
29 квітня - хмарно з прояс-
ненням, можливий дощ, темпе-
ратура повітря вночі 5-7, вдень 
20-21 градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.58, захід - 20.33. 

30 квітня - хмарно з прояс-
ненням, можливий дощ, тем-
пература повітря вночі 9-10, 
вдень 15-18 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.56, захід - 20.34. 

1 травня - хмарно з прояс-
ненням, можливий дощ, темпе-
ратура повітря вночі 7-8, вдень 
14-18 градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.55, захід - 20.35. 

2 травня - хмарно з прояс-
нення, можливий невеликий 
дощ, температура повітря вно-
чі 9-10, вдень 14-16 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.53, захід 
- 20.37. 

3 травня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 7-8, вдень 14-
17 градусів тепла. Схід сонця 

- 5.51, захід - 20.39. 
4 травня - хмарно, можли-

вий дощ, температура повітря 
вночі 7-8, вдень 13-15 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.49, захід - 
20.40. 

5 травня - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вночі 
5-6, вдень 14-15 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.48, захід - 20.42. 

Ñó÷àñí³ ³ííîâàö³éí³ òåõíîëîã³¿

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60 
+38 (098) 37 000 60

Ïîãîäà 
â Òåðíîïîë³

é îáëàñò³

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

ДЕНЬНаш
№16 (352) / 29 квітня-5 травня 2020 р.

www.nday.te.ua

Æèòòºâ³ ³ñòîð³¿ 
ó “Ñ³ìåéíîìó ãí³çäå÷êó”

6-7 
стор.

 Фото Івана ПШОНЯКА. 

Українці на карантині вже сьомий тиждень, тим 
часом добігає завершення навчальний рік. Окрім 
уроків онлайн, цьогоріч школярів, схоже, очікують 

і останні дзвоники в інтернет-режимі. Через коронавірус 
зовсім скасували випускні вечори у Тернополі, зокрема і 
традиційний парад випускників. 

- Навчальний рік завершиться дистанційно 29 травня, - розповіла 
начальник міського управління освіти і науки Ольга Похиляк. - Свято 
останнього дзвоника проводитися не буде, але запропоновано керів-
никам навчальних закладів, щоб вони провели його в онлайн-режи-
мі. Випускних вечорів у школах не буде. Щодо оцінювання учнів, його 
можна здійснювати в режимі дистанційного навчання, в синхронному 
режимі, якщо є технічні умови і зворотній зв'язок між вчителем і уч-
нями. Інший варіант – дитина працює індивідуально, опрацьовуючи 
матеріал.

Міністерство освіти і науки в своєму рекомендаційному листі ра-
дило керівникам усіх українських шкіл відмовитися від випускних. 

- Поки в нас є карантин, ми ні про які масові заходи, що пов’язані 
зі святом останнього дзвоника чи проведенням випускного, говорити 
не можемо, – повідомила виконувачка обов’язків міністра освіти та на-
уки України  Любомира Мандзій. 

Також в Україні скасували державну підсумкову атестацію в 4-х і 
9-х класах - про це оголосили ще наприкінці березня. А от щодо ЗНО 
для випускників, у МОН України розглядають два варіанти його про-
ведення, які залежатимуть від завершення карантину. Якщо обмежу-
вальні заходи скасують до початку червня, основна сесія тестування 
пройде між 25 червня та 17 липня. Якщо карантин триватиме до по-
чатку серпня, ЗНО відбудеться з 17 серпня до 4 вересня. Вступна кам-
панія в українських університетах також відповідно зміниться.

Без змін залишаться кількість тестів та їхній зміст. У зв’язку із по-
ширенням коронавірусної інфекції, всіх учасників ЗНО та інструкторів 
забезпечать засобами індивідуального захисту та антисептиками. 
Приміщення будуть провітрювати та дезінфікувати. Учасники, які 
контактували з хворими або самі інфікувались коронавірусом, змо-
жуть скласти ЗНО під час додаткової сесії, коли одужають або вийдуть 
із самоізоляції. У разі, якщо через ізоляцію чи хворобу вони будуть 
змушені пропустити і додаткову сесію тестування, їх звільнять від 
ЗНО за станом здоров’я. Таке правило діяло і раніше для людей з низ-
кою захворювань. Для таких абітурієнтів в умовах вступу до універси-
тетів передбачені окремі форми іспитів.

І колодязьні
ЖУРАВЛІ ЗЛІТАЮТЬ... 

Òàêèì ÿñêðàâèì, óñì³õíåíèì, ðàä³ñíèì áóâ 
ïàðàä âèïóñêíèê³â ó Òåðíîïîë³ ó ìèíóë³ ðîêè.

ТЕРНОПІЛЬ ВПЕРШЕ БЕЗ ПАРАДУ ВИПУСКНИКІВ: 
я� коронавіру� �мінює житт�
Щоліта святкова хода сотень випускників 
знаменувала собою завершення навчального року в 
Тернополі. Але не цього літа. Пандемія коронавірусу 
в світі продовжує вносити свої корективи у життя 
всіх людей - у мегаполісах, невеликих містах і селах. 

Замість КАРТОПЛІ
ñàäèìî ÁÀÒÀÒ10 стор.

Продовження 2, 4 стор.

Медики Люба Костецька та Ольга Гуменюк 
з Великого Говилова Теребовлянського району 

працюють в нових умовах.  
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Закінчення. Поч на 1 стор.
Чи продовжуватимуть 

карантин 
після 11 травня?

