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Щиро вітаю працівників газових господарств області, 
ветеранів праці та всіх споживачів блакитного палива 

з світлим ХРИСТОВИМ ВОСКРЕСІННЯМ!

З повагою,  ОЛЕГ КАРАВАНСЬКИЙ

Воістину воскрес!
   Христос воскрес! 

 Світле свято Великодня уособлює наші духовні 
цінності та прагнення, наповнює  серця вірою 

і надією у здійснення заповітних мрій та очікувань.
Ці по-особливому неповторні дні спонукають нас  

по-новому побачити й відчути себе в світі, оцінити чистоту 
своїх помислів, бажань та вчинків, а ще - бути добрішими, бла-
городнішими, милосерднішими, терплячішими один до одного.

Тож нехай чудо Христового Воскресіння, яке 
сповістив ангел, принесе мир та спокій у Ваше життя! 

Божої благодаті  Вашим  родинам, гармонії та порозуміння
 у Ваших сім’ях, внутрішньої свободи та оновлення!

     Хай Господь дарує Вам любов і здоров'я, безмежну 
радість і надію, а Боже благословення буде запорукою
 миру на землі, духовного відродження нашої держави, 

здійснення  сподівань українського народу! 

Дорогі краяни, шановні земляки!
Прийміть найщиріші 

вітання зі святом
 Світлого Христового 

Воскресіння! 
У цей  світлий день зупині-

мося в круговерті щоденного 
життя. Подякуймо Богу за 

Його милість і захист. І нехай 
звеселяться наші серця благо-

датною мелодією Великодніх 
дзвонів, наповняться почут-

тям вдячності та очищення.
 Від усієї душі бажаю Вам 

у час Великодня відчути повноту життя та Божу ласку, 
отримати щедроти української землі, зігрітися теплом у 

родинному колі. Зичу усім міцного здоров’я, благополуччя, 
достатку, миру, спокою в оселях та в нашій рідній Україні.  

Христос воскрес! Воістину воскрес! 
 З ПОВАГОЮ, АНТОН БІЛИК, 
директор ПП «Орендне підприємство

 «Іванівське» Теребовлянського району, 
заслужений працівник 

сільського господарства України.

ШАНОВНІ ПАЙОВИКИ, ПРАЦІВНИКИ ТА ВЕТЕРАНИ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ, КРАЯНИ!
Прийміть найщиріші вітання зі святом - Великим днем Світлого Христового Воскресіння! 

У цей день ми дякуємо Господу Богу за те, що у дні випробувань ми відчували Його захист і підтримку. 
В найскладніші часи непохитно вірили - Господь з нами. Великдень нагадує нам про духовне відродження, 

яке потрібне всім нам,  всій українській нації. 
Пасхальні дні  - це й час віддати шану всім тим,  кого немає серед живих,  хто,  
залишивши нам свою любов і життєвий досвід,  поринув у вічність. 
Згадаймо їх молитвою та добрим словом.  Зі святом вас, шановні! 
Бажаю Вам і Вашим родинам  міцного здоров’я, благополуччя, достатку,  душевної 
чистоти і гармонії, миру та спокою в сімейних оселях та в нашій рідній Україні. 
Христос Воскрес! Воістину воскрес! 

      З повагою,  голова правління облспоживспілки МИХАЙЛО ЛАЗАР.

Дорогі хлібороби 
Тернопілля, 

шановні краяни!
Президія ради обласного об’єднання 
сільськогосподарських підприємств 
сердечно вітає з величним святом 
Христового Воскресіння і просить 
у Господа здоров’я та Божої ласки 

для кожного з Вас, для кожної 
української родини.

Нехай біда та негаразди обходять стороною 
Ваші домівки, у серцях нехай воцаряться душевний спокій та 

надія, нехай у кожній оселі панують радість і достаток, 
щасливий дитячий сміх і злагода.

Хай щедро колоситься українська нива, запашною 
буде Великодня паска, а святковий настрій, що дарує нам 

Христове Воскресіння, зігріває своїм теплом Вас і Ваших близь-
ких. Будьмо сильними, мужніми і відповідальними 

у цей непростий для людства час.
Христос воскрес! Воістину воскрес!

МИКОЛА ПИЛИПІВ, 
голова ради об’єднання.

ВІТАННЯ ЩИРІ З ВЕЛИКОДНЕМ
 Шлем читачам, які сьогодні

 Живуть РАЗОМ 
із «Нашим ДНЕМ».

 Бажаєм злагоди в родинах, 
Надій і віри в Україну 

Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес!
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За даними обласного 
лабораторного 
центру, на 

Тернопільщині станом 
на 14 квітня кількість 
хворих на коронавірус 
зросла до 280 людей, 
п’ятеро - загинули. Сім 
нових випадків недуги 
додалися протягом 
доби з понеділка на 
вівторок. Зокрема, 
Covid-19 підтвердили у 
25-річного тату-майстра 
з Тернополя.

Географія поширення хво-
роби: 148 – жителі Монасти-
риського району (2 – леталь-
них), 29 – жителі Заліщицького 
району (2– летальних), 23 – 
жителі Бучацького району, 14 

– жителі Козівського району 
(1 – летальний), 21 – жителі 
Чортківського району, 13 – жи-
телі Кременецького району, 13 
– жителі Тернополя, 5 – жите-
лі Підгаєцького району, також 
по 3 випадки підтверджено 
у жителів Теребовлянського, 
Тернопільського і Шумського 
районів,  по 1 - у мешканців 
Бережанського, Зборівського, 
Збаразького, Гусятинського 
районів.

Видужали 8 осіб (Терно-
пільський район – 1, Креме-
нецький район – 2, Монасти-
риський район – 5).

У Тернопільській лікарні 
швидкої допомоги 14 квіт-
ня перебувало 14 хворих на 
Covid-19. В 1 людини підозрю-
ють коронавірус. За даними 

медиків, стан пацієнтів задо-
вільний та середньої важкості.

Тим часом пацієнтів із ко-
ронавірусом, які були в Тер-
нопільській міській дитячій 
лікарні, виписали додому. Зо-
крема, двох дорослих і двох 
дітей. В однієї мами та дити-
ни діагностували повне клі-
ніко-лабораторне одужання: 
контрольні ПЛР-дослідження 
мазків на Covid-19 виявились 
від’ємними. Решта перебувати-
муть на самоізоляції вдома під 
наглядом лікаря.

Щодо ситуації в Україні, то 
у вівторок повідомляли про 
3372 лабораторно підтвердже-
них випадків Covid-19, з них 98 
- летальних, 119 пацієнтів оду-
жали. За добу було зафіксовано 
270 нових хворих.

Одним із найбільших нових 
вогнищ інфекції у державі ста-
ла Києво-Печерська лавра. Там 

виявили вже 95 хворих на ко-
ронавірус. Помер також один 
монах, який приїхав туди з По-
чаївської лаври. Про це заявив 
мер Києва Віталій Кличко.

У світі, відповідно до остан-
ніх відомостей, зараз 1 мільйон 
934 тис. інфікованих Covid-19, 
більш 120 тис. померли, близь-
ко 462 тис. одужали.

За даними університетом 
Джонса Хопкінса, центром епі-
демії наразі є США, де постав-
лено вже більше 582 тис. діа-
гнозів. Всесвітня організація 
охорони здоров'я повідомляє, 
що в Європі темпи поширення 
захворювання почали знижу-
ватися.

Разом з тим, складна си-
туація у Великій Британії. За 
даними на кінець минулого 
тижня, кожна п'ята смерть в 
Англії і Уельсі була пов'язана 
зі спалахом Covid-19, заявили 

у вівторок в британському На-
ціональному бюро статисти-
ки. Всього в цих двох регіонах 
Британії за минулий тиждень 
зареєстровано 16 тис. смертей, 
і коронавірус був вказаний як 
причина летального результа-
ту в 3475 випадках.

У більшості країн світу три-
вають карантинні заходи. За-
кликають бути вдома й укра-
їнців. В уряді зазначають, що 
ситуацію з карантином розгля-
нуть після Великодня - все за-
лежатиме від кількості хворих.

Тим часом поліція штрафує 
і священників за порушен-
ня приписів. Зокрема, трьох 
духівників покарали через 
скупчення людей у храмах на 
Вербну неділю, повідомив мі-
ністр внутрішніх справ Арсен 
Аваков.

ХВОРИЙ ТАТУ-МАЙСТЕР, СМЕРТЬ МОНАХА 
і 280 хворих на Тернопільщині

НОВІ ХРОНІКИ КОРОНАВІРУСУ

Менш ніж півроку тому 
весь світ зі сльозами 
на очах спостерігав за 

пожежами в Австралії. Українці 
теж переживали за ситуацію 
на іншому континенті: активно 
поширювали інформацію 
у фейсбуці, долучалися до 
гуманітарної допомоги, віряни 
- молилися. Сьогодні схожа 
ситуація в нашій країні. Вже 
понад десять днів триває пожежа 
у Чорнобильській зоні. За цей 
час вигоріли тисячі гектарів лісу 
та кілька покинутих сіл. У зоні 
відчуження працюють майже 
півтисячі людей і близько сотні 
техніки, у тому числі три літаки 
та 3 вертольоти. 13 квітня вони 
скинули на пожежу 538 т води. 
Про це інформує Державна 
служба надзвичайних ситуацій.

За інформацією Асоціації чорнобиль-
ських туроператорів, палало і за кілька 
кілометрів від сховища радіоактивних від-
ходів "Підлісний". Крім того, багато знако-
вих об'єктів Чорнобильської зони згоріли 
чи постраждали від полум'я. Серед того, 
що знищено, - санаторій "Смарагдовий" 
("Изумрудный"), постраждало село Лелів, 
яке вважалося одним із найбільш збереже-
них за внутрішнім наповненням будинків. 

Разом з тим у ДСНС запевнили, що не-
безпеки для сховищ радіоактивних від-
ходів, як і для ЧАЕС у цілому, від нинішніх 
пожеж немає. Пізніше заступник міністра 
внутрішніх справ Антон Геращенко напи-
сав, що ліс навколо могильників, включ-
но з "Підлісним", вирубали саме для того, 
щоб там не було небезпеки загорань. Та-
кож рятувальники кажуть, що радіаційна 
обстановка стабільна.

З вечора 13 квітня на півночі Київщи-
ни та над зоною відчуження нарешті впав 
дощ. Осередки відкритого вогню вдалося 
приборкати, але дим посунув на Київ. 

Зараз поліцейські розслідують причи-
ни пожежі і з’ясовують, хто причетний. За 
даними розслідування, у зоні ЧАЕС було 
кілька осередків загорань. У відділі кому-
нікації поліції Київської області повідоми-
ли, що вже встановили особи двох чолові-
ків, які причетні до виникнення вогнищ 
пожежі.

Перший зловмисник, 27-річний жи-
тель Іванківського району Київщини, час-
тина якого лежить у Чорнобильській зоні 
відчуження, легковажно підпалив сміття 
й траву, в результаті чого згоріло 5 га лісу. 
Інший палій - 37-річний місцевий житель. 
За даними поліції, чоловік за місцем про-
живання спалював сміття, потім рештки 
тліючого багаття повантажив на возик, 
вивіз за село і висипав на сухостій. Там ста-
лося загорання. Коли чоловік повернувся 
на те місце, то бачив, що вогонь переки-
нувся далі, і намагався самотужки погаси-
ти. Однак вже було запізно, вітром пере-
кинуло полум’я на територію лісу, а далі у 
зону відчуження, де розпочалась чергова 
масштабна пожежа.

ВОГНЯНА ЕПОПЕЯ В ІВАЧЕВІ: 
ПАЛИЛИ СМІТТЯ…

Через паліїв сухостою горять ліси по 
всій Україні. В управлінні ДСНС у Терно-
пільській області повідомили, що на те-
ренах краю з початку року рятувальники 
ліквідували 804 пожежі в екосистемах, з 
них 3 покладів торфу, вогонь випалив 757 
га землі. 

- Двоє людей загинуло, спалюючи 
суху траву, та їхні послідовники щоденно 
працюють над ростом сумної статистики. 
А рятувальники, ризикуючи життям та 
здоров’ям, продовжують боротися за ко-
жен клаптик живої, не випаленої землі, - 

кажуть у відомстві. 
Впродовж минулих вихідних ряту-

вальники Тернопільського районного від-
ділу УДСНС чимало зусиль доклали, щоб 
врятувати від вогню ліс у селі Івачів До-
лішній, загальною площею 36 гектарів.

- Перше повідомлення про пожежу на-
дійшло 10 квітня о 16 год. 54 хв. – горів ліс 
на площі 4 гектари, - розповіли у рятуваль-
ній службі області. - Суха та вітряна погода 
сприяла швидкому поширенню вогню, під 
загрозою опинилися житлові будинки. До 
гасіння були залучені 15 рятувальників і 
спецтехніка, також допомагали й місцеві 
мешканці. Пожежу ліквідували о 20.13. 
Пізніше організували патрулювання в лі-
совому масиві. Рятувальники спільно із 
працівниками поліції та добровольці до 
півночі прочісували територію лісу, щоб 
не допустити повторного загорання. Про-
те наступного ранку до рятувальників 
знову зателефонували із проханням про 
порятунок, бо у лісі в Івачеві виявили нові 
осередки горіння. Пожежу загасили, а вже 
за декілька годин надійшло наступне по-
відомлення про горіння того ж лісу! Тож 
рятувальники знову виїжджали гасити 
пожежу. 

Попередньо відомо, що вогонь розпо-
всюджувався з ділянки, що межує з лісом. 
Ймовірно, дачники випалювали сміття, і 
пожежа поширювався в глибину масиву. 
Завдяки рятувальникам, місцевим меш-
канцям, працівникам поліції та екоінспек-
ції цього разу вдалося врятувати 31 гектар 
зелених насаджень.

НОВІ ШТРАФИ - ДО
 153 ТИСЯЧ І ТЮРМА

Тим часом, Верховна Рада у понеділок 
значно підняла штрафи за підпал лісу. У 
залежності від того, як кваліфікують дії 
підпалювача і до чого вони призведуть, 
може бути і 153 тис. гривень штрафу та 
різні терміни ув'язнення. 

Забруднення повітря речовинами, від-
ходами або іншими матеріалами промис-
лового чи іншого виробництва внаслідок 
порушення спеціальних правил, карати-
меться, зокрема, штрафом від 30 600 до 61 
200 гривень (раніше штраф був від 1700 
до 3400).

За знищення або пошкодження лісо-
вих масивів, зелених насаджень навколо 
населених пунктів, вздовж залізниць, а 
також стерні, сухих дикорослих трав, рос-
линності або її залишків на землях сіль-
ськогосподарського призначення вогнем 
чи іншим небезпечним способом одним із 
видів покарання буде штраф від 91 800 до 
153 000 гривень.

Випалювання стерні, луків, пасовищ, 
ділянок із степовою, водно-болотною та 
іншою природною рослинністю, рослин-
ності або її залишків та опалого листя на 
землях сільськогосподарського призна-
чення, у смугах відводу автомобільних до-
ріг і залізниць, у парках, інших зелених на-
садженнях та газонів у населених пунктах 
каратимуть штрафами від 3 060 до 6 120 
гривень (було – від 170 до 340 гривень). 
Посадовці платитимуть від 15 300 до 20 
400 гривень.

КОЖЕН МОЖЕ СТАТИ 
НА ЗАХИСТ ПРИРОДИ

Наразі горіння на відкритих територі-
ях продовжуються. Щороку навесні й восе-
ни селяни й дачники із дбайливою ретель-
ністю спалюють суху траву й сміття. 

Чи змінять ситуацію чималі штрафи 
- покаже час. У рятувальній службі, де що-
дня ризикують життям, загашуючи поже-
жі, закликають: кожен з нас може стати на 
захист природи. Звірята й пташки в укра-
їнських лісах так само страждають від вог-
ню, як австралійські коали… 

ПАЛАЮЧА НЕДБАЛІСТЬ: у пожежі - 
Чорнобиль, вигорають тернопільські ліси

Через паліїв сухостою винищуються величезні території. У вогні гине все живе. 
Рятувальники ризикують здоров’ям і життям, аби загасити наслідки людської безвідповідальності.
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Щиросердечно вітаю
 Вас із Великоднем!

 У цей непростий час бажаю усім 
стійкості духу, міцного здоров’я, тепла і 
затишку в родинах. Нехай Ваші душі бу-
дуть багаті на добро, як святковий стіл, 
чисті, як Великодній рушник. Хай мали-
нові дзвони Великодня принесуть у до-
мівки мир, достаток, віру, надію і любов. 

Щиро бажаю, щоб радість Велико-
дня не оминула нікого з нас. Хай серця 
повняться радістю, нехай мир і спокій 
запанують на нашій рідній землі. Щас-
тя вам, благополуччя, здійснення усіх 
задумів та сподівань.

Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес!
З повагою, ПЕТРО ПЕЛЯК, 
голова ФГ «Вікторія-92» Козівського району, 
заслужений працівник сільського 
господарства України. 

3Наш ДЕНЬnday.te.uaЗі святом!

ШАНОВНІ КРАЯНИ,  ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ! ХАЙ РАДІСТЬ ВЕЛИКОДНЯ РОЗВІЄ ВСІ ТРИВОГИ
Дорогі краяни, ми на порозі найвеличнішого та най-

світлішого християнського свята Воскресіння Господ-
нього. Цьогоріч воно є особливим і, насамперед, тому, що 
маємо в цей час думати не лише про себе, а й про ближ-
нього, проявити свідомість та послушність, бути від-
повідальними.

Усі ми віримо, що страшна недуга, яка забирає со-
тні тисяч життів по всій планеті, буде подолана. Але 
віри замало. До цієї боротьби зобов’язаний долучитися 
кожен зокрема. Тому ще раз прошу вас: зустріньте Пас-
ху в своїх домівках, не виходьте без потреби на вулицю, 

збережіть своє здоров’я та життя, дайте на це шанс ближньому!
Щирі слова подяки та побажання міцного здоров’я хочу адресувати всім, хто в 

силу своїх професійних обов`язків не може сьогодні перебувати вдома. Серед них - 
працівники лікувальних, соціальних, комунальних, торгових закладів, фінустанов, 
а також ми - поліцейські. Кожен по-своєму оцінює нашу роботу, але запевняю, ми 
робимо усе, аби в кожного з вас у житті було ще багато свят.

Зустріньмо цей Великдень серцями, наповненими любов’ю, і це буде найпрекрас-
ніший вияв нашого християнського покликання.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
З повагою, ОЛЕКСАНДР БОГОМОЛ, 

начальник ГУНП 
в Тернопільській області, генерал поліції

Із світлим святом 
Христового Воскресіння!

Вітаємо директора «Орендне підприємство 
«Іванівське», депутата обласної ради, 

заслуженого працівника сільського 
господарства України

Антона Івановича Білика

з Великодніми святами!
І хочемо щиро подякувати за велику щирість, 

невимовну доброту у ставленні до людей. За не-
втомну працю і трепетну любов до землі. Святий Великдень несе нам довгоочікува-
ну радість перемоги Сина Божого, дарує оновлення та впевненість у завтрашньому 

дні, поселяє спокій у серцях, укріплює віру та живить душу. Тож нехай Господня ми-
лість та благословення оросять Ваше життя, а мир, любов та злагода панують 

в оселі і в нашому колективі. Бажаєм Вам гарного настрою, відмінного здоров’я, 
сімейного затишку, незмінного успіху та здійснення усіх задумів.

З ПОВАГОЮ, КОЛЕКТИВ ОП «ІВАНІВСЬКЕ»
 Теребовлянського району. 

ДОРОГІ 
ТЕРНОПОЛЯНИ!

ПРИЙМІТЬ ЩИРІ ВІТАННЯ З 
НАГОДИ СВІТЛОГО ХРИСТОВОГО 

ВОСКРЕСІННЯ!
Нехай Світло Воскресіння 
Христового надає нам  непо-

хитну віру в кращий завтрашній 
день та сили і терпіння перебороти труднощі, які випали на 
нашу долю! 

А ця радісна подія утверджує наші переконання про те, що до-
стойні терпіння нагороджуються перемогою, а чесне життя 
увінчується славою. Господньої милості, підтримки у добрих по-
чинаннях,  миру та взаєморозуміння кожній родині. Бажаю всім 
щастя і радості, віри і благополуччя! 
ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!
З повагою, начальник Головного управління 
Держпродспоживслужби в Тернопільській області 
ВАСИЛЬ  ХОМІНЕЦЬ

З СВЯТОМ ВЕЛИКОДНЯ,  ДОРОГІ УКРАЇНЦІ!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

НЕХАЙ В ДУШІ ПАНУЄ НЕПОХИТНА ВІРА У КРАЩЕ, 

А СЕРЦЕ НАПОВНЮЄ ЦІЛЮЩА СИЛА ЛЮБОВІ.

ДОБРА І ЗЛАГОДИ ВАМ І ВАШИМ РОДИНАМ!

РАДІСНИХ ВЕЛИКОДНІХ СВЯТКУВАНЬ! 

Синод ПЦУ закликав 
мирян залишатися 
вдома та долучатися 

до богослужіння онлайн. У 
храмах не проводитимуть 
спільних посвячень 
великодніх страв у 
храмах і на прихрамових 
територіях, щоби не 
допускати скупчення 
людей.

Під час богослужінь у храмах 
можуть бути священнослужите-
лі, віряни, співці тощо, але разом 
їх може бути не більше 10 осіб. 
Поза богослужіннями у великих 
храмах одночасно не можуть 
бути більше двох людей, а в неве-
ликих – не більше однієї.

Синод закликав мирян зали-
шатися вдома і долучатися до мо-

литви та богослужіння онлайн.
"Перебуваючи вдома та долу-

чаючись до богослужіння з допо-
могою трансляції, віряни повинні 
слухати богослужіння і звершу-
вати молитву перед іконою, 
перебуваючи у домі як у храмі, 
додержуючи звичайних правил 
участі у храмовому богослужінні, 
не допускати ставлення до тран-
сляції богослужіння лише як до 
перегляду видовища", – йдеться у 
рішенні Синоду.

