗОНТИЧНІ: морква, петрушка, коріандр, селе-
ра, фенхель, кмин, пастернак, аніс, кріп.

БОБОВІ: квасоля, горох, боби, соя.
ГАРБУЗОВІ: гарбуз, кавун, диня, огірки, кабач-

ки, цукіні, патисони.
АМАРИЛІСОВІ: цибуля, часник.
ЯСНОТКОВІ (губоцвіті): майоран, гісоп, васи-

льок.

ПОСАДКА РОСЛИН З 
УРАХУВАННЯМ ЇХ СУМІСНОСТІ

Спільна посадка рослин з урахуванням їх су-
місності дозволяє підвищити врожай. У випадку 
несумісності (пригнічення) - урожаї знижуються.

Наприклад, з огірком, як з основною культу-
рою, можна вирощувати салат, цибулю на перо, 
шпинат, редис. З кабачками й гарбузами можна 
сумістити кочанний салат, дайкон. З кольоро-
вою капустою сумісний ранній горох, кольрабі. 
З цибулею-пореєм і селерою можна висаджува-
ти кольрабі, ранню моркву, у міжряддях томату 
встигає сформувати коренеплоди редис.

А також доцільно спільно вирощувати цибулю 
і моркву, тому що запах цибулі дезорієнтує шкід-
ників і знижує їхню шкідливість. Але зверніть 
увагу: у цій парі морква виростає великою й соко-

витою, а цибуля дає врожай нижчий, ніж в одно-
рідній посадці. Квітучий кріп приваблює золото-
очку, личинки якої харчуються попелицями, тому 
рослини, що сильно вражаються попелицями, по-
зитивно ставляться до спільного вирощування з 
кропом. Помічено, що петрушка, вирощувана по-
руч із томатом, поліпшує смак плодів томату. Кріп 
поліпшує смак цибулі, столового буряка. Огірки 
добре ростуть у сусідстві з капустою, горохом, бо-
бами, кукурудзою, цибулею, селерою, часником, 
шпинатом, коріандром. Квасоля захищає капусту 
від капустяної попелиці, позитивно реагує на су-
сідство з огірками, капустою, салатом, томатом, 
шпинатом. Спільне вирощування селери й капус-
ти дає збільшення врожаю у обох культур.

Однак існують культури, які можуть пригнічу-
вати інші рослини продуктами обміну речовин, 
які виділяються листям або коріннями. Погано 
вживаються поруч чорна редька й ріпчаста ци-
буля, морква й капуста. Відзначається взаємне 
пригнічення томату - капустою, гороху - цибу-
лею і часником, огірка - петрушкою й селерою. 
Квасолю не слід вирощувати з капустою, хоча 
для капусти таке сусідство сприятливе. Кабачки 
й гарбуз погано сусідять із картоплею, томатами 
й редькою. Кукурудза погано росте поруч із буря-
ком і селерою, огірки частіше страждають від ко-
реневої гнилизни у сусідстві із салатом. 

РОСЛИНИ, 
ЩО ПОКРАЩУЮТЬ ГРУНТ

• Квасоля й інші бобові (горох, соя) - збагачу-
ють ґрунт азотом, засвоюючи його безпосередньо 
з повітря за допомогою бактерій, що є на корене-
вих бульбочках. Квасолею корисно обсаджувати 
інші культури рослин - вона допомагає позбутися 
лугового метелика.

• Люпин багаторічний теж збагачує ґрунт азо-
том. Його зелені частини зрізують і закопують на-
вколо малини. Після збору врожаю, кущі люпину 
зрізують трохи нижче рівня ґрунту й спалюють. 
Ґрунт після цього мульчують сухим торфом. Ма-
лина після цього добре зимує й рано плодоносить.

• Малина захищає яблуню від парші, а яблуня 
малину - від сірої гнилизни. Малина - гарний сусід 
для багатьох рослин, але вона інтенсивно освоює 
нові (чужі) території. Обмежте її в площі, прико-
павши по краях посадки парканчик (на глибину 
не менш 50 см) із шиферу або іншого матеріалу. 
Своєрідним зеленим шлагбаумом для малини 
може стати висаджений поруч щавель шириною 
до 50 см (не менше трьох рядків).

Як не допустити 
витягування розсади

ЯК ЗАПОБІГТИ ВИТЯГУВАННЮ РОЗСАДИ
Н а м а г а й т е с я 

контролювати темпе-
ратуру в приміщенні, 
при необхідності вико-
ристовуйте додаткове 
освітлення. І, звичайно, 
уважно ставтесь до 
поливу й підгодівлі. По-
мітили, що рослини по-
чинають витягатися? 
Терміново скоротіть 
або повністю припи-
ніть підгодівлю й зменшіть полив. Переставте ємності з 
розсадою в прохолодніше місце. Запобігти переростанню роз-
сади допоможуть також спеціальні препарати - регулятори 
росту рослин. Такі засоби сповільнюють зростання сіянців 
у висоту, сприяють сильному розгалуженню, формуванню 
товстих стебел і потужної кореневої системи.

Щоб ВРОДИЛО 
РЯСНО на городі

Морква й капуста 
погано вживаються 
разом, а малина 
і яблуня 
допомагають 
одна одній

 на городі на городі
Морква й капуста 

вживаються
разом, а малина 

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ
4 квітня — Василя теплого. Якщо   утво-

рилося     коло   навколо сонця, то буде добрий 
урожай.

6 квітня — Захара і Якова. Спостерігали, 
якою буде ніч: теплою - на добру весну, а холод-
ною - «не жди з моря погоди».

7 квітня — Благовіщення. Яка погода на 
Благовіщення, така І на Великдень.

Якщо на Благовіщення сонце сходить на 
чистім небі, то весна рання, якщо в полудень 
- середня, якщо ясно ввечері - пізня.

На Благовіщення гарна погода -гарний 
врожай.

21 квітня - зустріч сонця з місяцем. Добра 
погода - буде погоже літо, а якщо негода -хо-
лодне і дощове 

У квітні ранковий туман віщує ясну погоду.
Черемха зацвітає перед останніми за-

морозками. Якщо дуб раніше од ясена розпус-
титься - на сухе літо.

Ластівки почали лаштувати гнізда - на-
стало стійке тепло.

Якщо жаби кричать увечері, то буде погода.
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UA:Перший
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.25, 02.00, 
05.00 Новини.

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

09.30 Т/с “Таємницi Борго Ларiчi”.
11.20 Д/с “Аромати Шотландiї”.
12.25 Д/с “Кухня По”.
13.15, 14.30, 04.30 РадiоДень.
13.45 Д/с “Свiт дикої природи”.
14.20, 15.10, 23.50, 03.30 Погода.
15.20 Д/с “Неповторна природа”.
16.20 Хто в домi хазяїн?
16.55 По обiдi шоу.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.25 Разом.
19.55 Д/с “Особливий загiн”.
21.25, 02.25 UA:Спорт.
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.20 Д/с “Життя з левами”.
22.50 Перша шпальта.
00.00 Телепродаж Тюсо.

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

00.00, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.35, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.30 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.15, 21.45, 22.15 Т/с “Кухня”.
22.45, 04.35 “Грошi”.
00.05 “Голос країни 9”.

Iíòер
02.35 Х/ф “Ми жили по сусiдству”.
03.45 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.10 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

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

кожного”.
11.15 Т/с “Чудова Ранi”, 1 с.
12.00 “Новини”.
12.25 Т/с “Чудова Ранi”, 2-4 с.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Пiд чу-

жим iм`ям”.
23.50 Х/ф “Розмах крил”.

ICTV
04.40 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05 Т/с “Вiддiл 44”.
05.55 Громадянська оборона.
06.45 Факти тижня. 100 хвилин з О. Со-

коловою.

08.45 Факти. Утро.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Антизомбi. Дайджест.
11.40, 13.20, 23.55 Х/ф “Агент Гамiльтон: 

Викрадена”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.20 Х/ф “Мiцний горiшок 4.0”.
16.55 Х/ф “Мiцний горiшок 5”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Багач-Бiдняк 2.
21.20 Т/с “Пес”.
22.30 Свобода слова.

ÑТБ
05.35 Моя правда. Тетяна Пельтцер. 

Закулiсся.
06.20 Моя правда. Боротьба за право бути: 

Любов Полiщук.
07.20 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.
09.10 Х/ф “Мачуха”.
11.50 Х/ф “У лiжку з ворогом”.
13.50 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “Як довго я на тебе чекала”, 9 с.
21.00 Т/с “Як довго я на тебе чека-

ла”, 10 с.
22.50 Т/с “Тато Ден”, 1 с.
23.50 Т/с “Тато Ден”, 2 с.
00.50 Один за всiх.

Íоâий êаíаë
03.00, 01.25 Зона ночi.
05.15 Абзац.
06.55, 08.55 Kids` Time.
07.00 М/с “Майлз з майбутнього”.
07.55 М/с “Том i Джерi шоу”.
09.00 Х/ф “Крихiтка з Беверлi Хiллз”.
10.45 Х/ф “Зубна фея”.
12.45 Х/ф “Пограбування по-iталiйськи”.
15.00 Х/ф “Останнiй мисливець на 

вiдьом”.
17.00 Х/ф “Час вiдьом”.
19.00 Ревiзор. Магазини.
21.00 Таємний агент.
22.15 Таємний агент. Пост-шоу.
00.00 Х/ф “Знайомство зi спартанцями”.
01.20 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.20, 02.35 Невигаданi iсторiї.
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

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

07.25, 08.35, 00.45 Огляд преси.
07.30 Кордон держави.
08.25, 02.15 Про вiйсько.
09.25, 17.40 Час громади.
10.00, 13.05 Час. Пiдсумки тижня.
11.10, 01.15, 05.15 Машина часу.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
12.45 Будемо жити.

14.10 Кендзьор.
15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.00 Час новин. Київ.
17.10, 18.20, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
20.20 Дзеркало iсторiї.
22.00 БлогПост.
23.10 “За Чай.com”.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.

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

02.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Мiсiя: краса.
11.30, 03.00 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Артист”, 1 i 2 с.
23.30 Х/ф “Команда знищити”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Ух ти show”.
09.00 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
10.50 М/ф “Альфа i Омега: Зубата брат-

ва”.
12.20 “Бєдняков+1”.
13.10 “Вiрю не Вiрю”.
15.00, 00.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
15.50 “Орел i решка. Морський сезон”.
16.50, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження 3”.
17.50 Т/с “Доктор Хаус”.
23.00 Х/ф “Жiнка в чорному”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.00, 02.50 “Випадковий свiдок”.
06.10 Х/ф “Йшов собака по роялю”.
07.30 “Таємницi кримiнального свiту”.
07.55 Х/ф “Чекаю та сподiваюсь”.
10.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.20 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
13.25, 20.10 Т/с “Закон i порядок”.
15.25, 16.50 Т/с “Фалько”.
17.55 “Легенди карного розшуку”.
19.30 “Свiдок. Агенти”.
22.00, 23.45 Т/с “Напад”.
00.45 Т/с “Швидка”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 М/ф “Дiномама”.
11.00, 17.00 Т/с “Рання пташка”.
12.00 Рятiвники.
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
13.30, 14.30 Танька i Володька.
15.00, 01.00 Панянка-селянка.
18.00 4 весiлля.
22.00 Сiмейка У.
23.00 Одного разу в Одесi.
00.00 ЛавЛавСar.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.

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

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

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

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

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

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 “Деталi” з В. 
Фроловою i С. Дойком.

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

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

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

МÅГА
08.30, 14.50 Правда життя.
10.00 Справжня iсторiя золота.
10.55, 18.05 Мисливець i здобич.
11.50 Скептик.
12.50 Мiсця сили.
13.40, 00.20 Речовий доказ.
15.50, 23.30 Великi танковi битви.
16.40, 21.45 Полювання на рибу-монстра.
17.25 Шалена подорож.
19.10, 20.55 Битва цивiлiзацiй.
20.00, 01.20 Мiстична Україна.
22.30 Невiдома Австралiя.

Enter-фіëьм
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Невiдома версiя. За двома зай-

цями”.
09.30, 00.15 “Спогади”.
10.30 “Зiркове життя”.
11.20 “Моя правда”.
12.10 Х/ф “Сьомий маршрут”.
13.35, 19.00 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
15.25 Х/ф “Доля людини”.
17.15 Х/ф “Дiвчина без адреси”.
21.00, 01.35 Т/с “Мiс Фрайнi Фiшер”.
23.00 Х/ф “Нi пуху, нi пера”.

Êаíаë «2+2»
08.00 “Помста природи”.
09.55, 18.15 “Спецкор”.
10.30, 18.50 “ДжеДАI”.
11.05, 19.25, 20.25 Т/с “Звонар”.
14.45 Х/ф “Команда 8: У тилу ворога”.
16.25 Х/ф “Джон Вiк”.
21.25, 22.55 Т/с “Кiстки 9”.
00.35 Т/с “Вуличне правосуддя 2”.
01.20 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 03.30 Оттак мастак.
07.00 М/с “Аладдiн”.
08.00 М/с “Качинi iсторiї”.
08.50 М/с “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
09.50 Т/с “Сишиш-шоу”.

12.15 М/с “Сiмпсони”.
15.30 Т/с “Дефективи”.
17.00 Файна Юкрайна.
18.05 Т/с “СуперКопи”.
20.00 Т/с “Швидка”.
21.30 Т/с “CSI. Нью-Йорк”.
23.30 Мамареготала.

ªâроñïорò
00.00 Плавання. Nordic Swim Tour. Бер-

ген. День 3.
01.00, 06.30, 11.00, 19.00 Супербайк. Етап 

ЧC. Арагон. Перегони 2.
01.30 Важка атлетика. ЧЄ. Грузiя. Жiнки. 

До 55 кг.
02.30 Важка атлетика. ЧЄ. Грузiя. Чоловiки. 

До 61 кг.
03.15, 06.00, 12.00 Автоперегони. WTCR. 

