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Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

8-9 стор.

1 квітня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 4-5 граду-
сів морозу, вдень 4-5 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.54, захід 
- 19.49. 

2 квітня - ясно, без опадів, тем-
пература повітря вночі 0-2 градуси 
морозу, вдень 4-9 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.52, захід - 19.51. 

3 квітня - ясно, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 0-1 градус морозу, 

вдень 7-11 градусів тепла. Схід сонця - 
6.50, захід - 19.53. 

4 квітня - хмарно з проясненням, без 
опадів, температура повітря вночі 1-4, 
вдень 4-9 градусів тепла. Схід сонця - 
6.48, захід - 19.54. 

5 квітня - ясно, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 0-1 градус морозу, 
вдень 4-8 градусів тепла. Схід сонця - 

6.46, захід - 19.56. 
6 квітня - ясно, без опадів, температу-

ра повітря вночі 0-1 градус морозу, вдень 
7-13 градусів тепла. Схід сонця - 6.44, за-
хід - 19.57. 

7 квітня - ясно, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 0-1, вдень 14-16 
градусів тепла. Схід сонця - 6.42, захід 
- 19.59. 

Погода в Тернополі й області

У ціну газети враховано вартість  
поштових послуг: прийом 

та доставку видання  
до передплатників

Триває передплата  
«Нашого ДНЯ» на наступне 

півріччя 2020 року!

1 місяць - 28 грн. 50 коп. 
3 місяці - 82 грн. 90 коп. 
6 місяців - 159 грн. 40 коп.

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому 

відділенні або у листонош

індекс - 68710

За останній тиждень кількість людей, у 
яких виявили COVID-19, на Тернопільщині 
невпинно зростає. Зокрема станом на 20:00 

вівторка, 31 березня, їх кількість становила 
88. Лише за один день кількість хворих зросла 
на 18 осіб. Це найбільше зростання в Україні, 
зазначив під час брифінгу головний санітарний 
лікар країни Віктор Ляшко. У Тернопільській 
області хворих виявили у Монастириському, 
Заліщицькому, Козівському, Кременецькому, 
Тернопільському, Бережанському районах та 
місті Тернопіль.

Складна ситуація об’єднала мешканців у боротьбі з не-
дугою. Люди вже не раз переконувалися, що долати труд-
нощі легше разом. Одні підвозять на роботу медиків, інші 
шиють пов’язки, збирають кошти на купівлю засобів за-
хисту для лікарів. Також щиро закликаємо усіх, дотриму-
ватися карантину та правил особистої гігієни, дбати про 
рідних і близьких та берегти одне одного.  

Колектив «Нашого ДНЯ» працює дистанційно і по-
стійно відстежує ситуацію на Тернопільщині та ви-
світлює найважливіші події на нашому сайті nday-
te.ua. Друзі, ми робимо все для того, аби навіть у ці 
складні часи ви могли отримувати наше видання. 

На жаль, під час карантину зачинені кіоски для 
розповсюдження преси. Тож тепер «Наш ДЕНЬ» отри-
мують лише передплатники видання. Також придба-
ти газету можна у відділеннях «Укрпошти». Дякуємо 
за вашу довіру і підтримку! Разом ми зможемо здо-
лати все. 

Дякуємо щиро листоношам, які у цей, дуже склад-
ний час, доносять «Наш ДЕНЬ» до вас, дорогі читачі! 
Здоров’я усім! Бережіть себе!

З повагою – колектив «Нашого ДНЯ».

ТЕРНОПІЛЬЩИНА У ТРІЙЦІ ОБЛАСТЕЙ, 
де найбільше хворих на коронавірус
Спалах у Монастириському районі, 29 інфікованих медиків та півторарічне маля у реанімації

У Тернополі запровадили 
додаткові обмеження на час 
дії карантину.

Посилити заходи безпеки вирішили 
на засіданні оперативного штабу щодо 
боротьби з коронавірусом. 

Відтепер заборонено перебувати в 
місцях відпочинку, на вулицях, в пар-
ках, скверах Тернопільської міської те-
риторіальної громади компанією біль-
ше двох осіб або в межах однієї сім’ї. 
Виняток - представники державних, 
правоохоронних органів, органів міс-
цевого самоврядування та ремонтних 

бригад під час роботи. 
Також заборонили перебування на 

вулицях дітей віком до 14-ти років без 
супроводу дорослих, а дітей віком від 14-
ти до 18-ти років - без відома батьків чи 
опікунів.

Управлінню розвитку спорту та фі-
зичної культури доручено зачинити всі 
спортивні майданчики, на яких є огоро-
жі, а управлінню житлово-комунального 
господарства - якщо є така можливість 
- демонтувати окремі елементи кон-
струкцій дитячих майданчиків на період 
карантину та забезпечити їх зберігання.

ЛЕЛЕКИ 
над покинутим 
гніздом

БУДЬ 
ЩАСЛИВОЮ, 
дюймовочко- 

Софійко!6 стор.

Не більше двох людей і діти лише з дорослими 

"Ми працюємо, а ви бережіться і залишайтеся вдома!"
На фото: лікарі Монастириської центральної районної лікарні.
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У зв’язку з 
загальнонаціональним 
карантином Міністерство 

освіти і науки розробило 
два сценарії завершення 
навчального року, проведення 
зовнішнього незалежного 
оцінювання та вступної 
кампанії.

Перший сценарій: 
карантин завершується 

до 1 тижня червня
Усі учні, окрім 11-го класу, закін-

чують навчальний рік наприкінці 
червня. Після карантину для них ор-
ганізовується коригуюче навчання: 
вчитель ідентифікує теми, за якими 
є пробіли у знаннях, відчитує ті, які 
є критичними для класу, вказує, які 
теми необхідно додатково доопра-
цювати вдома.

Випускники 11-х класів також 
вчаться до кінця червня – коригують 
пробіли в програмі, готуються до 
ЗНО.

ЗНО стартує орієнтовно в остан-
ній тиждень червня і закінчується 
орієнтовно в середині липня. Резуль-
тати основної сесії ЗНО стануть відо-
мі наприкінці липня.

Вступна кампанія розпочнеться 
на початку серпня.
Другий сценарій: карантин 

продовжується до 
початку серпня

Усі учні, окрім 11-го класу, закін-
чують навчання наприкінці травня 
та отримують відповідні документи. 
У 2020-2021 навчальному році пер-
ший місяць навчання буде коригую-
чим. Вчителі повинні будуть здійсни-
ти зріз знань, ідентифікувати теми, 

за якими є пробіли, та компенсувати 
їх упродовж першого місяця навчан-
ня. Сам навчальний рік 2020-2021 
триватиме до кінця червня.

ЗНО для учнів 11-го класу стартує 
в середині серпня і закінчується до 
середини вересня.

Вступна кампанія завершиться до 
середини жовтня, а навчання перших 
курсів розпочнеться на початку лис-
топада. Навчання решти курсів роз-
почнеться з 1 вересня.

За обох сценаріїв:
для студентів вишів невипускних 

років навчальний рік має заверши-
тись так, як і планувався;

екзаменаційно-залікові сесії уні-
верситети можуть провести дис-
танційно в тому графіку, який за-
тверджено закладом. У випадку, 
якщо обов’язкову аудиторну роботу 
студенти не можуть виконати дис-
танційно, виш має перенести її на на-
ступний навчальний рік;

для студентів випускних років за-
хисти дипломних робіт та державні 
іспити проводитимуться дистанцій-
но, крім єдиного державного кваліфі-
каційного іспиту та атестації осіб, що 
здобувають ступені доктора філосо-
фії, доктора мистецтва, доктора наук.

Через епідеміологічну ситуацію 
буде скасовано державну підсумкову 
атестацію у 4 та 9 класах.

Також 15 квітня буде оприлюд-
нено онлайн-пробне ЗНО з усіма не-
обхідними поясненнями. Учасники 
зможуть потренуватися, отримавши 
онлайн-тестовий зошит. Однак на-
передодні тестування усім, хто зареє-
струвався і заплатив за послугу, буде 
надано можливість скласти пробне 
тестування очно. Дата проведення 
пробного ЗНО залежить від терміну 
карантину.

Прем’єр-міністр Денис 
Шмигаль стверджує, що 
уряд розглядає варіанти 

можливого послаблення 
карантину для запуску 
економіки, проте це залежить 
від динаміки поширення 
коронавірусу на території 
країни. Про це він сказав у ефірі 
«Свобода слова» на ICTV.

«Ми дуже добре розуміємо, що у ба-
гатьох людей, у більшості населення 
України немає фінансової подушки, і 
немає можливості три місяці просто 
сидіти вдома. Люди мають заробляти 
гроші. Економіку треба запускати. Укра-
їна також не та багата країна, яка може 
дозволити собі півроку не працювати і 

дивитись телевізор на дивані», - зазна-
чив прем’єр. 

Він наголосив, що підтримка грома-
дян, які залишилися без засобів заро-
бітку - це одне із перших завдань влади. 
Водночас, після Великодніх свят, з огля-
ду на динаміку поширення захворюван-
ня, постане питання про подальші еко-
номічні кроки Кабміну. 

Верховна Рада призначила 
міністром охорони здоров’я 
Максима Степанова і 

міністром фінансів Сергія 
Марченка. Ці дві посади особливо 
важливі під час пандемії 
коронавірусу. Від відомств, які 
вони очолюють, значно залежить 
порятунок життя українців та 
вітчизняної економіки.

Максим Степанов 
- 45 років, екскерів-
ник Одеської облас-
ті. Народився в сім’ї 
медиків. Сам - хірург 
за першою освітою, 
дружина - нефролог 
вищої категорії. 

Навчався в Доне-
цькому державному 
медуніверситеті та в Київському націо-
нальному економічному університеті за 
спеціальністю «Міжнародна економіка».

У 2011-16 роках очолював поліграф-
комбінат «Україна». «Воював» тоді з пас-
портною мафією. У результаті «Україна» 
почала друкувати перші в країні ID-картки, 

які стали дешевшими за попередні зразки 
документів.

У 2017-19 роках - керівник Одещини. 
За останні сім місяців у МОЗі змінилося 

три керівники, Максим Степанов - четвер-
тий. 

Сергій Марчен-
ко - 39 років. На-
вчався в Академії 
державної податко-
вої служби України. 
Отримав ступінь 
магістра управління 
державними фінан-
сами. Кандидат еко-
номічних наук.

Працював на різних посадах у Мінфіні, 
Державній податковій адміністрації, Се-
кретаріаті Кабміну. Був заступником міні-
стра фінансів Олександра Данилюка.

Із серпня 2018 року до травня 2019-го 
обіймав посаду заступника глави Адміні-
страції Президента Ігоря Райніна.

Попередника Марченка - Ігоря Уман-
ського призначили на посаду міністра 
менше, як місяць тому, 4 березня, коли 
уряд Гончарука відправили у відставку.

Закон підтримали три фракції – 
«Слуга народу», «Європейська солі-
дарність» та «Голос». Також – група 
«Довіра». Із 248 членів фракції СН го-
лоси дали 206. Загалом відсутні були 
35 «слуг». «Європейська солідарність» 
підтримала майже одноголосно – 23 із 
27-ми. Зокрема, «за» голосував п’ятий 
президент Петро Порошенко. Також 
більше половини голосів дали депута-
ти з «Голосу» (13 із 20). Жодного голо-
су «за» не дали ОПЗЖ і «Батьківщина». 
Експрем’єрка Юлія Тимошенко була 
проти. Також жодного голосу підтрим-
ки від групи «За майбутнє», куди вхо-
дить соратник олігарха Ігоря Коломой-
ського – Ігор Палиця.

Минулого тижня голова Міжнарод-
ного валютного фонду Крісталіна Геор-
гієва заявила, що ухвалення ринку зем-
лі є однією з ключових умов виділення 
Україні нової кредитної лінії.

Президент Володимир Зеленський 
напередодні заявив, що отримання 
грошей МВФ необхідне Україні в умо-

вах економічної кризи та пандемії ко-
ронавірусу. 
Хто і як зможе купувати 

землю 
Як повідомляє «Економічна прав-

да», це лише початок, тому що Верхо-
вній Раді в майбутньому необхідно 
буде ухвалити ще низку додаткових до-
кументів, в яких також частково будуть 
прописані відносини між учасниками 
земельного ринку. 

Що ж наразі передбачає новий за-
кон?

Перше. З червня 2021 року скасову-
ється дія мораторію на продаж аграр-
ної землі.

Друге. До червня 2023 буде діяти 
обмеження на купівлю землі – не біль-
ше 100 га в одні руки. З 2023 року обме-
ження становитиме до 10 тис. га в одні 
руки. 

Третє. До 2023 року право на покуп-
ку землі буде тільки у фізосіб. Юридич-
ним особам забороняється купувати 

землю сільськогосподарського призна-
чення.

Четверте. Щодо надання права іно-
земцям купувати землю позиція не змі-
нилась – питання буде вирішуватись на 
референдумі. 

П'яте. Іноземцям заборонено купу-
вати землю, що розташована ближче 
50 км від державного кордону України, 
незважаючи на результати референду-
му.

Шосте. Не зможуть купувати з 
2023 року українську землю компа-
нії, власниками яких є громадяни 
країни-агресора – Росії, що входять до 
терористичних організацій. Також за-
борона поширюється на компанії, що 
перебувають у власності іноземних 
держав або офшорів чи бенефіціара, 
яких неможливо встановити. Купити 
українську сільгоспземлю також не 
зможуть юрособи з країн, які не співп-
рацюють у сфері протидії відмиванню 
доходів, одержаних злочинним шляхом 
та компанії під санкціями.

Сьоме. Передбачене переважне пра-
во орендаря на купівлю. Орендарі, які 
працюють на землі і мають право ко-
ристування не пізніше ніж з 2010 року, 
можуть викупити землю з розстрочкою 
до 10 років за ціною нормативної гро-
шової оцінки таких ділянок і без про-
ведення земельних торгів. Право влас-
ності покупець отримує після першого 
платежу. Орендар має можливість пе-
редати переважне право на придбання 
ділянки іншій особі, але про це повинен 
бути письмово повідомлений власник.

Восьме. Банки зможуть стати влас-
никами землі тільки за умови, якщо зе-
мельна ділянка дісталась їм як заставне 
майно за непогашеним кредитом. Такі 
ділянки фінустанови повинні продати 
протягом двох років після отримання 
права власності на земельних торгах.

Дев'яте. Мінімальна ціна – не мен-
ше нормативної грошової оцінки. До 
2030 року.

Десяте. В перші два роки буде діяти 
заборона на продаж державної землі.

Ринок землі відкрили: що передбачає новий закон 
Майже о першій ночі 31 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського 

призначення, таким чином скасувавши мораторій на її продаж. «За» проголосували 259 народних депутатів.

У СЕРПНІ АБО У ЧЕРВНІ: 
два сценарії завершення 

навчального року

ШМИГАЛЬ ПРО КАРАНТИН: 
Україна не може не працювати півроку

У двох важливих міністерствах - нові керівники
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На Тернопільщині 
епіцентр 
захворювання 

на коронавірус - у 
Монастириському районі. 
Першого хворого там 
виявили 24 березня, а вже 
через тиждень кількість 
недужих зросла до 68 
осіб. На другому місці 
Заліщицький район – 9 
хворих, у Козівському 
районі – 5, у Тернополі та 
Кременецькому районі – 
по двоє, у Тернопільському 
та Бережанському районах 
– по одному хворому. Чому 
в нашій області так багато 
хворих, яка ситуація у місці 
найбільшого спалаху, чи є 
чим лікувати, чи вистачає 
медиків і чи забезпечені 
вони засобами захисту, 
з’ясовували журналісти 
«Нашого ДНЯ». 

На 20.00 31 березня в Мо-
настириському районі - 68 осіб, 
інфікованих коронавірусом. З 
них – 38 мешканців райцентру 
Монастириська, а також 8 - з села 
Швейків, 7 - з Ковалівки, 3 - з Го-
рішньої Слобідки, 2 - з Долішньої 
Слобідки, 2 - з Бертників, 2 – з 
Григорова, по одному із сіл Чехів, 
Гончарівка, Коржова, Криниця, 
Велеснів, Доброводи. 

- Серед хворих - 29 меди-
ків, - розповідає Павло Дронь, 
керівник оперативного район-
ного штабу, заступник голови 
Монастириської РДА. – Зокрема, 
8 лікарів, 13 медсестер, 8 молод-
ших медсестер, а також 5 дітей, 
2 держслужбовці, 2 поліцейські, 
1 священник, 1 завдитсадком, 
1 вчитель, 1 рятувальник. У ра-
йонному шпиталі госпіталізо-
вані 14 людей. У 4 з них важкий 
стан, у 10 - середньої важкості. В 
інфекційних відділеннях Терно-
пільської лікарні швидкої допо-
моги та міської дитячої лікарні 
перебувають ще восьмеро. У 3 
– середній стан, у 5 – легка фор-
ма. Всі решта інфіковані на само-
ізоляції під наглядом сімейних 
лікарів. 

Також  коронавірус виявили 
у міського голови Андрія Стару-
ха. Про це у вівторок ввечері він 
повідомив на свої сторінці у фей-
сбуці.

В області є перша смерть від 
коронавірусу – помер 68-річний 
чоловік із села Ковалівка Монасти-
риського району. Офіційно заявля-
ють, що чоловік запізно звернувся 
до лікарів. Його госпіталізували в 
інфекційне відділення Тернопіль-
ської лікарні, де він і помер. Нато-
мість рідні розповіли журналістам, 
що у батька діагностували бронхіт, 
йому лікар виписав антибіотик. 
Наступного дня температура під-
нялась до 40 градусів, почалась 
нудота, розлад шлунку, і чоловік 
знову звернувся до лікаря, яка на-
значила інші медикаменти. 21 бе-
резня у хворого почалась задишка, 
родина вимагала шпиталізації, але 
протягом п’яти годин не могли ви-
кликати швидку. 

Далі його госпіталізували у 
Чортків і лише наступного дня 
повезли у Тернопіль. Коли ж чо-
ловік помер, рідним довелося 
самотужки транспортувати тіло 
і ховати на цвинтарі серед ночі 
разом з міським головою, його 
заступником і сільським голо-
вою. Наразі в області навіть не-
має розробленого алгоритму дій 
і процедури, як має відбуватися 
поховання людей, які померли 
від коронавірусу, пояснили ситу-
ацію посадовці. 

ЧИНОВНИКИ ЗВІТУЮТЬ, 
А ЛІКАРІ Б’ЮТЬ НА СПОЛОХ

Медицина Тернопільщини, 
як і всієї України, вже давно пе-
ребуває в плачевному стані. Це 
вкотре підтвердила пандемія 
коронавірусу. Та якщо у Тернопо-
лі ситуація краща, то у районах 
вона просто плачевна. А чинов-
ники, замість подивитися правді 
у вічі, звітують, що все гаразд. 
Зокрема, патова ситуація скла-
лася у Монастириському районі, 
де волонтери і небайдужі всіма 
силами намагалися забезпечити 
лікарню необхідним. У той час, 
як у Тернопільській ОДА заявля-
ли, що заклад один з кращих в 
області, а на сайті Національної 
служби здоров’я досі є інформа-
ція, що у лікарні Монастириськ 
є 5 апаратів штучної вентиляції 
легень. Людей це неабияк обу-
рило. 

- Відбулася відеорозмова об-
ласного штабу при ОДА з керів-
никами районних штабів, - роз-
повідає Павло Дронь. - Вона була 
продуктивною. Ми були напо-
легливі, озвучили наші нагальні 
проблеми. Врешті отримали чіт-
кі відповіді від голови Тернопіль-
ської ОДА. Він віддав цілу низку 
важливих доручень відповідаль-
ним особам. У результаті під кі-
нець дня (31 березня, у вівторок 
– ред.) в районну лікарню заве-
зено ще 100 захисних костюмів, 
180 респіраторів, 500 масок, 100 
пробірок, 50 шпателів для забо-
ру зразків, 1000 рукавиць. Ми 
закупили ще 8 кисневих балонів. 
У нас є наш власний апарат ШВЛ 
першого класу та ще один, який 
позичили в Заліщицької лікарні. 
Ще маємо два середнього класу. 
Нам пообіцяли, якщо буде потре-
ба, то обладнанням нас забезпе-
чать додатково. Також нам дуже 
потрібні пробірки та шпателі 
для проведення лабораторних 
аналізів. Це найбільший дефіцит 
на сьогодні, адже є багато людей, 
які потребують забору зразків. І 
ми не можемо це зробити через 

відсутність пробірок і шпателів. 
Також потрібні респіратор FP3, 
парацетамоловмісні ліки. Щиро 
дякуємо усім волонтерам, нашим 
землякам, які нам допомагають.

МЕДИКИ СУСІДНЬОГО КОЗІВ-
СЬКОГО РАЙОНУ ТАКОЖ Б’ЮТЬ 
НА СПОЛОХ – СВОЄ ЗВЕРНЕННЯ 
ОПРИЛЮДИНИЛ У ФЕЙСБУЦІ. 

«Представниками державної 
влади розповсюджується не-
правдива інформація щодо на-
лежної готовності медичних за-
кладів Тернопільщини надавати 
допомогу хворим коронавірус-
ною інфекцією. Ми з усією від-
повідальністю заявляємо, що це 
не відповідає дійсності, - йдеться 
у зверненні. - Так, працюючий 
медперсонал готовий виконати 
свій обов’язок перед пацієнтами. 
Але, на жаль, готовність наших 
медичних закладів до роботи в 
умовах пандемії на цьому закін-
чується. Матеріальне оснащен-
ня нашої, як і багатьох сусідніх 
районних лікарень у розрізі сьо-
годнішніх проблем за великим 
рахунком дорівнює нулю. Міні-
мальна кількість недосконалих 
засобів захисту, придбаних усі-
ма правдами та неправдами за 
кошти небайдужих бізнесменів, 
українських діаспор різних кра-
їн, заробітчан та просто жителів 
району, не вирішать проблеми 
захисту персоналу лікарень від 
коронавірусу і закінчаться за 2-3 
дні після масового поступлення 
хворих. Після цього медичний 
персонал, інфікувавшись та за-
хворівши, стане непридатним 
для лікування пацієнтів не лише 
з коронавірусною інфекцією, а й 
іншими захворюваннями». 

У ЛІКАРНІ - ЧЕТВЕРО ДІТЕЙ
Діагноз COVID-19 підтверди-

ли у шістьох дітей. Четверо з них 
перебувають в Тернопільській 
міській дитячій лікарні. Зокре-
ма, в реанімаційне відділення 
потрапила 1,5-річна дитина з 
Лідихова Кременецького райо-
ну. Лікарі кажуть, малеча одужує. 
Також коронавірус підтвердився 
у мами, яка перебуває разом з 
малям. 

В інфекційному відділен-
ні також проходять лікування 
11-річна дитина та її мама, у яких 
підтвердили коронавірус, а та-
кож ще дві дитини віком 13 і 14 
років разом із мамою. Усі вони з 
Монастириського району. 

Підозрювали COVID-19 і в 
місячної дитини з Шумського 
району. На щастя, діагноз не під-
твердився. 

ЩО ДАЛІ:
 ПРОГНОЗ ЕПІДЕМІОЛОГІВ
Тернопільські спеціалісти ра-

дять не панікувати через високу 
кількість хворих. Вони запев-
няють, це результат перевірки 
населення і професійного під-
ходу епідеміологів. Переконані, 
не може бути по кілька хворих 
у великих областях, адже недуга 
передається повітряно-крапель-
ним шляхом. 

- Ми вже провели 470 до-
сліджень на COVID-19 станом 
на 31 березня, - розповідає епі-
деміолог обласного лаборатор-
ного центру Володимир Пані-
чев. - Тернопільська область не 
є найбільш неблагополучною в 
Україні. Просто у нас нормаль-
но налагоджена діагностика та 
епіднагляд. 

Щодо ситуації у Монасти-
риському району, Володимир 
Панічев зазначає, що оскільки 
саме там були зареєстровані ви-
падки, то була обстежена велика 
кількість людей серед контак-
тних осіб та груп ризику і це дало 
можливість виявити більше ін-
фікованих людей. Якщо б схожі 
дослідження провести в інших 
районах, можливо, була б поді-
бна ситуація. 