При цьому уточнюється, що 
вірянам, які прийдуть індивіду-
ально до храму в позабогослуж-

бовий час, не відмовлятимуть, 
тобто вони зможуть задовольни-
ти свої релігійні потреби.

У ПЦУ уточнюють, що в ма-
лих населених пунктах Синод 
ПЦУ доручив інформувати мирян 
щодо проведення освячення ве-
ликодніх страв біля місць прожи-
вання – на вулиці поруч із будин-
ком чи на подвір'ї, з дотриманням 
"соціальної дистанції". 

Крім того, за домовленістю 
з відповідними закладами буде 
організовано завчасне освячення 
великодніх страв у місцях їхнього 
виробництва та продажу. У ПЦУ 

просять, щоб під час придбання 
віряни були письмово поінфор-
мовані, що їхні страви вже освя-
чені.

У греко-католицьких храмах 
Тернополя священники святити-
муть паски у суботу на церков-
ному подвір’ї. Щоправда, радять 
не виходити з дому цілою сім’єю, 
порушуючи санітарні норми. До-
статньо, щоб лише одна особа 
принесла страви для освячення. 
При освяченні всі повинні носи-
ти захисні маски та дотримува-
тися рекомендованої дистанції 
(2 м). Щоб уникнути скупчення 

вірних на церковному подвір’ї, 
освячення та окроплення про-
водитиметься з мінімальним ча-
совим інтервалом таким чином, 
щоб була рухома черга. Вірні, що 
освятили страви, повинні як-
найшвидше покидати церковне 
подвір’я. Кожен зокрема несе осо-
бисту відповідальність за дотри-
мання санітарних вимог.

 У малих містечках і селах 
освячення пасхальних страв свя-
щенники можуть здійснювати на 
вулицях біля помешкань людей 
або ж на церковному подвір’ї з до-
триманням усіх правил безпеки. 

І ПЦУ, і УГКЦ заявили, що 
священники не будуть служити 
панахид на цвинтарях у пасхаль-
ні дні. Цю традицію цього року у 
зв’язку з карантином переносять 
на свято П’ятидесятниці (Зелені 
свята). 

Як освячуватимемо паску під час карантину
Українців закликають залишатися вдома і дотримуватися правил 

карантину навіть під час одного з найбільших християнських 
свят — Воскресіння Христового. Священники переконують вірян, 

що свято насамперед у серці людини та в єднанні з Богом, 
а у  Святковій Літургії можна взяти участь онлайн.
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Рада Нацбезпеки 
та оборони 13-го 
квітня 2014-го 

ухвалила рішення 
про проведення 
АТО. Наступного дня 
виконувач обов'язків 
президента Олександр 
Турчинов підписав указ 
про початок операції. 

Шоста річниця АТО. Цей 
жах шести років, який через 
агресію Російської Федерації 
на Донбасі триває й донині. 
Імена 4255 загиблих україн-
ських воїнів внесено до Книги 
Пам’яті полеглих за Україну.

Пам’ятаємо найкривавіші 
п’ять боїв. А саме бій за Савур-
Могилу – відбулися з 6 червня 
2014 року по 29 серпня 2014-
го. 49 бійців АТО загинули, 
- йдеться на фейсбук-сторіці 
проєкту «Книга Пам’яті по-
леглих за Україну». -  Бої за 

Карачун - протистояння три-
вало з 14 квітня 2014 року по 
5 липня 2014-го. У боях заги-
нуло близько 20 українських 
воїнів. Бої за Донецький ае-
ропорт – тривали з 26 квітня 
2014 року по 21 січня 2015 
року. У протистояннях по-
лягло 200 кіборгів, 564 герої 
було поранено. Бої за Дебаль-
цеве – під час боїв на Дебаль-
цевському плацдармі з 18 
січня по 18 лютого загинули 
179 українських військовос-
лужбовців. Бої за Іловайськ 
– бойові дії, пізніше названі 
Іловайським котлом, почали-
ся в ніч на 19 серпня 2014 та 
закінчилися 3 вересня 2014 
року. За даними військового 
прокурора України Анатолія 
Матіоса, в трагедії загинули 
459 осіб.

Найважчий 2014 рік. 1763 
військовослужбовці загинули 
того року за Україну. 2015 рік 

– російсько-українська війна 
забрала життя у 1161–го за-
хисника України. У 2016 році 
в ході бойових дій в зоні про-
ведення антитерористичної 
операції загинули 562 наші Ге-
рої.18 грудня 2016 року бойо-
вики здійснили спробу атаки 
позицій українських зброй-
них сил на так званій Світло-
дарській дузі. Таких вогняних 
нальотів тривалістю від трьох 
до шести годин кожен сили 
АТО до цього не бачили остан-
ні п’ять місяців боїв. Усього з 
18 по 23 грудня під час бойо-
вих дій на Світлодарській дузі 
загинули 9 українських вій-
ськових, 35 були поранені. Бо-
йовики втратили 42 убитими, 
яких вивозили більш як 10-ма 
автомобілями.У результаті 
обхідної контратаки в районі 
селища Луганське українські 
війська силами взводу і трьох 
БМП відтіснили противника 

із займаних позицій. Завдя-
ки цьому українські війська 
отримали додаткову перевагу 
над ворогом в цьому секторі 
оборони.2017 рік, знову біль 
втрат - 354 життя наших за-
хисників забрала російсько- 
українська війна. Цього року 
особливо кривавими були бої 
за авдіївську промзону. Вран-
ці 29 січня бойовики почали 
штурм позицій сил АТО в ра-
йоні авдіївської промзони. 
Обидві сторони мали втрати. 
Через обстріли російських бо-
йовиків Авдіївка залишилася 
без енергопостачання і тепла. 
Було знеструмлено фільтру-
вальну станцію, зупинено 
коксохімічний завод. 31 січня, 
в ході важких боїв, українські 
війська перейшли у контр-
наступ і захопили чимало 
нових позицій у бойовиків.У 
2018 році війна знову і знову 
шматувала українську зем-

лю, відбираючи у матерів си-
нів. 224 захисники України 
не повернулися додому жи-
вими. У 2019 році загинули 
170 військовослужбовців. З 
початку 2020-го вже більше 
40 загиблих. Найгарячіши-
ми точками залишаються: 
Піски, Авдіївка, Широкине, 
Красногорівка, смт. Станиця 
Луганська, Кримське, Доку-
чаєвськ….- На жаль, але Книга 
Пам’яті продовжує збільшува-
тися, - пишуть автори цього 
проєкту. - Ми маємо пам’ятати 
кожного, хто віддав найдо-
рожче, своє життя, щоб Укра-
їна залишалася вільною, неза-
лежною і цілісною державою. 
Вони виконали свій консти-
туційний обов’язок. Завдання 
тих, хто живий, не зрадити їх 
пам'ять, довершити їх справу, 
не втратити Україну. 

Слава Українським  
Героям і Вічна всім пам’ять! 

ПАМ’ЯТЬ І БІЛЬ
УКРАЇНИ
Вже шість років на Сході 

триває неоголошена війна, 
яка забрала 4255 життів

Уряд заборонив припиняти 
надання субсидій під час 
карантину та задекларував 

їх збільшення. У середньому 
- на 300 грн. Вступила в 
дію постанова Кабміну, яка 
передбачає 5  основних змін у 
призначенні субсидій, зокрема: 

1. Громадянам, які втратили роботу 
під час карантину, для розрахунку жит-
лової субсидії враховуватимуть розмір 
призначеної допомоги з безробіття без 
урахування отриманої (раніше) заробіт-
ної плати. Для цього громадяни мають 
стати на облік у службі зайнятості як 
безробітні. Тобто призначати житлову 
субсидію громадянам, які були звільне-
ні з роботи в період карантину відповід-
но до пункту 1 частини першої статті 
40 Кодексу законів про працю України і 
зареєструвалися в службі зайнятості як 
безробітні, будуть на підставі заяв про 
призначення житлових субсидій  та ін-
формації центрів зайнятості щодо їх пе-
ребування на обліку.

2. Заборонено припинення надання 
житлових субсидій на період обмеж-
увальних заходів, крім обставин, що 
унеможливлюють надання житлової 
субсидії, зокрема у разі переїзду домо-
господарства в інше житлове приміщен-
ня (будинок) або у разі смерті одинокої 
особи. 

3. На період обмежувальних заходів 
розрахунок житлових субсидій про-
водитиметься з урахуванням збільше-

них на 50% соціальних нормативів. Це 
пов’язано із вимушеним перебуванням 
дома та, відповідно, із збільшенням спо-
живання електричної енергії, холодної і 
гарячої води, водовідведення і природ-
ного газу для приготування їжі та піді-
гріву води. 

4. Базовий відсоток плати за кому-
нальні послуги, який суттєво впливає на 
розмір призначених субсидій, не збіль-
шуватиметься з 15% до 20% з 1 трав-
ня, як це передбачалося попередньою. 
(Якби норма запрацювала, розмір субси-
дій би зменшився, а частина мешканців 
області втратила б їх узагалі.) 

5. Субсидії призначаються до кінця 
опалювального сезону. Щоб продовжи-
ти отримувати субсидію у наступному 
періоді, громадянам не потрібно звер-
татися до органів соціального захисту, 
адже цього року вони призначають її 
самостійно.

Отже, процедуру призначення суб-
сидій спрощено. На наступний період 
(неопалювальний сезон 2020 року) її 
призначатимуть без звернень громадян 
всім домогосподарствам, які отриму-
вали субсидію в опалювальному сезоні 
2019-2020 років.

1 квітня Кабінет міністрів 
України прийняв 
постанову № 251 

“Деякі питання підвищення 
пенсійних виплат та надання 
соціальної підтримки 
окремим категоріям 
населення у 2020 році”, яка 
регулює питання проведення 
цьогорічної індексації пенсій.

Постановою визначено дату 
проведення індексації пенсій: це – 1 
травня. Перерахунок виплат про-
водитиметься із застосуванням ко-
ефіцієнта збільшення показника 
середньої заробітної плати (доходу) 
в Україні, з якої сплачено страхові 
внески, та який враховується для 
обчислення пенсії, у розмірі 1,11.

Водночас, за словами міністра со-
ціальної політики Марини Лазебної, 
вказана індексація не охопить всіх 
пенсіонерів, фактично підвищення 
пенсії в середньому на 260 гривень 
отримають 6,9 млн пенсіонерів.

”Тому пенсіонерам, стаж роботи 
яких становить 30 років у жінок та 
35 років у чоловіків, буде підвище-
но мінімальну пенсійну виплату до 
2 100 гривень. З урахуванням цього 
загалом підвищення у травні отри-
мають 8,5 мільйонів пенсіонерів”, - 
заявила Міністр.

Виплата перерахованих пенсій 

здійснюватиметься, починаючи з 
травня 2020 року в установленому 
порядку через уповноважені банки 
або доставлення додому листоно-
шами „Укрпошти”.

Також розпочали виплату щомі-
сячних компенсацій 80-річним пен-
сіонерам у розмірі до 500 гривень.

Марина Лазебна заспокоїла гро-
мадян, які вже отримали 4-6 квітня 
пенсії без зазначеної компенсації, – 
кошти будуть виплачені у повному 
обсязі за окремими відомостями.

Нагадаємо, відповідним рішен-
ням уряду передбачено встановлен-
ня щомісячної компенсації у розмірі 
до 500 гривень пенсіонерам віком 
понад 80 років, в яких розмір пенсії 
не перевищує 9 205 гривень.

Такі пенсіонери отримують ком-
пенсаційну виплату в доповнення 
до вже встановлених статусних під-
вищень, надбавок до пенсій дітям ві-
йни, учасникам бойових дій, членам 
сімей загиблих, учасникам війни. 
Крім того, встановлено найменшу 
пенсійну виплату на рівні 2 600 гри-
вень (із урахуванням підвищень до 
пенсії) пенсіонерам старше 80 років 
зі страховим стажем 20 років для жі-
нок та 25 років для чоловіків.

У квітні відповідну компенсацію 
отримають 1,5 млн пенсіонерів.

Пенсії буде проіндексовано
 у травні 2020 року

СУБСИДІЇ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ: 
5 основних змін, які запровадив уряд
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Коронавірус «поселив» 
брюссельських безхатьків у 

Європарламент
На час коронавірусної епідемії го-

ловний будинок Європарламенту в 
Брюсселі перетворився на «польовий» 
штаб та прихисток. Кухні євроустанови 
готуватимуть понад тисячу порцій їжі 
щодня для медпрацівників, які невтомно 
борються з коронавірусом у місцевих лі-
карнях. Про це президент Європарламен-
ту Давид Марія Сассолі заявив у Twitter. 
Крім того, Європарламент відкрив свої 
двері для всіх, хто не має даху над голо-
вою. Безхатькам дозволили там жити і 
харчуватися на час екстреної ситуації.

Кордони Євросоюзу можуть 
бути закритими до вересня
Президент Франції Емманюель Ма-

крон заявив, що ЄС триматиме кордо-
ни закритими до вересня цього року. 
А глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 
порадила не планувати поїздок на літо, 
пише Bild am Sonntag. За її словами, євро-
пейцям не слід робити бронювання для 
відпусток на липень-серпень, бо поки 
нема достовірних прогнозів на цей час 
щодо розвитку пандемії. 

Туреччина заборонила 
експорт лимонів до кінця літа

Туреччина взяла під контроль 
експорт лимонів на тлі зростаючого 
внутрішнього попиту на продукт че-
рез пандемію коронавірусу, передає 
Anadolu. Обмеження вже введені і діяти-
муть до кінця серпня. Річ у тім, що лимо-
ни використовуються для приготування 
традиційного турецького одеколону. Де-
які бренди мають досить високий вміст 
алкоголю (80%), і вони можуть служити 
дезинфікуючим засобом, що призводить 
до зростання продажів в умовах панде-
мії. Також лимони є джерелом вітаміну С. 
Їх вживають для підвищення імунітету.

Японія переносить 
виробництва з Китаю

Японія виділила $2,2 млрд., щоб 
допомогти компаніям перенести ви-
робничі потужності з Китаю. На такий 
крок держава пішла через пандемію, 
яка призвела до порушення ланцюжків 
постачань між торговими партнерами, 
пише Фінанси.ua. Майже $2 млрд. буде 
витрачено на допомогу компаніям, які 
переноситимуть виробництво з Китаю 
до Японії. Решта коштів піде на допомо-
гу японським підприємствам, які праг-
нуть перенести виробничі потужності 
в інші країни. Китай був найбільшим 
торговим партнером Японії. Але панде-
мія коронавірусу призвела до того, що 
в лютому імпорт з Китаю впав майже 
вдвічі, оскільки роботу на багатьох за-
водах було зупинено. Через це багато 
японських виробників відчували не-
стачу комплектуючих. Тому Японія хоче 
зменшити залежність від Китаю як від 
найбільшої виробничої бази. Складно 
сказати, як ці дії вплинуть на подальші 
взаємини двох країн.

Мафія роздає гроші 
та харчі нужденним в Італії
Італійські мафіозі допомагають 

бідним верствам населення під час 
спалаху коронавірусу. Зокрема, розво-
зять їжу та товари першої необхідності. 
Найактивніше члени мафіозних кланів 
діють на півдні Італії - у Кампанії, Кала-
брії, Апулії та Сицилії, повідомляє The 
Guardian. В італійській поліції в пере-
творення злочинців у героїв не вірять. 
Як зазначив глава прокуратури муні-
ципалітету Катандзаро Нікола Гратте-
рі, після закінчення карантину мафія 

накаже населенню платити послугою 
за послугу. Ймовірний варіант подяки - 
підтримка потрібних мафіозі політиків 
на виборах. Мільйони людей працюють 
у «сірій» економіці, тож вони не отри-
мували жодного доходу понад місяць і 
не знають, коли можуть повернутися до 
роботи. Якщо держава не надасть допо-
могу цим сім’ям, мафія надаватиме свої 
послуги, встановлюючи контроль над 
життям людей. Мафія нічого не робить 
через добре серце. 

В якій країні ЄС 
найбільше людей похилого віку

Майже кожен четвертий італієць 
уже досяг 65 років (23%). Це найвища 
частка літніх людей у країнах Євросо-
юзу, пише Закон і Бізнес. За даними Єв-
ростату, у Греції, Португалії та Фінляндії 
близько 22% жителів уже відсвяткували 
65-ий день народження. На третьому 
місці виявилася Німеччина (21,5%). У 
середньому 20% жителів ЄС уже пере-
ступили 65-річний рубіж - це на 3% біль-
ше, ніж 10 років тому. Найменше людей 
похилого віку живе в Ірландії та Люк-
сембурзі - лише 14% жителів у кожній 
країні. Ймовірно, одна з причин неспри-
ятливого розвитку пандемії в Італії - ве-
лика кількість літніх людей. Серед інших 
причин називають «італійські сім’ї»: різ-
ні покоління однієї родини нерідко жи-
вуть поблизу і часто спілкуються.

COVID-19 спровокував 
хвилю насилля на планеті

Люди, які дотримуються каран-
тину, щоб уникнути загрози вірусу 
COVID-19, опиняються в пастці з ін-
шим джерелом небезпеки - їх влас-
ним чоловіком чи батьком. Це стало 
настільки серйозним, що генсек ООН 
Антоніо Гутерріш звернувся до урядів 
із закликом вирішити проблему насиль-
ства в сім’ї, пишуть іноЗМІ. «Для бага-
тьох жінок і дівчат найбільша загроза 
виникає там, де вони повинні бути мак-
симально безпечними, - у власних домів-
ках, - сказав Гутерріш. - За останні тиж-
ні, коли економічний, соціальний тиск і 
страх зросли, ми стали свідками жахли-
вого сплеску насильства в сім’ї». Через 
карантин жертви не можуть уникнути 
контакту з кривдником. Їм ніде шукати 
прихистку. 

81% працівників страждають 
від кризи, спричиненої пандемією 

Пандемія має катастрофічний 
ефект на зайнятість і зарплати у світі, 
повідомляє Міжнародна організація 
праці. Більше, ніж четверо з п’яти людей 
(81%) із загальної світової робочої сили, 
- це 3,3 мільярди - потерпіли від повного 
або часткового закриття робочих місць. 
«Працівники і бізнес стикаються з ка-
тастрофою як у розвинутих економіках, 
так і в економіках, що розвиваються. 
Правильні, невідкладні заходи можуть 
бути вирішальними у справі виживання 
чи краху», - сказав гендиректор МОП Ґай 
Райдер. МОП називає пандемію COVID-19 
найгіршою глобальною кризою з часів 
Другої світової війни. Існує ризик того, 
що показник безробіт-
тя на кінець року буде 
значно вищим, ніж по-
чатковий прогноз у 25 
мільйонів. 

Дефіциту хліба в країні не буде
Мінекономіки підписало меморан-

дум з основними учасниками зерново-
го ринку щодо обсягів експорту пшени-
ці. Відтак, запевняють, що дефіциту хліба 
в Україні не буде. Про це повідомляють у 
пресслужбі  Мінекономіки. «Забезпече-
ність пшеницею і хлібом - важливе питан-
ня, яке турбує українців. Мінекономіки 
підписало меморандум з основними учас-
никами зернового ринку щодо граничних 
обсягів експорту пшениці. До того, як по-
чне надходити збіжжя з нового врожаю, у 
нас буде 3 мільйони тонн пшениці - удвічі 
більше, ніж минулого року, що повністю 
забезпечить продовольчу безпеку. Тому 
дефіциту хліба не буде», - сказав очільник 
Мінекономіки Ігор Петрашко. 

Пенсійний вік 
для жінок підвищили

Із 1 квітня в Україні набули чинності 
нові правила щодо істотного підвищен-
ня пенсійного віку для жінок, ідеться в 
Instagram-співтоваристві dtp.ua. З цього 
місяця на заслужений відпочинок змо-
жуть піти ті, кому виповнилося 59 років і 
6 місяців. Щороку цей показник зростати-
ме. Тобто, шанси вийти на пенсію раніше у 
жінок із кожним роком будуть примарні-
шими. Уже з квітня 2021 року цей показ-
ник для жінок та чоловіків зрівняється: на 
заслужений відпочинок можна буде піти у 
60 років. Поки в жінок є 5-річний «бонус» 
за стажем. На повноцінну пенсію зможуть 
розраховувати жінки, в яких трудовий 
стаж складає 30 років, тоді як чоловікам 
треба відпрацювати 35 років. Але вже у 
2028 році страховий стаж, необхідний для 
виходу на пенсію, буде однаковим для всіх 
- 35 років. Підвищення пенсійного віку по-
яснюють тим, що зменшується кількість 
працездатного населення, і збільшується 
тривалість життя пенсіонерів.

Держбюджет недоотримав 
за 2019 рік 43 млрд. грн.

Через низьку якість макроекономіч-
ного прогнозування недонадходжен-
ня державного бюджету в 2019 році 
склали 43 млрд. грн. Про це повідомляє 
Цензор.НЕ Т із посиланням на пресслужбу 
Рахункової палати. За словами голови Ра-
хункової палати Валерія Пацкана, неякіс-
ний прогноз призвів до значних відхилень 
окремих фактичних макропоказників від 
прогнозних.

Ідеться насамперед про обмінний 
курс гривні, зростання імпорту, цін тощо. 
Зокрема, планові показники доходів, які 
адмініструються Державною митною 
службою, не виконано на 29 млрд. грн. 
Водночас, Державна податкова служба пе-
ревиконала план на 2,3 млрд. грн. за раху-
нок того, що за рішенням уряду держпід-
приємства сплатили до бюджету частину 
прибутку, яку мали перерахувати до 1 
липня 2020 року. 