Марракеш. Перегони 3.
04.00, 09.30, 12.30, 15.00 Велоспорт. “Тур 

Фландрiї”.
05.30, 08.30, 09.00, 11.30 Автоперегони. 

WTCR. Марракеш. Перегони 2.
07.00 Снукер. China Open. Фiнал.
13.30 Керлiнг. ЧC. Чоловiки. Канада. 

Фiнал.
16.30, 22.15 Велоспорт. “Тур Країни 

Баскiв”. Етап 1.
18.30 Супербайк. Етап ЧC. Арагон. Пе-

регони 1.
19.30, 23.00 Важка атлетика. ЧЄ. Грузiя. 

Чоловiки. До 67 кг.
21.15 Олiмпiйськi iгри. “Живi легенди”. 

Маттiас Штайнер.
21.45 Олiмпiйськi iгри. “Живi легенди”. 

Пiтер Ван ден Хугенбанд.
23.45 Важка атлетика. ЧЄ. Грузiя. Жiнки. 

До 59 кг.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Генк - Гент. Чемпiонат Бельгiї.
07.45, 16.35 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Шахтар - Динамо. 1/4 фiналу. Ку-

бок України.
10.00 “Великий футбол”.
11.50 Топ-матч.
12.00 Ювентус - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
13.50 Чорноморець - Арсенал-Київ. 

Чемпiонат України.
15.40, 22.45 Футбол News.
16.05 Журнал Лiги Європи.
17.05, 03.10 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18.00 Передмова до “Реал-Ювентус” 

(1995/96). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

18.05 Реал - Ювентус. 1/4 фiналу 
(1995/1996). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

19.45 Ювентус - Реал. 1/4 фiналу 
(1995/1996). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

21.25 Пiслямова до “Ювентус-Реал” 
(1995/96). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

21.30, 23.55 “Check-in”.
21.55 Live. Челсi - Вест Хем. Чемпiонат 

Англiї.
00.25 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
01.20 Львiв - Зоря. 1/4 фiналу. Кубок 

України.
04.05 Наполi - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.
05.55 Програма передач.

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

15.00, 18.00, 21.00, 23.25, 02.00, 
05.00 Новини.

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

09.30 Т/с “Таємницi Борго Ларiчi”.
11.20 Д/с “Аромати Шотландiї”.
12.25 Д/с “Кухня По”.
13.15, 14.30, 04.30 РадiоДень.
13.45 Д/с “Свiт дикої природи”.
14.20, 23.50, 03.30 Погода.
15.15 Т/с “Римська iмперiя”.
16.55 UA:Фольк. Спогади.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.25, 22.50, 04.05 Спiльно.
19.55 Д/с “Особливий загiн”.
21.25, 02.25 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.20 Д/с “Життя з левами”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.40 Складна розмова.
05.25 Д/с “Цiкаво.com”.

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, 

00.30, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.15, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.30 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.15, 21.45, 22.15, 00.35 Т/с 

“Кухня”.
22.45 “Одруження наослiп 5”.

Iíòер
02.25 “Орел i решка. Шопiнг”.
03.50 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.10 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Х/ф “Апачi”.
11.20, 12.25 Х/ф “Вiрна рука - друг 

iндiанцiв”.
12.00 “Новини”.
13.45 “Правила виживання”.
14.50, 15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.35 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Пiд чу-

жим iм`ям”.
23.50 Х/ф “Грошi для дочки”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 20.15 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.

10.10 Багач-Бiдняк.
11.10 Антизомбi. Дайджест.
11.55, 13.20 Х/ф “Вiдступники”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.15, 16.20, 21.25 Т/с “Пес”.
17.50 Битва версiй.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
22.35 Т/с “Юрчишини”.
23.30 Х/ф “Куля в голову”.
01.10 Т/с “У полi зору”.

ÑТБ
06.20 Моя правда. Микола Гринько. Лю-

бов папи Карло.
07.10 Моя правда. Едiта П`єха та її 

чоловiки.
08.05 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.
10.55 МастерШеф.
14.05 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “Як довго я на тебе чека-

ла”, 11 с.
21.00 Т/с “Як довго я на тебе чека-

ла”, 12 с.
22.50 Т/с “Тато Ден”, 3 с.
23.50 Т/с “Тато Ден”, 4 с.
00.45 Т/с “Коли ми вдома”.

Íоâий êаíаë
03.00, 01.40 Зона ночi.
05.00 Абзац.
06.40, 08.55 Kids` Time.
06.45 М/с “Майлз з майбутнього”.
07.40 М/с “Том i Джерi шоу”.
09.00 Т/с “Мерлiн”.
12.30 Т/с “Загубленi”.
15.00 Х/ф “Ну що, приїхали?”
17.00, 19.00 Гастарбайтери.
21.00 Аферисти в мережах.
21.45 Екси.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.15, 08.20, 00.50 Огляд преси.
06.20, 10.10, 01.15 Машина часу.
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

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

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

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

16.55, 17.55, 22.55, 00.35 Погода 
на курортах.

08.00, 17.00 Час новин. Київ.
08.30 5 поверх.
09.20, 17.45 Час громади.
11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало iсторiї.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
13.05, 05.15 БлогПост.
15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10, 18.20, 19.25 Iнформацiйний вечiр.

22.00 Лiнiйка документальних проектiв.
23.10 “За Чай.com”.
02.15 Новi Герої Донбасу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

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

03.10 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Мiсiя: краса.
11.30, 04.00 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Артист”, 3 i 4 с.
23.20 Без панiки.
00.00, 02.15 Т/с “CSI. Мiсце злочину”.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Ух ти show”.
08.45 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
10.30 Х/ф “Саме час”.
12.20 “Бєдняков+1”.
13.10 “Вiрю не Вiрю”.
15.00, 01.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
15.50, 23.00 “Орел i решка. Морський 

сезон”.
16.50, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження 3”.
17.50 Т/с “Доктор Хаус”.
00.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
01.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00, 04.55 “Top Shop”.
06.30 Х/ф “Запорожець за Дунаєм”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Дiм, у якому я живу”.
11.00 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.20 “Свiдок”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
13.25, 20.10 Т/с “Закон i порядок”.
15.20, 16.50 Т/с “Служба розслiдувань”.
17.50 “Легенди карного розшуку”.
19.30 “Будьте здоровi”.
22.00, 23.45 Т/с “Напад”.
00.45 Т/с “Швидка”.
02.50 “Випадковий свiдок”.
03.05 “Речовий доказ”.
03.55 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 М/ф “Лiно”.
11.00, 17.00 Т/с “Рання пташка”.
12.00 Рятiвники.
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
13.30, 14.30 Танька i Володька.
15.00, 01.00 Панянка-селянка.
18.00 4 весiлля.
22.00 Сiмейка У.
23.00 Одного разу в Одесi.
00.00 ЛавЛавСar.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.

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

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

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

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

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

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 “Деталi” з В. 
Фроловою i С. Дойком.

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.20, 14.40, 01.55 Правда життя.
09.55, 17.25 Шалена подорож.
10.45, 18.10 Мисливець i здобич.
11.40 Скептик.
12.40 Мiсця сили.
13.30, 00.20 Речовий доказ.
15.45, 23.30 Великi танковi битви.
16.35, 21.45 Полювання на рибу-монстра.
19.05 Битва цивiлiзацiй. НЛО.
20.00, 01.15 Мiстична Україна.
20.55 Битва цивiлiзацiй.
22.30 Невiдома Австралiя.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Кухарка”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40, 09.30 М/ф.
07.50 “Невiдома версiя. Вiрнi друзi”.
09.45, 00.30 “Спогади”.
10.10 “Зiркове життя”.
11.00 “Моя правда”.
11.50 Х/ф “Зозуля з дипломом”.
13.05, 19.00 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
14.55 Х/ф “Люди в океанi”.
16.20 Х/ф “Корона Росiйської iмперiї, або 

Знову невловимi”.
21.00, 01.50 Т/с “Мiс Фрайнi Фiшер”.
23.00 Х/ф “Непiдсудний”.
01.20 “Академiя смiху”.
03.40 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 21.25, 22.55 Т/с “Кiстки 9”.
08.50 Т/с “Ласко - кулак Бога”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50 “Решала”.
11.45, 17.20 “Загублений свiт”.
12.40, 01.20 “Облом.UA”.
13.35 Х/ф “Мiсiя на Марс”.
15.35 Х/ф “В тилу ворога: Колумбiя”.
19.25, 20.25 Т/с “Звонар”.
00.35 Т/с “Вуличне правосуддя 2”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 03.30 Оттак мастак.
07.00 М/с “Аладдiн”.
08.00 М/с “Качинi iсторiї”.
08.50 М/с “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
09.50 Т/с “Сишиш-шоу”.
12.15 М/с “Сiмпсони”.
15.30 Т/с “Дефективи”.
17.00 Файна Юкрайна.
18.05 Т/с “СуперКопи”.
20.00 Т/с “Швидка”.
21.30 Т/с “CSI. Нью-Йорк”.
23.30 Мамареготала.
03.55 Чистоплюї.
04.50 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.15 Олiмпiйськi iгри. “Живi легенди”. 

Маттiас Штайнер.
00.45, 02.30, 06.00, 09.30, 12.30, 15.30 Ве-

лоспорт. “Тур Країни Баскiв”. Етап 1.
01.30, 05.00, 08.30 Важка атлетика. ЧЄ. 

Грузiя. Чоловiки. До 67 кг.
04.00, 07.30 Важка атлетика. ЧЄ. Грузiя. 

Жiнки. До 59 кг.
11.00 Снукер. China Open. Фiнал.
13.30 Супербайк. Етап ЧC. Арагон. Пе-

регони 1.
14.00 Супербайк. Етап ЧC. Арагон. Пе-

регони 2.
14.30 Автоперегони. WTCR. Марракеш. 

Перегони 2.
15.00, 18.35 Автоперегони. WTCR. Марра-

кеш. Перегони 3.
16.30 Велоспорт. “Тур Країни Баскiв”. 

Етап 2.
19.10 “Бесiди про спорт”.
19.30 Важка атлетика. ЧЄ. Грузiя. Чоловiки. 

До 73 кг.
21.15 Важка атлетика. ЧЄ. Грузiя. Жiнки. 

До 64 кг.
21.45 Кiнний спорт. Кубок свiту. Гете-

борг. Виїзд.
22.45 Кiнний спорт. Кубок свiту. Гете-

борг. Конкур.
23.45 “Краще з кiнного спорту”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 16.00 “Європейський weekend”.
06.45, 20.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
07.15 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
08.10 Ювентус - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Шахтар - Динамо. 1/4 фiналу. Ку-

бок України.
12.05 “Великий футбол”.
13.50 Генк - Гент. Чемпiонат Бельгiї.
16.45 Челсi - Вест Хем. Чемпiонат Англiї.
18.30 Журнал Лiги Європи.
19.00 Львiв - Зоря. 1/4 фiналу. Кубок 

України.
21.15, 23.55 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
21.50 Live. Тоттенхем - Ман Сiтi. 1/4 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
00.25 Евертон - Арсенал. Чемпiонат Англiї.
02.15 Лiверпуль - Порту. 1/4 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
04.05 Олiмпiк - Десна. Чемпiонат України.
05.55 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

8 квітня

9 квітня
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UA:Перший
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.25, 02.00, 
05.00 Новини.

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

09.30 Т/с “Таємницi Борго Ларiчi”.
11.20 Д/с “Аромати Шотландiї”.
12.25 Д/с “Кухня По”.
13.15, 04.30 РадiоДень.
13.45 Д/с “Свiт дикої природи”.
14.20, 23.50, 03.30 Погода.
14.30 52 вiкенди.
15.15 Т/с “Римська iмперiя”.
16.55 Сильна доля.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.25 Своя земля.
20.00 Д/с “Спiльноти тварин”.
21.25, 02.25 UA:Спорт.
21.45 Разом.
22.20 Д/с “Супер Чуття”.
22.50 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.40 #ВУкраїнi.

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

00.00, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.25, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.30 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.15, 21.45, 22.15, 02.15 Т/с 

“Кухня”.
22.45, 00.05, 01.15 “Свiт навиворiт 10: 

Бразилiя”.

Iíòер
02.20 “Орел i решка. Шопiнг”.
03.50 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.10 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Х/ф “Северiно”.
11.10, 12.25 Х/ф “Оцеола: Права рука 

вiдплати”.
13.45 “Правила виживання”.
14.50, 15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.55 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Пiд чу-

жим iм`ям”.
23.50 Т/с “Платня за порятунок”, 1 i 2 с.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.

04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40, 10.10 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
11.05 Х/ф “Куля в голову”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15 Х/ф “Миротворець”.
15.35, 16.20, 21.25 Т/с “Пес”.
18.20, 22.35 Т/с “Юрчишини”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
23.05 Х/ф “Патруль часу”.
00.50 Т/с “У полi зору”.

ÑТБ
06.10 Моя правда. Наталя Медведєва: 

антизiрка.
07.10 Моя правда. Любов Успенська.
08.05 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.
10.00 МастерШеф.
13.30 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “Як довго я на тебе чека-

ла”, 13 с.
21.00 Т/с “Як довго я на тебе чека-

ла”, 14 с.
22.50 Т/с “Тато Ден”, 5 с.
23.50 Т/с “Тато Ден”, 6 с.
00.45 Т/с “Коли ми вдома”.

Íоâий êаíаë
03.00, 01.50 Зона ночi.
05.00 Абзац.
06.55, 08.55 Kids` Time.
07.00 М/с “Майлз з майбутнього”.
07.55 М/с “Том i Джерi шоу”.
09.00 Т/с “Мерлiн”.
12.40 Т/с “Загубленi”.
15.00 Х/ф “Ну що, приїхали: Ремонт”.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Аферисти в мережах.
22.00 Любов на виживання.
01.45 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.15, 07.25, 10.10, 01.15, 05.15 Маши-

на часу.
06.45, 08.00, 17.00 Час новин. Київ.
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

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

07.45 Драйв.
08.20 Полiгон.
09.25, 17.45 Час громади.
11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало iсторiї.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
13.10 Томос.
15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10, 18.20, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
22.00 БлогПост.
23.10 “За Чай.com”.
00.45 Огляд преси.
02.15 Новi Герої Донбасу.

