
8 квітня - ясно, без опа-
дів, температура повітря 
вночі 1-3, вдень 17-20 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 6.40, 
захід - 20.00. Повний місяць. 

9 квітня - ясно, без опа-
дів, температура повітря 
вночі 5-8, вдень 17-21 градус 
тепла. Схід сонця - 6.37, захід 
- 20.02. 

10 квітня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-

ратура повітря 
вночі 3-7, вдень 
10-13 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.35, захід - 20.03. 

11 квітня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 1-3, 
вдень 10-14 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.33, захід - 20.05. 

12 квітня - ясно, без опа-
дів, температура повітря 
вночі 3-4, вдень 12-15 гра-

дусів тепла. Схід сонця - 6.31, 
захід - 20.07. 

13 квітня - хмарно, мож-
ливий дощ, температура по-
вітря вночі 5-7, вдень 15-18 
градусів тепла. Схід сонця - 
6.29, захід - 20.08. 

14 квітня - хмарно з про-
ясненням, можливий дощ, 
температура повітря вночі 
1-2, вдень 4-7 градусів те-
пла. Схід сонця - 6.27, захід 
- 20.09. 

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.
10 місяців - 264 грн. 30 коп.

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому 

відділенні або у листонош

індекс - 68710

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Незалежний громадсько-політичний тижневик Тернопілля | Заснований у червні 2013 року | індекс - 68710
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Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

6-7 стор.10 стор.

Лише за перший день в умовах жорстких 
обмежень поліцейські склали 192 відповідні 
адмінпротоколи. Найбільше - у Дніпропетровській, 

Одеській, Львівській областях і в Києві. 14 порушників 
карантину затримали поліцейські у Тернопільській 
області. Усім їм інкримінують ст.44-3 (порушення правил 
щодо карантину людей) КУпАП. Розмір штрафу вражає 
- від 17 до 34 тисяч гривень (для прикладу, за водіння 
авто в нетверезому стані, якщо це перше таке порушення 
протягом року, передбачено 10 тисяч 200 гривень 
штрафу).

- На Тернопільщині найбільше порушень поліцейські зафіксу-
вали в обласному центрі та Заліщиках. Переважно це  відвідування 
парків, скверів та дитячих майданчиків. Також умови самоізоляції 
порушив мешканець Борщівського району, котрий нещодавно по-
вернувся з-за кордону, - розповіли в обласному управлінні поліції.

У переліку обмежень, до речі, немає відвідування храмів, хоча 
масові та релігійні дійства на час карантину заборонені. Цього ві-
вторка християни відзначали свято Благовіщення. Тернопільські 
поліцейські відзвітували, що вірянам, котрі прийшли на молебень 
до храмів, роздавали захисні маски. Водночас деякі церкви пере-
ходять у режим онлайн. У вихідні Києво-Печерська лавра повідо-
мила, що буде здійснювати богослужіння в закритому режимі (з 
трансляцією в Інтернеті), а міський голова Києва Віталій Кличко 
розповів, що в лаврі зафіксували чотири випадки коронавірусу.

Щодня до роботи в умовах карантину залучається близько 22 
тисяч правоохоронців, зокрема і військовослужбовці Нацгвардії. 
До речі, у Збройних силах померла перша людина із підтвердже-
ним діагнозом COVID-19. Повідомляється, що померла жінка – пра-
цівниця ЗСУ однієї з військових частин з Івано-Франківської облас-
ті.

Загалом в Україні коронавірус зареєстрували в усіх областях, за 
винятком Миколаївської. Цей "феномен" будуть розслідувати, чи 
це справді так, розповів Віктор Ляшко, заступник міністра охорони 
здоров'я.

Станом на ранок вівторка кількість випадків коронавірусної 
хвороби в Україні збільшилась на 143 і досягла 1462. Серед нових 
хворих 32 - це медики. Сім людей з цих 143-х перебували у кри-
тичному стані. З усіх хворих 54% - це жінки. Всього в українських 
лікарнях перебувають близько 700 людей з коронавірусом. Кіль-
кість померлих, у яких діагностували COVID-19, на ранок 6 квітня 
зросла до 45-ти людей. Водночас вже 28 хворих одужали. У 521 лю-
дини в Україні зараз підозрюють коронавірус.

Тернопільська область - серед трійки областей, де на цей час 
виявили найбільше таких хворих. Перше місце в коронавірусному 
рейтингу - у Києва, друге - у Чернівецької області. Багато випадків 
зафіксували також на Івано-Франківщині. 

Детальніше про ситуацію - на 2 стор.

ЧЕТВЕРТИЙ ТИЖДЕНЬ 
КАРАНТИНУ: 

Сьогодні ми вийшли на 12 сторінках. 
Багато редакційних матеріалів, 
інформації залишилися цього тижня 

неопублікованими. А значить, не дійшли 
до вас, дорогі наші читачі. Ми щиро віримо: 
скоро усе закінчиться. 

Небезпечна хвороба, що відправила українців на 
карантин, забудеться, як страшний сон. І ми будемо 
зустрічатися з вами на днях передплатника, під час 

цікавих подій, котрі відбуватимуться у ваших селах чи 
містах. Ми завжди раді зустрічатися з вами у редакції, 
адже ви приходите до нас із свіжими ідеями, розпо-
відями про щось неординарне, про гарних людей. Та 
поки що ситуація тривожна і фінансово нестабільна. 
У зв’язку з карантинними заходами у нашої газети, 
як, власне, і в решти періодичних видань, суттєво 
знизилася кількість реклами, а значить, ці надходжен-
ня коштів. Під час карантину зачинені й кіоски для 
продажу преси, що теж впливає на фінансову складову. 

Тепер «Наш ДЕНЬ» отримують лише передплатники 
видання. Також придбати газету можна у відділеннях 
«Укрпошти». 

Тож дякуємо за розуміння і підтримку! І невдо-
взі будемо приходити у ваші домівки знову на 20-24 
сторінках – з улюбленими рубриками, новими публі-
каціями, світлинами. А головне – з вірою і любов’ю! 
Бережіть себе! Будьте здорові ви, рідні та близькі вам 
люди! Все буде добре!

З повагою – колектив «Нашого ДНЯ»

ШТРАФИ 
від 17 до 34 

тисяч гривень
З понеділка й щонайменше до 24 квітня 
в Україні посилили карантинні заходи й 

відповідальність за їх порушення

Дякуємо за розуміння і підтримку

ВІТАМІНИ 
З ВУЛИКА СОРОК РОКІВ 

тому…

ВИ МОЖЕТЕ ЇМ ДОПОМОГТИ! ЗАЛИШАЙТЕСЯ ВДОМА, ДОТРИМУЙТЕСЯ 
КАРАНТИНУ, ПРАВИЛ САМОІЗОЛЯЦІЇ. ВРЯТУЙТЕ ЖИТТЯ.

На фото: медики інфекційного відділення 
Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги
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Станом на вівторок 
7 квітня на 
Тернопільщині 

виявили 168 хворих 
на COVID-19. Такі дані 
оприлюднив обласний 
лабораторний центр. 
3 людини померли, 32 
випадки залишаються 
під підозрою.

Найбільше діагностованих 
хворих у Монастирському ра-
йоні - 112 (1 – летальний). 18 
– жителі Заліщицького райо-
ну (1– летальний), 13 – Козів-
ського району (1 – летальний). 
9 хворих - мешканці  Тернопо-
ля, 7 – Кременецького району, 
по 3 – Бучацького і Підгаєць-
кого районів, по 1 –Тернопіль-
ського, Бережанського і Збо-

рівського районів. 
- Загалом станом на 10 го-

дину 7 квітня у лікарнях Тер-
нополя перебувало 13 хворих 
на COVID-19. У Тернопіль-
ській лікарні швидкої допо-
моги перебувало 8 хворих на 
COVID-19. Ще у 4 пацієнтів під-
озрюють коронавірус. У Тер-
нопільській міській дитячій 
лікарні перебувало 5 пацієн-
тів з підтвердженим COVID-19. 
Троє з них – діти. Загалом з 
лікарні вже виписали 5 дітей і 
3 дорослих. 6 тернополян - на 
амбулаторному лікуванні. Та-
кож у Тернопільській міській 
лікарні №3 на ізоляції пере-
буває 5 тернополян, контак-
тних з хворими на COVID-19. 
На самоізоляції перебуває 493 
тернополян, - повідомили в 

Тернопільському штабі для 
боротьби з коронавірусом.

У понеділок від недуги по-
мер 57-річний священник із 
Заліщиків, котрий перший в 
області отримав позитивний 
тест на COVID-19. Пацієнт 
проходив лікування в Тер-
нопільській лікарні швидкої 
допомоги. В останні дні його 
стан погіршився і він був під-
ключений до  апарату штучної 
вентиляції легень, проте вря-
тувати чоловіка не вдалося.

Розповсюдження захворю-
вання, як  припускають, могло 
розпочатися з похорону свя-
щеннослужителя  в одному з 
сіл Заліщицького району,  де 
серед інших був присутній 
священник із  райцентру. Пер-
шим, хто помер від COVID-19 
на Тернопільщині, був 68-річ-
ний житель Монастирисько-
го району, котрий теж був на 
цьому похороні. 

Як розповіли в обласному 
відділенні Нацполіції, після 
першого випадку інфікуван-
ня на самоізоляції перебував 
житловий п’ятиповерховий 
будинок в райцентрі, де меш-
кав померлий священник. 

- Згодом ще один  священ-
нослужитель із Заліщицького 
району, котрий контактував із 
померлим отцем, отримав по-
зитивний результат на COVID 
-19. Хворими виявилися  двоє 
його онуків. Зараз уся роди-
на перебуває на самоізоляції. 
Поліцейські встановили, що 
померлий тісно контактував 
із ще одним священником із 
Заліщиків. На щастя, в того не 
виявлено інфекції, проте він 
та його родина теж перебува-
ли на самоізоляції, - повідоми-
ли у відомстві. 

Продовжують виявляти 
коронавірусну хворобу в ліка-
рів. У Тернопільській області у 

44 медичних працівників під-
твердили COVID-19, 35 з них 
– медики Монастириського 
району.

Також коронавірус під-
твердили у двох медиків Тер-
нопільської обласної універ-
ситетської лікарні. За даними 
епідрозслідування, вони кон-
тактували із хворою на коро-
навірус пацієнткою з Бучаць-
кого району. 

- Жінку перевели в ін-
фекційне відділення Терно-
пільської лікарні швидкої 
допомоги. Далі обстежили 
44 контактних з нею людей, - 
розповіли у Тернопільському 
штабі для боротьби з корона-
вірусом. 

Серед хворих медиків - 
24-річний лікар-інтерн з Тер-
нопільської університетської 
лікарні. Він зараз – на амбула-
торному лікуванні.

НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ – 
168 ХВОРИХ НА КОРОНАВІРУС

Занедужали двоє медиків 
університетської лікарні

2 квітня Кабмін ухвалив 
постанову, якою посилив 
попередні правила і 

заборони карантину. Нові жорсткі 
обмеження діють з понеділка. 
На вулицю не можна виходити 
без документів, а в громадських 
місцях запроваджено "масковий 
режим". Літніх людей зобов’язали 
сидіти вдома, а гуляти в парках 
заборонили, виняток - вигул 
собаки. На українських сайтах 
вже з’явилися оголошення з 
пропозицією здати чотирилапого в 
оренду на час карантину. 

ОСНОВНІ ЗАБОРОНИ:
знаходження в громадських місцях без 

засобів індивідуального захисту (маска, 
респіратор, в т.ч. виготовлені самостійно);

переміщення по вулиці групою більше 
2 осіб, за винятком супроводу дітей або 
службової необхідності;

особам до 14 років заборонено перебу-
вати в громадських місцях без супроводу 
батьків, опікунів або повнолітніх родичів;

перебування на вулиці без документів, 
що засвідчують особу;

відвідування спортивних і дитячих 
майданчиків;

відвідування парків, скверів, зон відпо-
чинку, лісопаркових, прибережних зон, за 
винятком необхідності вигулу домашніх 
тварин однією людиною;

відвідування установ паліативної допо-
моги, органів соцзахисту населення;

відвідування навчальних закладів;
проведення будь-яких масових заходів 

(культурних, спортивних, релігійних, гро-
мадських), за винятком заходів для забез-
печення роботи органів влади.

ХТО ПОВИНЕН БУТИ 
НА САМОІЗОЛЯЦІЇ

На самоізоляції необхідно перебувати 
контактним особам людини з підтвердже-
ним діагнозом COVID-19; особам із під-
озрою на коронавірус або інфікованим із 
легкою формою захворювання, які не по-
требують госпіталізації.

Крім того, уряд наказав дотримувати-
ся режиму самоізоляції всім пенсіонерам, 
старшим за 60 років, крім осіб, які беруть 
участь у запобіганні епідемії або забезпе-
чують роботу об'єктів критичної інфра-
структури.