Імпортний алкоголь, 
фрукти та овочі подорожчають 

Ціни на імпортні продукти най-
ближчим часом можуть зрости, повідо-
мляє пресслужба Українського клубу 
аграрного бізнесу. Причина - девальвація 
гривні. За даними УКАБ, повністю зале-
жить від імпорту наявність на внутріш-
ньому ринку цитрусових і бананів. Крім 
того, 96% всієї замороженої риби на укра-
їнському ринку - імпортного походження. 
За підсумками минулого року, Україна за-
купила за кордоном 83% замінників тю-
тюну (60,6 тисячі тонн), 79% тютюнової 
сировини (45 тисяч тонн), 80% спирту 
етилового (66 тисяч тонн), 39% вина (58 
тисяч тонн), 27% шоколаду (33,6 тисячі 
тонн). Також на ринку країни імпортне по-
ходження мають 83% насіння соняшнику і 
2% кормів для тварин.

Експрес-тести на COVID-19 
продаватимуть в аптеках

Аптекам офіційно дозволили про-
давати експрес-тести для виявлення 
Covid-19. Про це повідомив заступник 
міністра охорони здоров’я, головний са-
нітарний лікар України Віктор Ляшко. 
За його словами, аптеки можуть прода-
вати експрес-тести за бажанням суб’єкта 
господарювання, який володіє аптекою. 
«Приватні лабораторії також можуть 
закуповувати тест-системи, якщо відпо-
відають вимогам біологічної безпеки та 
мають право працювати зі збудником 
другого класу патогенності», - уточнив 
Ляшко. Наразі в аптеках знайти експрес-
тест доволі складно, вони є лише у кіль-
кох мережах. В інтернеті є пропозиції ку-
пити тести від українського виробника 
за ціною від 455 гривень. Однак спеціа-
лісти-медики кажуть, що зробити пра-
вильно тест у домашніх умовах людині 
без медичної освіти буде складно.

Нацбанк прогнозує 
зростання інфляції 

У Нацбанку прогнозують, що в най-
ближчі місяці рівень інфляції може 
зрости через ажіотажний попит на 
продукти, викликаний карантином та 
пандемією коронавірусу. Про це йдеть-
ся у коментарі НБУ щодо рівня інфляції 
в країні. «Попри уповільнення інфляції 
у річному вимірі в березні ризики при-
швидшення зростання споживчих цін 
у подальшому посилилися. Серед них - 
ажіотажний попит на окремі товари та 
ускладнення логістики внаслідок поши-
рення коронавірусу», - повідомили в НБУ.

Зарплата чиновників не 
перевищуватиме 47 тис. грн. 
Зарплати держслужбовців, неза-

лежно від рангу, не перевищуватимуть 
47 тисяч гривень із 1 квітня, заявив 
президент Володимир Зеленський. 
«Затягнути паски повинні всі державні 
службовці. Вже з квітня, незалежно від 
рангу і посади, їх зарплата не перевищу-
ватиме 47 тисяч гривень. Це стосується 
всіх: суддів, народних депутатів, проку-
рорів, працівників Нацбанку, ЦВК та бага-
тьох інших чиновників. Такі ж обмеження 
і щодо членів наглядових рад. Мільйонні 
зарплати і премії пішли в минуле», - ска-
зав він.

Вартість квитків на потяги 
після карантину не зросте

Укрзалізниця не планує підвищу-
вати тарифи на проїзд у пасажирських 
поїздах після скасування карантину 
і відновлення сполучення. Про це мі-
ністр інфраструктури Владислав Кри-
клій сказав у інтерв’ю Радіо Свобода. За-
раз пасажирські перевезення в Україні 
тимчасово зупинені через поширення 
коронавірусу. Епідемія завдала україн-
ському перевізнику щонайменше 1,2-1,4 
мільярди гривень збитків лише за бере-
зень. За першу половину 2020 року збит-
ки зростуть ще більше. Щодо тарифів, то, 
за словами Криклія, до цього питання 
необхідно буде повернутися в майбут-
ньому. 

Україна Світ
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Просвітяни 
Тернопільщини 
щороку  проводили 

десятки майстер-класів, 
різноманітних зустрічей 
і майстерок напередодні 
Великодня. Через карантин 
всі заплановані події 
скасували і перейшли в 
онлайн. Як це - навчати 
малювати писанки в 
інтернеті, як зберегти дух 
свята під час карантину 
і чому так важливо 
напередодні Великодня 
малювати писанки, ми 
дізналися в активних 
учасників «Просвіти 
Тернопільщини» подружжя 
Святослава та Ірини 
Абрам’юк і Надії Гути. 

ДО ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЙ 
МАЙСТЕР-КЛАСІВ ДОЛУЧА-

ЮТЬСЯ СОТНІ ЛЮДЕЙ
Літні «просвітяни» не прига-

дують року, коли учасники това-
ариства не збиралися разом, аби 
писати писанки. Але карантин 
вніс свої корективи - і тут нічого 
не вдієш. 

- Як кожна писанка відрізня-
ється одна від одної, так і кож-
ного року проєкт «Школа писан-
карства» різниться, - розповідає 
Святослав Абрам’юк, керівник 
обласного товариства «Просві-
ти». - Ми ретельно готувались до 
цьогорічних заходів до Велико-
дня, зокрема до майстер-класів 
із писанкарства. Значна частина 
матеріалів була вже закуплена, 
ми долучили наших постійних 
і нових партнерів. Планували 
збільшити кількість учасників 
школи, зокрема навчити май-
стрів-виховників зі всієї області. 
Для мене, як і для всіх, звичай-
но, це було неочікувано. Але нам 
трохи пощастило в тому плані, 
що ми вже із середини березня 
змогли провести 2 майстер-кла-

си. Це коли ще не було жорстких 
правил карантину. Тобто школа 
і майстер-класи були запущені, 
люди були готові навчатись тво-
рити писанки. І тому перейти 
в інший формат було не зовсім 
складно. 

Ідея запровадити онлайн 
майстер-класи з’явилася в учас-
ників «Просвіти», як тільки вони 
дізналися про жорсткіші умови 
карантину. 

- Правда, багато хто не під-
тримував таке, - розповідає Свя-
тослав. - Також технічно це не 
завжди просто. Але коли спро-
бували вперше і побачили, що 
близько 200-300 людей долучи-
лись, щоб переглянути, то зро-
зуміли: можемо це робити. На 
останньому майстер-класі учас-
ників було найбільше – понад 500 
переглядів відеотрансляції, але 
цільова аудиторія, яка запитува-
ла, писала відгуки і вподобання, 
- то це щонайменше 30 людей. 
Згодом група різних молодіжних 
громадських організацій Львова 
ініціювала проведення проекту 
"Великдень онлайн". І ми долу-
чились до них. Тепер маємо ряд 
онлайн майстер-класів та різних 
цікавих подій.

«СТВОРЕННЯ ПИСАНКИ - 
ЦЕ ОДИН ЗІ СПОСОБІВ 
ПІДГОТОВЛЕННЯ СЕБЕ 

ДО ВЕЛИКОДНЯ, 
ЧАС ДЛЯ СЕБЕ І БОГА»

- Свій перший велико-
дній символ я створила вдома 
в колі сім’ї, - розповідає Ірина 
Абрам'юк, просвітянка, керівник 
гуртка «Центру творчості для ді-
тей та юнацтва», майстер народ-
ної творчості. - Це була дряпанка. 
Мама наварила крашанок у цибу-
линні, а старша сестра показала, 
як голкою дряпати орнаменти. 
Далі творила писанку в художній 
школі. З першого разу завжди не 
виходить, але мені дуже сподоба-
лось. Для мене створення писан-

ки - це один із способів підготов-
лення себе до Великодня, час для 
себе і Бога. Також моя любов до 
писанки закріпилася у «Молодій 
Просвіті» і тепер я вважаю своїм 
обов’язком передавати цю тра-
дицію далі, щоб вона не перерва-
лася на моєму поколінні.

Ірина вже провела п’ять май-
стер-класів онлайн. Зізнається, 
це непросто. 

- Не видно емоцій та очей 
твоїх співрозмовників, я люблю, 
коли мої уроки насичені душев-
но, сміхом і жартами. А тут до-
водиться жартувати самій, - роз-
повідає майстриня. - Ще важко 
малювати і постійно говорити, 
хочеться зануритись у писанку, 
а треба тримати зв’язок з гляда-
чами. За відгуками та коментаря-
ми бачу, що людям подобається, 
багато хто присилає фото своїх 
писанок. Я стараюся дати деталь-
ні інструкції, щоб люди змогли 
зробити все дома самі. Коли роз-
повідала про техніку травлення 
(створення візерунків на яйці 
з допомогою витравлювання 
їх оцтом), було багато відгуків, 
дехто знайшов можливість тво-
рити навіть в умовах карантину 
за кордоном. Взагалі, відгуки 
учасників дуже надихають. Най-
більше люблю, коли малюють 
сім’ями, з дітьми. Бо це і є моя 
мета, аби родини готувалися до 
Великодня разом і єдналися у 
спільній справі. 

ПИСАНКА – ЦЕ 
ВЕЛИКОДНЯ ЛИСТІВКА

- Так як у листівці ми бажа-
ємо добра, так само і на писанці 
за допомогою символів зашиф-
ровуємо побажання благопо-
луччя, здоров’я, миру і достатку, 
- розповідає Ірина. - Писати треба 
від душі, старатися використо-
вувати традиційні символи і не 
малювати сучасних піктограм. 
Щоб намалювати писанку, по-
трібно вдома розвести барвни-

ки, запалити свічку, набрати віск 
у писачок, взяти яйце і творити 
візерунки. Але якщо не маєте 
писачка, то є така техніка, як кра-
панка. Можна простою свічкою, 
бажано восковою, капати віск на 
яєчко. Також барвники можна 
зробити вдома з підручних мате-
ріалів, адже лише цибулиння дає 
різні відтінки, від темно-бордо-
вого до гірчично-жовтого, а ще 
є буряк, який дає рожевий колір. 
Малі діти можуть просто фарбу-
вати яйця у різні кольори, зану-
рюючи їх на різну висоту. 

Ще одна просвітянка Надія 
Гута пригадує: коли спершу пи-
сала писанки, їй не дуже сподо-
балося. Адже під час навчання не 
розповідали, як це робити пра-
вильно. 

- Коли ж я долучилася до шко-
ли писанкарства «Просвіти» під 
керівництвом Іри Абрам’юк, до-
помагаючи їй вчити, то сама на-
вчалась, - зізнається Надія. - Для 
мене просто неймовірні відчуття, 
коли створюю писанку. Це наче 
інший світ, особлива атмосфера, 
яка дарує гармонію. Тож активно 
долучилася до організації про-
єкту «Великдень онлайн» - події, 
яка дає можливість усім духовно і 
творчо підготуватися до свят. 

До речі, аби долучитися до 
цього проєкту, знайдіть у фей-
сбуці подію «Великдень Online: 
карантинна версія з усіма тра-
диціями!». Там можна побачити 
анонси прямих ефірів і збережені 
відео з різною цікавою інформа-
цією. Також можна знайти багато 

відео-майстер-класів та корисної 
інформації на фейсбук-сторінці 
«Просвіта Тернопільщини». 

Наостанок запитую у Святос-
лава та Ірини Абрам’юк, як свят-
куватимуть Великдень цьогоріч. 

- Ми не підемо до церкви, на 
жаль. І переживатимемо та від-
чуватимемо дух Воскресіння 
онлайн. Але в цьому є певний 
позитив: можна буде побачити 
онлайн-служби з багатьох цер-
ков. Зможемо зрозуміти, що таке 
Великдень та Воскресіння, коли 
ти не є присутнім на службі. Так 
як і на Вербну неділю самостій-
но посвятили вербу, самостійно 
освятимо і паску, - розповідає 
Святослав. - Також плануємо 
пограти гаївки з нашими доне-
чками. Словом, буде весело, по-
Великодньому. 

- Ми складемо святковий ко-
шик, - додає Ірина. – І покладемо 
туди найкращі писанки - свої та 
діток. Накриємо святковий стіл і 
будемо радіти Воскресінню Хрис-
та. 

Як на мене, чудовий формат 
Великодня під час карантину. 
Щиро рекомендуємо вам, доро-
гі читачі, аби обмеження не за-
вадили вашим родинам відчути 
особливу атмосферу Великодня! 
Готуйтеся до свята разом, цінуй-
те моменти, коли не потрібно 
поспішати, а можна насолодити-
ся часом, проведеним з рідними. 
Святкуйте з любов’ю! 

Юля ТОМЧИШИН. 

Передвеликодній час на Тернопіллі щороку був сповнений 
приємних приготувань та відродження українських традицій. 
Діти вчилися малювати писанки, водити гаївки, дізнавалися, 

як це робили наші предки. Відбувалися різні виставки, святкові 
концерти, інсталяції. Цьогоріч все по-іншому. Але ж це чудова 

нагода готуватися до свята із найближчими людьми. У 
родинному колі створити свої перші писанки, разом пекти паски 

або ж виготовити святкові витинанки і прикрасити ними оселю. 

ВЕЛИКДЕНЬ онлайн:
Тернопільські просвітяни навчають писанкарству і святкових 

традицій в Інтернеті
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Біль у животі – не-
зручний, несвоє-
часний і один із 

найпоширеніших роз-
ладів. Часто він вини-
кає у верхній частині 
шлунка, а також інко-
ли супроводжується 
газами, кислотністю, 
важким травленням, 
блювотою або браком 
апетиту.
Сьогодні ми розповімо 

вам про кілька трав і лі-

карських рослин, які до-
поможуть полегшити цей 
біль. Їх потужна дія може 
полегшити печію, заспо-
коїти біль і покращити 
травлення. 

ФЕНХЕЛЬ 
Насіння фенхелю до-

помагає при розладах 
травлення, усуває гази та 
запобігає болю, виклика-
ному їх накопиченням. 
Можна приймати його 
як настій, щоб отрима-

ти швидке полегшення. 
Крім того, ви можете їсти 
його сирим у салатах або 
додавати до однієї зі своїх 
страв.

РОМАШКА
Це - один із найбільших 

союзників шлункової 
оболонки. Вона захищає 
та відновлює будь-які 
пошкодження, завдяки 
своїм цілющим ефектам. 
Також допомагає полег-
шити печію і гази, знижує 

кислотність, гастрит і 
гнійні виразки. 
Крім того, це - ефектив-

ний протизапальний за-
сіб, який також допоможе 
зняти біль у шлунку.

М’ЯТА І РУТА
Це - потужний травний 

засіб, але також чудово 
підходить для протидії 
виразкам і розладам жов-
чного міхура. Ви можете 
придбати її в чайних па-
кетиках або приготувати 

настої, використовуючи 
листя м’яти. Вона може 
допомогти зняти шлун-
ковий біль. З іншого боку, 
рута приборкує гази, від-
чуття кислотності та інші 
проблеми зі шлунком. 
Вона також може допо-

могти регулювати мен-
струацію.

ВЕРБЕНА
Вербена може допомогти 

при спазмах шлунка і по-
легшує сечовипускання.

АНІС ДЛЯ 
УСУНЕННЯ ГАЗІВ

Це - одна з найкра-
щих трав для лікування 
шлункових розладів, за-
вдяки її спазмолітичним 
та знеболювальним влас-
тивостям. Аніс допомагає 
вивести гази, зменшує 
набряки та знижує кис-
лотність. Крім того, він 
запобігає нервовому га-
стриту та колькам, а та-
кож сприяє травленню.

• Для того, щоб очистити 
організм від антибіотиків, по-
трібно, в першу чергу, очисти-
ти кишківник. Для цього слід 
вранці приймати 2 таблетки 
активованого вугілля. Для 
очищення кишківника дуже 
добре вранці натщесерце ви-
пити 1 склянку кип'яченої 
води. Протягом дня слід ви-
пивати не менше 2 літрів очи-
щеної води, що сприяє виве-
денню шлаків з організму.

• При тривалому прийомі 
антибіотиків вони затриму-
ються у всіх тканинах орга-
нізму. Рекомендується пити 
вранці таку суміш: на 1 склян-
ку води розвести 1 чайну 
ложку меду і 1 чайну ложку 
яблучного оцту. Увечері ви-
пивати 1 склянку кефіру для 
виведення шлаків.

• Якщо антибіотики при-
ймати часто і тривалий пе-
ріод, нерідко порушується 
нормальне середовище киш-
ківника, яке обов'язково тре-
ба відновлювати. Мікрофлору 
відновлюють прийомом кис-
ломолочних продуктів.

• Якщо антибіотики не 
виводяться з організму, нако-
пичуються токсини, які отру-
юють організм. Вживаючи ан-
тиоксиданти, можна очистити 
організм. Антиоксиданти у 
великій кількості є в журав-
лині, чорниці, квасолі, волось-
ких горіхах, мигдалі, фундуку, 

петрушці та какао. Отже, щоб 
очистити організм від анти-
біотиків, потрібно вживати ці 
корисні продукти. Також ан-
тиоксидантами є харчові до-
бавки у вигляді аскорбінової 
кислоти, пектину та лимонної 
кислоти.

• Збори з різних трав спри-
яють виведенню антибіотиків 
з організму. Чергування уро-
логічного та грудного зборів 
через день очищає організм 
від шлаків, що скупчилися в 
тканинах дихальної системи.

• Чай з кропиви є універ-
сальним засобом очищення 
організму. Двома літрами 
окропу заливають 2 столові 
ложки подрібненої кропиви та 
п'ють протягом дня. Двотиж-
невий курс повністю очищає 
організм від антибіотиків.

ВІДНОВЛЕННЯ ІМУНІТЕТУ 
Цьому сприяє прийнят-

тя природних лікарських 
засобів, таких як: жень-
шень, лимонник, ехінацея. 
Користується популярніс-
тю також зелений чай та 
відвари лікарських рослин. 
Для підвищення імунітету 
рекомендують включити в 
свій раціон продукти, бага-
ті вітаміном С. До таких 
продуктів відносяться ци-
трусові плоди, особливо має 
виняткову користь грей-
пфрут.

Погляньмо на деякі 
найважливіші 
причини того, 

чому варто їсти гарбу-
зове насіння.

1. ЛІКУЄ АРТРИТ
Це насіння зменшує запа-

лення, спричинене артритом 
і допомагає захищати кістки. 
На відміну від медикаментів, 
насіння не має жодних побіч-
них ефектів.

Чим старше насіння – 
тим воно ефективніше для 
здоров’я.

2. ЗАХИЩАЄ ПРОСТАТУ
Гарбузове насіння допо-

магає зберегти цей важли-
вий орган здоровим.

Завдяки своїй олії воно 
відіграє важливу роль у бо-
ротьбі із запаленням проста-
ти (доброякісна гіперплазія 
передміхурової залози). Ви-
сокий вміст цинку в гарбу-
зовому насінні відповідає 
за такі чудові лікувальні ре-
зультати.

3. ПОКРАЩУЄ СОН
Гарбузове насіння є пре-

красним джерелом трипто-
фану, який перетворюється 
на мелатонін – відомий гор-
мон сну.

З’ївши це насіння перед 
сном разом з легкими вуг-
леводами, як от невеликим 
шматочком фрукта, ви буде-
те краще спати.
4. ЦЕ НАСІННЯ Є ОДНИМ ІЗ 
НАЙКРАЩИХ РОСЛИННИХ 
ДЖЕРЕЛ ОМЕГА-3 КИСЛОТ, 

ЯКІ ДУЖЕ ВАЖЛИВІ ДЛЯ 
ВАШОГО ЗДОРОВ’Я.

Однак, навіть якщо ви хо-
чете спожити якомога біль-
ше омега-3 жирних кислот, 
будьте обережні з кількістю 
насіння. В ідеалі можна їсти 
не більше ніж 20 грамів на 
день.

5. ПОКРАЩУЄ ІМУННУ 
СИСТЕМУ

Завдяки високому вміс-
ту цинку гарбузове насіння 
вважають одним із найко-

рисніших видів насіння для 
організму.

Велика частина населен-
ня світу відчуває дефіцит 
цинку, тому що цей мінерал 
зник із полів, які піддають 
надмірній обробці.

Цей недолік шкідливий 
для імунної системи, що при-
зводить до затримки росту і 
випадіння волосся. Тому вар-
то їсти гарбузове насіння час 
від часу.

6. НАСІННЯ ГАРБУЗА 
КОРИСНЕ ДЛЯ ЖІНОК ПІС-

ЛЯ МЕНОПАУЗИ.
Олія цього насіння є 

природним фітоестроге-
ном, який може допомог-
ти тримати під контролем 
симптоми постменопаузи, 
такі як: низький кров’яний 
тиск, припливи, головний 
біль, біль у суглобах. Таким 
чином, гарбузове насіння 
рекомендують літнім жін-
кам.

7. ДОПОМАГАЄ 
КОНТРОЛЮВАТИ ДІАБЕТ

Як і у випадку з волось-
кими горіхами та іншими 
горіхами та насінням, вугле-
води в гарбузовому насінні 
є складними. Це означає, що 
вони тримають рівень глю-
кози в крові стабільним, а 
також дають відчуття ситос-
ті.

Гарбузове насіння допо-
магає боротися зі шкідливим 
стресом, який поширений у 
нашому сучасному напруже-
ному житті.

Перед сном рекоменду-
ють розслабитися і з’їсти 
порцію гарбузового насіння, 
насолоджуючись ним разом 
з мигдалем.

Цілющі краплини 
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гарбузове насіння

Гарбузове насіння багате на омега-3 жирні кислоти, які зміцнюють імунну 
систему, а також борються з артритом і запаленням.  

Не ігноруйте цю поживну смакоту!

Найкращий спосіб 
їсти гарбузове на-
сіння – сирим, адже 

воно втрачає деякі пожив-
ні речовини через хімічну 
обробку.

Деякі люблять їсти їх з 
хрусткою скоринкою прямо з 
духовки, а інші – з соусами.

Якщо ви шукаєте унікаль-
ний смачний рецепт, спробуйте 
цей:

Візьміть трохи гарбузово-
го насіння, бажано білого і без 
будь-яких плям. Варіть 2 хвили-
ни на сильному вогні. Поставте 
в духовку, приправивши кисло-
солодким або соєвим соусом. 
У цьому рецепті насіння вбере 
в себе соус і прекрасний смак. 
Воно стане червоним або чор-
ним, і ви можете подавати його, 
наприклад, разом з шинкою, ди-
нею та оливками.