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

03.10 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Мiсiя: краса.
11.30, 04.00 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Артист”, 5 i 6 с.
23.20 Гучна справа.
00.00, 02.15 Т/с “CSI. Мiсце злочину”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Ух ти show”.
09.00 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
10.50 Х/ф “Кекс у великому мiстi”.
12.20 “Бєдняков+1”.
13.10 “Вiрю не Вiрю”.
15.00, 00.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
15.50, 23.00 “Орел i решка. Морський 

сезон”.
16.50, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження 3”.
17.50 Т/с “Доктор Хаус”.
00.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.

ÍТÍ
06.30 Х/ф “Гетьман”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Кар`єра Дiми Горiна”.
11.00 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.20 “Свiдок”.
12.50 “Будьте здоровi”.
13.25, 20.10 Т/с “Закон i порядок”.
15.20, 16.50 Т/с “Служба розслiдувань”.
17.55 “Легенди карного розшуку”.
19.30 “Вартiсть життя”.
22.00, 23.45 Т/с “Напад”.
00.45 Т/с “Швидка”.
02.50 “Випадковий свiдок”.
03.15 “Речовий доказ”.
04.05 “Професiї”.
04.55 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф “Марко-Макако”.
11.00, 17.00 Т/с “Рання пташка”.
12.00 Рятiвники.
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
13.30, 14.30 Танька i Володька.
15.00, 01.00 Панянка-селянка.
18.00 4 весiлля.
22.00 Сiмейка У.
00.00 ЛавЛавСar.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.

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

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

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

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

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

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 “Деталi” з В. 
Фроловою i С. Дойком.

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.55, 14.40 Правда життя.
10.05, 17.25 Шалена подорож.
10.45, 18.10 Мисливець i здобич.
11.40 Скептик.
12.40 Мiсця сили.
13.30, 00.20 Речовий доказ.
15.45, 23.30 Великi танковi битви.
16.35, 21.45 Полювання на рибу-монстра.
19.05, 20.55 Гучна справа.
20.00, 01.20 Мiстична Україна.
22.30 Невiдома Австралiя.
02.25 Чорна пiхота.
03.20 Зворотний бiк Мiсяця.
04.05 Бiзнес на залякуваннi.
04.55 Прихована реальнiсть.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Якщо є вiтрила”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40, 09.30 М/ф.
07.50, 11.55 “Моя правда”.
10.00, 00.30 “Спогади”.
11.00 “Зiркове життя”.
12.50 Х/ф “Веселi Жабокричi”.
14.05 Х/ф “Примара замку Моррiсвiль”.
15.50 Х/ф “Хiд конем”.
17.15 Х/ф “Балада про доблесного лица-

ря Айвенго”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00, 01.50 Т/с “Мiс Фрайнi Фiшер”.
23.00 Х/ф “Смуга перешкод”.
01.20 “Академiя смiху”.
03.35 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 21.25, 22.55 Т/с “Кiстки 9”.
08.50 Т/с “Ласко - кулак Бога”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50 “Решала”.
11.45, 17.20 “Загублений свiт”.
12.40 “Помста природи”.
13.50 Х/ф “Атака на королеву”.
15.25 Х/ф “Охоронець”.
19.25, 20.25, 01.20 Т/с “Звонар”.
00.35 Т/с “Вуличне правосуддя 2”.
02.05 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 03.30 Оттак мастак.
07.00 М/с “Аладдiн”.
08.00 М/с “Качинi iсторiї”.
08.50 М/с “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
09.50 Т/с “Сишиш-шоу”.
12.15 М/с “Сiмпсони”.
15.30 Т/с “Дефективи”.
17.00 Файна Юкрайна.
18.05 Т/с “СуперКопи”.
20.00 Т/с “Швидка”.
21.30 Т/с “CSI. Нью-Йорк”.
23.30 Мамареготала.
03.55 Чистоплюї.
04.50 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.20, 11.00, 13.30 Автоперегони. WTCR. 

Марракеш. Огляд.
00.45, 11.30, 14.00 Автоперегони. Форму-

ла E. Рим. Прев`ю.
01.15 Автоперегони. Blancpain GT. Се-

панг. Огляд.
01.45, 05.00, 08.30 Важка атлетика. ЧЄ. 

Грузiя. Чоловiки. До 73 кг.
02.30, 06.00, 09.30, 12.30, 15.30 Велоспорт. 

“Тур Країни Баскiв”. Етап 2.
04.00, 07.30, 14.30 Важка атлетика. ЧЄ. 

Грузiя. Жiнки. До 64 кг.
10.50 “Бесiди про спорт”.
12.00 Супербайк. Етап ЧC. Арагон. Пе-

регони 2.
16.30 Велоспорт. “Тур Країни Баскiв”. 

Етап 3.
18.30 Олiмпiйськi iгри. “Живi легенди”. 

Маттiас Штайнер.
19.00 “Watts”.
19.30 Важка атлетика. ЧЄ. Грузiя. Чоловiки. 

До 81 кг.
21.15, 23.45 Важка атлетика. ЧЄ. Грузiя. 

Жiнки. До 71 кг.
22.15 Тенiс. “АТР: за кадром”.
22.45 Хокей. НХЛ. Плей-офф. Перший 

раунд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Наполi - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.
07.45 Журнал Лiги Європи.
08.15 Челсi - Вест Хем. Чемпiонат Англiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.25, 00.25 Лiверпуль - Порту. 1/4 фiналу. 

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

УЄФА.
13.55 Львiв - Зоря. 1/4 фiналу. Кубок 

України.
16.05, 18.40 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
16.50 Тоттенхем - Ман Сiтi. 1/4 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
19.10 Шахтар - Динамо. 1/4 фiналу. Ку-

бок України.
21.45 Live. Аякс - Ювентус. 1/4 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
23.55 Журнал Лiги чемпiонiв.
02.15 МЮ - Барселона. 1/4 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
04.05 Евертон - Арсенал. Чемпiонат Англiї.

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

15.00, 18.00, 21.00, 23.25, 02.00, 
05.00 Новини.

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

09.30 Т/с “Таємницi Борго Ларiчi”.
11.20 Д/с “Аромати Iспанiї”.
12.25 Д/с “Кухня По”.
13.15, 14.30, 04.30 РадiоДень.
13.45 Д/с “Свiт дикої природи”.
14.20, 23.50, 03.30 Погода.
15.15 Т/с “Римська iмперiя”.
16.50 Плiч-о-плiч.
17.05 Фiльм-концерт “Supernation” гурту 

“Друга рiка”.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.25 #ВУкраїнi.
20.00 Д/с “Спiльноти тварин”.
21.25, 02.25 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.20 Д/с “Супер Чуття”.
22.50 Нашi грошi.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.40 Разом.
04.05 Спiльно.
05.25 Д/с “Цiкаво.com”.

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”.
11.25, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.30 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.40 “Чистоnews”.
20.45, 21.15, 21.45, 22.15, 02.00 Т/с 

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

Iíòер
02.40 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.05 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.10 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Х/ф “Чингачгук - Великий Змiй”.
11.15, 12.25 Х/ф “Смертельна помилка”.
13.45 “Правила виживання”.
14.50, 15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.55 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Пiд чу-

жим iм`ям”.
23.50 Т/с “Платня за порятунок”, 3 i 4 с.

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

Стогнiєм.
10.10, 13.20 Секретний фронт.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.50 Х/ф “Патруль часу”.
15.35, 16.20, 21.25 Т/с “Пес”.
18.20, 22.35 Т/с “Юрчишини”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi.
23.00 Х/ф “Швидше кулi”.
00.50 Т/с “У полi зору”.

ÑТБ
05.10 Моя правда. Маша Распутина.
05.55 Моя правда. Свiтлана Крючкова: 

жiнка-воїн.
06.50 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.
08.45 МастерШеф.
13.10 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “Як довго я на тебе чека-

ла”, 15 с.
21.00 Т/с “Як довго я на тебе чека-

ла”, 16 с.
22.50 Т/с “Тато Ден”, 7 с.
23.45 Т/с “Тато Ден”, 8 с.
00.45 Т/с “Коли ми вдома”.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.00 Зона ночi.
05.00 Абзац.
06.55, 08.45 Kids` Time.
07.00 М/с “Майлз з майбутнього”.
07.55 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.50 Т/с “Мерлiн”.
12.20 Т/с “Загубленi”.
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Аферисти в мережах.
22.00 Хто проти блондинок.
01.55 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.20 Невигаданi iсторiї.
06.45, 08.00, 17.00 Час новин. Київ.
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

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

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

07.25, 08.25, 00.50 Огляд преси.
07.30, 08.30, 10.10, 01.15, 05.15 Маши-

на часу.

07.55, 08.55, 09.40, 14.55, 16.55, 17.55, 
22.55, 00.30 Погода на курортах.

09.20, 17.45 Час громади.
11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало iсторiї.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
13.05 Томос.
15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10, 18.20, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
22.00 Лiнiйка документальних проектiв.
23.10 “За Чай.com”.
02.15 Новi Герої Донбасу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

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

Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Мiсiя: краса.
11.30, 03.45 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Артист”.
23.20 Контролер.
00.00, 02.15 Т/с “CSI. Мiсце злочину”.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Ух ти show”.
09.00 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
10.50 Х/ф “Крадене побачення”.
12.20 “Бєдняков+1”.
13.10 “Вiрю не Вiрю”.
15.00, 00.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
15.50, 23.00 “Орел i решка. Морський 

сезон”.
16.50, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження 3”.
17.50 Т/с “Доктор Хаус”.
00.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
01.45 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.30 Х/ф “Гетьман”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Вершник без голови”.
11.00 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.25 “Свiдок”.
12.50 “Вартiсть життя”.
13.25, 20.10 Т/с “Закон i порядок”.
15.25, 16.50 Т/с “Служба розслiдувань”.
17.55 “Легенди карного розшуку”.
19.30 “Правда життя”.
22.00, 23.45 Т/с “Напад”.
00.45 Т/с “Швидка”.
02.55 “Випадковий свiдок”.
03.15 “Речовий доказ”.
03.55 “Професiї”.
04.55 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Принц-ведмiдь”.
11.00, 17.00 Т/с “Рання пташка”.
12.00 Рятiвники.
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
13.30, 14.30 Танька i Володька.
15.00 Панянка-селянка.
18.00 4 весiлля.
22.00 Сiмейка У.
00.00 ЛавЛавСar.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

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

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

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

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 “Деталi” з В. 
Фроловою i С. Дойком.

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.55, 14.40 Правда життя.
10.00, 17.25, 01.20 Шалена подорож.
10.45, 18.10 Мисливець i здобич.
11.40 Скептик.
12.40 Мiсця сили.
13.30, 00.20 Речовий доказ.
15.45, 23.30 Великi танковi битви.
16.35, 21.45 Полювання на рибу-монстра.
19.05, 20.55 Битва цивiлiзацiй.
20.00, 02.00 Мiстична Україна.
22.30 Невiдома Австралiя.
02.40 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф “Здрастуй, Вам!”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 11.15 “Моя правда”.
09.30, 00.25 “Спогади”.
10.25 “Зiркове життя”.
12.05 Х/ф “Дiд лiвого крайнього”.
13.20 Х/ф “Улюблений зять”.
16.00 Х/ф “Якщо є вiтрила”.
17.20 Х/ф “Дiловi люди”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00, 01.45 Т/с “Мiс Фрайнi Фiшер”.
23.00 Х/ф “Хiд конем”.
01.15 “Академiя смiху”.
03.35 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 21.25, 22.55 Т/с “Кiстки 9”.
08.50 Т/с “Ласко - кулак Бога”.

09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50 “Решала”.
11.45, 17.20 “Загублений свiт”.
13.30, 02.05 “Облом.UA”.
15.45 Х/ф “В тилу ворога: Вiсь зла”.
19.25, 20.25, 01.20 Т/с “Звонар”.
00.35 Т/с “Вуличне правосуддя 2”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 03.30 Оттак мастак.
07.00 М/с “Аладдiн”.
08.00 М/с “Качинi iсторiї”.
08.50 М/с “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
09.50 Т/с “Сишиш-шоу”.
12.15 М/с “Сiмпсони”.
15.30 Т/с “Дефективи”.
17.00 Файна Юкрайна.
18.05 Т/с “СуперКопи”.
20.00 Т/с “Швидка”.
21.30 Т/с “CSI. Нью-Йорк”.
23.30 Мамареготала.
03.55 Чистоплюї.
04.50 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.35, 02.30, 06.00, 09.30, 12.30, 15.40 Ве-

лоспорт. “Тур Країни Баскiв”. Етап 3.
01.30, 05.00, 08.30, 11.00, 13.30 Важ-

ка атлетика. ЧЄ. Грузiя. Чоловiки. 
До 81 кг.

04.00, 07.30, 11.45 Важка атлетика. ЧЄ. 
Грузiя. Жiнки. До 71 кг.

14.30, 18.30 Автоперегони. WTCR. Марра-
кеш. Огляд.

15.00, 19.00 Автоперегони. Формула E. 
Рим. Прев`ю.

15.30 “Бесiди про спорт”.
16.30, 22.00 Велоспорт. “Тур Країни 

Баскiв”. Етап 4.
19.30, 23.00 Важка атлетика. ЧЄ. Грузiя. 

Жiнки. До 76 кг.
21.15, 23.45 Важка атлетика. ЧЄ. Грузiя. 

