
22 квітня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 4-5, вдень 12-
14 градусів тепла. Схід сонця 
- 6.11, захід - 20.22. 

23 квітня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 3-6, вдень 
15-17 градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.09, захід - 20.24. Новий 
місяць.

24 квітня - хмарно з прояс-

ненням, без опа-
дів, температура 
повітря вночі 5-8, вдень 17-18 
градусів тепла. Схід сонця - 
6.07, захід - 20.25. 

25 квітня - хмарно з прояс-
нення, можливий невеликий 
дощ, температура повітря вно-
чі 10-11, вдень 15-16 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.06, захід 
- 20.27. 

26 квітня - хмарно з прояс-

ненням, уночі можливий дощ, 
температура повітря вночі 3-6, 
вдень 9-11 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.04, захід - 20.28. 

27 квітня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 2-3, 
вдень 13-14 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.02, захід - 20.30. 

28 квітня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 3-5, вдень 15-
18 градусів тепла. Схід сонця 
- 6.00, захід - 20.31.

Погода в Тернополі й області

У ціну газети враховано вартість  
поштових послуг: прийом  

та доставку видання  
до передплатників

Триває передплата  
«Нашого ДНЯ» на наступне 

півріччя 2020 року!

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

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому 

відділенні або у листонош

індекс - 68710

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Незалежний громадсько-політичний тижневик Тернопілля | Заснований у червні 2013 року | індекс - 68710
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТІ 
"НАШ ДЕНЬ".  

Тел.: +38 (068) 364-08-54

Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

«ЗАМІСТЬ ТЕБЕ 
в саду раптом сніг…» 6-7 стор.

жителі 
Тернопільщини 3 стор.

ВОСКРЕСІННЯ 
Як провели світле свято

 з Днем народження!
 У благодатну весняну пору Ви прийшли у цей світ, 

ШАНОВНИЙ АНТОНЕ ІВАНОВИЧУ, аби виконати 
свою високу місію. Сіяти і збирати хліб, творити 

добро. Бо Всевишній наділив Вас невтомним серцем, 
одвічною селянською мудрістю, великою людяністю 

і щирістю душі. Тому квітень щороку віншує Вас 
сонячними днями і теплом. А люди – вдячністю. 

Бо Ви не вмієте лукавити, відмовити, у потрібну 
хвилину Ви завжди прийдете на допомогу.  Тож хай 
і надалі рясно колосяться щедрими врожаями Ваші 
ниви, хай втілюються в життя усі хороші задуми 
на радість людям, на благо рідної України. Здоров’я 

міцного Вам, з роси і води!
Усього найкращого, що в світі буває,

Від щирого серця ми Вам бажаєм.
Хай сміється доля ніжно й малиново,

А роки минають в злагоді й любові. 
Хай буде здоров’я, як вода з криниці,
І не гасне посмішка у Вас на обличчі!

Хай приходять ранки світлими надіями,
Гарними новинами, здійсненними мріями!

А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на радість, на щастя й добро! 

З повагою – колектив 
ПП «ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІВАНІВСЬКЕ» 

Зеленіє жито і пшениця в полі,
Квітнуть вишні білі у садах,
Скільки є терпіння і любові
В ваших вмілих, лагідних руках,
Тож вітаємо із святом нині,
Здоров’я, радості бажаємо сповна,
Хай мир і злагода живуть в родині, 
А келих щастя хай не має дна! 
Хай сонце променем зігріє Ваші руки, 
Натруджені, натомлені роками. 
Хай дощ окропить життєдайну ниву, 
Щоб довго тішила рясними врожаями.
 Хай Бог дарує силу і наснагу
 Ще довго йти оцим життєвим шляхом. 
Хай ангел-хоронитель на крутій дорозі 
Вас береже своїх крил розмахом.

ДО ЦИХ ГАРНИХ СЛІВ ПРИЄДНУЄТЬСЯ 
І ВЕСЬ КОЛЕКТИВ «НАШОГО ДНЯ». 
ДЯКУЄМО ВАМ, АНТОНЕ ІВАНОВИЧУ, 

ЗА ЩИРІСТЬ, ЗА ЛЮДЯНІСТЬ, ЗА ПІДТРИМКУ 
НАШОГО ВИДАННЯ. СВІТЛОГО ВАМ НЕБА, 

МІЦНОГО ЗДОРОВ’Я І БАГАТО СОНЦЯ! 

ПОЧАЇВ ЗАКРИЛИ, 
КАРАНТИН 
ПРОДОВЖИЛИ,

ПОСЛАБЛЕНЬ ПОКИ НЕ БУДЕ 

2 
стор.

Українцям радять планувати відпочинок не 
раніше другої половини літа й готуватися 

до нових правил для пасажирів

Вітаємо!
Заслуженого працівника 
сільського господарства 

України, повного кавалера 
ордена «За заслуги», 

депутата обласної ради, 
директора ПП «Орендне 

підприємство «Іванівське» 
Теребовлянського району
 Антона Івановича 

БІЛИКА



№15 (351) / 22 квітня-28 квітня 2020 р. Тема тижня2 Наш ДЕНЬ nday.te.ua

ВІКТОР ОВЧАРУК: 

«СЬОГОДНІ ВАЖЛИВО 
СПРЯМОВУВАТИ ВСІ 
МОЖЛИВІ ЗУСИЛЛЯ 
Й РЕСУРСИ НА 
ДОПОМОГУ МЕДИКАМ»

12 ТИСЯЧ ПОГОННИХ МЕТРІВ ТКАНИНИ БУЛО ЗАКУПЛЕНО З ІНІЦІАТИВИ  ОБЛАСНОЇ РАДИ  
та передано керівництву Кременецького професійного ліцею. З цього матеріалу планують пошити близько 1,5 тисячі 
захисних костюмів для медичних працівників краю."Сьогодні ми є свідками того, як працює бумеранг добрих вчинків: у 

2018 році ми виділили 4,5 мільйона гривень на придбання для ліцею професійного швейного обладнання.

А тепер на цих пристроях 
виготовлятимуть костюми, що можуть 
зберегти життя наших лікарів. Така 

допомога ліцею дозволить нам отримати 
значно більшу кількість костюмів, адже 
собівартість одного складатиме 80 гривень, 
в той час як на ринку він коштує близько 
300 гривень, - зазначив голова обласної 
ради Віктор Овчарук.

- Сьогодні важливо спрямовувати всі можливі 
зусилля й ресурси на допомогу медикам. Найбіль-
шою є потреба у захисті лікарів». 

Нагадаємо, під час пленарного засідання 14 сесії  
Тернопільська обласна рада    спрямувала ресурси 
на підвищення заробітних плат для медиків, які 
сьогодні стоять на передовій боротьби з коронаві-
русом,  придбання необхідного обладнання та лі-
ків, засобів захисту. 

«Утім, через те, що пандемія огорнула весь світ, 
сьогодні є значний дефіцит у необхідних захисних 
костюмах тощо.   Поки чекаємо на поставки і щоб не 
гаяти часу, намагаємося самостійно виготовляти за-
хисні костюми і засоби індивідуального захисту», - 
додав очільник обласної ради.

Загалом на заходи з боротьби з коронавірусною 
інфекцією з обласного бюджету спрямовано уже 
майже 30 мільйонів гривень.

Почаїв став першим 
містом в Україні, яке 
через коронавірус 

«відрізали» від світу. Після 
масового скупчення вірян 
у Почаївській лаврі на 
Великдень і десятків нових 
випадків хвороби влада 
Кременецького району 
вирішила заблокувати 
в’їзди й виїзди з міста. 

- На в’їздах у Почаїв облашто-
вані чотири карантинні пости. 
На них цілодобово несуть службу 
поліцейські, рятувальники, вій-
ськовослужбовці Кременецько-
го військового комісаріату. Вони 
стежать за дотриманням каран-
тинних обмежень, з'ясовують 
маршрут та мету поїздки людей, 
роблять температурний скри-
нінг, проводять роз’яснювальну 
роботу, якщо потрібно - здійсню-
ють санітарну обробку транспор-
ту. Такі заходи вживаються, аби 
не допустити подальше розпо-
всюдження небезпечної інфекції, 
- розповідають у Кременецькій 
райдержадміністрації. 

У РДА переконують, що заїж-
джати у Почаїв чи виїжджати 
з нього наразі дозволятимуть 
лише медикам, працівникам со-
ціальних служб і людям, які за-
безпечують населений пункт 
продовольством, лікарськими 
засобами, та спецтранспорту. 
Мешканців міста просять без по-
треби не виходити з дому.

Тим часом Почаївську Свято-
Успенську лавру з 21 квітня за-
крили на карантин. Поліція пові-
домила, що адміністрація лаври 

не дотрималась домовленостей з 
владою та пустила на Великдень 
вірян на богослужіння у храм. 
Там виникло велике скупчен-
ня людей без захисних масок. А 
вже 20 квітня стало відомо, що 
місцеві медики зареєстрували 
13 нових випадків коронавірусу. 
Хворобу підтвердили ще у кіль-
кох священників, які могли мати 
контакти з Почаївською лаврою. 
Раніше повідомлялося, що хворо-
бу підтвердили у трьох хористів 
лаври та диякона, які жили поза 
її межами. 

Також від коронавірусу на 
Великдень  померла 43-річна 
жителька Почаєва. Жінку доста-
вили у місцеву районну лікарню 
15 квітня, але через важкий стан 
згодом її перевели в Тернопіль-
ську лікарню швидкої допомоги. 
Цього ж дня пацієнтка, на жаль, 
померла.

 Covid-19 підтвердили також 
у митрополита Тернопільського 
і Кременецького УПЦ Москов-
ського патріархату Сергія. Хво-
рий владика перебуває в Олек-
сандрівській лікарні Києва.  

Загалом станом на 23 квітня на 
Тернопільщині за результатами 
досліджень методом ПЛР коро-
навірус виявили у 499 людей, з 
них 32 – діти. Семеро хворих по-
мерли, а 38 - видужали. 

В Україні з початку спалаху за-
фіксували 7 170 підтверджених 
випадків коронавірусу. Найбіль-
ше хворих у у Чернівецькій об-
ласті (1 140), Києві (1 059) та Іва-
но-Франківській області (644). У 
Києві кількість зафіксованих ви-
падків коронавірусу перевищила 
1 тисячу - станом на 23 квітня 
тут виявили 1 059 хворих. 

Спалах недуги виявили у гур-
тожитку міста Вишневе, що під 
Києвом. Захворіли 78 з 224 пере-
вірених людей, двоє померли.

«ВЧИТИСЯ ЖИТИ 
В НОВИХ УМОВАХ»

В уряді заявили, що в Україні 
очікуються ще два піки захворю-
ваності: наприкінці квітня і, орі-
єнтовно, між 3 і 8 травня. Зараз, 
за даними влади, система охоро-
ни здоров'я наразі завантажена 
хворими на коронавірус менш як 
на 10%.

- У цілому світ у цьому році 
коронавірус не здолає, і нам у 
будь-якому випадку доведеться 
жити в умовах уже нових реалій 
і нових соціальних обмежень. 
Тому ілюзії, що Україні вдалося 
утримати першу хвилю і що все в 
порядку, немає. Потрібно вчити-
ся жити в нових умовах, - заявив 
прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

Відтак, у середу в уряді ви-
рішили продовжити термін 

дії карантину до 11 травня. За 
словами Дениса Шмигаля, є дві 
умови початку виходу країни з 
карантину: перша - протягом 10 
днів приріст нових хворих не має 
змінюватись і має коливатися 
в районі 5%, друга - лікарні для 
Covid-19 мають бути заповнені 
пацієнтами менш як на 50%.

Якщо ці умови будуть викона-
ні до 11 травня, уряд планує роз-
глянути можливість відкриття 
парків та скверів, закладів тор-
гівлі непродовольчими товара-
ми і частини об'єктів побутових 
послуг.

Міністр інфраструктури Вла-
дислав Криклій в інтерв’ю «BBC 
NEWS Україна» повідомив, що 
залізниця точно не запрацює до 
травневих свят. Але конкретних 
дат її перезапуску в уряду наразі 
немає.

Окрім того, без масок українців 
ще довго не пускатимуть у ме-
тро, автобуси, трамваї, тролейбу-
си, міжміські автобуси та потяги. 
Уряд планує обмежувати кіль-
кість пасажирів в одному вагоні. 
Їм будуть міряти температуру.

Відновлення авіасполучення 
залежатиме від того, як швидко 
інші країни будуть відкривати 
свої повітряні брами й куди саме 
будуть літати. Але цього також 
точно не буде до травневих свят.

- Реалістично планувати від-
починок на другу половину літа. 
Але це якщо всі будуть дотриму-
ватися правил безпеки, не ризи-
куватимуть собою та близькими, 
- розповів Владислав Криклій.

ПОЧАЇВ ЗАКРИЛИ, КАРАНТИН ПРОДОВЖИЛИ, 
ПОСЛАБЛЕНЬ ПОКИ НЕ БУДЕ 

Українцям радять планувати 
відпочинок не раніше другої 

половини літа й готуватися до 
нових правил для пасажирів

Після Великодніх 
свят на 
Тернопільщині 

й в Україні ситуація 
з коронавірусом 
ускладнилася, кажуть 
медики, і 21 квітня 
відбувся різкий підйом 
кількості підозр і 
кількості осіб, що 
захворіли. 

З 22 на 23 квітня на Терно-
пільщині підтверджено 28 но-
вих випадків зараження вірусом 
COVID-19. Загалом найбільше 
хворих у Монастириському, 
Кременецькому та Шумському 
районах.

ГЕОГРАФІЯ ПОШИРЕННЯ 
КОРОНАВІРУСУ В ОБЛАСТІ: 

м. Тернопіль - 1 особа, Козів-
ський район - 1 особа (с. Щепа-
нів), Теребовлянський район - 1 
особа (м. Теребовля), Шумський 
район - 13 осіб: ( м. Шумськ – 7, 
с. Обич – 1, с. Бірки – 2, с. Васьків-
ці – 1, с. Великі Загайці – 1, с. Ві-
лія – 1), Монастириський район 
- 7 осіб (м. Монастириська – 5, с. 
Задарів – 1, с. Криниця – 1), Кре-
менецький район - 4 особи (м. 
Почаїв – 3, с. Старий Почаїв – 1), 
Підволочиський район - 1 особа 
(с. Галущинці – 1).

Вікова структура залиша-
ється незмінною: 70% осіб не-
дужих - віком від 30 до 65 років, 

На самоізоляції в області 
- понад 2300 осіб, водночас, 
кількість людей на самоізо-
ляції зменшилася на 553. 

НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ 
НАЙБІЛЬШЕ ХВОРИХ 
у Монастириському, 
Кременецькому та 

Шумському районах
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Господня благодать, як 
говорив Блаженніший 
Епіфаній, не має 

кордонів і діє всюди, 
адже наш дім – це 
малий храм Божий. У 
цей післясвятковий 
час ми зібрали для вас 
теплі та зворушливі 
історії про святкування 
Великодня-2020. 

ОСВЯТИЛИ ПАСКУ 
НА ПОЛІГОНІ

Військові 44-ї окремої артиле-
рійської бригади святкували Ве-
ликдень на загальновійськовому 
полігоні оперативного команду-
вання «ЗАХІД», де відбуваються 
тактико-спеціальні навчання. 

- Ми відзначали Великдень у 
колі дружньої військової сім’ї, 
- розповідає Юрій Кульпа, прес-
офіцер тернопільської 44 окремої 
артилерійської бригади. – З часу 
створення військової частини 
у 2014 році не раз святкували 
великі християнські та держав-
ні свята, перебуваючи на служ-
бі. Адже найважливіший наш 
обов’язок – це захист нашої дер-
жави. Командування військової 
частини та ЗСУ, волонтери орга-
нізували святковий стіл із всіма 
традиційними стравами. Капе-
лан Тернопільських артилерис-
тів отець Володимир Андрухів 
освятив паски та інші частування 
для військовиків та привітав усіх 
з Великоднем. Після сніданку від-
булася святкова літургія з усіма 
дотриманнями правил каран-
тину. Службу транслювали че-
рез гучномовці, які облаштовані 
на кожній вулиці у наметовому 
містечку. Після обіду для наших 
артилеристів організували різні 
конкурси з перетягування кана-
та, армреслінгу, карооке. Військо-
вослужбовці зв’язувалися зі свої-
ми рідними, спілкувалися, вітали 
одне одного.

Військові зізнаються, щиро спо-
діваються, що вірус відступить, 
а ситуація на Сході зміниться і 
наступні свята вони відзначати-
муть із своїми рідними і близьки-
ми, а в Україні пануватиме мир і 
спокій. Сьогодні ж тернопільські 
артилеристи відпрацьовують 
свої вміння, аби дати гідну відсіч 
ворогу. 

- Особливу увагу під час так-
тичних навчань приділяємо мас-
куванню позицій від «ворога», 
який використовує безпілотні лі-

тальні апарати, а також протидії 
диверсійно-розвідувальним гру-
пам супротивника, - додає Юрій 
Кульпа. - Загалом завдяки по-
льовим виходам артилерійських 
підрозділів кожен, від солдата до 
командира, покращує свої профе-
сійні навички.

ГАЇВКИ ВОДИЛИ 
НА ПОДВІР’Ї І В САДУ

На Великдень у селах і містах 
у минулі роки було гамірно і ве-
село. Діти водили гаївки, грали 
у різні ігри, на обливаний поне-
ділок поливали одне одного. На 
жаль, цьогоріч все змінилося. Але 
жителі Тернопільщини знайшли 
вихід і влаштували забави на 
власних подвір’ях. 

Музикант Микола Підколо-
дний поділився відео, де вони 
родиною у Копичинцях Гусятин-
ського району на Великдень во-
дять гаївки. Зізнається, вийшло 
все спонтанно. Діти дуже хотіли 
водити гаївки, адже цього року 
молодь біля церкви не збиралася 
через карантин. Тож дорослі вирі-
шили підтримати дітей і водити 
гаївки разом. 

- Найбільший поціновувач гаї-
вок - це моя мама Ірина Михайлів-
на, - розповідає Микола Підколо-
дний. - Вона ці пісні записала ще у 
своїх батьків, які їх привезли з Си-
біру. Все моє дитинство на свята 
ми бавились в гаївки! Це такі, як 
"Ходить бузьок по ручинів", "Ца-
рівна", "Кривий танець" та бага-
то інших. Ця традиція згуртовує 
сім'ю, молодь, сусідів, і всіх небай-
дужих до традицій українського 
народу. Радію, що цього року тра-
дицію продовжили, хоч і лише в 
колі сім’ї. Але всі були щасливі. 

Водили гаївки у саду учасниці 
тернопільського родинного ко-
лективу «Зерно» - родина Гребе-
нюків. За ними у фейсбуці могли 

наживо стежити всі охочі завдяки 
прямій трянсляції і не лише почу-
ти багато красивих українських 
гаївок, а й повторяти за ними, 
адже дівчата дуже детально роз-
повіли, як водити той чи інший 
танець. Тільки уявіть, їх відео-
трансляцію переглянуло 15 тисяч 
людей. 