Громадяни, які потребують самоізоля-
ції, повинні надати контактні дані, інфор-
мацію про місце перебування і повідомити 
про можливість догляду за ними на період 
ізоляції.

Усі ці відомості планують вносити до 
Єдиного державного веб-порталу елек-
тронних послуг. Дані можна також надати 
самостійно через спеціальний мобільний 
додаток.

Особам, які заявили про неможливість 
забезпечення турботи про них на період 
самоізоляції, дозволили відвідувати мага-
зини й аптеки на відстані не більше 2 км 
від дому, за умови використання засобів 
індивідуального захисту.

Згідно з постановою Кабміну, одино-
ким громадянам похилого віку та особам з 
інвалідністю, які перебувають на самоізо-
ляції, має бути наданий необхідний супро-
від від органів соцзахисту.

ПРИЇХАВ З-ЗА КОРДОНУ - ДВА ТИЖНІ 
ВДОМА 

Також відтепер усі громадяни, які по-
вертаються з-за кордону (в т.ч. прибувають 
з ОРДЛО і Криму) зобов'язані пройти об-

сервацію протягом 2 тижнів у місці, визна-
ченому органами влади.

Вимога про необхідність обсервації не 
поширюється на дипломатів, представни-
ків міжнародних організацій, водіїв ван-
тажних авто, членів авіаційних і морських 
екіпажів у разі відсутності у них підозри на 
інфікування COVID-19.

ДО ТЕРНОПОЛЯ  - 
ЧЕРЕЗ БЛОКПОСТ

З 6 квітня Кабмін ухвалив ввести осо-
бливий режим в'їзду і виїзду на територію 
областей з установкою пропускних пунк-
тів. На них буде проводитися температур-
ний скринінг всіх водіїв і пасажирів тран-
спортних засобів.

У разі погіршення ситуації з поширен-
ням коронавірусу місцеві органи влади на-
діляються повноваженнями обмежувати 
сполучення між областями.

На час карантину зберігається заборо-
на на роботу метрополітенів, залізничні 
перевезення, міжміське автобусне сполу-
чення.

Такі блокпости є і при в’їзді в міста, зо-
крема до Тернополя. Загалом в області є 14 
постів. У Тернополі діють чотири -  з черні-
вецького, кременецького, бережанського 
та хмельницького напрямків. Першочерго-
во зупиняють іногородні номера, вантаж-
ний транспорт, буси і, вибірково, автомобі-
лі на тернопільських номерах.

КАФЕ ДОЗВОЛИЛИ, 
АЛЕ БЕЗ ВІДВІДУВАЧІВ 

В Україні продовжує діяти обмеження 
на роботу розважальних і торговельних 
центрів, фітнес-клубів, салонів краси, маса-
жу, перукарень, культурних закладів, кіно-
театрів.

Ресторани, бари, кафе та інші заклади 
громадського харчування можуть працю-
вати без прийому відвідувачів. Допускаєть-
ся організація адресної доставки продукції.

Від 17 до 34 тисяч гривень штрафу пе-
редбачає недотримання статті 44-3 КУпАП 
(порушення правил карантину людей). За 
недотримання режимів обсервації і само-
ізоляції передбачена не лише адміністра-
тивна відповідальність у вигляді штрафу, а 
й кримінальна. 

НОВІ КАРАНТИННІ ОБМЕЖЕННЯ 
АБО ДЕ ВЗЯТИ СОБАКУ НАПРОКАТ
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ТРУДОВИЙ СТАЖ – 
62 (!) РОКИ

Іван Стецюк народився у селі 
Шушківці на Лановеччині. На-
вчався до сьомого класу у Біло-
зірці. 

- Взимку їздив у школу на ли-
жах і дуже полюбив їх, - пригадує 
Іван Григорович. -  Їх подарував 
мені тато. Після так званого ви-
зволення російськими війська-
ми Західної України на кордоні, 
що був неподалік Білозірки, по-
ляки залишили багато різного 
добра. Люди розбирали все, а 
тато взяв мені лижі, якими у ті 
часи користувалися прикордон-
ники. Після закінчення сьомого 
класу, аби продовжити шкільну 
освіту, потрібно було переходи-
ти в  школу на Хмельниччині, 
винаймати там житло, а змоги 
такої не було. Тому я вступив 
у гірничо-промислову школу в 
селі Макіївка на Донеччині. Піс-
ля її закінчення два роки працю-
вав в шахті. Далі мене забрали в 
армію. 

Саме під час військової служ-
би у нашого ювіляра і виявили 
спортивні здібності та перевели 
у спортивну роту – там він за-
ймався лижами, легкою атлети-
кою, брав участь у змаганнях. 
Тому після закінчення строкової 
служби командир частини, який 
добре знав про здібності хлопця, 
дав Івану Григоровичу цільове 
направлення на навчання у Іва-
но-Франківський педагогічний 
технікум фізичної культури.

- Я повчився лише місяць і пе-
ревівся на заочне, - зі сльозами 
на очах згадує той важкий період 
у житті чоловік. – Мама померла, 
а батько повернувся з фронту ін-
валідом, тож йому потрібна була 
допомога. Я повернувся додому і 
пішов на роботу у Білозірківську 
школу вчителем фізкультури. 
Уявляєте, тоді ще навіть не було 
Лановецького району. Ми на-
лежали до Збаразького. Згодом 
закінчив Тернопільський педа-
гогічний університет. Я пропра-
цював у Білозірці аж до пенсії 
– 37 років, а всього маю 62 роки 
трудового стажу. 

НАЙБІЛЬШЕ ЩАСТЯ –
 ВЕЛИКА РОДИНА

Відсвяткував 80-літній ювілей 
Іван Григорович у колі рідних і 
близьких . Зізнається, більшого 
щастя і не треба. Подарували 
йому на ювілей оригінальний 
тематичний торт з лижами, мі-
шенню і різною спортивною 
атрибутикою. 

Підтримкою і опорою пана Іва-
на є дружина Марія, діти Лариса 
на Григорій, зять Володимир, 
невістка Наталя. Пишається 
ювіляр онуками Марією, Рома-
ном, Андрієм, Віталієм, Оленою, 
а також правнуками Данилком, 
Марком, Михайликом, Устим-
ком. Спорт у родині люблять і 
шанують. Невістка Наталя зараз 
викладає фізкультуру у Біло-
зірській школі, син Григорій – у 
Іванковецькій, він кандидат у 
майстри спорту, готує учнів на 
районні та обласні змагання з 
тенісу. Онучки Марія Віценто-
вич та Олена Стецюк були при-
зерками чемпіонату України, 
мають звання кандидатів у май-
стри спорту. 

«ВІН ОДИН З  
КРАЩИХ ТРЕНЕРІВ-

СЕЛЕКЦІОНЕРІВ НЕ ЛИШЕ 
НА ЛАНОВЕЧЧИНІ, А Й В 

УКРАЇНІ»
Іван Стецюк уміє розпізнавати 

таланти. Завдяки йому кілька 
поколінь дітей Лановеччини 
здобували віру в себе і отриму-
вали медалі всеукраїнського та 
світового масштабу. 

Одна з його найвідоміших ви-
хованок - Ольга Стефанишина 
(Бабовал) – уродженка села 
Пахиня Лановецького району, 
майстер спорту України, рекор-
дсменка світу з легкої атлетики, 
вихованці Великокуськовецької 
школи Крук Сергій – чемпіон 
України із стрибків у довжину, 
майстер спорту України, призер 
чемпіонату Європи та Бригадир 
Руслан – майстер спорту з біат-
лону, член національної збір-
ної України з біатлону, учасник 
Всеукраїнських і міжнародних 
змагань з біатлону, Возняк Ан-
дрій з села Ванжулів – майстер 
спорту з біатлону, триразовий 
чемпіон Європи, учасник Всес-
вітньої універсіади студентів 
в Китаї. Також Іван Стецюк ви-
ховав 17 кандидатів у майстри 
спорту із різних куточків Лано-
веччини. Сьогодні тішать його 
своїми успіхами наймолодші 
вихованці, вихованці Тернопіль-
ської обласної дитячо-юнацької 
спортивної школи із зимових 
видів спорту – дворазовий чем-
піон України Денис Драбик та 
призерка чемпіонату України 
Іванка Драбик з Москалівки, 
чемпіонка України Діана Смолій 
з Великих Куськівців. 

- Іван Григорович є одним з 
кращих тренерів-селекціонерів, 
пошуковців юних талантів в 
Україні, - розповідає Володимир 
Приймак, директор Тернопіль-
ської обласної дитячо-юнацької 
спортивної школи із зимових 

видів спорту. – На теренах Лано-
вецького району він багато ро-
ків відбирав і сьогодні відбирає 
серед учнівської молоді талано-
витих дітей і займається з ними 
біатлоном та легкою атлетикою. 
Далі передає тренерам збірної 
області та України для подаль-
шого зростання їх майстерності. 
За роки своєї роботи він здобув 
авторитет перед посадовцями 
Лановеччини, повагу у батьків 
своїх вихованців та всіх жите-
лів краю. Він завжди турбується 
про дітей, допомагає вирішува-
ти проблеми та долати трудно-
щі.  Ми щиро вітаємо Івана Гри-
горовича з ювілеєм, дякуємо за 
його роботу і бажаємо йому ви-
ховати ще не одного чемпіона, 
щоб наша школа пишалася його 
учнями з Лановеччини. Він є для 
нас прикладом відданого, до-
бросовісного, чесного професій-
ного тренера, який дуже любить 
свою роботу. Дякуємо за роки, 
які він провів у нашій школі, за 
те, що ділиться досвідом, гуртує 
молодь і заряджає нас усіх своїм 
позитивом та оптимізмом. 

«РАДІЮ, ЩО ПРОЖИВ ЖИТ-
ТЯ НЕ ПРОСТО ТАК, ЩО ПІСЛЯ 
МЕНЕ ЗАЛИШИТЬСЯ СЛІД…»
Іван Григорович із захоплен-

ням розповідає про своїх вихо-

ванців, показує їх фото, бережно 
розкладає медалі, різні відзна-
ки, грамоти, публікації в газетах. 
Розповідає про свої нагороди, 
якими найбільше пишається, 
адже він відмінник освіти, неза-
баром очікує звання заслужено-
го працівника фізичної культу-
ри і спорту України. «Радію, що 
я прожив життя не просто так, 
що після мене залишиться слід, 
що мене пам’ятатимуть», - з не-
прихованою щирістю, якось так 
щемливо каже він. 

Іван Григорович не любить 
говорити про труднощі і про-
блеми, він із запалом розповідає 
про особливості своєї роботи, 
про те, що насамперед у трену-
ваннях важливі природні дані, 
цілеспрямованість і вмотиво-
ваність, наполеглива щоденна 
праця, а ще - знайти ключ до 
серця дитини, особливий підхід 
до кожного. 

КОЛЕКТИВ «НАШОГО ДНЯ» 
ЩИРО ВІТАЄ ІВАНА ГРИГОРО-
ВИЧА З 80-ЛІТТЯМ ТА ВІД УСІЄЇ 
ДУЖЕ ЗИЧИТЬ БАГАТО ЩАСТЯ, 
РАДОСТІ, МІЦНОГО ЗДОРОВ’Я, 
НАСНАГИ ТА ПЕРЕМОГ ВІД 
УЧНІВ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ВСІХ 
ЗАДУМІВ! ПИШАЄМОСЯ ВАМИ!

Юля ТОМЧИШИН. 

«ДУЖЕ ВАЖЛИВО НЕ ЛИШЕ 
РОЗПІЗНАТИ ТАЛАНТ, 

А Й НАЙТИ КЛЮЧ ДО СЕРЦЯ ДИТИНИ»
Унікальний тренер Іван Стецюк з села Білозірка 

Лановецького району відсвяткував 80-річний ювілей
Худорлявий, підтягнутий та усміхнений зустрічає мене на подвір’ї школи у 

Москалівці Іван Григорович. Саме на базі цього закладу протягом останніх 
років він займається зі своїми вихованцями - учнями Тернопільської обласної 

дитячо-юнацької спортивної школи із зимових видів спорту. Він з любов’ю розповідає 
про своїх спортсменів, їх досягнення, добре пам’ятає перше знайомство з кожним і 
спільний шлях до успіху. Зізнається, аби добратися на роботу з рідної Білозірки, не 
завжди користується транспортом. Часто пробігає кількакілометрову відстань  – у 
такий спосіб підтримує спортивну форму. Іван Стецюк переконаний: залишаєшся 
вчителем фізкультури, тренером доти, доки кожну вправу можеш сам показати своїм 
учням. Йому це легко вдається і у 80! І тут немає таємниць, адже жодним цифрам та 
віку не підвладні любов до життя, своєї роботи та неймовірний життєвий оптимізм. 