Чоловiки. До 89 кг.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Шахтар - Динамо. 1/4 фiналу. Ку-

бок України.
07.45 Наполi - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.
09.30 Журнал Лiги Європи.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.25, 02.15 Аякс - Ювентус. 1/4 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
12.15 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
12.55, 21.00 Топ-матч.
13.10 Лiверпуль - Порту. 1/4 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
15.00 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.05, 18.40 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
16.50 МЮ - Барселона. 1/4 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
19.10 Тоттенхем - Ман Сiтi. 1/4 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
21.15, 23.55 “Шлях в Баку”.
21.50 Live. Арсенал - Наполi. 1/4 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
00.25 Бенфiка - Айнтрахт. 1/4 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
04.05 Славiя - Челсi. 1/4 фiналу. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
05.55 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

10 квітня

11 квітня
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UA:Перший
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
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 ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Таємницi Борго Ларiчi”.
11.20 Д/с “Аромати Iспанiї”.
12.30 Д/с “Смак сиру”.
13.15, 14.30 РадiоДень.
13.45 Д/с “Свiт дикої природи”.
14.20 Погода.
15.15 Т/с “Римська iмперiя”.
16.55 Д/с “Браво, шеф!”
18.25, 02.45 Тема дня.
19.25 Перший на селi.
20.00 Д/с “Спiльноти тварин”.
21.25, 02.20 UA:Спорт.
22.00 Перша шпальта.
22.25 Д/с “Супер Чуття”.
23.00 #ВУкраїнi.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.40 Букоголiки.
04.05 Своя земля.
04.30 52 вiкенди.
05.25 Д/с “Цiкаво.com”.

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

“ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30 “Сiмейнi мелодрами”.
14.30 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.25 “Чистоnews”.
20.35, 23.20 “Лiга смiху”.
22.40 “#Гуднайт_клаб”.
01.20 “Київ Вечiрнiй”.

Iíòер
02.40 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.00 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.15 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Х/ф “Вождь Вiннету 3: Слiд 

головорiзiв”.
11.20, 12.25 Х/ф “Вождь Вiннету i 

напiвкровка Апаначи”.
13.45 “Правила виживання”.
14.50, 15.50, 16.45, 00.00 “Речдок”.
18.00, 01.45 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.00 “Подробицi вибору”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.

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

Стогнiєм.
10.10 Антизомбi.
11.00, 13.20, 22.50 “На трьох”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.35, 16.20 Т/с “Пес”.
18.20 Т/с “Юрчишини”.
18.45, 00.45 Факти. Вечiр.
20.10, 21.35 Дизель-шоу.
01.20 Т/с “У полi зору”.

ÑТБ
05.45, 18.00 Хата на тата.
09.10, 20.00, 23.05 Холостяк.
12.30 Х/ф “Свекруха - монстр”.
14.35 Х/ф “Охоронець”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
22.50 Небачене Євробачення 2019.
00.00 Холостяк. Як вийти замiж.
01.00 Т/с “Коли ми вдома”.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.05 Зона ночi.
03.35 Абзац.
05.15, 06.35 Kids` Time.
05.20 М/с “Майлз з майбутнього”.
06.00 М/с “Том i Джерi шоу”.
06.40 Ревiзор. Магазини.
08.30 Пацанки. Нове життя.
15.00 Зорянi яйця.
16.50 Хто зверху.
19.00 Iмпрув шоу.
21.00 Аферисти в мережах.
21.50 Х/ф “Заручниця 3”.
00.05 Х/ф “Кiкбоксер”.
02.00 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.15, 08.25 Огляд преси.
06.20 Дiалоги з Патрiархом.
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

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

07.15, 12.25, 15.25, 18.10 Погода в Українi.
07.25 Драйв.
07.30, 08.30, 10.10, 00.35, 01.15 Маши-

на часу.
07.55, 08.55, 09.40, 13.55, 16.55, 17.55, 

00.30 Погода на курортах.
08.00, 17.00 Час новин. Київ.
09.25, 16.45 Час громади.
11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало iсторiї.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
13.05 БлогПост.
15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10 Кендзьор.
18.15 Томос.

19.25 Iнформацiйний вечiр.
22.00 БлогПост Hate Friday Night.
02.15 Новi Герої Донбасу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.15 Феєрiя мандрiв.
05.15 Рандеву.

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

04.00 Сьогоднi.
09.30, 04.45 Зоряний шлях.
11.30 Реальна мiстика.
13.30 Т/с “Торкнувшись серця”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “Торкнувшись серця”.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Головна тема. Вибiр.
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с “Секрет майя”, 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Секрет майя”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.00 “Ух ти show”.
08.35 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
10.20 Х/ф “Дихай заради нас”.
12.20 “Бєдняков+1”.
13.10 “Вiрю не Вiрю”.
15.00, 00.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
15.50, 23.00 “Орел i решка. Морський 

сезон”.
16.50, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження 3”.
17.50 Т/с “Доктор Хаус”.
00.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
01.45 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.50 Х/ф “Прорив”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Табiр iде в небо”.
11.00 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.25 “Свiдок”.
12.50 “Правда життя”.
13.25, 20.10 Т/с “Закон i порядок”.
15.25, 16.50 Т/с “Служба розслiдувань”.
17.50 “Легенди карного розшуку”.
19.30 “Таємницi свiту”.
22.00, 23.45 Т/с “Напад”.
00.45 Х/ф “Дот”.
02.55 “Випадковий свiдок”.
03.25 “Речовий доказ”.
03.55 “Легенди бандитської Одеси”.
04.15 “Професiї”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 Х/ф “Мiй улюблений динозавр”.
11.00, 17.00 Т/с “Рання пташка”.
12.00 Рятiвники.
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
13.30, 14.30 Танька i Володька.
15.00 Х/ф “Озброєнi i небезпечнi”.
18.00 4 весiлля.
21.00 Х/ф “Ерагон”.
23.00 Х/ф “Не погрожуй Пiвденному 

Центру, попиваючи сiк у чорному 
кварталi”.

00.45 Панянка-селянка.
01.45 Теорiя зради.
02.35 БарДак.
03.25 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

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

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

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

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 “Деталi” з В. 
Фроловою i С. Дойком.

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

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

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.05, 13.55 Правда життя.
09.15, 01.20 Шалена подорож.
10.00, 18.05 Мисливець i здобич.
10.55 Скептик.
11.55 Мiсця сили.
12.45, 00.20 Речовий доказ.
15.35, 23.30 Великi танковi битви.
16.25, 21.45 Полювання на рибу-монстра.
17.10 Невiдома Австралiя.
19.05 Битва цивiлiзацiй.
20.00, 02.00 Мiстична Україна.
20.55 Гучна справа.
22.30 Полярний ведмiдь.
02.45 Ризиковане життя.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Дiловi люди”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40, 09.30 М/ф.
07.50, 10.35 “Моя правда”.
09.45 “Зiркове життя”.
11.25 Х/ф “Кам`яний хрест”.
12.50 Х/ф “Мiй пан”.
15.40 Х/ф “Балада про доблесного лица-

ря Айвенго”.
17.15 Х/ф “Чорна стрiла”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00, 02.30 Т/с “Мiс Фрайнi Фiшер”.
23.00 Х/ф “Лiд в кавовiй гущi”.
00.40 Х/ф “Здрастуй, Вам!”
04.10 Кiноляпи.
04.45 Саундтреки.
05.15 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Кiстки 9”.
08.50 Т/с “Ласко - кулак Бога”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50 “Решала”.
11.45, 17.20, 00.50 “Загублений свiт”.
13.35 Вiдеобiмба.

15.25 Х/ф “Нiндзя: Крок у невiдомiсть”.
19.25 Х/ф “Пiд прицiлом”.
21.15 Х/ф “Морськi котики проти зомбi”.
23.00 Х/ф “Американський йєтi”.
01.35 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 03.30 Оттак мастак.
07.00 М/с “Аладдiн”.
08.00 М/с “Качинi iсторiї”.
08.50 М/с “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
09.50 Т/с “Сишиш-шоу”.
12.15 М/с “Сiмпсони”.
15.30 Т/с “Дефективи”.
17.00 Файна Юкрайна.
18.05 Т/с “СуперКопи”.
20.00 Т/с “Швидка”.
21.30 Х/ф “Червона спека”.
23.40 Мамареготала.
04.30 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.35, 02.30, 06.00, 09.30, 12.30, 15.30 Ве-

лоспорт. “Тур Країни Баскiв”. Етап 4.
01.30, 05.00, 08.30, 11.00, 13.30 Важка ат-

летика. ЧЄ. Грузiя. Жiнки. До 76 кг.
04.00, 07.30, 11.45 Важка атлетика. ЧЄ. 

Грузiя. Чоловiки. До 89 кг.
14.30 Автоперегони. Формула E. Рим. 

Прев`ю.
15.00 Автоперегони. WTCR. Марракеш. 

Огляд.
16.30, 22.00 Велоспорт. “Тур Країни 

Баскiв”. Етап 5.
18.30 Хокей. НХЛ. Плей-офф. Перший 

раунд.
19.30 Важка атлетика. ЧЄ. Грузiя. Чоловiки. 

До 96 кг.
21.15, 23.45 Важка атлетика. ЧЄ. Грузiя. 

Жiнки. До 87 кг.
23.00 Плавання. Nordic Swim Tour. Сток-

гольм. День 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Тоттенхем - Ман Сiтi. 1/4 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
07.45 “Ситкорiзи”.
08.15, 02.10 Вiльярреал - Валенсiя. 1/4 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.25 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
11.05 Бенфiка - Айнтрахт. 1/4 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
12.55 Аякс - Ювентус. 1/4 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
14.45, 23.25 Огляд матчiв. Лiга Євро-

пи УЄФА.
16.05, 20.30 “Шлях в Баку”.
16.50 Арсенал - Наполi. 1/4 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
18.40 Славiя - Челсi. 1/4 фiналу. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
21.00 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
21.25 Live. Стандарт - Андерлехт. 

Чемпiонат Бельгiї.
00.20 МЮ - Барселона. 1/4 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
04.00 Лiверпуль - Порту. 1/4 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
05.50 Програма передач.

UA:Перший
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.10 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30, 02.00, 

04.10 Новини.
09.30 Країна на смак.
10.35 Хто в домi хазяїн?
11.05 Д/с “Погляд зсередини”.
12.00 Сильна доля.
13.05 Х/ф “Грозовий перевал”, 2 с.
14.25 Д/с “Мальовничi села”.
15.00 По обiдi шоу.
16.00 Спiльно.
16.35, 03.40 Своя земля.
16.50 Д/с “Особливий загiн”.
17.50 Т/с “Римська iмперiя”.
19.30 Вiйна: iсторiї початку.
19.55 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
21.25 Розсекречена iсторiя.
22.25 Д/с “Подорож вiдкритим космосом”.

00.00 Телепродаж Тюсо.
02.20 UA:Фольк.
03.15 Д/с “Аромати Колумбiї”.
04.35 Свiтло.
05.25 Д/с “Цiкаво.com”.

Êаíаë “1+1”
06.00, 23.35, 00.35 “Свiтське життя”.
06.45 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 11.05, 12.05, 13.05, 14.15, 15.20 

“Свiт навиворiт 5”.
16.30, 21.40 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка. Дiти”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Чистоnews”.
20.25 “Українськi сенсацiї”.
01.35 “Лiга смiху”.
04.00 “Київ Вечiрнiй”.

Iíòер
03.15 “Життя в кредит”.
03.55 Х/ф “Нiчна подiя”.
05.20 “Перший”.
05.50 “Великий бокс. Василь Ломачен-

ко - Ентонi Кролла”.
08.50 “Слово Предстоятеля”.
09.00 “Шiсть соток”.
10.00 “Готуємо разом. Випiчка”.
11.00 Х/ф “Зайчик”.
12.40 Х/ф “Приборкувачка тигрiв”.
14.30 Х/ф “Максим Перепелиця”.
16.15 Т/с “Чудова Ранi”, 5-8 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Крутiше за всiх”.
22.30 Т/с “Господиня великого мiста”, 

1-4 с.
02.05 “Стосується кожного”.

ICTV
05.35 Скарб нацiї.
05.45 Еврика!
05.50 Факти.

06.15 Бiльше нiж правда.
07.55 Я зняв!
09.45 Дизель-шоу.
11.00, 11.50 Особливостi нацiональної 

роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Юрчишини”.
14.35 Т/с “Пес”.
16.35 Х/ф “11 друзiв Оушена”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “12 друзiв Оушена”.
21.20 Х/ф “13 друзiв Оушена”.
23.40 Х/ф “Вiдступники”.
02.25 Т/с “У полi зору”.

ÑТБ
06.25, 17.00, 22.50 Хата на тата.
08.05 Страва честi.
09.00 Т/с “Як довго я на тебе чекала”, 

9-16 с.
19.00 МастерШеф. Професiонали.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
05.10 М/с “Лунтiк”.
06.10, 07.55 Kids` Time.
06.15 М/с “Майлз з майбутнього”.
08.00 Таємний агент.
09.20, 11.20 Подiум.
13.15 Iмпрув шоу.
15.15 Хто зверху? (12+).
17.15 М/ф “Добриня Микитович i Змiй 

Горинич”.
18.45 Х/ф “Той, що бiжить у лабiринтi”.
21.00 Х/ф “Той, що бiжить в лабiринтi: 

Випробування вогнем”.
23.30 Х/ф “Мисливцi на вiдьом”.
01.10 Х/ф “Кiкбоксер”.

5 êаíаë
06.00 Час-Time.
06.20, 00.20 Кендзьор.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

07.10, 08.10, 12.55, 15.15, 18.10, 23.55 По-
года в Українi.

07.20 Дзеркало iсторiї.
07.45, 08.50, 21.55, 00.10 Актуально: 

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

17.55, 20.55, 00.55 Погода на ку-
рортах.

08.20 Клуб Life.
09.15 Автопiлот-новини.
09.25 Укравтоконтинент.
09.35 Натхнення.
10.10 Майстри ремонту.
10.35 Медекспертиза.
11.10 5 поверх.
11.30, 03.40 Феєрiя мандрiв.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
13.10, 04.30 Акцент.
13.30 Код успiху.