Тим часом у багатьох країнах світу, 
уражених новим коронавірусом, після 
більш-менш тривалих періодів суворих 
чи менш суворих обмежень планують 
їхнє послаблення чи й уже запроваджу-
ють легші обмежувальні заходи. Напри-
клад, Італія, у якій від цієї недуги за-
гинула рекордна для Європи кількість 
людей, готується від понеділка, 4 травня, 
починати відновлювати роботу, зокрема 
промислових підприємств і на будівни-
цтві, за дотримання суворих гігієнічних 
заходів. Крамниці планують відкрити 11 
травня.

Чого очікувати українцям, поки що в 
Кабміні сказати точно не можуть. Річ у 
тім, що урядовці прогнозують: пік епіде-
мії припаде на період з 3 по 8 травня. Що-
правда, пік захворювання на коронавірус 
відтерміновували вже кілька разів. 

В уряді початок процесу виходу з 
карантину називають Днем "К". Він 
може настати навіть 11 травня. 
Відповідний план складається з 5 ета-
пів, запуск кожного з яких планується 
з інтервалом в 10 днів при певних умо-
вах.

ТАК, НА ПЕРШОМУ ЕТАПІ 
планується відкриття парків, 
салонів краси, оптової 
та роздрібної торгівлі, 
кав'ярень (обслугову-
вання на винос). Також 
будуть дозволені тре-
нування в командних 
видах спорту.

НА ДРУГОМУ ЕТАПІ 
зможуть працювати закла-
ди громадського харчування, 
але з обслуговуванням на винос, готе-
лі, фітнес-центри, а також відновиться 
навчання у випускних класах шкіл і під-
готовка до ЗНО.

НА ТРЕТЬОМУ ЕТАПІ 
відкриють спортивні та ди-

тячі майданчики, частково 
відновить роботу метро 

(спецперевезення), ТРЦ, 
театри, кіно, кафе і ресто-
рани.

ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП - 
повноцінно запрацює метро 

і весь наземний громадський 
транспорт.
НА П'ЯТОМУ ЕТАПі всі обме-

ження будуть зняті.
ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ДНЕМ "К" БУЛО 

САМЕ 11 ТРАВНЯ, ІСНУЄ ВСЬОГО ДВІ 
ВИМОГИ: у попередні 10 днів відсоток 

виявлених хворих на коронавірус не 
змінюється або коливається у межах 
5%; станом на 12 травня лікарні мають 
бути заповнені хворими на коронаві-
рус пацієнтами менш ніж на 50%. Якщо 
обидві вимоги будуть дотримані, краї-
на почне процес виходу з карантину 12 
травня, якщо порушено бодай одну – ка-
рантин продовжать. 

Водночас, попри обмежувальні захо-
ди, уряд збирається відкрити сотні рин-
ків у країні вже цього тижня. Президент 
Володимир Зеленський у зверненні до 
українців припустив, що вони запра-
цюють з п'ятниці. Закрили українські 
ринки через пандемію коронавірусу 
наприкінці березня, потім ненадовго 
відкрили, а тоді знову закрили. У деяких 
регіонах фермери влаштовували про-
тести з цього приводу.

Наразі в Україні навчальні заклади 
не працюють ще з 12 березня, з 17 бе-
резня заборонена також робота закла-
дів розваг та громадського харчуван-
ня (окрім приготування їжі на винос), 
обмежений рух транспорту - не їздять 
поїзди, автобуси, а в містах курсує лише 
спецтранспорт.  Працюють магазини 
продуктів, побутових товарів та аптеки. 
Багато підприємств, у тому числі при-
ватних, працюють в онлайн-режимі. Ка-
рантин мав тривати до 3 квітня, однак 
уряд уже двічі продовжив його терміни.

«Без перебільшення, нам вдалося 
це комунальне некомерційне підпри-
ємство обласної ради у найкоротший 
термін підготувати до прийому хворих 
на CОVID-19 та оснастити усім необ-
хідним обладнанням, медикаментами 
та, що важливо, засобами захисту для 
лікарів. Так, за кошти обласного бю-
джету на 500 тисяч гривень закуплено 
медичних препаратів. Кількість апа-
ратів штучної вентиляції легень, яких 
наразі у центрі є шість, збільшиться 
днями удвічі. І це будуть апарати екс-
пертного класу, придбані за кошти з 
обласного бюджету. Також за виділені 
кошти придбано та встановлено шість 
кардіомоніторів. Ще 200 тисяч гривень  
виділено цьому медичному закладу на 
пленарному засіданні 5 березня  для 
придбання  необхідних засобів захи-
сту, – наголосив голова обласної ради 

Віктор Овчарук. – Фтизіопульмоноло-
гічний медичний центр не випадково 
був обраним для лікування хворих на 
цю інфекцію. Тут працює висококвалі-
фікований медичний персонал, який 
займається  лікуванням у тому числі і 
хворих з патологією легень. Лікарі та 
медичні сестри повністю забезпечені 
засобами захисту. Бо, як не раз наголо-
шувалося, маємо захистити медичних 
працівників».

Головний лікар фтизіопульмоноло-
гічного медичного центру Вадим Ру-
дик стверджує, що допомагають у цей 
період пандемії і волонтери та благо-
дійники – і фінансово, й обладнанням, 
і засобами захисту.