Особистість
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Із зовнішньої сторони 
піст полягає в тому, що 
ми обмежуємо себе в 

їжі, відмовляємось цілком 
від багатьох різновидів 
її, що витончують смак і 
обтяжують тіло. В ці дні 
в храмах чути покаянні, 
сумні наспіви. Довшими 
стають відправи. Частішими 
– поклони, меншає світла, 
з ікон знімаються ясні 
прикраси. Все це, здавалося 
б, повинно стомлювати 
тіло і пригнічувати настрій 
людини. І для тих, хто 
не зрозумів духовного 
змісту посту, він завжди 
обтяжливий. Необхідно 
зважити на внутрішній зміст 
посту, зрозуміти його високу 
духовну мету, усвідомити 
користь, яку піст подає душі. 
І тоді полюбимо його, тоді 
він стане бажаним подвигом, 
що подає радість і втіху.

Справа в тому, що піст тілесний 
сприяє посту духовному. Святий 
Іван Золотоустий говорить: «Хто 
обмежує піст самим стримуванням 
від їжі, той дуже безчестить його. 
Не тільки уста мають постити, ні, 
нехай постують і око, і слух, і руки, і 
ноги, і все наше тіло». Отже, справ-
жній піст є духовний і полягає в 
утримуванні від гріха, в обмеженні 
наших порочних прагнень.

Чого варте те, що людина бо-

ятиметься з’їсти щось скоромне, 
але гнівом і ненавистю в той же 
час тривожитиме душу ближнього 
свого? Яка користь від посту, якщо 
очі будуть потьмарені заздрістю і 
пожадливістю, якщо вуха насоло-
джуватимуться слуханням чогось 
суєтного або спокусливо порочно-
го? Не буде віруючій людині ніякої 
користі від посту, якщо язик її не 
перестане осуджувати, лихослови-
ти, говорити неправду і зводити 
наклепи на ближніх своїх, якщо ро-
зум її цілком заповнений думками 
гордості і злопам’ятства. Святий 
Василій Великий говорить: «Хто 
стримується від їжі, а поводиться 
погано, той подібний до диявола, 
котрий хоч нічого не їсть, але не 
перестає грішити».

Отже, справжній піст – це піст 
духовний. Він полягає не стільки 
в обмеженнях їжі та переміні її, 
скільки в зміні  від способу жит-
тя, у стриманості від гріха. І якщо 
людина зрозуміла цю духовну, 
внутрішню сутність посту і сприй-
няла її як мету свого подвигу, то і 
зовнішній, тілесний піст буде кон-
че необхідним і корисним як засіб 
подолати гріховну чутливість.

Церква не вказує меж посту і за-
лишає за кожною людиною право 
обрати міру його за своїми силами. 
Як і в кожній справі крайності і тут 
шкідливі. Надмірне пересичення 
розслаблює людину, а надмірний 
піст ослаблює і тілесні, і духовні 
сили. Добрі діла, діла любові і ми-

лосердя – ось справжні вияви по-
сту, про них ми повинні дбати, щоб 
догодити Господеві. Заразом із 
стримуванням у їжі стримуймося 
від гніву і зла, сварок. Будьмо по-
блажливі і миролюбні, прощаймо 
своїм кривдникам. 

Такий піст є дієвий засіб нашо-
го спасіння. За образним висловом 
він, наче сходи, може вивести лю-
дину на небо. Звичайні сходи ма-
ють два боки, так і піст повинен 
мати дві сторони – тілесну і духо-
вну. Тілесна полягає в утримуванні 
від їжі, а духовна – в утримуванні 
від злих вчинків.

Великий піст – це сходи духо-
вного підвищення людини. Шість 
тижнів посту – шість східців при-
готування і очікування великої 
пасхальної радості. Піст – початок 
Пасхи. Він, звичайно, припадає 
на час весни і під час посту, під 
впливом животворних сил духо-
вного подвигу, наша душа скидає з 
себе холодний і темний одяг гріха, 
звільняється від тих кайданів, яки-
ми була скута.

Нехай же в пробудженій душі, 
визволеній від гріха, щедро висі-
вається насіння Христової любові 
і правди.

о. Богдан ЗІНЧЕНКО, 
член Національної спілки 

журналістів України.

ВЕЛИКИЙ ПІСТ – 
СХОДИ ДУХОВНОГО 

ПІДВИЩЕННЯ ЛЮДИНИ
ГІМНАСТКИ (2009 - 2012)

Кількість сезонів: 3.
Драма про життя чотирьох 

юних гімнасток, які прагнуть по-
трапити на Олімпійські ігри-2012 
у Лондоні. Серіал показує жорстку 
конкуренцію між спортсменками, 
боротьбу за спонсорів і популяр-
ність, емоційні страждання заради успіху, фізичне висна-
ження і зворотний бік популярності.

ФУТБОЛІСТИ (2015 - 2019)
Кількість сезонів: 4.
Комедійний серіал про життя 

зірок американського футболу з 
Дуейном Джонсоном у головній 
ролі. Головний герой Спенсер 
Страсмон покинув футбол через 
травму і тепер працює фінансовим 
радником інших спортсменів. Він 
допомагає їм виплутуватися з грошових проблем, підпи-
сувати вигідні контракти і долати різні труднощі. Але і у 
самого Спенсера є чимало проблем, як з фінансами, так і з 
особистим життям.

КОРОЛІВСТВО (2014 - 2017)
Кількість сезонів: 3.
Драматична історія про бійців 

змішаних єдиноборств, їхні перемо-
ги і поразки й непросте життя поза 
октагоном. Головний герой - ко-
лишній спортсмен, а нині власник 
бійцівського клубу. Він тренує своїх 
синів, а також бійця, який нещодавно вийшов із в'язниці та 
планує успішно відновити свою спортивну кар'єру. Актори, 
крім своєї гри, радують і непоганим виконанням постано-
вочних боїв. Для цього вони навіть займалися з тренером 
UFC Грегом Джексоном.

ПОДАЧА (2016)
Кількість сезонів: 1.
У серіалі розповідається істо-

рія першої жінки, яка стала грав-
цем професійної бейсбольної ліги. 
23-річна Джіні Бейкер прагне до-
сягти успіху. У цьому її підтримують 
власник клубу, мільярдер Френк і 
агент Амелія. Однак, всередині чоловічої команди появу 
Джіні зустріли не дуже радісно. Але завдяки їй квитки на 
матчі стали продаватися більш активно, а увага з боку ЗМІ 
- стрімко зростати.

ВОГНІ НІЧНОЇ П'ЯТНИЦІ (2006 - 2011)
Кількість сезонів: 5.
Драма про тренера шкільної 

футбольної команди Еріка і його 
дружини Темі. Ерік намагається ста-
ти прикладом для своїх учнів і при-
вести свою команду до найкращих 
результатів. Але іноді гонитва за 
успіхом і прагнення бути в усьому найкращим перетворю-
ється на низку невдач. Конфлікти всередині підліткового 
колективу також не дають занудьгувати.

ШКОЛА ПЕРШИХ РАКЕТОК (2004 - 2006)
Кількість сезонів: 3.
У центрі сюжету - учні академії 

великого тенісу Каскадія. Дівчата і 
хлопці мріють досягти успіху і гра-
ти в теніс на найвищому рівні. Поки 
вони готуються до своїх перших ве-
ликих турнірів, перед ними постає 
вибір: великий спорт чи особисте життя?

ЗАЛИШАЙТЕСЯ 
НА КІНОКАРАНТИНІ
Серіали про спорт які 
варто подивитися не 

виходячи з дому
Піст – це час покаяння, посиленої молитви і духовних подвигів. 

Деяким людям здається незрозумілим, як можна провадити піст 
без смутку, без печалі. Але людина, яка має живий зв’язок з Церквою 
та її відправами, чекає посту з любов ю і нетерпінням. Вона прагне 

до нього, як до джерела живої води в пустелі, як до захистку, де 
можна знайти тишу і зазирнути в себе самого, щоб перевірити, 
чи все гаразд у власному житті її, виявити все те, що заважає 

духовному зростанню християнина.

Духовність Спорт
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Пандемія: у МВФ просять 
допомоги понад 80 держав
У Міжнародному валютному фонді 

для протистояння COVID-19 попроси-
ли про допомогу вже понад 80 країн. 
Про це заявила очільниця організації, 
йдеться на сайті МВФ. «Ми спостерігає-
мо незвичайну хвилю запитів про над-
звичайне фінансування МВФ - більше 80 
держав подали заявки і, ймовірно, над-
ходитиме їх ще більше. Зазвичай, у нас 
не буває декілька запитів про допомо-
гу в один момент», - сказала очільниця 
МВФ Кристаліна Георгієва. І додала, що 
поточна оцінка фінансових потреб рин-
ків країн, що розвиваються, які вже на-
діслали подібні запити до МВФ, складає 
близько $2,5 трильйонів.

Можливі збої 
поставок продовольства

Збої у глобальних ланцюжках 
поставок продовольства можуть 
відбутися в квітні-травні. Про це 
заявили в ФАО (Продовольча і сільсько-
господарська організація ООН), передає 
УНН. Ланцюжок продовольчих поставок 
- це складна мережа, яка включає вироб-
ників, споживачів, сільськогосподарські 
фактори виробництва, переробку і збе-
рігання, транспортування, збут тощо.

Поки що поставки продовольства 
стабільні. Ситуація на ринках зали-
шається стійкою. Водночас, ООН уже 
спостерігає труднощі щодо логістики, 
пов’язаної з переміщенням продоволь-
ства. Також помітний вплив пандемії на 
сектор тваринництва через зменшення 
кормів і скорочення пропускної здат-
ності боєнь. Тому, починаючи з квітня і 
травня, можна очікувати перебоїв у по-
стачанні продовольства, кажуть експер-
ти ООН.

COVID-19 може спричинити 
«велике переселення народів»

На світовому ринку нерухомості 
прогнозують спад і «велике пересе-
лення народів». Про це УНН розповіла 
експерт з ринку нерухомості Вікторія 
Берещак. «Ріелтори в США чекають зго-
дом інвесторів із Китаю, але це трапить-
ся в кращому випадку під кінець року 
або вже в 2021-у», - сказала Берещак. 
Ринки зараз практично всюди завмер-
ли. У Китаї, за даними Wall Street Journal, 
продажі будинків лише за кілька міся-
ців впали на 90%, у Сінгапурі очікують 
падіння продажів на 25-35%. Італійські 
банки призупинили прийом іпотечних 
платежів, фактично, відтермінувавши їх 
погашення на невизначений термін.

ООН прогнозує голод 
та економічну кризу через 

коронавірус
Пандемія коронавірусу у світі зна-

чно вплинула на економічну ситу-
ацію. Всесвітня продовольча програ-
ма від ООН прогнозує, що криза лише 
загострюватиметься: у світі можливий 
масштабний голод. Представниця органі-
зації Беттіна Люшер заявила, що ООН уже 
зіткнулася з безпрецедентною ситуацією, 
повідомляє «Німецька хвиля». Організація 
надає невідкладну гуманітарну допомо-
гу 87 мільйонам осіб у понад 80 країнах. 
Робота ООН ускладнюється через війни, 
кліматичні зміни, посухи, повені, коронаві-
рус. Коронавірус проник майже у всі афри-
канські країни. У багатьох регіонах ситуа-
цію ускладнює слабка економіка і система 
охорони здоров’я. За оцінками ООН, у світі 
голодують понад 820 мільйонів людей. Бет-
тіна Люшер наголосила: пандемія корона-
вірусу дає підстави побоюватися, що голод 
стане реальністю ще багатьох мільйонів 
людей.

Німеччина дозволить сезонним 
працівникам приїхати в країну 

Німеччина в квітні і травні впустить 
у країну близько 40 тисяч сезонних 
працівників зі Східної Європи, незва-
жаючи на пандемію, повідомляє DW. 
Таке рішення прийняли міністр сільсько-
го господарства Юлія Клокнер і міністр 
внутрішніх справ Хорст Зеєгофер. Усе за-
для того, щоб уникнути дефіциту певних 
видів фруктів і овочів та підвищення цін 
на них. Чиновники пояснили, що перетну-
ти кордон Німеччини мігранти зможуть 
лише у складі організованих груп або 
бригад. Сезонних робітників перевірять 
на коронавірус. Протягом 14 днів після 
приїзду вони повинні працювати окремо 
від інших і не виходити за межі підприєм-
ства. Також уряд планує залучити для се-
зонних робіт 20 тисяч німців. Фермери Ні-
меччини, які щороку наймають сезонних 
робітників для посіву та збору врожаю, 
вітають ініціативу влади.