Цей легкий для шлунку пере-
кус, допомагає травленню, і до 
того ж його легко зробити самому.

Гарбузове насіння майже 
не має мінусів, але найголовні-
ший полягає в високій жирнос-
ті. Якщо ви не стежите за своїм 
раціоном та вживаєте його у ве-
ликій кількості, то не дивуйтесь 
зайвим кілограмам.

Просто контролюйте 
кількість спожитого насін-
ня, оскільки воно таке смач-
не, що ви не зможете віді-
рватися!

Як очистити 
організм від 

АНТИБІОТИКІВ

Лікарські трави для полегшення шлункового болю

Як їсти 
гарбузове 

насіння

Кожен з нас хоч раз в житті приймав антибіоти-
ки як засіб лікування від різних захворювань. 
Але мало хто замислюється про те, що анти-

біотики, при їх позитивному впливі на організм 
людини під час захворювання, завдають шкоди, за-
лишаючись в організмі після лікування. Безумовно, 
потрібно виводити антибіотики з організму.
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Скільки себе Оля пам’ятає, світ був 
обмежений тісною кімнаткою та 
віконною шибкою. 

- Ох, бідна моя сиротинко, - не раз зітхала 
бабуся, витираючи мокрі від сліз очі. – І за що 
Бог покарав? Янголятко моє...

І лагідно обіймала онуку за худенькі плечі.
Коли ж Оля вередувала, то й соромила:
- Хіба ж так можна? Мама засмучена, ди-

виться на тебе з неба і плаче...
Оля не зовсім розуміла, що означає «мама 

на небі». Але бабусин авторитет пересилював 
дитячу цікавість.

У неділю вони всією сім’єю відвідували 
церкву, й Оля, опустивши очі додолу та склав-
ши рученята в молитві, тихенько запитувала 
Бога, чому Він забрав у неї маму.

А уві сні до неї приходила вона. Мама.
Посміхалася. Голубила. Просила бути слух-

няною, і тоді вона, Оля, зможе ходити.
Оля не пам’ятала її справжнього обличчя, 

але мама для неї була завжди вродливою. Точ-
нісінько, як на світлині, що стояла в акуратній 
рамці на Олиному столі.

Дівчинка нікому не розповідала про це. Оті 
сни були її таємницею. Як і малюнки, котрі 
вона ховала від усіх під ліжко. На них відобра-
жувалися усі її бажання.

Ось мама. За руку веде її квітучою галяви-
ною. Ось Оля ганяє м’яча разом із сусідськими 
дітлахами.

Ось вона біжить берегом річки, а там, на 
пляжі, її чекає мама. А ось Різдво… Оля чимчи-
кує від хати до хати із колядками.

У Вербну неділю сама «ловить» брата і ле-
генько хлюстає гілочкою, промовляючи: «Не я 
б’ю, верба б’є, віднині за тиждень буде Велик-
день!»

Брат сміється, і вони біжать наввипередки ...
А на Великдень сама із кошиком йде свя-

тити прикрашену солодкими марципанами 

паску. Й обов’язково самотужки розмальовує 
крашанки, хоч бабуся вважала, що для цієї ро-
боти Оля ще замала.

... Одного дня до її кімнати завітала уся ро-
дина. Та ще якийсь дядько, якого бабуся нази-
вала лікарем. Він оглянув Олю. посміхнувся і 
сказав, що за теперішніх методик лікування 
та сучасних медичних технологій є хороші 
шанси на успіх. 

Потім усі вийшли, і бабуся комусь гучно 
розповідала про те, що Олина мама померла 
від раку, а батько покинув сім’ю, бо не хотів 
виховувати дитину-каліку. Що Оля така не від 
народження, а просто не пощастило. Дитина 
вибігла на вулицю, і потрапила під колеса ав-
тівки… Водій просто не встиг відреагувати.

 І ще мовила про те, що коли надія є, то 
вони готові віддати все, аби тільки Оля оду-
жала .

... Через деякий час дівчинка вперше змо-
гла ступити один крок. Був він для неї болю-
чим та важким. Але поруч були рідні - підтри-
мували та підбадьорювали. Ще через трішки 
часу Олі більше не знадобилися милиці.

На Великдень вони усією сім’єю крокували 
до церкви. Оля гордо несла поперед себе при-
браний мереживом кошик.

А із неба, здавалося їй, усміхається мама…
Світлана ТРУХАНОВА-ДЗУДЗИЛО.

Невигадане
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На фото Івана ПШОНЯКА: сім’я Купер з Тернополя - мама Таня, тато Віталій, дочки Настя та Марта.
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Етюд

I година 
різниці 
у часі 

Ти написав мені 
уночі. В Інтернеті. Я 
відповіла тобі згадкою 

про наше давнє минуле. 
Ми забігали у маленьку 
кав’ярню над ставом, щоб 
випити гарячого шоколаду. 
Недомовлені слова, легкий 
дотик рук. Увесь світ був 
поміж нами – добрий, 
романтичний, теплий і 
сонячний. Повітря пахло 
коханням. 

Між нами не могло бути май-
бутнього. У тебе пролягала своя 
дорога, у чужі світи. Я залишалася 
у місті, де живу і нині. 

Ми не ображалися одне на од-
ного. Ми просто мріяли, сміяли-
ся, любили. Розквітлі ромашки і 
крапельки роси на пелюстках… 
Любили дивитися, як закочується 
за горизонт сонце. Як падає дощ, 
розливаючись калюжками по га-
рячому асфальту. 

А ще тобі подобалося фотогра-
фувати мене з букетиком голубих 
незабудок, у бризках маленьких 
фонтанчиків. Ти не любив, коли 
я була сумною. Тому на усіх твоїх 
світлинах я усміхнена і щаслива. 

А тепер між нами – Інтернет. А 
ще година різниці у часі. І в кож-
ного – своє життя. Ти став, як і 
мріяв, фотохудожником. Я теж 
роблю справу, яка дуже мені по-
добається. Як і ти, я люблю нічні 
посиденьки – за комп’ютером чи 
книжкою. За кілька днів – Велик-
день. Ти прислав мені вітання і 
чудові фото. Ти завжди присила-
єш мені квіти на своїх світлинах. 
Я ж досі люблю літо, теплий дощ 
і гарячий шоколад у кав’ярні над 
ставом. 

Інна ЗАРІЧНА.

Перечитала про 
свою недугу 
багато літератури, 

вишукувала нові методи 
лікування в Інтернеті. 
А раптом?.. Втішного 
було мало. Тож коли 
постало питання про 
операцію, медики не дуже 
й наполягали. Чоловік 
теж. При слові «операція» 
Олеся ловила на собі 
розгублений, переляканий 
погляд Дмитра. Та уже 
прийняла рішення: вона 
мусить використати цей 
мізерний останній шанс. 

Після операції, уже вдома, в 
Тернополі, проходила виснаж-
ливий курс хіміотерапії. Десь на 
грані, на тоненькій невидимій 
павутині пульсувало у її тілі жит-
тя, відлунюючи нестерпним бо-
лем у кожній клітинці. Не знає, 
звідки бралися сили усміхати-
ся мамі, чоловікові, маленькій 
доньці. І лише той вечір Олеся 
не забуде ніколи. Коли донька, 
граючись, смикнула її за волос-
ся. Хвилясте пасмо так і зависло 
у Світланчиних руках. За деякий 
час від її пишної тугої коси не 
лишилося й сліду. Через рік вона 
поїхала до Києва знову. Аналізи, 
обстеження, консультації.

 - Наступної весни сподіваю-
ся теж вас побачити. Повірте, не 
такі вже й погані ваші справи… 

У голосі професора відбила-
ся чи то втома, чи байдужість. 
Скільки їх у нього, таких пацієн-
тів, як Олеся? Звісно ж, вона про-
пустила повз вуха його останні 
слова: надто вже трафаретно 
вони прозвучали. А от ті попере-
дні, оте «сподіваюся», - вразили її 
жорстокою оголеністю. Що ж, на 
зло цьому вченому світилу вона 
доживе до наступної весни. 

І знову лікарняні стіни, які 
давно потребували ремонту, 
тому виглядали ще більш прире-
ченими. Та сама невидима паву-
тина, готова обірватися щомиті.

 Знесилена після «хімії», ледь 
переходила кімнатою. А тут ще 
Дмитро… Помічала, як уникає її, 
ховаючись за роботою, як збирає 
крадькома речі. Коли ж він зва-
житься нарешті? Зважився. 

- Нам треба поговорити, Олесю…
 - Не треба. Якщо замислив по-

кинути мене – іди. Я зрозумію. 

Кому потрібна хвора жінка? Вона 
не знає, що було гірше: день, про-
ведений у лікарні, чи ця мить. На-
діялася: чоловік отямиться, при-
горне її, заспокоїть. Та він щось 
пояснював, мовляв, найме для 
неї хорошу няню. А йому необ-
хідно заробляти гроші: і їй на лі-
кування, і для доньки, для їхньої 
Світланки. Підвернувся якраз 
вигідний контракт у Києві. Не 
мала сили заперечити, мовляв, 
для усього цього не обов’язково 
оформляти розлучення. І все-
таки Дмитро поїхав. А вона – до-
жила. До своєї другої після опе-
рації весни. У голосі професора 
якщо й не з’явилася цікавість, то, 
принаймні, зникла байдужість.

 - Олесю, ви – молодець, - ле-
генько стиснув у долоні її схудлі 
пальці. 

Усю дорогу додому Олеся про-
плакала. Згадувала ті перші дні, 
тижні, коли їх зі Світланкою за-
лишив Дмитро. Лежала тоді ці-
лими днями у ліжку, із зашторе-
ними вікнами. Здавалося, навіть 
сонячне світло, що розсікало кім-
нату, спричиняє біль. Їй хотілося 
лише одного – померти. Та котро-
гось дня до неї заїхала колишня 
свекруха.

 - Світланка з мамою гуляють 
у дворі, - мовила Олеся байдуже. 

Хотіла, аби ця, тепер, по суті, 
чужа для неї жінка, швидше піш-
ла. Утім, свекруха і не збиралася 
йти.

 - Я бачила їх. Але я до тебе, 
Олесю. Маю дещо повідомити. А 
саме – завтра ми з тобою поїдемо 
в одне село. Там живе жінка, яка 
лікує травами, зливає віск і…

 - Ворожить? – ледь чутно ви-
мовила Олеся. – Тільки цього 
мені не вистачало.

 - Ні, ця жінка просто лікує, а 
ще, принаймні, я таке чула від ін-
ших, каже правду. І не переч мені. 
А про Дмитра – не думай. Він учи-
нив дуже погано, і я не хвалю сво-
го сина. 

До села вони приїхали рано-
вранці. У хаті справді пахло тра-
вами. Десь у кутку кімнати ме-
рехтів тоненький вогник свічки. 
Ворожка чи цілителька, Олеся 
не знала, як називати цю жінку, 
уважно розглядала «злитий» з 
неї віск.

 - Тебе порятують тільки віра 
й молитва, - мовила врешті. – Я ж 
тобі нічим не зараджу.

 - І оце все? – Олеся була роз-
чарована.

 - Усе. Справжня віра і справ-
жня молитва. Іди до храму навіть 
тоді, коли, здається, й підвестися 
не можеш.

 - А трави, якесь зілля? – Олесі 
не хотілося просто так піти з цієї, 
захованої у густих вишнях, хати.

 - Добре, бери, якщо хочеш, зі-
лля. Пий замість чаю: суничнись-
ко і чебрець, м’яту і квіти глоду… 
Не зашкодить. А ще скажи рідним 
– нехай дають на службу Божу за 
твоє здоров’я одночасно у різних 
храмах. І більше ніколи не закри-
вай від світу Божого вікна. Від 
того, що має бути, не сховаєшся. 

Уже вдома Олесі не давало 
спокою запитання: звідки ця 
жінка, яку вона раніше ніколи не 
бачила, дізналася про її зашторе-
ні вікна? 

У неділю Олеся уперше за ба-
гато часу пішла до церкви. Тихо 
і лагідно дивилася на неї з ікони 
Мати Божа з Ісусиком на руках… 

Коли Олеся приїжджала на об-
стеження до Києва утретє, вчет-
верте, вп’яте.., професор неодмін-
но збирав консиліум.

 - Погляньте, це дивовижно, 
але, все-таки, що значить вчасно 
і вдало зроблена операція. 

Ось і сьогодні все повторило-
ся.

 - Олесю, вам навіть не слід за-
лишатися на подальші обстежен-
ня у клініці. Повірте, результати 
справді хороші. Інколи я навіть 
сам не вірю. Але «хімію» мусите 
проходити щороку. Як і прийма-
ти ліки. 

Вона вийшла з клініки на зали-
ту сонцем вулицю. На маршрутку, 
що курсує з Києва до Тернополя, 
іти уже запізно, на вечірній по-
їзд – іще рано. Вирішила: купить 
квиток і піде у театр. Як колись, 
у дні студентської юності, коли 
вчилася у столичному виші. Не-
важливо, яка вистава. Театр – це 
свято завжди. 

Загубилася у партері серед 
глядачів. Та щось не давало спо-
кою, щоб сповна насолодитися 
виставою. Ніби відчувала чийсь 
погляд. Допитливий, недовірли-
вий. Ось і антракт. Олеся поспі-
шила до буфету випити холодної 
води. І раптом:

 - Олесю, ти? 
Дмитро… Скільки ж це вони 

не бачилися? Років два? Остан-

ній раз, коли Дмитро заїжджав 
до доньки на день народження, 
Олеся була якраз у лікарні. Утім, 
яке це має значення – коли? До 
доньки Дмитро ще зрідка навід-
увався, про те ж, що обіцяв до-
помагати їй, Олесі, забув якось 
одразу після розлучення. Розпи-
тував, що вона робить тут, у Ки-
єві, як донька.

 - Зі Світланкою усе гаразд. За-
питуєш, як я? 

Незчулася, як з уст злетіли 
слова: 

- Я в Києві у відрядженні. 
Дмитро дивувався: вона пра-

цює? Звісно. Повернулася на ро-
боту, її навіть підвищили у поса-
ді. А як же хвороба? Лікарі ж тоді 
призначили їй пожиттєву інва-
лідність.

 - Лікарі помилилися, Дмитре. 
Уявляєш? Поставили мені не той 
діагноз. У нашій медицині, на 
жаль чи на щастя, і таке трапля-
ється. 

- Справді. І волосся у тебе 
відросло. Таке ж пишне, як і до 
хвороби, як колись, - Дмитро 
торкнувся білявих хвиль, що спа-
дали на Олесині плечі. 

Вона відсторонилася від руки, 
що колись була їй такою рідною.

 - Ми ще зустрінемося, Олесю? 
Давай я проведу тебе на поїзд. 
Або ще краще заночуй у мене, 
поїдеш додому завтра. Ми ж усе-
таки не чужі.

 Розказував, що живе сам, 
якось і досі ні з ким не склалося. 
Часто згадує її, Олесю. Може, їм 
спробувати усе спочатку? Тим 
паче, що не така вже у нього й 
престижна робота у Києві… 

Так часто згадував, що аж ні-
коли не міг зателефонувати, по-
думала. А вголос сказала:

 - Тобі пора, Дмитре, антракт 
закінчується. Я ж, мабуть, на дру-
гу частину вистави не піду. Ще 
маю з деким зустрітися. А те, що 
ми з тобою не чужі… Та, мабуть, 
уже й не рідні. Спішила до ви-
ходу, не оглядаючись. Для чого 
їй була потрібна ця брехня? Цей 
вираз розгубленості на Дмитро-
вому обличчі? Зупинилася на 
мить перед дзеркалом. Вийняла 
з сумочки гребінець, причесала-
ся. Дмитро так і не зрозумів, що 
у неї на голові перука. Олеся ще 
вагалася, чи купувати цю річ – 
дорого. Зате – як справжня і не 
відрізниш, що це не її волосся. 
На вулиці падав дощ. Бринів у 
повітрі озоном та віддаленими 
пахощами бузку. Олеся вдихну-
ла його на повні груди. Минув 
ще один, відібраний у хвороби, 
прожитий нею день. А решта? А 
решта – віра і молитва…

Зіна КУШНІРУК.

*   *   *   *  *
Загубилися 
у весні, 
наче в сні...
Сонце гріє
порожні вулиці.
Проміння  
бродить  
поміж будинків й дерев - 
шукає людей.
Зустрічі, кава із друзями, 
вечірні прогулянки, 
гостини у рідних,
плітки з сусідами,
мрії, 
мандрівки...
Усе обірвалось,
немов павутина...   
Світ великий 
став, наче жменька. 
Маєм по клаптику неба,
коротку дорогу: 
від хати - до себе...
Час не спішить.
Світ задрімав, 
подивований тишею,
поруч присіла весна -
розгублена
та сумна... 

*   *   *   *  *
Подивлюсь тобі вслід, 
подивлюсь і забуду,
розтрушу свої болі,
мов сни. 
Не згадаю тебе,
може, краще 
так буде, 
не карай мене
і не вини. 
Це не я -
це весна
в твої 
очі дивилась.
Це не я -
це весна
покохала тебе.
І взяла моє серце 
на сонячні крила,
і понесла увись,
крізь гілля голубе…
Подивлюсь тобі всід,
подивлюсь і забуду,
сподівання  
свої розгублю.
Хоч щаслива, напевно,
без тебе не буду, 
Та не можу зізнатись:
«люблю». 
Нерозквітлі чуття
уже в’януть в знемозі.
І розносять вітри
ще не мовлені 
нами слова. 
Ти не стій, 
не спиняйся
на моїм порозі, 
це ж не я,
це тебе покохала весна. 

Ольга ЧОРНА. 

Олеся вкотре їхала до Києва. Ось уже вісім років щовесни вона відвідує 
столичну клініку. Проходить курс реабілітації, нові обстеження та 

консультації. Пригадує, як співчутливо дивився на неї професор після 
операції. Мовляв, ми зробили усе, що залежить від медиків. Але… 
Олеся знала і сама: з її діагнозом – не живуть. Може, рік чи два… 

Іноді її підсаджували в інвалідний візок, зазвичай або брат, або 
ж дідусь, і вивозили надвір, у великий простір, де небо здавалося 

безмежним, а сонечко обціловувало, немов рідна мама .

Він так і 

не зрозумів…

Просто життя

Олин 
ВЕЛИКДЕНЬ

"Христос воскрес!" 
– десь пролунало,
І на душі святково стало.
"Христос воскрес! ", 
– лунають дзвони.
Хай зникнуть всякі перепони!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай вас Бог благословить!

Ліричним 
рядком

ПРИГОРЩА ВІТРУ
Подвір'я димить полинами,
Що в росах, 

неначе в сльозах.
Над спокоєм батька і мами
Думками не все ще сказав.
У прихистку сивої хати
Хоч пригорщу вітру подам:
Він зможе 

таки повтирати
Сльозини отим полинам.

Володимир КРАВЧУК.

ВЕРБНА НЕДІЛЯ
Зима заблукала у квітні:
примусила 

светри дістати,
сховати сукеночки літні.
Що ж - 

треба іще зачекати.
Вона - не надовго. 

Всі знають,
бо котики квітнуть 

вербові:
про Пасху 

за тиждень звіщають,
клечаючи душі святково.
«Осанна!» - 

Ісуса стрічаєм.
І давні юдеї колись так
із пальмовим 

листям кричали,
а вже незабаром 

в Пилата
розп’яття 

Господнього Сина
жадали, 

засліплені злістю.
Пильнуймо ж серця: 

безневинні
хай будуть. 

Євангельські звістки -
в житті золоті 

настанови.
За тиждень - 

Великдень. «Осанна!» - 
безмежній 

Господній Любові,
Його Милосердю. 

Бог - з нами!
Лариса МИРГОРОДСЬКА.
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За підсумками березня 
найкращим спортсменом 
місяця в Україні визнано 
Олімпійського чемпіона зі 
спортивної гімнастики Оле-
га Верняєва. Його наставник 
Геннадій Сартинський став 
найкращим тренером місяця 
відповідно.

На початку березня тала-
новитий гімнаст виборов «срі-
бло» у багатоборстві на етапі 
Кубка світу,  який відбувся в 
американському Мілуокі й мав 
статус одного з серії відбір-
кових змагань на Олімпійські 
ігри в Токіо, де можна здобути 
додаткову ліцензію на Ігри.

Відзначимо, для Олега 
Верняєва це дванадцяте ви-
знання НОК. Таким чином, він 
зрівнявся за кількістю нагород 
найкращого спортсмена міся-
ця в Україні з Олімпійською 
чемпіонкою з фехтування Оль-
гою Харлан, в якої також 12  
рекордних нагород.

УЄФА попросив євро-
пейські ліги завершити на-

ціональні футбольні чем-
піонати до 3 серпня 2020 
року. Таку інформацію було 
оприлюднено після відео-
конференції представників 55 
асоціацій УЄФА. Очікується, 
що УЄФА зробить усі необхідні 
кроки, щоб сезон-2019/2020 у 
всій Європі фінішував до цієї 
дати. Це стосується Ліги чемпі-
онів та Ліги Європи.

Окрім того, УЄФА написав 
лист 55 членам-асоціаціям з 
попередженням про можли-
вий недопуск до єврокубків 
клубів з країн, які не дограють 
поточний сезон. 

Португальський напад-
ник Кріштіану Роналду ста-
не першим футболістом в 
історії, чиї загальні доходи 
за кар’єру перевищать $1 мі-
льярд. До суми включені як 
зарплати у футбольних клу-
бах, так і рекламні контракти. 
Серед спортсменів раніше це 
вдалося Тайгеру Вудсу, Флойду 
Мейвезеру і Майклу Джордану.