Як додав очільник обласної ради, 
кошти з обласного бюджету були виді-
лені раніше і для ремонту приміщень, і 
для побудови сучасних очисних споруд.

«По суті, це старт створення на базі 
цього медичного закладу повноцінно-
го обласного інфекційного відділення, 
- каже Віктор Овчарук. – На останньо-
му пленарному засіданні депутати об-
ласної ради підтримали пропозицію і 
звернулися до Кабінету Міністрів щодо 
виділення із стабілізаційного фонду 
державного бюджету Тернопільсько-
му обласному бюджету 33 мільйони 
гривень для облаштування сучасного 
інфекційного відділення на 25 боксо-
ваних палат. Кошти поки не надійшли, 

але роботу ми розпочали власними си-
лами. Життя показує, що інфекційне 
відділення, де б лікувалися жителі об-
ласті, - це вимога часу. Кількість хворих 
на туберкульоз, якими в основному за-
ймається фтизіопульмонологічний ме-
дичний центр, зменшується. Водночас, 
на жаль, не зникають   інші інфекційні 
захворювання. Створивши відповідне 
відділення, ми забезпечимо краян ква-
ліфікованою допомогою. Це по-перше. 
А по-друге, збережемо справді профе-
сійні кадри».

Віктор ОВЧАРУК: «Фтизіопульмонологічний 
медичний центр готовий для прийому 

важкохворих з коронавірусною інфекцією»
На базі Тернопільського регіонального 
фтизіопульмонологічного медичного центру 
облаштовано дев’ять реанімаційних ліжок та 
підготовлено 80 місць для хворих на CОVID-19. 
І уже від сьогодні центр готовий для прийому 
хворих з важкою та середньою формою перебігу 
коронавірусної інфекції.

Тернопіль вперше без параду випускників: 

ТАК, НА ПЕРШОМУ ЕТАПІ
планується відкриття парків, 
салонів краси, оптової 
та роздрібної торгівлі, 

НА ДРУГОМУ ЕТАПІ
зможуть працювати закла-
ди громадського харчування, 

НА ТРЕТЬОМУ ЕТАПІ
відкриють спортивні та ди-

тячі майданчики, частково 
відновить роботу метро 

(спецперевезення), ТРЦ, 
театри, кіно, кафе і ресто-
рани.

повноцінно запрацює метро 
і весь наземний громадський 

транспорт.
НА П'ЯТОМУ ЕТАП

ЯК КОРОНАВІРУС ЗМІНЮЄ ЖИТТЯ
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«Для мене було дуже 
важливо знайти 
роботу, яка буде мені 

до душі»

Кременчанин Василь Пе-
тровський відомий не лише в 
Україні, а й за її межами дизай-
нер, різьбяр, майстер з роботи 
по дереву. Народився він на По-
ліссі, а свій творчий шлях почав 
саме у Кременці під час навчан-
ня у педагогічному коледжі, де 
отримав фах вчителя трудового 
навчання і креслення та керів-
ника гуртка з народних про-
мислів. 

- Саме у Кременці я навчився 
працювати з деревом, і ця робо-
та стала моїм хобі, - розповідає 
пан Василь. - Це був непро-
стий час, 90-ті роки, потрібно 
було давати собі раду, шукати 
заробіток. Але для мене було 
дуже важливо знайти роботу, 
яка буде мені до душі і прино-
ситиме не лише гроші, а й мо-
ральне задоволення. Я спершу 
працював вчителем трудового 
навчання, згодом на заводі у 
Словенії. У мене була можли-
вість отримати документи на 
постійне проживання у цій кра-
їні, але я розумів, що жити хочу 
в Україні. 

Врешті Василь Петровський 
повернувся додому і продо-
вжив навчання в Івано-Фран-
ківську на факультеті дизайну. 
Після закінчення вишу натра-
пив на оголошення про пошук 
працівників у «Європа-парк» 
у Німеччині. Надіслав резюме, 
розповів про свій досвід і на-
працювання й отримав пози-
тивну відповідь. 

«СПЕРШУ ЛЮДИ ДИВИЛИСЯ 
НА МЕНЕ, ЯК НА ДИВАКА»

Василь Петровський вже 
майже 10 років працює у «Євро-
па-парку». Це найкращий парк 
розваг у Європі. На площі 90 
гектарів розташовані понад со-
тня атракціонів, готелі та бага-
то інших розваг. Кожен куточок 
парку відображає атмосферу, 
культуру та побут різних країн.

- Робота у «Європа-парку» 
дала мені величезний досвід, - 
розповідає пан Василь. – Я зро-
зумів, як можна реалізовувати-
ся у своїй професії. Адже різьбу 
по дереву часто сприймають, 
як виготовлення сувенірної 
продукції, «колупання» у де-
реві. А насправді це напрямок, 
який дає митцю чудові можли-
вості для розвитку. Сьогодні 
я вже пропоную керівництву 
власні проекти і реалізовую 
їх, працюю над оформленням 
інтер’єрів, фасадів. 

Василь Петровський меш-
кає півроку в Німеччині, коли 
парк працює, і півроку в Укра-
їні, поки центр розваг готують 
і оновлюють до наступного се-
зону. 