Земля «відпочиває»: 
стало менше землетрусів

У різних частинах світу діють об-
меження через пандемію коронавіру-
су. Обмеження руху автомобілів, поїздів 
і людей призвели до того, що повсюдно 
дослідники спостерігають зменшення 
сейсмічного шуму, яке означає невели-
ке уповільнення «тремтіння» верхньої 
кори Землі. Одним із перших на це яви-
ще вказав Томас Лекок, геолог і сейсмо-
лог Королівської обсерваторії в Бельгії. 
Він зауважив, що в Брюсселі в середині 
березня, коли почалися різноманітні об-
межувальні заходи, сейсмічний шум 
знизився на 30-50%, пише CNN. Такий 
низький рівень сейсмологи бачать хіба 
що на Різдво. Тепер вони можуть ви-
явити невеликі землетруси, які раніше 
не вдавалося зафіксувати. Про подібне 
повідомляють сейсмологи з Британії та 
США.

В Антарктиді 
раніше ріс тропічний ліс

Команда вчених з Німеччини та 
Великої Британії переконує, що 90 
мільйонів років тому в Антарктиді 
ріс справжній тропічний ліс - зараз 
там величезні крижані простори, 
пише The Guardian. Дослідники зна-
йшли зразок ґрунту крейдяного періоду 
на морському дні Південного полюса. 
За знайденими скам’янілостями вчені 
встановили, що на місці льодовиків ра-
ніше була болотиста екосистема хвой-
них дерев, схожа на тропічні ліси Нової 
Зеландії. Не виключають, що там були й 
динозаври. Також встановлено, що ліси 
Антарктиди щороку приблизно на чоти-
ри місяці занурювалися в повну темряву, 
але це їм абсолютно не шкодило, на від-
міну від сучасних лісів, яким для вижи-
вання потрібно сонце. Ймовірно, у древ-
ніх тропіків було інше джерело енергії, 
наприклад, високий рівень вуглекисло-
го газу в атмосфері.

Вчені стверджують: нове відкриття 
не тільки виявляє, що заболочені тропіч-
ні ліси процвітали біля Південного полю-
са приблизно 90 мільйо-
нів років тому, але й що 
температура була ви-
щою, ніж вважалося.

Заборонили святкувати 
Великдень у церквах

Кабмін заборонив масове свят-
кування Великодня. До 24 квітня за-
боронено проведення всіх масових 
заходів. Це - культурні, розважальні, 
спортивні, соціальні і релігійні церемо-
нії, повідомляє Урядовий портал. Велик-
день у цьому році відзначають 19 квітня.

На скільки збільшиться 
пенсія з травня

Індексація пенсій для українців 
відбудеться 1 травня цього року, а 
коефіцієнт перерахунку складе 1,11. 
Про це йдеться на сайті Кабміну. Згідно 
з документом, пенсія повинна збільши-
тися як мінімум на 100 гривень. Однак, 
якщо розмір підвищення в результаті 
перерахунку пенсії буде менше 100 гри-
вень, то встановлюється доплата в сумі, 
якої не вистачає до зазначеної цифри. 
Крім того, якщо щомісячний розмір пен-
сійних виплат з урахуванням надбавок, 
підвищень, додаткових пенсій, цільової 
грошової допомоги, сум індексації, не 
досягає 2100 гривень, буде надана до-
плата до пенсії в сумі, якої не вистачає до 
згаданого розміру. З квітня 10,4 мільйо-
ни пенсіонерів і одержувачів соцдопомо-
ги отримають 1000 гривень одноразової 
виплати. Йдеться про громадян, пенсія 
яких не досягає 5000 гривень. Також ти-
сячу нарахують отримувачам соціальної 
допомоги - це люди з інвалідністю із ди-
тинства, діти з інвалідністю і отримувачі 
соціальних пенсій. 

У «Слузі...» кажуть: 
передумов для скасування 

місцевих виборів нема
Керівник президентської партії 

«Слуга народу» і заступник голови від-
повідної фракції у парламенті Олек-
сандр Корнієнко заявив: поки рано 
говорити про перенесення місцевих 
виборів. Навіть, незважаючи на панде-
мію коронавірусу. «Ідею перенесення 
місцевих виборів, які мають відбутися 
25 жовтня 2020 року, поки не розгля-
дають», - сказав Корнієнко в ефірі про-
грами ГО ОПОРА «Депутатський день», 
передає 24 канал. За словами нардепа, 
зараз вирішують питання, яким чином 
фінансово забезпечити проведення міс-
цевих виборів і в якому форматі вони 
відбудуться. Раніше таку ж заяву зробив 
глава Комітету виборців України Олексій 
Кошель. Він наголосив, що немає жодних 
підстав для перенесення місцевих вибо-
рів через пандемію коронавірусу. На ви-
борах обиратимуть голів та депутатів 
рад більшості населених пунктів країни, 
а також членів обласних рад. 

Електроенергія 
для вітчизняної промисловості 

вдвічі вища, ніж у Європі
Вартість електроенергії для про-

мислових споживачів України удвічі 
вища, ніж у країнах Східної Європи, 
повідомляє Інтерфакс-Україна з по-
силанням на дані ДП «Оператор рин-
ку» за 1 квітня цього року. Так, базова 
ціна на електроенергію для українських 
промислових споживачів - 51,01 євро за 

МВт-год, для румунських - 25,69 євро, 
польських - 30,23 євро, угорських - 25,78 
євро, словацьких - 24,1 євро. Водночас 
денна ціна електроенергії в Україні - 
58,85 євро за МВт-год, а в Польщі - 31,7 
євро, Румунії та Угорщині - по 26,81 євро, 
Словаччині - 24,35 євро. В країнах Захід-
ної Європи тарифи ще нижчі. Зокрема, 
вартість електроенергії в країнах Бені-
люксу - 22,5 євро за МВт-год, у Франції 
- 21,86 євро, в Німеччині - 19,95 євро. До 
слова, компанія Віктора Пінчука «Інтер-
пайп» заявила, що в останній тиждень 
березня в Україні зафіксували подорож-
чання електроенергії для промислових 
споживачів на 35%, порівняно з лютим 
- із 1,3 грн за кВт-год до 1,68 грн.

Платний «безвіз» до ЄС 
для українців переноситься 
Обов’язкова плата в розмірі 7 євро 

раз на 3 роки за дозвіл в’їзду на тери-
торію країн Євросоюзу для туристич-
них, ділових, транзитних або медич-
них цілей для українців і громадян 
інших країн поза Шенгенською зоною 
переноситься з 2021 на 2022-2023 рік. 
Про це йдеться на сайті ETIAS (Європей-
ська інформаційна система авторизації 
подорожей). Видача такого дозволу на 
подорож займатиме до 10 хвилин у разі 
відсутності зауважень у правоохоронних 
органів ЄС. За кожне звернення мандрів-
ник повинен буде заплатити комісію в 
розмірі 7 євро (для осіб, молодших за 
18 і старших за 70 років - безкоштовно). 
Рекомендується заповнювати заяву на 
сайті ETIAS за 96 годин до дати від’їзду. 

Скільки прихильників 
вступу України до НАТО

Збільшився відсоток українців, які 
готові проголосувати за вступ України 
в НАТО. Якби референдум проводився у 
лютому цього року, і в голосуванні взяли 
участь усі ті, хто визначився зі своїм ви-
бором, явка склала би близько 74,8 від-
сотків, свідчить опитування Київського 
міжнародного інституту соціології. «Від-
соток тих, хто підтримує вступ України 
до НАТО, переважає над часткою проти-
вників. 43,5 відсотків опитаних вказали, 
що проголосували б «за»; 31,3 відсотки 
- «проти»; 25,2 відсотки не визначилися 
або не брали б участі у референдумі», - 
йдеться в результатах опитування. Го-
лоси учасників розділилися б так: 58,2 
відсотки - за вступ України до НАТО, 41,8 
- проти. Найбільше прихильників цієї 
ідеї в західних областях - 60 відсотків; у 
центральних - 53 відсотки; в південних - 
28 відсотків; у східних -16 відсотків «за», 
а 62 відсотки - «проти».

Від чого доведеться 
відмовитись українцям

Збільшення інфляції з 5,5% до 
11,5%, як прогнозує уряд, призве-
де до зменшення купівельної спро-
можності українців. Про це «Газеті 
по-українськи» розповів економіст Ан-
дрій Новак. «Це означає, що, маючи ту 
саму зарплату, купити люди зможуть 
менше. Насамперед, українці будуть 
відмовлятися від одягу, побутової тех-
ніки, предметів розкоші, оновлення 
інтер’єру та ремонту в квартирах. Але 
жодним чином не зможуть відмовити-
ся від їжі та ліків», - каже Новак. І за-
значає, що це найкращий час для Нац-
банку знизити облікову ставку до нуля 
й збільшити кредитування населення. 
Так роблять більшість розвинених кра-
їн. «За таких відсотків на кредити, як 
зараз, ними не користуватимуться. Але 
вже йдеться про те, що і їх мають під-
вищувати. Аби зробити поштовх для 
економіки, слід давати більше креди-
тів за низькими відсотками, щоб люди 
пробували відкривати бізнес чи під-
тримати вже наявні підприємства», - 
наголосив експерт. 

Україна Світ
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Одягнись з самого ранку,
Як небо пахне ще зірками,
Ти в українську вишиванку,
Живими шитими шовками.
Люби свою сорочку шиту,
В ній України вся родина.
Легенду бережи нажиту,
Вона - як життєдайна днина!

Я вийшла заміж, коли у 
Лариси вже підростала 
донька. Але з чоловіком 

разом ми довго не прожили. 
Завів він собі коханку, а зради я 
простити не могла.

Лариса мене втішала у ці дні. При 
тому хвалилася, що її Ігор ніколи б так 
не зробив. Бо він любить лише її і донь-
ку. Але…

 Я часто бувала вдома у Лариси та 
Ігоря. Жили ми неподалік один від од-
ного, тож я забігала до подруги на каву. 
Або вона до мене. 

Усе почалося з Ларисиного дня наро-
дження. Я йшла з нього останньою – до-
помагала збирати зі столу посуд, пере-
мити його. Надворі була північ. 

- Хай Ігор проведе тебе, - запропо-
нувала Лариса. – Хоч і недалеко, але все 
одно страшно. 

Ми йшли зимовою вулицею. Довкіл 
– сніг і тиша. Мовчали. Раптом я послиз-
нулася. Ігор підхопив мене, допоміг під-
вестися. Я відчула його руки і мимоволі 
потягнулася до нього. Наші губи зустрі-
лися…

Після цього вечора я довго не захо-
дила до Лариси. Але вона телефонувала, 
ображалася, чому я не з’являюся до них. 

Врешті, я пішла до подруги. Ми си-
діли на кухні, обговорювали всілякі 
жіночі проблеми. Зайшов Ігор. Лариса 
пригорнулася до чоловіка. Але його очі 
дивилися на мене!

Відтоді ми стали з Ігорем зустріча-
тися. Я просто помирала в його обіймах. 
Не уявляла, як досі жила без цього чоло-
віка. Наші побачення були короткими, 
прихованими від усіх. І ця таємничість, 
напевне, розпалювала у мені ще більшу 
пристрасть.

Так тривало більше півроку. А по-
тім, як на зло, майже кожного вечора до 
мене почала забігати Лариса. Жалілася, 

плакала, що Ігор її змінився, став якийсь 
не такий, як раніше. Напевно, у нього 
з’явилася інша жінка. Що ж робити їй, 
Ларисі?

Я повинна була втішати подругу, да-
вати їй різні мудрі поради, на кшталт, 
як утримати чоловіка. Було смішно. Бо, 
якщо чесно, Лариси мені було зовсім не 
жаль. Я кохала Ігоря і цим виправдову-
вала усе.

І не скигління подруги змусило мене 
розірвати з ним стосунки. Якось я по-
вернулася з роботи додому. А невдовзі 
зайшов Ігор. Кинув пальто на стілець, 
сам поспішив зручніше вмоститися на 
дивані. 

- Хочеться їсти, - зітхнув. – Не встиг 
заїхати додому. Сподіваюся, у тебе є 
щось смачненьке?

Я дивилася на нього і не вірила собі. 
Хоч би щось, схоже на кохання, на якесь 

трепетне почуття, ворухнулося у моїй 
душі. Я міряла постать Ігоря і не могла 
зрозуміти: що я у ньому знайшла?

Зараз Ігор знову повністю повернув-
ся до сім’ї. Лариса щаслива. Коли зустрі-
чаємось, завжди щебече, який у неї хо-
роший чоловік. А те, що між ними були 
непорозуміння, пояснює стресами, які 
Ігорю довелося пережити на роботі. 

Я мовчу. Врешті, що мені тепер до 
того. Просто хочу сказати читачам «Сі-
мейного гніздечка» те, що винесла з 
власного досвіду. Перш, ніж закохува-
тися у чужого чоловіка, подумайте, чи 
варто це робити. Повірте, він такий, як 
усі. З недоліками і власними інтересами. 
Романтика мине дуже швидко і зали-
шаться сірі будні. 