65 років тому, 3 квітня 
1955 року, представники 
федерацій футболу провід-
них європейських держав 
підтримали ідею журналіс-
та Габріеля Ано впровади-
ти міжнародний турнір для 
чемпіонів різних країн. Вже 
восени того ж року стартував 
перший розіграш Кубка Чем-
піонів, який дуже скоро став 

невід’ємною частиною кален-
даря для найсильніших грав-
ців і клубів Європи.

Міжнародна федерація 
футболу продовжує оновлю-
вати рейтинг збірних, попри 
те, що усі матчі національних 
команд скасовані через панде-
мію коронавірусу. В квітневому 
рейтингу збірна України зали-
шилася на 24-й позиції. Із супер-
ників команди Андрія Шевченка 
по Євро-2020 найвище перебу-
ває збірна Нідерландів, яка за-
ймає 14-те місце. Австрія – 26-та. 
Серед команд, з якими Україна 
зіграє у Лізі націй, вище за інших 
Іспанія, яка йде восьмою, Швей-
царія – 12-та, Німеччина – 15-та. 
Лідирує у світовому рейтингу 
Бельгія, слідом за якою розташу-
валися Франція, Бразилія, Англія 
та Уругвай.

Київське “Динамо” ви-
рішило вийти з карантину. 
Тренування команда поновила 
у понеділок, 13 квітня. Футбо-
лісти працюють групами під 
наглядом тренерів, фізіотера-
певтів та лікарів на полях бази в 
Конча-Заспі і стадіоні «Динамо». 

Масштабна епідемія COVID-19 виявила багато 
серйозних проблем у сфері охорони здоров’я. 
Зокрема, навіть найзаможніші країни не мають 

достатньої кількості не лише лікарень, а й моргів.
Відеорепортажі зі шпиталів Бергамо, Мілана, Лондона і Нью-

Йорка, де хворі лежать у непристосованих палатах чи просто у 
коридорах, шокували й налякали всіх. Та що там! Навіть техноло-
гічний Китай, де буквально протягом тижня будували нові інфек-
ційні лікарні, зіткнувся з проблемою нестачі лікарняних місць.

Саме тому в багатьох містах світу, де вже вирує епідемія, або 
є потенційна загроза її спалаху, терміново переобладнують різні 
приміщення в медичні та ритуальні заклади. І досить несподівано 
новими лікарнями стали багато культових споруд, серед яких – 
популярні спортивні арени, концертні зали і навіть храми.

Україна також долучилася до цього важливого процесу. У Хар-
кові місцева влада вже проінспектувала стадіон “Металіст” і ви-
несла вердикт: арена цілком придатна і для обсервації, і як місце 
для повноцінної лікарні. Нагадаємо, що “Металіст” – один з най-
кращих стадіонів країни, де регулярно грає донецький “Шахтар” і 
періодично – збірна України. А в Києві у разі необхідності шпиталь 
планують розмістити у Міжнародному виставковому центрі на Лі-
вому березі. Саме там три роки тому Україна проводила пісенний 
конкурс “Євробачення”.

А ось у нідерландському Роттердамі концертний 
зал Ahoy, де цьогоріч мало відбутися 
“Євробачення” (його відмінили місяць тому), 

вже облаштували як лікарню швидкої допомоги 
для інфікованих коронавірусом. Там встановили 680 
ліжок і зараз домонтовують обладнання. Ahoy прийме 
перших хворих орієнтовно 15 квітня.

В іспанському Мадриді – у величезному конференц-центрі 
Ifema госпіталь уже працює. Зараз там встановлено 1300 лікарня-
них ліжок, і половина вже зайнята. Але, якщо епідемічна ситуація 
погіршиться, то їх кількість збільшать до 5500. Тоді Ifema стане 
найбільшим інфекційним закладом Європи.

Там же - у Мадриді ще сумніша доля спіткала торговий центр 
Palacio de Hielo (“Льодовий палац”), який нині закритий на каран-
тин. Величезну ковзанку цього закладу (він відповідає олімпій-
ським стандартам, а тому там регулярно відбувалися серйозні 
міжнародні змагання) перетворили на… морг, де зберігають тіла 
померлих від коронавірусу.

Причому, таку ідею запропонували власники ТЦ. А от мерія іс-
панської столиці довго не давала згоди на перепрофілювання по-
пулярного місця для змагань і відпочинку. Та, зрештою, здалася 
під тиском Комітету з надзвичайних ситуацій, який заявив, що “у 
зв’язку зі збільшенням кількості смертей немає можливості хова-
ти померлих у встановлений правилами термін”.

До речі, морг у Palacio de Hielo знаходиться неподалік від зга-
даної вище лікарні в Ifema. Тож логістичний задум цілком зрозу-
мілий…

Більше того, приклад Мадриду взяли на озброєння у Лондоні, 
де теж стрімко поширюється епідемія. Льодовий комплекс Planet 
Ice у столичному передмісті Мілтон-Кінс почали екстрено переоб-
ладнувати в морг.

Міжнародний Олімпійський Комітет 
(МОК) вирішив Олімпійські ігри-2020 перене-
сти на 2021 рік. Таке рішення було ухвалене 
після наради Прем’єра Японії Сіндзо Абе та 
голови МОК Томаса Баха. Незважаючи на 
перенесення змагань, як Олімпійські, так і 
Параолімпійські ігри збережуть колишню 
назву турніру - Токіо-2020. Вже визначилися 
і з термінами, на які перенесли ці спортивні 
форуми. Олімпійські ігри пройдуть з 23 лип-
ня до 8 серпня 2021 року, а Паралімпійські - з 
24 серпня до 5 вересня 2021 року.

Це вже четвертий випадок в історії, 
коли Олімпійські ігри не проводять у визна-
чені дати. І вперше, коли змагання пройдуть 
у непарний рік. 

Берлін. 1916 рік
27 травня 1912 року було домовлено, що VI 

літні Олімпійські ігри відбудуться в Берліні. Для 
цього в місті навіть побудували новий стадіон. 
Та проведенню змагань завадила Перша світова 
війна. Не допомогла навіть екехірія – священне 
перемир’я, яке встановлювалося в античні часи 
на час Олімпійських ігор.

Варто відзначити, що Олімпіада-1916 року 
отримала порядковий номер VI (шість). За ними 
цей номер так і залишився закріплений. Вже на-
ступні Олімпійські ігри в Антверпені отримали 
порядковий номер VII (сім). Цей принцип збе-
режеться і надалі. Берлін же прийняв Олімпіаду 
1936 року.

Токіо – Гельсінкі. 1940 рік
Не відбулися і XII літні Олімпійські ігри. Спо-

чатку було заплановано їх проведення у Токіо з 
21 вересня до 6 жовтня 1940 року. Та на заваді 
стала Друга японо-китайська війна, яка розпо-

чалася у 1937 році. Тоді МОК переніс змагання 
до Гельсінкі, де вони мали бути проведені з 20 
липня по 4 серпня 1940 року. Та 1 вересня 1939 
року розпочалася Друга світова війна, і Олім-
пійські ігри остаточно скасували.

Та обидва міста не залишилися без Олімпі-
ади. Токіо у підсумку прийняв літні Ігри в 1964 
році. Хоча й там не обійшлося без перенесення 
(але не скасування). Тоді у світі була неймовір-
на спека, і змагання з літа перенесли на осінь. 
Щодо Гельсінкі, то вони стали господарями 
Олімпіади в 1952 році.

Лондон, 1944 рік
Ще до початку другої світової війни – в червні 

1939 року, на засіданні МОК було обрано столи-
цю XIII літніх Олімпійських ігор. Нею став Лон-
дон, де змагання мали відбутися влітку 1944 
року. Столиця Великобританії випередила Рим, 
Детройт, Лозанну, Афіни, Будапешт, Гельсінкі та 
Монреаль. Та, після початку Другої світової війни 
змагання скасували. Однак, Лондон без виборів 
отримав право провести Олімпіаду 1948 року. 
Правда, це вже були наступні за рахунком – XIV 
(чотирнадцяті) Олімпійські ігри. А згодом місто 
прийняло і XXX Олімпійські ігри у 2012 році.

РЕАЛІЇ ПАНДЕМІЇ: 
льодові арени 
стали моргами

СУЧАСНІ ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ 
переносять уже вчетверте

СПОРТАРЕНА
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ДЕЗИНФІКАЦІЯ
Якщо перед посадкою об-

робити бульби фунгіцидами 
з мікроелементами, то це не 
тільки підвищить врожай, а 
й поліпшить стійкість до хво-
роб. Обробити бульби зовсім 
нескладно. Вам потрібно з 
пульверизатора обприскати 
насіннєві бульби «вітамінним» 
розчином.

Рецепт простий: 5 г мідного 
купоросу + 15 г борної кислоти 
+ 0,5 г марганцівки розмішай-
те в 10 л води. (Борну кислоту 
попередньо розчиніть в гаря-
чій воді, бо в холодній вона по-
гано розчиняється). Ще один 
хороший рецепт: 60 г супер-
фосфату + 40 г сечовини + 5 г 
мідного купоросу + 1 г марган-
цівки + 10 г борної кислоти на 
10 л води.

Обприскувати бульби цими 
розчинами потрібно до того, 
як наклюнуться паростки. 
Якщо ж паростки вже є, то 
бульби для початку потрібно 
позеленити, потримавши їх на 
світлому місці тижнів зо два, і 
тільки потім обприскати роз-
чином, розведеним удвічі біль-
шою кількістю води, щоб не 
попалити паростки.

ВИКУПАЙТЕ 
В ПОЖИВНОМУ РОЗЧИНІ

Якщо бульби за добу до по-
садки замочити на 15-20 хви-
лин в розчині добрив, то такий 
прийом дозволить збільшити 
врожай на 10-15%. Поживний 
розчин може приготувати ко-

жен. Візьміть 40 г суперфосфа-
ту, 40 г сечовини, 40 г хлорис-
того калію на 10 л води. Відра 
розчину достатньо, щоб обро-
бити 50 кг насіннєвих бульб.

 ПРАВИЛЬНО 
РОЗТАШУЙТЕ ГРЯДКИ

Найкраще напрям грядок - 
з півночі на південь. В цьому 
випадку грядки будуть до 
полудня висвітлюватися зі 
східного боку, а після полудня 
- із західного. Тобто, кущі 
будуть отримувати максимум 
світла і тепла.

ТРИРАЗОВЕ 
ПІДЖИВЛЕННЯ

Щоб картоплі було вдосталь 
взимку, нагодуйте її влітку. 
Для цього проведіть триразо-
ву підгодівлю протягом усього 
сезону. Ось один з варіантів та-
кої підгодівлі:

ПЕРША ПІДГОДІВЛЯ (через 
два тижні після сходів): 20-
30 г сечовини на 10 л води - 

стимулює ріст бадилля.
ДРУГА ПІДГОДІВЛЯ (перед 

цвітінням): 40-60 г нітрофоски 
на 10 л води - стимулює 
закладку великої кількості 
бульб.

ТРЕТЯ ПІДГОДІВЛЯ (після 
цвітіння):  30-40 г суперфосфату 
+ 20 г сірчанокислого калію на 
10 л води - стимулює ріст бульб 
і покращує їх смак.

ХИТРИЙ НАДЛОМ
Цьому секрету більше 100 

років. Придумав його Ріхард 
Іванович Шредер. Якщо через 
14-20 днів після цвітіння над-
ломити стебла на висоті 10-15 
см, то урожай значно збіль-
шиться. При цьому всі поживні 
речовини йдуть до бульб, але 
бадилля не в’яне і фотосинтез 
продовжується. Цей простий 
спосіб значно підвищить вро-
жайність без витрат.

Квітка гортензія отримала своє ім›я на честь 
принцеси Священної Римської імперії, а 
латинську назву Hydrangea рослині дали вчені-

систематики за непомірну вологолюбність (гідрангея 
перекладається, як «посудина з водою»). Японці 
ж називають гортензію «адзісай», що японською 
означає «квітка – фіолетове сонце».

Забарвлення квіток гортензії великолистої залежить 
від водневого показника ґрунту, в якому вона зростає: в 
нейтральному ґрунті квітки будуть білого або кремового 
кольору, в кислому – блакитні або сині, в лужному – рожеві або 
бузкові. Тому, для створення різнокольорових кущів достатньо 
змінити кислотність ґрунту під кожним із них. 

Яма для саджанця гортензії повинна бути вдвічі більшою за 
величину його коріння. У готову яму внесіть торф, мінеральні та 
органічні добрива, змішані з ґрунтом. Вийміть саджанець разом 
із грудкою з горщика, обережно струсіть ґрунт, розправте корін-
ня, опустіть в яму і засипте ґрунтом, змішаним з компостом, так, 
щоб коренева грудка злегка виступала над рівнем ділянки. При-
мніть ґрунт, полийте рослину і замульчуйте ділянку хвоєю або 
корою.

Гортензія напрочуд вологолюбна, тому ставтеся до поливання 
рослини сумлінно. Потрібно, приблизно, по 30-50 літрів теплої 
відстояної води під кожну дорослу рослину двічі на тиждень 
у спекотну пору. Якщо ґрунт замульчувати торфом, то можна 
поливати не так часто, оскільки торф довго залишається вологим.

Дуже важливе для гортензії яскраве світло, але на прямому 
сонці ніжні пелюстки швидко вигорають, тому краще  посадити 
її там, де буде легкий притінок у спекотний полудень. Найваж-. Найваж-
ливішим фактором у догляді за гортензією після режиму поли-
ву є своєчасне правильне обрізування. Обрізуванню підлягають 
гортензії, які досягли три-чотирирічного віку. Ті види, що 
цвітуть на пагонах поточного року, обрізають ранньою весною, 
до пробудження і початку сокоруху, щоб рослина не спливла 
соком і не загинула.

Якщо ви хочете, щоб гортензія цвіла на повну силу, необхідно 
провести комплексне підживлення хоча б двічі на рік – до періо-
ду цвітіння гортензії і після нього. На початку весни гортензію 
підживлюють розчином 20 г сечовини на відро води з розрахун-
ку, що на підживлення дорослої рослини знадобиться три відра 
такого розчину. Після цвітіння гортензію підживлюють комп-
лексними мінеральними добривами. Протягом усього літа мож-
на удобрювати гортензію час від часу гноївкою, але дотримуй-
теся міри, щоб не перегодувати рослину, інакше великі суцвіття 
своєю вагою можуть зламати ламкі гілки. Про всякий випадок 
підв›яжіть пагони, щоб цього не сталося.

Навіть холодостійкі сорти гортензії потребують теплого 
укриття на зиму, але якщо ваша красуня підмерзла – не впадайте 
у відчай: найімовірніше, вона відновиться протягом вегетацій-
ного періоду. А ще - гортензія дуже рідко потерпає від хвороб чи 
шкідників.

Коли ми  
садимо 
моркву, то 

доводиться кілька 
разів проріджувати 
грядку. Багато 
городників радять 
сіяти моркву в 
яєчні лотки, щоб 
не проріджувати 
грядок і бур’янів 
було менше.  

Спершу потрібно приготувати грядку, перекопати з 
піском і розрівняти. Приготувати стільки яєчних лот-
ків, щоб вистачило на всю грядку. В кожному осередку 
для яйця гострим ножем прорізати отвір навхрест. Ви-
класти в кожне заглиблення по одній-дві насінини і від-
разу засипати землею. Коли все насіння буде висаджене 
в лотки, полити грядку і вкрити її нетканим матеріа-
лом. Коли з’являться сходи, тканину можна прибрати.

Така посадка дуже зручна: по-перше - не потрібно 
проріджувати, по-друге - прополювати теж не потріб-
но, адже лотки закривають майже всю грядку, а між-
ряддя можна замульчувати, тоді не буде рости трава. 
Якщо й виросте, то одинично і її легко можна буде 
прибрати. А яєчний лоток з часом перегниє і земля на 
цій грядці буде дуже легкою і пухкою. Таким же спосо-
бом можна посадити і редис. 

Також радимо: коли будете класти яєчні лотки, на-
кладіть їх в тих місцях, де стик, один на другий. Таким 
чином світло не потраплятиме і бур’яни не зможуть 
прорости. 

Перш за все, потрібно нарізати 
живці з 5 живими бруньками. 
Пагінець не повинен бути 

занадто тонким, в іншому випадку, 
з нього розвинеться слабка 
рослина.

Перший секрет - живці потрібно ставити у 
воду не глибше, ніж на 2 см. Тоді води не буде 
занадто багато і до коріння буде забезпече-
ний доступ кисню.

По мірі випаровування води, ви можете 
її потроху підливати. Підійде будь-яка єм-
ність, наприклад, проста скляна банка. Дру-
гий секрет - медова вода (1 ст. л. меду на 1 
л води), яка стане відмінним стимулятором 
розвитку кореневої системи. Третій секрет - 
надрізи канцелярським ножем (3-4 надрізи) 
довжиною 1,5-2 см у тому місці, де буде фор-
муватися коріння. Четвертий і головний се-
крет - постійно підтримувати температуру 
25 градусів. Якщо ви хочете виростити смо-
родину просто на підвіконні, це займе близь-
ко 3-4 тижнів, оскільки підвіконня холодне, і 
вода, в якій буде стояти пагінець, також охо-
лоне, навіть ймовірне загнивання.

Якщо підтримувана температура постій-
но в межах 23-25 градусів, води в ємності не 
надто багато, а пагінець не дуже тонкий, то 
буквально через тиждень ви побачите зе-
лені листочки і розвинуту кореневу систе-
му. Тоді їх можна саджати у грунт. 

Без картоплі давно не обходиться жоден стіл. 
Як же виростити багатий урожай другого хліба 

і зберегти його до наступного сезону? 
Прості поради городників вам допоможуть. 

Секрет гарного 
ВРОЖАЮ КАРТОПЛІ

Її величність 
ГОРТЕНЗІЯ

Про любов до вологи та сонця  
і від чого залежить колір квітів

Як укорінити 
ЖИВЦІ СМОРОДИНИ 

ЗА 7 ДНІВ
СІЄМО МОРКВУ…  
в яєчні лотки
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UA:Перший
06.00 М/с «Листи вiд Фелiкса».
06.30, 07.05, 08.05 Доброго ранку, 

Країно!
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 02.30, 05.20 Но-
вини.

09.00 Т/с «Полдарк».
10.00 Всеукраїнська школа онлайн. 

Англiйська мова.
10.35 Всеукраїнська школа онлайн. 

Геометрiя.
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа 

онлайн. Руханка.
11.10 Всеукраїнська школа онлайн. 

Хiмiя.
11.45 Всеукраїнська школа онлайн. 

Географiя.
12.20, 16.50 Д/с «Дикi тварини».
13.10, 15.10 «На Карантинi»: марафон.
16.20, 00.30 Телепродаж.
17.30, 03.55 #ВУкраїнi.
18.20 Тема дня.
19.20 Д/с «Суперчуття».
19.55 Д/с «Особливий загiн».
21.35, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
21.45 Бюджетники.
22.15, 03.00 Т/с «Епоха честi».

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 «Життя вiдомих людей».
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10, 04.10 

«Любий, ми переїжджаємо».
13.35 «Одруження наослiп 5».
15.35 «Свiт навиворiт 9: Японiя».
17.10 Х/ф «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Кухня».
21.45 Х/ф «Матусi».
22.45, 23.35 «Свiт навиворiт 11: Китай».
00.35 Х/ф «Скажене весiлля 2».
02.10 Х/ф «Виття: Переродження».

Iíòер
05.25, 22.10 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12.25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13.50 «Україна вражає».
14.45, 15.40 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 02.20 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Добровольцi».
23.50 «Великий бокс. Олександр Усик - 

Мурат Гасiєв».
01.30 Т/с «Несолодка пропозицiя».
03.45 «Щоденник вагiтної».
04.25 «Орел i решка. Курортний сезон».

ICTV

06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.55 Х/ф «Шибайголови».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Горець».
15.20, 16.20 Т/с «Пес».
17.50 Т/с «Рiшає Онiстрат».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
21.20 Т/с «Заклятi друзi».
23.25 Х/ф «Робокоп».
01.25 Х/ф «Хлопчики-нальотчики».

ÑТБ
05.15, 22.55 Т/с «Анна Герман».
07.00 Все буде добре!
08.45, 09.40 Т/с «Коли ми вдома».
12.15, 14.50 МастерШеф.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.50 Хата на тата.
18.00 СуперМама.
18.55 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Акушерка».
00.55 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.10 Kids  ̀Time.
06.00 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
07.15 Т/с «Друзi».
09.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогоспо-

дарки».
11.50 Х/ф «Первiсний».
13.40 Божевiльна зiрка.
15.30, 19.00 Суперiнтуїцiя.
20.50 Х/ф «Страшилки».
22.40 Х/ф «Страшилки 2: Примари 

Хеллоуїна».
00.10 Т/с «Київ вдень i вночi».
02.00 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, 23.00 

Сьогоднi.
09.30, 03.30 Зоряний шлях.
11.20 Мiсiя: краса.
12.20, 15.30, 04.00 Реальна мiстика.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с «Вiдважнi».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Консультант», 13 i 14 с.
23.30 Т/с «Я житиму», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Я житиму».

ÍТÍ
06.00 М/ф «Зачарований хлопчик».
07.45 М/ф «Капiтошка».
07.55, 16.50, 20.50, 02.15 «Випадковий 

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

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Корпус генерала 

Шубнiкова».
10.40 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
12.50 «Будьте здоровi».
14.15 «Таємницi кримiнального свiту».

15.20 «Правда життя. Професiйнi 
байки».

18.20 «Вартiсть життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Т/с «Нарко».

00.15 «Склад злочину».

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.05, 01.35 Правда життя.
09.45, 00.25 Речовий доказ.
10.55, 12.50, 18.15 Тваринна зброя.
11.50, 17.15 Пiд iншим кутом.
12.20 Погляд зсередини.
13.45 Там, де нас нема.
14.45, 19.55 Секретнi територiї.
15.35, 23.35 Загадки Всесвiту.
16.25, 21.45 Скарби з горища.
19.10 Теорiя Змови.
20.45 Земля 2050.
22.35 Планета Земля.
02.30 Великi українцi.