- Ми з родиною оселилися 
у красивій старовинній будівлі 
в дуже мальовничому місці за 
тридцять метрів від ботаніч-
ного саду, - розповідає чоловік. 
– Колись там була жіноча гімна-
зія, а зараз багатоквартирний 
будинок. Від дуже гарний, з ко-
лонами. Коли ми сюди переїха-
ли, то я почав прибирати тери-
торію довкола. Адже на подвір’ї 
був смітник. А мені дуже хоті-
лося, щоб це місце гармонію-
вало з чудовою природою, ма-

льовничими краєвидами, які 
його оточували  Почав залучати 
молодь. Спершу люди дивилися 
на мене, як на дивака. Але зго-
дом побачили, що дійсно можна 
щось змінити. Я облаштував га-
зончик, квітник і тепер подвір’я 
будинку хочу прикрасити скуль-
птурами. Перша вже є – зі стов-
бура старого засохлого горіха я 
виготовив скульптуру велетен-
ського плоду волоського горіха. 

«БУДУТЬ СКУЛЬПТУРИ
 З ДЕРЕВА, БЕТОНУ І МЕТАЛУ»

Та на облаштуванні влас-
ного подвір’я чоловік не зупи-
нився. Вирішив, що потрібно 
зробити щось для людей, аби 
прикрасити Кременець, який 
дуже близький йому за своєю 
атмосферою, та його справжню 
природну перлину – ботанічний 
сад. 

- Я дуже хотів зробити щось, 
що зацікавить людей, викли-
че у них позитивні емоції, буде 
окрасою міста, - каже Василь 
Петровський. – Це так важливо, 
окрім основної діяльності, якою 
заробляєш на життя, робити 
щось для людей,  ділитися своїм 
талантом. Я вирішив створити 
скульптури для нашого бота-
нічного саду. Як тільки у мене 
з’явилася ця думка, я не дав собі 
ні хвилини на сумніви і ваган-
ня і відразу ж пішов до адміні-
страції ботанічного саду. Керів-
ник Антоніна Миколаївна мене 
підтримала. У саду якраз було 
товсте аварійне дерево, яке 
змушені були зрізати, щоб не 
було загроз для відвідувачів. За 
вихідні я створив проект, і вже з 
понеділка почав працювати над 

скульптурою. Стовбур був веле-
тенський і масивний, з краси-
вою текстурою, тож я вирішив, 
що саме це стане родзинкою 
майбутньої скульптури. Дуже 
хотів, щоб складалося вражен-
ня, що ця колода сама, вирос-
таючи, набрала форми от цього 
борсучка, щоб все було макси-
мально природно. Ми встано-
вили цю лавку в місці з дуже 
красивим видом на місто, Лису 
Гору і сад. Вона стала гармоній-
ною частиною цієї мальовничої 
місцини: яскравий колір ясена 
красиво контрастує із зеленню і 
створює гарну ко мпозицію. 

ВАСИЛЬ ПЕТРОВСЬКИЙ 
ЗАЗНАЧАЄ, ЙОГО ТВОРЧЕ 

КРЕДО – ПРОСТОТА, ОРИГІ-
НАЛЬНІСТЬ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ. 
У КОЖНІЙ РОБОТІ ВІН ВИКО-

РИСТОВУЄ ЦЕЙ ПРИНЦИП. 
- Інші роботи, які я створюва-

тиму в парку, будуть гармонійно 
доповнювати одна одну спіль-
ною концепцією, - додає митець. 
– Вони гармонійно впишуться у 
різні куточки ботанічного саду і 
будуть об’єднані природною те-
матикою. 

Що саме це буде, майстер 
не розповідає. Працювати над 
скульптурами чоловік планує 
постійно. Та навіть використо-
вувати для цього не лише дере-
во, а й бетон, камінь, комбінацію 
різних матеріалів. 

- Дуже хочу, щоб мої скуль-
птури викликали не лише ес-
тетичні відчуття, а й спонукали 
людей задуматися, мали філо-
софський зміст, - додає Василь 
Петровський. 

Над однією роботою май-
стер може працювати від кіль-
кох тижнів до кількох місяців. 

- Буває, півроку тривають 
муки творчості, аби створити 
те, що задумав, - зізнається він. – 
Але у Кременці працюється лег-
ко. Якщо закордоном це робота, 
то перебування вдома, у Кре-
менці, для мене як перезаванта-
ження, відпочинок. Тут набира-
юся сил і черпаю натхнення. 

У БОТАНІЧНОМУ САДУ 
ВДЯЧНІ ЗА ІНІЦІАТИВУ
Кременецький ботанічний 

сад – один з найстаріших в 
Україні. У цю пору він особли-
во красивий, адже багато де-
рев і рослин квітнуть і тішать 
око неймовірними барвами.  
Щоправда, під час карантину 
сад закритий для екскурсій. 

- Ми ходимо на роботу, адже 
рослини та експозиції саду по-
требують догляду, - розповідає 
Антоніна Ліснічук, в.о. дирек-
тора Кременецького ботаніч-
ного саду. – Варто зауважити, 
що цьогоріч наш сад виглядає 
значно краще – відсутність від-
відувачів позитивно впливає 
на природу, вона відпочиває. 

Лавочку у формі борсука 
більшість кременчан бачили 
лише на фото, але всі із захва-
том сприйняли новий артоб’єкт 
у місті і чекають закінчення 
карантину, аби сфотографува-
тися у цьому місці. Працівники 
ботанічного саду зізнаються, 
що щиро вдячні за таку ініціа-
тиву Василю Петровському. 