Ольга С. 
м. Бережани. 

гніздечкоСімейне

ЧИ ВАРТО ЗАКОХУВАТИСЯ 
У ЧУЖОГО ЧОЛОВІКА?

З Ларисою ми дружили ще зі школи. 
Потім – разом вчилися у виші. 

Подруга моя була дуже вродлива. 
Можливо, тому рано вийшла заміж. 

Ігор теж вчився з нами в одному виші. 

Майже сповідь

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: Галина Старчун, Олександра Голюк, Вікторія Рубець, Ірина Черній, 
Юлія Коваль – члени учнівського самоврядування Лановецької ЗОШ №1 імені Юрія Коваля.
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Струни серця

Він зрозумів  
її здивування. 
Поблажливо 

усміхнувся. Не міг 
зізнатися, що саме вона, 
журналістка Людмила, - 
причина цієї фрази. 

- Отже, перше запитання, - 
увікнувши диктофон, мовила 
Людмила. - Назаре Матвійови-
чу… 

- Зачекайте, Людочко. Можна, 
я буду так до вас звертатися? 
Дозвольте спершу приготувати 
для вас каву. 

- Так, буду вдячна. 
Він мусив дати лад своїм спо-

гадам, впоратися з емоціями. 
Люда-Людочка… Як вона схожа 
на Майю. Його велике кохання. 
Незабутнє і незбутнє. Таке ж 
розкішне волосся. Карі очі. На-
віть тембр голосу. Людочка, ця 
молода гарна жінка, повернула 
його на десятки років назад… 

Назар був найуспішнішим сту-
дентом. Талановитим. Наполе-
гливим. Вродливим.

- Таким, як ти, дістаються най-
кращі ролі, - казали одногруп-
ники. 

Він лише знизував плечима. 
Сім’я Назара була простою. 

Всього довелось добиватися в 
житті самотужки. Його рідна 
сестра Марина два роки під-
логу в районній лікарні мила, 
поки вступила в медучилище. 
Гадав: серйозних ролей йому не 
бачити. Хто за нього слово за-
мовить? 

Щастям для Назара була коха-
на Майя. Чарівний, тремтливий 
світ його почуттів. Він любив ці-
лувати її волосся, що пахло тра-
вами. Її ніжні пальчики. Любив 
її ім’я з ароматом весни. 

Майя навчалася заочно в пе-
дінституті. Мусила працювати, 
бо вдома мама-вдова і двоє мо-
лодших братиків. 

- Не пара тобі Назар, - зітха-
ла мама. - Закінчить навчання, 
осяде у великому місті. Йому ж 
театр потрібний, а не наш ра-
йонний будинок культури. 

- Я також подамся з ним до ве-
ликого міста. Буду там працю-
вати, допомагати вам. 

Галина мовчки хитала голо-
вою. Серце щось віщувало… 

… - Пригощайтеся кавою, Лю-
дочко. І цукерками. Зізнаюся 
вам у своєму «гріху»: я дуже лю-
блю цукерки. Можливо, тому, 
що в дитинстві їх бачив рідко. 
До речі, ви ходитиме в театр? 

- Також мушу зізнатися: я 
пишу про економіку, соціалку. 
Головна театралка нашої газе-
ти, ви її знаєте, - Ірина, - пішла 
у відпустку. Виникли невід-
кладні справи. От і попросив 
редактор взяти у вас «ювілей-
не» інтерв’ю. А в театр я ходжу. 
Зазвичай, на прем’єри. До речі, 
чому ви вважаєте, що життя зі-
ткане з болю?

Його погляд упав на підлогу і 

покотився смутком у минуле…
…Аврора, похресниця та пле-

мінниця викладача, закохалася 
в Назара. Вона часто приходила 
до дядька на роботу. Олександр 
Петрович своїх дітей не мав, 
тому Аврора була для нього 
справді зіркою. Про свою за-
коханість зізналася родичеві. І 
той вирішив діяти. Звів Назара 
з племінницею. 

- Знаєш, хлопче, крім таланту 
треба ще мати фортуну, - ска-
зав. - Нею і є Аврора. Дівчина з 
поважної родини. Любить тебе. 
Крім того, в нашому славному 
місті є театри. Якщо залишиш-
ся тут, матимеш шанс отримати 
роботу в одному з них. Та й я 
щось значу в цьому світі. Допо-
можу. Заради Аврори. 

- У мене дівчина є, Олександре 
Петровичу. 

- Велике кохання гратимеш на 
сцені. А в житті головне - виго-
да. Момент. 

- Аврора… Вона ж на юриста 
вчиться. Ми зовсім різні. 

- Твоя дівчина також актриса?
- Ні. 
- От бачиш…
Назар здався. Тепер мав сказа-

ти Майї, що більше не кохає її. 
Мовляв, таке трапляється. Ве-
лике кохання просто згорає. Так 
і сталося. 

Приїхав додому, збирався на 
зустріч до Майї. Але почув сум-
ну новину: на мотоциклі роз-
бився її брат. 

Майя ридала на його плечі. А 
він не міг зважитися сказати їй 
те, що хотів. Це буде її другою 
втратою. Подумки лаяв себе. 
Зневажав. Виправдовував. Уре-
шті видихнув: 

- Я більше не кохаю тебе. Про-
сти… Велике кохання… воно… 
згорає…

Подив застиг на її обличчі. За-
плакані очі ще більше споло-
шилися. Плечі опустилися, наче 
крила пораненої пташки. Майя 
нічого не запитала. І не сказала. 
Повільно рушила за обрій його 

життя і їхнього кохання… 
…Аврора завжди приходила в 

театр, коли грав Назар. Пишала-
ся ним. Його талантом. Славою. 
Не ревнувала до шанувальниць, 
навпаки, була рада, що вони в 
нього є. Аврора кохала Назара. А 
він постійно грав свою найтяж-
чу роль - люблячого чоловіка. 

- Мені завжди здавалося, що 
актори - повелителі людських 
душ, - міркувала Люда-Людо-
чка. 

На мить замислився. Сховав 
пасмо сивого волосся під берет. 
Він умів гарно відповідати на 
запитання журналістів. А тут… 
Відчув себе руйнівником душі, 
яку так кохав… 

Його зрада стала вироком для 
Майї. Вона втратила дитину. 
Їхню дитину. Про це дізнався 
згодом. Навчання не закінчила. 
Обрала чернече життя. До ньо-
го дійшли чутки, що Майїна ма-
тір його прокляла... 

У нього з Авророю дітей не 
було. Вважав це своєю покарою. 
І з тугою спостерігав, як під ві-
кнами їхньої квартири бави-
лись чужі дітлахи…

- Назаре Матвійовичу, яка із 
зіграних вами ролей, є для вас 
особливою? Такою, яку ви ніко-
ли не відпустите зі свого серця?

Він знову сховав непокірне 
пасмо сивого волосся під берет. 
Розповідав про одну зі своїх 
ранніх ролей, коли відчув при-
хильність публіки, журналістів 
та смак слави. А поміж тим ду-
мав про інше. Про те, як читав 
вірші та монологи Майї. Вона 
сміялася, аплодувала. І проро-
кувала йому успіх на великій 
сцені… 

Колись йому приснився див-
ний сон: Майя молилася за ньо-
го. Вона так і сказала:

- Молюся за тебе, Назаре. 
Сон при кожній згадці від-

давав болем. Можливо, Майя 
справді стала для нього земним 
ангелом-охоронцем, незажа-
ючи на те, що він колись пора-

нив її крила. 
- Як ви ставитесь до своєї сла-

ви?
- Це - плід моєї роботи. Але сла-

вою треба вміти користуватися. 
Він розповідав про майбут-

ні гастролі, студентів, з якими 
проводить майстер-класи, про 
талановитих акторів, які вже 
відслужили театру, про культу-
ру, яку перестали поважати… 
Міг би ще говорити й говори-
ти. Товариство Люди-Людочки 
було для нього втіхою і болем. 
Він не вірив у співпадіння. 
Чомусь саме ця молода жур-
налістка, схожа на Майю, при-
йшла брати в нього «ювілейне» 
інтерв’ю. Йому - шістдесят. Майї 
тоді було двадцять. І день їхньої 
розлуки, точніше, його зради… 
Завжди пам’ятав цю дату. Нині - 
це ж саме число. Це сталося рів-
но сорок років тому…

- Людочко, можна вас запроси-
ти на мій бенефіс? 

- Звісно. Я обов’язково прийду. 
Він спрезентував їй запрошен-

ня. І хотів сказати: «Я гратиму 
лише для вас». Але промовчав. 

- Дякую за розмову, Назаре 
Матвійовичу. І за каву. 

Він знову заховав непокірне 
пасмо сивого волосся під берет. 
Гречно поцілував Людмилину 
руку. Побажав гарного дня. 

Хотів сказати, що її руки пах-
нуть весною. Стримався, аби не 
подумала, що він підстаркува-
тий ловелас. Коли щось зали-
шається недомовленим, люди 
мусять зустрітися знову... 

…Під час бенефісу в театрі не 
було жодного вільного місця. 
Публіка любила свого кумира. 
Йому аплодували. Вигукували: 
«Браво!». Вітали… 

- Як він грає! Боже, як він грає! 
- перешіптувалися глядачі. - Оце 
талант!

Аврора почувалася так, наче це 
вона була винуватицею торжества. 

А він грав для жінки з третьо-
го ряду… Для Людмили…

Ольга ЧОРНА.

Сокровенне

СОРОК РОКІВ тому…
- Життя зіткане з болю, - сказав Назар Матвійович. 

Молода журналістка здивовано глянула на відомого актора. 
У нього є все: звання, слава, найкращі ролі, шанувальниці…

Вечоріло. Битим шляхом йшло двоє 
подорожніх — батько й семирічний 
син. Посеред шляху лежав камінь.
Батько не помітив каменя, спіткнув-

ся і забив ногу. Крекчучи, він обійшов 
камінь, і, взявши дитину за руку, пі-
шов далі.
Наступного дня батько з сином 

йшли тією ж дорогою назад. Зно-
ву батько не помітив каменя, знову 
спіткнувся і забив ногу.
Третього дня батько й син пішли 

тією ж дорогою. До каменя було ще 
далеко. Батько каже синові:
- Дивись уважно, синку, треба обійти 

камінь. Ось і те місце, де я спіткнувся 
й забив ногу.
Подорожні сповільнюють кроки, але 

каменя немає. Бачать, обабіч дороги 
сидить сивий старий дід.
- Дідусю, - запитав хлопчик, - ви не 

бачили тут каменя?
- Я прибрав його з дороги.
- Ви також спіткнулися й забили 

ногу?
- Ні, я не спіткнувся й не забив ногу.
- Чому ж ви прибрали камінь?
- Бо я - людина. 
Хлопчик зупинився у задумі.
- Тату, - запитав він, - а ви хіба не лю-

дина?
Василь СУХОМЛИНСЬКИЙ.

Колись давно старий індіанець пові-
дав своєму онуку життєву істину.
- Розумієш, в кожній людині йде бо-

ротьба. Ця боротьба дуже схожа на 
бій двох вовків. Один вовк представ-
ляє зло: заздрість, ревнощі, жаль, его-
їзм, жадібність, брехню… Інший вовк 
представляє добро: мир, дружбу, лю-
бов, надію, турботу, доброту, вірність, 
правду…
Маленький індіанець, зворушений 

до глибини душі словами діда, надов-
го задумався. А потім спитав:
- Діду! А який вовк в кінці перемагає? 

Злий чи добрий?
Старий індіанець, ледь помітно по-

сміхнувся, і відповів:
- Запам’ятай: завжди перемагає той 

вовк, якого ти годуєш.

Вічні істини

«БО Я – ЛЮДИНА…»

ЯКИЙ ВОВК 
ЖИВЕ В ТОБІ?

*   *   *  *  *  *
Мій любий Боже, Ти мені прости,
бо то мої гріхи Тебе розп'яли.
То через мене б'ють тебе кати.
Мої гріхи Тебе на хрест поклали.
Бо кожен гріх, мов той колючий цвях,
який Тобі вбивають в святі руки.
І перш за все у цьому винна я,
бо через мене Ти терпиш ці муки.
О любий Боже, Ти мені прости.
Дай сили мені більше не грішити.
І мою віру, Боже, укріпи.
Дай, Боже розуму Тебе любити.
Збуди у мені щире каяття.
І дай мені Твоє святе Причастя.
І поможи, щоб все своє життя
я йшла з Тобою. То велике щастя.
Ісусе Христе, Ти є Божий син.
Пречиста Діва - то є Твоя мати.
У мене так багато є провин,
прости мені, й навчи мене прощати.
Цілую тіло зранене Твоє
Стаю перед Тобою на коліна.
Хай славиться повік ім'я Твоє.
Прости мене, бо я Твоя дитина.