14.10, 15.20, 16.10 Iнформацiйний день.
17.15 Стоп корупцiї!
18.15 Про вiйсько.
18.25 Полiгон.
19.25 Особливий погляд.
20.00, 01.15, 05.15 Рандеву.
21.30, 03.00 Вiкно до Америки.
22.00 Д/ф.
23.15 Томос.
02.15 Зеркало iсторiї.
03.20 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Дiалоги з Патрiархом.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00, 02.50 Сьогоднi.
07.30, 05.20 Зоряний шлях.
08.00 Т/с “Артист”, 1-7 с.
15.20 Т/с “Артист”.
16.00 Т/с “Бiйся бажань своїх”, 1-3 с.
20.00 Т/с “Бiйся бажань своїх”.
21.00 “Дивовижнi люди”.
23.00 Т/с “Печалi-радощi Надiї”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Печалi-радощi Надiї”.
03.40 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Дай лапу”.
09.00 “Ух ти show”.
10.50 М/ф “Оллi та скарби пiратiв”.
12.10 М/с “Земля до початку часiв”.
13.30 Х/ф “Дихай заради нас”.
15.40 “Орел i решка. Навколо свiту”.
22.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
00.00 Х/ф “Машина часу в джакузi”.
01.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
02.40 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.15 Х/ф “Добрi намiри”.
05.25 “Top Shop”.
06.45 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
11.10 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
13.00 Т/с “Спецзагiн “Кобра 11”.
14.55 “Таємницi кримiнального свiту”.
16.35 “Втеча. Реальнi iсторiї”.
18.05 “Переломнi 80-тi”.
19.00, 02.35 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Вечори на хуторi бiля Ди-

каньки”.
21.00 Х/ф “Ро-Бi-Гуд”.
23.30 Х/ф “Тiло”.
01.35 “Самооборона”.
03.05 “Випадковий свiдок”.
03.30 “Речовий доказ”.
04.30 “Професiї”.
05.00 “Легенди бандитського Києва”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.20 М/ф “Супергерой”.
12.50 Х/ф “Принц-ведмiдь”.
14.00 4 весiлля.
17.00 Х/ф “Монте-Карло”.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.

22.30 Танька i Володька.
00.30 Панянка-селянка.
01.30 Теорiя зради.
02.20 БарДак.
03.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

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

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

“Вибори - 2019”.
17.00 “Кисельов. Авторське”.
18.00, 19.00, 20.00 “Вибори - 2019”.
21.00 “Закрита зона”.
22.00 “The Week” з Т. Березовцем та П. 

Залмаєвим.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.30 Бандитський Київ.
07.55 Мiстична Україна.
08.40, 18.40 У пошуках iстини.
10.35 Великi танковi битви.
12.15 Дивовижна планета.
15.15 Шалена подорож.
16.00 Невiдома Австралiя.
17.50 Полювання на рибу-монстра.
21.00 Як будували замки.
23.45 Гучна справа. Загадки пам`ятi.
00.40 Скарб.ua.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Чорне плаття”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 02.00 “Зiркове життя”.
09.30 “Моя правда”.
10.20 “Невiдома версiя. Екiпаж”.
11.10 Х/ф “Коммандос”.
14 .05 Х/ф “Мерседес” т iкає в iд 

переслiдування”.
15.30 Х/ф “Їх знали тiльки в обличчя”.
17.15 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00 Х/ф “Корпус генерала Шубникова”.
22.45 Х/ф “Вiрний Руслан”.
02.50 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “102. Полiцiя”.
08.50 ДжеДАI. Дайджест.
09.45, 00.50 “Загублений свiт”.
14.15 Х/ф “Команда 8: У тилу ворога”.
16.05 Т/с “Ласко - кулак Бога”.
17.50 Х/ф “12 раундiв”.
19.50 Х/ф “12 раундiв 2: Перезаванта-

ження”.
21.35 Х/ф “12 раундiв 3: Блокада”.
23.05 Х/ф “Бладрейн”.
01.40 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

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

рятiвнички”.
09.40 М/с “Сiмпсони”.
13.40 Азiйський Check-in.
15.30, 00.50 Мамареготала.
17.30 Х/ф “Червона спека”.
19.40 Х/ф “Згадати все”.
21.50 Х/ф “Термiнатор”.

ªâроñïорò
00.30, 02.30, 06.00, 09.30 Велоспорт. “Тур 

Країни Баскiв”. Етап 5.
01.30, 05.00, 08.30 Важка атлетика. ЧЄ. 

Грузiя. Чоловiки. До 96 кг.
04.00, 07.30 Важка атлетика. ЧЄ. Грузiя. 

Жiнки. До 87 кг.
11.00 Важка атлетика. ЧЄ. Грузiя. Чоловiки. 

До 109 кг.
12.45, 16.00, 23.15 “Watts”.
13.00, 16.15 Автоперегони. Формула E. 

Рим. Квалiфiкацiя.
14.00 Автоперегони. WTCR. Марракеш. 

Огляд.
14.30 Супербайк. Етап ЧC. Ассен. Су-

перпоул.
15.00 Супербайк. Етап ЧC. Ассен. Пере-

гони 1.
16.45 Автоперегони. Формула E. Рим. 

Iнтро.
17.00 Автоперегони. Формула E. Рим. Пе-

регони.
18.15 Важка атлетика. ЧЄ. Грузiя. Жiнки. 

Понад 87 кг.
19.00 Плавання. Nordic Swim Tour. Сток-

гольм. День 2.
20.30 Хокей. НХЛ. Плей-офф. Перший 

раунд.
23.30 Кiнний спорт. Global Champions Tour. 

Мексика.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Лестер - Ньюкасл. Чемпiонат Англiї.
07.45 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
08.15 Аякс - Ювентус. 1/4 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
10.00, 22.15 Футбол News.
10.25 Чемпiонат Англiї. Передмова до туру.
10.55, 01.45 Арсенал - Наполi. 1/4 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
12.40 Тоттенхем - Ман Сiтi. 1/4 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
14.25 Live. Тоттенхем - Хаддерсфiлд. 

Чемпiонат Англiї.
16.25 Live. СПАЛ - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
16.45 Футбол Tables.
17.55 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА.
18.35 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
19.25 Live. МЮ - Вест Хем. Чемпiонат 

Англiї.
21.25 Live. Мiлан - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
23.25, 01.40, 03.35, 05.40 Топ-матч.
23.40 Марiуполь - Динамо. Чемпiонат 

України.
03.50 Шахтар - Зiрка. Чемпiонат України.
05.50 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

12 квітня

13 квітня

nday.te.ua
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UA:Перший
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.10 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30, 02.00, 

04.10 Новини.
09.35 XVII Мiжнародний турнiр зi спортив-

ної гiмнастики “Ukraine International 
Cup 2019”.

12.00 Д/с “Кухня По”.
13.05 Д/с “Неповторна природа”.
13.40 Плiч-о-плiч.
13.55 #ВУкраїнi.
14.25 Перший на селi.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.00 Країна на смак.
17.05 Д/с “Особливий загiн”.
18.00 Т/с “Римська iмперiя”.
19.50 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
21.55 Д/с “Елементи”.
23.00 Д/с “Мальовничi села”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.20 По обiдi шоу.
03.15 Д/с “Аромати Колумбiї”.
03.40 Своя земля.
04.35 Розсекречена iсторiя.
05.25 Д/с “Цiкаво.com”.

Êаíаë “1+1”
06.00 “ТСН”.
06.35 М/ф.
06.45 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45, 04.10 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
11.00 Т/с “Кухня”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос країни 9”.
00.30 “Лiга смiху”.
02.25 “Київ Вечiрнiй”.

Iíòер
02.50 “Подробицi” - “Час”.
03.20 Х/ф “Зайчик”.
04.40 Х/ф “Приборкувачка тигрiв”.
06.10 Х/ф “Максим Перепелиця”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Мегаполiси”.
11.00 “Орел i решка. Морський сезон 3”.
12.00 “Орел i решка. Морський сезон 2”.
13.00 “Крутiше за всiх”.
15.00 “Життя”.
16.00 Т/с “Таїсiя”, 1-4 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Цвiль”.
22.00 Концерт “А. Пугачова. Сни про лю-

бов”.
00.05 Х/ф “Жiнка, яка спiває”.
01.45 “А. Пугачова. Чоловiки її величностi”.
02.25 “Речдок”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Факти.
04.50 Громадянська оборона.
06.30 Антизомбi.
08.20 Т/с “Вiддiл 44”.
11.50, 13.00 Х/ф “11 друзiв Оушена”.
12.45 Факти. День.
14.10 Х/ф “12 друзiв Оушена”.
16.30 Х/ф “13 друзiв Оушена”.
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з О. Со-

коловою.
20.30 Х/ф “Паркер”.
22.50 Х/ф “Без компромiсiв”.
00.35 Т/с “У полi зору”.

ÑТБ
05.30, 08.10, 09.55 Хата на тата.
07.10 Холостяк. Як вийти замiж.
09.00 Страва честi.
15.10 МастерШеф. Професiонали.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
21.00 Один за всiх.
22.15 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
05.50 СтендАп шоу.
06.45, 08.05 Kids` Time.
06.50 М/с “Майлз з майбутнього”.
07.50 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.10 Х/ф “Крихiтка з Беверлi Хiллз 2”.
10.00 Х/ф “Час вiдьом”.
11.45 М/ф “Добриня Микитович i Змiй 

Горинич”.
13.00 Х/ф “Той, що бiжить у лабiринтi”.
15.20 Х/ф “Той, що бiжить в лабiринтi: 

Випробування вогнем”.
18.00 Х/ф “Той, що бiжить в лабiринтi: 

Лiки вiд смертi”.
21.00 Х/ф “2012”.
00.10 Х/ф “Знищення: Лос-Анджелес”.
02.00 Х/ф “Знайомство зi спартанцями”.

5 êаíаë
06.00, 09.30 Вiкно до Америки.
06.25, 16.10, 23.15 Томос.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

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

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

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

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

08.20 Клуб Life.
08.40 Натхнення.
09.10 Автопiлот-Тест.
09.20 Технопарк.
09.25 Драйв.
10.10, 14.10, 20.00, 05.10 Машина часу.
10.30, 03.15 Кiно з Я. Соколовою.
11.10 Кордон держави.
11.20, 11.25 Будемо жити.
11.35 Гра iнтересiв.
12.10 Невигаданi iсторiї.
12.30 Брифiнг речника МО України щодо 

ситуацiї на лiнiї зiткнення.
12.35 Континент.
13.10 Медекспертиза.
13.30, 00.20 Дiалоги з Патрiархом.
15.20 П`ятий поверх.
15.40 Паспортний сервiс.
17.15 Особливий погляд.
18.00, 01.00 Час: Пiдсумки тижня.
19.25 Стоп корупцiї!
21.40, 03.00 Час-Time.
22.05 Д/ф.
00.45, 01.55 Огляд преси.
02.15 Дзеркало iсторiї.
02.35 Новi Герої Донбасу.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
09.10 Т/с “Бiйся бажань своїх”.
13.20 Т/с “Секрет майя”.
17.00 Т/с “Конюшина бажань”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Конюшина бажань”.
23.00 Х/ф “Роза прощальних вiтрiв”.
00.50, 02.15 Iсторiя одного злочину.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Ух ти show”.
09.30 М/с “Земля до початку часiв”.
10.20 Х/ф “Вiкi, маленький вiкiнг”.
12 .00 Х/ф “Джунгл i :  У пошуках 

Марсупiламi”.
13.50 “Орел i решка. Навколо свiту”.
22.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
01.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.55 Х/ф “Звинувачується весiлля”.
07.20 “Страх у твоєму домi”.
10.55 Х/ф “Вечори на хуторi бiля Ди-

каньки”.
12.20 Х/ф “Грiшник”.
14.00 Х/ф “Як три мушкетери”.
16.30 Х/ф “Ро-Бi-Гуд”.
19.00 Х/ф “Не можу сказати “прощавай”.
20.45 Х/ф “Соломон Кейн”.
22.45 Х/ф “Бунраку”.
01.00 Х/ф “Тiло”.
03.00 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.45 М/ф “Дюймовочка”.
13.15 Х/ф “Мiй улюблений динозавр”.
15.00 4 весiлля.
17.00 Х/ф “Ерагон”.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.30 Танька i Володька.
00.00 Х/ф “Не погрожуй Пiвденному 

Центру, попиваючи сiк у чорному 
кварталi”.

01.30 Теорiя зради.
02.20 БарДак.
03.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

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

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15 Марафон 
“Вибори - 2019”.

17.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
18.00, 19.00, 20.00 “Вибори - 2019”.
21.00 “Пiдсумки тижня” з Є. Кисельовим.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.10 Мiстична Україна.
09.00, 18.15 У пошуках iстини.
10.35 Великi танковi битви.
12.15 Як будували замки.
15.00 Шалена подорож.
15.45 Полярний ведмiдь.
17.25 Полювання на рибу-монстра.
21.00 Дивовижна планета.
00.00 Гучна справа.
00.50 Пiдроблена iсторiя.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Лiд в кавовiй гущi”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 02.10 “Зiркове життя”.
09.30 “Невiдома версiя. Найпривабливiша 

i найсимпатичнiша”.
10.00 Х/ф “Охоронець для дочки”.
11.50 Х/ф “Лiсова пiсня”.
13.40 Х/ф “Весiлля з приданим”.
15.45 Х/ф “За вiтриною унiвермагу”.
17.30 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00 Х/ф “Одруження Бальзамiнова”.
22.40 Х/ф “Небезпечний поворот”.
03.00 Кiноляпи.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Зловмисники”.
11.05, 00.00 “Шаленi перегони”.
12.50 Х/ф “Небезпечний елемент”.