- Виявлена відносно вели-
ка кількість людей з COVID-19 у 
Монастириському районі озна-
чає, що вони не були заражені 
одним джерелом, - додає Воло-
димир Панічев. – Поодинокі ви-
падки в інших районах свідчать 
про циркуляцію вірусу в області 
і що вона не виникла ані вчора, 
ані післявчора. Вочевидь, що це 
триває кілька тижнів чи, можли-
во, більше. Для мене як епідемі-
олога хороша новина в тому, що 
серед відносно великої кількості 
зареєстрованих випадків біль-
шість проходять безсимптомно 
або з легкою формою. Ми вияв-
ляємо COVID-19 у людей, в яких 
взагалі немає ознак захворюван-
ня. Це дуже добре, адже населен-
ня набуває імунітету. Таким чи-
ном через колективний імунітет 
ми будемо мати певний спротив 
цій недузі і буде менше смертей і 
важких випадків.

Володимир Панічев зазначає, 
що інформація про те, що у лю-
дей, які перехворіли COVID-19, 
не виробляється імунітет, не 
підтверджена. Він переконаний, 
що все ж таки імунітет форму-

ється. Ще епідеміолог зазначає, 
що, аналізуючи перебіг розвитку 
недуги, не варто очікувати ви-
сокого і різкого підйому, а інфі-
кування буде розтягнене в часі 
і відповідно людям легше буде 
надавати допомогу, особливо у 
важких випадках. Цьому сприяє 
і карантин та обмежувальні за-
ходи. 

 ТЕСТУВАТИ НА COVID-19 
БУДУТЬ МОБІЛЬНІ ГРУПИ
На Тернопільщині створено 

24 мобільні групи для проведен-
ня тесту на коронавірус у виїз-
них умовах, повідомили у Терно-
пільській ОДА. 

«У кожному районі має бути 
як мінімум 2 бригади. Мобільні 
бригади виїжджатимуть до па-
цієнтів і забиратимуть зразки, а 
потім передавати їх до лабора-
торій», - наголосив голова ОДА 
Володимир Труш.

Також відомо, що в кожному 
районі області створять місця 
для поселення жителів області, 
які не встигли повернутися на 
батьківщину до 28 березня. Піс-
ля повернення вони будуть про-
ходити обов'язкову двотижневу 
обсервацію. 

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ, ЯКЩО
 ВАС НЕ ХОЧУТЬ ПЕРЕВІРИТИ 

НА КОРОНАВІРУС?
Міністерство охорони 

здоров'я закликало українців по-
відомляти про випадки відмови 
у тестуванні на коронавірус на 
"гарячу лінію" відомства чи на 
телефони, вказані на сайтах об-
лдержадміністрацій. Про це за-
явив заступник міністра охорони 
здоров’я - головний державний 
санітарний лікар Віктор Ляшко. 

Зокрема, у Тернопільській 
області працюють такі гарячі 
телефонні лінії для звернень 
громадян з питань коронаві-
русу COVID-19: «103» та (0352) 
25-10-71 (в робочі дні з 8:00 до 
17:15 год.); цілодобова «гаряча 
лінія» у м. Тернопіль: 098 441 
59 81; лінія Тернопільського 
обласного лабораторного цен-
тру - тел. (0352) 25-19-93, тел. 
067 531 10 62; Урядова гаряча 
лінія – 1545; Центру громад-
ського здоров’я – 044 425 43 54; 
Міністерства охорони здоров’я 
– 0 800 505 201, 0 800 801 333. 
Якщо у вас немає сімейного лі-
каря – телефонуйте 1687.

Юля ТОМЧИШИН. 

ТЕРНОПІЛЬЩИНА У ТРІЙЦІ ОБЛАСТЕЙ, 
ДЕ НАЙБІЛЬШЕ ХВОРИХ НА КОРОНАВІРУС

Спалах у Монастириському 
районі, 29 інфікованих 

медиків і міський голова, 
півторарічне маля 

в реанімації
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Фонд соціального страхування Укра-
їни після медичних установ та служб 
порятунку разом із організаціями со-
ціальної сфери стоїть на передовій фі-
нансового захисту людини праці. Того 
захисту, який тепер допомагає вижити 
усім, хто захворів чи отримав травму на 
виробництві, збирається стати матір’ю.  
Усім 12 мільйонам застрахованих осіб, 
які платять єдиний соціальний вне-
сок. У Тернопільській області таких 
осіб – 184 тисячі. А ще понад дві тисячі 
потерпілих на виробництві та членів їх 
сімей. І для усіх Фонд – надійний парт-
нер, який вчасно виплачує кошти за 
тимчасовою втратою працездатності, 
по вагітності та пологах, на поховання 
та фінансує близько тридцяти видів до-
помог і медико-соціальну реабілітацію 
людям з інвалідністю, які потерпіли на 
виробництві. А тепер під час епідемії  
Фонд виплачуватиме працівникам, які 
перебувають на самоізоляції під медич-
ним наглядом.

Як відомо, карантин продовжено 
до 24 квітня. У Тернопільській області 
від початку року лише на допомоги з 
тимчасової втрати працездатності, на 
поховання та на вагітність і пологи від-
ділення УВД ФССУ в області вже випла-
тили  48,9 млн. грн. На період дії каран-
тину Фонд здійснюватиме виплати за 
листками непрацездатності за розши-
реним переліком страхових випадків. 

Зазначу, наразі МОЗ, Міністерство 

соціальної політики та ФССУ готують 
зміни до Інструкції про порядок видачі 
документів, що засвідчують тимчасову 
непрацездатність громадян, затвер-
дженої наказом МОЗ № 455. Змінами 
буде визначено порядок видачі лікар-
няних листків особам на період перебу-
вання їх у закладах охорони здоров’я, 
а також на самоізоляції під медичним 
наглядом у зв’язку з проведенням за-
ходів, спрямованих на запобігання 
виникненню та поширенню корона-
вірусної хвороби (COVID-19), а також 
локалізацію та ліквідацію її спалахів та 
епідемій. Будемо жителів краю постій-
но  інформувати.

Допомога від Фонду за цим страхо-
вим випадком буде складати 50% від 
середньої зарплати застрахованої осіб. 
Зверніть увагу - незалежно від три-
валості страхового стажу цієї особи, і 
буде фінансуватися Фондом в розмірі 
50%, починаючи з шостого дня непра-
цездатності. Перші п’ять днів оплачу-
ються за рахунок коштів роботодавця. 
Дуже важлива норма, на яку потрібно 
обов’язково звернути увагу: є відмін-
ності виплати лікарняних листів під 
час карантину, і тих випадків, коли осо-
ба буде перебувати в закладах охорони 
здоров’я, а також на самоізоляції під 
медичним наглядом.

У чому саме полягають ці відмін-
ності? Директор виконавчої дирекції 
ФССУ Олена Дума зазначає: «Різниця в 

тому, що тимчасова непрацездатність 
застрахованої особи, викликана ка-
рантином, повинна бути зафіксована 
органами санітарно-епідеміологічної 
служби та надається з першого дня 
за весь час відсутності на роботі з цієї 
причини. Тобто підставою для оплати 
Фондом лікарняного під час каранти-
ну повинен бути виданий лікарняний 
лист, накладений органами санітарно-
епідеміологічної служби. Наприклад, 
ФССУ - це орган, який здійснює оплату 
лікарняних в разі захворювання за-
страхованої особи або члена його сім’ї. 
Загальні правила передбачають: якщо 
захворіла застрахована особа, тоді 
листок непрацездатності видається 
лікарем-терапевтом і оплачується Фон-
дом соціального страхування, почина-
ючи з шостого дня непрацездатності за 
весь період до одужання. Якщо захворі-
ла дитина віком до 14 років застрахова-
ної особи, то лікарняний отримує один 
з працюючих батьків, і він оплачується 
Фондом з першого дня хвороби дитини 
до її одужання, але не більше 14 кален-
дарних днів. Якщо захворіла дитина 
до 14 років і перебуває в стаціонарі з 
одним з батьків, то листок непрацез-
датності оплачується з першого дня за 
весь час перебування в стаціонарі».

В області ситуація з поширенням 
короновірусу склалася непроста. Тому 
хочу ще раз нагадати усім жителям 
краю – дотримуйтесь карантину. Від 

цього залежить не лише ваше здоров’я 
і життя, а й усіх, хто поруч. Адже вірус 
поширюється неймовірно швидко.

Зараз у Фонді створюється лінія 
«соціальної довіри», до якої долучать-
ся більше сотні волонтерів по всій 
Україні, а також представники наших 
робочих органів. Постійно моніторимо 
стан із захворюваністю в області. У нас 
давно практикується особистий підхід, 
увага до кожної людини, адже в умовах 
самоізоляції перебуває чимало осіб, які 
потребують першочергової фінансової 
і навіть психологічної підтримки. Те ж 
саме - і з поінформованістю про послу-
ги.  

Ми живемо в часи розвинутих ін-
формаційних технологій, коли кожен 
може довідатись про те, що йому необ-
хідне, є доступ до інформації. На всіх 
інформаційних ресурсах – веб-сайті 
ФССУ, сторінках у соцмережах Фейсбук, 
Твіттер, Телеграм, постійно оновлю-
ється і поширюється інформація про 
стан виплат, зміни в підзаконних ак-
тах, усе те, що цікавить людей стосовно 
роботи Фонду. В області поширюємо 
інформацію не лише на телебаченні, 
пресі, а й вебсайтах міської та районних 
РДА, районних рад, ОТГ та інших орга-
нізацій та установ. В умовах карантину 
наше інформування громадян триває. 

Постійно звертаємось до застра-
хованих осіб, потерпілих на виробни-
цтві, яких цікавлять ті чи інші питан-
ня: якщо є найменше непорозуміння, 
нез’ясованість – телефонуйте до пра-
цівників районних чи Тернопільського 
міського відділень чи в управління ви-
конавчої дирекції Фонду соціального 
страхування України в Тернопільській 
області на «гарячу лінію» за номером: 
(0352)52-72-21. Працівники Фонду в 
режимі дистанційного доступу завжди 
готові допомогти, надати необхідну 
консультацію. Адже бувають різні ви-
падки, коли від коштів залежить життя 
людини. Ще раз звертаюся до краян – 
дотримуйтесь умов карантину, бере-
жіть себе!

Федір БОРТНЯК, 
в.о.начальника управління 

виконавчої дирекції Фонду со-
ціального страхування України в 

Тернопільській області.

Скільки заплатять жителі 
Тернопільщини 

за спожитий газ у березні 
ТОВ "Тернопільоблгаз" повідомляє:
Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 19 

жовтня 2018 р. № 867 (із змінами, внесеними постановою Кабі-
нету Міністрів України 24.01.2020 № 17), та іншими нормативно-
правовими актами, товариством з обмеженою відповідальністю 
«Тернопільоблгаз» встановлено ціну на газ для побутових спожи-
вачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються 
для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) з 1 берез-
ня 2020 року по 31 березня 2020 року (включно), ціна становить 
4 326,07 грн. за 1000 м³ (з урахуванням ПДВ, тарифу на транспор-
тування природного газу, торговельної надбавки постачальника 
природного газу).

Ціну природного газу вказано без урахування тарифу на 
послуги розподілу природного газу для ПрАТ «Тернопільгаз», 
який буде оплачуватися згідно окремої квитанції, наданої газо-
розподільним підприємством.

Більш детальну інформацію можна отримати на офіційно-
му веб-сайті товариства за адресою http://teroblgaz.com.ua

Страхові виплати під час карантину:
 ЯК І КОМУ ПРИЗНАЧАТИМУТЬ 
 Наприкінці минулого року працівники управління виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування України в  
Тернопільській області  брали участь у прямому ефірі  під 
назвою «Реальні справи». Розповідали, як завжди, про 
конкретні речі: різні види виплат, роботу з потерпілими 
на виробництві, страхувальниками. Бо часто за лавиною 
слів ховається суть тих справ, які щоденно будують наше 
з вами майбутнє. Будують з особливою відповідальністю. 
Адже в теперішніх умовах  надзвичайної ситуації в державі, 
викликаної епідемією COVID-19, людям потрібні лише 
слова підтримки і конкретна, адресна турбота про кожного. 
Їм необхідно вижити, зберегти здоров’я та працездатність. Тому  розповідаємо 
людям, що ми для них робимо і про те, чим ще можемо їм допомогти. Адже для них і 
працюємо, навіть в умовах карантину. 

Україна вже понад два тижні на 
карантині. Громадян все більше 
турбує, як платити за комунальні 

послуги, чи можуть нарахувати штраф 
на заборгованість або припинити 
постачання. 

Як розповів в інтерв’ю «Мінфін» міністр розвитку 
громад та територій України Олексій Чернишов, сьо-
годні всі підприємства, організації та установи, що 
надають житлово-комунальні послуги (ЖКП), пра-
цюють у штатному режимі.

«Послуги будуть надаватися в повному обсязі. В 
умовах карантину рекомендовано перебувати вдо-
ма і платити за них онлайн. Підприємства ЖКГ по-
винні забезпечити споживачам здійснення онлайн-
платежів через особисті кабінети на офіційних 
сайтах та за допомогою інших загальнодоступних 
сервісів.

В умовах карантину та надзвичайної ситуації 

на території країни багато хто не зможе  повністю і 
вчасно оплатити комунальні платежі. Тому ми забо-
ронили під час карантину нараховувати та стягувати 
штрафи і пеню за несвоєчасну оплату ЖКП. Заборо-
няється припиняти або зупиняти надання послуг 
громадянам навіть у разі несплати платежів або їх 
затримки», - зазначив Олексій Чернишов.

Водночас він також наголосив, що оплата спожи-
вачами ЖКП впливає на роботу  підприємств галузі. 
Несплата ж може призвести до проблем у роботі по-
стачальників. Тому мешканців просять не зволікати 
із сплатою коштів за надані послуги. 

Також міністр прокоментував чутки про відклю-
чення централізованого водопостачання в населе-
них пунктах.

«Послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення надаються безперервно, окрім ви-
падків, коли необхідно провести ремонтні чи профі-
лактичні роботи», - зазначив Олексій Чернишов. 

БЕЗ ШТРАФІВ ТА ПЕНІ: що треба знати про 
«комуналку» в умовах карантину
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Світова криза офіційно настала
Директор-розпорядник МВФ Крис-

таліна Георгієва оголосила, що світ 
увійшов у нову рецесію, повідомляє 
Економічна правда. «Ми змінили оцін-
ки перспективи зростання економіки на 
2020-21 роки. Зараз очевидно, що ми уві-
йшли у нову рецесію - гіршу, ніж у 2009 
році. Прогнозуємо відновлення економіки 
у 2021 році - насправді можливе значне 
зростання, але за умови досягнення успіху 
у подолання пандемії коронавірусу та за-
побігання проблем з ліквідністю і плато-
спроможністю», - сказала Георгієва. За її 
словами, наразі основний ризик для еко-
номіки - ризик «хвилі банкрутств і звіль-
нень». Георгієва додала, що МВФ отримав 
запити на фінансування у випадку надзви-
чайних ситуацій від 80 країн, і, ймовірно, їх 
буде ще більше.

Коронавірус може 
розвалити Шенгенську зону

Пандемія коронавірусу може при-
звести до розпаду Шенгенської зони. 
Про це під час саміту ЄС заявив президент 
Франції Еммануель Макрон, повідомляє 
Reuters із посиланням на джерело в дипло-
матичних колах. Лідер Франції закликав 
країни Євросоюзу продемонструвати солі-
дарність на тлі пандемії. «На карту постав-
лено виживання європейського проєкту. 
Ризик, з яким ми стикаємося, - це кінець 
Шенгенської зони», - заявив Макрон.

Польщу покинув кожен
 п’ятий український будівельник

Представники польського будівель-
ного сектора закликають уряд розши-
рити пакет стимулюючих заходів на тлі 
побоювань втратити українських робіт-
ників через закриття європейських кор-
донів у зв’язку з коронавірусом. Про це 
повідомляє Блумберг. «Закриття європей-
ських кордонів несе величезні ризики для 
польської промисловості, яку оцінюють у 
200 млрд. злотих (47 млрд. доларів), і яка 
залежить від мігрантів. Особливо страж-
дає будівельний сектор», - пише агентство. 
За даними видання, Польщу уже покинув 
кожен п’ятий український будівельник, 
а потенційні польські робітники не мо-
жуть повернутися в країну. Бізнес просить 
уряд продовжити терміни перебування та 
робочі візи для заробітчан, а також - при-
зупинити стягнення деяких штрафів і по-
датків.

В ЄС під час пандемії різко 
зріс продаж нелегальних ліків

У країнах Євросоюзу різко зріс про-
даж нелегальних ліків і медичних за-
собів онлайн у зв’язку із пандемією ко-
ронавірусу. Як повідомляє Європейська 
правда, про це заявила у відеозверненні 
президент Єврокомісії Урсула фон дер 
Ляєн. «За даними агенцій Євросоюзу, кількість 
кіберзлочинів у ЄС зросла. Кількість підро-
блених ліків, спреїв для дезінфекції та «чудо-
дійних ліків», які продаються онлайн - вра-
жає», - зазначила вона. Найчастіше продають 
контрафактні хірургічні маски. Президент Єв-
рокомісії сказала, що у рамках глобальної спе-
цоперації за участі Європолу за останні кілька 
тижнів вилучили 4,4 мільйони одиниць ме-
дзасобів незаконного походження, викрили 
37 організованих злочинних груп, 121 особу 
заарештували. Також заблокували 2500 поси-
лань на сайти та в соцмережах. 

Безробітними 
можуть стати до 25 млн. осіб
Економічна та трудова криза, спри-

чинені пандемією коронавірусу, можуть 
збільшити глобальне безробіття на 
майже 25 мільйонів осіб. Про це йдеться 
у новому прогнозі Міжнародної організації 
праці. Оцінки МОП на базі різних сценаріїв 
впливу коронавірусу на зростання світо-
вого ВВП вказують на можливе зростання 
глобального безробіття від 5,3 до 24,7 млн 
осіб. «Падіння зайнятості означає також 
великі втрати доходів для працівників. 
Вони становитимуть від $860 мільярдів 
до $3,4 трильйонів до кінця 2020 року. Це 
призведе до падіння споживання товарів 
і послуг, що, в свою чергу, вплине на пер-
спективи бізнесу та економіки», - йдеться 
в повідомленні.

У глобальному 
потеплінні винні багатії

Істотну частку впливу на зміну клі-
мату у світі завдають заможні люди. 
Про це свідчать данні дослідження бри-
танського Університету Лідса, пише ВВС. 
Згідно з даними дослідження, яке охопило 
86 країн, десята частина населення з най-
вищими статками споживає приблизно у 
20 разів більше енергії, ніж десята части-
на з найнижчими прибутками. Науковці 
стверджують: це здебільшого тому, що 
найбідніші люди менше користуються 
транспортом і не можуть собі дозволити 
власні авто. Висновок: чим багатша люди-
на, тим більше енергії вона споживає, і ця 
залежність існує в усіх розглянутих кра-
їнах. За прогнозами вчених, якщо країни 
кардинально не змінять політику до 2050 
року, споживання енергії зросте у два рази, 
порівняно з 2011-им, що призведе до но-
вих змін клімату.

В Естонії дефіцит 
робочої сили в агросекторі

Закриття кордонів через корона-
вірус позбавило естонських фермерів 
можливості наймати на роботу іно-
земців за тимчасовими дозволами, що 
може створити дефіцит робочих рук 
на багатьох сільськогосподарських під-
приємствах. Про це повідомляє «Європей-
ська правда». Тому Сільськогосподарсько-
торгова палата і Союз фермерів зажадали 
від уряду продовжити тимчасові дозволи 
на роботу, видані іноземним працівникам. 
В іншому випадку поля залишаться незо-
раними, за сільськогосподарськими тва-
ринами буде нікому доглядати, а спожи-
вачі залишаться без продуктів харчування 
місцевого виробництва. У національній 
службі з питань безробіття тим часом вка-
зали, що в Естонії на обліку стоять тисячі 
безробітних: «Якщо цього року українці не 
зможуть приїхати на роботу в Естонію, то 
серед наших безробітних є досить багато 
людей, які, можливо, погодяться прийти 
на допомогу сільгоспвиробникам».

Колекцію пістолетів Джеймса 
Бонда викрали в Лондоні

У Лондоні невідомі викрали колек-
цію пістолетів, які використовували у 
фільмах про Джеймса Бонда. Як розпо-
віли очевидці, троє чоловіків вдерлися до 
будинку, в якому зберігалася зброя. Вони 
змогли втекти швидше, ніж приїхала по-
ліція. Зокрема, грабіжники вкрали уні-
кальний, єдиний у світі, хромований піс-
толет, який виготовили спеціально для 
фільму «Живи та дай померти», а також 
зброю з фільму «Вид на вбивство». Серед 
викраденої зброї було п’ять дезактивова-
них гармат. І пістолети: Beretta, Tomcat, 
Magnum, Walther PPK, Llama. 

Загальна сума ви-
краденої вогнепальної 
зброї складає понад 100 
тисяч фунтів.

Топ-чиновникам 
через COVID-19 вріжуть платню

На час пандемії та боротьби з коро-
навірусом Кабмін буде підтримувати лю-
дей та бізнес. Водночас, топчиновники 
мають розуміти ситуацію та «затягнути 
паски». Про це прем’єр-міністр Денис Шми-
галь написав у Telegram-каналі. «Уряд про-
понує, щоб до кінця 2020 року чиновники, 
які мають заробітну плату понад 10 «міні-
малок» (зараз 47 тисяч гривень), отримува-
ли тільки половину. Виняток - працівники, 
задіяні у заходах боротьби з COVID-19 та за-
ходах із нацбезпеки та оборони», - йдеться 
в повідомленні. Також у планах на 30 відсо-
тків зменшити розмір оплати праці й вина-
городи керівникам та членам наглядових 
рад держпідприємств і держкомпаній.

Картопля і гречка 
рекордно дорожчають

Лідери за зростанням цін - гречана 
крупа - більше, ніж на 50 відсотків, пшо-
но - на 24 відсотки, цукор - на 16 відсо-
тків. Значне підвищення цін зафіксовано 
й на овочі: майже на 60 відсотків подорож-
чала картопля, в деяких мережах вдвічі 
зросли ціни на цибулю і моркву, повідомляє 
Антимонопольний комітет. Збільшення 
цін на продовольчу пшеницю призведе до 
подорожчання хліба і хлібобулочних ви-
робів на 15-20 відсотків, прогнозують у 
Всеукраїнської асоціації пекарів та асоціації 
«Борошномели України», повідомляє Інтер-
факс-Україна. Крім того, зростає попит на 
хліб і в роздрібній мережі на 30-40 відсо-
тів від нормального сезонного рівня. Тому 
асоціації звернулися до керівництва країни 
запровадити тимчасове обмеження на екс-
порт зерна. 

Тим, хто втратить роботу, 
виплатять допомогу

Держава виплатить українцям, які 
залишилися без роботи або не зможуть 
працювати через карантин, фінансову 
допомогу в установленому законодав-
ством розмірі із стабілізаційного фон-
ду. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль 
сказав у ефірі на ICTV. Кошти платитимуть 
для того, щоб люди змогли перебувати вдо-
ма в період карантину. Загальна програма 
підтримки людей буде впроваджена в квіт-
ні-травні. Ведеться робота для того, щоб 
надати одноразову фінансову підтримку 
пенсіонерам на час карантину. 

Повернення заробітчан додому: 
прогноз на майбутнє

Через закриття кордонів і карантин 
20-30 відсотків українських заробітчан 
втратять роботу за кордоном і вимушені 
будуть повернутися додому. Про це роз-
повів економіст Олексій Кущ, пише Бізнес.
ua. «Якщо трудові мігранти повернуться в 
Україну, а тут буде робота, то це зіграє нам 
«на руку», - каже економіст. В іншому випад-
ку спостерігатиметься соціальна напруга. 
Олексій Кущ зазначив: «Щороку українці за 
кордоном витрачають майже $8 мільярдів. 
Поки що поїздки за кордон громадяни від-
кладають, а гроші тратять в Україні. Раніше 
значні кошти, які заробітчани надсилали 
додому, українці вивозили на відпочинок за 
кордон». 