Галина КУХАРИШИН.

*   *   *  *  *  *
Самі для себе судді і кати:
У вчинках наші вироки й надії,
Знаходимо стежки, якими йти,
Малюємо і здійснюємо мрії.
І всесвіт весь у кожній голові
Вміщається і осідає в серці.
Допоки тут - ми діями живі:
Жнивуєм те, що в душах коріниться.
Живемо з Богом - утікає страх,
З любов’ю серце - гріємо довкілля,
Добро плекаєм - щастя не в казках,
 В душі його відчуємо чар-зілля.
Захланність полонила - жди біди:
Летить нащадкам 

бумеранг в прийдешнє,
Сльозами хтось окропить ті сліди,
Де є брехня, зневага, благо лишнє…
Самі для себе судді ми й кати…

*   *   *  *  *  *
 Передсвітання. Наче дьоготь ніч.
Земля сповита у липкі тенета.
Ніде не видно ні зірок, ні свіч,
Притихло все, мов вимерла планета. 
Тривожна мить і заповзає страх,
Вхопив за горло, аж забракло кисню.
Гойдається вітрисько на гілках,
Збудив скрипучу, 

вже стареньку вишню.
Озвався співом несміливий птах.
Враз небо, ніби блискавка розкрила,
І птаство оживилось на кущах,
Рожеву барву щебетом зустріло.
Втікала швидко темінь по кутках,
А небо – очищалося, ясніло
І роси затремтіли на листках, -
Туман на все жупан накинув вміло:
Заходить ранок, наче захмелів,
Рожеву діжку котить понад ставом ,
І промінець між листям казку вплів, -
День випливає білим пароплавом.

Марія ГУМЕНЮК.
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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 Чеòâер15 квітня 16 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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Поíедіëоê, 13 êâіòíя

06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоємці 
дель Монте» +16 

07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні 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,14 êâіòíя

06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоємці 
дель Монте» +16

07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 00.30 Про-
вінційні 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, 15 êâіòíя

06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоємці 
дель Монте» +16

07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 00.30 Про-
вінційні 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, 16 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 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
2 2 . 3 5  Х . ф . « П е р е п о л о х  

в гуртожитку» +16
П’яòíиця, 17 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 Про-
вінційні 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, 18 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, 19 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                                                
Архика т едрал ьно го  
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
1 9 . 0 0  П р о в і н ц і й н і  в і с т і .  

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, 13 êâіòíя

7.00, 8.00, 9.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
20.30 Новини

7.05 “Файний ранок” 
8.05 “Файний ранок” 
9.00 Т/с «Еліза
9.45 Енеїда  
10.40 Загадки чернівецьких атлантів 
11.00 Лайфхак українською 
11.15 Англійська абетка Всесвіт 
12.10 Українська абетка.
12.15  Мандруємо вдома  
12.45 Своя земля 
13.10 «На Карантині»: марафон 

Новини
16.25 Загадки чернівецьких атлантів 
16.30 Д/ц «Далекий близький 

космос
17.00 Новини 
17.15 17.40 Д/ц «Дикі тварини
18.10 Т/с»Домашні вогнища
19.00 Новини 
19.20 Тема дня 
19.45 #ВУКРАЇНІ  
20.15 Сильні 
20.50 Тема 
21.20 Наші гроші   
21.50 Д/ф «Одесити на Донбасі
22.50 Абетка 

 Віâòороê, 14 êâіòíя

7.00, 8.00, 9.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
20.30 Новини

7.05 “Файний ранок” 
8.05 “Файний ранок” 
9.00 Т/с «Еліза
9.45 Енеїда  
10.40 Загадки чернівецьких атлантів 
11.00 Лайфхак українською 
11.15 Англійська абетка Всесвіт 
12.10 Українська абетка.
12.15  Мандруємо вдома  
12.45 Своя земля 
13.10 «На Карантині»: марафон Но-

вини
16.25 Загадки чернівецьких атлантів 
16.30 Д/ц «Далекий близький космос
17.00 Новини 
17.15 17.40 Д/ц «Дикі тварини
18.10 Т/с»Домашні вогнища
19.00 Новини 
19.20 Тема дня 
19.45 #ВУКРАЇНІ  
20.15 Сильні 
20.50 Тема 
21.20 Наші гроші   
21.50 Д/ф «Одесити на Донбасі
22.50 Абетка 
 Ñереда, 15 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, 16 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.Першосвіт. 
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, 17 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 деталях 
21.50 Розсекречена історія 
22.45 Загадки чернівецьких атлантів
22.50 Українська читанка
Ñóáоòа, 18 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 вірністю»
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, 19 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 «Зна-

мення»

Програма ТБ Наш ДЕНЬ 9nday.te.ua

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

Ñóáоòа17 квітня

19 квітня

18 квітня
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Через пандемію 
коронавірусу 
та загострення 

сезонних недуг останнім 
часом усі активно взялися 
зміцнювати імунітет. 
Серед фаворитів – лимони 
та імбир. За рекордно 
короткий час ціни на 
ці продукти зросли в 
кілька разів. Та чи є вони 
панацеєю? Можливо, варто 
звернути увагу на прості і 
знайомі місцеві продукти, 
які здатні не лише 
захистити наш організм, а 
й врятувати від багатьох 
недуг. 

Наталя Потурай з Великих 
Бірок вже п’ять років разом з чо-
ловіком та сином доглядають 
сімейну пасіку, яка розташована 
у мальовничій місцині неподалік 
лісу на Підгаєччині. За цей час 
перевірили на собі чудодійний 
вплив бджолиних ліків. У їх раці-
оні вже давно є забрус – медова 
жуйка, пилок, перга і прополіс. Це 
природні харчові добавки, які по-
кращують імунітет і є чудовими 
ліками від багатьох недуг

І ЩИТОВИДКУ ЗМІЦНИТЬ, 
І СХУДНУТИ ДОПОМОЖЕ
На полиці у пасічників десят-

ки різних баночок меду. У кожної 
інший колір, консистенція і смак. 
Як же обрати той, який потрібен 
саме вам. 

- Найсмачніший мед для кож-
ного свій, - каже Наталя Потурай. 
– Але кожен сорт має рекоменда-
ції до вживання. Гречаний мед ко-
рисний при захворюванні щито-
видної залози, печінки та нирок, 
також при виразках та гнійних 
ранах, при ревматизмі, авітаміно-
зі, з метою профілактики та ліку-
вання анемії, також корисний він 
тим, хто хоче схуднути. Але, звіс-
но, не потрібно їсти його літрами. 
Ріпаковий мед добре вживати, 
коли турбують серцево-судинні 
захворювання, для відновлення 
діяльності щитовидної залози, 
він очищує організм від важких 
металів, зміцнює м’язи, зокре-
ма, серцеві, відновлює кісткові 
тканини, також допомагає зняти 
запалення горла. Липовий мед 
незамінний при застудних захво-
рюваннях, при ангіні, ларингіті, 
бронхіті, також зміцнює серце-
вий м’яз, покращує зір та пам'ять, 
допомагає при захворюваннях 
шлунково-кишкового тракту та 
при захворюваннях нирок та жов-
чного міхура. Акацієвий рекомен-
дують при діабетичному харчу-
ванні, для стимулювання імунної 
системи, для покращення стану 
шкіри, для покращення травлен-
ня. Загалом, який сорт меду ми б 
не взяли, жоден не принесе люди-
ні шкоди, окрім випадків, коли є 
алергія на мед. 

БДЖОЛИНИЙ 
АНТИБІОТИК ТА РЯТІВНИК 

ІМУНІТЕТУ
 Прополіс пасічники назива-

ють ще бджолиним клеєм. 
- Отож, якщо вам склеїти па-

пір чи дерево – обирайте канце-
лярський клей, а якщо вам скле-

їти докупочки своє здоров’я – то 
прополіс з радістю все зробить. 
Лиш не забудьте впевнитися, що 
не маєте алергії на цей продукт 
бджільництва, - з усмішкою роз-
повідає Наталя Потурай. - Бджіл-
ки виготовляють прополіс із смо-
листих виділень деяких рослин і 
використовують не лише як шпа-
клівку, заклеюючи зайві щілинки 
у вулику, а і як супер антисептик! 
На смак прополіс такий собі, але 
просто так їсти його не рекомен-
дується, бо може пошкодити зуб-
ну емаль. А запах в нього ну про-
сто божественний, бальзамічний і 
ні на що не схожий.

Як же вживати той прополіс, 
окрім як з медом? У вигляді спир-
тової настоянки, радить пасічни-
ця. В аптеці продають настоянку 
прополісу. Вона володіє протиза-
пальними, антимікробними, ан-
тивірусними, ранозагоюючими, 
антитоксичними, імуностимулю-
ючими властивостями. І найголо-
вніше в теперішній час вірусів – 
така настоянка підвищує захисні 
реакції організму. Прополіс також 
називають природним антибіо-
тиком! Та на відміну від синте-
тичних антибіотиків, організм до 
нього не звикає і дизбактеріозу 
він не викликає.

- Для підвищення імунітету по 
кілька крапель прополісу (зале-
жить від того, скількивідсоткова 
настоянка) крапають до 100 мл 
води, чаю чи молока, - розпові-
дає Наталя Потурай. - При ангі-
нах, фарингітах і тонзилітах нею 
полощуть горло 2-3 рази в день, 
попередньо розводять з водою у 
співвідношенні 1:10. При нежиті 
розводять з фізрозчином 1:10 і 
промивають ніс. При отиті змочу-
ють настоянкою прополісу ватні 
тампони і закладають їх у вуха. 

Ми всією сім’єю щоранку п’ємо 
воду з настоянкою прополісу, бо 
ж точно знаємо, що не маємо для 
цього протипоказів і відповідаль-
ність за своє здоров’я беремо на 
себе. Якщо ви не цураєтеся апіте-
рапії – то цей чудодійний і направ-
ду магічний продукт саме для вас. 

І СОЛОДКА ЖУЙКА, 
І ПРИРОДНИЙ АНТИБІОТИК

Не раз батьки борються із 
любов’ю дітей до жуйок. Чудову 
альтернативу пропонують пасіч-
ники. Це медова жуйка – і смачна, 
і корисна.

- Правильно називається цей 
продукт бджільництва забрус, 
- розповідає пані Наталя. – Це 
кришечки, якими бджілки закри-
вають соти, із визрілим медом. 
Перед тим, як пасічники забира-
ють мед, вони акуратно зрізують 
забрус із рамок. Цей продукт має 
багато корисних властивостей, 
серед них антибактеріальні, про-
тизапальні, анестезуючі. Він здій-
снює дезінфекцію ротової порож-
нини, знімає запальні процеси, 
зменшує кровоточивість ясен та 
попереджує утворення зубного 
каменю та недуги зубів. 

Смакувати забрусом дуже 
просто – берете чайну ложку і 
жуєте, допоки він солодкий, і ви-
кидаєте. Забрус покращує апетит 
і роботу кишечника, прискорює 
обмін речовин. 

«У забрусі зібрані найкорис-
ніші продукти бджільництва – 
мед, прополіс, пилок, - додає пані 
Наталя. - Однією із найцінніших 
складових забрусу є лізоцим - 
природний антибіотик. Він не за-
вдає шкоди організму, на відміну 
від антибіотиків, які ми купуємо 
в аптеці. Не викликає дисбакте-
ріозу, а навпаки, покращує мікро-
флору кишечника. Забрус дуже 

корисний при нежиті. Достатньо 
жувати по ложечці забрусу щого-
дини по 10-15 хвилин протягом 
дня. Уже назавтра буде відчутне 
значне полегшення! Нещодавно 
цей рецепт випробував на собі 
наш дев’ятирічний син. Ще про-
тягом тижня після цього бажано 
жувати забрус для попередження 
рецидиву і взагалі вживати його у 
осінньо-зимовий період для зміц-
нення імунітету. 

ЗБЕРІГАЄМО 
В МАЛЕНЬКИХ БАНОЧКАХ
Аби смакувати всю зиму ме-

дом, необхідно правильно його 
зберігати. Мед чудово зберігається 
при кімнатній температурі. Важли-
во, обрати скляний посуд і сухе при-
міщення. 

«Варто зберігати мед у неве-
ликих ємностях, - радить Наталя 
Потурай. – Обов’язково набирати 
чистою, сухою ложкою. Коли в мед 
потрапляє рідина - він починає 
киснути. Також мед має здатність 
вбирати запахи, тому місце, де він 
зберігається має бути без сторонніх 
запахів». 