ВЕЛИКДЕНЬ З ЛЮБОВ’Ю 
ДО РІДНОГО СЕЛА

У селі Кальне Зборівського 
району Великдень відзначали 
затишно і по-домашньому. У 
місцевому старовинному храмі 
Воскресіння Христового вивели 
гучномовці на вулицю, і оскільки 
святиня розташована на узвиш-
ші, то чути літургію було прак-
тично на все село.

- Люди виходили на подвір’я, 
на городи і разом молилися, хоч 
і на відстані фізично, але духо-
вно єдналися разом, - зазначає 
парох храму отець Іван Гавдяк. 
- Парафыяни виставили кошики 
біля своїх осель на безпечній від-
стані один до одного, і у такий 
спосіб ми їх освятили. Напередод-
ні так робили із лозою. 

Отець Іван розповідає, святку-
вання Великодня було дуже не-
звичне. Хоч минулого року теж 
було непросто, адже тоді величез-
ні зливи наробили багато біди в 
селі. Та, зізнається, у той момент 
люди розуміли, що потрібно 
об’єднатися і разом працювати, 
щоб виправити наслідки негоди. 
А у ситуації з коронавірусом дуже 
багато невідомості і навіть важко 
спрогнозувати, коли все закін-
читься. 

- Але ми молимося і щиро 
віримо, що все буде добре, - 
додає священник. – Дотриму-
ємося карантину разом і збері-
гаємо спокій у цей непростий 
час.

Напередодні Великодня по-
близу храму встановили кра-
сиву фотозону з патріотичним 
написом «Я люблю Кальне», 
аби після закінчення каранти-
ну тут могли фотографуватися 
всі охочі жителі та гості села. 

- Я вже давно виношував цю 
ідею і шукав, хто б міг її втілити, 
- розповідає отець Іван. – І тут 
прийшла думка звернутися до 
дуже доброї і відповідальної сім’ї 
Ірини та Петра Заторів, які реалі-
зували мій задум на 100%. 

Місцеві умільці за тиждень ви-
готовили красиву фотозону для 
рідного Кального. 

- Ми з чоловіком любимо тво-
рити щось власними руками, 
- розповідає Ірина. – Тож ви-
рішили у такий непростий час, 
коли складна ситуація у всьому 
світі та в нашій країні, вигото-
вити окрасу для рідного села. 
Робота тривала протягом тижня. 
Спершу напис спроектували на 
папері. А далі все перенесли на 
реальні розміри, вирізали, обро-
били спеціальним клеєм, відшлі-
фували і покрили спеціальною 
фарбою. 

Ірина та Петро разом з дітьми 
Єлизаветою і Дмитром вже на-
віть випробували фотозону і 
зробили красиві фото. Ірина зі-
знається, Великдень у їхній ро-
дині пройшов дуже спокійно і те-
пло, у родинному колі і радісно, 
адже, не зважаючи на карантин, 
Христос Воскрес! 

СВЯТО У СІМЕЙНОМУ КОЛІ
Колектив «Нашого ДНЯ» про-

вів свято вдома, насолоджуючись 
приємними приготуваннями 
до свята, власноруч випікаючи 
паски та малюючи крашанки, зі-
бравшись за святковим столом 
з найдорожчими людьми і про-

сто радіючи сонцю, ясному небу, 
ніжному цвіту на гіллі. 

Наша редакторка Зіна Кушні-
рук разом з онукою Златою при-
крашала паски, які вона випікає 
за давнім родинним рецептом. 

- Великдень... Теплий, з любов'ю 
- у сімейному колі, - ділиться емо-
ціями Зіна Антонівна. - Душевні 
ниточки тієї любові передаються 
на відстані найріднішим, найдо-
рожчим, до кого не змогли поїха-
ти через карантин. У молитвах і 
думках обнімаю маму... І вірю: усе 
буде добре. Мусить бути добре, 
коли Златка розмальовує пасоч-
ки у світлі весняні кольори. Коли 
малює смайлик-сонечко. 

Тож, любі наші читачі, щиро 
зичимо вам віри, оптимізму, ви-
тримки, любові. Бережіть себе! 
Христос Воскрес! Воістину Во-
скрес! 

Юля ТОМЧИШИН. 

Щирі розмови по телефону і скайпу, онлайн-богослужіння та 
віртуальне єднання. Цьогорічний Великдень – особливий, зовсім 

не схожий на минулорічний. Це свято пронизане тривогою 
та обмеженнями, але водночас вчить нас цінувати життя, 
рідних і переконує, що любов та віра живуть, насамперед, у 

наших серцях і для них не страшні соціальні дистанції. 

Як провели світле свято
ВОСКРЕСІННЯ 

жителі Тернопільщини
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Найефективніші 
методи лікування 
з допомогою 

кращого європейського 
обладнання пропонують у 
"Приватній проктології". 
Заклад відкрився у 
лютому, і за невеликий 
проміжок часу в ньому 
пролікували вже понад 
300 пацієнтів. 

Лікарям "Приватної про-
ктології" можна довіритись 
та проконсультуватися з усіх 
делікатних питань, які хвилю-
ють, розповідає хірург-про-
ктолог 

Аліна Олегівна ШПАДИК.

- Що це за недуга – геморой 
і які симптоми  свідчать про 
те, що час звертатися до лі-
каря?

- Геморой - це варикозне роз-
ширення гемороїдальних вен 
прямої кишки, симптомом яко-
го є виділення крові з заднього 
проходу. Недуга супроводжу-
ється свербежем, дискомфор-
том, відчуттям печіння, болем 
під час або після туалету. Також 
буває відчуття неповного спо-
рожнення. Втім, ці симптоми 
можуть вказувати й на інші 
серйозні проктологічні захво-
рювання. Тому потрібно якнай-
швидше звернутися до спеціа-
лістів, аби запобігти геморою 
чи вилікувати його на ранніх 
стадіях. Якщо хворобу "запус-
тити", на пізніх стадіях може 
знадобитися операція.

- А як ви ставитеся до само-
стійного застосуванню мазей 
і свічок?

- Важливо зрозуміти: консер-
вативна терапія (лікування ма-
зями чи свічками) приносить 
недовготривалий ефект, це дар-
ма витрачені гроші. Такі заходи 
- лише відтягування часу, що 
врешті призведе до неминучої 
операції. На жаль, такі випадки 
непоодинокі. У наш заклад звер-
нулася жінка, яка терпіла не-
дугу 10 років. Час від часу вона 
ставила свічки - вони усували 
симптоми на місяць, а потім усе 
поверталось. Жінка зверталася 
до різних медичних закладів, до 
державних лікарень. Після од-
ного з таких оглядів їй запропо-
нували консервативну терапію, 
яка не дала результату; після 
іншого - операцію, від якої па-
цієнтка, злякавшись, відмови-
лась. Коли минуло кілька років 
і ситуація погіршилась, жінка 
звернулася у наш заклад. Ми за-
пропонували їй один із безопе-
раційних методів - лігування 
латексними кільцями. Від не-
дуги, яка мучила її роками, жін-
ка позбулася за три візити. Ми 
дуже добре пам’ятаємо її зди-
вування і вдячність: так довго 
терпіти хворобу - й так швидко 
й безболісно, без стаціонару, без 
наркозу, без операцій її виліку-
вати! Вона мало не плакала від 
щастя.

- Розкажіть детальніше про 
методи лікування, які засто-
совуєте. Які їхні переваги?

- Наша клініка пропонує всі 
безопераційні методи боротьби 
з хворобою, які не потребують 
наркозу чи стаціонару. Вони 
безболісні й не відбирають ба-
гато часу: буває, що проблема 
вирішується за один візит.

Діагностику та лікування 
проводимо лише за допомогою 
найсучаснішого закордонного 
обладнання. Наприклад, для 
процедури аноскопії (огляду 
прямої кишки до 10 сантиме-
трів) використовуємо німець-
кі аноскопи Heine. Їх визнано 
найкращими для діагностики 
внутрішнього геморою. Під час 
аноскопії ми визначаємо лока-
лізацію, розмір гемороїдальних 
вузлів і ступінь захворювання, 
від якого залежить метод ліку-
вання. Ця процедура абсолютно 
безболісна, адже прилад неве-
ликий у діаметрі, а під час огля-
ду наноситься знеболювальний 
гель. Також ми проводимо фо-
тофіксацію вузлів, аби потім, 
провівши лікування, показати 
пацієнтові різницю між "до" і 
"після".

На першому місці для нас - 
безпека та комфорт пацієнта. 
Під час огляду використову-
ється одноразовий матеріал, у 
тому числі шорти й капці. Всі 
апарати та інструменти стери-
лізуються. Кожному пацієнтові 
відведено певний час прийому, 
що дозволяє зберегти конфі-
денційність. Упродовж усього 
періоду лікування клієнтові 
забезпечено телефонний лікар-
ський супровід.

- Що б ви сказали тим, хто 
довго терпить дискомфорт, 
пов'язаний із цією недугою, 
але соромиться звернутися 
до лікаря? 

- Перш за все - не терпіть "делі-
катні" проблеми. Наші лікарі — 
спеціалісти з великим досвідом 
роботи. У клініці працюють два 
хірурги-проктологи, жінка й чо-
ловік, і лікар-ендоскопіст. Хірург-
проктолог, онкопроктолог, лікар 
вищої категорії Ігор Білозецький 
має стаж роботи вже понад 30 ро-
ків,  стаж лікаря-ендоскопіста, лі-
каря вищої категорії, кандидата 
медичних наук Олега Нецюка — 
понад 25 років, мій хірургічний 
досвід становить 7 років. Тож пе-
ревагою нашого закладу є мож-
ливість отримати консультацію 
і в жінки, і в чоловіка. Досвідчені 
лікарі, а також наявність найкра-
щого обладнання з Німеччини, 
Італії, Японії, гарантії на лікуван-
ня - це запорука швидкого оду-
жання і спокою наших пацієнтів. 
Ми хочемо, щоб медична допомо-
га за європейськими стандарта-
ми була доступна кожному, тож 
ціни на огляд і лікування в нашій 
клініці - найнижчі в Тернопіль-
ській області.

- Чи лікуєте ви й інші про-
ктологічні захворювання?

- Так, адже проктологічні про-
блеми сьогодні є надзвичайно 
поширеними. Сидяча робота, 
пасивний спосіб життя, нере-
гулярне та неправильне харчу-
вання та постійні стреси ство-
рюють ідеальні умови для їх 
розвитку. Головне - не затягува-
ти з візитом до лікаря. Обирай-
те якісну та своєчасну діагнос-
тику, професійний медичний 
супровід і найефективніші ме-
тоди лікування. Проблеми не 
терплять - їх розв’язують!

- Яким чином можна звер-
нутися до вас за допомогою?

- Ми працюємо кожного дня 
з 9.00 до 19.00, 

у суботу з 9.00 до 15.00.
 У період карантину ми працю-
ємо у посиленому режимі (тоб-
то збільшені часові проміжки 
між прийомами пацієнтів, для 
обробки приміщення дезинфіку-
ючими розчинами, кварцуван-
ням приміщень бактерицид-
ними лампами). Адже безпека 
та комфорт наших пацієнтів 
і працівників - на пешому місці. 

Майя ІГОРЧУК.

ГЕМОРОЙ БЕЗ ОПЕРАЦІЇ
Коли мова заходить про здоров'я, багато людей 
намагаються не торкатися "делікатних" тем. 

Чи не на першому місці у такому списку - проктологічні 
хвороби, і найпоширеніша з них - геморой. До недавнього 

часу в Україні впоратися з гемороєм можна було лише 
оперативним шляхом. Хоча в усьому світі вже давно 

застосовують методи і технології, які дозволяють 
вилікувати хворобу без втручання скальпеля. Тепер і в 

Тернополі геморою можна позбутися швидко і безболісно. 

У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ "ПРИВАТНІЙ ПРОКТОЛОГІЇ" ЛІКУЮТЬ

Певно, кожен неодноразово 
чув, що людина може 
бути переносником вірусу, 

а сама не хворіти. Причина 
– сильна імунна система. В 
умовах пандемії як ніколи 
варто задуматись, чим, окрім 
самоізоляції, можна допомогти 
собі та рідним.

1. Загартовування та фізичні наванта-
ження. Тривалість навантажень - 30-60 
хвилин на день, мінімум 4 дні на тиждень. 
Можна обрати: ходіння, біг, велоспорт, си-
лові навантаження. 

2. Правильне та збалансоване харчуван-
ня. У раціоні мають бути овочі та фрукти, 
не обов’язково закордонні – хурма чи ківі. 
Це можуть бути квашена капуста, сморо-

дина чи малина. Також найперший про-
дукт, який радять навіть медики – це мед. 
Він і сон нормалізує, і покращує серцево-су-
динну активність. Крім того, надзвичайно 
корисними вважають куркуму і часник. 
Але, зрозуміла справа, все має бути в міру. 
Куркуму з медом можна додавати до чаю 
або ж просто їсти по чайній ложці щодня. 
Часник і цибулю – подавати до перших 
страв, а ще не забувати про цитрусові та 
імбир.

3. Здоровий сон. Треба спати 7-8 годин на 
добу, якщо ми не досипаємо, виробляється 
в надлишковій кількості гормон кортизол 

(гормон стресу), який значно знижує наші 
опірні сили. Бажано лягати до 23:00, бо піз-
нє засинання змінює фазовість сну, а це не 
дає організму відновитися повною мірою.

4. Старайтесь уникати стресів. Хоч у тепе-
рішніх умовах стреси – це майже частина 
життя, треба намагатися сприймати потік 
інформації не так близько до серця й не 
піддаватися паніці.

6. Не вживати алкоголь. Навіть одно-
разове зловживання призводить до того, 
що на найближчі 24 години здатність ор-
ганізму протистояти інфекціям значно 
знижується. 

7. Зменшення в раціоні солодкого. 
Усього 100 грамів цукру пригнічує здат-
ність лейкоцитів знищувати шкідливі 
мікроорганізми. Через півгодини після 
вживання цукру функції імунітету почи-
нають знижуватися. Ідеальною альтер-
нативою будь-якому десерту стане ложка 
«пасти Амосова». Це унікальна розробка 
українського академіка-кардіохірурга, 
яка укріплює серцевий м’яз, судини та 
підвищує імунітет. Найпростіший рецепт: 
родзинки, курага, чорнослив, сушений ін-
жир або журавлина у пропорції все по 200 
г, лимон та горіхи. Усе це треба подрібни-
ти та заправити медом для смаку. Єдині, 
кому варто ставитися з обережністю до 
цієї «вітамінної бомби» – алергіки.

8. Пити достатньо води.

ЯК ПІДТРИМАТИ ОРГАНІЗМ НА КАРАНТИНІ
Поки немає ліків від коронавірусу, 

нашим основним другом буде наш імунітет

Детальну інформацію ви можете знайти також на 
сайті клініки - proctology.te.ua 

Сторінка у фейсбуці – «Приватна проктологія у Тернополі» 
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Антикризовий бюджет 
нарекли «рятуйся, хто може». 
За даними оновленого 

Основного фінансового 
документа, вітчизняна економіка 
впаде в цьому році на 3,9%. Рівень 
безробіття складе 9,4% проти 
прогнозованого 8,1. Курс долара - 
29,5 гривень, замість 27 грн/дол. 
Інфляція прискориться до 8,7%. 
Дефіцит бюджету зросте втричі 
- до 298,4 мільярдів гривень, а 
граничний розмір державного 
та гарантованого боргу - до 
2,705 трильйонів, пише «Ціна 
держави».

Порахували й борговий тягар у розра-
хунку на кожного працюючого та кожно-
го українця (від малечі - до літніх людей), 
адже саме громадянам доведеться розпла-
чуватися із власної кишені. Отже, кожен 
українець буде винен 65 тисяч.

ДОХОДИ 
Доходи держбюджету зменшились на 

119,7 мільярдів. У бюджет-2020 заклали до-
ходи на рівні 1095,58 мільярдів. Тобто, ско-
рочення доходів сягне 11%. 

Зменшуються надходження з ПДВ, подат-
ку на прибуток, акцизів, податків на доходи 
фізосіб та підприємств, ренти, мита. 

ВИДАТКИ
Видатки держбюджету збільшили на 

82,4 мільярди (+7%). Тепер ця цифра сягає 
понад 1260 мільярдів. Зокрема, це пов’язно 
зі створенням фонду боротьби з COVID-19. 
На нього виділили 64,7 мільярдів. Мета 
фонду - запобігати негативним наслідкам 
кризових явищ, у зв’язку з виникненням і 
поширенням коронавірусу.

ДЕФІЦИТ 
Дефіцит держбюджету складе 298,4 мі-

льярди. Він збільшився утричі, порівняно 
з тим, яким був до внесення змін. Дефіцит 
бюджету має багато негативних наслідків, 
інформує 24 канал. Зокрема, - інфляція, 

секвестр (скорочення видатків на інші бю-
джетні програми та фонди), зростання держ-
боргу та витіснення державними позиками 
приватних позичальників з кредитного рин-
ку, що веде до збільшення відсоткових ста-
вок на кредит для населення та бізнесу.

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ 
У 2020 році прожитковий мінімум на 

одну особу в розрахунку на місяць стано-
вить: з 1 січня - 2027 гривень, з 1 липня - 
2118, з 1 грудня - 2189. 

МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА
Згідно з проєктом бюджету-2020, з 1 січ-

ня мінімальна зарплата складає 4723 грив-
ні в місяць або 28,31 грн. за годину.

ІНФРАСТРУКТУРА 
На розвиток дорожньої інфраструктури 

планували скерувати 73,7 млрд. грн.  Так, на 
ремонт і реконструкцію доріг мало піти 38 
млрд. На реконструкцію аеропортів - 1,07 
млрд. На безпеку дорожнього руху - 3,17 
млрд. Видатки із загального фонду на аеро-
порти та мости мали скласти 1,57 млрд. Але 
в оновленому бюджеті видатки на міністер-
ство скоротили на 1,2 млрд. грн. Натомість 
профінансують будівництво аеропорту Дні-
пра вартістю у 100 мільйонів.

ОСВІТА 
Освіту передбачали профінансувати на 

145,1 мільярда гривень. Та суму знизили на 
4,9 мільярдів. 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА МЕДИЦИНА 
Витрати на охорону здоров’я передбача-

лися у розмірі 113,3 мільярди. В оновлено-
му бюджеті додали ще майже 16 млрд. грн. 
Окремо передбачено 900 млн. грн. на екс-
трену медичну допомогу. Зростуть видатки 
на Національну службу здоров’я - до 88,01 
млрд. грн, із яких 87,79 млрд. підуть на ре-
алізацію програми державних гарантій ме-
добслуговування населення.

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Витрати на соцзабезпечення, водночас, 

збільшили та зменшили. На пенсії було пе-
редбачено 173 млрд. грн. - цю суму збільши-
ли на 29,7 млрд. На субсидії заклали 48 млрд. 