На зарплати суддів підуть 
захмарні суми платників податків 

Останнім часом Конституційний суд 
приділяв багато уваги суддівським зарп-
латам. Норми, які обмежували розмір ви-

нагороди та довічного утримання суддів, 
визнані неконституційними. Тож тепер 
українські судді зароблятимуть від 65 ти-
сяч і майже до 400 тисяч на місяць. Про це 
повідомляє телеканал 24. Величезні суми 
будуть отримувати й судді, які мали би бути 
звільнені без будь-яких виплат, але завдяки 
Вищій раді правосуддя отримали право на 
довічне утримання з наших кишень. Навіть 
судді, яких спіймано на хабарах. До слова, за 
останні три роки з посад пішло майже 2,5 
тисяч суддів. Ці судді не звільнились, а піш-
ли у відставку. І тепер ми їх усіх утримуємо 
й будемо довічно виплачувати кожному з 
них чималі суми - від 60 тисяч до понад 200 
тисяч щомісячно. Для порівняння, середня 
пенсія в Україні складає близько 3 тисяч 
гривень. 

Людей просять свідомо 
споживати компослуги 

Міністр розвитку громад та терито-
рій України Олексій Чернишов закликав 
до свідомого споживання компослуг та 
до сплати за них онлайн. Про це повідо-
мляє пресслужба Мінрегіону. «З кожним 
днем кількість людей, що залишається 
вдома через карантинні обмеження, зрос-
тає. Тож компослуги та їх якісне надання 
стають все більш актуальними питаннями, 
особливо зараз, в режимі надзвичайної си-
туації. Свідоме ставлення до споживання 
комунальних послуг має бути підсилене. 
Свідомість - не тільки в заощадливості, але 
й в тому, як громадяни за ці послуги сплачу-
ють. Несплата може призвести до складно-
щів у роботі постачальників», - сказав Чер-
нишов. Наразі всі підприємства, організації 
та установи житлово-комунальної сфери 
працюють у звичному режимі.

Три сценарії 
для вітчизняної економіки 

Через пандемію світ входить в нову 
економічну кризу, наголошує консал-
тингова компанія Capital Times, оно-
вивши макроекономічний прогноз для 
України. Перший сценарій. Україна від-
новить співпрацю з МВФ в цьому році, а 
епідемію COVID-19 вдасться приборкати 
до початку III кварталу. Нацбанк і Мінфін 
продовжуватимуть помірну політику, па-
діння ВВП складе 4%. Середньорічний курс 
долара зросте до 30,3 грн. (на піку - 35 грн/
дол.), а інфляція - до 10,5%. Другий сценарій 
- песимістичний - можливий за умови, що 
співпраця з МВФ не відновиться, або якщо 
фіскальне стимулювання з боку уряду буде 
надлишковим. Також багато залежатиме 
від глибини світової кризи. У такому ви-
падку ВВП України до кінця 2020-го може 
впасти на 10%. Курс буде на рівні 32,6 грн., а 
на піках - до 45 грн., інфляція прискориться 
до 16,5%. Економічний підйом почнеться з 
IV кварталу - при оптимістичному сценарії - 
третьому. Доларовий ВВП України постраж-
дає незначно (мінус 2,8%, або $150 млрд.), 
валютні резерви збережуться на рівні $20,1 
млрд.

Субсидії на наступний 
період «перейдуть» автоматично

Уряд схвалив рішення, відповідно 
до якого житлові субсидії на наступний 
період перепризначатимуть автоматич-
но, заявила міністр соціальної політи-
ки Марина Лазебна. «У період карантину 
буде заборонено припинення призначення 
житлових субсидій. Ми пропонуємо призна-
чати житлову субсидію на наступний період 
усім домогосподарствам, які її отримували у 
2019-2020 роках, без звернення громадян», 
- зазначила Лазебна. Для громадян, які втра-
тили роботу, замість зарплати при призна-
ченні субсидії враховуватиметься допомога 
з безробіття. «Ми пропонуємо надавати до-
даткову компенсацію витрат на оплату ком-
послуг одержувачам житлових субсидій на 
період карантину шляхом збільшення соці-
альних нормативів на 50% на електроенер-
гію, природний газ, водовідведення, холодну 
та гарячу воду», - наголосила Лазебна.

Україна Світ
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Всі події людської історії відомі Богові, 
і Він діє не так, як люди, бо вони не знають 
майбутнього, а лише намагаються роздиви-
тися його обриси, спираючись на власні су-
дження, досвід минулого і припущення. Бог 
знає все, а тому кожна подія, кожна мить істо-
рії не є випадковістю. Якщо Господь допускає 
щось тепер, то не від безсилля, але знаючи, 
як обернути це до добрих наслідків. В цьому 
і є промислительна дія Божа: всякому добру 
Він допомагає, а зло, яке виникає через від-
далення від добра, зупиняє та обертає до до-
брих наслідків. Тож головне питання для нас: 
а як ми сьогодні можемо послужити Добру?

Нинішній час випробувань спонукає нас, 
найперше, до переосмислення простих, як 
здавалося раніше, але дуже важливих тепер 
речей, а також до щирої молитви. Ми наново 
вчимося цінувати спілкування один з одним, 
інакше тепер звучать слова заповіді Божої 
любити ближніх, як самих себе. Перебува-
ючи під час карантину вдома, ми маємо для 
рідних час, якого раніше завжди бракувало, 
а також розуміємо, що перед загрозою хворо-
би всі рівні – згубний вірус не обирає людей 
за матеріальним чи соціальним статусом, 
і навіть найбільший замок-будинок в одну 
мить може перетворитися просто на велику 
пустку…

Що варто зрозуміти натомість? Що над-
важливою є людяність, милосердя, турбота. 
Що медичні працівники, продавці в магази-
нах та аптеках, а також інші люди, які забез-
печують нас базовими послугами, зараз ри-
зикують власним здоров’ям, а тому чинять 
подвиг самопожертви заради нас із вами. 
Що, дотримуючись усіх рекомендацій щодо 
запобігання поширенню згубного вірусу та 
захищаючись від хвороби, ми також убезпе-
чуємо й інших від зараження. Тож наша віра 

нехай виявиться у справах: у щирій молитві 
за всіх, хто поруч, у турботі про ближніх, про 
їхнє здоров’я та безпеку.

Особливої опіки та захисту нині потре-
бують люди старшого віку. Багато хто з них 
опинився на самоті, бо діти з онуками живуть 
окремо чи далеко від них. Дехто через різні 
життєві обставини не підтримує стосунків з 
ріднею, дехто – втратив її. Тож давайте буде-
мо уважними та милосердними один до од-
ного. Згадайте: можливо, у вашому під’їзді чи 
сусідній хаті живуть одинокі старенькі, і до-
помогти їм нікому? Не забуваючи про прави-
ла власної безпеки, ви можете стати для них 
надією та рятівною підтримкою у ці складні 
часи. 

А також не забувайте частіше телефону-
вати своїм батькам, бабусям чи дідусям, гово-
рити з ними. Якщо можете, замовте для них 
доставку продуктів, ліків, необхідних товарів 
або допоможіть їм оплатити базові послуги, 
щоби вони зайвий раз не виходили з дому і 
не ризикували власним здоров’ям. Так ви по-
даруєте їм увагу, турботу, надію на краще та 
відчуття того, що вони не самі! Пройдемо усі 
випробування разом!

Час Великого посту - час осо-
бливого милосердя Божого для 
покаяння, коли всі справжні хрис-
тияни, віддалившись від марних 
світських утіх, живуть більше ду-
ховним самовдосконаленням, вхо-
дять самі в себе, прислуховуються 
до своєї совісті, щоб у жалю і поко-
рі розкаятися в своїх гріхах. Саме 
в дні Великого посту вони можуть 
глибше відчути для себе спасенну 
силу страждань і хресної смерті на-
шого Господа і Спасителя.

Згадаймо, що піст освятив Сво-
їм прикладом Сам Господь наш Ісус 
Христос, коли постив сорок днів і 
ночей в пустелі. Великий піст тому 
і називається «свята Чотиридесят-
ниця». Ще в Старому Завіті устами 
пророка Іоїля Господь Бог закли-
кав: «Верніться до Мене всім сер-
цем своїм і постом святим, і плачем 
та риданням!» (Іоїль 2, 12).

Святий піст є найкращим за-
собом ствердження в нас святого 
християнського життя і невичерп-
ним джерелом скарбів Божого 
милосердя. Піст – найкращий і ді-
євий засіб для перемоги розтлін-
ної хтивості та гріховних звичаїв. 
Він приборкує гріховні почуття і 
ослаблює їхній вплив на дух, об-
межує вимагання плоті і спонукає 
її бути слухняною рабою свого вла-
дики – духу. Під час посту вся наша 
зовнішня людина більше служить 
внутрішньому – очі ясніше бачать 
красу чесноти, вухо краще чує го-
лос спасіння, язик підносить мо-
литву і славослів’я, руки легше 
здіймаються до неба, ноги ско-
ріше поспішають до храму, все 
єство наше робиться здібнішим 
до благочестя.

Хто не мав щастя зазнати 

благодійного впливу посту сам, не-
хай уявить собі приклади святих 
мужів, життя яких було зростан-
ням внутрішньої людини у цілко-
витому стримуванні, в співбесіді, 
читанні слова Божого, в роздумах 
про духовні чесноти, про подви-
ги християнського благочестя. 
Одночасно Церква сподівається в 
цей великопісний час зростання 
в дітях своїх побожності і участі в 
натхненних її відправах, у приго-
туванні до сповіді і причастя свя-
тіших Тайн Тіла і Крові Христових, 
закликає нас до повсякденних мо-
литов з поклонами, до діл мило-
сердя. Прикрашаймо наш піст до-
брими ділами, тоді він стане перед 
лицем Господнім, як запашна жерт-
ва, і відкриє Господь тоді нам Свої 
скарби милосердя.

Дотримуючи посту, дивімося 
на наших предків, дідів і батьків, 
які належно виконували піст і Божі 
заповіді, котрі щиро служили Бо-
гові. Побожністю своєю докажімо, 
що ми гідні їхні нащадки. Просімо 
нашого Спасителя, щоб дні свя-
тої Чотиридесятниці були для нас 
справжнім часом покаяння, часом 
духовного зростання та переміни 
нашого життя.

Нехай Господь сподобить нас 
усіх в чистоті «час посту заверши-
ти, віру нероздільну зберегти, го-
лови невидимих зміїв стерти, пе-
реможцями гріха стати і неосудно 
дочекати поклонитися і святому 
Воскресінню».                                            

Піст – джерело скарбів 
БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ

 о. Богдан ЗІНЧЕНКО,
 член Національної 
спілки журналістів 

України.

Митрополит Епіфаній: «Нехай 
сьогодні наша віра виявиться 
у щирій молитві й турботі про 

ближніх, їхнє здоров’я і безпеку»

Це справжнє диво у такі 
складні часи! Майже три 
місяці медики боролися за 

життя дитини - і їм це вдалося. 
Маля перевели у дитячу обласну 
лікарню, де продовжуватимуть 
лікувати і виходжувати. 

- В країні всі лякаються коронаві-
русу, на вулиці знову похмуро і падає 
сніг, а у нас радість! Сьогодні ми ви-
писуємо малечу, яка народилася на 
24 тижні вагітності вагою 610 грамів, 
- поділилася радістю Неля Скубенко, 
завідувачка відділом інтенсивної те-
рапії новонароджених Тернопільсько-
го обласного перинатального центру 
«Мати і дитина». - Довгих 86 днів, з 
них на ШВЛ - 70. Дуже часто опуска-
лись руки, думала, прийду, а її вже не-
має. Але всі молодці! І наш колектив, і 
батьки, і сама Софійка! І сьогодні вели-
ка біла машина з мигалками повезла її 
через все місто в іншу лікарню - долі-
ковуватися, довиходжуватися. Нехай 
дорога додому буде тобі легкою, наша 
дюймовочко-Софійко!

Народилась дівчинка 4 січня. Для 
сім’ї це була дуже бажана дитина. 

- Після пологів немовля відразу ж 

потрапило у наше відділення, і поча-
лася тривала боротьба, - розповідає 
Неля Скубенко. – Був такий період – 
близько місяця часу, коли щодня бо-
ялися найгіршого. Ми качали легені 
вручну, бо вони не продихувалися, 
хотіли багато кисню. Була дуже кисне-
залежна дитина. День за днем ми бо-
ролися, маля почало їсти, далі змогло 
дихати самостійно. Ми щасливі, що з 
Божою поміччю і нашими зусиллями 

ми виходили Софійку. Виписали її з пе-
ринатального центру вже з вагою 1 кг 
650 грамів.

Софійка – за останні роки одна з 
найменших пацієнток відділу інтен-
сивної терапії новонароджених Терно-
пільського обласного перинатального 
центру «Мати і дитина». Найменшою 
народилася дівчинка вагою 510 гра-
мів. 

- Близько п’яти років нам не вда-

валося врятувати таких маленьких 
діток, - каже Неля Скубенко. – Зараз у 
відділенні лежить двоє діток, які наро-
дилися з вагою 720 та 760 грамів. Вже 
тиждень ми боремося за них. Недавно 
перевели в обласну лікарню дитину, 
яка з’явилася на світ вагою 800 грамів. 
ЇЇ вже готують на виписку. Хлопчик з 
вагою при народженні 990 грамів вже 
дома.  За час існування відділення в 
обласному перинатальному центрі ви-
ходили понад 2 тисячі дітей. 

До слова, щорічно у світі близько 
п’ятнадцяти мільйонів малюків наро-
джується передчасно, а це кожна деся-
та дитина.

Юля ТОМЧИШИН.

Будь щасливою, дюймовочко-Софійко!
У перинатальному центрі Тернопільщини лікарі врятували дівчинку, яка народилася вагою 610 грамів
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1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА 
ГОСПОДАРЮВАННЯ

Юридична адреса: 47372, Тернопільська 
обл., Збаразький район, с. Максимівка, 
вул. Стара Максимівка 29, 
е-mail: tk.dilovod@dubnoinvest.com
Поштова адреса: 46011, м. Тернопіль, 

вул.7; тел./факс (0352)243271

2. ПЛАНОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЇЇ ХАРАК-
ТЕРИСТИКА, ТЕХНІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ .

2.1. ПЛАНОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЇЇ 
ХАРАКТЕРИСТИКА.

ПрАТ «Тернопільський кар’єр» здійснює 
видобуток вапняків на Галущинецько-
му родовищі вапняків у відповідності до 
отриманого спеціального дозволу на ко-
ристування надрами №363 від 18 жовтня 
1995 року, придатних у якості сировини 
для виробництва будівельного вапна та 
вапнякового борошна.
Галущинецьке родовище вапняків на-

лежить до одного з основних підрозділів 
ПрАТ «Тернопільський кар’єр» та спеці-
алізується на видобуванні вапняків для 
металургійної, будівельної, цукрової та 
інших галузей. До особливостей виробни-
цтва продукції відноситься впроваджен-
ня переробки гірничої маси з первинною 
її очисткою перед дробленням, що забез-
печує випуск продукції найвищої якості.

ТЕХНІЧНА АЛЬТЕРНАТИВА 1.
Виходячи з гірничо-геологічних умов за-

лягання корисної копалини (вапняку) та 
розкривних порід, а також у відповідності 
до розробленого і погодженого робочого 
проекту розробки і рекультивації екс-
плуатація родовища ведеться відкритим 
способом поуступно, з паралельним пере-
міщенням фронту видобувних робіт та 
з внутрішніми відвалами. Робочим про-
ектом запроектовано один розкривний і 
сім видобувних уступів. Родовище розро-
бляється в межах контуру підрахунку за-
пасів, кар’єр розташований на відстані 0,4 
км від дробарно-сортувальних заводів. 
На території Галущинецького цеху роз-
ташовані: дробарно-сортувальні заводи 
№1, 2, 3; майстерня; автомобільні бокси; 
побутові приміщення; склад ПММ, тран-
спортне обладнання.

ТЕХНІЧНА АЛЬТЕРНАТИВА 2.
Розробка родовища невибуховим спосо-

бом. У такому випадку селективна роз-
робка родовищ вапняку здійснюється за 
допомогою кар’єрних комбайнів без буро-
вибухових робіт.
При такому способі розробки масив 

відпрацьовується тонкими шарами, тов-
щина або потужність яких залежить від 
можливої глибини фрезерування, яка 
визначається властивостями міцності 
гірських порід і типорозміром комбайна. 
Після закінчення відпрацювання шару 
обраної потужності по всій площі блоку, 
ділянки або всього кар'єру, починається 
розробка наступного шару, розташова-
ного нижче. Вапняк навантажується на 
вантажний транспорт безпосередньо по 
високопродуктивному навантажуваль-
ному конвеєру. 
Відвантаження матеріалу може здійсню-

ватися також в вигляді породних вали-
ків з вапняку, що викладаються позаду 
кар’єрного комбайна без застосування 
окремого навантажувального конвеєра.
Основною технологічною особливістю 

цього способу для відкритої розробки є 
те, що забоєм служить не уступ (при тра-
диційній технології), а поверхня горизон-
тальної або слабо похилої площадки, де 
здійснюється тонкошарова виїмка.
В умовах, коли вибухові роботи забо-

ронені або обмежені, при приведенні 
уступів в кінцеве положення для відпра-
цювання утворених ціликів можливе за-
стосування гідромолотів. 
Однак, така технологія є економічно об-

ґрунтованою лише для застосування на 
малих родовищах і, таким чином, вико-
ристання її на Максимівському родовищі 
вапняків є збитковим виходячи з еконо-
мічних розрахунків.

3. МІСЦЕ ПРОВАДЖЕННЯ 
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 

ТЕРИТОРІАЛЬНІ АЛЬТЕРНАТИВИ.
МІСЦЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 
ТЕРИТОРІАЛЬНА АЛЬТЕРНАТИВА 1. 

Галущинецьке родовище вапняків роз-
ташоване за 2 км на північний схід від с. 
Галущинці, Підволочиського району Тер-
нопільської області. Найближчими насе-
леними пунктами до родовища є села Га-
лущинці, Романове Село та Жеребки, які 

зв’язані між собою та районним центром 
чисельними автомобільними ґрунтови-
ми та дорогами з покращеним покрит-
тям, під’їзд по яких до Галущинецького 
родовища можливий в будь - яку пору 
року.
За 0.5 км на північ від родовища зі сходу 

на захід проходить автомобільна траса 
Хмельницький -Тернопіль. Найближча за-
лізнична станція Богданівка знаходиться 
в 5-ти км на північний схід від родовища.
Географічні координати: 49°19' пн.ш.; 

25°57' сх.д.
МІСЦЕ ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕРИТОРІАЛЬНА АЛЬ-

ТЕРНАТИВА 2. 
У зв’язку з тим, що підприємство діюче і 

проводить видобувні роботи у відповід-
ності до погодженого робочого проекту 
розробки і рекультивації та в межах гір-
ничого відводу і ліцензійної площі - те-
риторіальна альтернатива 2 не розгля-
далася.

4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
ВПЛИВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Наслідки впливу на соціальне серед-
овище мають позитивний характер. Най-
більш важливим соціально-економічним 
фактором є можливість поповнення міс-
цевого бюджету, а саме плата за користу-
вання надрами, орендна плата за землю 
та інші надходження до бюджетів різних 
рівнів, зайнятість місцевого населення, 
поліпшення соціально-економічної ситу-
ації в районі. Також важливим фактором 
є забезпечення будівельними матеріа-
лами, карбонатною сировиною місцеве 
населення та промислові підприємства 
України.

5. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ, У ТОМУ ЧИСЛІ 

ПАРАМЕТРИ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОС-
ТІ (ПОТУЖНІСТЬ, ДОВЖИНА, ПЛОЩА, 

ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА ТОЩО)
Родовище розробляється в межах кон-

туру підрахунку запасів і прийнята на 
кар’єрі система розробки не відрізняєть-
ся від проектної. Запаси вапняків пере-
раховані і затверджені УкрТКЗ, протокол 
№4229 від 26.12.2017 року.
категорія В - 9543 тис. тон;
категорія С - 31404 тис. тон;
всього: В+С - 40947 тис. тон.
При середній густині вапняку 2,3 т/м3.
Затверджені запаси відповідають ви-

могам ДСТУ Б В.2,7-109-20001 «Породи 
карбонатні для виробництва вапна. Тех-
нічні умови», а також вимогам ДСТУ Ь 
В.2,/-90:2011 «Вапно будівельне. Технічні 
умови», ДСТУ 7446:2013 «Міліоранти вап-
някові. Технічні умови» для виготовлення 
муки класу А вапнування кислих ґрунтів. 
Супутня корисна копалина на родовищі 
відсутня.
Площа Галущинецького родовища вап-

няків становить: 59,0 га.
Проектна потужність 2 000,00 тис.т, або 

870,00 тис м3 гірничої маси в щільному 
стані. Загальна площа орендованих зе-
мельних ділянок під розробкою родови-
ща становить S= 31,6 га.
Підприємство забезпечує охорону надр 

та довкілля в межах наданого спецдозво-
лу на видобування, а також використовує 
надра відповідно до цілей, визначених 
спепдозволом, зберігаючи гірничі вироб-
ки в стані, придатному для їх використан-
ня за призначенням.
Санітарно захисна зона підприємства 

відповідає нормативним документам ДСП 
201-97 «Державні санітарні правила пла-
нування та забудови населених пунктів» 
№173 від 19.06.1996 року, і відповідно 
становить 300 метрів. Санітарно захисна 
зона – дотримується на підприємстві.

6. ЕКОЛОГІЧНІ ТА ІНШІ 
ОБМЕЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗА АЛЬТЕРНАТИВАМИ:
ЩОДО ТЕХНІЧНОЇ АЛЬТЕРНАТИВИ 1
- дотримуватися нормативів екологіч-

ної безпеки при здійсненні експлуатації 
суб’єкта;
- викиди забруднюючих речовин із ста-

ціонарних джерел в атмосферне повітря 
здійснювати за наявності чинного дозво-
лу на викиди;
- дотримання умов спеціального водоко-

ристування;
- рівень акустичного забруднення не по-

винен перевищувати нормативів відпо-
відно до «Санітарні норми виробничого 
шуму, ультразвуку та інфразвуку» ДСН 
3.3.6.037-99;

- експлуатацію об’єкта здійснювати згід-
но санітарних норм та правил;
- при проведенні робіт з дотриманням 

вимог робочого проекту розробки і ре-
культивації родовища та екобезпеки, 
вплив на навколишнє середовище міні-
мальний екологічних обмежень на по-
требує.

ЩОДО ТЕХНІЧНОЇ АЛЬТЕРНАТИВИ 2
Всі екологічні та інші обмеження плано-

ваної діяльності аналогічні до тих, що й 
для технічної альтернативи 1.

ЩОДО ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
АЛЬТЕРНАТИВИ 1

Поетапне відведення земельних ділянок 
для потреб пов’язаних з користуванням 
надрами.

ЩОДО ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
АЛЬТЕРНАТИВИ 2

Згідно з робочим проектом розробки і 
рекультивації територіальна альтерна-
тива 2 на діючому родовищі відсутня.

7. НЕОБХІДНА ЕКОЛОГО-ІНЖЕНЕРНА 
ПІДГОТОВКА І ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ ЗА 

АЛЬТЕРНАТИВАМИ:
ЩОДО ТЕХНІЧНОЇ АЛЬТЕРНАТИВИ 1
Робочий проект розробки та гірничо-

технічної рекультивації розроблений на 
всю ліцензійну площу, а приросту запасів 
не передбачається, тому захист території 
здійснюється у відповідності до передба-
ченої проектом інфраструктури,
Інженерна підготовка і захист терито-

рії здійснюється існуючою інфраструк-
турою та передбачає:
- виготовлення проектної документації;
- розміщення тимчасових приміщень, 

необхідних для ведення робіт;
- доставку на об’єкт необхідних механіз-

мів, сировинних ресурсів; 
- проведення гірничо-капітальних робіт;
- дотримання технології, що передбаче-

на проектом, при розробці родовища, щоб 
уникнути ерозійних процесів;
- проведення рекультивації відпрацьова-

ного кар’єру.
ЩОДО ТЕХНІЧНОЇ АЛЬТЕРНАТИВИ 2
еколого-інженерна підготовка і захист 

території, щодо технічної альтернативи 2 
аналогічні технічній альтернативі 1. 