- Можна приготувати на зиму 
мед з горіхами і сухофруктами, - 
каже пасічниця. - Горіхи можна 
подрібнити, а можна залишити ці-
лими, додати сухофрукти і залити 
їх медом. Для таких цілей краще 
використовувати акацієвий мед, 
оскільки він належить до тих видів, 
що не кристалізуються. Усі напевне 
чули про чудодійну пасту Амосова, 
до складу якої входить курага, ро-
дзинки, чорнослив, інжир, грецький 
горіх, лимон та мед. Це смачно і ко-
рисно для зміцнення імунітету і для 
відновлення організму загалом. 

ПИЛОК І ПЕРГА 
ЗМІЦНЯТЬ ІМУНІТЕТ

Окрім меду, бджоли створю-
ють ще близько десятка унікаль-

них продуктів. Пилок – це бджо-
лине обніжжя. Вчені виявили у 
ньому 30 вуглеводів, 45 фермен-
тів, 20 амінокислот, 17 вітамінів. 
Вживати можна і дорослим, і ді-
тям, якщо немає алергії. Пилок, 
як і різні сорти меду, має різний 
колір та смак, адже збирається з 
різних квітів. 

- Часто мами хитрують: для 
того, щоб нагодувати дитину пил-
ком, посипають ним десерти, до-
дають до йогурту, - додає Наталя 
Потурай. - Але коли людина хоче 
вживати пилок з лікувальною ме-
тою, то є певні рекомендації. Най-
більше корисних речовин отри-
мує наш організм з пилку тоді, 
коли ми якнайдовше тримаємо 
його в роті, адже слина сприяє 
виділенню усіх вітамінів із пилку, 
а от шлунковий сік багато з них 
нівелює. Їсти пилок краще зран-
ку натще. Діткам - чайну ложку 
на день, можна розділити на два 
прийоми. Дорослим же - дві чайні 
ложки. Пилок необхідно вжива-
ти 2-3 тижні, після чого бажано 
зробити таку ж перерву. Це для 
профілактики. Щодо лікування 
краще консультуватися з ліка-
рем-апітерапевтом». 

АПТЕЧНІ ВІТАМІНИ 
ЧУДОВО ЗАМІНИТЬ ПЕРГА 
Це унікальний продукт із пил-

ка і меду, яким бджоли годують 
своїх діток. 

- Пергу називають бджолиним 
хлібом, - розповідає пані Наталя. - 
Вживають її, як і пилок, довго роз-
смоктуючи у роті. Особливо вона 
корисна при анемії. На смак вона 
кисло-солодка. Ми усією сім’єю 
перевірили: якщо вживати сис-
тематично пилок та пергу, можна 
сміливо відмовитися від аптеч-
них вітамінів.

Юля ТОМЧИШИН.

ВІТАМІНИ З ВУЛИКА

Від нежитю врятує медова жуйка, а зір покращить липовий мед
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1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА 
ГОСПОДАРЮВАННЯ. 

Фізична особа-підприємець Охот-
ницький Максим Володимирович, 
місце провадження діяльності: 
47805, Тернопільська область, Під-
волочиський район, с. Дорофіївка, 
контактний номер телефону: (067) 
6744412.

(місцезнаходження юридичної 
особи або місце провадження діяль-
ності фізичної особи-підприємця 
(поштовий індекс, адреса), контак-
тний номер телефону)

2. ПЛАНОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ, 
ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКА, ТЕХНІЧНІ 

АЛЬТЕРНАТИВИ. 
ФОП Охотницький М.В. планує ре-

конструкцію тваринницької будів-
лі для відгодівлі свиней по вулиці 
Шкільна, 3а, у селі Дорофіївка, Під-
волочиського району, Тернопіль-
ської області.

Технічна альтернатива 1:
Свинарник для вирощування 1600 

свиней одночасно. Відгодівля сви-
ней відбувається з 3-місячного віку 
(жива вага 25 ÷ 30 кг) до 7-місячно-
го віку (жива вага 120 кг). Свиней в 
приміщенні утримують у групових 
станках з дотриманням технологіч-
них вимог.

Технічна альтернатива 2: друга 
альтернатива не розглядається.
3. МІСЦЕ ПРОВАДЖЕННЯ ПЛА-

НОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ТЕРИТОРІ-
АЛЬНІ АЛЬТЕРНАТИВИ.

Місце провадження планованої ді-
яльності: 

Територіальна альтернатива 1: 
тваринницька будівля роз-

ташована на земельній ділян-
ці за адресою: с. Дорофіївка, вул. 
Шкільна, 3а (кадастровий номер: 
6124681800:01:001:1128; тип влас-
ності: приватна власність; цільове 
призначення: 01.03 для ведення 
особистого селянського господар-
ства; площа: 0,4698 га);

гноєсховище розташоване на зе-
мельній ділянці за адресою: с. Доро-
фіївка, вул. Шкільна, 3а (кадастровий 
номер: 6124681800:01:001:1124; 
тип власності: приватна власність; 
цільове призначення: 01.03 для ве-
дення особистого селянського гос-
подарства; площа: 0,6396 га).

Територіальна альтернатива 2: 
друга альтернатива не розглядається.

4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
ВПЛИВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

В соціальному плані реалізація 
проектних рішень має позитивне 
значення: забезпечується зайня-
тість працюючого персоналу та 
створюються умови для подальшої 
нормальної роботи підприємства.

5. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ, У ТОМУ 

ЧИСЛІ ПАРАМЕТРИ ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ (ПОТУЖНІСТЬ, 

ДОВЖИНА, ПЛОЩА, ОБСЯГ 
ВИРОБНИЦТВА ТОЩО).

Реконструкція тваринницької 
будівлі передбачає: в існуючих зо-
внішніх межах будівлі утеплення го-
рища, заміна вікон та дверей, заміна 
водопостачальних та каналізацій-
них систем, встановлення автома-
тичних систем подачі корму та води, 
системи автоматичної припливно-
витяжної вентиляції.

Загальна площа свинарнику 
1078,1 м2, у приміщенні одночасно 

можуть утримуватись до 1600 сви-
ней. Відгодівля свиней відбуваєть-
ся з 3-місячного віку (жива вага 25 
÷ 30 кг) до 7-місячного віку (жива 
вага 120 кг). Термін відгодівлі одно-
го циклу становить – 96 діб, середня 
вага свиней в кінці циклу становить 
120 кг.

Гній від тварин самопливною ка-
налізаційною системою періодичної 
дії виводиться з приміщень у гноєс-
ховище. Падіж свиней передається 
для утилізації Костопільській філії 
ДП „Укрветсанзавод”.

 6. ЕКОЛОГІЧНІ 
ТА ІНШІ ОБМЕЖЕННЯ 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЗА АЛЬТЕРНАТИВАМИ:

щодо технічної альтернативи 1:
⟹ по забрудненню атмосферно-

го повітря – граничнодопустимий 
викид забруднюючих речовин від 
стаціонарних джерел викидів, гра-
ничнодопустимі концентрації за-
бруднюючих речовин в атмосферно-
му повітрі населених пунктів;

⟹ по ґрунту, поверхневим та під-
земним водам – відсутність на них 
інтенсивного прямого впливу;

⟹ розробка й здійснення заходів 
щодо запобігання можливим аварі-
ям, а також ліквідації їх можливих 
шкідливих екологічних наслідків;

⟹ дотримання санітарних вимог;
⟹ дотримання нормативів вібра-

ційного та шумового навантаження 
на людину;

⟹ забезпечення санітарних ви-
мог при експлуатації.

щодо технічної альтернативи 2: 
друга альтернатива не розгляда-
ється.

щодо територіальної альтернати-
ви 1:

⟹ містобудівні умови та обме-
ження;

⟹ розмір санітарно-захисної 
зони;

⟹ протипожежні розриви між бу-
дівлями та спорудами.

щодо територіальної альтер-
нативи 2: друга альтернатива не 

розглядається.
7. НЕОБХІДНА ЕКОЛОГО-ІНЖЕ-
НЕРНА ПІДГОТОВКА І ЗАХИСТ 

ТЕРИТОРІЇ ЗА АЛЬТЕРНАТИВАМИ:
технічної альтернативи 1:

⟹ застосування обладнання, що 
відповідає сучасному технічному 
рівню;

⟹ захист персоналу від статичної 
електрики та короткого замикання;

⟹ профілактичний огляд техніч-
ного стану обладнання і перевір-
ка справності захисних пристроїв 
обертових і рухомих частин, захис-
них екранів, а також пристроїв, які 
підводять струм, включають і від-
ключають живлення;

⟹ забезпечення робітників інди-
відуальними засобами захисту, спе-
цодягом і спецвзуттям;

⟹ дотримання правил збирання 
та тимчасового зберігання відходів, 
своєчасний їх вивіз.

щодо технічної альтернативи 
2: друга альтернатива не розгляда-

ється.
щодо територіальної альтернати-

ви 1:
⟹ компонування технологічного 

обладнання з урахуванням вимог 
правил охорони праці і виробничої 
санітарії.

щодо територіальної альтер-
нативи 2: друга альтернатива не 

розглядається.
8. СФЕРА, ДЖЕРЕЛА ТА 

ВИДИ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА 
ДОВКІЛЛЯ:

щодо технічної альтернативи 1:
на стадії будівництва:
⟹ на повітряне середовище – ви-

киди забруднюючих речовин;
⟹ на мікроклімат – вплив не сут-

тєвий;
⟹ на водне середовище – вплив не 

суттєвий;
⟹ на техногенне середовище – 

вплив не суттєвий;
⟹ на соціальне середовище – ви-

киди забруднюючих речовин, шумо-
вий вплив;

⟹ на рослинний та тваринний 
світ – викиди забруднюючих речо-
вин, шумовий вплив;

⟹ на ґрунт – вплив не суттєвий.
на стадії експлуатації:
⟹ на повітряне середовище – ви-

киди забруднюючих речовин;
⟹ на мікроклімат – вплив не сут-

тєвий;
⟹ на водне середовище – вплив не 

суттєвий;
⟹ на техногенне середовище – по-

крашення;
⟹ на соціальне середовище – 

зростання відрахувань у місцевий 
та обласний бюджети;

⟹ на рослинний та тваринний 
світ – викиди забруднюючих речо-
вин, шумовий вплив;

⟹ на ґрунт – вплив не суттєвий.
щодо технічної альтернативи 2: 

друга альтернатива не розглядаєть-
ся.

9. НАЛЕЖНІСТЬ ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ДО ПЕРШОЇ ЧИ 

ДРУГОЇ КАТЕГОРІЇ ВИДІВ 
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБ'ЄКТІВ, ЯКІ 

МОЖУТЬ МАТИ ЗНАЧНИЙ ВПЛИВ 
НА ДОВКІЛЛЯ ТА ПІДЛЯГАЮТЬ 
ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

(ЗАЗНАЧИТИ ВІДПОВІДНИЙ 
ПУНКТ І ЧАСТИНУ СТАТТІ 3 

ЗАКОНУ УКРАЇНИ „ПРО ОЦІНКУ 
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ”)

Планована діяльність належить 
до другої категорії видів планованої 
діяльності та об’єктів, які можуть 
мати вплив на довкілля та підля-
гають оцінці впливу на довкілля, 
згідно Закону України „Про оцінку 
впливу на довкілля”, стаття 3, час-
тина 3, п. 2 сільське господарство, 
лісівництво та водне господарство: 
потужності для вирощування сви-
ней (1 тисяча місць і більше).

10. НАЯВНІСТЬ ПІДСТАВ ДЛЯ 
ЗДІЙСНЕННЯ ОЦІНКИ 

ТРАНСКОРДОННОГО ВПЛИВУ НА 
ДОВКІЛЛЯ (В ТОМУ ЧИСЛІ НАЯВ-
НІСТЬ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО 
ТРАНСКОРДОННОГО ВПЛИВУ НА 
ДОВКІЛЛЯ ТА ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВ, 
ДОВКІЛЛЯ ЯКИХ МОЖЕ ЗАЗНАТИ 

ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО 
ТРАНСКОРДОННОГО ВПЛИВУ).

Транскордонний вплив відсутній.
11. ПЛАНОВАНИЙ ОБСЯГ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВЕНЬ

 ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО 
ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ 
З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ.

Планований обсяг досліджень та 
рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з ОВД 
відповідності із ст.6 Закону України 

„Про оцінку впливу на довкілля” № 
2059-VІІІ від 23 травня 2017 року. 

12. ПРОЦЕДУРА 
ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 
ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УЧАСТІ 

В НІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ.
Планована суб’єктом господарю-

вання діяльність може мати зна-
чний 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 господа-
рювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля; 

⟹ проведення громадського обго-
ворення планованої діяльності;

⟹ аналіз уповноваженим органом 
звіту з оцінки впливу на довкілля, 
будь-якої додаткової інформації, 
яку надає суб'єкт господарювання, 
а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадсько-
го обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

⟹ надання уповноваженим орга-
ном мотивованого висновку з оцін-
ки впливу на довкілля, що враховує 
результати аналізу, передбаченого 
попереднім абзацом; 

⟹ врахування висновку з оцінки 
впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльнос-
ті, зазначеного у пункті 14 цього по-
відомлення. 