грн., але суму зменшують на 8,2 млрд.
Нададуть пільгову державну іпотеку для 

переселенців та учасників АТО.
Виплатять доплати медпрацівникам  

і працівникам соцзахисту. Видатки на дер-
жавну програму медичних гарантій збіль-
шуються на 15,7 мільярдів.  

Нададуть допомогу членам сімей мед-
працівників, які померли від COVID-19 (роз-
мір визначатиме Кабмін); на дітей ФОПам, 
які зупинили свій бізнес через карантин.

Видатки на соцзахист дітей, сімей, жінок 
та інших найбільш вразливих категорій 
населення зменшують на 3,6 мільйонів. 
На виплату деяких видів допомог, компен-
сацій, грошового забезпечення та оплату 
послуг окремим категоріям населення ско-
рочують на 1,3 млрд. Кошти на підвищення 
кваліфікації фахівців із соціальної роботи 
та інших працівників системи соцзахисту 
взагалі скасовують. Субвенцію на соцзахист 
педагогів урізають на 1,55 млрд. грн., зали-
шаючи 2,2 млрд.

ОБОРОНА 
125 млрд. грн. на оборону не скорочува-

тимуть. Із них понад 22,7 млрд. піде на за-
купівлю, модернізацію, ремонт озброєння і 
військової техніки.

КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ ТА КУЛЬТУРА
На розвиток культури, мистецтва та 

спорту було передбачено 15,1 млрд. грн. В 
оновленому бюджеті міністерство розді-
ляють на два.  Новостворене Міністерство 
молоді та спорту отримає 2,25 млрд. Мі-
ністерству культури та інформаційної по-
літики залишать 8,6 млрд. Тобто, загалом 
фінансування скоротили.

Дотацію аграріям відновили в розмірі 
4 млрд. грн. (уряд пропонував 2,5 млрд.).

Ряд політиків та фінансових екwспертів 
бюджетні зміни критикують. Вважають, 
що парламент проголосував за погли-
блення кризи. Приміром, за словами екс-
заступника голови Нацбанку Олександра 
Савченка, влада прогнозує падіння ВВП 
на 3,9%. Із таким бюджетом реальне па-
діння може сягнути 15-17%. А доходи на-
справді зменшаться утричі більше, ніж 
сказали. «Особливо здивувала цифра без-
робіття - 9,4%. У першому кварталі вона 
була 9,6%. Безробіття сягне рівня 30%», 
- вважає експерт.
Влада розраховує на кошти МВФ.  
Щось дасть Світовий банк.  
Наскільки це врятує ві-
тчизняну економіку, як, 
власне, й антикризовий 
бюджет, - покаже час… 

Ольга ЧОРНА.
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Антикризовий БЮДЖЕТ: 
рятуйся, хто може 

Коронавірус інфікував людей та економіку. «Лікуватися» 
українській економіці, як, власне, і світовій, доведеться 

довго. Коштуватиме це неймовірно дорого. Тому Верховна 
Рада схвалила «антикризові» зміни до держбюджету-2020 

через COVID-19. Президент документ підписав. 

Минуло три місяці 
деклараційної 
кампанії, а мільйонні 

статки на Тернопільщині 
задекларував 21 мешканець. 
Порівняно з минулим роком, 
кількість мільйонерів зросла 
на 5 осіб. Задекларована 
ними сума доходу склала 
132,6 мільйонів гривень. 

Найбільше жителів, які задеклару-
вали доходи понад мільйон гривень, 
- в Тернополі. Двоє мільйонерів є на 
Теребовлянщині, по одному - на Бу-
чаччині та Чортківщині.

Основними джерелами збагачення 
тернопільських мільйонерів торік 
були спадщина чи дарування, а та-
кож продаж нерухомості та рухомого 
майна. Про це заявили по п’ятеро жи-
телів краю. Троє осіб отримали дохо-
ди, які перевищили мільйон гривень, 
від здачі в найм майна. Двоє стали 
мільйонерами, отримавши інвести-
ційні прибутки, а один - іноземні до-
ходи. Ще п’ятеро громадян задекла-
рували інші доходи.

Мільйонери мають додатково 
сплатити 1 млн. 529,8 тис. грн. по-
датку на доходи фізсіб та 275,3 тис. 
грн. військового збору. Найбільше 
доведеться сплатити жителю Терно-
поля, який задекларував 2,6 млн. грн. 
доходу. Він сплатить 473,1 тис. грн. 
податку на доходи та 39,4 тис. грн. 
військового збору.

Останній день подання деклара-
ції - 30 червня цього року. Податкові 
зобов’язання, визначені у таких де-
клараціях, мають бути сплачені до 1 
жовтня.

Сектор комунікацій 
Головного управління 

ДПС в області.

Укрпошта  
з 7 квітня  розпочала 
передплату на газети 

і журнали на II півріччя 
2020 року за електронною 
версією каталогу, а з 16 
квітня – за друкованими 
каталогами.

Передплата проводиться за тари-
фами, затвердженими наказом Мініс-
терства інфраструктури України від 
09.09.2019р. №686 та зареєстрова-
ними в Міністерстві юстиції України 
24.09.2019р. за №1052/34023 «Про 
затвердження Тарифів на приймання 
та доставку вітчизняних періодич-
них друкованих видань за передпла-
тою» та відповідно до Закону України 
«Про державну підтримку засобів ма-
сової інформації та соціальний захист 
журналістів».

ПЕРЕДПЛАТИТИ 
ВИДАННЯ МОЖНА ЗА 

НАСТУПНИМИ КАТАЛОГАМИ:
«Каталогом видань України «Преса 

поштою»  на II півріччя 2020 року»;
• «Каталогом видань України «Преса 

поштою» для Донецької  та Луганської 
областей на II півріччя 2020 року»;

• «Каталогом видань зарубіжних 

країн на II півріччя 2020 року»;
•  «Каталогом місцевих періодич-

них видань відповідної філії   АТ «Ук-
рпошта» на II півріччя 2020 року».

Терміни проведення передплатної 
кампанії:

• на видання загальнодержавної 
сфери розповсюдження  до  16 черв-
ня 2020 року; 

• на  видання, що включені до «Ка-
талогу видань зарубіжних країн на 
II півріччя 2020 року»  до  04 червня 
2020 року;

• на місцеві видання (обласні, місь-
кі, районні) в строки, визначені згід-
но з укладеними з видавництвами 
(редакціями) договорами, але не 
пізніше ніж до 26 червня 2020 року.

ПЕРЕДПЛАТА З 
ПОТОЧНИХ МІСЯЦІВ 2020 РОКУ 

ПРИЙМАЄТЬСЯ:
• на видання загальнодержавної 

сфери розповсюдження в обласних 
центрах і місті Києві  до 15 числа, 
а інших населених пунктах до 10 

числа включно, кожного місяця, 
що передує передплатному,

• на місцеві видання до 25 числа 
кожного місяця, що передує перед-
платному.

Оформити передплату можна в 
відділеннях поштового зв’язку та 
пунктах приймання передплати, у 
листонош на доставних дільницях 
або скористатися власним серві-
сом Укрпошти «Онлайн передпла-
та» на сайті www.ukrposhta.ua (на 
видання  загальнодержавної сфери 
розповсюдження та зарубіжні ви-
дання). Це дуже зручно і актуаль-
но саме зараз, у період карантину, 
оскільки оформити передплату 
можна не виходячи з дому, розра-

хуватися платіжною картою, а за 
часом  це займає  лише 3-5 хвилин.

ПІД ЧАС ПЕРЕДПЛАТНОЇ 
КАМПАНІЇ НА II ПІВРІЧЧЯ 2020 

РОКУ  ЗАПЛАНОВАНО ПРО-
ВЕДЕННЯ НИЗКИ ЗАХОДІВ ДЛЯ 

КЛІЄНТІВ, А САМЕ:
• Акція «Я люблю передплату». 

При оформленні передплати на 
будь-які видання терміном не мен-
ше ніж на 6 місяців передплатник  
може стати учасником розіграшу 
цінних подарунків від Укрпошти – 
смартфону, мультихлібопечі, мікро-
хвильової печі, блендеру, праски, 
електрочайника.

• Проєкт з доброчинної передпла-
ти «Відкрий  дитині світ читання!». 

Можливість оформлення перед-
плати видань дитячої тематики на 
адреси дитячих будинків-інтерна-
тів  України, що є гарною нагодою 
подарувати дітям-сиротам можли-
вість читати сучасні українські ви-
дання. Одночасно при передплаті 
видання на 6 місяців передплат-
ник може отримати подарунок від 
Укрпошти, оскільки за бажанням 
стає учасником акції «Я люблю пе-
редплату».

• Акція «Декада передплати». 
Можливість передплати окремі ви-
дань за зниженими цінами.

Адміністрація 
ТД АТ «Укрпошта»

 З 7 КВІТНЯ СТАРТУВАЛА ПЕРЕДПЛАТНА 
кампанія на  II півріччя 2020 року

ДОРОГІ НАШІ ЧИТАЧІ! 
Не забудьте поновити передплату «Нашого ДНЯ» на наступне півріччя 
2020 року. Карантин закінчиться, улюблене видання завжди буде з Вами!

На Тернопільщині - 
21 МІЛЬЙОНЕР
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*   *   *  *  *  *
Мій любий Боже, Ти мені прости,
бо то мої гріхи Тебе розп'яли.
То через мене б'ють тебе кати.
Мої гріхи Тебе на хрест поклали.
Бо кожен гріх, мов той колючий 

цвях,
який Тобі вбивають в святі руки.
І перш за все у цьому винна я,
бо через мене Ти терпиш ці муки.
О любий Боже, Ти мені прости.
Дай сили мені більше не грішити.
І мою віру, Боже, укріпи.
Дай, Боже розуму Тебе любити.
Збуди у мені щире каяття.
І дай мені Твоє святе Причастя.
І поможи, щоб все своє життя
я йшла з Тобою. То велике щастя.
Ісусе Христе, Ти є Божий син.
Пречиста Діва - то є Твоя мати.
У мене так багато є провин,
прости мені, й навчи мене проща-

ти.
Цілую тіло зранене Твоє
Стаю перед Тобою на коліна.
Хай славиться повік ім'я Твоє.
Прости мене, бо я Твоя дитина.

Галина КУХАРИШИН.

*   *   *  *  *  *
Самі для себе судді і кати:
У вчинках наші вироки й надії,
Знаходимо стежки, якими йти,
Малюємо і здійснюємо мрії.
І всесвіт весь у кожній голові
Вміщається і осідає в серці.
Допоки тут - ми діями живі:
Жнивуєм те, що в душах корінить-

ся.
Живемо з Богом - утікає страх,
З любов’ю серце - гріємо довкілля,
Добро плекаєм - щастя не в каз-

ках,
 В душі його відчуємо чар-зілля.
Захланність полонила - жди біди:
Летить нащадкам 

бумеранг в прийдешнє,
Сльозами хтось окропить ті слі-

ди,
Де є брехня, зневага, благо лиш-

нє…
Самі для себе судді ми й кати…

*   *   *  *  *  *
 Передсвітання. Наче дьоготь ніч.
Земля сповита у липкі тенета.
Ніде не видно ні зірок, ні свіч,
Притихло все, мов вимерла плане-

та. 
Тривожна мить і заповзає страх,
Вхопив за горло, аж забракло кис-

ню.
Гойдається вітрисько на гілках,
Збудив скрипучу, 

вже стареньку вишню.
Озвався співом несміливий птах.
Враз небо, ніби блискавка розкри-

ла,
І птаство оживилось на кущах,
Рожеву барву щебетом зустріло.
Втікала швидко темінь по кут-

ках,
А небо – очищалося, ясніло
І роси затремтіли на листках, -
Туман на все жупан накинув вмі-

ло:
Заходить ранок, наче захмелів,
Рожеву діжку котить понад ста-

вом ,
І промінець між листям казку 

вплів, -
День випливає білим паропла-
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Танцюють діти — 
серце завмирає…
Вирує в танці 
радість запальна…
Нічого кращого 
у світі не буває,
Як юний танець 
й чарівна весна…

гніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: танцювальний колектив «Тандем» з Бережан.

7nday.te.ua Наш ДЕНЬ
Струни серця

Остапові не терпілося взяти 
старого баяна, заграти й 
заспівати: «Замість тебе 

в саду раптом сніг, раптом сніг, 
ранній сніг на зеленому листі...» 
Цю пісню любила Лариса. Ларка, 
Ларуся так кликали вродливе 
дівчисько, яке дотепними 
жартами сіяло сміх. 

Лариса… Незагоєне Остапове кохання… 
…Остап не любив зведеного брата. Антон 

був лише на рік старший, а повчав Остапа 
так, наче вічність прожив. І вітчим Остапові 
не подобався. Дмитро із сусіднього села. Хи-
трий, все з вигодою робить. Пристав до Зені, 
коли овдовів. Зеня ж давно чоловіка похова-
ла. 

Дмитро почав на господарці лад по-своєму 
наводити. На Остапа покрикувати. І Зеню 
мав за наймичку. 

- Мамо, навіщо він нам здався? - запитував 
Остап. 

- Він звикає до нас, а ми до нього. Мине час, 
і все в колію увійде. Бачиш, таки є допомога. 
І ще: сину, тобі ж після школи треба буде десь 
вчитися. А це грошей вартує. Тяжко мені са-
мій. Удвох з Дмитром і тебе вивчимо, й Ан-
тона. 

…Після школи Антон вступив в інститут 
вчитися на інженера. Дмитро сином гордив-
ся. Зеня пакувала хлопцеві сумки до міста. 
Коли ж закінчив десятирічку Остап, вітчим 
заявив:

- Нема грошей, аби обох вчити. Попрацю-
єш, Остапе, потім - до армії. А тоді вже за на-
уку візьмешся. 

Зеня мовчки кивала головою. Остап - зді-
бний. В атестаті майже все відмінно. Шкода 
сина. Але Дмитрові перечити не стала. Та 
його і не переконаєш…

…З Ларисою Остап зі школи зустрічався. 
Він - серйозний. Вона - зі смішинками в очах. 
Він гарно грав на баяні та співав. А вона сліч-
но танцювала… 

- Наче створені одне для одного, - казали 
в селі. 

Дівчина засмутилася, коли Остап повідав 
їй про вітчимове рішення. Розраджувала:

- Нікуди твоя історія від тебе не подінеть-
ся. Повернешся з армії, вивчишся. 

- А ти мене дочекаєшся?
- Запитуєш! Іншого такого Остапа в світі 

немає. 
- Жартуєш…
- Серйозна, як ніколи… До речі, а чому б 

тобі в культосвітнє училище не вступити? В 
тебе ж голос чудовий. А граєш як… Віртуоз. 

- Це талант від батька. Він також гарно 
грав і співав. А я повинен робити щось інше… 
своє… От, історія… 

Антон, коли приїжджав до села, поводився 
зверхньо. Коли хлопці кликали до клубу, від-
повідав:

- Що я забув у цій убогій хатині? 
Так хлопець називав сільський клуб, який 

на «хатину» зовсім не скидався. А місцевих 
дівчат вважав простакуватими. В моді не 
тямлять. Не те, що студентки в його інститу-
ті. От, наприклад, Таміла. Подобається вона 
Антонові. Красуня, модниця. Ще й донька ди-
ректора лісгоспу. Щоправда, дівчина не звер-

тає уваги на Антона. Нічого-нічого. Батько 
обіцяв обновки справити. Грошей підкине, 
бо вмовив мачуху одну корову продати…

…Остапа забирали до армії. 
- Заграй-но своєї, - попросили дівчата.
- «Коли десь, моє щастя, ти збилося з ніг, то 

поклич - і до серця мого нахилися, і розтане 
той сніг - ранній сніг, ранній сніг, сніг, як сум, 
на зеленому листі», - співав Остап, розтягую-
чи міхи батькового баяна. 

Лариса не танцювала. І не жартувала, як 
завжди. Два роки Остапової армії видавали-
ся для неї вічністю… 

…Дочекалася! Остап не тямився від щас-
тя. Ларка, Ларуся… Вона стала ще гарнішою. 
Вона його дочекалася! 

- А я боявся, що тебе якийсь твій однокурс-
ник украде, - пожартував.

- Нема серед наших майбутніх філологів 
таких, як ти… 

Істориком Остап не став. Пішов навчатися 
на будівельника в райцентр. Вітчим скар-
жився на здоров’я, а господарка чимала. І 
грошей, як завжди, бракувало, бо все на Ан-
тона йшло. 

- Не хвилюйся, - втішала Остапа Лариса, - 
після профтехучилища зможеш заочно в ін-
ститут вступити. 

- Так, так, - відповів розгублено хлопець.
…Вони мали невдовзі побратися. Обручки 

купили. Лариса фантазувала над весільною 
сукнею. Остап обіцяв звести в місті будинок, 
в якому вони будуть щасливі. 

- А як же твоя історія? - запитувала май-
бутня наречена.

- Зачекає…
…На вихідні Антон приїхав з міста додому 

власною автівкою. Батько купив. 
- Одружуєшся? - запитав у зведеного бра-

та. - Ларка такою красунею стала. До речі, чи 
не поїхати б нам до річки або до лісу відпо-
чити? І Ларису запросимо.

- Не встиг приїхати, а вже втомився?
- Темнота ти, Остапе. Відпочити - означає 

просто розважитися. Ну, поїхали. Не будь за-
нудою. 

Остап погодився. Заїхали за Ларисою. 
Остап не зауважив, як Антон увивався біля 

дівчини. Компліментами засипав. І пускав 
шпильки в його бік. 

У неділю Антон зголосився підвезти Ла-
рису до міста на навчання. З донькою ди-
ректора лісгоспу нічого не вигоріло. На під-
приємстві, куди скерували працювати після 
закінчення інституту, гідних наречених 
не було. А Лариса… Вищу освіту буде мати. 
Вродлива. Чому б не спробувати відбити її в 
Остапа?

…Остап відчув, що Лариса змінилася. Ін-
шою стала. Чужою наче. А до забави залиши-
лося небагато часу…

- Не буде весілля, Остапе, - принесла сумну 
звістку Ларисина матір. - Вона… вона з бра-
том твоїм… Антоном… Нема більше в мене 
доньки. Так осоромила… Я її з хати вигнала, 
як почула. 

- А я? Як же я?
- А ти живи далі, сину. Ще знайдеш долю…
Зеня не пробачила ні Антонові, ні Дмитро-

ві. Виставила чоловіка з хати. Байдуже, що в 
селі казатимуть. 

- Схаменися! - не тямився Дмитро. - Куди я 
піду? Моя хата роками пусткою стоїть. 

- Йди, куди хочеш. Навіть в розпуття…
…Остап діставав перстені. Тужно дивився 

на золоті кілечка. А потім брав баяна. «За-
мість тебе в саду раптом сніг, раптом сніг, 
ранній сніг на зеленому листі...» - співав.

Остап працював у райцентрі в будівель-
ній організації. А у вільний час його клика-
ли підсобити на будовах у своєму та сусідніх 
селах. Золоті руки мав. А ще подейкували: в 
будинках, що він зводить, родини щасливо 
живуть. Це були байки. Хтось пустив таке. 
Але люди вірили...