ЩОДО ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
АЛЬТЕРНАТИВИ 1

робочий проект розробки та гірничо-
технічної рекультивації розроблений на 
всю ліцензійну площу і в межах затвер-
дженого гірничого відводу,

ЩОДО ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
АЛЬТЕРНАТИВИ 2

підприємство діюче, тому територіальна 
альтернатива не потрібна.

8. СФЕРА, ДЖЕРЕЛА ТА ВИДИ 
МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ:
ЩОДО ТЕХНІЧНОЇ АЛЬТЕРНАТИВИ 1
Можливі потенційні впливи на довкілля 

від планованої діяльності з експлуатації 
родовища включають наступні:
- клімат і мікроклімат: вплив не перед-

бачається;
- повітряне середовище: вплив на пові-

тряне середовище відбувається за раху-
нок викидів в атмосферу забруднюючих 
речовин при проведенні видобувних ро-
біт, розкривних робіт, розвантажувально 
навантажувальних робіт, при роботі дви-
гунів кар’єрної та автотракторної техніки 
та в процесі обслуговування техніки. Шу-
мове навантаження пов’язане з роботою 
гірничого обладнання, кар’єрних машин і 
ремонтних робіт. При цьому концентрації 
забруднюючих речовин в повітрі, на межі 
санітарно-захисної зони і на межі най-
ближчої до родовища житлової забудови, 
не перевищують рівнів ГДК;
- геологічне середовище: порушення 

природного рельєфу денної поверхні з 
утворенням кар’єрної виїмки та утворен-
ня відвалу розкривних порід. Однак ро-
бочим проектом передбачається віднов-
лення порушених ділянок об’єкту, тому 
отримання значних негативних наслідків 
не передбачається;
- водне середовище: обсяги водокорис-

тування, утворення кар’єрних вод – вплив 
відсутній;
- ґрунти: вплив на ґрунтово-рослинний 

шар, потрібно дотримуватися порядку 
проведення комплексу робіт, зазначеного 
в проекті рекультивації;
- рослинний і тваринний світ, заповідні 

об’єкти: носить опосередкований вплив 
на стан рослинного і тваринного світу і 
має короткочасний характер та швидко 
відновлюється;
- навколишнє соціальне середовище: не-

гативного впливу не відбудеться;
- вплив на навколишнє техногенне се-

редовище: відсутній.
ЩОДО ТЕХНІЧНОЇ АЛЬТЕРНАТИВИ 2

 Джерелами можливого впливу на до-
вкілля в результаті реалізації планованої 
діяльності шляхом застосування техніч-
ної альтернативи 2 можуть бути наступ-
ні:
- атмосферне повітря – технологічне об-

ладнання виробничого процесу, кар’єрна 
техніка та автотранспорт;
- водне середовище – технологічне об-

ладнання виробничого процесу, кар’єрна 
техніка та автотранспорт;
- ґрунти – кар’єрна техніка та автотран-

спорт, утворення відходів, та подальше 
поводження з ними;
- рослинний і тваринний світ – опосе-

редкований вплив, що обумовлюється 
роботою обладнання на технологічних 
майданчиках;
- вплив на клімат та мікроклімат – від-

сутній;
- вплив на техногенне середовище – від-

сутній.
ЩОДО ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

АЛЬТЕРНАТИВИ 1
Експлуатація даного об’єкту може при-

вести до можливого перевищення гігіє-
нічних нормативів допустимого вмісту 
хімічних речовин в атмосферне повітря 
та санітарних норм допустимого шуму.

ЩОДО ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
АЛЬТЕРНАТИВИ 2

Об’єкт діючий, територіальна альтерна-
тива 2 не розглядалася.

9. НАЛЕЖНІСТЬ ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ДО ПЕРШОЇ ЧИ ДРУГОЇ 
КАТЕГОРІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

ОБ’ЄКТІВ, ЯКІ МОЖУТЬ МАТИ ЗНА-
ЧНИЙ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ПІД-

ЛЯГАЮТЬ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ ПА 
ДОВКІЛЛЯ (ЗАЗНАЧИТИ ВІДПОВІД-

НИЙ ПУНКТ І ЧАСТИНУ СТАТТІ 3 
ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ОЦІНКУ 

ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ”) 
Перша категорія планової діяльності та 

об’єктів , які можуть мати значним вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу 
па довкілля, ст.3, п.15.

10 НАЯВНІСТЬ ПІДСТАВ ДЛЯ ЗДІЙ-
СНЕННЯ ОЦІНКИ ТРАНСКОРДОННОГО 

ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (В ТОМУ ЧИСЛІ 
НАЯВНІСТЬ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО 
ТРАНСКОРДОННОГО ВПЛИВУ НА ДО-

ВКІЛЛЯ ТА ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВ, ДОВКІЛ-
ЛЯ ЯКИХ МОЖЕ ЗАЗНАТИ ЗНАЧНОГО 
НЕГАТИВНОГО ТРАНСКОРДОННОГО 
ВПЛИВУ (ЗАЧЕПЛЕНИХ ДЕРЖАВ).

Транскордонний вплив на довкілля на 
довкілля відсутній.

11. ПЛАНОВАНИЙ ОБСЯГ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВЕНЬ ДЕТАЛІЗА-

ЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ 
ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ 

ВПЛИВУ ПА ДОВКІЛЛЯ
Плановий обсяг досліджень та рівень 

деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з ОВД у відповідності із 
ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» 
№2059-VІІІ від 29 травня 2017 року.

12. ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ ВПЛИВУ 
НА ДОВКІЛЛЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 

УЧАСТІ В НІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ
Планована суб’єктом господарювання 

діяльність може мати значний вплив на 
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу 
на довкілля відповідно до Закону України 
"Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка 
впливу на довкілля - це процедура, що 
передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання зві-

ту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення 

планованої діяльності,
аналіз уповноваженим органом звіту з 

оцінки впливу на довкілля, будь-якої до-
даткової інформації, яку надає суб’єкт гос-
подарювання, а також інформації, отрима-
ної від громадськості під час громадського 
обговорення, під час здійснення процеду-
ри оцінки транскордонного впливу, іншої 
інформації;
надання уповноваженим органом моти-

вованого висновку з оцінки впливу на до-
вкілля, що враховує результати аналізу, пе-
редбаченого абзацом п'ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на 

довкілля у рішенні про провадження пла-
нованої діяльності, зазначеного у пункті 14 
цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля 
уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті, визначає допустимість чи обґрунтовує 
недопустимість провадження планованої 
діяльності та визначає екологічні умови 
її провадження. Забороняється розпочи-
нати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отри-
мання рішення про провадження плано-
ваної діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля 

передбачає право і можливості громад-
ськості для участі у такій процедурі, зо-
крема на стадії обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, а також на стадії роз-
гляду уповноваженим органом поданого 
суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення зві-

ту з оцінки впливу на довкілля протягом 
щонайменше 25 робочих днів громад-
ськості надається можливість надавати 
будь-які зауваження і пропозиції до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та плано-
ваної діяльності , а також взяти участь у 
громадських слуханнях. Детальніше про 
процедуру громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля буде 
повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

13. ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ 
ОБСЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВНЯ ДЕТА-

ЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ 
ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ 

ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ.
Протягом 20 робочих днів з дня опри-

люднення цього повідомлення офіцій-
ному веб-сайті уповноваженого органу 
громадськість має право надати уповно-
важеному органу, зазначеному у пункті 
15 цього повідомлення, пропозиції до 
планованої діяльності, обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, 

вкажіть реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля ”зазначений на пер-
шій сторінці цього повідомлення). Це 
значно спростить процес реєстрації та 
розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 
У разі отримання таких зауважень і про-
позицій громадськості вони буду розмі-
щені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
на довкілля та передані суб’єкту господа-
рювання (протягом трьох робочих днів 
з дня їх отримання). Особи, що надають 
зауваження і пропозиції, своїм підписом 
засвідчують свою згоду на обробку персо-
нальних даних. Суб’єкт господарювання 
під час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати по-
вністю, врахувати частково або обґрунто-
вано відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані у процесі громад-
ського обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. Детальна інформація про це 
включається до звіту з оцінки впливу на 
довкілля.

14. РІШЕННЯ ПРО ПРОВАДЖЕННЯ 
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Відповідно до законодавства рішенням 
про провадження даної планованої ді-
яльності буде продовження строку дії 
спеціального дозволу на користування 
надрами Галушинецького родовища та 
переробку вапняків у визначених об’ємах, 
що видається Держгеонадра України.

15. УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ 
ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПЛАНОВАНОЇ ДІ-
ЯЛЬНОСТІ, ОБСЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА 
РІВНЯ ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО 

ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ 
З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, 

НЕОБХІДНО НАДСИЛАТИ ДО
Міністерство енергетики та захис-

ту довкілля України 
03035, м. Київ, вул. Митрополита 

Василя Липківського, 35, 
тел.: +38 (044) 206-31-43, 

 +38 (044) 206 31 00, 
 +38 (044) 206 31 07, 

Начальнику відділу оцінки впливу на 
довкілля Шимкус Марині Олександрівні

E-mail: m.shimkus@menr.gov.ua. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
Приватне акціонерне товариство «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР», ГАЛУЩИНЕЦЬКЕ РОДОВИЩЕ ВАПНЯКІВ, 
код ЄДРПОУ 00292623, інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля

Оголошення
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Життєві сюжети

На фото Івана ПШОНЯКА: учасниці ансамблю бандуристок "Риндзівочка" спеціалізованої мистецької школи ім. І. Герети: керівник 
Олена Гаврилюк, Наталія Рижок, Юля Михайлюк, Марія Дмитрів, Оля Михайлюк, Христина Тимочко та керівник Марія Євгенієва.

Бандура, як душа народу, -
 Сміється, плаче, гомонить. 
Безсмертна, як жива природа,
 Між люди музика летить...

Любили бабу Мокрину 
за розважливий 
терплячий характер 

і добре серце. Діда Тимоша 
поважали за всеуміючі 
руки. Здається, не було 
такого, чого б не вмів 
зробити цей невеличкий, 
мов із казки списаний, 
сивовусий дідусь. 
Головною рисою пари було 
те, що ніхто жодного разу 
не чув від них бодай слова 
скарги на здоров’я.  А ще 
ж пам’ятали односельці, 
як замолоду обходила 
з ланкою усі колгоспні 
поля Мокрина, як не було 
кращого тракториста од 
Тимоша...

- Та хіба ми одні такі в селі? - 
усміхнеться доброю усмішкою 
баба Мокрина на чиєсь «хворі-
єте, либонь, замолоду здоров’я 
втративши»... Мали старенькі 
дві втіхи - далеку і близьку. Втіха 
далека - двоє синів, котрі після 
школи та армії не повернулися 
в село. Сашко осів біля дружини 
в Житомирі, а Степан побудував 
власний дім на околиці райцен-
тру.

Тішилися синами батьки, бо 
славними вдалися: роботящими, 
непитущими. Коли з’явилися 
перші мобільні телефони, одра-
зу «озброїли» сучасною техні-
кою батьків. Тож відтоді щове-
чора всідалися вони поряд, баба 
Мокрина розв’язувала хустку, 
аби краще чути було, - і почи-
нався півгодинний сеанс зв’язку 
з дітьми. Дід Тиміш - від гулу-
брязкоту  тракторного - був глу-
хуватий, тож увесь приємний 
час спілкування лягав на дружи-
ну. А вона тим і рада: порозпитує 
не лише про здоров’я дітей та 

онуків, а й навіть поцікавиться, 
що сьогодні на вечерю у них... 

«Близькою» втіхою старень-
кого подружжя була ще одна 
сім’я - пташина. Крилата родина 
мешкала зовсім поруч, угорі - на 
даху їхньої добротної дерев’яної 
хати, вибудованої ще в «колгосп-
ну» епоху. Коли над обійстям 
з’явилася молода лелеча пара з 
галуззям у дзьобах, сусіди ради-
ли прогнати птахів: мовляв, за-
сидять дах, протече послід аж на 
горище.

- Нічого, хай будуються, усім 
місця вистачить! - виніс мудрий 
вердикт дід Тиміш і того ж дня 
прилаштував на даху колесо зі 
старого воза: однак уже коней 
не мають у господарстві, то хай 
хоч комусь знадобиться!

Відтоді щодня лелечий кле-
кіт було чути на весь сільський 
куток, а дід з бабусею годинами 
могли спостерігати за бузько-

вим сімейством. А коли восени 
птахи залишали гніздо, Мокри-
на з Тимошем вели щоденний 
відлік до їхнього повернення: 
за власними спостереженнями 
стареньких, до Олекси-теплого 
лелеки вже знову з’являються 
вдома.

Мабуть, зв’язок пташинного 
і людського сімейств був дуже 
міцним, бо по смерті Мокрини й 
Тимоша - відійшли  старенькі в 
засвіти одного теплого вересня, 
з десятиденною різницею - ле-
леки не повернулися до їхнього 
обійстя.  Лише один раз, якраз 
на Благовіщення, сіла пара цих 
крилатих красенів на даху біля 
свого гнізда, заклекотіли про-
щально обоє у два дзьоби, потім 
знялися, зробили високо в небі 
коло над подвір’ям, садом, хатою 
та й полетіли ген на інший край 
села.

На хату невдовзі знайшлися 

покупці - немолода пара колиш-
ніх заводчан, які на схилі віку не 
захотіли сидіти в асфальтовому 
світі міста. Сашко й Степан зна-
йшли мудре рішення: заправи-
ли за батьківський дім розумну, 
не захмарну, ціну, а на гроші від 
продажу поставили на батьків-
ських могилах пам’ятники. 

«До ладу зробили сини, слав-
ні таки вони у Мокрини й Тим-
оша!», - схвально перемовля-
лися сельчани, буваючи після 
Великодня на цвинтарі, і знову, 
як і при житті, відвідуючи бабу 
з дідом. Тільки вже тепер живі 
несли до могил небіжчиків хто 
яблука, а хто - пригорщу недо-
рогих карамельок, якими так 
любили посмакувати колись 
старенькі... І так ось уже років зо 
п’ять...

Приїздять і  Сашко зі Степа-
ном: коли із сім’ями, а коли й 
самі. Посидять на лавці біля до-

рогих могил, провідають живих 
ще нині односельців, сусідів, 
друзів дитинства. А от до хати, 
що такою рідною була стільки 
років, нема вже їм ходу. Зирять 
тепер на знайому з дитинства 
кожну гілку старезної шовко-
виці, милуються цвітом колись 
свого саду, вдивляються у вікна-
очі хати. Ніби прощення просять 
у рідного двору - бо ж не могли 
залишити батьківську хату собі, 
маючи власні домівки, не мо-
жуть вберегти її з відстані від 
злодійської руки. Тож і прода-
ли, аби люди берегли її, живучи 
тут... 

Ту німу розмову з хатою ба-
чить не один, проте ніхто й сло-
вом осуду не обмовиться. Бо до-
бре ж знають: у селі хата-пустка 
недовго встоїть цілою, заги-
дять її п’янички, розтягнуть за 
пляшку... Тож це на краще, коли 
поселяються у ній люди: берег-
тимуть дух живий у господі, а 
отже - і пам’ять про її колишніх 
господарів.

...Учора сини Мокрини й Тимо-
ша знову навідувались на цвин-
тар: було б їхній матері цього 
дня вісімдесят вісім... Потому 
заїхали до сусідів - почастували 
їх цукерками, бананів з виногра-
дом привезли. І знову неквапом 
з годину прогулювались вули-
цею свого дитинства. А тоді на-
довго зупинилися біля нових 
воріт колишнього свого двору.

Неподалік вигрівала під осін-
нім сонцем старечі кості подруга 
Мокрининої юності баба Галина. 
Придивившись крізь окуляри до 
чоловіків, упізнала Сашка й Сте-
пана і сплакнула тихенько:

– Кружляють, мов лелеки, над 
покинутим гніздом!

Леся ГУДЗЬ.

До подвір’я Орищенків у селі завжди охоче навідувалися і старі, і малі: 
перші - пораду отримати від ровесників по дівуванню-парубкуванню, 

останні - поласувати яблуками й дивом на все село - шовковицею. 
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Волоцюга 
помітив 
Стефу, коли та 

виходила з автобуса. 
Хотів було смикнути 
за рукав її модної 
легкої куртки. Але 
щось спинило, 
збентежило… Щось 
промайнуло у ній 
знайоме, забуте… 
Стефа минула його, 
ледве звернувши 
увагу. А він дивився 
їй услід. І порпався 
в закапелках 
своєї неслухняної 
пам’яті…

…Стефа не наважувалась 
приїхати в місто, де наро-
дилася й виросла. Вважала 
його містом загублених 
мрій. Болю та розчаруван-
ня. І не приїхала б, якби… 

…Клава, Стефина матір, 
глузувала зі свого чоло-
віка. Називала Дмитра 
м’якотілим, безхарактер-
ним. Дмитро був тихим, 
працьовитим. Не пиячив, 
не бешкетував. Знайомі, 
благовірні яких «зависа-
ли» в забігайлівках, а потім 
удома влаштовували арма-
гедон, заздрили Клаві. В 
очі казали: даремно носом 
крутиш. Ще біди не знала, 
лупленою не була. 

- Ти б за дитиною краще 
дивилася, а не вешталася 
бозна де, - з докором мовив 
Дмитро дружині, коли Сте-
фа зістрибнула з дерева й 
підвернула ногу. 

- Це ж твоя улюблена 
доця, от і пильнуй її, - від-
повіла недбало. - А я… я з 
подругами зустрічалася. 
Хіба не можна?

- Розповідали мені про 
твоїх «подруг». Чомусь у 
них імена чоловічі. 

- О! Та в мого коханого 
голос прорізався. Як хочу, 
так і живу! А Стефа вже не 
маленька. Школярка. Са-
мій пора про себе дбати. 

Дмитро давно залишив 
би невірну дружину. Але 
доньки шкода. 

Терпець мало не уві-
рвався, коли одного вечо-
ра захмелілу Клаву двоє 
чоловіків «вивантажили» 
з автівки біля їхнього бу-
динку. Ледве на ногах три-
малася. Сусіди дивилися на 

«концерт», коли Дмитро 
забирав дружину до хати, а 
та чіплялася за лавку, щось 
верзла. На все це через ві-
кно споглядала й Стефа. І 
плакала від образи та со-
рому. 

Клава не покаялася. Ба, 
більше. Після чергового 
скандалу, який сама вла-
штувала, виставила Дми-
трові речі за поріг. Сказа-
ла, що їй не потрібне таке 
«ні риба, ні м’ясо», що він 
«баба, а не чоловік». 

- Стефа також піде зі 
мною.

- Ага, зараз… Дитина по-
винна з матір’ю жити.

- Та яка ти матір?! 
Дмитро вступився до 

своїх батьків у приміське 
село. А через кілька днів 
його не стало. Розбився на 
мотоциклі. Подейкували, 
що спеціально в урвище 
злетів. Як було насправді, 
хтозна…

Клава на похорон не 
прийшла. 

Стефа боялася матери-
них кавалерів. Зачинялася 
у своїй кімнаті. Особливо 
непереливки було у ви-
хідні. Тоді Клава влашто-
вувала «свята для душі». 
«Гості» сперщу пили-
закусували, потім скан-
дадили, хто залишиться з 
«дамою» на ніч. 

Після уроків Стефа йшла 
не додому - до Аліни - най-
кращої подруги. Там їй за-
вжди були раді. 

Якось Клаві забаглося 
дізнатися про доньчині 
успіхи в школі. Заглянула 
в щоденник, в зошити. Там 
натрапила на вірші, які пи-
сала Стефа. Почала читати: 

«Візьми мене, тату, на 
руки хоча би у сні.

Як колись підкинь  
до небес,

Я торкнуся долонькою 
сонця і щастя…» 

На жінку напала злість. 
Шматувала списані арку-
ші. А коли Стефа поверну-
лася від подруги, влашту-
вала бучу. 

- Я тебе годую, вдягаю, 
а ти ридаєш за своїм тату-
ньом! - кричала. - Невдяч-
на! 

- Це ти винна, в тому, що 
трапилось. Тато був би жи-
вий, якби… 

Клава дала доньці ля-
паса. І пішла до «друга» 
запивати «горе». А Стефа 
збирала шматочки своєї 
поезії… 

Коли в материному 
житті з’явився дядько 
Остап, Клава перейшла у 
випускний клас. Житла в 
Остапа не було: чоловіка з 
сім’ї витурили за п’янки та 
паскудний характер. Остап 
хотів зачепитися в Клави 
назавжди. І одного дня та 
оголосила доньці:

- У тебе тепер новий 
тато. Ми розписалися. Му-
сиш його поважати. 

Остап глипнув на Сте-
фу тяжким поглядом. Аж 
холодом обдало. Дівчина 
його не те, що побоювала-
ся - боялася. 

…Захмелілий вітчим під-
стеріг Стефу, коли та по-
верталася з випускного. 
Тоді й усе сталося… Клава 
чула, як відбивалася донь-
ка від навіженого чоловіка, 
кликала з сусідньої кім-
нати на допомогу. Лише 
зловтішалася. А пізніше 
мовила:

- Що, звабила свого ві-
тчима? Ото новина буде, 
як люди дізнаються. А я 
розкажу. Своїх колишніх 
свекрів потішу. 

- Мамо, чому так до мене 
ставишся? Ти знаєш, що я 
не вина, це він…

- Шлюха! Геть звідси! І ні-
коли не повертайся! Чуєш? 
Ніколи! І спробуй заявити 
на Остапа. Все життя бу-
деш шкодувати. 

Стефа нашвидкоруч зі-
брала свої речі. Подалася 
геть від матері, з міста, від 
того страшного ранку. На-
віть Аліні не сказала, куди. 

У сусідньому обласному 
центрі жила батькова дво-
юрідна сестра Роксолана, а 
задно й Стефина хресна. У 
її двері постукала. І їй, єди-
ній, зізналася в усьому. 

Роксолана Петрівна по-
сідала не останню посаду 
в обласній медицині. Тому 
сказала:

- Твій тато допомагав 
мені, коли я студенткою 

була. Не раз якийсь гріш 
підкидав. Добрим був Дми-
тро. Шкода, що Клава його 
загробила. Тож зробимо 
так. Влаштуєшся санітар-
кою. Трохи попрацюєш, а 
потім будеш вступати в ме-
дичний. 

- Я згідна. Дякую. 
- Поки поживеш тут. Міс-

ця всім вистачить. І ще. Му-
сиш пережити, перебороти 
те, що з тобою трапилось. 
Залиши минуле - минуло-
му. Я розумію, що з пам’яті 
його не викреслиш. Але… 
Починай нове життя, Сте-
фо. 

…Стефа хотіла приїхати 
на татову могилу в село. 
Зателефонувала до бабусі 
по батьковій лінії. Але та 
розмовляла неохоче, в гос-
ті не запрошувала. Видно, 
розпатякала Клава «нови-
ну». Бо почула у слухавці:

- Яблуко від яблуні… 
Давалася чути до Аліни. 

Це була єдина душа, з якою 
спілкувалася в колись рід-
ному місті… 

…Минув час. Стефа, Сте-
фанія Дмитрівна, стала 
педіатром. Її поважали за 
професіоналізм та чуй-
не серце. Лише особисте 
не вдалося. Через кілька 
років після заміжжя овдо-
віла. Дітей не мала. Тітка 
Роксолана радила не впа-
дати у відчай. Мовляв, ще 
зустріне свою долю. Не зу-
стріла…

…Аліна вийшла заміж. 
Народила дівчинку. Подру-
га з чоловіком та донькою 
Ліною не раз гостювали в 
Стефи. Алінин чоловік - си-
рота з дитбудинку. Шану-
вав своїх дівчат. Сім’я для 
Романа - святе. 