Êаíаë «2+2»
06.00, 07.40 Т/с «Команда «А» 2».
09.20, 18.15 «Спецкор».
10.00, 18.45 «ДжеДАI».
10.35, 17.20 «Загублений свiт».
14.05 Х/ф «Детектив Ейс Вентура».
15.45 Х/ф «Детектив Ейс Вентура 2: 

Коли природа кличе».
19.15 Т/с «Опер за викликом».
20.10 Т/с «Звонар».
22.05, 23.50 Т/с «CSI: Мiсце злочину 9».

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

Чемпiонат Iспанiї.
07.45, 15.10 «Бундеслiга weekly». 

Чемпiонат Нiмеччини.
08.15 Дженоа - Рома. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10, 21.30 #залишайсязФутболом.
11.15 Шахтар - Рома. 1/8 фiналу 

(2010/11). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

13.05 «Нiч Лiги чемпiонiв».
13.55, 17.40 Yellow.
14.10 «Суперматч» (Барселона - Реал). 

Тревел-шоу.
15.50 Марсель - Реал (2009/10). Золота 

колекцiя Лiги чемпiонiв.
17.50 Передмова до «Реал - Монако» 

(2003/04). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

17.55 Реал - Монако. 1/4 фiналу 
(2003/04). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

19.35 Монако - Реал. 1/4 фiналу 
(2003/04). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

21.25 Пiслямова до «Монако - Реал» 
(2003/04). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

22.40 МЮ - Баварiя. 1/4 фiналу 
(2009/10). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

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

02.15 Iнтер - Рома (2012/13). Чемпiонат 
Iталiї.

04.00 Шахтар - Колос. Чемпiонат 
України.

UA:Перший
06.00 М/с «Листи вiд Фелiкса».
06.30, 07.05, 08.05 Доброго ранку, 

Країно!
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 02.30, 05.20 
Новини.

09.00 Т/с «Полдарк».
10.00 Всеукраїнська школа онлайн. 

Українська мова.
10.35 Всеукраїнська школа онлайн. 

Фiзика.
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа 

онлайн. Руханка.
11.10 Всеукраїнська школа онлайн. 

Англiйська мова.
11.45 Всеукраїнська школа онлайн. 

Всесвiтня iсторiя.
12.20, 16.50 Д/с «Дикi тварини».
13.10, 15.10 «На Карантинi»: марафон.
16.20, 00.30 Телепродаж.
17.30, 00.00 Перша шпальта.
18.20 Тема дня.
19.20 Д/с «Боротьба за виживання».
19.55 Д/с «Особливий загiн».
21.35, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
21.45, 03.55 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15, 03.00 Т/с «Епоха честi».
04.25 Святi та грiшнi.

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 «Життя вiдомих людей».
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10, 04.15 

«Любий, ми переїжджаємо».
13.40 «Одруження наослiп 5».
15.30 «Свiт навиворiт 9: Японiя».
17.10 Х/ф «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35 «Чистоnews».
20.45 Т/с «Кухня».
21.45 Х/ф «Матусi».
22.30 «Право на владу».
00.45 Х/ф «Я з тобою».

Iíòер
05.30, 22.10 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12.25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13.50 «Україна вражає».
14.45, 15.40 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 02.00 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Добровольцi».
23.50 «Великий бокс. Олександр Усик 

- Тонi Белью».
01.05 Т/с «Несолодка пропозицiя».
02.45 «Щоденник вагiтної».
04.00 М/ф «Пригоди Буратiно».

05.05 «Телемагазин».

ICTV
05.00 Т/с «Вiддiл 44».
05.45 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.
11.30, 13.20 Х/ф «Мерлiн».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.20, 16.20 Т/с «Пес».
17.50 Т/с «Рiшає Онiстрат».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi.
21.20 Т/с «Заклятi друзi».
23.20 Х/ф «Iнферно».

ÑТБ
05.15, 22.55 Т/с «Анна Герман».
07.00 Все буде добре!
08.45, 11.15 Т/с «Коли ми вдома».
12.15, 14.50 МастерШеф.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.50 Хата на тата.
18.00 СуперМама.
18.55 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Акушерка».
00.55 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.10 Kids` Time.
06.00 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
07.15 Т/с «Друзi».
09.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки».
11.50 Х/ф «Машина часу».
13.40 Божевiльна зiрка.
15.20, 19.00 Хто зверху? (12+).
17.10 Ревiзор. Карантин.
21.00 Х/ф «Життя».
22.40 Х/ф «Тихе мiсце».
00.10 Т/с «Київ вдень i вночi».
02.05 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, 23.00 

Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
11.20 Мiсiя: краса.
12.20, 15.30 Реальна мiстика.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с «Вiдважнi».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Консультант».
23.20 По слiдах.
00.00, 02.00 Х/ф «Олександра».

ÍТÍ
06.00 М/ф «Кiт у чоботях».
06.20 М/ф «Малюк i Карлсон».
07.35 М/ф «Вовка в тридев`ятому 

царствi».
07.50, 16.50, 20.50, 02.20 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 01.50 

«Свiдок».

09.00 Х/ф «П`ять хвилин страху».
10.40 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
12.50 «Вартiсть життя».
14.15 «Таємницi кримiнального 

свiту».
15.20 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
18.20, 04.00 «Правда життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Т/с «Нарко».
00.15 «Склад злочину».

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
07.55, 01.35 Правда життя.
09.35, 00.25 Речовий доказ.
10.45, 12.40, 18.10 Тваринна зброя.
11.40, 17.10 Пiд iншим кутом.
13.40 Там, де нас нема.
14.40, 19.55 Секретнi територiї.
15.30, 23.35 Загадки Всесвiту.
16.20, 21.45 Скарби з горища.
19.10 Теорiя Змови.
20.45 Земля 2050.
22.35 Планета Земля.
02.35 Таємницi дефiциту.

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

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

Чемпiонат Iспанiї.
08.00, 00.30 Yellow.
08.10 Торiно - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10, 21.30 #залишайсязФутболом.
11.15 Барселона - Шахтар. 1/4 фiналу 

(2010/11). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

13.05 «Нiч Лiги чемпiонiв».
14.15 «Суперматч» (Рома - Лацiо). 

Тревел-шоу.
15.10 Журнал Лiги чемпiонiв.
15.50 Лiон - Реал. 1/8 фiналу 

(2009/10). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

17.35 Журнал Inside Serie A. Чемпiонат 
Iталiї.

18.00 Наполi - Порту. 1/8 фiналу. Лiга 
Європи УЄФА.

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

22.40 Iнтер - Барселона. 1/2 фiналу 
(2009/10). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

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

02.25 Наполi - Лацiо (2012/13). 
Чемпiонат Iталiї.

04.05 Марiуполь - Днiпро-1. Чемпiонат 
України.

Ñереда Чеòâер22 квітня 23 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, 21.00, 23.55, 

02.30, 05.20 Новини.
09.30, 04.25 Енеїда.
10.35 М/с «Книга джунглiв».
12.10, 00.30 Телепродаж.
12.45 Д/с «Це цiкаво».
13.20 Х/ф «Iван Сила».
15.00 Країна пiсень.
16.00 #ВУкраїнi.
17.00 Д/с «Погляд з середини».
17.35 Т/с «Епоха честi».
19.20 Д/с «Суперчуття».
20.25 Д/с «Свiт дикої природи».
21.20 #@)?$0 з Майклом Щуром.
21.55 Х/ф «Аманда».
00.15, 05.40 Плiч-о-плiч.
02.50 Погода.
03.00 Д/ф «Прапор. Державна 

символiка».
03.55 Бюджетники.

Êаíаë “1+1”
06.00 «Життя вiдомих людей».
09.50 «ТСН-Тиждень».
11.25 «Голос країни 10. Найкраще».
14.05, 01.30 Х/ф «Королева бензо-

колонки».
15.45, 00.05 Х/ф «Джентльмени 

удачi».
17.35 Х/ф «Операцiя «И» та iншi 

пригоди Шурика».
19.30, 05.45 «ТСН».
20.15 Х/ф «Скажене весiлля».
22.00 Х/ф «Скажене весiлля 2».
23.45 «Дубiнiзми».
02.45 Х/ф «Код доступу «Кейп-

таун».
05.05 «Любий, ми переїжджаємо».

Iíòер
02.45 «Орел i решка. Карантин».
03.30 «Богинi ефiру».
03.35 «Богинi єфира».
04.15 «Орел i решка. Курортний 

сезон».
04.45, 04.55 «Телемагазин».
05.15, 22.10 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
06.45 «Україна вражає».
08.00, 18.00, 02.05 «Стосується 

кожного».
09.50 Х/ф «Буркотун».
11.50 Х/ф «Бiнго Бонго».
13.50 Х/ф «Приборкання норов-

ливого».
15.50 «Чекай на мене. Україна».
17.40 Новини.
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Добровольцi».
00.00 «Великий бокс. Олександр 

Усик - Марко Хук».
01.05 Т/с «Несолодка пропозицiя».

ICTV
05.10 Скарб нацiї.
05.15 Факти тижня.
05.20 Еврика!
05.30 Служба розшуку дiтей.
05.35 Т/с «Вiддiл 44».
06.20 Громадянська оборона.
09.10 Х/ф «Ной».
11.30, 13.00 Х/ф «Горець».
12.45 Факти. День.
13.55 Х/ф «Александр».
16.55 Х/ф «Останнiй рубiж».
18.45 Факти. Вечер.
19.20 Теорiя змови.
20.05 Х/ф «Паркер».
22.05 Х/ф «Саботаж».
00.00 Т/с «Нюхач».

ÑТБ
06.55 Слiдство ведуть екстрасенси.
07.50 Неймовiрна правда про зiрок.
09.40 Х/ф «Полювання на ко-

лишню».
11.50, 14.50 Т/с «Список бажань».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.50 Хата на тата.
18.55 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Акушерка».
22.55 Т/с «Анна Герман».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.10 Kids` Time.
06.00 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
07.15 Т/с «Друзi».
09.20 Дiти проти зiрок.
11.10 Х/ф «Ми - монстри».
13.00 Х/ф «Крабат. Учень чаклуна».
15.00 Х/ф «Асистент вампiра».
17.00 Х/ф «Принц Персiї: Пiски 

часу».
19.00 Вiд пацанки до панянки.
21.00 Х/ф «П`ята хвиля».
23.00 Х/ф «На глибинi 6 футiв».
00.50 Т/с «Київ вдень i вночi».
02.45 Служба розшуку дiтей.

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
06.50 Зоряний шлях.
09.35 Х/ф «Поки ти спав».
11.40 Т/с «Нiколи не здавайся», 

1 i 2 с.
15.00, 19.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Нiколи не здавайся».
16.00 Т/с «Рiк собаки», 1-3 с.
20.00 Т/с «Рiк собаки».
21.00 Т/с «Консультант», 9 i 10 с.
23.00 Т/с «Чужа жiнка», 1 i 2 с.

ÍТÍ
05.00, 04.50 «Top Shop».
06.00 М/ф «Дюймовочка».
06.35 М/ф «Рiккi-Тiккi-Тавi».
06.50 Х/ф «Фантазiї Веснухiна».
09.20, 17.05, 01.45 «Випадковий 

свiдок».

11.00 Х/ф «Голос минулого».
14.00 Х/ф «Обережно, бабусю!»
15.35 Х/ф «Тридцять три».
18.50 Х/ф «Сержант мiлiцiї».
22.30 Т/с «Нарко».

00.15 «Склад злочину».
01.05, 02.20 «Речовий доказ».

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
06.55 Мiстична Україна.
07.45, 18.00 Скептик.
09.45 Речовий доказ.
10.55, 22.50 Секретнi територiї.
11.45 Земля 2050.
13.35 Титанiк: загадка розгадана.
15.10 Загадки Всесвiту.
16.00 Планета Земля.
21.00 За лаштунками.
23.40 Пiд iншим кутом.
00.40 Тваринна зброя.
01.40 Брама часу.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
08.05 «ДжеДАI».
11.00 «Загублений свiт».
12.55 Х/ф «Вiйни дронiв».
14.20 Х/ф «Боксер».
16.05 Х/ф «Подвiйний форсаж».
18.00 «Таємницi великих українцiв. 

Андрiй Шептицький».
19.00 «Таємницi великих українцiв. 

Мазепа».
20.05 «Таємницi великих українцiв. 

Симон Петлюра».
21.10 Т/с «Звонар».
23.00 Т/с «CSI: Мiсце злочину 9».
00.35 Х/ф «Вбити Бiлла 2».

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

Чемпiонат Iспанiї.
08.00 Топ-матч.
08.10 Лацiо - Сампдорiя. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00 «Великий футбол».
11.30 Шахтар - Брага (2010/11). Зо-

лота колекцiя Лiги чемпiонiв.
13.20 «Нiч Лiги чемпiонiв».
14.30 Журнал Лiги чемпiонiв.
15.10 Журнал LaLiga World. 

Чемпiонат Iспанiї.
15.40, 22.30 Футбол News.
15.50 Реал - Мiлан (2009/10). Зо-

лота колекцiя Лiги чемпiонiв.
17.50 Аугсбург - Боруссiя (Д). 

Чемпiонат Нiмеччини.
19.35 Хет-трiк: Гарет Бейл. Золота 

колекцiя Лiги чемпiонiв.
19.40 Iнтер - Тоттенхем (2010/11). 

Золота  колекц i я  Л i ги 
чемпiонiв.

21.30 #залишайсязФутболом.
22.40 Арсенал - Барселона. 1/4 

фiналу (2009/10). Золота 
колекцiя Лiги чемпiонiв.

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

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

04.00 Колос - Динамо. Чемпiонат 
України.

UA:Перший
06.00 М/с «Попелюшка».
06.30, 07.05, 08.05 Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 02.30, 05.20 Новини.
09.00 Т/с «Полдарк».
10.00 Всеукраїнська школа онлайн. 

Українська лiтература.
10.35 Всеукраїнська школа онлайн. 

Фiзика.
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа онлайн. 

Руханка.
11.10 Всеукраїнська школа онлайн. 

Iсторiя України.
11.45 Всеукраїнська школа онлайн. 

Бiологiя.
12.20 Всеукраїнська школа онлайн. 

Географiя.
13.10, 15.10 «На Карантинi»: марафон.
16.20, 00.30 Телепродаж.
16.50 Д/с «Дикi тварини».
17.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
18.20 Тема дня.
19.20 Д/с «Суперчуття».
19.55 Д/с «Особливий загiн».
21.35, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
21.45, 00.00 #ВУкраїнi.
22.15 Святi та грiшнi.
03.00 Д/ф «Гiмн. Державна символiка».
03.55 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 «Життя вiдомих людей».
11.15, 11.50, 12.20, 12.35 «Любий, ми 

переїжджаємо».
13.10 «Одруження наослiп 5».
15.25 «Свiт навиворiт 9: Японiя».
17.10 Х/ф «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Кухня».
21.45 Х/ф «Матусi».
22.45, 00.25 «Одруження наослiп».
01.55 Х/ф «Скажене весiлля».

Iíòер
05.25, 22.15 «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».
13.50 «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 Т/с «Добровольцi».
00.00 «Великий бокс. Олександр Усик - 

Майрiс Брiєдiс».
01.05 Т/с «Несолодка пропозицiя».
04.25 «Орел i решка. Курортний сезон».

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.
11.20, 13.15 Х/ф «Завзятi шахраї».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.35 Х/ф «Робокоп».
15.40, 16.20 Т/с «Пес».
17.50 Т/с «Рiшає Онiстрат».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с «Заклятi друзi».
23.30 Х/ф «Шибайголови».
01.20 Т/с «Нюхач».

ÑТБ
02.55 Найкраще на ТБ.
05.15, 22.55 Т/с «Анна Герман».
07.00 Все буде добре!
09.05 Т/с «Коли ми вдома».
11.50, 14.50 МастерШеф.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.50 Хата на тата.
18.00 СуперМама.
18.55 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Акушерка».
00.55 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.

Íоâий êаíаë
06.00 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
07.15 Т/с «Друзi».
09.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогоспо-

дарки».
12.00 Х/ф «Недiля».
13.40 Божевiльна зiрка.
15.40, 19.00 Хто проти блондинок? (12+).
21.00 Х/ф «Аксель».
22.40 Х/ф «Первiсний».
00.30 Т/с «Київ вдень i вночi».

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, 02.30 Зоряний шлях.
11.20 Мiсiя: краса.
12.20, 15.30, 03.10 Реальна мiстика.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с «Вiдважнi».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Консультант», 11 i 12 с.
23.20 Контролер.
00.00, 02.00 Х/ф «Поки ти спав».

ÍТÍ
05.50 М/ф «Пригоди Буратiно».
07.45 М/ф «Братик Кролик та братик 

Лис».
07.55 М/ф «Жив собi пес».
08.05, 16.50, 20.50, 02.15 «Випадковий 

свiдок».
08.45 Х/ф «Дурнi помирають по 

п`ятницях».
10.35 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».

12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 01.45 
«Свiдок».

12.50 «Свiдок. Агенти».
14.15 «Таємницi кримiнального 

свiту».
15.20 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
18.20 «Будьте здоровi».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Т/с «Нарко».
00.15 «Склад злочину».

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
07.50, 01.35 Правда життя.
09.30, 00.25 Речовий доказ.
10.40, 12.35, 18.05 Тваринна зброя.
11.35, 17.05 Пiд iншим кутом.
13.30 Там, де нас нема.
14.30, 19.50 Секретнi територiї.
15.25, 23.35 Загадки Всесвiту.
16.15, 21.45 Скарби з горища.
19.05 Теорiя Змови.
20.45 Земля 2050.
22.35 Планета Земля.

Êаíаë «2+2»
06.00, 09.30, 17.20 «Загублений свiт».
07.40 Т/с «Команда «А» 2».
13.20 Х/ф «Близнюки-дракони».
15.20 Х/ф «Шанхайський полудень».
18.15 «Спецкор».
18.45 «ДжеДАI».
19.15 Т/с «Опер за викликом».
20.10 Т/с «Звонар».
22.10, 23.55 Т/с «CSI: Мiсце злочину 9».

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

Чемпiонат Iспанiї.
07.45, 15.10 Журнал Inside Serie A. 

Чемпiонат Iталiї.
08.15 Мiлан - Удiнезе. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10, 15.00 Yellow.
10.20, 21.30 #залишайсязФутболом.
11.25 Рома - Шахтар. 1/8 фiналу 

(2010/11). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

14.05 «Суперматч» (Хайдук - Динамо 
З). Тревел-шоу.

15.50 Мiлан - Реал (2009/10). Золота 
колекцiя Лiги чемпiонiв.

17.35 Журнал Лiги чемпiонiв.
18.00 Динамо (К) - Фейєноорд 

(2002/03). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

19.45 Передмова до «Барселона - Ди-
намо (К)» (1997/98). Золота 
Колекцiя Лiги чемпiонiв з А. 
Шевченком.

19.50 Барселона - Динамо (К) 
(1997/98). Золота Колекцiя 
Лiги чемпiонiв з А. Шевченком.

22.40 Барселона - Арсенал. 1/4 фiналу 
(2009/10). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

00.30 Ворскла - Арсенал (К) (2012/13). 
Чемпiонат України.

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

04.00 Александрiя - Карпати. Чемпiонат 
України.

Поíедіëоê Віâòороê20 квітня 21 квітня
Понедiлок, 20 квiтня

Вiвторок, 21 квiтня

Середа, 22 квiтня

Четвер, 23 квiтня

П`ятниця, 24 квiтня

Субота, 25 квiтня

Недiля, 26 квiтня
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UA:Перший
06.00 М/с «Листи вiд Фелiкса».
06.30, 07.05, 08.05 Доброго ранку, 

Країно!
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 02.30, 05.20 
Новини.

09.00 Т/с «Полдарк».
10.00 Всеукраїнська школа онлайн. 

Українська лiтература.
10.35 Всеукраїнська школа онлайн. 

Алгебра.
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа 

онлайн. Руханка.
11.10 Всеукраїнська школа онлайн. 

Англiйська мова.
11.45 Всеукраїнська школа онлайн. 

Хiмiя.
12.20 Всеукраїнська школа онлайн. 

Бiологiя.
13.10, 15.10 «На Карантинi»: марафон.
16.20, 00.30 Телепродаж.
16.50 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 «Боротьба за виживання».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
21.35, 23.55, 05.50 UA:Спорт.

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, 

05.15 «ТСН».
09.25, 10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10 «Лю-

бий, ми переїжджаємо».
13.45 «Одруження наослiп 5».
15.30 «Свiт навиворiт 9: Японiя».
17.10 Х/ф «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35, 04.50 «Чистоnews».
20.45 «Лiга смiху. Дайджест».
22.15 «Вечiрнiй квартал».
00.05 Х/ф «Червоний горобець».
02.20 «#Гуднайтшоу Валерiя Жидкова».

Iíòер
05.35, 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».
13.50 «Україна вражає».
14.45, 15.40, 00.45 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 01.40 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
23.50 «Великий бокс. Олександр Усик 

- Чазз Уїзерспун».
03.05 «Чекай на мене. Україна».
04.45 «Телемагазин».
05.15 Х/ф «Благi намiри».

ICTV
05.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.10, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.00 Антизомбi. Дайджест.
11.05 Х/ф «Колонiя».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Останнiй рубiж».
15.00, 16.20 Х/ф «Паркер».
17.35, 20.05 Дизель шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
22.40 «На трьох».
02.20 Х/ф «Саботаж».