- Остапе, сину, тобі вже п’ятдесятка на носі, 
а й досі в парубках ходиш, - журилася Зеня. 
- Я не вічна. Знайди собі якусь жінку, аби са-
мотиною не жити. Одному в чотирьох стінах 
світ буде не милий. 

- Мамо, не починайте. 
- Ти досі ту... забути не можеш. Скапарала 

вона твою долю, ой, скапарала... 
Материні слова віддавали болем. Діставав 

обручки. Дивився на шматочки холодно-
го металу. Брався за баян. «Чи дорогу тобі, 
може, хтось перебіг, чи тебе забарили вітри 
норовисті...», - сумно співав. 

...Уже темніло, коли розгавкався собака.
- Гляну, хто там прийшов, - мовила Зеня. 

- Певно, Петро. Забула сказати, він якийсь 
твій інструмент позичав. 

Зеня вийшла на ганок. Біля хвіртки стояла 
жінка. Підійшла ближче. 

- Ви когось шукаєте? - запитала. 
- Не впізнали? Я - Лариса. Я... в мене з Ан-

тоном... Він мене залишив. Дітей у нас нема. 
Я подумала... може, Остап простить мене. Я 
знаю, що він не одружений. 

- Забирайся звідси!
- Він любить мене! Він ніколи не приведе 

сюди іншої жінки!
- Забирайся!
- Ви не бажаєте йому щастя. 
- Я зараз собаку спущу. 
Лариса пішла. На неї чекала автівка. Зеня з 

полегшенням зітхнула. 
- Хто там, мамо? 
- Якісь люди дорогу до сусіднього села за-

питували. А я кажу: ви її минули. 
- Щось на душі тужно. Вже би Петро прий-

шов про політику побалакати. 
- А ти заграй щось. Твій тато завжди так 

робив, коли смутки обсідали.
- «Я виходити буду щодня на поріг, сподіва-

тися буду що прийдеш колись ти...», - співав 
Остап.

Зеня слухала і плакала. Може, треба було 
сказати про Ларису...

Ольга ЧОРНА. 

І що за день такий? Все з рук валиться. Ще й серце чомусь калатає. Певно, на зміну 
погоди, думав Остап. Може, вітри врешті вгомоняться. Бо дують, дують - рвучкі, 

пронизливі, злі. Гонять тяжкі хмари розхристаними небесами. Як каже сусід Петро, нема 
толку ні в погоді, ні в природі, ні в політиці.  - І в моєму житті, - мовив сам до себе Остап.  

- Ти щось сказав? -перепитала матір.- Нічого, мамо. Так, вирвалося… 

Сокровенне «ЗАМІСТЬ ТЕБЕ 
в саду раптом сніг…» 

Утім, що згадувати? 
Ось недавно 
відзначила день 

народження. Тридцять 
літ злетіли, як через 
кілька днів спаде цей 
вишневий цвіт. А вона 
і досі сама. Той, кого 
любила, одружився 
з іншою. Скільки їй 
пропонували руку і 
серце? Багато. Та ніби 
щось підказувало: 
зачекай… 

Тільки чого чекати? Так 
можна і на роботу спізнитися. 
Уявила вираз обличчя свого 
шефа: насуплений, сердитий. 
Розсміялася весняному дню, 
розквітлим вишенькам. 

І раптом: Надіє… 
Не вірила очам. Біля сусід-

нього під’їзду стояв Сергій. 
Чоловік, про якого тільки 
що думала. Оте далеке пер-
ше кохання. Звідки? Давно з 
дружиною жив у Києві. Мав у 
столиці престижну роботу, до 
батьків приїжджав рідко. Від-
пустки проводив більше на 
закордонних морських узбе-
режжях.

 - Ти спішиш, Надійко? 
Може, зустрінемось увечері? – 
запитав нерішуче. 

 - Добре, - кивнула головою. 
Запросила Сергія на каву. 

Вони проговорили у її тісній, 
у чотири метри, кухні весь ве-
чір. Справді, у нього все було 
чудово. Поки не народилися 
доньки. Близнята. Лікарі ви-
несли сумний діагноз: в обох 
вроджені вади серця. 

Він возив дівчаток у най-

кращі клініки, до відомих ме-
дичних світил. Дружина після 
чотирьох років такого життя 
поставила умову: ліпше від-
дати дітей в інтернат. Вона 
втомилася. Тим паче, у неї за-
хист дисертації і від улюбле-
ної роботи відмовлятися вона 
не збирається. А донькам не-
обхідний постійний догляд. 

Сергій переконував, просив 
потерпіти ще. Усе даремно. 
Врешті, дружина подала на 
розлучення. Він залишився 
сам. Точніше, з дівчатками. 
Узяв відпустку, приїхав до 
батьків. Потрібно щось вирі-
шувати. Може, й справді тре-
ба було послухати дружину?.. 
Відпустка збігла швидко. Сер-
гій поїхав на роботу, до Києва, 
залишивши доньок тимчасо-
во на батьків. Надя тепер час-
то заходила у гості до сусідів. 
Допомагала Ользі Павлівні, 
матері Сергія, доглядати ді-
вчаток. Зрідка телефонував 
Сергій, розпитував, як вони 
там? Якось, коли зненацька 
приїхав, знайшов доньок у 
Надії. Веселий щасливий сміх 
виривався за двері квартири. 
Надя вчила дівчаток якоїсь 
нової гри. Потім були зустрічі 
ще і ще. Утім, щось недоказа-
не витало поміж ними.

 - Навіщо ми тобі такі, На-
діє? – запитає одного дня На-
дію Сергій.

 Вона наллє усім запашного 

липового чаю. Поріже торт, 
який спекла з нагоди його 
приїзду. З боків до неї приту-
ляться його дівчатка.

 - Ви мені потрібні. Дуже. 
Повір, усе буде добре. І з тво-
їми доньками ми подружили-
ся, сам бачиш. 

Відтоді Сергій і Надія ра-
зом. Завжди. Лелека приніс 
їм ще й сина. Дівчатка скоро 
уже закінчать школу. І неду-
гу їхні доньки, як кажуть по-
простому, переросли.

 Надія мріє про те, що на ви-
пускному вечорі вони будуть 
найкрасивішими. А Сергій 
давно найбільше любить кві-
тень. Особливо ту пору, коли 
зацвітають вишні. 

Зіна КОЛЯДА.

Коли зацвітають 
ВИШНІ

Вони зустрілися навесні. 
Ось такого ж теплого квітневого дня. 

Як і тепер, довкіл уже рясно цвіли вишні. 
Надія спішила на роботу. Було так 

красиво, що захотілося просто постояти, 
помилуватися, вдихнути п’янкий запах. 

Згадати юність, своє перше далеке кохання. 

Щасливі сюжети

Тиха пустеля моя...
Тиша… Пустеля сумна...
Йду у задумі одна.
Господи, скільки терпів:
Зради і муки катів?

Йду, щоб вклонитись Тобі.
Скласти подяку-уклін.
В роздумах я припаду,
Думкою гріб обійму.

Серце тріпоче, щемить...
Тут, в самоті, у цю мить
Каюсь, ридаю, молю,
Прощення слізно прошу.

Тут у кімнаті сумна
Тиха пустеля моя...
У плащаниці - Ісус.
До Твоїх ран помолюсь...

Тихо... Лиш шепіт луна,
Наче Ісус промовля:
"Ви не плачте наді мною,
Але плачте над собою..."

Боже, це ж правда свята!
Ми у полоні гріха,
Зчерствіла наша душа.
Знов розпинаєм Христа...

Падає кара важка...
В серці пустеля сумна.
Нині ідем до Христа
В своїх молитвах, думках…

Боже, помилуй усіх!
Знаю, забрав ти наш гріх.
Молю, Воскресни в серцях,
Хай нас полишить цей страх.

Людмила КОЛЯДЕНКО.

*   *   *   *   *
Люблю життя таким, 

як воно є,
Тому, що маєм те,

 що заслужили.
уміймо полюбити в нім себе,

 Тому, що іншого 
у нас уже не буде.

Люблю життя таким 
як воно є,

Насправді в кожного 
із нас воно найкраще.

А суть його залежить
 від діянь,

Які Господь щоденно 
наші бачить.

Люблю життя таким,
 як воно є,

 Минулого у ньому вже немає.
Тому піклуймося

лише про майбутя,
Щоб помилятися 

у ньому якнайменше.
Люблю життя таким 

як воно є
І дякую Всевишньому 

щоденно.
Наше життя - 

це вибір наш лише,
Живім у щасті кожен 

повсякденно!

Богдана ОЛЕКСИШИН.

Свята на самоті…
Ви кажете, мовляв, ніколи у житті
Не ждали, що пройдуть свята на самоті?
Не вийти між людей в новенькому вбранні.
Не з'їхатись рідні на довгі вихідні.
Не з'їсти шашлика, не випити гуртом - 
Ні радісних обійм, ні жартів за столом.
Не вибратися в ліс, у місто чи село,
До церкви, врешті-решт - коли таке було?
Коли таке було? А навіть на Різдво!
Де світло у хліві було лише для двох.
Або, коли в Христа засяяло лице,
Лиш троє на горі дивилися на це.
І навіть на ослі у натовпі осанн - 
Між сотнями людей Ти можеш бути Сам.
Ти можеш бути Сам у маренні душі,
Як друзів зморить сон в саду на спориші.
Як вимовить в пітьмі, ховаючись в рядно,
Найвідданіший з них: "Я з Ним не заодно..."
В пустелі, на горі, прибитий до хреста,
Він був на самоті! А нам тепер - свята.
А нам тепер свята - ковбаси, пиріжки...
Від Пасхи до Різдва проносяться роки.
Міняються часи, а ми - які й були:
Не чуємо Христа за криками хвали.
Фарбуємо яйце і святимо хліби - 
Нікуди не втекти від ситої юрби...
А тут прийшли свята, і раптом - ти один!
Роз'єднує людей всесвітній карантин.
 Самотні йдуть жінки до гробу на зорі.
Самотні уночі без риби рибарі.
Самотня і пуста дорога в Еммаус.
Та тут мандрівникам являється Ісус!
І в горницю сумну, здолавши опір стін,
Являється Господь у їхній карантин!
А може, це наш шанс - хоча би раз в житті
Побути на свята з Христом на самоті?
Прийми цю тишу в дар, мовчи і говори.
Він виведе тебе за мури і двори.
До тої висоти, з якої видно храм.
До тої, де душа відкрита всім вітрам. 
Де все таке дрібне - сири і балики,
А радість - прямо тут, на відстані руки.
І перш ніж Він Себе від тебе вознесе,
Від щастя не забудь вклонитися за все.
За кожен Божий день у ясності святій,
За тишу молитов, безлюдність літургій.
А раптом це таки полюбиться тобі —
І більше не підеш до ситої юрби?
Не кожен має дар — пізнати цю мету:
Ділити із Творцем вселенську самоту...

Дмитро ДОВБУШ.

Духовне

1. Невдача – це просто 
можливість почати знову, 
але вже більш мудро. 

Генрі Форд.
2. Якщо проблему можна 
вирішити, не варто про неї 
турбуватися. Якщо про-
блема нерозв’язна, турбу-
ватися про неї безглуздо.

Далай Лама. 
3. Навіть якщо ви дуже 
талановиті й докладаєте 
великих зусиль, для деяких 
результатів просто по-
трібен час: ви не отрима-
єте дитини через місяць, 
навіть якщо змусите зава-
гітніти дев’ять жінок.

Уоррен Баффет.
 4. Раз в житті фортуна 
стукає у двері кожної люди-
ни, але людина в цей час не-
рідко сидить у найближчій 
пивній і ніякого стуку не чує

Марк Твен. 
5. Наш великий недолік 
в тому, що ми занадто 
швидко опускаємо руки. 
Найбільш вірний шлях до 
успіху – весь час пробувати 
ще один раз. 

Томас Едісон.
6. Прокидаючись вранці, за-
питай себе: «Що я повинен 
зробити?» Увечері, перш ніж 
заснути: «Що я зробив?» 

Піфагор. 
7. Бідний, невдалий, не-
щасливий і нездоровий – це 
той, хто часто викорис-
товує слово “завтра”. 

Роберт Кіосакі. 
8. Старі завжди радять 
молодим заощаджувати 
гроші. Це погана порада. 
Вкладайте в себе. Я в жит-
ті не заощадив і долара, 
поки не досяг сорока років.

Генрі Форд. 

8 ЦИТАТ, 
які змінюють 

життя
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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», 16 с.
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 Д/с «Дикi тварини».
13.10, 15.10 «На Карантинi»: марафон.
16.50 Д/с «Суперчуття».
17.30 Нашi грошi.
19.20 Д/с «Боротьба за виживання».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
21.35, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.15, 03.00 Т/с «Епоха честi».
00.00 Спiльно.
03.55 #ВУкраїнi.
04.25 UA:Фольк. Спогади.

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

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

19.30, 05.20 «ТСН».
09.25, 10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10, 00.35 

«Любий, ми переїжджаємо».
13.40 «Одруження наослiп 5».
15.20, 22.45, 23.35 «Свiт навиворiт 

11: Китай».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Кухня».
21.45 Т/с «Матусi».
02.00 Т/с «Школа».

Iíòер
03.10 «Щоденник вагiтної».
04.25 «Україна вражає».
05.25, 22.05 «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, 15.40 «Речдок».
18.00, 01.45 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Добровольцi».
23.50 Х/ф «Любов без меж».

ICTV
04.30 Факти.
04.55 Т/с «Вiддiл 44».
05.40, 10.05 Громадянська оборона.

06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 
11.15, 13.20 Х/ф «Снайпер».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.50 Х/ф «Снайпер 2».
15.20, 16.20, 21.20 Т/с «Заклятi друзi».
17.50 Т/с «Рiшає Онiстрат».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
23.25 Х/ф «Снайпер 3».
00.55 Х/ф «Снайпер 5: Спадщина».

ÑТБ
05.15, 23.05 Т/с «Лист очiкування».
07.00 Все буде добре!
08.50 Т/с «Коли ми вдома».
12.45, 14.50 МастерШеф.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.55 Хата на тата.
18.00 СуперМама.
18.55 Один за всiх.
20.10, 22.45 Т/с «Життя прекрасне».
01.10 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
10.10 Т/с «Грiмм».
11.50 Х/ф «Шахраї».
13.30 Х/ф «Конвоїри».
15.30 Хто зверху? (12+).
17.10, 19.00 Суперiнтуїцiя.
20.50 Х/ф «Таксi 3».
22.20 Х/ф «Все або нiчого».
00.30 Т/с «Київ вдень i вночi».
02.10 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, 

03.30 Сьогоднi.
09.30, 04.15 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 «Доглядальниця», 5 i 6 с.
23.30 Т/с «Моє нове життя», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Моє нове життя».
04.45 Агенти справедливостi.

ÍТÍ
06.00 М/ф «Iванко з палацу пiонерiв».
06.10 М/ф «Бременськi музиканти».
06.55 М/ф «Ну, постривай!»
07.50, 16.50, 20.50, 02.45 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.05 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Страх висоти».
10.45 Т/с «Банкiршi».
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 2».
00.15 «Склад злочину».

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.45, 01.30 Правда життя.
09.30, 00.20 Речовий доказ.
10.40, 12.40, 18.10 Дика природа Чилi.
11.40, 17.10 Фестивалi планети.
13.40 Там, де нас нема.
14.40, 20.00 Секретнi територiї.
15.30, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.20, 21.45 Скарби з горища.
19.10 Прихована реальнiсть.
20.50 Земля 2050.
22.30 Планета Земля.
02.30 Професiя - альфонс.
03.20 Доктор Хайм.
04.15 Органи на експорт.

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, 04.50 «Загублений свiт».
13.15 «Помста природи».
13.30 Х/ф «Солдатики».
15.30 Х/ф «Втiкачi».
19.15 Т/с «Опер за викликом».
20.10 Т/с «Брати по кровi».
22.05, 23.50 Т/с «CSI: Мiсце злочину 9».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Атлетiк - Севiлья (2017/18). 

Чемпiонат Iспанiї.
07.45, 01.00 Журнал Лiги Європи.
08.15 Динамо (К) - Арсенал (2003/04). 

Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10, 21.30 #залишайсязФутболом.
11.15 Шахтар - Атлетiк (2014/15). 

Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.
13.05 Огляд вiвторка. Золота колекцiя 

Лiги чемпiонiв.
14.30, 17.40 Yellow.
14.40, 01.30 Топ-матч.
14.55 «Бундеслiга weekly». Чемпiонат 

Нiмеччини.
15.25 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв УЄФА.
15.50 Реал - Лiон. 1/8 фiналу (2010/11). 

Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.
17.50 Передмова до «Лiверпуль-Байєр». 

Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.
17.55 Лiверпуль - Байєр. 1/4 фiналу 

(2001/02). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

19.40 Байєр - Лiверпуль. 1/4 фiналу 
(2001/02). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

21.25 Пiслямова до «Байєр-Лiверпуль» 
(2001/02). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

22.45 Црвена Звезда - Чорноморець 
(2013/14). Лiга Європи УЄФА.

00.35 «Футбол Live».
01.40 Журнал «Залишайся вдома». 

Чемпiонат Iспанiї.
02.10 Лацiо - Рома (2012/13). Чемпiонат 

Iталiї.
04.00 Ворскла - Десна. 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 Д/с «Дикi тварини».
13.10, 15.10 «На Карантинi»: марафон.
16.20, 00.30 Телепродаж.
16.50 Д/с «Суперчуття».
17.30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
19.20 Д/с «Боротьба за виживання».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
21.35, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
21.45, 03.55 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15, 03.00 Т/с «Епоха честi».
00.00 Перша шпальта.

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

з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

05.30 «ТСН».
09.25, 10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10, 01.50 

«Любий, ми переїжджаємо».
13.45 «Одруження наослiп 5».
15.40 «Свiт навиворiт 11: Китай».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35 «Чистоnews».
20.45 Т/с «Кухня».
21.45 Т/с «Матусi».
22.30 «Право на владу».
00.45 «Грошi».
02.50 Т/с «Школа».

Iíòер
03.15, 02.20 «Щоденник вагiтної».
04.25 «Україна вражає».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Но-

вини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12.25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13.50, 15.40 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 01.35 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Добровольцi».
23.50 Х/ф «В лiжку з Вiкторiєю».

ICTV
04.35 Факти.
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.
11.15, 13.20 Х/ф «Снайпер 3».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.40 Х/ф «Снайпер 4: Перезаван-

таження».
15.20, 16.20, 21.20 Т/с «Заклятi друзi».
17.50 Т/с «Рiшає Онiстрат».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi.
22.30 Х/ф «Снайпер 6: Iдеальне 

вбивство».
00.15 Х/ф «Снайпер: Примарний стрiлець».
02.00 Т/с «У полi зору».