Коли Аліна занедужала, 
не так за себе, як за Ліну 
хвилювалася. 

- Пізно я доню народила. 
Їй щойно дванадцятий рік. 
А нам уже сороківка на по-
розі. І ще та болячка. Три-
вожно мені, Стефо. В Рома-
на рідні нема. І мої батьки 
вже пішли зі світу. 

- Не накручуй себе, Алін-
ко. Ще будемо твою Ліну 

на випускний збирати і за-
між віддавати. До речі, моєї 
мами не бачила? 

- Ти ж знаєш, ми помі-
няли житло на більше. А 
це - далеко від нашої ко-
лишньої вулиці. Якось на 
ринку сусідку твою зустрі-
ла, тітку Мілу. Вона мене 
впізнала, заговорила. Про 
тебе запитувала. Я сказа-
ла, що нічого не знаю. Як 
ти й просила. Тітка Міла 
розповіла, що Орест гроші 
на автовокзалі просить. І 
твоя мама часом з ним… 
також… І п’ють вони…

…Телефон заздзвонив 
дуже рано. Стефа не люби-
ла ранніх дзвінків. Нічого 
доброго вони не віщували. 
Телефонувала Ліна. 

- Тітонько Стефо, мами 
не стало. А тато… Він у ре-
анімації. Серце. Мама ска-
зала: коли щось станеться, 
до вас звернутися… 

- Я приїду. Сьогодні.
На роботі зрозуміли. 

Відпустили. Збиралася і 
плакала. Місто загублених 
мрій… Воно таким стало і 
для Ліни. Для Романа. Для 
Алінки. 

…Аліну поховали. Роман 
не приходив до тями. Про-
гноз лікарів був невтіш-
ний. 

І ось Романа не стало. 
Стефа знову приїхала в ми-
нулому рідне їй місто…

- Ліно, якраз почалися 
канікули, я заберу тебе до 
себе. А потім… Ти хотіла б 
залишитися в мене? Наза-
вжди. Правда, буде багато 
клопотів з паперами, нова 
школа… Але ми дамо цьо-
му раду. 

Дівчина обійняла Стефу. 
…Стефа з Ліною поспіша-

ли до автобуса. І… знову цей 
волоцюга. Шарпнув Стефу 
за рукав. Глипнув недобрим 
поглядом. До волоцюги 
підійшла жінка. Глянула 
у вікно, де сиділи Стефа з 
Ліною. Їхні погляди зустрі-
лися. 

- Мама… - прошепотіла. 
Клава доньку не впізна-

ла…
Ольга ЧОРНА.

Волоцюга завжди пропадав 
біля автостанції. Часом з ним була 

жінка. Зазвичай, просив гроші у гарно 
одягнених жінок. Лапав їх за поли пальт 
або за рукави. Жінки шарахалися. А він 
реготав. Його це тішило.  Працівники 
автостанції дивного прохача без віку 

та імені вважали хворим.

Сокровенне

БОЖА ВОЛЯ 
НА ВСЕ

Божа воля на все: 
на початок й кінець.

Чи приймати любов, 
чи гріховний вінець,

Чи здійснитись, чи ні низці
наших бажань,

Чи сплітати життя 
із пустих нарікань,

Чи приймати добро 
у серденько своє,

Чи всміхнутися злу, 
що довкола снує.

Божа воля на все, 
але є в нас й своя,

Дана Богом усім для 
любові й добра.

Ось і дивиться Він, чи скеруєш її
Для спасіння душі, 

порятунок Землі.
Чи поглине тебе 

лиш нажива і зло…
Та у виборі цім 

нам не всім повезло.
Поклонилась душа 

тридцятьом срібнякам
І співаємо гімн 

цим гріховним сітям. 

ЩОБ НЕ 
ЗГУБИТИСЬ

Любить людей... Так Біблія
говорить,

Та як любити, підкажіть мені,
Пихатих, підлих, від котрих

лиш горе,
Котрі паскудство 

бачать навіть в сні?
Котрі на тілі носять 

вишиванку,
Насправді – принагідно 

продадуть.
Поклони б’ють у церкві 

спозаранку,
А бідному й води не подадуть.
Скажіть, як полюбити фарисея,
Який є у прислузі двом панам?
Пошли, Всевишній, 

ще хоч раз Мойсея,
Щоб не згубитись у пустелі нам!
 

ВЕСНА
Спустилася на землю 

крадькома,
Заквітчана і терном, 

і барвінком.
Пташині передзвони 

линуть дзвінко
І місця хмурим роздумам нема.
Своєї сили, весно, мені дай!
Заколиши на гілочці вербовій.
Тебе залишу в серці і у слові,
Що б'є з душі, неначе водограй.
Лице підставлю 

першим промінцям,
З весною поєднаюсь у мовчанні.
Зігрій мене 

в осінньому коханні!
Ти так потрібна 

зболеним серцям!
Притулюся щокою до бузку
І так на мить неначе занімію...
Ще хвилечку з весною 

так помрію...
Коли красу побачу ще таку?

Леся ЛЮБАРСЬКА.



№12 (348) / 1 квітня-7 квітня 2020 р. Спорт10 Наш ДЕНЬ nday.te.ua

Кабінет Міністрів України перейменував 
Міністерство культури, молоді та спорту на 
Міністерство культури та інформаційної 

політики. Відповідне рішення ухвалено 
постановою №238 від 23 березня. 

Також постановою №231 від 23 березня уряд вніс зміни 
до актів, які стосувалися діяльності Міністерства культури, 
молоді та спорту, замінивши назву відомства на Міністер-
ство культури та інформаційної політики. Крім того, Кабмін 
скасував усі функції цього міністерства, які стосувалися мо-
лоді та спорту.  Може, й справді, такий крок виправданий:  
молодь – на заробітках, а спорт –на задвірках.

Мер Бергамо 
Джорджо Горі 
визнав, що 

проведення матчу 
Ліги чемпіонів між 
«Аталантою» та 
«Валенсією» у Мілані 
було жахливою 
помилкою.

"Цей матч був біологічною 
бомбою. У той час ми не зна-
ли, що відбувається. Перший 
пацієнт в Італії був 23 лютого. 
Якщо вірус вже циркулював, 
сорок тисяч уболівальників, 
які прийшли на «Сан-Сіро», 
були заражені.

Ніхто не знав, що вірус вже 
серед нас. Багато хто дивився 

гру великими групами,  тієї 
ночі було багато контактів. Ві-
рус передавався від одного до 
іншого. Матч винен не у всьо-
му, тому що іскра справді була 
в лікарні Альцано-Ломбардо 
– пацієнт з незрозумілою 
пневмонією, інші інфіковані, 
лікарі, медсестри. Це – центр 
спалаху", – наводить слова 
Горі Marca.

Нагадаємо, за підсумками 
двох матчів 1/8 фіналу ЛЧ 
«Аталанта» здолала «Вален-
сію» із загальним рахунком 
8:4, але команда Руслана Ма-
ліновського разом з іншими 
учасниками змушена чекати 
вердикту щодо відновлення 
турніру. 

Футбольний матч 
ПІД ЧАС ЧУМИ

Через ситуацію з поширенням 
коронавірусної інфекції 
Олімпійські ігри, які повинні були 

відбутися цього літа в столиці Японії 
Токіо, вирішили відкласти. Про це під 
час телефонної розмови 24 березня 
домовилися прем'єр-міністр Японії 
Сіндзо Абе і президент Міжнародного 
олімпійського комітету Томас Бах.

Після розмови Абе сказав журналістам, що 
Олімпійські та  Паралімпійські ігри відбудуться 
в наступному році. Конкретну дату проведення 
змагань він не уточнив. 

Сергій Бубка звернувся до українських спортс-
менів

У зв’язку з перенесенням Олімпіади в Токіо на 
2021 рік, президент НОК України, олімпійський 
чемпіон Сергій Бубка звернувся до української 
спортивної спільноти. 

«Дорогі наші спортсмени і тренери! Наша 
велика Олімпійська родино!

Міжнародний Олімпійський Комітет спіль-
но з Урядом Японії ухвалили рішення щодо Ігор 
ХХХІІ Олімпіади в Токіо. Рішення прийнято. 
Олімпійські Ігри ВІДБУДУТЬСЯ не пізніше літа 
2021 року.

Перенесення Ігор – це можливість зберегти 
здоров’я всіх учасників, можливість всім атле-
там підготуватися до найважливіших змагань в 
житті, вийти на пік своєї форми, можливість на-
лаштуватися на перемогу. Перемогу як особисту, 
так і всього людства в складній боротьбі.

Олімпійський вогонь вже запалено в Древній 
Олімпії і впродовж усього часу він буде знахо-
дитись у Токіо. Сьогодні - це символ віри і надії 
всього людства, і запалення вогню на відкритті 
Олімпійських Ігор означатиме, що на планеті 
знову панує мир і спокій.

А зараз потрібно налаштуватися на тривалу 
підготовку, продумати кожен крок і рухатися у 
напрямку до Токіо!», - сказав Сергій Бубка.

Олімпіаду перенесли на 2021 рік

Асоціація футболу 
Тернопільщини у 
рамках допомоги 

органам державної 
влади та місцевого 
самоврядування 
долучилася до 
надання допомоги 
ветеранам футболу, 
які досягли поважного 
віку і потребують 
дієвої підтримки та 
захисту на період дії 
карантину.

– Ми створили Коорди-
наційний штаб, який тісно 
співпрацюватиме з органами 
державної і місцевої влади. 
Звертаємося до наших фут-
болістів (ветеранів футбо-
лу), які опинилися у скрутній 
життєвій ситуації. У випадку 
потреби допомоги, хвороби 
чи відсутності продуктів хар-
чування на час карантину, 

структури Асоціації та її ре-
гіональні підрозділи готові 
Вам надати посильну допо-
могу, – зазначив голова Асоці-
ації футболу Тернопільщини 
Тарас Юрик.

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ 
ПРЕДСТАВНИКІВ РАЙОН-

НИХ ПІДРОЗДІЛІВ АФТ:
Бережанська район-

на федерація футболу –  
067-208-67-75 (Жеребецький 
Степан);

Федерація футболу 
Борщівського району –  

067-787-02-31 (Голубець Ві-
ктор);

Федерація футбо-
лу Бучацького району – 
0679487282 (Крамарчук Пе-
тро);

Федерація футболу 
Гусятинського району –  
097-752-47- 83 (Вахрів Ігор);

Заліщицька район-
на федерація футболу –  
097-442-06-64 (Лопушняк Ва-
силь);

Збаразька район-
на федерація футболу –  

096-276-54-66 (Адамович 
Руслан);

Федерація футболу 
Зборівського району –  
097-062-23-61 (Костур Бог-
дан);

Козівська район-
на федерація футболу –  
097-366-12-60 (Палюх Борис);

Федерація футболу 
Кременецького району –  
067-352-30-99 (Торський 
В’ячеслав);

Лановецька район-
на федерація футболу –  
096-821-62-92 (Ходанович 
Сергій);

Монастириська районна 
організація «Федерація фут-
болу» – 068-383-90-45 (Трач 
Михайло);

Федерація футболу Під-
волочиського району –  
096-701-22-30 (Дацко Віта-
лій);

Тернопільська район-

на федерація футболу –  
096-562-65-76 (Лісовий Сер-
гій);

Тернопільська місь-
ка федерація футболу –  
050-437-52-38 (Ібрагімов Ми-
хайло);

Теребовлянська район-
на федерація футболу –  
067-294-52-52 (Королюк 
Ярослав);

Чортківська районна 
ГО «Федерація футболу» – 
0674584304 (Шуригайло Ро-
ман);

Шумська район-
на федерація футболу –  
0684293245 (Ковальський 
Олег).

Загальну координацію 
роботи штабу здійснює 
перший заступник голо-
ви Асоціації футболу Тер-
нопільщини Василь  Ми-
колайович    Заторський  
(068-621-28-95).

На Тернопільщині подбають про ветеранів футболу

Українські 
паралімпійки 
зайняли 3 перших 

місця у загальному 
заліку Кубка світу з 
біатлону.

Великий кришталевий 
глобус виграла спортсменка з 
Броварів Олександра Кононо-
ва, яка набрала 590 очок.

Друге місце у загальному 
заліку посіла 24-річна Ірина 
Буй.

Замкнула трійку найсиль-
ніших за підсумками сезону 
уродженка Сімферополя Юлія 
Батенкова-Бауман.

КАБМІН без 
молоді і спорту

Кубковий п’єдестал – 
за українками

На фото з вільних джерел: вантажівки з тілами 
померлих від коранвірусу на вулицях Бергамо.

Олександра Кононова
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Відрізняються ці два види один від одного 
тим, що озимий часник має стовбур в центрі 
головки, а зубки ярового щільно прилягають 

один до одного. Існує думка, що ярий часник 
смачніший і краще підходить для приготування 
страв. 

Часник садять відразу після морозів, на початку квітня. Для 
посадки часнику не підходить земля, де до цього росли часник 
та цибуля, після картоплі теж не варто його садити. Краще, щоб 
до часнику там росли огірки, кабачки, рання білокачанна капус-
та, кольорова капуста, перець. 

Перед посадкою головки часнику рекомендується потри-
мати в холодильнику протягом 2-3 тижнів. Перед самою посад-
кою часник опускають у слабкий розчин марганцівки, соляний 
розчин або розчин мідного купоросу - на ваш вибір. При цьо-
му рекомендуються наступні пропорції: марганцівка – кілька 
кристалів на 1 л води (щоб вийшов розчин блідо-рожевого ко-
льору); сіль – 3 столові ложки на відро води; мідний купорос – 
1%-й розчин.

Грядки слід скопати і розпушити. Безпосередньо перед по-
садкою треба рясно полити ґрунт розчином кухонної солі, у 
розрахунку три столові ложки на відро води. Часник, пригото-
ваний до посадки, ділять на зубчики. Потрібно вибирати тільки 
хороші та якісні головки часнику. Зубчики вставляють в землю 
гострою частиною вгору. Приблизно на 1-2 сантиметри вглиб. 
Відстань між зубками 8-10 сантиметрів, а відстань між грядка-
ми 15 сантиметрів. Рослина не боїться заморозків, тому натягу-
вати зверху плівку немає жодної необхідності.

Після сходу бажано підгодувати часник сульфатом амонію, 
що не дає шкідникам зіпсувати врожай. Цю процедуру бажано 
повторити в середині червня.

Перевага ярого (весняного) часнику в тому, 
що він зберігається набагато краще, ніж часник, 

посаджений восени, хоча за врожайністю він 
поступається озимим сортам. 

Пора садити 
ЧАСНИК

Дотримання 
грамотної  
сівозміни 

забезпечує гармонічний 
вплив різних культур 
одна на одну за 
допомогою ґрунту і 
забезпечує багаті врожаї 
рік у рік. Багаторазові 
посадки однієї й тієї ж 
культури на одній і тій 
же грядці значною мірою 
виснажують ґрунт, також 
у ньому накопичується 
критична маса збудників 
інфекцій і небезпечних 
шкідників. 

Якщо ж ви дотримуєтеся 
принципів сівозміни, а не за-
ймаєтеся безсистемним виро-
щуванням городніх культур, то 
структура і якісний склад ґрун-
ту кардинально змінюються в 
кращий бік, а вирощувані рос-
лини одержують сприятливе 
середовище для вегетації й на-
ступного плодоносіння. Крім 
того, послідовно висаджені 
культури здобувають природ-
ній імунітет до основних шкід-
ників, захворювань та інших 
негативних факторів.

Досвідчені городники давно 
помітили певну закономір-
ність: після коренеплодів най-
краще висаджувати овочеві 
культури із плодами на роз-
галужених гілках, наприклад, 
огірки або горох. Відомо, що всі 
бобові культури (горох, квасо-
ля, сочевиця) збагачують ро-
дючий шар ґрунту азотом, ось 
чому після них варто засадити 
грядку культурами, вимогли-
вими до вмісту цього хімічного 
елемента, наприклад, усі сорти 
капусти.

НАЙКРАЩІ ПОПЕРЕДНИКИ 
ДЛЯ ГОРОДНІХ РОСЛИН

 Для всіх зелених культур (за 
винятком салату) - коренепло-
ди, цибуля, огірки, капуста;

 - для салату - рання карто-
пля;

 - для огірків - рання біло-
качанна або цвітна капуста, а 
також картопля, цибуля на зе-
лень, горох, томати й буряк;

 - для перцю - озима пшениця, 
багаторічні трави, наприклад, 
конюшина, листяна зелень, бо-
бові;

 - для гарбузових - цвітна ка-
пуста, цибуля, часник, бобові;

 - для моркви - томати, буряк, 
цибуля-порей і картопля;

 - для ріпчастої цибулі - ран-
ньостиглі сорти капусти, огір-
ки, зелені культури (пряні 
трави: петрушка, кріп, базилік, 
рукола, щавель, шпинат), гірчи-
ця та картопля;

 - для цибулі-порею - капуста, 
картопля, квасоля, горох, боби;

 - для редьки й редису - огір-
ки, томат, ранні сорти картоплі, 
цибуля;

 - для селери (коренеплоди) - 
картопля й капуста;

 - для бобових (боби, квасоля, 
горох) - томати, коренеплоди, 
капуста ранніх і середньости-
глих сортів;

 - для баклажанів - бобові, 
огірки, капуста;

 - для буряка - рослини сімей-
ства гарбузових, ранні сорти 
картоплі, капуста, у тому числі, 
й пізні сорти, бобові, цибуля і 
томати;

 - для картоплі - кабачки, огір-
ки, гарбуз, капуста, патисони, 
коренеплоди, цибуля, часник, 
бобові;

 - для томатів - огірки, капуста;
 - для часнику (яровий і ози-

мий) - огірки, гарбуз, кабачки, 
патисони, коренеплоди, бобові; 
на колишньому місці часник 
можна висаджувати не менше, 
ніж через 3 роки;

- для всіх видів ранньої ка-
пусти - томат, картопля, цибуля 
на ріпку, бобові, всі коренепло-
ди, за винятком брукви, редьки 

й редису;
- для всіх видів середньости-

глої та пізньої капусти - морква, 
буряк, томат, картопля, бобові;

- для пряних трав - капуста, 
цибуля, томат, огірки.

КУЛЬТУРИ ТА ЇХНІ 
НЕБАЖАНІ ПОПЕРЕДНИКИ
Після чого не можна виса-

джувати рослини:
- петрушка - після пастерна-

ку, селери й моркви;
- салат - після цикорію;
- огірки - після кабачків, гар-

буза й патисонів;
- морква - після листяної зе-

лені (кріп, петрушка, рукола, 
коріандр), а також після селери;

- редис і редька - після куку-
рудзи й усіх видів капусти;

- буряк - після культур сімей-
ства мареві (шпинат городній, 
кіноа, буряк звичайний);

- селера - після моркви, пе-
трушки, фенхеля, пастернаку;

- бобові - після багаторічних 
трав (конюшина) і бобових (не 
можна саджати квасолю після 
гороху, боби після квасолі і т.д.);

- баклажани - після картоплі, 
томатів, фізаліса, баклажанів і 
болгарського перцю;

- томати й картопля - після 
рослин сімейства пасльонових;

- часник, цибуля-порей і ци-
буля на ріпку - після будь-яких 
рослин сімейства цибулевих;

- капуста - після рослин сі-
мейства хрестоцвітих (редис, 
редька, усі види капусти).

Як показує досвід городни-
ків, постійного місця на городі 
у жодної з рослин не повинно 
бути. Доцільно щорічно пла-
нувати розміщення грядок під 
різні культури з урахуванням 
наведених рекомендацій.

Огірки найкраще сіяти на ділянці, де була 
капуста, а часник не вродить після цибулі

ПЛАНУЄМО ГРЯДКИ

Простий продукт врятує і 
від борошнистої роси, і від 
фітофторозу

Копійчана харчова сода є прекрас-
ною альтернативою дорогим фунгіци-
дам у боротьбі з борошнистою росою 
на ягідних кущах. Для цього потріб-
но розвести чотири столові ложки 
соди в десяти літрах води і оброби-
ти цим розчином уражені рослини. 
Процедуру рекомендовано прово-

дити раз на тиждень у вечірній час.
Харчова сода допомагає успішно 

боротися з фітофторозом томатів. 
Експерти відзначають, що профі-
лактика буде ефективнішою, ніж 
лікування. Тому варто починати об-
прискування томатів розчином соди 
через кілька тижнів після висадки 
розсади в ґрунт. Обробку потрібно 
проводити раз на 7-10 днів. Завдяки 
цьому можна уникнути появи фітоф-
торозу на кущах томатів, а заодно й 

поліпшити смакові якості дозріваю-
чих плодів. Робочий розчин готують 
у розрахунку: три столові ложки соди 
на десять літрів води. Розчин соди є 
ефективним засобом у боротьбі з гу-
сеницями на фруктових деревах. Для 
приготування розчину потрібно дода-
ти п'ять столових ложок соди у десять 
літрів води. При появі таких шкідни-
ків необхідно рясно обприскати роз-
чином крону дерева, потім повторити 
процедуру через 3-4 дні.

РОСЛИНАМ ДОПОМОЖЕ СОДА
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UA:Перший
06.00 М/с «Попелюшка».
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 02.30, 
05.20 Новини.

09.30 Т/с «Полдарк».
12.30, 13.10, 15.10 «На Карантинi»: 

марафон.
16.15 Д/с «Свiт дикої природи».
17.30, 03.55 #ВУкраїнi.
18.20 Тема дня.
19.20 Д/с «Суперчуття».
19.55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
21.30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.10, 03.00 Т/с «Епоха честi».
23.45 Спiльно.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 05.20 «ТСН».
09.25, 10.20, 18.00 «Життя вiдомих 

людей».
11.15, 11.50, 12.20, 12.35 «Любий, ми 

переїжджаємо».
13.05 «Мiняю жiнку».
14.25 «Свiт навиворiт 9: Японiя».
15.25, 17.10 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45, 21.45 Т/с «Доктор Вiра».
22.45, 23.50 «Свiт навиворiт 11: 

Китай».
00.50 Т/с «Школа 3».

Iíòер
05.30, 22.00 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12.25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13.25 Т/с «Погана кров».
14.20 «Україна вражає».
14.45, 15.40 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 02.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. 

Сiмейна хронiка».
23.50 Т/с «Побачити океан».
00.45 Х/ф «Дороги назад немає».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Студiя Вашингтон.
04.35 Факти.
04.55 Т/с «Вiддiл 44».
05.40, 10.05 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.

09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.

11.00 Х/ф «Смертельний список».
12.35, 13.15 Х/ф «За подих вiд тебе».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.35, 16.20, 21.20 Т/с «Нюхач».
17.50 Т/с «Рiшає Онiстрат».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
23.15 Х/ф «Перехресний вогонь».
01.00 Т/с «У полi зору».

ÑТБ
06.00, 08.50, 09.15 Т/с «Коли ми 

вдома».
07.00 Все буде добре!
12.00 МастерШеф.
15.20 Хата на тата.
18.00 Супермама.
18.55 Один за всiх.
20.00 Т/с «У кожного свiй обман».
22.00 Вiкна-Новини.
22.45 Т/с «У рiчки два береги 2».
00.35 Т/с «Слiпа».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.10 Вар`яти.
09.00 Х/ф «Пташка на дротi».
11.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-

подарки».
13.10 Божевiльна зiрка.
15.10, 19.00 Суперiнтуїцiя.
21.00 Х/ф «Васабi».
22.50 Х/ф «Пропащi шахраї».
01.00 Т/с «Київ вдень i вночi».
01.55 Служба розшуку дiтей.
02.00 Зона ночi.

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, 02.00 Зоряний шлях.
11.20 Мiсiя: краса.
12.30, 03.10 Реальна мiстика.
13.30,  15.30,  04.45 Агенти 

справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с «Вiдважнi».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Таємна любов», 13 i 14 с.
23.30 Х/ф «Срiблястий дзвiн струмка».

ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.00 М/ф «Жив собi пес».
06.10 М/ф «Бременськi музиканти».
07.30 М/ф «Капiтошка».
07.55, 16.50, 20.50, 02.30 «Випадко-

вий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

02.00 «Свiдок».
09.00 Х/ф «Пострiл у спину».
10.50, 22.30 Т/с «Велика маленька 

брехня».
12.50 «Будьте здоровi».
14.00 «Самооборона».

15.10 «Правда життя. Професiйнi 
байки».

18.20 «Вартiсть життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.30 «Склад злочину».

01.20, 02.35 «Речовий доказ».

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.30, 01.30 Правда життя.
09.35, 00.20 Речовий доказ.
10.45 Погляд зсередини.
11.45, 18.05 Свiт дикої природи.
12.45, 17.05 Елемент.
13.45 1377 спалених заживо.
14.35, 19.55 Секретнi територiї.
15.25, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.15, 21.45 Життя пiсля людей.
19.05 Скарб.ua.
20.45 Таємнича свiтова вiйна.
22.30 Морськi гiганти.
02.30 Гордiсть України.

Êаíаë «2+2»
06.00, 07.40 Т/с «Команда А».
09.20, 18.15 «Спецкор».
10.00, 18.45 «ДжеДАI».
10.35, 17.20 «Загублений свiт».
12.30 «Вiдеобiмба».
13.00 Х/ф «На межi».
15.10 Х/ф «Втеча».
19.15 Т/с «Опер за викликом».
20.10 Т/с «Звонар».
22.00 Т/с «CSI: Мiсце злочину 9».
23.45 Т/с «CSI: Мiсце злочину 8».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Севiлья - Валенсiя (2016/17). 

Чемпiонат Iспанiї.
07.45 Журнал LaLiga World. 

Чемпiонат Iспанiї.
08.15 Мiлан - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40 Футбол News.
10.10, 21.45 #залишайсязФутболом.
11.10, 13.45 «Нiч Лiги чемпiонiв: 

головний матч».
11.55 Шахтар - МЮ (2013/14). Зо-

лота колекцiя Лiги чемпiонiв.
14.35 Огляд середи. Золота колекцiя 

Лiги чемпiонiв.
15.50 Реал - Лацiо (2007/08). Золота 

колекцiя Лiги чемпiонiв.
17.40, 00.30 Yellow.
17.55 Передмова до «Мiлан-

Барселона» (2012/13). Золота 
колекцiя Лiги чемпiонiв.

18.00 Мiлан - Барселона. 1/8 фiналу 
(2012/13). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

19.50 Барселона - Мiлан. 1/8 фiналу 
(2012/13). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

21.40 Пiслямова до «Барселона-
Мiлан» (2012/13). Золота 
колекцiя Лiги чемпiонiв.

22.40 Марсель - Мiлан (2009/10). Зо-
лота колекцiя Лiги чемпiонiв.

00.40 Говерла - Металург (Д) 
(2012/13). Чемпiонат України.

02.25 Iнтер - Лацiо (2011/12). 
Чемпiонат Iталiї.

04.10 Шахтар - Зоря. Чемпiонат 
України.

UA:Перший
06.00 М/с «Попелюшка».
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 02.30, 
05.20 Новини.

09.30 Т/с «Полдарк».
16.15 Д/с «Свiт дикої природи».
16.50 Д/с «Дикi тварини».
17.30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
18.20 Тема дня.
19.20 Д/с «Суперчуття».
19.55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
21.30, 03.55 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.10, 03.00 Т/с «Епоха честi».
23.45 Перша шпальта.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 05.20 «ТСН».
09.25, 10.20, 18.00 «Життя вiдомих 

людей».
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 03.50 

«Любий, ми переїжджаємо».
13.05 «Мiняю жiнку».
14.25 «Свiт навиворiт 9: Японiя».
15.25, 17.10 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35 «Чистоnews».
20.45, 01.50 Х/ф «Iван Васильович 

змiнює професiю».
22.30 «Право на владу».
00.45 «Грошi».

Iíòер
05.25, 22.00 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12.25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13.25 Т/с «Погана кров».
14.20 «Україна вражає».
14.45, 15.40 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 02.05 «Стосується 

кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. 

Сiмейна хронiка».
23.50 Т/с «Побачити океан».
00.45 Х/ф «День перший, день 

останнiй».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Студiя Вашингтон.
04.35 Факти.
04.55 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.
10.05 Секретний фронт.
12.25, 13.15 Х/ф «Перехресний во-

гонь».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.40, 16.20, 21.20 Т/с «Нюхач».
17.50 Т/с «Рiшає Онiстрат».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi. Дайджест.
22.15 Х/ф «Орлиний зiр».
00.25 Х/ф «Нiчний полiт».
01.45 Х/ф «Швидкий вогонь».

ÑТБ
06.05, 08.50 Т/с «Коли ми вдома».
07.00 Все буде добре!
10.35 МастерШеф.
15.35 Хата на тата.
18.00 Супермама.
18.55 Один за всiх.
20.00 Т/с «У кожного свiй обман».
22.00 Вiкна-Новини.
22.45 Т/с «У рiчки два береги 2».
00.35 Т/с «Слiпа».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.05 Kids  ̀Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.10 Вар`яти.
09.10 Х/ф «Брейвен».
11.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогоспо-

дарки».
13.10 Божевiльна зiрка.
15.00, 19.00 Хто зверху.
21.00 Х/ф «Ред».
23.10 Х/ф «Дiамантовий полiцейський».
01.10 Т/с «Київ вдень i вночi».
02.05 Служба розшуку дiтей.
02.10 Зона ночi.
04.10 Абзац.

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

Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
11.20 Мiсiя: краса.
12.30, 03.50 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 04.45 Агенти 

справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с «Вiдважнi».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Таємна любов».
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с «Аметистова сережка», 1 i 2 с.
02.15 Т/с «Аметистова сережка».

ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.00 М/ф «Гидке каченя».
06.20 М/ф «Повернення блудного 

папуги».
07.35 М/ф «Як козаки у хокей грали».
07.55, 16.50, 20.50 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.00 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Розiрване коло».
10.45, 22.30 Т/с «Велика маленька 

брехня».
12.50 «Вартiсть життя».

14.00 «Самооборона».
15.10 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
18.20, 04.00 «Правда життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
23.35 Х/ф «Випадковий запис».
01.15 «Склад злочину».
02.30 «Речовий доказ».

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
08.05, 01.30 Правда життя.
09.40, 00.20 Речовий доказ.
10.50, 18.05 Свiт дикої природи.
12.50, 17.05 Елемент.
13.50 Мiсто, яке зрадили.
14.40, 19.55 Секретнi територiї.
15.30, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.20, 21.45 Життя пiсля людей.
20.45 Таємнича свiтова вiйна.
22.30 Морськi гiганти.

Êаíаë «2+2»
06.00, 07.40 Т/с «Команда А».
09.20, 18.15 «Спецкор».
10.00, 18.45 «ДжеДАI».
10.35 «Рiшала».
12.35, 17.20 «Загублений свiт».
13.30 «Помста природи».
14.05 Х/ф «Викрадення лiтака».
15.50 Х/ф «Iкар».
19.15 Т/с «Опер за викликом».
20.10 Т/с «Звонар».
22.00 Т/с «CSI: Мiсце злочину 9».
23.45 Т/с «CSI: Мiсце злочину 8».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Топ-матч.
06.10 Барселона - Реал (2016/17). 

Чемпiонат Iспанiї.
08.00, 19.50 Yellow.
08.10 Кальярi - Фiорентiна. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 15.40 Футбол News.
10.10, 21.45 #залишайсязФутболом.
11.10, 13.40 «Нiч Лiги чемпiонiв: голо-

вний матч».
11.50 Байєр - Шахтар (2013/14). Зо-

лота колекцiя Лiги чемпiонiв.
14.35 Огляд середи. Золота колекцiя 

Лiги чемпiонiв.
15.50 Рома - Реал. 1/8 фiналу 

(2007/08). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

17.35 Журнал Inside Serie A. 
Чемпiонат Iталiї.

18.00 Челсi - Стяуа. 1/8 фiналу 
(2012/13). Лiга Європи УЄФА.

20.00 АIК - Днiпро (2012/13). Лiга 
Європи УЄФА.

22.40 Цюрiх - Реал (2009/10). Золота 
колекцiя Лiги чемпiонiв.

00.30 Ворскла - Iллiчiвець (2012/13). 
Чемпiонат України.

02.15 Лацiо - Мiлан (2011/12). 
Чемпiонат Iталiї.

04.00 Марiуполь - Олiмпiк. Чемпiонат 
України.

Ñереда Чеòâер8 квітня 9 квітня

UA:Перший
06.00 М/с «Попелюшка».
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.30, 02.30, 
05.20 Новини.

09.30 Т/с «Жiночий рай».
11.50, 00.30 Телепродаж.
12.30, 13.10, 15.10 «На Карантинi»: 

марафон.
16.15 Д/с «Свiт дикої природи».
17.30 Перша шпальта.
18.20, 03.00 Тема дня.
19.20 Д/с «Суперчуття».
19.55 Д/с «Тваринна зброя».
21.30 «Зворотнiй вiдлiк».
00.00, 03.55 Бюджетники.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 05.20 «ТСН».
09.25, 10.20, 18.00 «Життя вiдомих 

людей».
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 05.00 

«Любий, ми переїжджаємо».
13.05 «Мiняю жiнку».
14.25 «Свiт навиворiт 2: Iндiя».
15.25, 17.10 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45, 21.45 Т/с «Доктор Вiра».
22.45 «Грошi».
00.00 «Дубiнiзми».
00.20 «Голос країни 10».
01.30 Х/ф «Шукаю жiнку з дитиною».

Iíòер
05.30, 22.00 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 

Iнтером».
09.55, 18.00, 19.00, 02.00 «Стосу-

ється кожного».
11.45, 12.25 Х/ф «Жандарм i 

iнопланетяни».
14.00 Х/ф «Жандарм i жандар-

метки».
15.50 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. 

Сiмейна хронiка».
23.50 Т/с «Побачити океан».
00.45 Х/ф «Дороги назад немає».
03.30 «Богинi ефiру».

ICTV
04.50 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!
05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10 Т/с «Вiддiл 44».
05.55 Громадянська оборона.
06.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.

09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.

10.10 Антизомбi. Дайджест.
10.50 Х/ф «Випробування вогнем».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15, 16.20 Х/ф «Рейс».
16.40 Х/ф «Праведник 2».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Теорiя змови.
21.20 Т/с «Нюхач».
22.15 Свобода слова.
23.55 Х/ф «Тонка червона лiнiя».

ÑТБ
06.05 Т/с «Коли ми вдома».
07.00 Все буде добре!
08.55 Неймовiрна правда про зiрок.
10.45 Слiдство ведуть екстрасенси.
11.45, 18.55 Один за всiх.
12.40 МастерШеф.
15.35 Хата на тата.
18.00 Супермама.
20.00 Т/с «У кожного свiй обман».
22.00 Вiкна-Новини.
22.45 Т/с «У рiчки два береги».
00.40 Т/с «Слiпа».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.10 Вар`яти.
10.20 Дiти проти зiрок.
12.20 Х/ф «Бетховен 4».
14.20 Х/ф «Бетховен 5».
16.10 Х/ф «Месники: Ера Альтрона».
19.00 Вiд пацанки до панянки.
21.10 Х/ф «Iлюзiя обману».
23.40 Х/ф «Закляття».
01.50 Т/с «Київ вдень i вночi».
02.50 Служба розшуку дiтей.
02.55 Зона ночi.

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, 03.30 Зоряний шлях.
11.20 Мiсiя: краса.
12.30, 04.00 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с «Вiдважнi».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Таємна любов», 9 i 10 с.
23.30 Т/с «Батько-одинак», 1 i 2 с.
02.00 Т/с «Батько-одинак».

ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.00 М/ф «Ну, постривай!»
07.30, 16.50, 20.50, 03.05 «Випадко-

вий свiдок».
08.05 Х/ф «Золота мiна».
10 .45 Х/ф «Сини Велико ї 

Ведмедицi».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.35 

«Свiдок».
12.50 «Таємницi свiту».
14.00 «Самооборона».

14.55 «Правда життя. Професiйнi 
байки».

18.20 «Свiдок. Агенти».
19.30 «Легенди карного роз-

шуку».
22.30 Т/с «Велика маленька брехня».
00.20 Х/ф «Алмази шаха».

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.10, 01.30 Правда життя.
09.20, 00.20 Речовий доказ.
10.30 Погляд зсередини.
11.30, 18.00, 23.00 Свiт дикої 

природи.
12.30 Ремесла за призначенням.
13.30, 02.30 Iлюзiї сучасностi.
14.30, 19.50 Секретнi територiї.
15.20, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.10, 21.45 Життя пiсля людей.
17.00 Елемент.
19.00 Мiстична Україна.
20.45 Таємнича свiтова вiйна.
22.30 Суперчуття.
04.05 Мерилiн Монро.
04.45 Юрiй Нiкулiн.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
08.05, 10.40, 11.15, 18.45 «ДжеДАI».
10.05, 18.15 «Спецкор».
14.55 Х/ф «Маска нiндзя».
16.40 Х/ф «Захисник».
19.15 Т/с «Опер за викликом 4».
21.00 Т/с «Карпатський рейнджер».
21.50 Т/с «CSI: Мiсце злочину 8».
23.35 Х/ф «Нiндзя незворушний».
01.10 «Облом.UA».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 14.50, 17.40 Yellow.
06 .10 Сев iлья -  Барселона 

(2016/17). Чемпiонат Iспанiї.
08.00, 15.30, 17.50, 05.30 Топ-матч.
08.10 Наполi - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
10.00 «Великий футбол».
11.30 Боруссiя (Д) - Шахтар. 1/8 

фiналу (2012/13). Золота 
колекцiя Лiги чемпiонiв.

13.20, 00.30 Журнал Лiги чемпiонiв.
13.50 «Суперматч» (Рома - Лацiо). 

Тревел-шоу.
15.00 Журнал LaLiga World. 

Чемпiонат Iспанiї.
15.40 Футбол News.
15.50 Реал - Байєр (2004/05). Зо-

лота колекцiя Лiги чемпiонiв.
18.00 Баварiя - Вердер. Чемпiонат 

Нiмеччини.
19.50 Хет-трiк: Жадсон. Золота 

колекцiя Лiги чемпiонiв.
19.55 Шахтар - Базель (2008/09). 

Золота  колекц i я  Л i г и 
чемпiонiв.

21.45 #залишайсязФутболом.
22.40 Арсенал - Вiльярреал. 1/4 

фiналу (2008/09). Золота 
колекцiя Лiги чемпiонiв.

01.00 Журнал Inside Serie A. 
Чемпiонат Iталiї.

05 .00 «Бундеслiга week ly». 
Чемпiонат Нiмеччини. 

UA:Перший
06.00 М/с «Попелюшка».
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 05.20 
Новини.

09.30 Т/с «Жiночий рай».
10.40 Т/с «Полдарк».
11.50, 00.30 Телепродаж.
12.30, 13.10, 15.10 «На Карантинi»: 

марафон.
16.15 Д/с «Свiт дикої природи».
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.20 Тема дня.
19.20 Д/с «Суперчуття».
19.55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
21.30, 23.45 #ВУкраїнi.
22.10 Святi та грiшнi.
02.30 «Зворотнiй вiдлiк».
04.25 UA:Фольк. Спогади.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 05.20 «ТСН».
09.25, 10.20, 18.00 «Життя вiдомих 

людей».
11.15, 11.50, 12.20, 12.35 «Любий, ми 

переїжджаємо».
13.05 «Мiняю жiнку».
14.25 «Свiт навиворiт 9: Японiя».
15.25, 17.10 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45, 21.45 Т/с «Доктор Вiра».
22.45, 00.25 «Одруження наослiп».
01.55 Т/с «Школа 3».

Iíòер
05.25, 22.00 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12.25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13.25 Т/с «Погана кров».
14.20 «Україна вражає».
14.50, 15.40 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 02.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. 

Сiмейна хронiка».
23.50 Т/с «Побачити океан».
00.45 Х/ф «Дороги назад немає».
03.30 «Богинi ефiру».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.55 Т/с «Вiддiл 44».
05.40, 20.15 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.

08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.05 Теорiя змови.
11.00 Х/ф «Швидкий вогонь».
12.35, 13.20 Х/ф «Нiчний полiт».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.35, 16.20, 21.20 Т/с «Нюхач».
17.50 Т/с «Рiшає Онiстрат».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
23.00 Х/ф «За подих вiд тебе».
00.35 Т/с «У полi зору».

ÑТБ
06.05, 08.45, 09.05 Т/с «Коли ми вдома».
07.00 Все буде добре!
12.45 МастерШеф.
15.45 Хата на тата.
18.00 Супермама.
18.55 Один за всiх.
20.00 Т/с «У кожного свiй обман».
22.00 Вiкна-Новини.
22.45 Т/с «У рiчки два береги».
00.40 Т/с «Слiпа».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.10 Вар`яти.
09.00 Х/ф «Напруж звивину».
11.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-

подарки».
13.00 Божевiльна зiрка.
15.00, 19.00 Хто проти блондинок.
21.00 Х/ф «Iлюзiя обману 2».
23.40 Х/ф «Закляття 2».
02.20 Т/с «Київ вдень i вночi».
03.20 Зона ночi.

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

23.00, 02.15 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
11.20 Мiсiя: краса.
12.30, 03.10 Реальна мiстика.
13.30,  15.30,  04.45 Агенти 

справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с «Вiдважнi».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Таємна любов», 11 i 12 с.
23.20 Контролер.
00.00 Х/ф «Маша i ведмiдь».

ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.00 М/ф «Василина Микулiвна».
06.20 М/ф «Ну, постривай!»
07.50, 16.50, 20.50, 02.10 «Випадко-

вий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

01.40 «Свiдок».
09.00 Х/ф «Законний шлюб».
10.45, 22.30 Т/с «Велика маленька 

брехня».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.00 «Самооборона».
14.55 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
18.20 «Будьте здоровi».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Склад злочину».
01.05, 02.30 «Речовий доказ».

04.00 «Правда життя».

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
07.40, 01.30 Правда життя.
09.10, 00.20 Речовий доказ.
10.20 Погляд зсередини.
11.20, 17.55, 22.30 Свiт дикої природи.
12.20, 16.55 Елемент.
13.20 Iлюзiї сучасностi.
14.20, 19.50 Секретнi територiї.
15.15, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.05, 21.45 Життя пiсля людей.
18.55 Мiстична Україна.
20.45 Таємнича свiтова вiйна.
02.30 Бандитська Одеса.

Êаíаë «2+2»
06.00, 07.40 Т/с «Команда А».
09.20, 18.15 «Спецкор».
10.00, 18.45 «ДжеДАI».
10.35, 17.20 «Загублений свiт».
13.15 «Помста природи».
13.45 Х/ф «Чорна маска».
15.40 Х/ф «Напролом».
19.15 Т/с «Опер за викликом 4».
21.00 Т/с «Карпатський рейнджер».
21.50, 23.35 Т/с «CSI: Мiсце злочину 8».
01.00 «Облом.UA».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Атлетiко - Реал (2016/17). 

Чемпiонат Iспанiї.
07.45 Журнал Inside Serie A. 

Чемпiонат Iталiї.
08.15 Рома - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40 Футбол News.
10.10, 19.50 Yellow.
10.20, 21.45 #залишайсязФутболом.
11.20 Сосьєдад - Шахтар (2013/14). 

Золота  колекц i я  Л i ги 
чемпiонiв.

13.05 Огляд вiвторка. Золота 
колекцiя Лiги чемпiонiв.

14.35 Топ-матч.
14.40 «Суперматч» (Рома - Лацiо). 

Тревел-шоу.
15.50 Реал - Вердер (2007/08). Зо-

лота колекцiя Лiги чемпiонiв.
17.35 Журнал Лiги чемпiонiв.
18.00 Динамо (К) - Боруссiя (Д) 

(2001/02). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

20.00 Передмова до матчу «Мiлан-
Галатасарай» (1999/00). Зо-
лота Колекцiя Лiги чемпiонiв 
з А. Шевченком.

20.05 Мiлан - Галатасарай (1999/00). 
Золота Колекцiя Лiги чемпiонiв 
з А. Шевченком.

22.40 Арсенал - МЮ. 1/2 фiналу 
(2008/09). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

00.30 Чорноморець - Металiст 
(2012/13). Чемпiонат України.

02.15 Мiлан - Iнтер (2011/12). 
Чемпiонат Iталiї.

04.00 Александрiя - Днiпро-1. 
Чемпiонат України.
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UA:Перший
06.00 М/с «Попелюшка».
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.30, 02.30, 
05.20 Новини.

09.30 Т/с «Полдарк».
11.50, 00.30 Телепродаж.
16.15 Д/с «Дикi тварини».
17.30, 00.00, 04.25 Схеми. Корупцiя 

в деталях.
17.55 VoxCheck.
18.20 Тема дня.
19.20 Д/с «Суперчуття».
19.55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
21.25, 03.55 Перша шпальта.
22.00 Хресна Дорога за участю 

Святiшого Отця Франциска.
03.00 Т/с «Епоха честi».
04.50 #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, 04.25 «ТСН».
09.25, 10.20, 18.00 «Життя вiдомих 

людей».
11.15, 11.50, 12.20, 12.35 «Любий, ми 

переїжджаємо».
13.05 «Мiняю жiнку».
14.25 «Свiт навиворiт 9: Японiя».
15.25, 17.10 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35 «Чистоnews».
20.45, 01.40 «Лiга смiху. Дайджест».
22.20 «Вечiрнiй квартал».
00.05 Х/ф «Найвеличнiший шоумен».
03.35 «#Гуднайтшоу Валерiя Жид-

кова».
05.10 «Свiтське життя».

Iíòер
05.30, 22.00 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12.25 Х/ф «Суперзять».
14.20 «Україна вражає».
14.50, 15.40, 23.45 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 01.35 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
03.00 «П`ять смертей академiка 

Корольова».
03.50 «Чекай на мене. Україна».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Студiя Вашингтон.
04.35 Факти.

04.55 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.
10.05 Антизомбi. Дайджест.
10.55 Х/ф «У пошуках Галактики».
12.35, 13.15 Х/ф «Живим чи мерт-

вим».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.50, 16.20, 23.35 Х/ф «Краще не 

чiпати Зохана!»
17.30, 20.10 Дизель шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
22.40 «На трьох».
01.35 Х/ф «Тонка червона лiнiя».

ÑТБ
06.50 Х/ф «Дiлова жiнка».
09.00 Х/ф «Краще не буває».
11.50 СуперМама.
15.30, 18.00, 19.00 Холостяк.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
22.45 Т/с «Пограбування по-

жiночому».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.10 Вар`яти.
08.10 Дiти проти зiрок.
10.10 Х/ф «Васабi».
12.10 Х/ф «Iлюзiя обману».
14.20 Х/ф «Iлюзiя обману 2».
17.10, 19.00 Хто зверху.
21.00 Х/ф «Ред 2».
23.10 Х/ф «Полiцейський iз дит-

садка».
01.40 Служба розшуку дiтей.

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

Сьогоднi.
09.30, 05.40 Зоряний шлях.
12.30, 04.00 Реальна мiстика.
13.30 Т/с «Дочки», 1 i 2 с.
15.30 Т/с «Дочки».
18.00 Т/с «Вiдважнi».
20.10 Гучна справа.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с «Дочки-мачухи», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Дочки-мачухи».

ÍТÍ
05.00, 04.45 «Top Shop».
06.00 М/ф «Таємниця третьої пла-

нети».
07.30 М/ф «Вiй».
07.55, 16.50, 20.50 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 01.45 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Троє в човнi, якщо не 

рахувати собаки».
11.35 Т/с «Велика маленька брех-

ня».

12.50, 03.15 «Правда життя».
14.00 «Самооборона».
15.10 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
18.20 «Таємницi свiту».

19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Х/ф «Слiпий».
00.20 «Склад злочину».
01.10, 02.15 «Речовий доказ».