- Він сам запропонував нам 
реалізувати цю ідею на волон-
терських засадах, - додає Анто-
ніна Миколаївна. – Таких лю-
дей дуже рідко можна зустріти. 
Я дуже рада, що маємо таких 
сусідів. Завдяки роботам мит-
ця Кременецький ботанічний 
сад стане ще привабливішим 
та цікавішим для відвідувачів. 
Адже скульптури, які створює 
пан Василь, цікаві самі собою, а 
якщо вони розміщені у такому 
мальовничому місці, то це про-
сто чудово. Ми вже запланува-
ли подальшу співпрацю і ство-
рення нових скульптур. 

Дякуємо Василю Петров-
ському і бажаємо йому твор-
чих успіхів і на-
тхнення!

Василь Петровський:

У руках ВАСИЛЯ ПЕТРОВСЬКОГО дерево набуває 
особливої форми, змісту та енергетики. Його 

роботи гармонійно поєднують у собі простоту 
та оригінальність, мають особливий характер і 

стають невід’ємною частиною простору. 

«ХОЧЕТЕ ЗМІНИТИ СВІТ – 
ПОЧНІТЬ З СЕБЕ»
РІЗЬБЯР ІЗ КРЕМЕНЦЯ, який працює в одному з найбільших 
в Європі парку розваг, створює дерев’яні скульптури для 

КРЕМЕНЕЦЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ

Юля 
Томчишин.
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Згідно з даними обласного 
лабораторного центру, 
станом на 28 квітня на 

Тернопільщині додалося 52 нових 
хворих на Covid-19. Загалом в 
області є вже 664 лабораторно 
підтверджених випадки 
коронавірусу, 12 – летальних, 74 
людей одужали.

Серед хворих 175 – жителі Монасти-
риського, 147– Кременецького, 69 – 
Шумського, 61 – Бучацького районів, 47 
– жителі Тернополя, 41 – Заліщицького, 
39 – Чортківського, 23 –Козівського, 12 – 
Борщівського, по 10 – Теребовлянського 
і Лановецького, 8 – Збаразького, 6 – Тер-
нопільського, по 5 – Підгаєцького і Гуся-
тинського, по 2 – Бережанського, Зборів-
ського і Підволочиського районів.

У Тернополі за минулу добу додалося 3 
офіційно діагностованих хворих. Зокрема, 
Covid-19 виявили і підтвердили лабора-
торно за допомогою ПЛР-систем у терно-
полянина, учасника ООС, який мав іти на 
ротацію на Схід. Коронавірус підтвердили 
також у 23-річної тернополянки і 48-річ-
ної медичної працівниці. Всі вони перебу-
вають на амбулаторному лікуванні. 

Наразі в області перевіряють і більше 
тисячі підозр на захворювання корона-
вірусом. Всього за період спостереження 
обласний лабораторний центр здійснив 
3629 відповідних досліджень, повідоми-
ли в установі. 

Чимало людей перебувають на са-
моізоляції. З пацієнтами, які відбувають 
обсервацію в Тернопільській лікарні №3, 
відтепер працюватимуть психотерапе-
вти. Спонукали до цього трагічні події в 
медзакладі. За інформацією Тернопіль-
ського міського штабу з боротьби з коро-
навірусом, з життям покінчив 39-річний 
чоловік, який перебував там на обсерва-
ції після повернення з-за кордону. 

Як стало відомо, тернополянин 14 
квітня повернувся з Польщі. Протягом 
двох років він майже весь час жив за 
кордоном. 20 квітня потрапив на обсер-
вацію у міську лікарню №3. Симптомів 
коронавірусу у чоловіка не було, тричі на 
день він вимірював температуру тіла та 
не скаржився на самопочуття. Однак 24 
квітня, чоловік зачинився у палаті. На 
вечірньому обході медики не змогли від-
чинити двері, тому викликали поліцію. У 

палаті його знайшли вже мертвим. При-
чину самогубства встановить слідство. 

- Чоловіку 39 років, одружений, ви-
ховував 4 дітей. Йому ніхто не прино-
сив у лікарню передач. Чоловік тричі на 
день отримував лікарняне харчування. У 
палаті, в якій він жив сам, був індивіду-
альний санвузол і балкон, - розповіли у 
прессцентрі. 

Ще одного чоловіка, який був на об-
сервації, зараз розшукують поліцейські. 
Він утік з території лікарні, не добувши 
на самоізоляції один день. 

Новий осередок недуги - 
Кременеччина 

Від початку карантину в області за-
фіксували кілька спалахів коронавірусу. 
Вслід за Монастириськами сумне лідер-
ство переймає Кременеччина. Одним з 
можливих місць спалаху коронавірусу в 
районі вважається Почаївська лавра. По-
при заборону влади, лавра не зачинялась 
на Вербну неділю та Великдень і при-
ймала на служби сотні вірян. 

Про можливий спалах коронавірусу 
там стало відомо наприкінці березня, 
коли після візиту в святиню захворіли 
молдовські паломники. Проте лавра це 
заперечувала. Зараз відомо про майже 
десять хворих священнослужителів та 
членів їхніх родин, які мають стосунок до 
Почаївської лаври. Керівництво святині 
тільки 21 квітня закрило її для відвіду-
вачів після того, як влада району забло-
кувала все місто.