ÑТБ
05.15, 23.00 Т/с «Лист очiкування».
07.00 Все буде добре!
09.15 Т/с «Коли ми вдома».
12.10, 14.50 МастерШеф.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.50 Хата на тата.
18.00 СуперМама.
18.55 Один за всiх.
20.10, 22.45 Т/с «Життя прекрасне».
01.05 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
10.10 Т/с «Грiмм».
11.50 Х/ф «Сумлiння».
13.20 Х/ф «Заборонене царство».
15.20, 19.00 Хто зверху? (12+).
17.10, 18.00 Ревiзор. Карантин.
20.50 Х/ф «Таксi 4».
22.20 Х/ф «Нiккi, диявол молодший».
00.00 Т/с «Київ вдень i вночi».
01.45 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, 02.00 Реальна мiстика.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с «Вiдважнi».
20.10 Дволикий Герус.
21.00 Т/с «Доглядальниця», 7 i 8 с.
23.30 Х/ф «Любов для бiдних».
05.30 Х/ф «Пiрати Карибського моря: 

Прокляття «Чорної перлини».

ÍТÍ
06.00 М/ф «Казка про риболовлю й рибку».
06.35 М/ф «Кiт у чоботях».
06.55 М/ф «Ну, постривай!»
07.55, 16.50, 20.50, 02.40 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.05 

«Свiдок».

09.00 Х/ф «Старий знайомий».
10.40 Т/с «Банкiршi».
12.50 «Вартiсть життя».
14.15 «Таємницi кримiнального свiту».
15.20 «Правда життя. Професiйнi байки».
18.20, 03.50 «Правда життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Т/с «Нарко 2».
00.15 «Склад злочину».

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
08.25, 01.30 Правда життя.
09.30, 00.20 Речовий доказ.
10.40, 12.40, 18.10 Дика природа Чилi.
11.40, 17.10 Фестивалi планети.
13.40 Там, де нас нема.
14.40, 19.55 Секретнi територiї.
15.30, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.20, 21.45 Скарби з горища.
19.10 Прихована реальнiсть.
20.50 Земля 2050.
22.30 Планета Земля.
02.30 Легендарнi замки Закарпаття.
03.10 Прокляття вiдьом.
03.55 Леонiд Биков. Зустрiчна смуга.
04.40 Запрограмованi долi.

Êаíаë «2+2»
06.00, 07.40 Т/с «Команда «А» 2».
08.35, 12.40, 17.20 «Загублений свiт».
09.25, 18.15 «Спецкор».
10.05, 18.45 «ДжеДАI».
10.40 «Рiшала».
13.35 «Помста природи».
13.50 Х/ф «Робiнзон Крузо».
15.25 Х/ф «Азартнi iгри».
19.15 Т/с «Опер за викликом 2».
20.10 Т/с «Брати по кровi».
22.05, 23.50 Т/с «CSI: Мiсце злочину 9».
00.30 «Таємницi великих українцiв. 

Мазепа».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 02.05 Топ-матч.
06.10 Атлетiко - Барселона (2017/18). 

Чемпiонат Iспанiї.
08.00, 14.50 Yellow.
08.10 Бенфiка - Шахтар (2007/08). 

Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10, 21.30 #залишайсязФутболом.
11.15, 14.05 «Нiч Лiги чемпiонiв».
12.15 Порту - Шахтар (2014/15). Золота 

колекцiя Лiги чемпiонiв.
15.00 Журнал «Залишайся вдома». 

15.30, 01.55 «Суперматчi». Лiга 
чемпiонiв УЄФА.

15.50 Реал - Барселона. 1/2 фiналу 
(2010/11). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

17.35 Журнал Лiги Європи.
18.00 Наполi - Порту. 1/8 фiналу 

(2013/14). Лiга Європи УЄФА.
19.45 Пандурiй - Днiпро (2013/14). Лiга 

Європи УЄФА.
22.45, 01.25 «Футбол Live».
23.35 Чорноморець - Шкендербеу 

(2013/14). Лiга Європи УЄФА.
02.10 Мiлан - Наполi (2012/13). 

Чемпiонат Iталiї.
04.00 Александрiя - Марiуполь. 

Чемпiонат України.

Ñереда Чеòâер29 квітня 30 квітня

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, 23.30, 02.30, 
05.20 Новини.

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

Українська мова.
10.35 Всеукраїнська школа онлайн. 

Алгебра.
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа 

онлайн. Руханка.
11.10 Всеукраїнська школа онлайн. 

Фiзика.
11.45 Всеукраїнська школа онлайн. 

Iсторiя України.
12.20 Д/с «Дикi тварини».
13.10, 15.10 «На Карантинi»: марафон.
16.20, 00.30 Телепродаж.
16.50 Д/с «Суперчуття».
17.30 Перша шпальта.
18.20 Тема дня.
19.20 Д/с «Боротьба за виживання».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
21.25, 23.55, 02.50, 05.40 UA:Спорт.
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
00.00 Бюджетники.
03.00 Х/ф «Стрiмголов».

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, 

04.20 «Любий, ми переїж-
джаємо».

13.40 «Одруження наослiп 5».
15.35 «Свiт навиворiт 9: Японiя».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Кухня».
21.45 Т/с «Матусi».
22.45 «Грошi».
00.00 «Дубiнiзми».
00.20 «Голос країни 10».

Iíòер
03.55 «Орел i решка. Курортний сезон».
04.35 «Україна вражає».
05.30, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. 

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

Новини.
07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером».
09.20, 18.00, 01.40 «Стосується 

кожного».
11.10, 12.25 Х/ф «Полiцейська iсторiя».
13.50 Х/ф «Хто є хто?».
15.55 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Добровольцi».
23.50 Х/ф «Любов без меж».

ICTV

05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15 Т/с «Вiддiл 44».
06.00 Громадянська оборона.
06.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.10, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10, 13.20 Х/ф «Мерлiн».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.15, 16.20 Х/ф «Еволюцiя».
16.40 Х/ф «Хеллбой 2: Золота армiя».
18.45, 21.00 Факти. Вечер.
20.15 Теорiя змови.
21.20 Т/с «Заклятi друзi».
22.20 Свобода слова.
23.50 Х/ф «Сингулярнiсть».
01.25 Т/с «У полi зору».

ÑТБ
07.10 Х/ф «Маска Зорро».
09.55 Неймовiрна правда про зiрок.
11.50 Слiдство ведуть екстрасенси.
12.45, 14.50 МастерШеф.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
16.00 Хата на тата.
18.00 СуперМама.
18.55 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Акушерка».
22.55 Т/с «Лист очiкування».
01.00 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
09.10 Божевiльна зiрка.
11.00 Х/ф «Нiккi, диявол молодший».
12.40 М/ф «Бридкий я».
14.10 Х/ф «Темна вежа».
16.00 Х/ф «Гарi Поттер i таємна 

кiмната».
19.00 Вiд пацанки до панянки.
21.20 Х/ф «Таксi».
23.10 Х/ф «Дiвчина моїх жахiв».
01.10 Т/с «Київ вдень i вночi».
02.10 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, 03.45 Реальна мiстика.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с «Вiдважнi».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Доглядальниця», 1 i 2 с.
23.30 Т/с «Квиток на двох», 1 i 2 с.
02.00 Т/с «Квиток на двох».

ÍТÍ
04.45, 05.00 «Top Shop».
05.45 М/ф «Мауглi».
07.00 М/ф «Енеїда».
08.20, 16.50, 20.50, 02.45 «Випадко-

вий свiдок».
08.55 Х/ф «Летять журавлi».
10.45 Х/ф «Кiнець гри».

12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.10 
«Свiдок».

12.50 «Таємницi свiту».
14.15 «Таємницi кримiнального 

свiту».
15.20 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Т/с «Нарко 2».
00.15 «Склад злочину».
01.05, 03.00 «Речовий доказ».

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.05, 01.30 Правда життя.
09.35, 00.20 Речовий доказ.
10.45, 12.45 Дика природа Чилi.
11.45, 17.15 Фестивалi планети.
14.45, 20.00 Секретнi територiї.
15.35, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.25, 21.45 Скарби з горища.
18.15 Тваринна зброя.
19.15 Теорiя Змови.
20.50 Земля 2050.
22.30 Планета Земля.
02.30 Скарб.ua.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
08.05, 10.10, 10.45, 18.45 «ДжеДАI».
09.30, 18.15 «Спецкор».
14.40 Х/ф «Гра Ендера».
16.05 Х/ф «Подвiйний форсаж».
16.40 Х/ф «Ямакасi».
19.15 Т/с «Опер за викликом».
20.10 Т/с «Звонар».
22.05 Т/с «CSI: Мiсце злочину 9».
23.50 Х/ф «Точка вiдриву».
04.55 «Загублений свiт».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 14.35, 17.40 Yellow.
06.10 Атлетiк - Атлетiко (2017/18). 

Чемпiонат Iспанiї.
08.00, 02.00 Топ-матч.
08.10 Барселона - Арсенал. 1/8 фiналу 

(2010/11). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

10.00 «Великий футбол».
11.25 БАТЕ - Шахтар (2014/15). Зо-

лота колекцiя Лiги чемпiонiв.
13.15 Огляд вiвторка. Золота колекцiя 

Лiги чемпiонiв.
14.45 «Суперматч» (Мiлан - Iнтер).
15.40, 22.30 Футбол News.
15.50 Реал - Аякс (2010/11). Золота 

колекцiя Лiги чемпiонiв.
17.50 Баварiя - Шальке. Чемпiонат 

Нiмеччини.
19.35 Хет-трiк: Марiо Гомес. Золота 

колекцiя Лiги чемпiонiв.
19.40 Баварiя - Наполi (2011/12). Зо-

лота колекцiя Лiги чемпiонiв.
21.30 #залишайсязФутболом.
22.45, 01.15 «Футбол Live».
23.25 Чорноморець - Дачiя (2013/14). 

Лiга Європи УЄФА.
01.50 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
02.10 Лацiо - Мiлан (2012/13). 

Чемпiонат Iталiї.
04.00 Львiв - Десна. 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 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 «Суперчуття».
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.20, 03.00 Тема дня.
19.20 Д/с «Боротьба за виживання».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
21.35, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.15 Святi та грiшнi.
00.00 #@)?$0 з Майклом Щуром.
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, 01.55 

«Любий, ми переїжджаємо».
13.10 «Одруження наослiп 5».
15.05 «Свiт навиворiт 9: Японiя».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Кухня».
21.45 Т/с «Матусi».
22.45, 00.25 «Одруження наослiп».
03.20 Т/с «Школа».

Iíòер
04.25 «Україна вражає».
05.25, 22.05 «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, 15.40 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 01.45 «Стосується 

кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Добровольцi».
23.50 Х/ф «Любов без меж».

ICTV
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 «Снайпер 4».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45 Х/ф «Снайпер 6: Iдеальне 

вбивство».
15.20, 16.20, 21.20 Т/с «Заклятi друзi».
17.50 Т/с «Рiшає Онiстрат».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
23.30 Х/ф «Снайпер».
01.15 Х/ф «Снайпер 2».
02.40 Т/с «У полi зору».

ÑТБ
05.15, 22.55 Т/с «Лист очiкування».
07.00 Все буде добре!
08.50, 09.10 Т/с «Коли ми вдома».
12.00, 14.50 МастерШеф.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.45 Хата на тата.
18.00 СуперМама.
18.55 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Акушерка».
01.00 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
10.10 Т/с «Грiмм».
12.10 Х/ф «Тихе мiсце».
13.50 Х/ф «Вiйна драконiв».
15.20 Хто зверху? (12+).
17.10, 19.00 Хто проти блондинок.
20.50 Х/ф «Таксi 2».
22.20 Х/ф «Конвоїри».
00.10 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 «Доглядальниця», 3 i 4 с.
23.20 Контролер.
00.00, 02.00 Х/ф «Коханець для Люсi».

ÍТÍ
06.00 М/ф «Повернення блудного папуги».
06.30 М/ф «Василина Микулiвна».
06.50 М/ф «Ну, постривай!»
07.55, 16.55, 20.50, 02.50 «Випадко-

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

02.10 «Свiдок».

09.00 Х/ф «Товариш генерал».
10.40 Т/с «Банкiршi».
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 2».
00.15 «Склад злочину».
01.05, 03.00 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя».
05.00 «Top Shop».

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
07.40, 01.30 Правда життя.
09.15, 00.20 Речовий доказ.
10.25, 12.25, 18.00 Дика природа Чилi.
11.25, 17.00 Фестивалi планети.
13.25 Там, де нас нема.
14.25, 19.50 Секретнi територiї.
15.20, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.10, 21.45 Скарби з горища.
19.00 Прихована реальнiсть.
20.50 Земля 2050.
22.30 Планета Земля.
02.45 Секти. Контроль свiдомостi.
03.35 Прокляття скiфських курганiв.
04.25 Потойбiччя. Сни.
05.20 Полювання на НЛО.

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, 04.55 «Загублений свiт».
13.30 «Помста природи».
13.50 Х/ф «Саботаж».
15.45 Х/ф «Остаточний вирок».
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)
06.10 Валенсiя - Атлетiк (2017/18). 

Чемпiонат Iспанiї.
08.10 Баварiя - Iнтер. 1/8 фiналу 

(2010/11). колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

10.20, 21.30 #залишайсязФутболом.
11.25, 14.15 «Нiч Лiги чемпiонiв».
12.25 Атлетiк - Шахтар (2014/15). Золота 

колекцiя Лiги чемпiонiв.
15.10, 17.35 Журнал Лiги чемпiонiв.
15.50 Мiлан - Реал (2010/11). Золота 

колекцiя Лiги чемпiонiв.
18.00 Динамо (К) - Арсенал (2003/04). 

Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.
19.45 Передмова до «Iнтер - Мiлан» 

(2002/03). Золота Колекцiя Лiги 
чемпiонiв з А. Шевченком.

19.50 Iнтер - Мiлан. 1/2 фiналу (2002/03). 
Золота Колекцiя Лiги чемпiонiв з 
А. Шевченком.

22.45, 01.25 «Футбол Live».
23.35 Чорноморець - Црвена Звезда 

(2013/14). Лiга Європи УЄФА.
02.00 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв УЄФА.
02.10 Ювентус - Iнтер (2012/13). Чемпiонат 

Iталiї.
04.00 Шахтар - Александрiя. Чемпiонат 

України
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Поíедіëоê, 27 êâіòíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадко-

ємці 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 
Провінційні вісті

08.00, 21.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
09.55, 22.35 Добрі традиції
11.15 Справжня ціна
11.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10 Формула здоров’я
15.10 У фокусі Європа
15.40 Shift. Життя в цифрі
17.15 Те, що любиш
17.30 Про нас
19.30 Наші вітання 
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Кільцеві пере-

гони» +12
01.00 Х.ф.«Штиль» 

Віâòороê, 28 êâіòíя
06.00, 10.30 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 
Провінційні вісті 

07.35 Погляд зблизька
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
09.40 «Кіндер ШОУ» 
11.15 Базові цифрові навички
11.30 Єдина країна
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Виклик долі 
12.30, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Змова»
17.00 Машина часу
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
18.00 Т.с. «Травма» +16
19.30, 21.00 Наші вітання
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Лавровий 

каньйон» +16

Ñереда, 29 êâіòíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Трав-

ма» +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 
Провінційні вісті 

07.35 Межа правди
08.30, 17.00 Машина часу
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб 
11.15 Shift. Життя в цифрі 
11.30, 20.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Мільярдер»
15.35 Те, що ти любиш 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.00 Наші вітання
21.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф. «Нортенгерське 

аббатство» 

Чеòâер, 30 êâіòíя
06.00, 10.30 18.00 Т.с. «Трав-

ма» +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 
Провінційні вісті 

07.35 У фокусі Європа
08.00 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб 
11.15 Майстер-клас з Н. Фіцич

11.30, 20.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
13.45 Те, що ти любиш
14.10, 01.00 Х.ф. «Дитячий бу-

динок»
15.45 Добрі традиції
17.30 «Гал-кліп»
18.45 Виклик долі
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Зелені різни-

ки» +16 

П’яòíиця, 1 òраâíя
06.00, 10.30 18.00 Т.с. «Трав-

ма» +16
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті 
07.35 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс 
08.30 Смачна мандрівка 
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.30  Кіндер клуб 
11.15 Українські традиції
11.30, 02.30 TAYANNA. Bel Etage 

Live
14.00, 00.30 Х.ф. «Тільки після 

Вас»
16.00 «Кіндер ШОУ»
17.00 Машина часу
17.30 Майстер-клас з Наталкою 

Фіцич
19.00 У фокусі Європа
19.30, 21.00 Наші вітання
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.00, 04.00 Х.ф.«Суперник» +16 

Ñóáоòа, 2 òраâíя
06.00 Українські традиції 
06.15, 10.30 Про нас
06.45, 09.15 За спорт
07.00 Огляд світових подій
07.35 У фокусі Європа
08.00, 19.00 Єдина країна 
08.30 Завтра-сьогодні 
08.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30, 15.00 Кіндер клуб
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф. «Останній по-

дарунок» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Shift. Життя в цифрі 
17.00, 03.00 Хіт-парад  
18.00 Наші вітання 
19.30 Західний форпост
19.55 Добрі традиції
20.10 O.TORVALD, Безпечний
22.00, 04.00 Х.ф. «Шопен. Бажан-

ня любові» +16 
00.10 Вікно в Америку

Íедіëя, 3 òраâíя
06.00, 20.00 Огляд світових подій 
06.30 Shift. Життя в цифрі
06.45, 09.15 Ранковий фітнес
07.00, 12.30 Кіндер клуб 
08.00, 21.30 Єдина країна
08.40, 11.40 Українські традиції
09.00 Справжня ціна
09.30 Базові цифрові навички
09.45 Shift. Життя в цифрі
10.00 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії з 
Архикатедрального Со-
бору УГКЦ м.Тернополя 

12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
16.30 Західний форпост
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні 

вісті. Тиждень
21.00, 02.30 «Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф.«Материнство» 
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Суперник» +16 

ТТБ

Поíедіëоê, 27 êâіòíя
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 17.00, 19.00 

20.30  Новини
7.05, 8.05 “Файний ранок”
9.00 М/с «Книга джунглів» 
9.20 Англійська абетка Всесвіт 

першосвіт.
9.25 М/с «Книга джунглів» 
9.45 Українська абетка.Першосвіт. 