14.40 Х/ф “Пiд прицiлом”.
16.15 Х/ф “Кон експрес”.
18.00 Х/ф “Вiйни безсмертних”.
19.45 Х/ф “Ямакасi”.
21.20 Х/ф “Юрськi iгри”.
23.00 “ПроФутбол”.
01.45 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 03.25 Оттак мастак.
07.00 М/с “Аладдiн”.
08.00 М/с “Качинi iсторiї”.
08.50 М/с “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
09.40 М/с “Сiмпсони”.
12.30 Х/ф “Згадати все”.
14.50 Х/ф “Термiнатор”.
17.00 Х/ф “Термiнатор 2: Судний день”.
20.00, 01.55 Мамареготала.
00.00 Х/ф “Гра смертi”.
04.50 Чистоплюї.
05.45 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
01.30, 07.30 Плавання. Nordic Swim Tour. 

Стокгольм. День 2.
02.30, 06.00 Велоспорт. “Тур Країни 

Баскiв”. Етап 6.
04.00 Важка атлетика. ЧЄ. Грузiя. Чоловiки. 

До 109 кг.
05.00 Важка атлетика. ЧЄ. Грузiя. Жiнки. 

Понад 87 кг.
09.00 Легка атлетика. Марафон. Париж.
12.00 Велоспорт. Париж - Рубе.
18.30, 21.30 Супербайк. Етап ЧC. Ассен. 

Перегони 2.
19.00 Плавання. Nordic Swim Tour. Сток-

гольм. День 3.
20.35 Автоперегони. Формула E. Рим. Пе-

регони.
21.00 Суперспорт. Етап ЧC. Ассен.
22.00 Тенiс. АТР. Х`юстон. Фiнал.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Гент - Антверпен. Чемпiонат Бельгiї.
07.45, 12.55 Свiт Прем`єр-лiги. Чемпiонат 

Англiї.
08.15 Львiв - Александрiя. Чемпiонат 

України.
10.00, 16.15 Футбол News.
10.25, 00.50 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.55 Рома - Удiнезе. Чемпiонат Iталiї.
12.45 Топ-матч.
13.30, 15.55, 16.35, 18.55 “Тур Online”.
13.55 Live. Десна - Карпати. Чемпiонат 

України.
14.45, 17.45, 20.15 Футбол Tables.
16.55 Live. Арсенал-Київ - Ворскла. 

Чемпiонат України.
19.25 Live. Чорноморець - Олiмпiк. 

Чемпiонат України.
21.20 “Великий футбол”.
23.00 Генк - Брюгге. Чемпiонат Бельгiї.
01.20 Крiстал Пелас - Ман Сiтi. Чемпiонат 

Англiї.
03.10 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
04.05 Лiверпуль - Челсi. Чемпiонат Англiї.

Íедіëя

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Понеділок, 8 квітня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

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

03.30 Провінційні вісті
07.50, 18.45 Міська рада інформує
08.00, 20.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55, 22.35 Добрі традиції
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 Межа правди
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Смак романти-

ки» +12
17.30 Про нас
19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На га-

рячому
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.30 Купуй Тернопільське!
20.35 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф. «Золота печатка»

Віâòороê, 9 êâіòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20, 00.50, 

03.50 На гарячому
07.35 Сільський календар
08.00 Єдина країна
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій
08.25 Купуй Тернопільське!
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
11.50 «Кіндер ШОУ»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Виклик долі
12.20 Shift. Життя в цифрі
12.30 Завтра-сьогодні 
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Останній лицар» 
17.30 Смачна мандрівка
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
20.30 Євромакс
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Поклик предків»

Ñереда, 10 êâіòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20, 00.50, 

03.50 На гарячому
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс

08.30, 17.00 Відкрита зона
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10, 03.00 «Гал-кліп»
12.40 Shift. Життя в цифрі
12.55 Купуй Тернопільське!
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Чорний яструб» 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
18.45, 22.30 Міська рада інформує
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Селестіна» +16

Чеòâер, 11 êâіòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20, 00.50, 

03.50 На гарячому
07.35 Формула здоров’я
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.30, 17.00 Відкрита зона
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Чужа слава» 
15.45, 20.25 Добрі традиції 
17.30 «Гал-кліп»
18.40 Виклик долі
18.45 Купуй Тернопільське!
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
20.30 Євромакс 
21.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
22.35, 04.00 Х.ф. «Тут палять» +16

П’яòíиця, 12 êâіòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20, 00.50, 

03.50 На гарячому
07.35, 03.00 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Година для дитини
11.50 «Кіндер ШОУ»
12.10 «Гал-кліп»
12.40 Сім’я від А до Я
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Кевін з півночі»
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
22.35 Купуй Тернопільське!
22.40, 04.00 Х.ф. «Катастрофа»

Ñóáоòа, 13 êâіòíя
06.00 Про кіно
06.15, 11.00 Про нас
06.45, 09.15 Ранковий фітнес
07.00, 09.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50 На гарячому
07.35 Х.ф. «Секрет меча»
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00, 00.10 Час-Tайм
10.00, 19.00 Єдина країна
10.30 Завтра-сьогодні
11.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
11.55, 14.20, 16.55, 20.05, 00.05 

Тернопільська погода
12.00, 00.30 Х.ф.«Останній з соба-

чого племені» 
14.00 Shift. Життя в цифрі
14.25 Купуй Тернопільське!
14.30 «Кіндер ШОУ» 
14.50 Мультфільми
15.00 М.ф.«Бембі»
16.30 Сім’я від А до Я
17.00 Тернопіль. 1991р. Завтра 

була Україна.Богдан Мель-
ничук

17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання 
19.30 Виклик долі
19.35 У фокусі Європа
20.10 «Шевченкове слово не вмре, 

не загине»
22.00 Єдина країна
22.30, 04.00 Х.ф.«Цунамі 2022» 

+16
02.30 Хіт-парад 
03.30 Сім’я від А до Я

Íедіëя, 14 êâіòíя
06.00 Х.ф. «Секрет меча»
07.30 Українські традиції
07.45, 09.50 Ранковий фітнес
08.00, 22.00 Єдина країна
08.35, 15.55, 22.35 Тернопільська 

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

ної Святої Літургії зАрхика-
тедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

11.45 Про кіно
12.00 «Кіндер ШОУ»
12.20 Мультфільм
12.30 М.ф.«Бембі»
14.00 Погляд зблизька 
14.30 Формула здоров’я
15.30 Виклик долі
16.00 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
16.25, 21.50 Добрі традиції
16.30, 21.30 Українські традиції
17.00 Вікно в Америку 
17.20 Купуй Тернопільське!
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання 
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті
19.45, 00.45 Міська рада інформує
20.00, 03.00 Огляд світових подій
21.00, 02.30 «Гал-кліп»
22.40, 04.15 Х.ф. «Гарячий кий» 

+16
01.15 Завтра-сьогодні
01.30 Хіт-парад

  ТТБ
Поíедіëоê,   8 êâіòíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 19.00, 

20.30 “Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.28  “Аромати Колумбії”  
9.55 РадіоДень “Життя+” 
10.15 “UA: Фольк”
11.07 “Ранковий гість”
11.21 “Своя земля”
11.34 “Діалоги”
12.02 “Своя земля”
12.15, 15.02, 17.15 “Wise cow”
12.40 “Лайфхак українською” 
12.50 М/с “Вруміз”
13.40 100 років української історії 

за 100 хвилин 
14.08 “Розсекречена історія”
15.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.55 ”Українська література в 

іменах”
16.05 Чудова гра 
16.32 Д/с “Елементи”
17.40  “Погляд з середини”
18.11 Т/с “Еліза”
19.22, 21.50 “Тема дня”
19.50 Разом 
20.16 “Своя земля”
20.52 “Спільно”
21.20 #ВУКРАЇНІ . Ромська кров
22.18 Схеми. Корупція в деталях 
22.45 “Своя земля”

Віâòороê , 9 êâіòíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 19.00, 

20.30 “Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.28  “Аромати Шотландії”  
9.55 РадіоДень “Життя+” 
10.15 Сильна доля .№3 Арсен 

Мірзоян
11.07 “Ранковий гість”
11.21 “Пліч-о-пліч” 
11.34, 13.40, 19.22, 21.50 “Тема 

дня”
12.02 Своя земля 
12.15  “Двоколсіні хроніки”
12.40 “Лайфхак українською” 
12.50 М/с “Вруміз”
14.08 “Розсекречена історія”
15.02, 17.15 “Wise cow”
15.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.55 ”Українська література в 

іменах”
16.05 Д/ф “Чудова гра”
16.32  “Супер Чуття”
17.40  “Погляд з середини” 
18.11 Т/с “Еліза”
19.50 Разом  
20.16 “Своя земля”
20.52 Д/ф “В Україні”
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щу-

ром-3 
22.18 “Спільно”
22.45 “Пліч-о-пліч” 

Ñереда, 10 êâіòíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 19.00, 

20.30 “Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.28  “Аромати Шотландії”  
9.55 РадіоДень “Життя+” 

10.15 “UA: Фольк”
11.07 “Ранковий гість”
11.21 “Своя земля”
11.34, 13.40, 19.22, 21.50 “Тема 

дня”
12.02 “Пліч-о-пліч” 
12.15, 15.02, 17.15 “Wise cow”
12.40 “Лайфхак українською” 
12.50 М/с “Вруміз”
14.08 “Розсекречена історія”
15.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.55 ”Українська література в 

іменах”
16.05 Чудова гра
16.32  “Супер Чуття”
17.40  “Погляд з середини” 
18.11 Т/с “Еліза”
19.50 Спільно 
20.16 “StopFakeNews”
20.52 “Наші гроші”
21.20 “Разом”
22.18 #@)[]?$0 з Майклом Щу-

ром-3 
22.45 “Своя земля”

Чеòâер, 11 êâіòíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 19.00, 

20.30 “Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.28  “Аромати Шотландії” 
9.55 РадіоДень “Життя+” 
10.15 Д/ф “Сильна доля”
11.07 “Ранковий гість”
11.21 “Пліч-о-пліч” 
11.34, 13.40, 19.22, 21.50 “Тема 

дня”
12.02 Своя земля 
12.15  “Двоколсіні хроніки”
12.40 “Лайфхак українською” 
12.50 М/с “Вруміз”
14.08 “Розсекречена історія”
15.02, 17.15 “Wise cow”
15.15 РадіоДень “Модуль знань”
15.55 ”Українська література в 

іменах”
16.05 Чудова гра 
16.32  “Супер Чуття”
17.40  “Погляд з середини” 
18.11 Т/с “Еліза”
19.00 “Новини”
19.50 #ВУКРАЇНІ
20.16 “Своя земля”
20.52 Разом 
21.20 “Спільно”
22.18 “Наші гроші”
22.45 StopFakeNews 

П’яòíиця, 12 êâіòíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 19.00, 

20.30 “Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.28  “Аромати Шотландії”  
9.55 РадіоДень “Життя+” 
10.15 “UA: Фольк”
11.07 “Ранковий гість”
11.21 “Своя земля”
11.34, 13.40, 19.22, 21.50 “Тема 

дня”
12.02 Пліч-о-пліч  
12.15 :РадіоДень «Модуль знань»
12.40 “Лайфхак українською” 
12.50 М/с “Вруміз”
14.08 “Розсекречена історія”
15.02 “Wise cow”
15.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.55 ”Українська література в 

іменах”

16.05 Чудова гра 
16.32  “Супер Чуття”
17.15 “Wise cow”
17.40  “Погляд з середини” 
18.11 Т/с “Еліза”
19.50 Д/ф “В Україні”
20.16 “Пліч-о-пліч” 
20.52 “Схеми. Корупція в деталях”
21.20 “Своя земля”
22.18 “Букоголіки”
22.45 “Лайфхак українською”

Ñóáоòа, 13 êâіòíя
7.00 М/с“Принцеса Сіссі” 
8.00 “Файний ранок”
9.30 Країна на смак 
10.26   “Аромати Греції” 
10.53 “UA: Фольк”
11.44 “Хто в домі хазяїн?”
12.12 Документальний серіал “Ме-

гаполіси”
12.40 “Загадки чернівецьких ат-

лантів”
12.46 РадіоДень “Модуль знань” 
13.26 “Українська читанка”
13.40 “Тема дня”
14.08 “Розсекречена історія”
15.02 “Wise cow”
15.15 РадіоДень “Книжкова лав-

ка. ТОП 7”
16.11 “Лайфхак українською”
16.32  “Двоколісні хроніки” 
17.00 Д/ф “Сильна доля”
17.53 “UA: Фольк”
18.47 Лайфхак українською
19.00 “Новини”
19.13 “Діалоги”
19.50 “Своя земля”
20.18 #ВУКРАЇНІ 
20.24 Д/ф “В Україні”
20.50 Лайфхак українською
21.00 “Монро”
22.00 Фільм “Війна на нульовому 

кілометрі”   

Íедіëя, 14 êâіòíя
7.00 М/с“Принцеса Сіссі” 
8.00 “Додолики”
8.30 “Файний ранок”
9.30 UA: Фольк
10.26   “Аромати Греції” 
10.53 Країна на смак 
11.44 “Хто в домі хазяїн?”
12.12 Документальний серіал “Ме-

гаполіси”
12.46 РадіоДень “Модуль знань” 
13.26 Лайфхак укрїнською
13.40 “Тема дня”
14.08 “Розсекречена історія”
15.02 Документальна програма 

«Іван Боберський. Де сила, 
там воля витає!»  

15.41 “Букоголіки”
16.11 “Лайфхак українською”
16.32  “Двоколісні хроніки” 
17.00 Д/ф “Сильна доля”
17.53 “UA: Фольк”
18.47 Лайфхак українською
19.00 “Своя земля”
19.23 “Разом”
19.53 “Спільно”
20.18 Д/ф “В Україні”
20.50 Лайфхак українською
21.00 “Монро”
21.50 “Букоголіки”
22.18 #МузLove з Любою Мо-

розовою
22.45 “Лайфхак українською”

14 квітня

nday.te.ua
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Булочки з корицею

Потрібно: для тіста -  0,5 скл. цукру, 
0,5 скл. олії, 1 скл. води (можна трішки 
більше), 50 г дріжджів, борошно; начин-
ка - 0,5 скл. цукру, 1 пакетик кориці.