У висновку з оцінки впливу на до-
вкілля уповноважений орган, ви-
ходячи з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, визначає до-
пустимість чи обґрунтовує недопус-
тимість провадження планованої 
діяльності та визначає екологічні 
умови її провадження.

Забороняється розпочинати про-
вадження планованої діяльності без 
оцінки впливу на довкілля та отри-
мання рішення про провадження 
планованої діяльності. Процедура 
оцінки впливу на довкілля перед-
бачає право і можливості громад-
ськості для участі у цій процедурі, 
зокрема на стадії обговорення об-
сягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля, а також на стадії розгляду 
уповноваженим органом поданого 
суб'єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорен-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля 
протягом щонайменше 25 робочих 
днів громадськості надається мож-
ливість надавати будь-які заува-
ження і пропозиції до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та планованої 
діяльності, а також взяти участь у 
громадських слуханнях. Детальні-
ше про процедуру громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля буде повідомлено в оголо-
шенні про початок громадського об-
говорення.

13. ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ 
ОБСЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВНЯ 
ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО 

ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ 
З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ.

Протягом 20 робочих днів з дня 
оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-сайті уповнова-

женого органу громадськість має 
право надати уповноваженому ор-
гану, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження і пропо-
зиції до планованої діяльності, об-
сягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля.

Надаючи такі зауваженні і пропо-
зиції, вкажіть унікальний реєстра-
ційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої ді-
яльності в Єдиному реєстрі з оцін-
ки впливу на довкілля (зазначений 
на першій сторінці цього повідо-
млення). Це значно спростить про-
цес реєстрації та розгляду Ваших 
зауважень та пропозицій. У разі 
отримання таких зауважень і про-
позицій громадськості вони будуть 
розміщені відповідно до статті 6 За-
кону України „Про оцінку впливу на 
довкілля” в Єдиному реєстрі з оцін-
ки впливу на довкілля та передані 
суб'єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отри-
мання). Особи, що надають заува-
ження і пропозиції, своїм підписом 
засвідчують свою згоду на обробку 
їх персональних даних. Суб’єкт гос-
подарювання під час підготовки 
звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, 
врахувати частково або обґрунто-
вано відхилити зауваження і пропо-
зиції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля. Детальна інформація про це 
включається до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля.

14. РІШЕННЯ ПРО 
ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ.
Рішенням про провадження пла-

нованої діяльності відповідно до за-
конодавства буде

Дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин у атмосферне повітря.

(вид рішення відповідно до части-
ни першої статті 11 Закону України 
„Про оцінку впливу на довкілля”) що 
видається

Управління екології та природних 
ресурсів Тернопільської обласної 
державної адміністрації. 

(орган, до повноважень якого на-
лежить прийняття такого рішення)

15. УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І 
ПРОПОЗИЦІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ 

ДО ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 
ОБСЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВНЯ 
ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО 

ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ 
З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, 

НЕОБХІДНО НАДСИЛАТИ ДО 
Управління екології та природних 

ресурсів Тернопільської обласної 
державної адміністрації.

Поштова адреса: вул. Шашкевича, 
3, м. Тернопіль, 46008.

Відділ оцінки впливу на довкілля, 
контактна особа: Груніна Світлана 
Олександрівна. 

тел./факс (0352) 22-00-20. 
Електронна пошта: eco_ter@eco.

te.gov.иа. (найменування уповно-
важеного органу, поштова адреса, 
електронна адреса, номер телефону 
та контактна особа).

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 
впливу на довкілля. 

ФОП Охотницький М.В., реєстраційний номер 3622202450, 
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 ________________________________________________________________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

____________________________________________________________________________________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)
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Вітаємо!
З Днем народження

Любов Жилюк, Ларису Горпинюк, Василя 
Іщука, Наталю Пасічник, Надію Зарицьку,  
Ганну Мельник, Оксану Городинську, Ігоря 
Попроцького, Василя Миська, Світлану 
Бужанську, Юрія Борковського, Лідію Чух, 
Наталію Каляєву!    

Хай будуть з Вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали Ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі.
Хай Вас обминають невдачі і грози,
Нехай лиш від сміху з’являються сльози!
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!

Наш ДЕНЬ Вітанняnday.te.ua12

ЧИСТИМО ЗАМУЛЕНІ КРИНИЦІ 
МЕХАНІЗОВАНИМ СПОСОБОМ! 

На відмінно! 
Тел.: 096-665-99-09, 
            066-64-68-680.

Вітаю!
Хорошу і щиру людину, добру приятельку

Феодосію Ільківну Гусарчук 
з Малих Вікнин Збаразького району

з Днем народження!
З Днем народження 
вітаю,
Гарного життя бажаю.
Щоб, моя подружко мила,
Завжди Ти була щаслива. 
Я бажаю Тобі сонця,
В домі - затишку і миру.
Щоб обходили нещастя,
А добро щоб душу гріло.
Щоб здоров’я сповна мала,
І бажання всі здійснялись.
Гарну вдачу не втрачала,
Кожен день щоб 
посміхалась! 
Нехай поруч будуть рідні,
Щоб не знала Ти про бідність.
Хай добробут буде вічно.
Обіймаю Тебе міцно!
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Хай дарує многії-многії літа!

 
З повагою - коліжанка Надія Коляда.

ГОРОСКОП
З 8 по 14 квітня

ОВЕН 
Тиждень стане 

перiодом романтики 
та любовної ейфорії. 
Ваше особисте життя 
перетвориться на бра-
зильський серіал - ви-
руватимуть неабиякi 
пристрасті. Доля може 
зіштовхнути вас iз лю-
диною з минулого.

ТЕЛЕЦЬ 
Незважаючи на на-

пади ностальгії, треба 
жити теперiшнiм жит-
тям. Ви так прагнутиме-
те знайти свою любов, 
що можете легко розча-
руватися.

 БЛИЗНЮКИ 
Варто більше уваги 

придiляти повноцінно-
му відпочинку. Пере-
гляньте своє меню, не 
забувайте про регуляр-
ність прийому їжі.

 РАК 
Тиждень сприяти-

ме підвищенню про-
фесійної кваліфікації. 
Важливо пам’ятати, що 
мета може не виправда-
ти коштів. Декому з вас 
пощастить отримати 
пiдвищення на посадi.

  ЛЕВ 
Зiрки пророкують 

яскраві спалахи почут-

тів, удалий шлюб і на-
родження дитини. Само-
тніх людей чекає удача, 
попереду знайомства, 
одне з яких виявиться 
доленосним.

 ДІВА
На цьому тижнi ви 

зустрiнетеся з людиною, 
яка вiдiграє у вашому 
житті неабияку роль. Го-
ловне - поставитися до 
цього серйозно, а не як 
до чергової інтрижки. 

  ТЕРЕЗИ 
Ви нарешті зможете 

дозволити собі спочити 
на лаврах. Тепер потріб-
но навчитися відпочи-
вати. У тих, хто займа-
ється власним бізнесом, 
з’явиться унікальна 
можливість просунути 
свою справу в широкі 
маси.

 СКОРПІОН 
Дехто з вас зустрiне 

свою другу половинку 
i нарештi зважиться на 
створення сім’ї. Це за-
жадає постійної роботи 
над собою, чіткого розу-
міння особистісних кор-
донів, поваги інтересів 
партнера.

 СТРІЛЕЦЬ 
Попереду лiто, тож 

варто провести оздоров-
чі й очисні процедури. 
Пам’ятайте, що зароби-
ти всі гроші неможливо, 
а ось нервові клітини не 
відновиш.

Про біду у своїй родині написала жителька Хоросткова 
Галина Комінко (Трач). Зокрема, про те, що її 43-річний брат 
Олександр важко хворий. У нього рак легенів з метастазами в 
головний мозок і кістки. На лікування чоловіка готова прийня-
ти Грузія. Але потрібних коштів у сім’ї Олександра немає. 

«Працюю практичним психологом у НВК м. Хоростків. У 
різні роки була головою ТВК, дотична до різних громадських 
справ. Люблю допомагати людям, подобається, коли щось 
змінюється на краще, коли можна зорганізувати справу. Від-
гукуюся на всі запрошення у різних справах як психолог. Є 
організатором і координатором трьохстороннього польсько-
німецько-українського проекту з обміну молоді, возила дітей 
за цим проектом у Польщу. 

 З братом ми росли без тата, помер він дуже рано. Мамі було 
важко самій, брат був за старшого. 

Навчався Саша в академії народного господарства. Бага-
то працював, довелося їздити на заробітки. Зараз братові 43 
роки, виховують з дружиною двох діток:  донечці 9, а синочку 
1,5 роки. У дружини також рано померли батьки, тож мій брат 
є єдиною опорою для своєї сім‘ї. Проживають вони зараз у м. 

Старокостянтинів Хмельницької обл. 
Працював Саша на місцевому заводі. Раптом почала у брата 

боліти спина. Після МРТ виявили якесь новоутворення в голо-
ві. Спочатку не повірили, навіть не казали мамі, бо вона теж 
важко хворіє, за нею потрібний догляд, стрес може спровоку-
вати різке погіршення стану. 

Брату встановили діагноз «рак легень» з метастазами в 
голову і кістки хребта. Але боротися треба, лікарі дають на-
дію! Зокрема, Олександра готова прийняти Грузія, де можлива 
променева терапія за новітніми технологіями. Після цього ще 
буде необхідне лікування в Україні, бо це лише забиратимуть з 
голови метастази. На це все потрібні чималі кошти, яких у ро-
дини немає. Ми уже виставили на продаж, що могли…»

 Загальна сума, яка потрібна на лікування у Грузії, - 17 ти-
сяч доларів. Рідні Олександра просять відгукнутися усіх до-
брих людей. 

Реквізити Приватбанк: 
Трач Олександр Іванович 5168 7427 1248 5295. 
Доларова картка: 4149 6293 1534 5934 
IBAN: 293052990000026203885881170 
Картка євро: 5168 7422 3863 2677 
IBAN: 963052990000026204885881191 

Призначення платежу: благодійність на лікування. 
Номер тел. дружини Юлії: 068 031 50 52. 

ЗАМАЛОЇ ДОПОМОГИ НЕ БУВАЄ… 

ДОПОМОЖЕМО? 
43-РІЧНИЙ БАТЬКО ДВОХ МАЛИХ 

ДІТЕЙ ПОТРЕБУЄ НАШОЇ ПІДТРИМКИ

Тоненьким прутиком
З вербовим котиком
Себе вітаємо
Легеньким дотиком…
Радісну вістку
Собі говоримо,
Що день великий
Не поза горами,
Що вже за тиждень
Буде Великдень!

На фото Івана ПШОНЯКА: освячення верби на вулиці Бродівській у Тернополі.

працівників Почаївського 
психоневрологічного БУДИНКУ-

ІНТЕРНАТУ – ІМЕНИННИКІВ КВІТНЯ!

З повагою - колектив Почаївського психоневрологічного будинку-інтернату.

Вітаємо!
Талановиту журналістку, щиру, хорошу 

подругу, найкращу у світі матусю
Любов 

Гадомську
з Тернополя 

з Днем народження!
Хай життя Твоє 
квітує
Веселково-іскристим 
розмаєм,
Бог ласкавий хай 
щастя дарує
І здоров’я міцне 
посилає!
Хай приходить 
до Тебе везіння
У яскравій, барвистій обнові,
Зичим радості, миру, цвітіння,
А для серця – палкої любові!
Хай майбутня життєва дорога,
По якій іще треба пройти,
Буде завжди під ласкою Бога,
Повна сонця, щедрот, доброти!

З найкращими побажаннями – 
колеги із «Нашого ДНЯ».

 Вітаю!
Дорогого зятя

Руслана Поліщука
 із Великих Вікнин 

Збаразького району
з Днем народження!

Прийми сьогодні щирі 
привітання!
І від душі найкращі 
побажання:
Злагоди, миру, спокою, 
тепла,
Бажаю щоб доля 
щаслива була.
Щоб справи всілякі лише процвітали,
Дружина любила, діти шанували.
Натхнення в роботі, кар’єрного росту,
Терпіння міцного, що часом непросто.
Щоб все удавалось, щоб мрії збувались,
Навколишні люди Тобі усміхались.
Хай сонця і радості буде багато,
Добро і здоров’я не минають хату.
Хай Матінка Божа Тебе оберігає,
Ісус Христос здоров’я посилає!
Хай радість усюди Тебе супроводжує,
Вітаю сердечно ще раз з Днем народження!

З повагою - любляча теща Феодосія Гусарчук.