Літера Ц Ч
9.50 Марійчин першоствіт 
10.00 Всеукраїнська школа онлайн. 
12.20, 16.15 Лайфхак українською
12.50 Своя земля
13.10 «На Карантині»: марафон
16.30, 17.15  Енеїда 
17.40 Д/с «Дикуни. Світ дикої 

природи» 
18.10 Т/с «Епоха честі» 
19.20, 20.50  Тема дня
19.45 #ВУКРАЇНІ 
20.15 ЗміниТи 
21.20 Разом
21.50 Українська читанка

Віâòороê , 28 êâіòíя
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30  Новини
7.05, 8.05  “Файний ранок”
.00 М/с «Книга джунглів» 
9.20 Англійська абетка Всесвіт 

першосвіт
9.25 М/с «Книга джунглів» 
9.45 Українська абетка.Першосвіт. 
9.50 Марійчин першоствіт 
10.00 Всеукраїнська школа онлайн. 
12.20 , 16.15 Лайфхак українською
12.45 Своя земля
13.10 «На Карантині»: марафон
16.30, 17.15  Енеїда 
17.40 Д/с «Дикуни. Світ дикої 

природи» 
18.10 Т/с «Епоха честі» 
19.20, 20.50  Тема дня
19.45 Спільно 
20.15 Сильні 
21.20 #ВУКРАЇНІ
21.50 Телевізійний серіал «Домашні 

вогнища» 
22.35 Своя земля 
22.50 Українська читанка

Ñереда, 29 êâіòíя
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 17.00, 19.00 

20.30  Новини
7.05, 8.05  “Файний ранок”
9.00 М/с «Книга джунглів» 
9.20 Англійська абетка Всесвіт 

першосвіт.
9.25 М/с «Книга джунглів» 
9.50 Українська абетка.Першосвіт. 
9.55 Марійчин першоствіт 
10.00 Всеукраїнська школа онлайн.
12.20 Лайфхак українською
12.45 Своя земля
13.10 «На Карантині»: марафон
16.15 Лайфхак українською
16.30 Д/с «Фестивалі планет « 
17.15 Енеїда
17.40 Д/с «Дикуни. Світ дикої 

природи»
18.10 Т/с «Епоха честі» 
19.20, 20.50  Тема дня
19.45 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 StopFakeNews 
21.20 Крим .Реалії україномовна 
21.50 Т/с «Домашні вогнища» 
22.35 Своя земля 
22.50 Українська читанка

 Чеòâер, 30 êâіòíя
77.00, 8.00, 8.55, 13.00, 17.00, 19.00 

20.30  Новини
9.00 М/с «Книга джунглів» 
9.20 Англійська абетка Всесвіт 

першосвіт
9.25 М/с «Книга джунглів» 
9.50 Українська абетка.Першосвіт. 
10.00 Всеукраїнська школа онлайн.
12.20, 16.15  Лайфхак українською
12.45, 22.35  Своя земля
13.10 «На Карантині»: марафон
16.30, 17.15  Енеїда 
17.40 Д/с «Дикуни. Світ дикої 

природи»
18.10 Т/с «Епоха честі» 

19.20, 20.50  Тема дня 
19.45 Наші гроші 
20.15 ЗміниТи 
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щуром-4 
21.45 Т/с  «Домашні вогнища» 

 П’яòíиця, 1 òраâíя
7.00 Новини
7.05, 8.05  “Файний ранок”
8.00, 9.00, 19.00   “Новини”
9.05 М/с «Книга джунглів» 
9.50 Англійська абетка.Першосвіт
9.55 Марійчин першоствіт 
10.00 Мандруємо вдома
10.15, 22.50  Загадки чернівецьких 

атлантів
10.25 UA: Фольк. Спогади
11.25 Лайфхак українською
11.40 Х/ф «Хидир-Деде»
12.55 Документальний цикл «Дво-

колісні хроніки» 
13.25 Тема дня
13.50 #ВУКРАЇНІ
14.50 Разом
15.15 Пліч - о-пліч
15.45 Х/ф «Грозовий перевал» 
18.00, 19.10  Т/с «Дірк Джентлі»
20.10 Своя земля 
20.50 #ВУКРАЇНІ 
21.20 «VoxCheck» 
21.25 Схеми. Корупція в деталях 
21.50 Розсекречена історія 
22.45 Школа доступності

 Ñóáоòа, 2 òраâíя
7.00, 8.00, 9.00  Новини 
7.05 М/с «Книга джунглів» 
7.30 Англійська абетка.Першосвіт.
7.35 М/с «Книга джунглів» 
7.55 Марійчин першоствіт 
8.05, 12.30  Пліч-о-пліч
8.30 Населена земля.
9.05 Школа доступності
9.10 Сильні
9.30 Ти і поліція 
9.35 Лайфхак українською
9.50 Загадки чернівецьких атлантів
9.55 Бук: Маршрут 
10.10 Мандруємо вдома 
10.20 UA: Фольк. Спогади 
11.10 Енеїда 
12.05 Д/ц «Двоколісні хроніки» 
13.10 Тема дня 
13.35 Суспільно-політичне ток-шоу 

«Зворотний відлік» 
15.15 Д/п «На Схід» 
16.10 Розсекречена історія 
17.05Х /ф «Павел із Тарсуса» 
18.30, 19.00  Своя земля
19.10 Діалоги
19.35 #ВУКРАЇНІ 
20.10 Х/ф  «Святий Пилип. Я ви-

бираю рай» 
22.00 Д/ф «Америка».Південно-

західна Америка: від До-
лини смерті до Великого 
каньйону

 Íедіëя, 3 òраâíя 
7.00, 8.00, 9.00   Новини 
7.05, 7.35  М/с «Книга джунглів» 
7.30 Англійська абетка.Першосвіт.
7.55 Марійчин першоствіт 
8.05 Ти і поліція 
8.10 Бук:Маршрут
8.30, 18.30  Населена земля 
9.05 Школа доступності
9.30 Недільна Свята Меса Рим-

сько-Католицької Церкви 
в Україні

10.00 Божественна Літургія у Свя-
то-Михайлівському кафе-
дральному соборі Право-
славної Церкви України 
та всеукраїнська молитва

11.30 Недільна Літургія Української 
Греко-Католицької Церкви

12.30 Енеїда 
13.30 Лайфхак українською
13.45 Д/ц «Двоколісні хроніки» 
14.10, 19.15 , 19.50   Своя земля
14.20, 19.35  #ВУКРАЇНІ 
14.50, 19.00  Сильні 
15.05 Артефакти 
15.30 Д/п «Січ»
16.05 Розсекречена історія 
17.00 Х/ф «Павел із Тарсуса» 
20.05 Х/ф «Святий Пилип. Я ви-

бираю рай» 
22.05 Сильна доля. MANSOUND
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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, 00.05, 

02.30, 05.30 Новини.
09.30, 03.40 Енеїда.
10.35 М/с «Книга джунглiв».
11.25 М/с «Чорний пiрат».
12.15, 00.30 Телепродаж.
12.45 Д/с «Це цiкаво».
13.20 Х/ф «Святий Пилип. Я ви-

бираю рай», 1 i 2 с.
17.35, 02.50 Т/с «Епоха честi».
19.20 Д/с «Чилi: Дика подорож».
20.25 Д/с «Свiт дикої природи».
21.20 Х/ф «Древо життя».
04.10 Сильна доля.
05.00 Бюджетники.

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

з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 04.40 

«ТСН».
09.25 Т/с «Родичi».
17.55 Х/ф «За двома зайцями».
20.35 «Чистоnews».
20.45 «Лiга смiху. Дайджест».
22.15 «Вечiрнiй квартал».
00.00 Х/ф «Вовк з Уолл-Стрiт».
02.55 Х/ф «Кара небесна».
05.25 «Свiтське життя».

Iíòер
03.30 Х/ф «Захар Беркут».
05.05 «Телемагазин».
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, 15.40, 23.50 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 01.40 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30, 01.20 Факти.
04.55 Т/с «Вiддiл 44».
05.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.00 Х/ф «Подарунок на Рiздво».
10.25 Х/ф «Близнюки».
12.20, 13.00 Х/ф «Великий перепо-

лох у малому Китаї».
12.45 Факти. День.
14.20 Х/ф «Острiв горлорiзiв».
16.35, 20.05 Дизель шоу.

18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
22.40 Х/ф «Хеллбой 3: Вiдродження 

Кривавої королеви».
01.50 Х/ф «Снайпер 5: Спадщина».

ÑТБ
05.15, 22.45 Т/с «Лист очiкування».
06.35 Х/ф «Мачуха».
08.55 Х/ф «Родина за хвилину».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
14.50 СуперМама.
15.25, 18.00, 19.00 Холостяк.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
12.10 Дiти проти зiрок.
14.00 Х/ф «Таксi».
15.50 Х/ф «Таксi 2».
17.20 Х/ф «Таксi 3».
19.00 Х/ф «Таксi 4».
20.50 Х/ф «Таксi 5».
22.40 Х/ф «3000 миль до Грей-

сленда».
01.00 Т/с «Київ вдень i вночi».
01.50 Служба розшуку дiтей.
01.55 Зона ночi.

Êаíаë «Óêра¿íа»
08.10 Х/ф «Пiрати Карибського 

моря: Скриня мерця».
11.10 Х/ф «Пiрати Карибського 

моря: На краю свiту».
14.30, 15.20 Х/ф «Пiрати Карибсько-

го моря: На дивних берегах».
15.00, 19.00 Сьогоднi.
17.40, 19.50 Х/ф «Пiрати Кариб-

ського моря: Мертвяки не 
розповiдають казки».

21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00, 02.00 Х/ф «Пiрати Карибсько-

го моря: Прокляття «Чорної 
перлини».

03.10 Реальна мiстика.
04.45 Зоряний шлях.

ÍТÍ
05.55 М/ф «Вiннi Пух».
06.45 М/ф «Як козаки у хокей 

грали».
07.05 М/ф «Капiтошка».
07.25, 15.20, 01.50 «Випадковий 

свiдок».
08.35 Х/ф «Москаль-чарiвник».
10.10 Т/с «Банкiршi».
12.05 Х/ф «Хiд конем».
13.40 Х/ф «Небезпечно для жит-

тя!»
17.50 Х/ф «Благочестива Марта».
20.30 Х/ф «Приборкання норов-

ливого».
22.30 Т/с «Нарко 2».
00.20 «Склад злочину».
01.10, 02.20 «Речовий доказ».
03.50 «Правда життя».
04.50 «Top Shop».

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.10, 01.30 Правда життя.

09.50, 00.20 Речовий доказ.
11.00, 13.00, 18.10 Дика природа 

Чилi.
12.00 Фестивалi планети.
14.00 Мiсця сили.
14.50, 17.20, 19.55 Секретнi 

територiї.
15.40, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.30, 21.45 Скарби з горища.
19.10 Прихована реальнiсть.
20.50 Таємницi Другої свiтової.
22.30 Планета Земля.
02.25 Бандитський Київ.

Êаíаë «2+2»
06.00, 10.45, 01.15 «Загублений свiт».
09.30 «Спецкор».
10.10 «ДжеДАI».
11.40 «Помста природи».
11.50 Х/ф «12 раундiв».
13.50 Х/ф «12 раундiв 2: Переза-

вантаження».
15.35 Х/ф «12 раундiв 3: Блокада».
17.05 Х/ф «Потрiйний форсаж: 

Токiйський дрiфт».
19.00 Х/ф «Форсаж 4».
20.55 Х/ф «Захисник».
22.30 Х/ф «Раптова смерть».
00.35 Т/с «CSI: Мiсце злочину 9».
04.20 «Цiлком таємно-2017».

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

Чемпiонат Iспанiї.
07.40, 13.05 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.05 Пандурiй - Днiпро (2013/14). 

Лiга Європи УЄФА.
09.50, 13.35 Yellow.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10, 21.30 #залишайсязФут-

болом.
11.15 Шахтар - Баварiя. 1/8 фiналу 

(2014/15). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

13.45 «Суперматч» (Славiя - Спар-
та).

14.40, 02.00 Топ-матч.
14.55 Журнал Лiги Європи.
15.25, 01.50 «Суперматчi». Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
15.50 Барселона - Реал. 1/2 

фiналу (2010/11). Золота 
колекцiя Лiги чемпiонiв.

17.35 Лiверпуль - МЮ. 1/8 фiналу 
(2015/16). Лiга Європи 
УЄФА.

19.20 Журнал «Залишайся вдома». 
Чемпiонат Iспанiї.

19.45 Карпати - Боруссiя (Д) 
(2010/11). Лiга Європи 
УЄФА.

22.45, 01.15 «Шлях до Турину».
23.25 Динамо (З) - Чорномо-

рець (2013/14). Лiга Європи 
УЄФА.

02.10 Мiлан - Ювентус (2012/13). 
Чемпiонат Iталiї.

04.00 Марiуполь - Карпати. 
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, 00.05, 

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 Недiльна Лiтургiя Української 
Греко-Католицької Церкви.

12.40, 00.30 Телепродаж.
13.10 Погода.
13.15 Х/ф «Поряд з Iсусом: Юда».
15.00 Країна пiсень.
16.00, 02.50 #ВУкраїнi.
17.00 Перша шпальта.
17.35 Т/с «Епоха честi».
19.20 Д/с «Чилi: Дика подорож».
20.25 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
21.20 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.00 Х/ф «Янгол».
03.20 Енеїда.
04.10 Сильна доля.
05.00 Бюджетники.

Êаíаë “1+1”
06.15, 07.05 «Життя вiдомих лю-

дей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.25, 01.45 «Свiт навиворiт».
09.50, 10.45 «Великi випуски з Ан-

тоном Птушкiним».
11.45 «Свiт навиворiт 11: Китай».
15.45 Х/ф «Любов з випробним 

термiном».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Музичний марафон «Ти не 

один».
22.20 Х/ф «Гуцулка Ксеня».
00.10 Х/ф «Припутнi».

Iíòер
03.25, 10.00 «Орел i решка. Чудеса 

свiту 2».
04.10, 11.00 «Орел i решка. 

Божевiльнi вихiднi».
05.05 Х/ф «Ми жили по сусiдству».
06 .15 Х/ф «Сини Велико ї 

Ведмедицi».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
12.00 «Крутiше за всiх. Краще».
14.00 Х/ф «Три мушкетери: Пiдвiски 

королеви».
16.00 Х/ф «Три мушкетери: Помста 

Мiледi».
18.00 Х/ф «Мачо на колесах».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Темнi води».
23.00 Х/ф «Дот».
00.45 «Секретнi файли нацистiв».

02.30 «Речдок».

ICTV
05.00 Скарб нацiї.
05.10 Еврика!
05.15 Факти.
05.40, 07.15 Громадянська оборона.
06.25 Теорiя змови.
08.05 Т/с «Нюхач».
11 .55 ,  13 .00  Х/ф «Остр i в 

горлорiзiв».
12.45 Факти. День.
14.35 Х/ф «Подорож до центру 

Землi».
16.05 Х/ф «Трансформери 2: Пом-

ста полеглих».
18.45 Факти тижня.
20.30 Х/ф «Трансформери 3: Тем-

ний бiк Мiсяця».
23.20 Х/ф «47 ронiнiв».
01.20 Т/с «У полi зору».
03.25 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Лист очiкування».
05.40, 09.30 Неймовiрна правда 

про зiрок.
06.35 Все буде смачно!
08.30 Т/с «Коли ми вдома».
10.45 МастерШеф. Професiонали 2.
13.10 Хата на тата.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.55 Один за всiх.
22.25 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
08.50 Ревiзор. Карантин.
09.50 Вiд пацанки до панянки.
12.10 М/ф «Бридкий я 3».
14.00 М/ф «Мiньони».
15.40 Х/ф «Гарi Поттер i в`язень 

Азкабана».
18.10 Х/ф «Гарi Поттер i кубок 

вогню».
21.00 Х/ф «Гарi Поттер i Орден 

Фенiкса».
23.40 Х/ф «Дiвчина моїх жахiв».
02.00 Зона ночi.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.40 Зоряний шлях.
08.50 Т/с «Чужi дiти».
13.10 Т/с «Слiди в минуле».
17.00 Т/с «Смак щастя», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
21.00 Т/с «Смак щастя».
23.00, 02.15 Т/с «Експрес-

вiдрядження».
01.45 Телемагазин.
03.10 Х/ф «Любов для бiдних».
04.45 Агенти справедливостi.

ÍТÍ
05.55 Х/ф «Добрi намiри».

07.20 «Слово Предстоятеля».
07.25 «Страх у твоєму домi».
10.55 Х/ф «Раз на раз не ви-

падає».
12.20 Х/ф «Невиправний брехун».

13.45 Х/ф «Нерiвний шлюб».
17.00 Х/ф «Приборкання норов-

ливого».
19.00 Х/ф «Iнтердiвчинка».
21.55 Х/ф «Прихована загроза».
23.40 Х/ф «Я, Алекс Кросс».
01.40 «Речовий доказ».

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
06.45, 01.50 Мiстична Україна.
07.35, 18.35 Правда життя.
09.35 Речовий доказ.
10.45, 00.00 Секретнi територiї.
11.35 Таємницi Другої свiтової.
13.35, 21.00 Стародавнi свiти.
16.35 Планета Земля.
17.35 Полiт над Землею.
00.50 Дика природа Чилi.
02.35 Вiйна всерединi нас.

Êаíаë «2+2»
06.00, 09.00, 05.20 «Загублений 

свiт».
07.45 «ДжеДАI».
12.40 Х/ф «Капiтан Грiм».
14.40 Х/ф «Володар морiв: На 

краю свiту».
17.05 Х/ф «Форсаж 4».
19.00 Х/ф «Kingsman: Таємна 

служба».
21.15 Х/ф «Kingsman: Золоте 

кiльце».
23.55 Т/с «Опер за викликом».
02.15 «Облом.UA».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Барселона - Севiлья (2017/18). 

Чемпiонат Iспанiї.
07.45 Журнал «Залишайся вдома». 

Чемпiонат Iспанiї.
08.15 Металiст - АЗ (2011/12). Лiга 

Європи УЄФА.
10.00, 15.40 Футбол News.
10.10, 14.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.40, 15.15, 22.50, 02.00 Yellow.
10.50, 13.50 «Нiч Лiги чемпiонiв».
12.00 Маккабi - Динамо (К) 

(2015/16). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

15.30 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

15.50 Баварiя - Боруссiя (Д) 
( 2013/14 ) .  Чемп i она т 
Нiмеччини.

17.40 Шахтар - Динамо. Чемпiонат 
України.

19.30 Словаччина - Україна. Лiга 
Нацiй УЄФА.

21.20 «Великий футбол».
23.00 «Суперматч».
00.00 Топ-матч.
00.10 Зоря - Карпати (2012/13). 

Чемпiонат України.
02.10 Лацiо - Iнтер (2012/13). 

Чемпiонат Iталiї.
04.00 Шахтар - Львiв. 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, 05.30 Новини.
09.30, 03.20 Енеїда.
10.35 М/с «Чорний пiрат».
12.15, 00.30 Телепродаж.
12.45 Д/с «Це цiкаво».
13.20 Х/ф «Донька Робiн Гуда: 

Принцеса злодiїв».
15.00 UA:Фольк.
16.00, 02.50 #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 «Спекотнi лiтнi ночi».
04.10 Сильна доля.
05.00 Бюджетники.

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

людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 Х/ф «Як украсти мiльйон».
12.30 Х/ф «За двома зайцями».
14.05 Т/с «Кухня».
19.30, 05.30 «ТСН».
20.15 «Чистоnews».
20.25 «Українськi сенсацiї».
21.30 «Вечiрнiй квартал».
23.15, 00.15 «Свiтське життя».
01.00 «Лiга смiху. Дайджест».
02.30 Х/ф «Вовк з Уолл-Стрiт».