ÑТБ
05.30 Х/ф «Маска Зорро».
08.10 Х/ф «Легенда Зорро».
10.50 СуперМама.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
14.50, 18.00, 19.00 Холостяк.
22.45 Т/с «Анна Герман».
00.45 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
07.10 Т/с «Друзi».
10.00 Дiти проти зiрок.
11.50 Х/ф «Страшилки».
13.40 Х/ф «Страшилки 2: Примари 

Хеллоуїна».
15.10 Х/ф «П`ята хвиля».
17.10, 19.00 Хто зверху? (12+).
20.50 Х/ф «Пророк».
22.40 Х/ф «Екстрасенси».
00.40 Т/с «Київ вдень i вночi».
02.20 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 Зоряний шлях.
11.20 Мiсiя: краса.
12.20, 15.30, 04.00 Реальна мiстика.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с «Вiдважнi».
20.10 Гучна справа.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с «Чорна квiтка», 1 i 2 с.
02.15 Т/с «Чорна квiтка».

ÍТÍ
06.00 М/ф «Русалонька».
06.30 М/ф «Сiрий вовк & Червона 

Шапочка».
07.30 М/ф «Вiй».
07.55, 16.50, 20.50, 02.15 «Випадковий 

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

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Розслiдування».
10.25 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
12.50, 03.50 «Правда життя».
14.15 «Таємницi кримiнального свiту».

15.20 «Правда життя. Професiйнi 
байки».

18.20 «Таємницi свiту».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Т/с «Нарко».

00.20 «Склад злочину».

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.55, 01.35 Правда життя.
09.35, 00.25 Речовий доказ.
10.45, 12.40, 18.10 Тваринна зброя.
11.40, 17.10 Пiд iншим кутом.
13.40 Там, де нас нема.
14.40, 19.55 Секретнi територiї.
15.30, 23.35 Загадки Всесвiту.
16.20, 21.45 Скарби з горища.
17.40 Погляд зсередини.
19.10 Теорiя Змови.
20.45 Земля 2050.
22.35 Планета Земля.

Êаíаë «2+2»
06.00, 17.20, 00.35 «Загублений свiт».
07.45 Т/с «Команда «А» 2».
09.25, 18.15 «Спецкор».
10.05, 18.45 «ДжеДАI».
10.40 «Помста природи».
13.50 Х/ф «Шангрi-Ла: На межi 

зникнення».
15.20 Х/ф «Зоряна брама: Початок».
19.15 Х/ф «Потрiйний форсаж: 

Токiйський дрiфт».
21.10 Х/ф «Втiкачi».
23.00 Х/ф «Iмперiя акул».

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

Чемпiонат Iспанiї.
07.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.10 Наполi - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
09.50, 14.20 Yellow.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10, 21.30 #залишайсязФутболом.
11.15 Шахтар - Барселона. 1/4 фiналу 

(2010/11). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

13.05 «Нiч Лiги чемпiонiв».
14.30 «Бундеслiга weekly». Чемпiонат 

Нiмеччини.
15.00 Журнал Inside Serie A. Чемпiонат 

Iталiї.
15.30 Топ-матч.
15.50 Реал - Лiон. 1/8 фiналу 

(2009/10). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

17.35 Боруссiя (Д) - Тоттенхем. 1/8 
фiналу (2015/16). Лiга Європи 
УЄФА.

19.20 Журнал LaLiga World. Чемпiонат 
Iспанiї.

19.45 Арсенал - Галатасарай (2014/15). 
Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.

22.40 Лiон - Баварiя. 1/2 фiналу 
(2009/10). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

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

02.15 Ювентус - Рома (2012/13). 
Чемпiонат Iталiї.

04.00 Олiмпiк - Ворскла. Чемпiонат 
України.

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

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.00, 

02.30, 05.30 Новини.
09.30 Недiльна Свята Меса Римсько-

Католицької Церкви в Українi.
10.00 Божественна Лiтургiя у Свято-

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

11.30, 12.01 Недiльна Лiтургiя Укра-
їнської Греко-Католицької 
Церкви.

12.00 Хвилина мовчання: День чор-
нобильської трагедiї.

12.40, 00.30 Телепродаж.
13.15 Х/ф «Йосип Прекрасний. 

Намiсник фараона», 2 с.
15.00 Розсекречена iсторiя.
15.55 Д/ф «Арка».
16.00 Пекельне вiдрядження.
16.40, 02.50 #ВУкраїнi.
17.45 Т/с «Епоха честi».
20.25 Д/с «Свiт дикої природи».
21.20 Д/с «Дикi тварини».
22.00 Х/ф «Не хвилюйся, вiн далеко 

не пiде».
03.20 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 «Свiт навиворiт».
09.50, 10.45 «Великi випуски з Ан-

тоном Птушкiним».
11.45 «Великi випуски з Антоном 

Птушкiним. Чорнобиль».
12.20 Т/с «Чорнобиль».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос країни 10. Фiнал».
01.00 Х/ф «Джунiор».
02.45 «Свiт навиворiт 9: Японiя».

Iíòер
04.45 Х/ф «А зорi тут тихi...»
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Чудеса свiту 2».
10.55 «Орел i решка. Божевiльнi 

вихiднi».
12.00 «Орел i решка. Карантин».
13.00 «Крутiше за всiх. Краще».
14.50 Х/ф «Любов без меж».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Виходу немає».
22.25 Х/ф «Грошi на двох».
00.50 «Речдок».

ICTV
05.10 Скарб нацiї.
05.20 Еврика!
05.25 Факти.
05.50 Антизомбi. Дайджест.
06.40, 08.45 Громадянська оборона.
07.35 Секретний фронт. Дайджест.
09.40, 13.00 Т/с «Нюхач».
12.45 Факти. День.
13.40, 15.15 Х/ф «Фантастична 

четвiрка».
17.05 Х/ф «Фантастична четвiрка 

2».
18.45 Факти тижня.
20.30 Х/ф «Хеллбой 2: Золота 

армiя».
22.40 Х/ф «Хеллбой 3: Вiдродження 

Кривавої королеви».
01.10 Т/с «У полi зору».
02.35 Я зняв!

ÑТБ
03.50 Т/с «Анна Герман».
06.45, 09.30 Неймовiрна правда 

про зiрок.
07.40 Все буде смачно!
10.25 МастерШеф. Професiонали 2.
12.50 Т/с «Гордiсть та уперед-

ження».
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.55, 20.55 Один за всiх.
22.05 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
06.00 Таємний агент.
07.50 Ревiзор. Карантин.
08.50 Вiд пацанки до панянки.
10.50 Х/ф «Коматозники».
13.00 Х/ф «Життя».
14.50 Х/ф «Пророк».
16 .40 Х/ф «Гар i  Поттер i 

фiлософський камiнь».
19.20 Х/ф «Темна башта».
21.00 Х/ф «Гарi Поттер i таємна 

кiмната».
00.10 Х/ф «Щоденники Чорно-

биля».
01.40 Т/с «Київ вдень i вночi».
02.30 Зона ночi.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00 Зоряний шлях.
09.00 Т/с «Рiк собаки».
13.00 Т/с «Чорна квiтка».
17.00 Т/с «Сашкова справа», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
21.00 Т/с «Сашкова справа».
23.00, 02.15 Т/с «Моє нове життя».
01.45 Телемагазин.
03.00 Т/с «Чужа жiнка».

ÍТÍ
05.50 Х/ф «Загублене мiсто».
07.30 «Слово Предстоятеля».

07.40 «Страх у твоєму домi».
11.05 Х/ф «Балада про доблесно-

го лицаря Айвенго».
12.45 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд 

погонi».
14.10 Х/ф «Материнська клятва».
16.55 Х/ф «Охоронець для доньки».
19.00 Х/ф «Летять журавлi».
20.55 Х/ф «Товариш генерал».
22.40 Х/ф «Кiнець гри».
00.30 Х/ф «Дiамантовi пси».
02.10 «Речовий доказ».

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
06.55, 01.35 Мiстична Україна.
07.45, 18.05 Скептик.
09.45 Речовий доказ.
10.55, 23.50 Секретнi територiї.
11.45 Земля 2050.
13.25, 21.00 Найєкстремальнiшi.
16.10 Планета Земля.
00.40 Тваринна зброя.
02.20 Теорiя Змови.

Êаíаë «2+2»
06.00, 09.10 «Загублений свiт».
07.55 «ДжеДАI».
14.05 Х/ф «Саботаж».
16.00 Х/ф «Остаточний вирок».
17.50 Х/ф «Бойовi свинi».
19.20 Х/ф «Хороший, поганий, 

мертвий».
21.00 Х/ф «Азартнi iгри».
23.00 Х/ф «Унiверсальний агент».
00.35 Т/с «Опер за викликом».
02.50 «Облом.UA».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Реал - Валенсiя (2017/18). 

Чемпiонат Iспанiї.
07.45 Журнал LaLiga World. 

Чемпiонат Iспанiї.
08.15 Лацiо - Рома (2014/15). 

Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40 Футбол News.
10.10 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.40, 14.35, 22.50 Топ-матч.
10.55 Шахтар - Порту (2014/15). Зо-

лота колекцiя Лiги чемпiонiв.
12.45 Огляд вiвторка. Золота 

колекцiя Лiги чемпiонiв.
14.05 «Бундеслiга weekly». Чемпiонат 

Нiмеччини.
14.45, 23.10 «Суперматч» (Славiя - 

Спарта). Тревел-шоу.
15.50 Боруссiя (Д) - Баварiя 

( 2012/13 ) .  Чемп i она т 
Нiмеччини.

17.40 Шахтар - Динамо (2018/19). 
Чемпiонат України.

19.30 Україна - Словаччина. Лiга 
Нацiй УЄФА.

21.20 «Великий футбол».
00.10 Таврiя - Днiпро (2012/13). 

Чемпiонат України.
02.00 Yellow.
02.10 Ювентус - Наполi (2012/13). 

Чемпiонат Iталiї.
04.00 Олiмпiк - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.

UA:Перший
06.00 М/с «Листи вiд Фелiкса».
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Добро-

го ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.00, 

02.30, 05.35 Новини.
09.30 Енеїда.
10.35 М/с «Книга джунглiв».
12.10, 00.30 Телепродаж.
12.40 Д/с «Це цiкаво».
13.15 Х/ф «Йосип Прекрасний. 

Намiсник фараона», 1 с.
15.00 Країна пiсень.
16.00, 05.10 #ВУкраїнi.
17.00 Д/с «Погляд з середини».
17.35 Т/с «Епоха честi».
19.20 Д/с «Чилi: Дика подорож».
20.25 Д/с «Свiт дикої природи».
21.20 Д/с «Дикi тварини».
22.00 Х/ф «Стрiмголов».
02.50 Розсекречена iсторiя.
03.40 Д/ф «Вiйна химер».

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

людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 Х/ф «Джунiор».
12.05 Х/ф «Кара небесна».
14.05 Т/с «Кухня».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30, 05.25 «ТСН».
20.15 «Чистоnews».
20.25 «Українськi сенсацiї».
21.30 «Вечiрнiй квартал».
23.05 «Свiтське життя».
00.00 «Судний день».
01.45 Х/ф «Я з тобою».
03.45 Х/ф «Виття: Перероджен-

ня».   

Iíòер
06.40 «Слово Предстоятеля».
06.50 Х/ф «Екiпаж машини 

бойової».
08.00 «Шiсть соток».
09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.00, 00.15 «Iрина Бiлик. 5.0».
12.00 Х/ф «А зорi тут тихi...»
15.30 Т/с «Добровольцi».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Крутiше за всiх. Краще».
22.20 «Концерт Iрини Бiлик. Без 

гриму. Краще. Про любов».
01.20 Х/ф «Мiський романс».
03.05 «Подробицi» - «Час».
03.35 «Україна вражає».

ICTV
04.50 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!
05.05 Факти.
05.35 «На трьох».
07.15, 08.05 Перше, друге i 

компот!
09.00 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ».
11.30, 13.00 Т/с «Нюхач».
12.45 Факти. День.
17.00, 19.10 Х/ф «Фантастична 

четвiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
21.00 Х/ф «Фантастична четвiрка 

2».
22.40 Х/ф «Сингулярнiсть».
00.20 Х/ф «Хлопчики-нальот-

чики».
02.05 Т/с «У полi зору».

ÑТБ
05.15 Т/с «Анна Герман».
05.50, 09.30 Неймовiрна правда 

про зiрок.
06.45 Все буде смачно!
08.30 Т/с «Коли ми вдома».
10.25 Х/ф «Вiлла розбрату, 

або Танець сонячного за-
темнення».

11.45 Т/с «Акушерка».
19.00 МастерШеф. Професiонали 

2.
21.30 Хата на тата.
22.40 Х/ф «Легенда Зорро».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
07.10, 08.00 Вар`яти.
12.10 Хто зверху? (12+).
15.50 Х/ф «Аксель».
17.40 М/ф «Бридкий я».
19.20 М/ф «Бридкий я 2».
21 .00  Х/ф «Гар i  Поттер  i 

фiлософський камiнь».
23.50 Х/ф «Коматозники».
02.00 Т/с «Київ вдень i вночi».

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 02.20 Сьогоднi.
07.30 Т/с «Консультант», 9-16 с.
15.35, 23.50, 02.00 Х/ф «Фото 

на недобру пам`ять».
17.40, 21.00 Концерт. З днем на-

родження, Україно.
19.00 Головна тема.
22.00 Концерт Олi Полякової.
01.30 Телемагазин.
02.40 Реальна мiстика.
05.40 Д/ф «Блакитний пил».

ÍТÍ
05.45 Х/ф «Сiм няньок».
07.05 Х/ф «Вiчний поклик».
12.15 «Легенди карного роз-

шуку».
15 . 55 ,  0 3 . 3 0  «Випадковий 

свiдок».
18.25 «Таємницi свiту».
19.00, 03.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Балада про доблес-

ного лицаря Айвенго».
21.20 Х/ф «Охоронець для 

доньки».
23.25 Х/ф «Дiамантовi пси».
01.15 «Жорстокий спорт».
03.50 «Речовий доказ».
04.50 «Top Shop».

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
06.50, 01.35 Мiстична Україна.
07.40, 18.00 Скептик.
09.30 Речовий доказ.
10.40, 23.50 Секретнi територiї.
11.30 Земля 2050.
13.10, 21.00 Найєкстремальнiшi.
16.00 Планета Земля.
00.40 Тваринна зброя.
02.20 Бандитська Одеса.

Êаíаë «2+2»
06.00, 08.55 «Загублений свiт».
07.40 «ДжеДАI».
12.45 Х/ф «Солдатики».
14.45 Х/ф «Гра Ендера».
16.45 Х/ф «Парк Юрського 

перiоду 2».
19.00 Х/ф «Парк Юрського 

перiоду 3».
20.45 Х/ф «Ямакасi».
22.20 Х/ф «Смертельний ринг».
00.00 Х/ф «Життя обману».
01.25 «Облом.UA».
04.20 «Цiлком таємно-2017».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 08.45 Топ-матч.
0 6 . 1 0  А т л е т i к о  -  С е в i л ь я 

( 2 017/18 ) .  Ч емп i о на т 
Iспанiї.

08.15, 22.00 «Бундеслiга weekly». 
Чемпiонат Нiмеччини.

08.55 #залишайсязФутболом.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10 «Суперматч» (Славiя - 

Спарта). Тревел-шоу.
11.10, 14.50, 21.50 Yellow.
11.20, 14.05 «Нiч Лiги чемпiонiв».
12.15 Атлетiк - Шахтар (2014/15). 

Золо та  колекц i я  Л i г и 
чемпiонiв.

15.00 Огляд середи. Золота 
колекцiя Лiги чемпiонiв.

15.50 Баварiя - Боруссiя Д 
( 2 012/13 ) .  Ч емп i о на т 
Нiмеччини.

17.40 Шахтар - Динамо (2017/18). 
Чемпiонат України.

19.30 Чехiя - Україна. Лiга Нацiй 
УЄФА.

21.20 Журнал LaLiga World. 
Чемпiонат Iспанiї.

22.40 Рома - Баварiя (2010/11). 
Золо та  колекц i я  Л i г и 
чемпiонiв.

00.30 Металург (З) - Динамо 
(2012/13). Чемпiонат Укра-
їни.

02.15 Мiлан - Iнтер (2012/13). 
Чемпiонат Iталiї.

0 4 . 00  Мар i у поль  -  Колос . 
Чемпiонат України.

05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Íедіëя

Ñóáоòа24 квітня

26 квітня

25 квітня

Програма місцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4

Поíедіëоê, 20 êâіòíя

06.00, 18.00 Т.с. «Спад-
коємці дель Мон-
те» +16 

06.45, 09.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті.
08.00, 21.00 Єдина кра-

їна 
08.30 Машина часу
09.00, 00.00 Час-Tайм
09.30, 13.50  Кіндер 

клуб
10.00 Пряма трансля-

ція з Архикате-
дрального Собору 
УГКЦ 

11.15 Справжня ціна
11.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
13.00 М.ф. «Обітниця 

Пасхи»
14.10 Межа правди
15.10, 02.00 У фокусі 

Європа
15.40 Shift. Життя в 

цифрі
16.00, 00.20 Х.ф. «Книга 

буття. Створення 
світу» 

17.30 Про нас
19.00 У фокусі Європа
19.30 Наші вітання 
20.00 ТНЕУ вітає з Вели-

коднем !
21.30 Сільський кален-

дар
21.55 Добрі традиції
22.00, 04.00 Х.ф.«Там, 

де серце» +16
Віâòороê, 21 êâіòíя

06.00, 18.00 Т.с. «Спад-
коємці дель Мон-
те» 

06.45, 09.15 За спорт
07.00 Завтра-сьогодні
07.35 Сільський кален-

дар
08.00 ТНЕУ вітає з Вели-

коднем !
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кін-

дер клуб
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.00 Пряма трансля-

ція з Архикате-
дрального Собору 
УГКЦ 

11.12 Базові цифрові 
навички

11.30 Єдина країна

12.00, 21.20 Добрі тра-
диції

12.05, 02.30 Хіт-парад
14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

1 4 . 1 0 ,  0 1 . 0 0 
Х.ф.«Крутися, 
стріляй, біжи» 

17.00 Машина часу
17.30 Смачна мандрівка
19.30, 21.00 Наші ві-

тання 
20.00 У фокусі Європа
20.30 Спогади
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф.«Бруд» 

+18
Ñереда, 22 êâіòíя

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

06.45, 09.15, 10.15 За 
спорт

07.00, 10.00, 12.00, 
14 . 00 ,  16 . 00 , 
19 . 00 ,  22 . 00 , 
00.30, 03.30 Про-
вінційні вісті

07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Машина 

часу
08.55, 17.55 Добрі тра-

диції
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10  Кін-

дер клуб
11.15 Shift. Життя в 

цифрі 
11.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
1 4 . 1 0 ,  0 1 . 0 0 

Х.ф.«Блакитний 
метелик» 

16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські тра-

диції
19.30, 21.00 Наші ві-

тання 
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Спитай 

моїх дітей» 
Чеòâер, 23 êâіòíя

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

06.45, 09.15, 10.15 За 
спорт

07.00, 10.00, 12.00, 
14 . 00 ,  16 . 00 , 

19 . 00 ,  22 . 00 , 
00.30, 03.30 Про-
вінційні вісті

07.35 Формула здоров’я
08.30, 17.00 Машина 

часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кін-

дер клуб
11.15, 21.30 Майстер-клас 

з Н. Фіцич
11.30, 20.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
1 4 . 1 0 ,  0 1 . 0 0 

Х.ф.«Мертвий се-
зон» 

15.45, 20.25 Добрі тра-
диції 

19.30, 21.00 Наші ві-
тання

20.00 Завтра-сьогодні
2 2 . 3 5 ,  0 4 . 0 0 

Х .ф .«Доньки -
матері» 

П’яòíиця, 24 êâіòíя

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

06.45, 09.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 
00.30, 03.30 Про-
вінційні вісті

07.35 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс
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
11.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
12.30 «Гал-кліп»
14.10 Х.ф.«Зірковий час 

невдахи» 
16.10 Кіндер ШОУ»
17.30 Майстер-клас з 

Н.Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.10 Сільський календар
20.40 Базові цифрові 

навички
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Кімната 

№6» 
01.00 Х.ф.«Зірковий час 

невдахи» 

  Ñóáоòа, 25 êâіòíя

06.15, 10.30 Про нас
06.45, 09.15 За спорт

07.00 Провінційні вісті
07.35 У фокусі Європа 
08.00, 19.00 Єдина країна
08.30, 03.00 Завтра-сьо-

годні
08.55, 19.55 Добрі тра-

диції
09.00 Час-Tайм
09.30, 15.00 Кіндер клуб
11.00, 03.30 Євромакс
11.30, 02.30 Сім’я від А 

до Я
12.00 Майстер-клас з Н. 

Фіцич
12.25, 00.30 Х.ф.«А те-

пер, пані та пано-
ве» 

14.40 «Кіндер ШОУ»
16.20 Shift. Життя в 

цифрі
17.00 ТНЕУ вітає з Вели-

коднем!
19.30 Виклик долі
20.10 Х.ф.«Брат воїна» 

+16
22.00, 04.00 Х.ф.«Читай 

по губам» 
00.10 Вікно в Америку

Íедіëя, 26 êâіòíя

06.00, 20.00, Огляд світо-
вих подій 

06.30 Shift. Життя в 
цифрі

06.45, 09.15 За спорт
07.00, 12.30 Кіндер клуб
08.00, 21.30 Єдина країна
08.40 Виклик долі
09.00 Справжня ціна
09.45 Shift. Життя в 

цифрі 
10.00 Пряма трансляція 

з Архикатедраль-
ного 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 тра-

диції
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Відкрита зона
19.00, 00.00, 03.30 Про-

вінційні вісті. Тиж-
день

21.00 Відкрита зона
22.15, 04.15 Х.ф.«Штиль» 
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Брат воїна»
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ПАСКА ВІД ДАРІЇ ЦВЕК

ПОТРІБНО: 1 кг борошна (не 
більше і не менше), 400 г молока, 
10 жовтків, 100 г свіжих дріжджів, 
200 г масла (83% жирності), 300 г 
цукру, 100 г родзинок (можна і 200 
г), 1/2 ч. л. солі, цедра з 1 лимона.