МЕГА
08.20, 01.30 Правда життя.
09.55, 00.20 Речовий доказ.
11.05 Свiт дикої природи.
12.05 Погляд зсередини.
13.05 Елемент.
14.05 Прокляття Че Гевари.
14.55, 17.25, 19.55 Секретнi територiї.
15.45, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.35, 21.45 Життя пiсля людей.
18.15 Особливий загiн.
19.10 Скарб.ua.
20.45 Таємнича свiтова вiйна.
22.30 Морськi гiганти.

Êаíаë «2+2»
06.00, 17.20 «Загублений свiт».
07.40 Т/с «Команда А 2».
09.20, 18.15 «Спецкор».
10.00, 18.45 «ДжеДАI».
10.35 «Помста природи».
14.00 Х/ф «Льодовиковий перiод».
15.30 Х/ф «Мiцний горiшок: Гарний 

день, аби померти».
19.15 Х/ф «Форсаж».
21.10 Х/ф «Голодний кролик ата-

кує».
23.05 Х/ф «Суперполiцейськi 2».
04.40 «Цiлком таємно-2016».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Валенсiя - Реал (2016/17). 

Чемпiонат Iспанiї.
07.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Аталанта - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 15.40 Футбол News.
10.10, 21.45 #залишайсязФутболом.
11.10 Шахтар - Байєр (2013/14). Зо-

лота колекцiя Лiги чемпiонiв.
13.00 Огляд вiвторка. Золота 

колекцiя Лiги чемпiонiв.
14.25, 17.35 Yellow.
14.40 «Суперматч» (Барселона - 

Реал). Тревел-шоу.
15.50 Реал - Рома. 1/8 фiналу 

(2007/08). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

17.45 Наполi - Аталанта. Чемпiонат 
Iталiї.

19.30 Журнал LaLiga World. 
Чемпiонат Iспанiї.

20.00 Реал - Гранада. Чемпiонат 
Iспанiї.

22.40 Арсенал - Селтiк. Плей-офф 
(2009/10). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

00.30 Металург (Д) - Кривбас 
(2012/13). Чемпiонат України.

02.15 Рома - Iнтер (2011/12). 
Чемпiонат Iталiї.

04.00 Колос - Львiв. Чемпiонат 
України. 

UA:Перший
06.00 М/с «Попелюшка».
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 02.30, 

05.30 Новини.
09.30 М/с «Книга джунглiв».
09.50 Погода.
10.00 Божественна Лiтургiя у Свято-

Михайлiвському кафедраль-
ному соборi Православної 
Церкви України та всеукраїн-
ська молитва.

12.00 Пасхальна Служба Божа та 
Апостольське Благословен-
ня для Риму i цiлого свiту 
«Urbi et Orbi» Святiшого Отця 
Франциска.

13.30 Х/ф «Святий Пилип. Я ви-
бираю рай».

17.45 Т/с «Епоха честi».
19.25 Д/с «Суперчуття».
20.30 Д/с «Свiт дикої природи».
21.20 Д/с «Дикi тварини».
22.00 Х/ф «Моя краля».
00.30 Телепродаж.
02.50 #ВУкраїнi.
03.15 Енеїда.
04.10 Сильна доля.
05.00 Бюджетники.

Êаíаë “1+1”
06.00 М/ф.
06.10, 07.05 «Життя вiдомих лю-

дей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.25, 11.45, 02.25 «Свiт навиворiт».
09.50, 10.45 «Великi випуски з Ан-

тоном Птушкiним».
14.40 «Свiт навиворiт 11: Китай».
15.40 Х/ф «Дiвчина з персиками».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос країни 10».
22.15 Х/ф «Ультиматум Борна».
00.20 Х/ф «Спадок Борна».

Iíòер
06.15 Х/ф «Максим Перепелиця».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Чудеса свiту 2».
11.00 «Орел i решка. Божевiльнi 

вихiднi».
12.00 «Орел i решка. Карантин».
12.45 «Крутiше за всiх. Краще».
14.30 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
17.00 Т/с «Погана кров».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Уотергейт: Крах Бiлого 

дому».
22.30 Х/ф «Днiпровський рубiж».
01.15 «Речдок».
02.50 «Богинi ефiру».
05.00 «Телемагазин».

ICTV
04.45 Скарб нацiї.

04.55 Еврика!
05.05 Факти.
05.30 Теорiя змови.
06.15 Антизомбi. Дайджест.
07.05 Секретний фронт. Дайджест.
07.55 Громадянська оборона.
09.35 Т/с «Вiддiл 44».
12.05, 13.00 Х/ф «Скарб Ама-

зонки».
12.45 Факти. День.
14.15 Х/ф «Джек Раян: Теорiя 

хаосу».
16.05 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна 6».
18.45 Факти тижня.
20.30 Х/ф «Примарний патруль».
22.10 Х/ф «Призначення».
23.50 Х/ф «Боєць».
01.30 Х/ф «Смертельний список».
02.55 Т/с «У полi зору».

ÑТБ
05.15 Т/с «Пограбування по-

жiночому».
07.00 Все буде смачно!
09.30 Неймовiрна правда про зiрок.
10.25 МастерШеф. Професiонали 2.
13.40 Хата на тата.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.55 Один за всiх.
21.45 Таємницi ДНК.
22.40 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
05.20 Таємний агент. Пост-шоу.
07.10 Вар`яти.
09.00 Вiд пацанки до панянки.
11.05, 12.45 Kids` Time.
11.10 М/ф «Килим-самолiт».
12.50 М/ф «Iлля Муромець i 

Соловей-Розбiйник».
14.20 М/ф «Три богатирi i Шама-

ханська цариця».
16.00 Х/ф «Морський бiй».
18 .20  Х/ф «Ковбо ї  проти 

прибульцiв».
21.00 Х/ф «Грань майбутнього».
23.10 Х/ф «Брейвен».
01.10 Зона ночi.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.30 Зоряний шлях.
09.10 Т/с «Нерiдна».
13.00 Т/с «Дочки-мачухи».
17.00 Т/с «Людина без серця», 

1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
21.00 Т/с «Людина без серця».
23.00 Т/с «Сила серця», 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Сила серця».
03.00 Х/ф «Маша i ведмiдь».
04.40 Х/ф «Срiблястий дзвiн струм-

ка».

ÍТÍ
05.45 Х/ф «Невизначена особа».
07.30 «Страх у твоєму домi».

11.10 Х/ф «Вусатий нянь».
12.35 Х/ф «На золотому ганку 

сидiли».
14.00 Х/ф «Краще раю».
17.10 Х/ф «Перегони «Гарматне 

ядро».
19.00 Х/ф «Летюча миша».
21.50 Х/ф «Слiпий».
23.40 Х/ф «Перестрiлка».
01.25 «Речовий доказ».

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.05, 01.25 Мiстична Україна.
07.50 Iсторiя українських земель.
09.20 Речовий доказ.
10.30, 22.35 Секретнi територiї.
11.20 Таємнича свiтова вiйна.
13.20 Калiгула: 1400 днiв жаху.
15.00 Свiт дикої природи.
16.00 Велетнi льодовикової ери.
18.00 Код доступу.
21.00 Невидиме навколо нас.
23.25 Елемент.
02.05 Теорiя Змови.

Êаíаë «2+2»
06.00, 08.45 «Загублений свiт».
07.40 «ДжеДАI».
13.25 Х/ф «Бог вiйни».
15.50 Х/ф «Баал, бог грози».
17.20 Х/ф «Озеро акул».
19.00 Х/ф «Парк Юрського 

перiоду».
21.15 Х/ф «Вiддача».
23.05 Х/ф «Тактична сила».
00.35 Т/с «Зустрiчна смуга».
02.50 «Облом.UA».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Атлетiк - Атлетiко (2016/17). 

Чемпiонат Iспанiї.
07.45 «Бундеслiга weekly». Чемпiонат 

Нiмеччини.
08.15 Мiлан - Iнтер (2013/14). 

Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40 Футбол News.
10.10 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.40, 22.50, 02.00 Yellow.
10.55 МЮ - Шахтар (2013/14). Зо-

лота колекцiя Лiги чемпiонiв.
12.45 Огляд вiвторка. Золота 

колекцiя Лiги чемпiонiв.
14.10 Журнал LaLiga World. 

Чемпiонат Iспанiї.
14.40, 23.10 «Суперматч» (Порту - 

Бенфiка). Тревел-шоу.
15.50 Боруссiя (Д) - Шаль-

ке (2010/11). Чемпiонат 
Нiмеччини.

17.40 Шахтар - Динамо (2016/17). 
Чемпiонат України.

19.30 Україна - Литва. Вiдбiр до 
Євро-2020.

21.20 «Великий футбол».
23.00 Топ-матч.
00.10 Iллiчiвець - Чорноморець 

(2012/13). Чемпiонат України.
02.10 Наполi - Iнтер (2011/12). 

Чемпiонат Iталiї.
04.00 Ворскла - Динамо. Чемпiонат 

України.

UA:Перший
06.00 М/с «Попелюшка».
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 02.30, 

05.30 Новини.
09.30, 03.15 Енеїда.
10.35 М/с «Книга джунглiв».
12.10, 00.30 Телепродаж.
12.45 Д/с «Це цiкаво».
13.20 Х/ф «Естер Чудова».
15.05 UA:Фольк.
16.05, 02.50 #ВУкраїнi.
17.05 Д/с «Погляд з середини».
17.40 Т/с «Епоха честi».
19.20 Д/с «Суперчуття».
20.25 Д/с «Свiт дикої природи».
21.20 Д/с «Дикi тварини».
22.00 Х/ф «Завтра».
04.10 Сильна доля.
05.00 Бюджетники.

Êаíаë “1+1”
06.15, 07.00 «Життя вiдомих лю-

дей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00, 02.45 Х/ф «Досконалi».
11.45 Х/ф «Ультиматум Борна».
13.50 Х/ф «Спадок Борна».
16.30, 21.30 «Вечiрнiй квартал».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30, 05.25 «ТСН».
20.15 «Чистоnews».
20.25, 04.40 «Українськi сенсацiї».
23.20, 00.20 «Свiтське життя».
01.10 Х/ф «Найвеличнiший шоумен».

Iíòер
06.30 «Слово Предстоятеля».
06.40 Х/ф «Мiцний горiшок».
08.00 «Шiсть соток».
09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.00, 04.55 Х/ф «Альошкине 

кохання».
12.30 Х/ф «Приборкувачка тигрiв».
14.30 Х/ф «Максим Перепелиця».
16.10 Т/с «Платня за порятунок», 

1-4 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 «Крутiше за всiх. Краще».
22.20 «Добривечiр на Iнтерi».
23 .15 Х/ф «Iгри дорослих 

дiвчаток».
01.50 «Подробицi» - «Час».
02.20 «Орел i решка. Божевiльнi 

вихiднi».
03.10 «Орел i решка. Чудеса 

свiту 2».
04.10 «Леонiд Биков. Зустрiчна 

смуга».

ICTV
05.20 Скарб нацiї.
05.30 Еврика!
05.40 Факти.
06.05 Особливостi нацiональної 

роботи.
06.55 Т/с «Вiддiл 44».
08.30 Перше, друге i компот!
09.25, 13.00 Т/с «Дiльничний з 

ДВРЗ».
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с «Нюхач».
16.55 Х/ф «Скарб Амазонки».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна 6».
21.45 Х/ф «Джек Раян: Теорiя 

хаосу».
23.35 Х/ф «Рейс».
01.50 Х/ф «Випробування вог-

нем».
03.45 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Пограбування по-

жiночому».
07.00 Все буде смачно!
09.30 Неймовiрна правда про зiрок.
10.25 Т/с «Коли ми вдома».
11.30 Х/ф «Буде страшно - 

посмiхайся».
13.15 Т/с «У кожного свiй обман».
19.00 МастерШеф. Професiонали 

2.
22.05 Хата на тата.

 Íоâий êаíаë
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.10 Вар`яти.
10.50 Хто зверху.
14.50 Х/ф «Бетховен 5».
16.20 М/ф «Добриня Микитович i 

Змiй Горинич».
17.50 М/ф «Iлля Муромець i 

Соловей-Розбiйник».
19.20 М/ф «Три богатирi i Шама-

ханська цариця».
21.00 Х/ф «Морський бiй».
23.20 Х/ф «Iнкарнацiя».
01.10 Зона ночi.
04.10 Таємний агент.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 02.45 Сьогоднi.
07.30, 05.30 Зоряний шлях.
08.50 Т/с «Iнша я».
12.50 Т/с «Секрет Майя», 1 i 2 с.
15.20 Т/с «Секрет Майя».
17.00 Т/с «Нерiдна», 1 i 2 с.
19.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Нерiдна».
23 . 00  Т/с  «Випробування 

вiрнiстю», 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02 . 15  Т/с  «Випробування 

вiрнiстю».
03.05 Реальна мiстика.

ÍТÍ
05.15 Х/ф «Дiти Дон Кiхота».
06.35 Х/ф «Вiчний поклик».
12.00 «Легенди карного розшуку».
15.35, 02.50 «Випадковий свiдок».
18.05 «Переломнi 80-тi».
19.00, 02.20 «Свiдок».

19.30 Х/ф «Вусатий нянь».
21.00 Х/ф «Перегони «Гарматне 

ядро».
22.50 Х/ф «Перестрiлка».
00.40 «Жорстокий спорт».

03.20 «Речовий доказ».
04.45 «Top Shop».

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
07.10, 01.30 Мiстична Україна.
07.55 Iсторiя українських земель.
09.25, 02.15 Речовий доказ.
10.35, 22.40 Секретнi територiї.
11.25 Таємнича свiтова вiйна.
13.25 Невидиме навколо нас.
15.00 Морськi гiганти.
18.00 Код доступу.
21.00 Калiгула: 1400 днiв жаху.
23.30 Свiт дикої природи.
00.30 Погляд зсередини.

Êаíаë «2+2»
06.00, 09.45 «Загублений свiт».
07.45 «ДжеДАI».
13.40 Х/ф «Людина президента».
15.30 Х/ф «Людина президента 2».
17.05 Х/ф «Форсаж».
19.00 Х/ф «Шакал».
21.15 Х/ф «Важка мiшень».
23.05 Х/ф «Мега-акула проти 

Меха-акули».
00.35 Х/ф «Проект Е.1337: Аль-

фа».
01.40 «Облом.UA».
04.35 «Цiлком таємно-2016».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 08.45 Топ-матч.
06.10 Севiлья - Реал (2016/17). 

Чемпiонат Iспанiї.
08.15, 22.00 «Бундеслiга weekly». 

Чемпiонат Нiмеччини.
09.05 #залишайсязФутболом.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10 «Суперматч» (Порту - 

Бенфiка). Тревел-шоу.
11.10, 21.50, 00.30 Yellow.
11.20, 13.50 «Нiч Лiги чемпiонiв: 

головний матч».
12 . 00  Шах тар  -  Сось єдад 

(2013/14). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

14.35 Огляд середи. Золота 
колекцiя Лiги чемпiонiв.

15.50 Шальке - Боруссiя (Д) 
( 2 010/11 ) .  Ч емп i она т 
Нiмеччини.

17.40 Шахтар - Динамо (2015/16). 
Чемпiонат України.

19.30 Литва - Україна. Вiдбiр до 
Євро-2020.

21.20 Журнал LaLiga World. 
Чемпiонат Iспанiї.

22 .40 Рейнджерс -  Сев iлья 
(2009/10). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

00.40 Зоря - Карпати (2012/13). 
Чемпiонат України.

02.25 Мiлан - Ювентус (2011/12). 
Чемпiонат Iталiї.

04.10 Львiв - Олiмпiк. Чемпiонат 
України.

П’яòíиця

Íедіëя

Ñóáоòа10 квітня

12 квітня

11 квітня

Програма місцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4

Поíедіëоê, 6 êâіòíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадко-

ємці дель Монте» +16 
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 
00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті 

08.00, 21.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
09.55, 22.35 Добрі традиції
14.10 Межа правди
15.10 У фокусі Європа
15.40 Shift. Життя в цифрі
17.15 Те, що любиш
17.30 TNEU news   
17.35 Про нас
19.30 Наші вітання 
21.30 Сільський календар
22.40 Х.ф.«Аліса і Шарлі» +16 
01.00 Х.ф.«Вікторія і Альберт»     
 Віâòороê, 7 êâіòíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спад-

коємці дель Монте» +16
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провінційні вісті

07.35 Сільський календар
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
09.40 «Кіндер ШОУ»
11.15 TNEU news
11.30 Єдина країна
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15, 02.30  Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Інспектори» 
17.30 Смачна мандрівка
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 У фокусі Європа
21.30 «Гал-кліп»
22.35 Х.ф.«Летючий вірус» +16
Ñереда, 8 êâіòíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадко-

ємці дель Монте» +16
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провінційні вісті

07.35 У фокусі Європа
08.30, 17.00 Машина часу
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
11.15 Shift. Життя в цифрі 
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10 Х.ф.«Все, що я бажав на 

Різдво»      
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40 Х.ф.«Кращий із чолові-

ків» +16
Чеòâер, 9 êâіòíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадко-

ємці дель Монте» +16
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провінційні вісті

07.35 Формула здоров’я
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
11.15, 21.30 Майстер-клас з 

Наталкою Фіцич

12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10 Х.ф.«Маленька Фадетта» 
15.45, 20.25 Добрі традиції      
17.30 «Гал-кліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
22 .35 Х .ф.«Переполох  

в гуртожитку» +16
П’яòíиця, 10 êâіòíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадко-

ємці дель Монте» +16
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провінційні вісті

08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.30 Кіндер клуб
10.15 Ранковий фітнес
11.15 Українські традиції
12.10, 02.30 Хіт-парад
12.30 «Гал-кліп»
14.10 Х.ф.«Легке захоплення»       
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 TNEU news
20.10 Сільський календар
20.40 Базові цифрові навички
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна
22.35 Х.ф.«В облозі» +12  
Ñóáоòа, 11 êâіòíя
06.00 Українські традиції     
07.00 Провінційні вісті
07.35 У фокусі Європа 
08.00, 19.00 Єдина країна
08.30 Завтра-сьогодні
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30, 15.00 Кіндер клуб
12.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
12.25 Х.ф.«Червона скрипка» +16 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.20 Shift. Життя в цифрі
17.00 Те, що ти любиш 
17.15, 03.00 Хіт-парад
17.50 TNEU news
18.00 Наші вітання 
20.10 Антитіла «HELLO»
22.40 Х.ф.«Ласкаво просимо 

до Коллінвуду» +16
00.10 Вікно в Америку
Íедіëя, 12 êâіòíя
06.00, 20.00 Огляд світових подій 
07.00, 12.30 Кіндер клуб
08.00, 21.30 Єдина країна
08.40 Виклик долі
09.00 Справжня ціна
09.30 Базові цифрові навички
09.45 Shift. Життя в цифрі 
10.00 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії з                                                
Архикатедрального  
Собору УГКЦ 

12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Формула здоров’я
15.30 Українські традиції
16.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
16.30 Завтра-сьогодні
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті.  

21.00, 02.30 «Гал-кліп»
22.15  Х.ф.«Крихітка Гонолу-

лу» +16  
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«В облозі» +12  

  ТТБ

Поíедіëоê, 6 êâіòíя
7.00, 8.00, 9.00, 13.30, 17.00, 

19.00, 20.30 Новини
7.05, 8.05 “Файний ранок”
9.05, 17.15 Енеїда 
11.05 Лайфхак українською
11.20 Англійська абетка Всес-

віт першосвіт
11.25 М/ф «Сандокан «
12.15 Мандруємо вдома 
12.45 Двоколісні хроніки
13.00 Діалоги
16.15 ЗміниТи
16.30 Д/с «Боротьба за ви-

живання» 
17.40 Д/ц «Дикі тварини» 
18.10 Т/с»Домашні вогнища» 
19.20, 20.50 Тема дня
19.45 #ВУКРАЇНІ 
20.15 Пліч-о-пліч 
21.20 Наші гроші 
21.50 Розсекречена історія 
22.40 Загадки чернівецьких 

атлантів
22.50 Українська читанка 

 Віâòороê, 7 êâіòíя
7.00, 8.00, 9.00, 13.30, 17.00, 

19.00, 20.30 Новини 
7.05, 8.05  “Файний ранок”
9.05, 17.15 Енеїда
11.05 Лайфхак українською
11.20 Англійська абетка Всес-

віт першосвіт
11.25 М/ф «Сандокан « 
12.15 Мандруємо вдома 
12.45 Двоколісні хроніки
13.00, 19.20, 20.50 Тема дня 
16.15 ЗміниТи
17.45 Д/ц «Дикі тварини»
18.10 Т/с»Домашні вогнища» 
19.45 Спільно 
20.15 Своя земля 
21.20 #ВУКРАЇНІ
21.50 Розсекречена історія 
22.40 Загадки чернівецьких 

атлантів
22.50 Українська читанка 

 Ñереда, 8 êâіòíя
7.00, 8.00, 9.00, 13.30, 17.00, 

19.00, 20.30 Новини 
7.05, 8.05 “Файний ранок”
10.05 Д/с «Фестивалі планет»
11.05 Лайфхак українською
11.25 М/ф «Покахонтас» 
12.15 Мандруємо вдома
12.45 Двоколісні хроніки
13.00, 19.20, 20.50 Тема дня 
16.15 ЗміниТи 
16.30 Д/с «Боротьба за виживання» 
17.40 Д/ц «Дикі тварини» 
18.10 Т/с»Домашні вогнища» 
19.45 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 StopFakeNews 
21.20 #ВУКРАЇНІ 
21.45 Розсекречена історія 
22.40 Загадки чернівецьких 

атлантів
22.50 Українська читанка 

Чеòâер, 9 êâіòíя
7.00, 8.00, 9.00, 13.30, 17.00, 

19.00, 20.30 Новини 
7.05, 8.05 “Файний ранок”
11.05 Лайфхак українською
11.15 Українська абетка.Пер-

шосвіт. 
11.20 М/ф «Покахонтас» 
12.15 Мандруємо вдома
12.45 Двоколісні хроніки
13.00, 19.20, 20.50 Тема дня 

16.30 Д/ц «Далекий близький 
космос»

17.40 Д/ц «Дикі тварини»
18.10 Т/с»Домашні вогнища» 
19.45 Наші гроші 
20.15 Своя земля
21.20 Крим .Реалії 
21.45 Розсекречена історія 
22.40 Загадки чернівецьких 

атлантів
22.50 Абетка

 П’яòíиця, 10 êâіòíя
7.00, 8.00, 9.00, 13.30, 17.00, 

19.00, 20.30 Новини 
7.05, 8.05 “Файний ранок”
9.05, 17.15 Енеїда 
11.10 Лайфхак українською
11.25 М/ф «Покахонтас» 
12.15 Мандруємо вдома
12.45, 16.15 ЗміниТи
13.00, 19.20, 20.50 Тема дня 
16.30 Д/ц «Далекий близький 

космос»
17.40 Д/ц «Дикі тварини» 
18.10 Т/с»Домашні вогнища» 
19.45 #ВУКРАЇНІ
21.20 «VoxCheck» 
21.25 Схеми. Корупція в де-

талях 
21.50 Розсекречена історія 
22.45 Загадки чернівецьких 

атлантів
22.50 Українська читанка

Ñóáоòа, 11 êâіòíя
7.00, 8.00, 9.00 Новини 
7.05 Марійчин першоствіт 
7.10 М/ф «Покахонтас»
7.35 Марійчин першоствіт
7.40 Додолики
8.05 Пліч-о-пліч
8.30 Населена земля.
9.05 Школа доступності
9.10, 16.55 Сильні
9.30 Ти і поліція 
9.55, 21.40 Бук:Маршрут 
10.10 Мандруємо вдома 
12.10 Д/ц «Двоколісні хроніки» 
12.25 Закадки чернівецьких 

атлантів
13.00, 19.00 Своя земля
13.25 Тема дня 
13.55 Т-шоу «Зворотний відлік» 
15.35 Д/ф «Заміновані ві-

рністю»
17.10 Хф «Святе сімейство» 
19.35 ВУКРАЇНІ 
20.15 Школа доступності
20.25 Сильна доля. 
21.15 Д/с «Фестивалі планет» 
22.30 Д/ц «Дикі тварини» 

 Íедіëя, 12 êâіòíя 
7.00, 8.00, 9.00 Новини 
7.05 М/ф «Покахонтас» 
8.05 Ти і поліція 
8.10 Бук:Маршрут 
8.30 Населена земля 
9.05 Школа доступності
9.55 Лайфхак українською
10.10 UA: Фольк. Спогади 
11.00 Енеїда
12.00 Мандруємо вдома 
12.10 Д/ц «Двоколісні хроніки» 
12.35 Бюджетники
13.00 Пліч-о-пліч
13.10 Крим Реалії
14.00, 20.05 #ВУКРАЇНІ
14.25 Д/п «Єпископи» 
14.50 Розсекречена історія 
16.55 Х/ф «Святе сімейство» 
18.30 Населена земля 
20.45 Сильна доля. ДАХА 

БРАХА
21.35 Концерт Євгена Хмари 

«Знамення»
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ШОКОЛАДНЕ МОРОЗИВО

ПОТРІБНО: плитка чорно-
го шоколаду, молоко - 100 мл, 
вершки (35% жирності) - 300 
мл, цукор - 50 г.