Iíòер
03.10 «Чекай на мене. Україна».
04.45 «Телемагазин».
05.15 Х/ф «Зозуля з дипломом».
06.30 «Слово Предстоятеля».
06.35 Х/ф «Северiно».
08.00 «Шiсть соток».
09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.00 Х/ф «В небi «Нiчнi вiдьми».
12.30 Х/ф «Очiкування полков-

ника Шалигiна».
14.00 Т/с «Нi кроку назад!», 

1-6 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 «Крутiше за всiх. Краще».
22.20 Х/ф «Якби я тебе лю-

бив...».
00.20 Х/ф «Це я».
02.05 «Подробицi» - «Час».
02.35 «Шукач ковчега».

ICTV
05.15 Скарб нацiї.
05.25 Еврика!
05.30 Факти.
06.00 «На трьох».
07.25, 08.15 Перше, друге i 

компот!
09.00 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ».
12.20, 13.00 Т/с «Нюхач».
12.45 Факти. День.
17.05 Х/ф «Подорож до центру 

Землi».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Трансформери 2: 

Помста полеглих».
21.45 Х/ф «Хранителi».
00.40 Х/ф «Снайпер: Примарний 

стрiлець».
02.20 Т/с «У полi зору».

ÑТБ
05.15 Т/с «Лист очiкування».
05.40, 09.30 Неймовiрна правда 

про зiрок.
06.35 Все буде смачно!
08.30 Т/с «Коли ми вдома».
10.50 Т/с «Життя прекрасне».
15.05 Т/с «Акушерка».
19.00 МастерШеф. Професiонали 

2.
21.35 Хата на тата.
22.40 Х/ф «Родина за хвилину».
01.15 Х/ф «Мачуха».

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с «Майлз з майбут-

нього».
07.20 Вар`яти.
10.40 Хто зверху? (12+).
14.00 Х/ф «Таксi 5».
16.00 М/ф «Бридкий я 2».
17.50 М/ф «Бридкий я 3».
19.20 М/ф «Мiньони».
21.00 Х/ф «Гарi Поттер i в`язень 

Азкабана».
23 . 40  Х/ф «Пробуджуюче 

сумлiння».
01.10 Т/с «Київ вдень i вночi».
02.10 Зона ночi.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06 .40 ,  15 .00 ,  19 .00 ,  04 .50 

Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
08.40 Т/с «Сашина справа».
12.30 Т/с «Вище тiльки любов», 

1 i 2 с.
15.20 Т/с «Вище тiльки любов».
16.45 Т/с «Чужi дiти», 1 i 2 с.
21.00 Т/с «Чужi дiти».
23.10 Т/с «Свiй чужий син», 

1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Свiй чужий син».
03.10 Реальна мiстика.

ÍТÍ
05.50 Х/ф «Загадка Ендхауза».
07.40 Х/ф «Вiчний поклик».
12.00 «Легенди карного роз-

шуку».
15 . 4 5 ,  0 3 . 2 5  «Випадковий 

свiдок».
18.00 «Крутi 90-тi».

19.00, 02.50 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Раз на раз не ви-

падає».
21.00 Х/ф «Закусочна на ко-

лесах».
23.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс».
01.05 «Жорстокий спорт».
03.55 «Речовий доказ».
04.55 «Top Shop».

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
06.45, 01.50 Мiстична Україна.
07.40, 18.20 Правда життя.
09.40 Речовий доказ.
10.50, 00.00 Секретнi територiї.
11.40 Земля 2050.
13.20, 21.00 Стародавнi свiти.
16.20 Планета Земля.
00.50 Дика природа Чилi.
02.35 Таємницi кримiнального 

свiту.

Êаíаë «2+2»
06.00, 08.55 «Загублений свiт».
07.35 «ДжеДАI».
13.40 Х/ф «Мiсiя на Марс».
15.40 Х/ф «Прибулець».
17.15 Х/ф «Парк Юрського 

перiоду 3».
19.00 Х/ф «Свiт  Юрського 

перiоду».
21.10 Х/ф «Придорожнiй за-

клад».
23.15 Х/ф «Геймер».
0 0 . 4 5  « Т а є м н и ц i  в е л и к и х 

українцiв. Симон Петлюра».
01.50 «Облом.UA».
04.20 «Цiлком таємно-2017».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 08.45 Топ-матч.
06 .10 Атлет iк  -  Барселона 

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

08.15, 22.00 «Бундеслiга weekly». 
Чемпiонат Нiмеччини.

09.00 #залишайсязФутболом.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10 «Суперматч».
11.10, 21.50 Yellow.
11.20, 14.40 «Нiч Лiги чемпiонiв».
12 .50  Динамо (К )  -  Порту 

(2015/16). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

15.50 Боруссiя (Д) - Баварiя 
( 2 013/14 ) .  Ч емп i о на т 
Нiмеччини.

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

19.30 Україна - Чехiя. Лiга Нацiй 
УЄФА.

21.20 Журнал «Залишайся вдо-
ма». Чемпiонат Iспанiї.

22.45 Арсенал - Баварiя. 1/8 
фiналу (2012/13). Золота 
колекцiя Лiги чемпiонiв.

00.30 Таврiя - Карпати (2012/13). 
Чемпiонат України.

02.10 Iнтер - Наполi (2012/13). 
Чемпiонат Iталiї.

04.00 Львiв - Ворскла. Чемпiонат 
України.

П’яòíиця

Íедіëя

Ñóáоòа1 травня

3 травня

2 травня
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Корінь імбиру для 
саджання повинен 
бути свіжий з 

блискучою і гладкою 
шкіркою, не повинен 
бути переморожений 
або надто сухий. На 
придатному корені для 
висаджування повинно 
бути видно бруньки або 
очка, як у картоплі.

При виборі горщика звер-
ніть увагу, щоб він був з широ-
ким дном, оскільки корінь рос-
лини розростається в ширину. 
Імбир чудово росте в родючо-
му ґрунті з гарним дренажем. 
Можна змішати садову землю 
з рівною кількістю добре пере-
гнилого компосту.  

Можна саджати імбир і у від-
критий ґрунт. Обрати півтінь 
або місце, де сонце буває тільки 
вранці, а також подалі від круп-
них коренів. Ділянка повинна 
бути захищеною від вітру й зво-
ложеною, але не болотистою. 
Якщо ваш імбир ще не проріс, 

то температура ґрунту повинна 
бути теплою, в ідеалі 22-25°С.

ПІДГОТОВКА КОРЕНЯ ІМБИРУ. 
Для пробудження бруньок необ-
хідно помістити корінь імбиру в 
теплу воду на ніч. Якщо буде по-
саджений не весь корінь, а лише 
його частина з пробудженими 
бруньками, то обробіть місце 
зрізу слабким розчином мар-
ганцівки (для профілактики 
грибкових захворювань).

На шар дренажу висипаємо 
до 10 см ґрунту, ставимо корі-
нець горизонтально брунька-
ми догори і засипаємо 3 см ша-
ром ґрунту, добре поливаємо 
теплою водою. Перші пагони 
імбиру з'являться вже через 
3-4 тижні. У кімнатних умовах 
горщик ставимо в прохолодне і 
сухе місце, при температурі не 
більше 17 градусів.

Якщо правильно доглядати 
за імбиром, то можна дочекати-
ся цвітіння. Імбир любить тепло 
і вологу, нашим основним за-
вданням для вирощування якіс-

ного коріння є забезпечення 
частого поливу, тепла і достат-
ньої вологості повітря. Незва-
жаючи на те, що імбир росли-
на світлолюбна, прямі сонячні 
промені можуть бути для нього 
небезпечні, тому найкращим 
місцем є яскраве розсіяне світло 
або півтінь.Поливати потрібно 
часто і потроху. Щоб вода не за-
стоювалася, а коріння не гнило, 
акуратно спушуйте ґрунт після 
кожного поливу. Пересушуван-
ня ґрунту призведе до загибелі 
молодого кореня імбиру. Воло-
гість повітря повинна бути ви-
сокою, тому обприскувати рос-
лину потрібно 2 рази на день. 

 Після цвітіння, коли повніс-
тю висохнуть листя і стебла, 
кореневища витягують, очища-
ють від землі, стебел, дрібних 
корінців. Урожай молодого ім-
биру можна збирати через 3-4 
місяці після висадження, при 
цьому найкраще використо-
вувати його для маринування. 
Частину кореня залишіть для 
подальшого розмноження. 

Щоб виростити в домашніх умовах імбир, нам 
потрібні корінь імбиру, ґрунт і горщик. Найкращий час 

для висаджування імбиру у горщик - це зима і весна.

❶ Хоча насіння огірків здатне зберігатися в сприятливих умо-
вах до десяти років, однак краще проростають три- або чотирирічні. 

❷ Гібридні сорти F1 також не характеризуються достатньою 
ефективністю. Краще купувати насіння у продавців, які гарно себе 
зарекомендували.

❸ Для знезараження насіння треба витримати в розчині мар-
ганцівки, а потім промити.

❹ Насіння швидше проросте, якщо загорнути його у вологу 
серветку на кілька днів при температурі 25-28.

❺ Огірки - любителі родючих ґрунтів з високим вмістом азоту, 
фосфору і калію. Вони чудово проявляють себе, якщо їх висадити на 
грядку, рясно заправлену гноєм або компостом.

❻ Огірки - дуже теплолюбна, субтропічна культура. Щоб насін-
ня добре і швидко зійшло, потрібна температура ґрунту не нижче 
15 градусів.

❼ Огірки сіють на глибину в 1,5-2 см, нижнім загостреним кін-
чиком запихаємо насіння в грунт.. Ширина міжрядь близько метра, 
а між рослинами у ряді  повинно бути 15-30 сантиметрів.

❽ Огірки погано ростуть на кислих грунтах. Розкислити їх і 
довести до нейтрального рівня кислотності можна за допомогою 
вапна або доломітового борошна.

❾ Є один «секретний» прийом пророщування насіння огірків 
для раннього врожаю: перед посадкою обдати його дуже гарячою 
водою, щільно закрити ємність з насінням кришкою і укутати її, щоб 
тепло зберігалося якомога довше. Або ж обдати окропом землю, при-
значену для пророщування, швидко посадити туди насіння, накрити і 
також постаратися зберегти тепло. Такий прийом знезаражує насіння 
і сприяє швидшому проростанню.

❿ Поряд на відстані 30-50 см від ряду огірків варто посіяти ку-
курудзу – на відстані 1 метр рослина від рослини. Високі рослини за-
хищають їх від прямих сонячних променів, вітру, низьких температур. 

10 СЕКРЕТІВ 
ГАРНОГО ВРОЖАЮ 

ОГІРКІВ
Отже, вам знадобиться:  

бочка або будь-яка інша глибока 
ємність, 2 кілограми дерев’яного 

попелу, 3 літри молочної сироватки, 1 
кг звичайних дріжджів, 1,5 кілограма 
свіжої кропиви з городу. 

ПРОЦЕС ПРИГОТУВАННЯ
❶ Візьміть бочку (на 80-100 л). Всипте в неї 

попіл, додайте 3 літри молочної сироватки, 1 кг 
дріжджів і 1 відро зеленої кропиви. Якщо підхо-
дящої тари в господарстві не знайдеться, розді-
літь інгредієнти пропорційно у ті ємності, у яких 
будете готувити добриво.

❷ Заповніть бочку теплою водою приблиз-
но на 3/4 і дайте постояти два тижні, періодич-
но перемішуючи розчин. Можна накрити бочку 
з майбутньою підгодівлею кришкою, але занад-
то щільно закривати її не потрібно. Під впливом 
дріжджів у цей час буде відбуватися фермента-
ція й бажано, щоб зайві гази вивітрювалися.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
1 літр отриманого органічного добрива роз-

вести в 10 літрах води. Якщо підгодівлі потріб-
но менше або більше, співвідношення концен-
трованого настою й води завжди повинне бути 
1 до 10. Готовим розчином підгодовуйте росли-
ни під корінь один раз кожні 7-10 днів. Достат-
ньо 1 літра підгодівлі на 1 кущ томатів.

Перевага цього органічного добрива в тому, 
що його компоненти поєднують у собі масу ко-
рисних речовин, фактично доповнюючи один 
одного. В одній кропиві містяться калій, магній, 
кальцій і цілий набір вітамінів, які дадуть тома-
там відмінний заряд енергії для росту й плодо-
носіння. Попіл й дріжджі доповнять живильний 
раціон кущиків мікро- і макроелементами, на-
явними в їхньому складі.

Приготована за цим рецептом органічна 
підгодівля буде корисна не тільки для томатів, 
але також і для огірків, перцю, капусти й інших 
овочів, за винятком цибулі, часнику й бобових. 

Починати підгодівлю рекомендується через 
пару тижнів після висадження розсади у від-
критий ґрунт.

Оригінальне добриво 
ДЛЯ ПОМІДОРІВ

Щоб одержати багатий урожай помідорів, 
потрібно покращувати родючість ґрунту кілька разів 

протягом дачного сезону. Пропонуємо зробити для цієї цілі 
просте органічне добриво. Складові без особливих зусиль 

знайдуться в будь-якому господарстві, а ефект 
від такої підгодівлі буде просто чарівний!

ІМБИР можна 
вирощувати вдома

Квасоля й інші 
бобові (горох, соя) 
збагачують ґрунт 

азотом, засвоюючи його 
безпосередньо з повітря 
за допомогою бактерій, 
що є на кореневих 
бульбах. Квасолею 
корисно обсаджувати 
інші культури рослин 
- вона допомагає 
позбутися від лугового 
метелика.

ЛЮПИН багаторічний теж 
збагачує ґрунт азотом. Його 
зелені частини зрізують і за-
копують навколо малини. Піс-
ля збору врожаю кущі люпину 
зрізають трохи нижче рівня 
ґрунту і спалюють. Грунт після 
цього мульчують сухим тор-
фом. Малина після цього добре 
зимує і рано плодоносить.

МАЛИНА захищає яблуню від 
парші, а яблуня малину - від 
сірої гнилі. Малина хороший 
сусід для багатьох рослин, але 
вона інтенсивно освоює нові 
(чужі) території. Обмежте її в 
площі, прикопавши по краях 
посадки парканчик (на глибину 

не менше 50 см) з шиферу або 
іншого матеріалу. Своєрідним 
зеленим шлагбаумом для мали-
ни може стати висаджений по-
руч щавель шириною до 50 см 
(не менше трьох рядків).

АМАРАНТ (на фото) і кмин 
- покращують фізичні власти-
вості (структуру) ґрунту і під-
вищують доступність в ньому 
поживних елементів.

БАЗИЛІК, ОГІРКОВА ТРАВА, 
ПОМІДОРИ, ШПИНАТ виробля-
ють біологічно активну речови-
ну сапонін, що сприяє інтенсив-
ному росту і розвитку рослин.

Кореневі виділення ГІРЧИЦІ 
стимулюють ріст гороху. Це яви-
ще називають взаємодопомогою 
між рослинами, на ньому засно-
ваний спосіб змішаних посівів.

Кореневі виділення БУРЯКА 
оздоровче впливають на інші 
рослини.

КВАСОЛЯ ТА КМИН 
покращують ґрунт
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Трамп тимчасово заборонить 
імміграцію до США 

Президент США Дональд Трамп за-
явив, що розпорядився припинити 
видачу віз для іммігрантів. Про це він 
написав у своєму Twitter. Трамп зазначив, 
що рішення буде тимчасовим - у зв’язку 
з епідемією коронавірусу в Штатах і світі. 
«Через напад з боку невидимого ворога, 
а також виходячи з потреби захистити 
робочі місця для наших американських 
громадян, я підпишу виконавчий указ 
про тимчасове припинення імміграції до 
США», - зазначив він.

Польща продовжила легальне 
перебування українцям

Польський уряд продовжив легаль-
не перебування українцям, які перебу-
вають в країні за біометричними пас-
портами, термін дії яких закінчився з 
моменту оголошення Польщею стану 
епідемії. Про це повідомив аналітичний 
центр компанії з міжнародного працевла-
штування Gremi Personal (Польща). Від’їзд 
100 тисяч українців через пандемію коро-
навірусу викликав кризу в Польщі, пише 
Financial Times. Тамтешні підприємства зі-
ткнулися з гострою нестачею робочих рук. 
Українці є найбільш значущою групою на 
ринку праці в Польщі, торік в країні було 
видано півтора мільйона короткостро-
кових робочих віз та дозволів на роботу 
для наших співвітчизників. Це набагато 
більше, ніж для громадян будь-якої іншої 
країни. Ці робітники допомогли покрити 
величезну нестачу робочої сили на поль-
ських фабриках, будівництвах, фермах, у 
готелях, ресторанах і супермаркетах. А те-
пер їх нема кому замінити.

Авіаквитки 
зростуть в ціні удвічі

Вартість авіаквитків може збільши-
тись удвічі після зняття карантину і 
суворих обмежень щодо пересування 
туристів між країнами. Авіаперевізни-
кам, швидше за все, не дозволять повністю 
заповнювати літаки, оскільки пасажирам 
ще якийсь час доведеться дотримуватися 
принципів соціального дистанціювання, 
пише британська газета The Telegraph. Екс-
перти стверджують: щоб зберегти необ-
хідну дистанцію під час польоту, частина 
крісел в авіалайнерах повинні залишати-
ся порожніми. Тож перевізники зможуть 
продати лише половину квитків на рейс. 
Це може збільшити витрати компаній до 
100%, порівняно з періодом до спалаху 
коронавірусу. І це вдарить по гаманцю па-
сажирів. Після зняття всіх обмежень, ймо-
вірно, авіакомпанії зіткнуться з шаленим 
попитом, а пасажири - зі зростанням цін. 
Прогнозують: на максимальні ціни варто 
очікувати в останні місяці року.

Бізнес з Китаєм 
не буде таким, як раніше

Великобританія переконана: спалах 
пандемії коронавірусу, який пішов з 
Китаю, вплине на ділові стосунки між 
країнами. Міністр закордонних справ 
Домінік Рааб наполягає, аби китай-
ський уряд відповів на низку питань, 
пов’язаних з пандемією. Рааб підкрес-
лив, що Китай повинен розповісти про 
походження коронавірусу, а також, чому 
поширення COVID-19 ніхто не зупинив, 
передає Daily Mail. Британський міністр 
закордонних справ зауважив, що співпра-
ця між країнами не буде такою, як раніше: 
«Немає ніяких сумнівів у тому, що у нас 
не може бути бізнесу, як зазвичай, після 
цієї кризи, і ми повинні будемо поставити 
важкі питання про те, як це сталося і чому 
ми не могли зупинити це раніше». Німеч-
чина, Франція та США також закликали 
Китай до прозорості щодо коронавірусу. 
Про перші випадки зараження COVID-19 
в Китаї було відомо ще в листопаді 2019 
року. Але китайський уряд спробував 
приховати спалах. А лікарів і блогерів, які 
про це писали, заарештовували за поши-
рення чуток. 
Під час карантину в ЄС рекордно 

зріс попит на готівку
За останніми даними Європейського 

центробанку, під час карантину в Єв-
ропі рекордно зріс попит на готівкові 
євро. У квітні в обігу в єврозоні перебу-
вало 1,327 трлн. євроготівки. Це на 41,2 
млрд. євро більше, ніж місяцем раніше, 
коли в Європі на початку березня поча-
ли масово вводити карантинні заходи. 
За підрахунками Financial Times, це ста-
ло рекордним приростом обороту готів-
кових євро з моменту фінансової кризи 
2008 року. Зростання обігу готівки зрос-
ло, незважаючи на рекомендації лікарів, 
обмежувати під час епідемії COVID-19 
поводження з паперовими грошима, на 
яких може перебувати коронавірус. Зрос-
тання популярності готівки може бути 
пов’язане з тим, що люди знімають біль-
ше грошей з банкоматів, формуючи по-
душку безпеки на «чорний день». 