- Зараз на Кременеччині вживають 
додаткові заходи безпеки з метою запо-
бігання поширення коронавірусної хво-
роби, - розповіли в райдержадміністра-
ції. - Рішення ухвалила в неділю комісія з 
питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій. Така ситуа-
ція пов’язана зі збільшенням випадків 
захворювання на Covid-19 не лише в 
Почаєві, а й в різних населених пунктах 
району. У зв’язку з цим прийняли рішен-
ня про припинення роботи карантинних 
постів в Почаєві. Натомість, облаштува-
ли два контрольно-пропускних пункти 
на в’їздах в Кременецький район. Пости 
встановлено на дорозі Н-02 зі сторони 
Радивилівського району та на дорозі 
М-19 зі сторони Дубенського району 

Рівненської області. На них цілодобово 
нестимуть службу працівники поліції. 
Основне завдання – проведення профі-
лактично-роз’яснювальної роботи серед 
учасників дорожнього руху щодо важ-
ливості дотримання всіх карантинних 
обмежень. Правоохоронці також  переві-
рятимуть документи та з’ясовуватимуть 
причину приїзду, здійснюватимуть тем-
пературний скринінг громадянам. 

Поліцейські закликають мешканців 
району дотримуватися правил каранти-
ну, щоб не допустити масового інфіку-
вання коронавірусом. 

У Києві через спалах коронавірусу за-
крили Києво-Печерську лавру та кілька 
інших монастирів. За офіційними дани-
ми влади Києва, там виявили близько 
160 хворих на коронавірусну хворобу. 
Також захворіли десятки семінаристів та 
викладачів духовної академії на терито-
рії лаври. Загалом, як розповів в інтерв’ю 
ЗМІ керівник інформаційно-просвіт-
ницького управління УПЦ Московського 
патріархату митрополит Климент, у лав-
рі перехворіли до 200 людей, троє з яких 
померли, проте чимало, запевняють в 
установі, вже одужали.

Більше померлих і 400 нових хворих - 
коронавірус в Україні

Станом на ранок 28 квітня в Україні зафіксували 9410 хворих на COVID-19. 
Крім того, за минулу добу був один з найвищих показників смертей від хворо-
би. Загалом 239 людей померло від хвороби за весь час пандемії.

Лише за минулу добу кількість хворих зросла на 401 людину, 25 з них - діти, 
ще 94 - медики. 

- Сумно про це казати, але за останню добу в Україні зафіксовано 19 леталь-
них випадків, - розповів міністр охорони здоров'я Степанов. Він додав, що це 
були люди з групи ризику, які мали хронічні хвороби.

Ще 128 хворих за минулу добу повністю одужали. А за весь час пандемії 
одужало 992 людей. 

Не «ковідом» єдиним
Між тим, Держстат оприлюднив дані про загальну смертність в Україні в 

січні-лютому 2020 року. Згідно зі звітом, за два місяці нового року пішли з жит-
тя 100738 осіб.

Серед причин смерті на першому місці хвороби кровообігу (інсульти), че-
рез які померли 68548 людей. Від онкології за два місяці померла 13451 особа. 
4066 осіб померли від цирозу печінки. Від хвороб органів дихання померли 
2404 людей, з них від грипу і пневмонії - 1326. Туберкульоз і ВІЛ стали причи-
ною смерті 581 і 574 осіб відповідно. 356 людей померли від цукрового діабету.

При цьому, за даними Держстату, причинами смерті 4843 українців стали 
зовнішні чинники. Зокрема, 869 осіб покінчили життя самогубством, 448 - от-
руїлися алкоголем, 348 - інші отруєння. У ДТП загинули 630 людей, 154 - вто-
пилися, 237 - загинули під час пожежі, 243 осіб померли в результаті різних 

На ТЕРНОПІЛЬЩИНІ - 664 хворих
У лікарні з людьми, які проходять самоізоляцію, 

працюватимуть психологи, а на Кременеччині 
облаштовують додаткові КПП

Про це заявила перша 
заступниця голови 
Нацбанку Катерина 

Рожкова.
За її словами, для більшо-

сті банківських клієнтів, майже 
95%, нововведення будуть не 
помітні, адже всі клієнти банків 
вже мають картку, тобто є іден-
тифікованими. 

Таким чином, операції «зви-
чайних» людей - студентів, 
пенсіонерів, клієнтів у рамках 
зарплатного проєкту та «біло-
го» бізнесу, що платить податки 
- перевірятимуть менше. Адже 
ризиків, що всі перераховані за-
ймаються відмиванням грошей, 
немає. 

Водночас, перевірятимуть 
тих, хто переказує понад 400 ти-
сяч гривень та здійснює, напри-
клад, переказ коштів за кордон.

«Звітувати потрібно про такі 
операції: готівка; переказ коштів 
за кордон; операції політиків; 
операції клієнтів з держав, які 
працюють «в антилегалізаційній 
сфері», як наприклад Північна 
Корея. Це все дасть змогу легше 
дихати бізнесу та банківським 

клієнтам», - пояснила Рожкова. 
Здебільшого, йдеться про пере-
кази без відкриття рахунку, як 
от, під час поповнення рахунку 
через термінал на суму понад 
5 тисяч гривнь. Тоді треба буде 
підтвердити свою особу або за 
допомогою карти, або з доку-
ментом, який посвідчує особу. 
Термінали до кінця року будуть 
облаштовані спеціальними при-
строями, які скануватимуть ін-

формацію і таким чином іденти-
фікувати людину.