ПРИГОТУВАННЯ: спочатку 
треба замісити опару. Дріжджі 
розвести у теплому молоці і до-
дати 100 г цукру і 200 г борошна. 
Все добре перемішати і поста-
вити у тепле місце, щоб опара 
збільшилась удвічі. Після того, як 
суміш підросте, додати решту цу-
кру, жовтки, цедру з лимона, сіль і 
борошно. Замісити тісто до одно-
рідності і наприкінці додати роз-
топлене, але охолоджене масло. 
Місити приблизно 10-15 хв., поки 
тісто не почне відставати від рук! 
І тоді додати  промиті родзинки. 
Тісто поставити у тепле місце, 
щоб збільшилось удвічі. Тоді його 
опустити і зачекати, щоб знову 
підросло. Розкласти тісто на 1/3 
частини посудини і дати знову 
піднятись удвічі. Духовку нагріти 
до 180 градусів. Маленькі випіка-
ти 15-20 хв., великі 25-30 хв.

ПОДІЛЬСЬКА 
ПАСКА ВІД ВІКТОРІЇ ПОПІН

ПОТРІБНО: 400 мл молока 
кімнатної температури, 700 г бо-
рошна, 50 г свіжих дріжджів, 1 ст. 
л. меду, 15 жовтків, 200 г цукру, 
1/2 ч. л. солі, 200 г вершкового 
масла, 1 стручок ванілі, тільки 
зернятка, 150 г сухофруктів (ро-
дзинки, курага, журавлина), 100 
мл міцного алкоголю, 1 яйце для 
змащування поверхні пасок.

ПРИГОТУВАННЯ: Сухофрук-
ти залити киплячою водою, зали-
шити на 1 хв. і відцідити. Залити 
алкоголем і залишити на 8 годин. 
Відцідити, зберігаючи рідину. До-
вести до кипіння 300 мл молока. 
У миску всипати 125 г борошна і 
залити його цим молоком. Міша-
ти до тих пір, поки грудок майже 
не залишиться. Відставити масу 
в сторону до охолодження до кім-
натної температури. Дріжджі роз-
вести в решті молока, додати до 
заварної маси (після охолоджен-
ня). Перемішати і залишити на 20 
хв. Жовтки злегка збити з цукром 
і сіллю. Масло розтопити на по-
вільному вогні, трохи охолодити. 

Додати до опари решту борошна, 
ваніль, мед, жовтки з цукром і 
вершкове масло. Замісити липке 
тісто. Місити доти, поки маса не 
буде гладкою, 12-15 хв. вручну. 
Тісто липке, тому процес замісу 
нелегкий.  Накрити миску з тіс-
том трохи вологим рушником і 
залишити на 1,5 години.  Сухоф-
рукти обкатати в борошні так, 
щоб вони повністю були оповиті 
ним. Ввести сухофрукти та рідину, 
в якій вони замочувались, у тісто, 
що підійшло, гарненько вимішу-
ючи його вдруге. Місити до рівно-
мірного розподілу сухофруктів в 
тісті. Духовку розігріти до 190ᵒС. 
Форми для пасок змастити олією. 
Якщо печете в паперових формах, 
змащувати не треба. Наповнити 
форми трохи менше, ніж на по-
ловину. Накрити форми трохи во-
логим рушником і залишити на 
40-50 хв. Тісто має підрости май-
же доверху. Змастити поверхню 
пасок збитим яйцем і поставити в 
розігріту духовку. Перші 15 хв. ду-
ховку не відкривати. Пекти паски 
до готовності. Час випікання за-
лежить від розміру пасок. Верх 
повинен добре підрум'янитися. 
Дістати готові паски з духовки. 
Дати 10 хв. охолонути. Дістати з 
форм, якщо в них пекли. Якщо в 
папері, то так і залишити. Паски 
повинні повністю охолонути пе-
ред покриванням глазур'ю.

КРАФІН

ПОТРІБНО: для опари - 25 
г свіжих дріжджів або 8 г сухих, 
100 мл вершків 10%, 1 ч. л. цукру, 
для тіста – 150-200 г сухофруктів, 
2 яйця, 2 жовтки, 100 г цукрової 
пудри, 50 г якісного вершкового 
масла, 30 мл коньяку або лімон-
чело чи рому, цедра 1 лайма чи 
лимона, 450 г борошна.

ПРИГОТУВАННЯ: спершу 
приготувати опару. У дріжджі до-
лити ледь теплі вершки, розвес-
ти і додати цукор. Залишити на 
півгодини, щоб зверху з’явилася 
пінка і дріжджі почали «працюва-
ти». Сухофрукти помити і залити 
гарячим чорним чаєм з бергамо-
том. Далі взяти два яйця та два 
жовтки і збити до пишної піни. У 
збиту яєчну суміш додати цедру. 
Розтопити масло і влити до нього 
алкоголь, а потім додати цю су-

міш до збитих яєць. Все вимішати 
і туди ж вилити опару. Далі все 
змішати міксером і всипати 450 
г борошна. Місити тісто близь-
ко 20 хв. Далі розділити його на 
дві частини і залишити їх підки-
сати на годину. Далі вже можна 
формувати вироби. Цікаво, що з 
цього тіста ви можете приготу-
вати як крафін, так і традиційну 
паску і навіть оригінальний віно-
чок. Якщо ви хочете приготувати 
звичайну паску, то сухофрукти 
потрібно обваляти в борошні, а 
далі вимішати з тістом. Для кра-
фіна потрібно розкачати тісто за-
втовшки 0.5-1 см. Далі посипати 
його сухофруктами, тісно скру-
тити у рулет, розрізати навпіл і ці 
дві частити закрутити, як равли-
ки по спіралі, розрізом назовні. У 
форму ці два «равлики» викласти 
один на один і залишити  підки-
сати. Тісто у формах залишити 
на півгодини, щоб підійшло. Далі 
помастити збитим яйцем. Випіка-
ти 30-40 хв. при температурі 180 
градусів. 

ПАСКА З ВІДЕНСЬКОГО ТІСТА

ПОТРІБНО: 0,5 л молока, 200 
г вершкового масла (маргарину), 
5 яєць, 300-350 г цукру, ванільний 
цукор, 50 г дріжджів, борошно, 
дрібка солі, родзинки.

ПРИГОТУВАНННЯ: дріжджі 
подробити і всипати в миску. У 
2 ложки цукру влити 3-4 ложки 
тепленької води. Поставити у те-
пле місце. Додати молоко, масло 
(маргарин), перетерті жовтки з 
цукром, білки збиті на піну. Вли-
ти у цю суміш дріжджі і постави-
ти бродити усе на 6 годин у тепле 
місце. Після цього у дану суміш 
додати борошно, скільки візьме. 
Тісто має бути середньої густини. 
Додати родзинки або цукати. Тіс-
то має добре підійти (збільшити-
ся у 2 рази). Розкласти по формах і 
поставити, щоб підійшло. Змасти-
ти яйцем. Випікати до готовності. 
Прикрасити паску можна збитим 
білком з цукровою пудрою та 
кількома краплями лимону.

ВЕЛИКОДНІЙ КЕКС
Якщо ви не «дружите» з дріж-

джовою випічкою, приготуйте 
кекс, який також виходить дуже 
смачний.

ПОТРІБНО: 3 яйця, 12 ст. л. 
борошна (з гіркою), 12 ст. л. цукру 
(з гіркою), 12 ст. л. рафінованої 
олії, 12 ст. л. кефіру, 1 ч. л. роз-
пушувача, цедра і сік половинки 
лимона (або 1 апельсина), паке-
тик ваніліну, дрібка солі, цукрова 
пудра (для прикрашання). Форма 
- будь-яка ( переважно для кексів 
діаметром 22 см).

ПРИГОТУВАННЯ:  яйця ре-
тельно перемішати з цукром, 
ваніліном та сіллю. Використо-
вувати міксер протягом 5-10 хв. 
(яєчна маса повинна вийти пиш-
ною, має добре спінитися і збіль-
шитися в обсязі у двічі-тричі). 
Влити кефір і олію, додати цедру 
і сік лимона. Знову перемішува-
ти протягом хвилини. Поступово 
ввести просіяне з розпушувачем 
борошно. Обережно перемішати 
(має вийти рідке бісквітне тісто). 
Перелити тісто у форму (метале-
ву змастити олією чи маслом, си-
ліконову не потрібно). Випікати 
пиріг у розігрітій до 180ºС духо-
вці 35-40 хв. Готовий пиріг охоло-
дити, вийняти з форми й посипа-
ти цукровою пудрою.

ГЛАЗУР ДЛЯ ПАСКИ БЕЗ ЯЄЦЬ
ПОТРІБНО: 100 г цукрової пу-

дри, 1ст. л. води чи молока, можна 
ще пару крапель лимонного соку.

ПРИГОТУВАННЯ: додати 
рідину у пудру і розтирати ло-
паткою до утворення однорідної 
маси. Якщо загусте, то ще пару 
крапель води. Така глазур не лип-
не і не кришиться.  

ЖЕЛАТИНОВА ГЛАЗУР

ПОТРІБНО: 1 склянка цукру, 1 
ч. л. желатину, 2-3 краплі лимон-
ного соку, 4+4 ст. л. води. Можна 
додати ваніль.

ПРИГОТУВАННЯ: желатин 
залити 2 ст. л. води, дати набряк-
нути (10 хв.). Склянку цукру і 4 
ст. л. води довести до кипіння на 
невеликому вогні (не кип’ятити, 
просто щоб розтанув цукор і не 
було крупинок; якщо повністю не 
розтає, можна додати ще ложку 
води). Охолодити до 60 градусів, 
додати желатин і збити міксером. 
Швидко наносити на охололі па-
сочки, бо застигає. Вистачає при-
близно на 4 пасочки.

Печемо  ПАСОЧКИ
разом з «Нашим ДНЕМ»

Паска є неодмінним атрибутом святкового столу. Зазвичай запашну смакоту печуть у чистий четвер або в суботу 
напередодні свята. Перед початком приготування, обов’язково приведіть в порядок кухню і свої думки. Важливо бути в 

хорошому настрої: думайте тільки про щось позитивне, нікуди не поспішайте, не кричіть і не сваріться. Це дуже важливо, 
аби паска вдалася. Пропонуємо вам цікаві та перевірені рецепти святкової випічки, які неодмінно стануть вам у пригоді.  

СЕКРЕТИ 
ПРИГОТУВАННЯ 

СМАЧНОЇ ПАСКИ:
⟹ Дріжджове тісто не 

можна ставити поряд з від-
критими вікнами, адже воно 
не любить протягів і холоду. 

⟹ Для приготування па-
сок потрібно використову-
вати продукти кімнатної 
температури. Для цього їх 
потрібно заздалегідь діста-
ти з холодильника.

⟹ Для того щоб тісто 
вийшло легким, потрібно 
обов’язково просіяти борошно.

⟹ Щоб опара добре під-
нялася, поставте ємність з 
нею в миску з теплою (але не 
гарячою) водою і зверху на-
крийте чистим рушником.

⟹ Вимішувати тісто 
для пасок потрібно руками. 
Причому досить довго - доти, 
поки воно не буде з легкістю 
відставати від столу.

⟹ Щоб паски мали кра-
сивий золотистий відтінок, 
слід вибирати домашні яйця 
з темно-оранжевим жовт-
ком. Також можна додати в 
тісто куркуму.

⟹  Форми для пасок змас-
тіть олією і вистеліть па-
пером для випічки. На дно 
покладіть паперове коло діа-
метром трохи меншим, ніж 
сама форма: це робиться для 
того, щоб готову паску було 
легше дістати після випі-
кання.

⟹ У центр кожної си-
рої паски увіткнути довгу 
дерев’яну шпажку. Це допо-
може шапці паски рівно під-
нятися, а не відхилятися 
вбік. А вам – допоможе дізна-
тися, чи пора вимикати ду-
ховку. Якщо паска готова, то 
вийнята з неї шпажка буде 
сухою і чистою.

⟹  Якщо шпажка ще сира, 
а зверху паски починають 
підгоряти, слід прикрити їх 
змащеною олією фольгою.

⟹ У нижню частину ду-
ховки слід поставити мис-
ку з водою, від цього паски 
вийдуть більш ніжними. 
Під час випікання не слід від-
кривати дверцята духової 
шафи: тісто може впасти і 
більше не піднятися.
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Встановлено мораторій 
на проведення 
документальних та 

фактичних перевірок на період 
з 18 березня по 31 травня 2020 
року, крім: документальних 
позапланових перевірок з 
підстав, визначених п. п. 78.1.8 п. 
78.1 ст. 78 Податкового кодексу 
України ( далі - ПКУ). 

Фактичних перевірок в частині пору-
шення вимог законодавства в частині: облі-
ку, ліцензування, виробництва, зберігання 
та транспортування пального, спирту ети-
лового, алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів; цільового використання пального 
та спирту етилового платниками податків; 
обладнання акцизних складів витратомі-
рами-лічильниками та/або рівномірами-
лічильниками; здійснення функцій, визна-
чених законодавством у сфері виробництва 
і обігу спирту етилового, алкогольних на-
поїв та тютюнових виробів, пального, з під-
став, визначених підпунктами 80.2.2, 80.2.3 
та 80.2.5 п. 80.2 ст. 80 ПКУ.

Документальні та фактичні перевірки, 
що були розпочаті до 18 березня цього 
року та не були завершеними, тимчасово 
зупиняються на період до 31 травня 2020 
року. Таке зупинення перериває термін 
проведення перевірки та не потребує 
прийняття будь-яких додаткових рішень 
контролюючим органом.

Сектор комунікацій 
Головного управління ДПС

 у Тернопільській області.

Зроби крок назустріч своїй мрії - вступай на 
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ТНЕУ

Кажуть, на цьому факультеті навчаються ті, які народжені перемагати. Можливо тому, що тут 
чітко знають свої права, не забувають про обов’язки і вміють відстоювати власну позицію. 

І це не дивно, адже юридичний факультет ТНЕУ, пропонуючи широкий спектр спеціальностей.

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЮФ:

РОЗПОЧАТІ ПОДАТКОВІ 
ПЕРЕВІРКИ ПРОДОВЖАТЬ 

ПІСЛЯ 31 ТРАВНЯ
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Вітаємо!
Добру похресницю, гарну куму

Ольгу Володимирівну Дідик
з с. Великі Вікнини Збаразького району 

із 45-річним ювілеєм!
Бажаєм прожитиу щасті й здоров’ї
Хоча б до ста років щасливої долі!
Тож світлого неба і теплого сонця,
Хай стукає радість у кожне віконце!
Добра і любові теж зичим багато,
Хай дім обминає біда,
І будуть веселими будні і свята,
Як чиста джерельна вода!
Весна хай  барвиста 
зашле у дарунок
Любові й достатку 
великий пакунок.
Нехай обминають невдачі і грози
І тільки від сміху з’являються сльози. 
Хай життя квітує, як вишневий сад,
Хай у долю ллється щастя зорепад.
Статків усяких, хліб і до хліба
Господь хай дарує на многії літа!

З найкращими побажаннями - 
хресна мама Маруся, 
куми Галина і Віктор.

Вітаємо! 
Любу похресницю, хорошу куму

Оксану Володимирівну Мечик
з с. Великі Вікнини Збаразького району

з Днем народження!
Бажаємо сонця на кожній стежині

І пригорщі повні наснаги й добра,
Гарної долі і всього доволі

У світлий цей день і на майбуття!
Нехай колосяться рясні жита у полі

Добро і радість в домі прибува,
І хай по Божій милостивій волі 
Ідуть угору справи всі щодня.

Хай буде все міцним, передусім, здоров’я,
Живуть повага й злагода в сім’ї,
І серце, що наповнене любов’ю,

Хай б’ється неустанно до ста літ!
Хай Матір Божа скрізь охороняє,

Господь із неба ласку посилає! 
І ще побажаєм Тобі наостанок:

Хай буде щасливим кожнісінький ранок!
З найкращими побажаннями - хресна 
мама Маруся, куми Галина і Віктор. 

Вітаємо!
Дорогу мамочку і бабусю

Марію Дмитрівну 
Василюк
з Теребовлі

з Днем народження!
Нехай летять собі літа

Нам зупинити їх не вдасться,
Хай буде істина проста:

Чим більше літ – 
тим більше щастя.

Людської шани зичимо й тепла,
Достатку й злагоди в родині, 

Журба щоб в безвість відійшла, 
А радість жила в кожній днині.

Хай будуть поруч віра і надія, 
Як два крила, 

що впасти не дадуть,
І сам Господь у милості наділить

Ще довгих літ, 
що сонцем виграють!

З любов’ю – 
син Володимир 

з дружиною Олею, 
донька Василина, 

внуки Михайлик та Олеся. 

Вітаємо!
Дорогого свата

Івана Петровича Шаркого 
з Кременця

з Днем народження!
За роком рік життя невпинно лине,

Дарує весен веселковий час,
У цю прекрасну літню днину

Вітання щирі 
Ви прийміть від нас.

Хай доля шле 
Вам лиш добро і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дня, як рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг. 
Хай же день цей радість принесе,

Забере незгоди і печалі,
А найкраще – аби разом ще

Вашу сотню літ ми зустрічали!
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,

Дарує веселі і многії літа!
З повагою – свати Олена і Василь. 

Вітаємо!
Колектив «Нашого ДНЯ» від щирого серця вітає свого духівника, автора 

численних публікацій на теми духовності
 отця Богдана Зінченка з днем народження!

 Ви присвятили своє життя служінню Церкві - вашим вірним на парафії, 
усім тим, хто приходить до Вас за розрадою і душевною допомогою. 

Тож нехай Господь щедро обдаровує Вас своєю милістю, посилає міцне 
здоров’я, надихаючи на працю у Божому винограднику! 

У ці світлі Пасхальні дні зичимо Вам радості, миру, любові, благополуччя, 
безмежного людського щастя. Хай сонячні промені щедро зігрівають Вашу домівку, 
даруючи тепло і світло усій Вашій родині!
 Просимо для Вас благословення 
Від Всевишнього цього світу, 
Здоров’я міцного, щастя земного, 
В добрі прожити многая літа.
 Допоки сонце сяє з висоти, 
Щебечуть птахи, зацвітають квіти, 
Ми Вам життям бажаєм твердо йти, 
І дням наступним від душі радіти!
 Хай ангел-охоронець супроводить Вас, 
Людська повага й шана не минають, 
Духовну працю Вашу повсякчас 
Господня ласка й успіхи вінчають.

ГОРОСКОП
З 15 по 21 квітня

ОВЕН 
Ви, як і раніше, будете імпульсивни-

ми, але якась сила почне прибирати з 
вашого шляху небезпечні перешкоди. 
Вихідні подарують радість.

ТЕЛЕЦЬ 
Ваше життя зміниться. Стане незвич-

но плавним і гармонійним. Буде багато 
складних і навіть критичних ситуацій, але 
з усіх перипетій ви вийдете з гідністю.

БЛИЗНЮКИ 
Різко загостриться почуття обереж-

ності. Але яку б форму це не прийняло, 
ви будете у виграші. Невдовзі очікуйте 
приємних новин. 

РАК 
Ви звикли до авантюр, але розумна 

й обачна діяльність виявиться успіш-
ною і принесе багато хорошого. Будьте 
більш уважні до своїх рідних, вони по-
требують вашого розуміння і тепла. 

ЛЕВ 
Представники цього знаку зазвичай 

покладаються на інтуїцію. Прислухай-
теся до себе і довіряйте своїм відчуттям 
і бажанням. Зорі сприятимуть втілен-
ню задуманого.

ДІВА 
Ситуації в особистому житті можуть 

скластися найфантастичніші, але саме 
вони стануть джерелом душевного за-
доволення. Давні друзі чекають на ві-
сточку від вас.

ТЕРЕЗИ 
Зорі сприятимуть у нових починан-

нях. Сміливо дерзайте і втілюйте в жит-
тя ваші давні мрії. У самотніх є шанс зу-
стріти любов. 

СКОРПІОН 
Ви відчуватимете якусь невпевне-

ність. Можливо, дадуть про себе знати 
передумови майбутніх змін. З часом усе 
вирішиться позитивно. 

СТРІЛЕЦЬ 
Дехто з вас почне шукати додаткову 

роботу, оскільки фінансові проблеми 
виникають усе частіше. У колі родини 
чекають приємні несподіванки.

КОЗЕРІГ 
Якщо ви зможете переключитися на 

справи, що не мають відношення до 
основної проблеми, то зможете домог-
тися успіху. Подаруйте більше уваги 
рідним людям. Не варто все так близь-
ко брати до серця.

ВОДОЛІЙ 
Ті, хто постійно працював, перейдуть 

на новий рівень. Вони вражатимуть 
усіх новими успіхами. Самотніх чекає 
цікаве знайомство.

РИБИ 
Ви підвищите свій соціальний статус. 

У будь-якому випадку вдасться створи-
ти для себе стартову точку. Дещо песи-
містичний настрій скоро мине.

Вони викидають сміття у 
карнавальних костюмах

На фоні карантину через коронавірус 
та закликів до самоізоляції вдома австра-
лійці запустили новий флешмоб у соцме-
режах - вони ходять викидати сміття у 
карнавальних костюмах. Люди публікують 
фото з «прогулянок» до сміттєвих баків з 
гештегом #binisolationouting. Таким чином 
місцеві піднімають собі настрій під час ка-
рантину. Флешмоб вже підтримали люди з 

інших країн, які також перебувають на ка-
рантині. 

На кадрах зображені учасники флешмо-
бу в костюмах супермена, чарівниці, Бетме-
на, нареченої, Попелюшки, домашніх тва-
рин, а також в інших незвичайних нарядах.

Українці теж розважаються на каран-
тині, як можуть. Останнім часом набув по-
пулярності мистецький флешмоб: люди 
відтворюють в реальному житті картини 
відомих художників, фотографують і ви-
ставляють у соцмережі. 

АВСТРАЛІЙЦІ ЗАПУСТИЛИ КАРАНТИННИЙ ФЛЕШМОБ