Світу загрожує дефіцит кави
Поширення коронавірусу в країнах 

Латинської Америки, крім загрози 
для здоров’я людей, створило загрозу 
для економіки та поціновувачів кави: 
у світі може виникнути дефіцит цього 
продукту. Дві третини світового збору 
зерен арабіки припадають на Колум-
бію, Бразилію та Перу, пише Bloomberg. 
Поширення коронавірусу в цих країнах 
із цілої низки причин (закриття банків, 
зменшення робочого часу, ускладнене 
пересування між державами та регіо-
нами, страх інфікування) спровокувало 
дефіцит робочих рук для збору врожаю. 
І якщо в Бразилії значна частина цього 
процесу механізована, то в Колумбії та 
Перу - ні: там каву частіше збирають 
вручну. Поки немає людей, які б хотіли 
найматися на цю роботу. Запаси кави 
виснажилися, адже пандемія виклика-
ла хвилю панічних закупівель. Тож не-
вдовзі у світі можна очікувати дефіцит 
цього продукту, якщо в 
Латинській Америці не 
розв’яжуть проблему з 
нестачею робочих рук.

Судді обурені, що їм врізали 
зарплату до 47 тисяч

Верховна Рада ухвалила зміни до 
держбюджету, скоротивши суму зарп-
лат чиновників та суддів до 10 міні-
мальних зарплат. Ці скорочення діяти-
муть лише на період карантину, однак 
служителів Феміди це неабияк обурило, 
і вони назвали таке рішення неконститу-
ційним. Вища рада правосуддя заявила, 
що зменшення виплат суддям порушує 
конституційні гарантії незалежності 
суддів і судової влади загалом, пише 24 
канал. Поки платня суддям складатиме 
47 тисяч, мінімальна зарплата в Україні - 
4723 гривні. При цьому, чимало українців 
узагалі втратили роботу.

Коли відбудеться ЗНО-2020 
Зовнішнє незалежне оцінювання 

у 2020 році відбудеться за будь-яких 
обставин, попри те, що карантин вніс 
зміни у освітній процес. Про це повідо-
мив заступник міністра освіти і науки 
Єгор Стадний, пише ICTV. За його слова-
ми, якщо карантин в Україні закінчиться 
до початку червня, то основна сесія ЗНО-
2020 відбудеться у період між 25 червня і 
17 липня. Якщо ж триватиме до початку 
серпня, то основна сесія тестування буде 
з 17 серпня до 4 вересня. Єгор Стадний 
також зазначив, що в умовах епідемії 
проведення ЗНО набагатоф безпечніше, 
ніж вступні іспити. Також Єгор Стадний 
дав кілька порад абітурієнтам. Зокрема, 
вступникам варто продовжувати готува-
тися до ЗНО та обрати якісну програму і 
університет.

Чому не вдасться втримати 
заробітчан удома

Україна не зможе втримати трудових 
мігрантів, які повернулися додому че-
рез карантин у Європі. Для цього немає 
державних програм підтримки заробіт-
чан, як це роблять у Польщі, Румунії та в 
інших країнах. «Припускають, що частина 
заробітчан, які повернулися, піде працю-
вати в агросектор. Наприклад, сезонна 
робота - збирати ягоди. Однак, щоб за-
охотити людей, роботодавці змушені самі 
вигадувати локальні програми й фінан-
сувати їх із власної кишені», - сказала HR-
експерт rоbota.ua Тетяна Пашкіна, передає 
agroportal.ua. І додала: поки заробітчани 
не поспішають звертатися до центрів за-
йнятості. Дехто чекає відкриття кордонів, 
аби повернутися на роботу в Європу. 

Зерна в цьому році 
зберуть менше

Україна цьогоріч отримає на 5,1% 
менший урожай рослинницької про-
дукції, ніж торік. Урожайність зерно-
вих упаде на 10%. «Україна має запас 
міцності щодо переважної більшості 
сільгоспкультур. Таке зменшення не буде 
критичним. Водночас, через скорочення 
врожаю прогнозують зменшення обся-

гів експорту пшениці, кукурудзи, ячміню, 
соняшника, ріпаку», - каже директор На-
ціонального наукового центру «Інститут 
аграрної економіки» Юрій Лупенко, пе-
редає Укрінформ. Так, цьогоріч урожай 
пшениці прогнозують на рівні 25,6 млн. 
тонн. Це менше, порівняно з минулим ро-
ком, але більше, ніж отримали у 2018-у. 
Тоді мали 24,6 млн. тонн.

Учителі не отримають 
обіцяної 21 тисячі

Молоді вчителі цього року не отри-
мають додаткових виплат. Йдеться 
про одноразову допомогу в розмірі 21 
тисячі гривень. Про це повідомили в 
Комітеті Верховної ради з питань освіти, 
науки та інновацій. Гроші мали отрима-
ти майже 74 тисячі педагогів, які мають 
менше, ніж 10 років стажу. Однак, через 
пандемію коронавірусу ця програма була 
зрізана повністю, її обіцяють повернути 
після карантину. 

За рік ціни на комуналку 
зростуть на 10%

У квітні цього року експерти не про-
гнозують зростання цін на комунальні 
платежі для населення. Проте, станом 
на квітень 2021-го передбачається зрос-
тання на 10%. Такі дані містяться в кон-
сенсус-прогнозі «Україна у 2020-2021 ро-
ках: наслідки пандемії», оприлюдненому 
на сайті Мінекономіки. Тобто, наступно-
го року, ймовірно, для населення зросте 
вартість газу, гарячої води, опалення та 
електроенергії.

У корупціонерів конфіскували 
аж... 14 тисяч гривень

За перші три місяці цього року до 
держбюджету надійшло 14 тис. грн. 
від реалізації майна, а також коштів, 
конфіскованих за вчинення корупцій-
них та пов’язаних із корупцією право-
порушень. Про це повідомляє голова 
експертної організації StateWatch Гліб 
Канєвський із посиланням на лист Дер-
жавної казначейської служби, пише Еко-
номічна правда. Від реалізації майна й 
надходження національної та іноземної 
валюти, конфіскованих за рішенням суду 
за вчинення корупційного та пов’язаного 
з корупцією правопорушення, до держ-
бюджету надійшло 950 грн. Сума кон-
фіскованих коштів та коштів, отриманих 
від реалізації майна, конфіскованого за 
рішенням суду за вчинення корупційного 
та пов’язаного з корупцією правопору-
шення, склала 13,3 тис. грн. Таким чином 
протягом січня - березня в корупціонерів 
конфіскували трохи більше 14 тис грн. 

Перепису населення 
у 2021 році, мабуть, не буде

Всеукраїнський перепис населення у 
2021 році, швидше за все, не проводи-
тимуть. На його підготовку не вистачає 
часу, а на проведення – грошей. На підго-
товку перепису потрібен приблизно 1 рік 
і 3 місяці. Про це повідомив міністр Каб-
міну Олег Немчінов в інтерв’ю Інтерфакс-
Україна. «Перепис - дороге задоволення. 
Вартує 5,8 мільярдів гривень. І це процес, 
який потрібно запускати заздалегідь. 
Якби ми хотіли провести перепис у 2021 
році, то в березні 2020-го мали б розпо-
чати підготовку», - зазначив Немчінов. 
Перший і останній а часів незалежності 
перепис населення проводився ще у 2001 
році. Тоді в Україні нарахували 48 мільйо-
нів 457 тисяч населення. Згодом перепис 
планували на 2012 рік. Його було перене-
сено за браком фінансування.

Україна Світ
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ГОРОСКОП З 22 по 28 квітня
ОВЕН 

Найпростіше буде тим, чиє внутрішнє 
занепокоєння матиме виражений харак-
тер. Ви зможете забути про тривогу і за-
йнятися справами.

ТЕЛЕЦЬ 
Незабаром ви знатимете, чого хочете і 

як цього досягти. Стан очікування пере-
йде у стан дій.

БЛИЗНЮКИ 
Від вас вимагатимуть граничної зосе-

редженості, ретельно перевіряйте фінан-
сові документи.

РАК 
Необережність може призвести до ри-

зиків, необхідно відмовитися від звички 
спочатку робити, потім думати.

ЛЕВ 
Зараз чудовий період для перезаван-

таження. Займіться тим, що вам справді 
приносить задоволення, і отримаєте чу-
дові результати.

ДІВА 
У вас попереду непростий період в осо-

бистому житті. Доведеться шукати комп-
ромісні рішення.

ТЕРЕЗИ 
Останнім часом ви зверталися по допо-

могу до впливових людей, але настав час 
діяти самостійно.

СКОРПІОН 
Щоб вийти зі скрутного становища, до-

ведеться знайти додаткову роботу і звер-
нутися по допомогу до друзів.

СТРІЛЕЦЬ 
Ви не звикли до тотальної безвиході, а 

обхідні шляхи вам незнайомі.  Виправити 
ситуацію допоможуть друзі.

КОЗЕРІГ 
Ситуація покращиться, зникне напруга. 

Бізнес, навчання, побутові справи - все 
виявиться на підйомі.

ВОДОЛІЙ 
На роботі виникли проблеми. Головне - 

не ховатися від них у надії перечекати, а 
шукати вихід.

РИБИ 
Ви навчилися уникати проблем майже 

на автоматі. Достатньо визначитися, в 
якому напрямку робити наступний крок.

Вітаємо!
Директора 

Почаївського 
психоневрологічного 
будинку-інтернату, 

заслуженого 
працівника соціальної 

сфери України 
Василя Антоновича Миська 

з Днем народження!
Хай доля дарує щирі хвилини
 І в колективі, і в колі родини! 
Нехай обминають печалі й тривоги, 
Хай стеляться довгі і легкі дороги!
 Міцного здоров’я з роси і води,
 Завзяття і настрій хай будуть завжди! 
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаємо всього, чого тільки треба. 
Хай Бог посилає надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро! 
А ще побажаємо Вам наостанок:
Хай буде яскравим кожнісінький ранок!

З повагою і вдячністю за гарну, 
плідну співпрацю – колектив 

газети «Наш ДЕНЬ».

Вітаємо!
Інженера ТОВ 

«Славутич» 
Юрія 

Бориславовича 
Довгаля

із 35-річчям!
35 – це зовсім небагато,
Це чудове і радісне свято.
То ж бажаєм щастя й долі,
Неба синього, квітів у полі.
Здоров’я, любові, краси,
Пісень солов’їних, живої роси.
Нехай Господь Вас скрізь боронить
Від невзаємності і зла,
Нехай юнацька безтурботність
Не сходить з Вашого чола!
Нехай ніколи не міліє
Душі бездонне джерело!
Хай в ньому родяться надії
І в серці множиться тепло!

З повагою – працівники 
тракторної бригади ТОВ 

«Славутич» Збаразького району.

Вітаємо!
Дорогу донечку, кохану 
дружину, наймилішу 

сестричку
Оксану 

Анатоліївну 
Лукащук

з с. Бодаки Збаразького району
із 45-річчям!

Наша люба Оксанко, вітаєм із святом,
Хай буде у Тебе здоров’я багато,
Затишку, достатку і світлої долі,
Не знати хвороб, ні смутку чи болю.
Хай до Тебе часто щастя прилітає,
І Тебе й родину Бог благословляє!
Хай духмяні квіти долю прикрашають,
І хороші друзі в гості заглядають.
В роботі бажаєм удачі й терпіння,
У справах щоденних - вічного горіння!
Нехай обминають невдачі і грози,
І тільки від сміху з’являються сльози! 
Статків усяких, хліб і до хліба
Господь хай дарує на многії літа!

З любов’ю і повагою - мама Галина, 
чоловік Сергій, сестра Люба із сім’єю, 

сестра Марійка із сім’єю. 

Вітаємо!
Колектив Козівського 
районного сектору та 

18 державної пожежно-
рятувальної частини 

вітає своїх працівників – 
іменинників квітня

Мар’яна Михайловича 
Конопацького 
та Катерину 

Мирославівну Коздрінь
з Днем народження!

Скільки років Вам не питаєм,
Хай зозуля рахує в гаю,

Ми із тими літами вітаєм,
Що постукали в душу.

Те бажаєм, що щастям 
звуть люди,

Хай усмішка не сходить 
із Ваших облич,

Хай життя Ваше піснею буде,
А цій пісні не буде кінця.

Доброго сина, 
люблячого татуся, 
дбайливого дідуся, 

веселого свата
 Григорія 

Філімоновича 
Чекалюка

 з Вікнин Збаразького району 
з Днем народження!

З Днем народження вітаєм!
І від нас усіх бажаєм:
Миру, затишку й любові,
Щоб Господь дав щастя й долі.
Щоб було у Твоїй хаті
Сміху й радості багато.
Хай у справах таланить
Завжди і у всім щастить!
Янгол поруч хай літає,
Від біди оберігає.
Вік прожити - не старіти,
Лиш душею молодіти.
Нехай Бог в опіці має,
Міцне здоров’я посилає!

З повагою і любов’ю – тато Філімон 
з сім’єю, діти Іван, Оксана і Михайло з 

сім’ями, свахи Марія та Ольга з сім’ями, 
вся велика родина. 

Від щирого серця Тебе ми вітаєм!
Добра і достатку у день Твій бажаєм:
Хай мрії збуваються знову і знову,
Щоденної радості, щастя й любові.
І звісно, здоров’я - на довгі роки, 
Щоб вік не давався ніколи взнаки.
Щоб поруч були тільки друзі надійні...
Усього, що хочеш - бажаєм подвійно!
Щоб горе і смуток Твій дім обминали,
Щоб сонечко ясне Тобі завжди сіяло.
І тільки все добре 

в житті щоб велося,
Хай збудеться те, що іще не збулося!
А Матінка Божа, Цариця Свята, 
Дарує многії-многії літа!

Вітаємо!
Дорогу сестру, люблячу 

тьотю
Ольгу Володимирівну 

Дідик
з с. Великі Вікнини 

Збаразького району
з 45-річчям!

Твій ювілей - не тільки Твоє свято,
Радіють всі - і рідні, й друзі теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості - без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом,
Хай буде вірних друзів в ній багато,
І щастя долі огорта крилом!
А весни будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам,
Нехай здійсниться те, що не збулося,
І добре серце не підкориться рокам!

З повагою - сестра Оксана з чоловіком Іваном, 
племінниці Світлана з чоловіком Романом і 

донечкою Златочкою, племінниці Іванна і Софія.  

 Вітаємо!
Колектив 

Великовікнинської 
сільської ради вітає 

Ольгу 
Володимирівну 

Дідик
 із 45-річчям!

 У цей святковий, у весняний час
 Прийміть вітання найкращі від нас.
 Здоров’я хай буде міцним, як граніт, 

І щастя крокує із Вами сто літ!
 Хай сонце зігріє прийдешні літа, 

Хай ніжна усмішка осяє уста.
 Хай горе обходить завжди стороною, 

А радість приходить 
і ллється рікою.

 Хай легко працюється, гарно живеться,
 Все множиться, вміється і удається!

 Хай Матінка Божа, Цариця Свята, 
Дарує багаті і многі літа! 

Вітаємо!
Доброго чоловіка, турботливого 

татуся
Володимира Гаврилюка 
з Вікнин Збаразького району

з Днем народження!
 Прийми від нас вітання щирі, 
Бажаєм здоров’я, щастя і миру, 
Хай буде цей день незабутньо прекрас-
ним, 
А небо завжди - чистим і ясним. 
Хай сонечко сяє промінням ласкавим, 
Життя буде довгим і дуже яскравим, 
Щоб було у ньому багато любові, 
Щоб зустрічі були веселі й чудові.
 Щоб всі шанували Тебе і любили, 
Щоб очі від щастя, як зорі горіли.
 Хай скрізь буде лад: і в роботі, й в сім’ї,
І радість на серці, хліб-мед - на столі.
З любов’ю і повагою – дружина Раїса,    

доньки Наталя і Світлана. 

Вітаємо!
Хорошу, щиру людину

Володимира Гаврилюка
з Вікнин на Збаражчині 

З Днем народження!
 Нехай летять собі літа,

Нам зупинити їх не вдасться,
Хай буде істинна 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!

 То ж зичим здоров’я багато-бага-
то, 

Хай щастя і мир залишаються в хаті 
Легкою хай буде життєва дорога,

 Опіка і ласка від Господа Бога. 
З повагою - 

Марія та Василь Коляди.

Люба наша дівчинко,
нехай для Тебе сонце світить 
І квіти ніжності цвітуть, 
Хай у добрі, достатку й мирі 
Усі роки Твої пройдуть. 
Бажаєм успіхів в навчанні, 
І перемог в усіх змаганнях,
 Здоров’я міцного, подій лиш гарних,
 Багато світлих днів безхмарних. 
Нехай Тебе підтримують батьки, 
І поруч будуть вірні, щирі друзі. 
Перемагай усі свої страхи, 
Життя хай буде в кольорових смугах! 

З любов’ю – тато Руслан, мама Оксана, братики Андрій 
і Олексій, дідусь Григорій, бабуся Ольга, бабуся Марія з сім’єю, 

прадідусь Філімон, прабабуся Надія і вся велика родина.  

Вітаємо!
Добру, милу, ніжну, енергійну, 

дорогу нашу
Тетяну Гушпет 

з Вікнин на Збаражчині
з Днем народження! 

З найкращими побажаннями – друзі Василь, Славік, Іван. 

Вітаємо!
Доброго, щирого друга, 
гарну, порядну людину
Григорія Івановича 

Пелешка 
з села Цеценівка 

Шумського району
З Днем народження!

Вітаємо!
Чудову дружину і найкращу 

матусю
Ольгу Володимирівну 

Дідик
із с. Великі Вікнини на 

Збаражчині
із 45-річчям!

 Роки відлітають 
лелеками в вирій,

У далі безкраї – за обрій летять,
А Тобі, наша рідна, на ниві життєвій

Сьогодні від роду уже 45!
Низький уклін Тобі, люба матусю,

Здоров’я міцного з роси і води!
Нехай Твої лагідні руки

Тепло і любов нам дарують завжди!
Удачі й миру зичим в цю годину,

Надії, сонця, радості, добра,
Хай Бог благословить усю родину,

Тобі ж дарує многії літа!
З повагою і любов’ю - 

чоловік Василь, дочки Ірина і 
Марічка, син Андрій. 