Приготування: дріжджі замочити в 
0,5 склянки теплої води. Закип’ятити 
0,5 склянки цукру, 0,5 склянки води і 0,5 
склянки олії. Коли схолоне, вилити ріди-
ну у просіяне борошно, додати розчине-
ні у воді дріжджі, замісити м’яке тісто, 
накрити рушничком і залишити на дея-
кий час (40 хвилин – 1 годину), щоб піді-
йшло. Змішати корицю з цукром. Шмат-
ки тіста розкачувати (але краще обхо-
дитися без качалки - просто розтягати 
руками) в прямокутні палянички, наси-
пати по всій довжині начинку, загорну-
ти і ретельно защипати краї, далі отри-
ману «ковбаску» згорнути спіралькою. 
Викласти сформовані булочки на деко, 
змащене олією, потримати в теплому 
місці, поки підрухаються, змастити во-
дою або чаєм і випікати в розігрітій до 
170 градусів духовці до рум’яної скорин-
ки. За бажанням готові булочки можна 
посипати цукровою пудрою.

Пісні мафіни з курагою

Потрібно: 1 скл. борошна, 1,5 ч. л. 
розпушувача для тіста, 3 ст. л. цукру, 250 
мл яблучного пюре, 1 ч. л. кориці, 4 ст. л. 
олії, курага та горіхи.

Приготування: змішати борошно, 
розпушувач, цукор, корицю і нарізану 
курагу. В іншій мисці злегка збити пюре 
з  олією. Додати яблучну суміш до бо-
рошна і перемішати до однорідності. Ви-
класти тісто у змащені олією формоч-
ки, заповнюючи їх наполовину, розрів-
няти мокрою ложкою. Зверху посипати 
подрібненими горіхами. Випікати у ро-
зігрітій до 180 градусів духовці до зо-
лотистого кольору (близько 25–30 хви-
лин). готовність перевіряти дерев’яною 
паличкою - вона повинна виходити з тіс-
та сухою. За бажанням готові мафіни 
можна посипати цукровою пудрою.

До речі, якщо в металеві форми для 
кексів поставити паперові або скориста-
тися силіконовими, то змащувати їх не 
треба.

Цукерки із сухофруктів

Потрібно: 70 г фініків, 70 г кураги, 
70 г чорносливу, 70 г волоських горіхів, 
70 г мигдалю, 2 ст. ложки меду, 1 ч. л. ли-
монного соку, кокосова стружка для об-
сипання.

Приготування: сухофрукти за-
лити теплою водою і  потримати до 
розм’якшення (залежно від сухості ягід 
30–60 хвилин), обсушити, видалити з 
них кісточки. Всі інгредієнти пропусти-
ти через м’ясорубку. Додати лимонний 
сік, мед і  добре перемішати. Сформу-
вати з отриманої маси кульки, обваля-
ти кожну в  кокосовій стружці. Щоб цу-
керки із сухофруктів не втратили форму, 
зберігати їх краще у  холодильнику.

Лимонно-кокосове печиво  
на яблучному соці

Потрібно: для тіста - 150 г пшенич-
ного борошна, 50 г кукурудзяного бо-
рошна, 100 г цукру, 50 г стружки коко-
сової, цедра одного лимона, 0,5 склянки 
яблучного соку, 1 ч. л. розпушувача, 40 
мл олії; для посипки - кокосова стружка, 
смажений арахіс, цукровий сироп.

Приготування: змішати пшеничне й 
кукурудзяне борошно з розпушувачем, 
додати цедру, кокосову стружку, цукор, 
влити яблучний сік та олію і замісити 
тісто. Розкачати його в пласт, формочка-
ми повирізати печиво, викласти на деко, 
верх змастити цукровим сиропом, поси-
пати подрібненим смаженим арахісом 
та кокосовою стружкою. Випікати 15–20 
хвилин.

Козинаки

Потрібно: 100 г волоських горіхів, 
100 г арахісу, 100 г соняшникового на-
сіння, 250 г меду, 50 г цукру.

Приготування: подрібнити горіхи. В 
каструлі змішати мед із цукром, довес-
ти до кипіння і на малому вогні варити 
15 хвилин, далі всипати у медовий си-
роп подрібнені горішки та насіння і до-
бре перемішати. Вилити суміш в емальо-
вану форму, розрівняти. Через 10 хви-
лин нарізати на порційні шматки й по-
ставити в холодильник. Щоб дістати ко-
зинаки, треба посуд із ними кілька хви-
лин потримати в мисці з гарячою водою.

За бажанням складники можна змі-
нювати: наприклад, додати родзинки, 
чорнослив, кунжут тощо.

Вівсяне печиво

Потрібно: 2 скл. вівсяних пластів-
ців, 0,5–1 скл. борошна, 2 ст. л. насін-
ня кунжуту (або соняшнику), 1 ч. л. ко-
риці (можна замінити цедрою лимона), 
0,5 скл. подрібненого мигдалю (чи будь-
яких горіхів), 0,5 скл. сиропу або меду, 3 
ст. л. олії, 0,5 скл. подрібнених сухофрук-
тів, дрібка солі.

Приготування: у глибокій мисці змі-
шати вівсяні пластівці, борошно, насін-
ня, сухофрукти, горіхи, корицю та сіль, 
в іншій посудині - сироп (мед) з олією. 
Далі влити рідкі інгредієнти до сухих і 
добре вимішати. Ложкою викладати тіс-
то на змащену бляшку, акуратно роз-
рівняти, щоб печиво було завтовшки 
близько 1 сантиметра. Поставити в ро-
зігріту до 160 градусів духовку і випіка-
ти при такій температурі 30–35 хвилин. 
Можна викласти тісто на деко суціль-
ним пластом, а тоді лопаткою чи ножем 
сформувати печиво, поділивши його на 
прямокутники чи ромби.

Морквяно-яблучний торт

Потрібно: для тіста - 2 великі морк-
вини, 2 склянки вівсяних пластівців, 2 
склянки борошна, 1 ст. л. розпушува-
ча, 1 склянка цукру, 6 ст. л. олії; для кре-
му - 0,5 л яблучного пюре, 2–3 ст. л. ман-
ки, 120 г консервованих абрикосів, 0,5 
склянки мигдалевих пластівців, чорний 
шоколад (за бажанням).

Приготування: стерти на дрібну 
тертку дві чималі морквини, змішати з 
цукром, олією, тоді додати борошно з 
розпушувачем і пластівці, ретельно ви-
місити. Розділити тісто на 6 рівних час-
тин, підсипаючи борошном, розкачува-

ти круглі коржі (діаметром близько 20 
сантиметрів). Форму або деко вистели-
ти папером для випічки, викладати по-
чергово коржі і випікати в духовці при 
180 градусах близько 15-20 хвилин.

Поки коржі схолонуть, приготувати 
крем. Додати до яблучного пюре манку 
і варити на середньому вогні, постійно 
помішуючи, 5 хвилин, охолодити і збити 
до пишної консистенції. готові коржі пе-
ремастити кремом.

Абрикоси за допомогою бленде-
ра перетерти на пюре, нанести його на 
боки та верх торта і обсипати мигдале-
вими пластівцями. Верх торта за бажан-
ням можна залити розтопленим на па-
ровій бані чорним шоколадом.

Пісні «Брауні» 

Потрібно: какао-порошок - 3 ст. л., бо-
рошно - 2 ст. л ., цукор - 2 ст. л., волось-
кі горіхи - 0,5 скл., яблучне пюре - 1 ма-
ленька баночка, сіль, сода. 

Приготування: змастити олією силі-
конові формочки і на дно кожної з них 
покласти трохи подрібнених горіхів. Змі-
шати борошно, какао, цукор, соду і сіль. 
Додати яблучне пюре, влити трохи те-
плої води, додати решту горіхів і ретель-
но перемішати. Розлити тісто у формоч-
ки і відставити на деякий час. Запікати в 
мікрохвильовці при максимальній тем-
пературі протягом трьох хвилин. Діста-
ти з форми гарячими.

Морквяні тістечка 

Потрібно: морква - 3-4 штуки, во-
лоські горіхи - 100 г, фініки - 100 г, коко-
сова стружка - 40 г, кориця - ¾ ч. л., мус-
катний горіх - 0,5 ч. л., сіль; для крему: 
горішки кеш’ю - 100 г, кокосове молоко 
- 100 мл, мед - 1 ч. л. 

Приготування: моркву натерти на 
дрібній тертці. Волоські горіхи і фініки 
подрібнити у блендері. Змішати з морк-
вою, додати коксову стружку, сіль і пе-
ремішати. Покласти морквяну суміш у 
форму і поставити в морозилку на 30-60 
хвилин. Для крему подрібнити у бленде-
рі кеш’ю, потім перемішати його з коко-
совим молоком і медом. Змастити кре-
мом морквяну суміш і заморожувати ще 
протягом кількох годин. Перед подачею 
на стіл розрізати на маленькі шматочки.

9 приголомшливо смачних 

пісних 
ласощів

99

Іноді так хочеться чогось солоденького! Але ж як 
приготувати кекси чи печиво без яєць, молока та масла? Все 
можливо! Ці рецепти стануть у пригоді тим, хто вирішив 
дотримуватися посту, проте для кого відмовитися від 
солодощів - справжнє випробування. Смакуйте на здоров’я!
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ТзОВ ВКФ "Інпромсервіс ЛТД" запрошує пра-
цівників для роботи на шлакоблочній дільниці.

Надається проживання.
Соціальний пакет. 
Заробітна плата від 10 000 грн.
Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Юності 37-А
Тел./факс: (0342) 55-48-71, 55-47-31.
Моб.: (067) 343-17-80.

Громадські слухання щодо обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля:
«Видобування корисних копалин на Ренів-

ському родовищі вапняків та мергелів, роз-
ташованого на території Ренівської сільської 
ради  Зборівського району Тернопільської об-
ласті», відбудуться об 11 год., 00 хв.  16 квіт-
ня 2019 р. у приміщенні, будинку культури   на 
вул. Озерна, 1 , с. Ренів Зборівського району.

Псевдоподатківці вимагають гроші  
у підприємців області

На Тернопільщині знову 
активізувалися шахраї, 
які, вдаючи посадових 

осіб територіальних органів 
ДФС у Тернопільській області, 
телефонують до керівників 
підприємств чи підприємців 
і вимагають матеріальну 
винагороду. Зокрема, неабияку 
активність зловмисників 
зафіксовано на Бучаччині. 

Невідомі телефонують із номе-
ру 0988797759 до платників подат-
ків, звертаючись з проханням нада-
ти кошти для залагодження різних 
питань. Шахраї пропонують сплати-

ти певну суму на картку Приватбанку 
5168757370749626. 

Службові особи головного управ-
ління ДФС у Тернопільській області, 
його територіальних органів і Терно-
пільської митниці ДФС жодних вказі-
вок збирати гроші від свого імені чи 
від імені довірених осіб не давали і 
давати не можуть. 

Проте, як свідчить практика, час-
тина громадян та суб’єктів підприєм-
ницької діяльності не перевіряють ін-
формацію і надають кошти зловмис-
никам, які представляються службов-
цями фіскальної служби, і в очах гро-
мадськості кидають тінь та негатив-
но впливають на честь і ділову ре-

путацію працівників Державної фіс-
кальної служби загалом. 

Тому в гУ ДФС у Тернопільській 
області закликають платників по-
датків бути обачними й не піддава-
тися на провокації. У випадку отри-
мання інформації про такі пропози-
ції, вчинення протиправних дій від 
імені працівників органів ДФС під 
виглядом працівників Державної 
фіскальної служби або нібито від їх 
імені - негайно повідомити відпо-
відний підрозділ Нацполіції за но-
мером телефону 102 або телефону-
вати до Антикорупційного сервісу 
ДФС України «Пульс»: 0 800 501 007, 
напрямок «4».

Надзвичайні новини

Викрили махінації  
в автошколі 

Одна дівчина загинула,  
інша – отримала інвалідність 

Судитимуть продавців  
черемші 

З потяга в Тернополі вилучили рекордну 
партію червонокнижних рослин

Підробляли елітний алкоголь  
у промислових масштабах

Правоохоронці припинили діяльність  
3 підпільних гуралень у Тернопільській області

Тернопільські ділки  
допомагали ухилятися 

від податків
У справі фігурують суми в понад  

100 мільйонів гривень

групу осіб, які надавали послуги щодо ухилення 
від сплати податків, викрили на Тернопільщині.  Се-
ред клієнтів ділків – підприємства Тернопільської та 
Львівської областей.

За даними слідства, ухилення від сплати податків 
відбувалося шляхом незаконного формування штуч-
ного податкового кредиту з ПДВ, завищення витрат і 
переведення безготівкових коштів у готівку.

- Порушники використовували підконтрольні під-
приємства, на рахунки яких замовники конвертації пе-
рераховували кошти за нібито придбані товари, - по-
відомили у прокуратурі Тернопіьської області. - Нада-
лі вказані кошти знімали готівкою та повертали ви-
годонабувачам за винятком винагороди, яка стано-
вила певний відсоток від розміру проконвертованої 
суми. Таким чином було проконвертовано більше як  
100 мільйонів гривень і незаконно сформовано ви-
годонабувачам податковий кредит у сумі близько 17 
мільйонів гривень.

Під час обшуків в учасників конвертаційного цен-
тру вилучили грошові кошти у сумі понад 190 тисяч 
гривень, печатки, електронні носії інформації, первин-
ні фінансово-господарські документи. Також правоо-
хоронці аретували банківські рахунки суб’єктів госпо-
дарювання, підконтрольних організаторам незакон-
ної схеми.

Триває досудове розслідування у кримінальному 
провадженні. Фігурантам справи інкримінують фіктив-
не підприємництво й ухилення від сплати податків. 

У Тернопільській 
області 
поліцейські 

розкрили схему 
фальсифікації 
документів в 
одній з автошкіл 
райцентру Борщів. 
Як виявилося, одна з 
учениць приватного 
навчального 
закладу, де готували 
майбутніх водіїв, 
скоїла смертельне 
ДТП, а сама пересіла 
в інвалідний візок.