ПРИГОТУВАННЯ: розі-
грійте молоко на плиті, але не 
доводьте до кипіння. Додайте 
шоколад та цукор. Добре по-
мішуйте, поки шоколад та цу-
кор не розтануть. Дайте суміші 
остигнути. Збийте вершки мік-
сером до стану густого крему. В 
процесі збивання додайте шо-
коладно-молочну суміш та до-
бре перемішайте. Готову суміш 
викладіть у форму та поставте 
в холодильник. Кожну годину 
діставайте морозиво та ще раз 
збивайте, щоб суміш не крис-
талізувалася. Після 3-4 годин 
залиште морозиво в морозилці 
ще на годину. Після чого його 
можна подавати до столу. 

ШОКОЛАДНИЙ ФОНДАН

ПОТРІБНО: плитка чор-
ного та молочного шоколаду, 
вершкове масло - 100 г, 3 яйця 
і 2 жовтки, цукор за смаком, бо-
рошно - 1 ст. л. без гірки.

ПРИГОТУВАННЯ: розтопіть 
шоколад та вершкове масло на 
водяній бані. Перемішайте до 
однорідної маси і зніміть з вог-
ню. Перетріть яйця та жовтки з 
цукром до білої маси. Додайте 
столову ложку борошна. По-
вільно введіть шоколад в яєчну 
масу. Посипте формочки для ви-
пікання борошном або какао та 
залийте шоколадною масою. Не 
змащуйте формочки маслом, це 
не дозволить фондану підняти-

ся. Випікайте фондан в духовці 
7-10 хвилин. Коли на поверхні 
не буде блискучої плівки - фон-
дан готовий. Подавайте фондан 
теплим зі свіжими фруктами та 
листочком м’яти. 

ШОКОЛАДНІ КАПКЕЙКИ

ПОТРІБНО: вершкове масло 
- 100 г, темний шоколад - 60 г, 
какао-порошок - 70 г, пшеничне 
борошно - 120 г, сода - 1/3 ч. л., 
розпушувач - 3-4 ч. л., яйця - 2 
шт., цукор - 120 г, натуральний 
йогурт - 100 г.

Для крему: вершкове мас-
ло - 120 г, вершковий сир - 240 
г, цукрова пудра - 200 г, ваніль-
ний екстракт - 1/2 ч. л. 

ПРИГОТУВАННЯ: розто-
піть на водяній бані шоколад 
та вершкове масло. Перемішай-
те до однорідної маси. Коли 
шоколадна маса остигне, до-
дайте яйця, цукор, йогурт та 
добре вимішайте. Змішайте 
сухі інгредієнти: муку, какао, 
розпушувач та соду. Додайте 
до шоколадної маси та добре 
вимішайте. Викладіть тісто у 
спеціальні паперові формочки 
для капкейків. Випікайте у ро-
зігрітій духовці 20-30 хвилин 
при 180 градусах. Для крему 
збийте вершкове масло та сир 
міксером. Поступово додавайте 
пудру та ванільний екстракт. 
Крем має бути густим та добре 
тримати форму. Після збивання 
помістіть його в холодильник 
ще на 20 хвилин. Готові кап-
кейки прикрасьте кремом. За 
бажанням можна посипати шо-
коладом або свіжими ягодами. 

ШОКОЛАДНІ ПОНЧИКИ
ПОТРІБНО: вершкове масло 

- 100 г, борошно - 100 г, какао - 
50 г, розпушувач - 1 ч. л., цукор 
(за смаком), яйця - 2 шт., йогурт 
- 100 г.

ПРИГОТУВАННЯ: розто-
піть вершкове масло. Змішайте 
сухі інгредієнти та добре пере-
мішайте (крім цукру). Збийте 

яйця до білої піни. Додайте 
йогурт та ще раз збийте. До-
дайте розтоплене масло та до-
бре перемішайте. Суміш яєць 
та масла вилийте до борошна з 
какао. Вимішуйте лопаткою або 
руками. Тісто має бути однорід-
ним та трохи липким. Накрийте 
його харчовою плівкою та по-
ставте в холодильник на 30-40 
хвилин. Після цього дістаньте 
тісто та розкачайте. Товщина 
тіста - не менше 1 сантиметра. 
За допомогою спеціальної фор-
мочки видавіть пончики. Якщо 
у вас її немає, скористайтеся 
великою склянкою, а "діроч-
ку" зручно робити кришкою 
від звичайної пляшки з водою. 
Нагрійте в каструлі олію. Обе-
режно опускайте в олію кожен 
пончик. Важливо, щоб олія не 
закипіла, тоді пончики не зго-
рять. Смажте кожен пончик по 
1-2 хвилині з кожного боку. Піс-
ля смаження викладіть пончи-
ки на паперові рушники, вони 
вберуть зайвий жир. Розтопіть 
шоколад на водяній бані та 
змажте кожен пончик. Або роз-
ведіть воду з цукровою пудрою 
до консистенції глазурі. 

МАФІН В ЧАШЦІ 
ПОТРІБНО: 3 ст. л. борошна, 

1 ч. л. розчинної кави, 2 ст. л. 
какао-порошку, 2,5 ст. л. цукру, 
1/4 ч. л. розпушувача тіста, 2 
ст. л. молока, 1 яйце, 2 ст. л. олії, 
1/2 ч. л. ваніліну.

ПРИГОТУВАННЯ: у мис-
ці змішайте борошно, мелену 
каву, какао-порошок, цукор і 
розпушувач. Додайте моло-
ко, яйце, масло і ванілін. Зно-
ву перемішайте виделкою до 
утворення однорідної густої 
маси. Вилийте суміш у змаще-
ний маслом кухоль і поставте 
в мікрохвильовку на найвищий 
режим приблизно на 90 секунд. 
Подавати до столу можна з 
кулькою ванільного морозива.

ШОКОЛАДНИЙ ПУДИНГ
ПОТРІБНО: 400 мл молока, 

2 ст. л. цукру, 2 ст. л. какао, 2 ст. 
л. меленого лісового горіха, 2 ст. 
л. крохмалю.

ПРИГОТУВАННЯ: молоко 
підігрійте на невеликому вог-
ні, але не доводьте до кипіння. 
Зніміть каструльку з конфорки 
і додайте до молока інші інгре-
дієнти, постійно помішуючи. 
Протягом 5 хвилин збивай-

те вінчиком отриману суміш. 
Якщо горіхи цільні, можна їх 
не подрібнювати в борошно, 
а посікти гострим ножем на 
шматочки. Це додасть пудингу 
«родзинку». Поставте суміш на 
плиту і доведіть до кипіння, по-
стійно помішуючи дерев’яною 
ложкою. Коли на поверхні 
з’являться бульбашки, зніміть 
пудинг з вогню і залиште на 
кілька годин остигати. 

ШОКОЛАДНИЙ ТОРТ

ПОТРІБНО: 100 г борошна, 
100 г шоколаду, 100 г цукру, 50 
г вершкового масла, 3 яйця, 1 ч. 
л. соди, 1 банка “Нутелли”.

ПРИГОТУВАННЯ: масло і 
шоколад розтопіть і змішайте. 
Яйця збийте з цукром до одно-
рідності. У яєчну суміш всипте 
борошно, не припиняючи зби-
вати. Маса має бути пишною. 
Трохи остиглий шоколад влий-
те в борошняну суміш, пере-
мішайте, додайте гашену соду. 
Випікайте в СВЧ-печі на повній 
потужності 5 хвилин. Готовий 
корж розріжте на три частини. 
Кожен корж промажте “Нутел-
лою” і торт зверху. Можна по-
сипати тертим шоколадом для 
прикраси. 

«БРАУНІ» 
З ТЕМНИМ ШОКОЛАДОМ

ПОТРІБНО: 170 г борошна, 
320 г цукру, 175 г вершкового 
масла, 200 г чорного шоколаду, 
3 яйця.

ПРИГОТУВАННЯ: шоколад, 
масло помістіть в невелику ка-
струльку, розтопіть на водяній 
бані, постійно помішуючи, щоб 
суміш не підгоріла. Потім змі-
шайте яйця з цукром і добре 
збийте їх міксером (цукор пови-
нен повністю розчинитися). До 
отриманої яєчної маси додайте 
шоколадно-масляну суміш і пе-

ремішуйте, поступово додаючи 
борошно. Форму, в якій буде 
випікатися «Брауні», застеліть 
пергаментним папером, змас-
тіть вершковим маслом і ви-
лийте тісто. Форму помістіть в 
попередньо розігріту до 170 ° C 
духовку, випікайте півгодини.

ШОКОЛАДНИЙ МУС

ПОТРІБНО: 4 яйця, 200 г 
шоколаду, 8 ст. л. вершків, 2 ст. 
л. цукрової пудри.

ПРИГОТУВАННЯ: насампе-
ред слід добре розігріти верш-
ки і влити їх у шоколад. Якщо 
ви використовуєте плитковий 
шоколад, його треба попере-
дньо трохи подрібнити. При-
близно через 5 хвилин шоколад 
повинен розтанути, тоді його 
змішайте з вершками. Яєчні 
білки відокремте від жовтків у 
різні ємності. Жовтки збийте з 
цукровою пудрою. Білки також 
збийте до стану густої піни. Піс-
ля збивання маса повинна зна-
чно збільшитися в об’ємі. По-
тім суміш жовтків і збиті білки 
з’єднайте з шоколадом. Вмішу-
вати білки треба обережно, не 
поспішаючи. Після цього мож-
на розливати мус по порціях. 
Для більшої зручності можна 
скористатися кондитерським 
пакетом. Перед подачею мус 
обов’язково повинен постояти 
в холодильнику кілька годин.

ГОРІХОВО-
ШОКОЛАДНИЙ ТОРТ 

ПОТРІБНО: 2 плитки гірко-
го шоколаду, 200 г волоських 
горіхів, 200 г мигдалю, 125 г 
вершкового масла, 120 г цукру, 
6 яєць. 

ПРИГОТУВАННЯ: шоколад 
поламайте на великі шматки і 
подрібніть у блендері разом з 
горіхами. Цукор розітріть з мас-
лом, додайте жовтки, відділені 
від білків, а потім вже і шоколад 
з горіхами. Окремо збийте біл-
ки та з’єднайте їх з основною 
масою. Потім тісто викладіть на 
змащену маслом форму. Можна 
ще поламати трохи шоколаду 
та вдавити його в тісто. Випі-
кайте пиріг 35-40 хвилин. Він 
краще смакуватиме теплим, 
коли шоколад не затвердне по-
вністю.

Шоколад, або як його називали в давнину - "їжа богів", вчені визначили як 
найсильніший антидепресант. До того ж, рецепти десертів з шоколадом – 

досить прості у приготуванні. А оскільки зараз нам усім не завадить гарний 
настрій, ділимося рецептами страв, які точно його покращать!

рецепти 
ШОКОЛАДНИХ 
десертів

Найкращі ліки від депресії:
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ВІДПОВІДІ

Карантин - не перешкода 
для саморозвитку та 
навчання. Ряд платформ 

допоможуть провести час із 
користю, дізнатися багато 
нового та цікавого.

Українська освітня платформа 
«PROMETHEUS» - найкращі онлайн-кур-
си України та світу, відеолекції, інтерак-
тивні тести, форуми, безкоштовні серти-
фікати. Матеріали доступні цілодобово. 

COURSERA - платформа, що про-
понує сотні безкоштовних онлайн-
курсів з різних дисциплін, у разі 
успішного закінчення яких користу-
вач отримує відповідний сертифікат.

Навчальна платформа Google 
DIGITAL WORKSHOP - онлайн-курси 
з цифрового маркетингу, програму-
вання, ділового спілкування, просу-
вання в Інтернет, мистецтва публіч-
них виступів тощо. Можна пройти 
окремий модуль або весь курс.

EDERA - українська освітня плат-
форма, де зібрані курси про все - від 
підготовки до ЗНО з математики до 
основ веб-розробки. 

OPEN CULTURE - портал із понад 
1000 онлайн-курсів від світових уні-
верситетів на різну тематику різни-
ми мовами: англійською, іспанською, 
китайською.

Онлайн-платформи будуть корис-
ними як для студентів, так і для ви-
кладачів.

ПОРАДИ ВІД ТНЕУ: онлайн-платформи 
для навчання вдома

Відповідно до змін, 
запроваджених Законом 
України від 17.03.2020 р. 

№533-ІХ «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України 
та інших законів України щодо 
підтримки платників податків 
на період здійснення заходів, 
спрямованих на запобігання 
виникнення і поширення 
коронавірусної хвороби 
(COVID-19)», продовжено термін 
декларування громадянами 
своїх доходів. 

Так, громадяни та фізичні особи, 
які провадять незалежну професій-
ну діяльність, для яких встановлено 
строки подання річної податкової де-
кларації про майновий стан і доходи 
до травня, тепер мають право подати 
декларацію за звітний (податковий) 
2019 рік до 1 липня 2020 року. Остан-
ній день подання декларації - 30 черв-
ня.

Податкові зобов’язання, визначені 
у таких деклараціях, мають бути спла-
чені до 1 жовтня 2020 року.

Щодо громадян, які заявляють 
право на податкову знижку, то вони 
мають право подати декларацію за 
звітний (податковий) 2019 рік до 31 
грудня цього року.

Сектор комунікацій 
Головного управління ДПС

 у Тернопільській області. 

Термін 
подання 

декларації 
про майновий 
стан і доходи 
продовжено 

до 1 липня
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ГОРОСКОП
З 1 по 7 квітня

ОВЕН 
Щоб зрушити справу з мiсця, 

iнодi треба докласти чимало зусиль. 
Тож лише вiд вас залежать ваша 
кар’єра i престиж.

ТЕЛЕЦЬ 
Ідеальне життя у вашiй уявi - це 

спокійний плин часу в колі сім’ї й не 
менш спокійні трудові будні. Ви лю-
бите надiйнiсть і впевненiсть у за-
втрашньому дні.

БЛИЗНЮКИ 
Ви прагнете за будь-яку цiну до-

сягти успiху. Але необхідно стати 
більш організованими, навчитися 
концентруватися на своїй цілі й на-
братися сил, щоб iти до неї.

РАК 
Для вас настав період, коли мож-

на трохи відволіктися від роботи. 
Все найважче ви вже пережили, 
тому цього тижня можете дозволи-
ти собі релакс.

ЛЕВ 
Чудовий тиждень чекає левів!  

Це хороший час для активних та 
енергійних вчинків. Постарайтеся 
не переоцінити свої сили, щоб не ви-
черпати весь запас ентузіазму.

ДІВА 
Можливі різкі перепади на-

строю, бурхливі, але скороминучі 
з’ясування стосунків і бажання бути 
в центрі подій. Зберігайте спокій і 

тверезо оцінюйте ситуацію.
ТЕРЕЗИ 

У Терезів може прокинутися та-
лант робити слона з будь-якої мухи. 
Упродовж тижня у вас щоразу ви-
никатимуть роздратування через 
дрібниці. Активні вихідні підуть вам 
на користь.

СКОРПІОН 
Саме на вас лежить величезна 

відповідальність за долі близьких і 
дорогих вам людей. Основне завдан-
ня - пильно спостерігати, а при необ-
хідності допомогти словом чи ділом.

СТРІЛЕЦЬ 
Не соромтеся виявляти твор-

чість у всьому, хоч за що б ви взяли-
ся. Міняйтеся, шукайте нові шляхи 
для реалізації своїх ідей, будьте ак-
тивні.

КОЗЕРІГ 
Вам треба активно заводити 

нові знайомства, їздити, шукати 
нову інформацію. Чим більше у вас 
з’явиться друзів, тим міцнішим ви-
явиться ваше соціальне становище.

ВОДОЛІЙ 
Ви просто зобов’язанi кинути всi 

сили на зміцнення сім’ї. Використо-
вуйте будь-яку можливість для спіл-
кування з близькими, не скупіться 
на прояв почуттів, робіть подарунки.

РИБИ 
Вам краще побути на самотi. Це 

не означає, що треба повністю віді-
йти від справ і звести до мінімуму зу-
стрічі. Більше часу приділяйте своїй 
душі, розкриваючи її багатства.

 З щасливим днем в житті вітаєм,
А Вашій донечці бажаєм
Рости здоровою, красивою,
А головне — дуже щасливою!
Хай крихітка тривог не знає,
Підтримку Вашу відчуває,
Хай перешкод в її житті не буде,
І завжди поруч будуть рідні люди!
Зросте принцеса дуже стрімко

І скаже своє перше слово.
Хай дівчинка сміється дзвінко,
І в неї буде все чудово!
Тож бажаєм, щоб маленька
Мала долю золоту.
Щоб була з усіх найкраща,
Надихала всю сім’ю!

З повагою – жіночий 
колектив ФГ «Садком»

Вітаємо!
Любого синочка, турботливого 

братика, доброго внука та 
правнука, чудового похресника

Олексія Гушпета
з с. Вікнини на Збаражчині

 з 10-річним ювілеєм і днем ангела!
Любий наш хлопчику, 
нехай для Тебе сонце світить
І квіти ніжності цвітуть,
Хай у добрі, достатку й мирі
Усі роки Твої пройдуть.
Бажаєм успіхів в навчанні,
І перемог в усіх змаганнях,
Пригод веселих, подій лиш гарних,
Багато світлих днів безхмарних.
 Нехай Тебе підтримують батьки,
І поруч будуть вірні, щирі друзі.
Перемагай усі свої страхи,
Життя хай буде в кольорових смугах!
Нехай Господь здоров’я посилає,
 Від тривог і зла завжди охороняє!
Хай для Тебе буде гарна кожна днина,
Дорогий синочку, будь завжди щасливим!

З любов’ю – мама Оксана, тато Руслан, братик 
Андрій, сестричка Таня, дідусь Григорій, бабуся Ольга, 

прадідусь Філімон з сім’єю, хресний Михайло і хресна 
Наталя з сім’ями. 

Вітаємо! 
Класного похресника, братика, внука, 

правнука
Олексія Гушпета  

з 10-річним ювілеєм і днем ангела!
У День народження Твій
 Ми з Тобою радієм 
І сердечно бажаєм, 
Щоб збулись Твої мрії.
Щоб пливло Тобі щастя з роси і води,
Щоб ніде і ніколи не знав Ти біди.
Будь успішним та щасливим,
Хай всміхнеться майбуття,
Безліч радісних подій
Подарує хай життя!

Ще удачі та уміння,
Першим будь, перемагай,
Сили духу та терпіння
Ти ніколи не втрачай.
Будь здоровим і веселим,
Досягни скоріш мети,
З гумором та оптимізмом
Лиш вперед бажаєм йти.
Вір у свої власні сили,
Май міцні надійні крила!

З любов’ю – хресний тато Віктор, тьотя Оксана, сестрички 
Юля і Єва, братик Саша, бабуся Маруся, прабабуся Надія і вся 

велика родина. 

Вітаємо!
Хорошу людину, чарівну жінку

Раїсу Гаврилюк 
з Вікнин на Збаражчині

з Днем народження!
Минули наче мить, десятки літ,
Вони – як дощик 

по тоненькій шибці,
Вони – як ніжний яблуневий цвіт,
Вони – як тонкі струни
                             в першій скрипці.
Нехай той цвіт повік не обліта,
Нехай струна співає, а не рветься,
Хай доля не скупиться на літа,
Хай Божа благодать панує в серці.
Хай доля шле шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
І ще побажаєм Тобі наостанок:
Хай буде веселим кожнісінький ранок!

З повагою – друзі Марія та Василь.

Вітаємо! 
Наталю і Миколу Костюків

із с. Вікнини Збаразького району
з народженням донечки!

Вітаємо!
Гарну людину, 
щиру подругу

Ганну 
Григорівну 

Шпиру
з с. Великі 

Вікнини 
Збаразького 

району
з Днем 

народження!
Шумлять літа, мов на вітрах тополі,
А в тих літах і сонце, і дощі,
Ми Тобі бажаєм, щоб було доволі
І щастя, й спокою, й веселощів в житті.
Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Хай у роботі ладиться усе,
За гарні справи хай шанують люди,
У дім хай доля затишок несе.
Тож хай привітно всміхається небо,
Бажаємо всього, чого тільки треба.
Міцного здоров’я і теплого сонця,
Хай стукає радість у кожне віконце!  
Статків усяких, хліб і до хліба
Господь хай дарує на многії літа!

 З повагою – подруги із Малих Вікнин.

Вітаю!
Кохану дівчину

Олесю Гаврищук 
з Кременця

з Днем народження!
Твій День народження прийшов, 
А це таке важливе свято!
Нехай несе він радість, і любов,
І щирих привітань багато!
Зорю найкращу з усіх зір
І квітів шелест, й пісню ночі,
В свою удачу Ти повір – 
І матимеш усе, що хочеш. 
Хай сонце надії в літа молодії,
Несе Тобі світло й тепло,
Хай збудуться мрії і сни голубії,
А щастя щоб вічним було.
Хай віра, надія, любов із Тобою
Крокують у кожній хвилині життя.
Ласки від Бога, добра від людей
На многії і благії літа! 

З любов’ю – твій Андрій.

Вітаємо!
Дорогу сваху, люблячу 

маму
Віру Карпівну Борсук

із с. Котюжини 
Збаразького району
з Днем народження!

Нехай береже 
Вас Матінка Пречиста 

Господь дає здоров'я 
                                   на щодень,
Бо це в житті для всіх найважливіше,
А ще - турбота щира від людей.
Нехай квітує в серці радість тепла
І добрий ангел обніма крильми,
Хай доля посилає все, що треба,
Хай очі не туманяться слізьми.
Нехай благословення Боже буде
Дороговказом світлим на путі,
Та лиш хороші, добросердні люди
Постійно зустрічаються в житті!

З повагою – невістка Ліля та сваха 
Феодосія Гусарчук з Вікнин.

Вітаємо!
Дорогого батька, люблячого 

дідуся 
Олексія Павловича 

Онищука 
з Борщова з Днем ангела!

Спасибі Вам, рідний, 
що живете на світі,

За лагідне серце,за очі привітні,
За руки такі роботящі й невтомні,
За душу чутливу, що завжди пригорне.
Нехай Вам здоров’я Господь посилає,
Нехай Вам шлях благодать осяває.
Живіть іще довго, рідненький на світі,
І будемо всі ми любов’ю зігріті!
Хай Бог милосердний з високого неба
Пошле Вам усе, чого тільки треба!
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і многії літа!

З любов’ю – сини Олег, Василь, 
дочки Ангеліна, Валентина 

з сім’ями та онуки.

Вітаємо!
Любу донечку, 

найкращу сестричку
Наталю Гаврилюк
з Вікнин Збаразького 

району
з Днем народження!

Усі найкращі побажання
Сьогодні — в Твою честь:
Натхнення, успіхів, 
                                кохання,
Чудових перехресть,
Сміливих планів, мрій здійснення,
Щодня родинного тепла.
Щоби здоров’я й довголіття
В долонях доля піднесла!
Краса і молодість хай будуть вічні,
І кожна мить приносить позитив.
Нехай не буде смутку на обличчі,
У день народження — мільйон 
 чарівних слів!
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і многії літа!