Ідентифікація не потрібна 
для: сплати комуналки; опла-
ти податків; штрафів, інших 
обов’язкових платежів (незалеж-
но від суми); сплати кредиту до 
30 тисяч гривень; оплати това-
рів і послуг за допомогою картки 
чи іншого платіжного  пристрою, 
якщо її номер супроводжує пе-
реказ (незалежно від суми); всі 

готівкові перекази в межах Укра-
їни до 5 тисяч гривень; зняття 
коштів з власного рахунку.

Під час здійснення переказів 
від 5 тисяч до 30 тисяч гривень 
відправник повинен буде вка-
зати ПІБ одержувача. А під час 
переказу понад 30 тисяч гри-
вень - додатково вказати номер 
рахунку одержувача.

Нові вимоги запроваджу-
ються у зв’язку з набуттям чин-
ності Закону «Про запобігання 
та протидії легалізації (відми-
ванню) доходів, отриманих зло-
чинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню 
розповсюдженню зброї масово-
го знищення».

В Україні змінили правила переказу коштів
Від 28 квітня в Україні - оновлені вимоги під проведення фінансових 

операцій. Зокрема, якщо здійснювати перекази на суму від 5 тисяч гривень, 
клієнтам потрібно пройти обов’язкову ідентифікацію. 

Тобто, переказати або зі своєї картки, або підтвердити свою особистість 
в терміналі за допомогою картки чи паспорту.
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Трамп хоче зробити 
довгостроковим припинення 

імміграції до США
Підписаний президентом США До-

нальдом Трампом указ про 60-денну за-
борону на імміграцію в країну для ряду 
категорій буде мати постійний характер. 
Про це заявив один із ключових радників 
глави держави Стівен Міллер під час закри-
тих консультацій з прихильниками Трампа, 
повідомила The Washington Post. За даними 
видання, Міллер повідомив, що Білий дім 
розглядає наступні заходи, які обмежать 
програми тимчасового працевлаштуван-
ня мігрантів, аби «перекрити кран нової 
іноземної робочої сили». За його словами, 
нинішній указ є частиною довгострокової 
стратегії і не розглядається як тимчасовий 
захід. До слова, з моменту вступу Трампа на 
посаду президента, кількість виданих іммі-
граційних віз скоротилася на 17%.

Людство деградує через 
забруднення вуглекислим газом

Збільшення кількості викидів в 
атмосферу вуглекислого газу знижує 
інтелектуальні здібності. Масштаби 
спалюваного людством вуглецю неухиль-
но ведуть до катастрофічних показників 
рівня діоксиду вуглецю в атмосфері. Під-
вищена концентрація вуглекислого газу 
прямо впливає не лише на природу, але й 
на людську здатність мислити. Навички 
планувати і приймати рішення у майбутніх 
поколінь знизяться на 50% і 20% відпо-
відно, пише GeoHealth. Через вплив такої 
кількості СО2 на організм людини до моз-
ку надходитиме все менше кисню, що не-
минуче призведе до посилення загальної 
сонливості, тривожності й послабить ког-
нітивні функції мозку.

Планеті загрожує голод 
«біблійних масштабів»

Людство може зіткнутися з голодом 
«біблійних масштабів» через пандемію 
коронавірусу. Аби уникнути цього, варто 
на достатньому рівні подбати про продо-
вольчу безпеку. Про це заявив виконавчий 
директор Всесвітньої продовольчої про-
грами (World Food Programme (WFP) ООН 
Девід Бізлі. За даними WFP, до кінця 2020 
року з гострою нестачею продовольства у 
світі можуть зіткнутися 265 мільйонів осіб. 
Ця цифра вдвічі більша від торішньої. Че-
рез коронавірус на межі голоду опинилися 
130 мільйонів осіб. Режим самоізоляції та 
економічна рецесія вже вдарили по жите-
лях країн, що голодують. Це - країни Аф-
рики, Близького Сходу, Азії, Карибського 
басейну і Латинської Америки. «Без допо-
моги WFP щодня від голоду будуть вмира-
ти 300 тисяч осіб, і так протягом 3 місяців. 
Ці цифри не враховують наслідки Covid-19. 
За одним із сценаріїв програми, голод по-
шириться в 30 країнах світу. У 10 із них уже 
зараз близько мільйона людей перебува-
ють на межі голодної смерті», - вказує Бізлі.

2020-ий може стати 
найспекотнішим роком

Учені Національного управління 
океанологічних і атмосферних дослі-
джень США кілька днів тому оголосили, 
що з ймовірністю 75% цей рік стане най-
теплішим в історії. Наприклад, березень в 
Україні став найтеплішим за всю історію 
спостережень. Такі явища спостерігалися 
по всій планеті. За перший місяць весни 
на Землі було відзначено 8 температурних 
рекордів, пише НВ. Учені NOAA звертають 
увагу, що потепління відбулося, незважаю-
чи на відсутність Ель-Ніньо - підвищення 
температури Тихого океану внаслідок пе-
реміщення приповерхневих вод. Це впли-
ває на клімат планети. У 2020 році цього 
явища не спостерігали взагалі. Значить, 
потепління настало внаслідок діяльності 

людини. Основною причиною став викид 
парникових газів при спалюванні викопно-
го палива. 