- 26 травня минулого 
року на в’їзді в село Пле-
банівку Теребовлянсько-
го району автомобіль 
«Шевроле», за кермом 
якого перебувала 19-річ-
на жителька борщівсько-
го району, злетів з дороги 
і врізався у стовбур дере-
ва. Травмувалися троє: во-
дійка, її друг, якому нале-
жав автомобіль,  17-річна 
родичка кермувальниці. 
Наступного дня неповно-
літня померла від отри-
маних травм, – розповіли 
у відділі комунікації об-
ласного управління Наці-
ональної поліції.

Під час досудового 
розслідування стало ві-
домо, що 19-річна дівчи-
на перед аварією склала 
іспити в сервісному цен-
трі й отримала водійське 
посвідчення. Разом із дру-
зями вона прямувала до 
Тернополя відсвяткувати.

Згодом правоохорон-
ці з’ясували, що двоє пра-

цівників приватного під-
приємства, що займаєть-
ся підготовкою водіїв ка-
тегорії «В», сфальсифі-
кували документи щодо 
відвідування занять, на-
вчання на автотренаже-
рах і водіння транспорт-
них засобів 19-річною 
ученицею. Весь цей час, 
поки тривало навчання в 
автошколі, дівчина пере-
бувала за кордоном.

За даними слідства, 
у навчальній групі «за-
очно» здобувала теоре-
тичні знання та навички 
водіння не лише підо-
зрювана у вчиненні ДТП. 
Поліцейські знайшли 
ще одного учня, котрий 
отримав необхідний па-
кет документів для того, 
аби стати водієм кате-
горії «В», проте жодного 
разу так і не відвідав ав-
тошколи, бо теж в період 
навчання був за межами 
країни.

Підозрюваним у під-
робці документів слідчі 
борщівського відділення 
поліції оголосили обви-
нувачення, надалі спра-
ву викладачів вирішува-
тимуть у суді. 

Також до суду скеру-
вали кримінальне про-
вадження за фактом вчи-
нення ДТП. 19-річній під-
озрюваній, яка внаслідок 
аварії отримала інвалід-
ність, доведеться відпо-
відати за порушення пра-
вил безпеки дорожнього 
руху зі смертельними на-
слідками. 

Порушників затримали 
спеціалісти обласної еколо-
гічної інспекції разом із пра-
воохоронцями. 

– До інспекції звернувся 
небайдужий очевидець. Він 
розповів, що у приміському 
потягу перевозять велику 
кількість червонокнижних 
рослин, а саме – цибулі вед-
межої, народна назва – че-
ремша. Порушників вдалося 
затримати на залізничному 
вокзалі Тернополя, - повідо-
мили в екологічній інспекції.

Виявилося, що четверо 
осіб перевозили 13 мішків 
зірваної та пов’язаної у пуч-
ки черемші. Правоохоронці 
встановили, що рослини зі-

брали незаконно в лісових 
насадженнях борщівсько-
го району, звідки поїздом 
доправляли до обласного 
центру з метою продажу на 
ринках Львова.

В екоінспекції зазначи-
ли, що вилучена кількість 
зібраних червонокниж-
них рослин є рекордною 
для Тернопільської облас-
ті. Фахівці не виключають, 
що незаконна схема набула 
промислового характеру.

Щодо затриманих скла-
ли протоколи про адміні-
стративне правопорушен-
ня. Покарання їм признача-
тиме Тернопільський місь-
крайонний суд. 

За інформацією прокура-
тури області, під час обшу-
ків у місцях розливу, зберіган-
ня та реалізації фальсифікату 
було вилучено близько 2 ти-
сяч літрів незаконно виготов-
лених алкогольних напоїв. Се-
ред фальсифікату є й спиртне 
з етикетками елітних інозем-
них брендів.

Також правоохоронці ви-
явили понад 600 підробле-
них марок акцизного подат-
ку, більше 3 тисяч літрів спир-
ту й обладнання для виготов-
лення алкоголю.

Загальна сума вилучених 
товаро-матеріальних ціннос-
тей становить 3 мільйони 400 
тисяч гривень. 
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ГОРОСКОП
З 3 по 9 квітня

ОВЕН
Тиждень буде багатий на часті 
поїздки та ділові відряджен-
ня. Ваші дипломатичні талан-
ти побачать потрібні люди - 
чекайте вигідних пропозицій 
щодо співпраці.

 ТЕЛЕЦЬ 
Не сумнівайтеся у своїх силах, 
навіть якщо доведеться пра-
цювати в новій галузі, просто 
вивчіть відповідну літературу 
і трохи попрактикуйтесь.

 БЛИЗНЮКИ 
Ви смiливо можете планувати 
важливі зустрічі та перегово-
ри. Завдяки дiловим якостям 
вдасться вмовити недовірли-
вого партнера, і він підпише 
будь-який контракт.

РАК 
Фортуна на вашому боці, 
можливі вигідні пропозиції 
та приємні поїздки. Подбайте 
про своє здоров’я. Час подума-
ти про відпочинок від роботи 
– з’їздіть на природу, в гори 
або на море. 

ЛЕВ 
Не чекайте, поки оточуючі ви-
рішать за вас, чим ви хочете 
займатися. Згадайте, про що 
ви мріяли кiлька років тому, і 
намагайтеся втiлити свої ба-
жання в життя.

 ДІВА 
Нарештi вдасться визначити-
ся з професiєю, ви станете чу-
довим фахівцем у фiнансових 
справах. А вже якщо ви вибе-
рете творчу сферу, рівних вам 
не знайдеться.

ТЕРЕЗИ 
Попереду несподівані зустрічі, 
цікаві пропозиції та багато чого 
дивного відбудеться з вами. Ви 
зможете нарешті знайти добре 
оплачувану роботу.

 СКОРПІОН 
Перестаньте бути самокритич-
ними, ви занадто прискіпливі 
до своїх недоліків, переважно 
надуманих, а це відлякує потен-
ційних кавалерів. Посміхніться 
своєму відображенню, адже ви 
чарівні, і це безперечно.

 СТРІЛЕЦЬ 
Сприятливий перiод для укла-
дання фiнансових угод. Навіть 
iз вашою скромністю складно 
буде відмовитися від прива-
бливих пропозицій, які сипа-
тимуться на вас, немов із рогу 
достатку.

КОЗЕРІГ 
Тривалі залицяння не для вас, 
деяким шанувальникам буде 
до душі ваша стрімкість, тому у 
тих, хто перебуває в романтич-
них відносинах, можливі ради-
кальні зміни в житті. У роботі 
супроводжуватиме успіх. .

 ВОДОЛІЙ 
Ваш знак у багатьох асоцію-
ватиметься з багатством. По-
спішіть купити темні окуляри, 
тому що з’явиться багато охо-
чих позичити у вас гроші на не-
визначений термін.

 РИБИ 
Ви станете прикладом для ба-
гатьох, ваш підприємницький 
талант здивує навіть найближ-
чих друзів. Вони допоможуть 
вам у складній ситуації, ви 
сміливо можете взяти їх у свої 
компаньйони для нового під-
приємства.

Вітаємо!
Дорогу донечку, cестричку, 

хресну маму
Світлану Воляник

з с. Городище Козівського району
з Днем народження!

Сьогодні Твій день, 
 не сумуй – усміхнись.

Бажаєм веселого свята!
Щоб всі Твої мрії 

                                                                      чимшвидше збулись!
Щоб запам’яталась ця дата!
Хай багато ще весен, багато ще літ
Злинуть в радості, мирі й спокої.
Хай ще довго сія Твоя зірка вгорі,
Дні проходять у щасті й здоров’ї.
Життя хай квітне лиш яскравим цвітом,
Дарує мир, сердечність і тепло,
Щоб кожен день було чому радіти,
А смутку у душі ніколи не було!
Хай щасливих сто років зозуля кує,
Господь Бог здоров’я і силу дає!

 З любов’ю – мама, тато,  сестра Оксана, 
брат Михайло, братова Богдана, похресниця Надія і 

племінниця Тетяна.

Вітаємо!
Старшу сестрицю церкви 

Успення Пресвятої Богородиці с. 
Городище Козівського району

Любу Табаку
з Днем народження!

Цей ювілей – весела, гарна дата,
І сумніватись тут не слід,
Отож прийміть 

найкращі побажання 
Благополуччя, щастя
                                   на багато літ.
Хай квітує добро на життєвому полі,
Хай світанки дарують наснагу щодня,
Хай крізь хмари й туман посміхається доля,
Килимами дорогу встеляє весна. 
Хай дім Ваш наповниться світлом,
Цілющі джерела здоров’я дають,
На многії літа з калиною й хлібом
Зозулі хай спокій і мир накують.
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує многії і благії літа. 

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

Вітаємо!
Добру сусідку,  щиру 
приятельку, ревну 

парафіянку
Любу Табаку

з с. Городище 
Козівського району

з ювілеєм!
Прийміть від нас 
найкращі побажання
Здоров’я, щастя і багато літ,
Нехай сьогодні наші привітання
У серці Вашому залишать добрий слід. 
Усе було в житті: і радощі, і біди,
І мед солодкий, і гіркий по лин,
Нехай тепер найменше буде кривди, 
А більше гарних, сонячних хвилин. 
Хай літа цвітуть під мирним небом
У добрі і спокої – до ста,
Хай дає Господь усе, що треба,
Душу благодаттю огорта. 
Хай ангели Божі Вас бережуть
 Все добре і світле на крилах несуть!

З повагою – сім’я Воляник, 
сім’я Прокопенко  із с. Городище. 

Вітаємо!
Дорогу і любу матусю, бабусю і прабабусю

Галину Іванівну Безпальчук
з с. Ванжулів Лановецького району

із 80-річчям!

  Вітаємо!
Хорошу людину, добру, щиру, 

доброзичливу сусідку
 Ольгу Іллярівну Стоколосу

із с. Плотича Козівського району 
з Днем народження!

У день святковий, у чудовий час
Ви прийміть вітання найкращі від нас.
Здоров’я хай буде міцним, як граніт,
І щастя крокує із Вами сто літ.
Хай сонце зігріє прийдешні літа, 
Хай ніжна усмішка осяє уста.
Хай кожна днина буде гожа,
Нехай благословить Вас Мати Божа. 
Нехай душа ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль!
Хай горе обходить Ваш дім стороною,
А радість приходить і ллється рікою!
Тож шлемо від серця найкращі слова,
А Бог хай дарує многії та благії літа!

 З повагою - сусідка Іванна Ярема, родина.

ФГ «Вікторія-92» щиро вітає своїх 
працівників - іменинників квітня
Володимира Таращука, Андрія Кузьму, 

Михайла Пеляка, Віталія Влоха, 
Віталія Тичинського

з Днем народження!
Міцного здоров'я та мирного неба – 
Це все, що для щастя насправді нам треба.
А ще – щедрих усмішок, творчих натхнень,
Святкового настрою  в цей гарний день! 
Усіх Вас вітаєм від щирого серця,
Нехай Вам спокійно й заможно живеться. 
Статків усяких, хліб і до хліба
Господь хай дарує на многії літа!

З повагою – дочка Алла, внучка Ірина з чоловіком Петром,  внучка Марія з чоловіком Олегом, 
правнуки Владислав, Іринка, Вікторія, Яночка.

80 років вже пройшло,
Як Богом Вам життя дано.
Дав він силу все здолати,
Ювілей цей святкувати!
Ви у нас єдина, добра, лебедина,
З любов’ю вітає вся наша родина!
Дякуєм за серце чуйне і ніжне,
За щиру турботу про кожного з нас,
За добру пораду, привітну усмішку
Спасибі від кожного з нас!
Живіть Ви, рідненька, ще довго на світі
І будемо всі ми любов’ю зігріті.
Бажаєм здоров’я Вам міцного

Ще й всяких благ Вам до нього!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед 
людей,
Найкращі всі, 

що до вподоби квіти,
Даруєм Вам 

у цей святковий день!
Хай ангел Божий поруч

 з Вами буде,
А Марія-Мати береже від зла!
Дай, Боже, Вам жити і горя не знати,
Щоб сотую весну із нами стрічати!

Вітаємо!
Працівників Почаївського психоневрологічного 

будинку-інтернату - іменинників квітня
Любов Жилюк, Ларису Горпинюк, 

Романа Бєлка, Василя Іщука, 
Наталю Пасічник, Надію Зарицьку, 
Ганну Мельник, Оксану Городинську, 
Ігоря Попроцького, Василя Миська, 

Світлану Бужанську, Лідію Чух, 
Наталію Каняєву! 

Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,
А ніжна усмішка осяє чоло.
Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою.
Хай доля дарує літа і літа,
А в серці завжди хай живе доброта.

З повагою - колектив Почаївського  
психоневрологічного будинку-інтернату.

Погода в Тернополі
 й області

3 квітня - ясно, без опадів, температура 
повітря вночі 0-3, вдень 7-9 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.52, захід - 19.51. 

4 квітня - ясно, без опадів, температура 
повітря вночі 1-2, вдень 8-11 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.49, захід - 19.53. 

5 квітня - ясно, без опадів, температура 
повітря вночі 3-4, вдень 9-12 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.47, захід - 19.55. Новий місяць. 

6 квітня - хмарно з проясненням, без 
опадів, температура повітря вночі 3-4, 

вдень 10-12 градусів те-
пла. Схід сонця - 6.45, за-
хід - 19.56. 

7 квітня - хмарно з 
проясненням, без опа-
дів, температура повітря 

вночі 5-6, вдень 9-11 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.43, захід - 19.58. 

8 квітня - хмарно, можливий дощ, темпе-
ратура повітря вночі 1-2, вдень 11-14 граду-
сів тепла. Схід сонця - 6.41, захід - 19.59. 

9 квітня - хмарно з проясненням, без 
опадів, температура повітря вночі 7-8, 
вдень 11-15 градусів тепла. Схід сонця - 6.39, 
захід - 20.01. 