В ООН підрахували 
збитки туристичної галузі

Пандемія коронавірусу завдає сер-
йозної шкоди світовому туризму. Дохо-
ди галузі в 2020 році впадуть на сотні мі-
льярдів доларів. Про це повідомив генсек 
Всесвітньої туристичної організації ООН 
Зураб Пололікашвілі, пишуть Коментарі. 
Порівняно з 2019 роком, коли кількість 
туристів склала до 1,5 мільярдів осіб, цьо-
горіч очікується скорочення на третину. 
«Це може призвести до скорочення доходів 
від туризму на $500 мільярдів і до втрати 
мільйонів робочих місць», - зазначив чи-
новник. Згідно з дослідженням, 96% країн 
обмежили подорожі на своїх територіях. Це 
завдає серйозного удару по малому бізнесу, 
оскільки в туристичному секторі на малі 
та середні підприємства припадає близько 
80%. В ООН наполягають: влади усіх країн 
повинні надати підтримку для збереження 
робочих місць в туристичній галузі.
Крім Covid-19: 10 глобальних загроз

2020 рік продемонстрував надзви-
чайні гуманітарні виклики. Сильна за-
суха, руйнівні лісові пожежі, небезпечний 
смог - усе це наслідки зміни клімату, пише 
The Conversation. Міжнародна комісія з пи-
тань майбутнього виділила десять потен-
ційних катастроф, що загрожують людству 
крім Covid-19. Це: скорочення природних 
ресурсів, особливо води. Колапс екосис-
тем й утрата біорізноманіття. Людський 
приріст, який не узгоджуватиметься з на-
явними ресурсами планети. Глобальне 
потепління й антропогенні зміни кліма-
ту. Хімічні забруднення планети, зокрема 
океанів та атмосфери. Зростання продо-
вольчої небезпеки й погіршення якості 
харчування. Ядерна зброя й інша зброя ма-
сового знищення. Поява нових потужних 
неконтрольованих технологій. Національ-
не і глобальне нерозуміння й ухвалення 
превентивних заходів щодо цих ризиків. 
Поява нової невиліковної хвороби.

Через 30 років Арктика розтане
Протягом 30 найближчих років у 

Північному Льодовитому океані роз-
тане вся крига. Мільйони років морська 
арктична крига взимку розширюється че-
рез полярну температуру. А влітку лід від-
ступає, оскільки підвищена дія сонячного 
проміння «відштовхує» її назад в океан. 
Втручання людини у клімат руйнує цей 
цикл, пише Science alert. Якщо так і продо-
вжиться, Північний Льодовитий океан за-
лишиться без криги вже в 2050 році. І це ще 
дуже оптимістично, додали вчені. 

У Єгипті на морі можна буде 
відпочити лише за довідкою
Готелі на єгипетському узбережжі 

Червоного моря можуть відновити при-
йом клієнтів у разі стабільної ситуації з 
епідемією. Однак пустять до них не всіх, 
повідомляє Закон і Бізнес. Як заявили у 
владі провінції Червоне море, адмінцентр 
якої розташований у Хургаді, деякі готелі 
зможуть прийняти туристів за умови, що 
будуть заповнені на 25%. Самі готелі про-
дезінфікують перед відновленням роботи, 
а співробітникам видадуть документи, які 
підтверджують відсутність захворювання. 
При цьому кожен турист 
зобов᾽язаний буде отри-
мати довідку про те, що 
він не заражений корона-
вірусом.

Як працюватимуть 
банки на травневі свята

Графік роботи банків на травневі 
свята в Україні буде відрізнятися від 
звичного, позаяк, згідно з розпоряджен-
ням Кабміну, 1 та 9 травня - вихідні дні.  
1 травня в 2020 році припадає на п’ятницю, 
це буде вихідний, відповідно, банки не пра-
цюватимуть. 2 і 3 травня (субота і неділя) 
- теж вихідні. 9 травня припадає на суботу, 
тому вихідний переноситься на понеділок, 
11 травня, тоді банки також не працювати-
муть. 

Жодна партія не відмовилась 
від державних грошей

Із 2019 року партії в Україні можуть 
отримати фінансування від держави на 
свою діяльність. У 2020 році жодна з пар-
тій, які отримали держфінансування, не 
відмовилися від нього. Щоб відмовитися 
від державного фінансування, слід зверну-
тися до НАЗК. Однак, агенство не отрима-
ло жодного звернення від партій, розповів 
голова НАЗК Олександр Новіков у інтерв’ю 
РБК-Україна. Він зазначив, що до 21 квітня 
партії могли відмовитися від фінансування 
тільки на усі п’ять років каденції Верховної 
Ради. Та вже з 21 числа набув чинності за-
кон, який говорить, що партія може від-
мовитись від фінансування за квартал. 
Кошти отримують партії, що пройшли до 
парламенту. «Слуга народу» - у держбю-
джеті-2020 передбачено 140,5 мільйонів 
гривень; «Опозиційна платформа - За жит-
тя» - 42,5 мільйонів; «Європейська солідар-
ність» - 40,5 мільйонів; «Голос» - 33 мільйо-
ни; «Батьківщина» - 26,6 мільйонів.

МВФ - єдиний спосіб 
уникнути дефолту для України

Згідно з дослідженням Центру еко-
номічної стратегії, загальна потреба у 
фінансуванні бюджету України на 2020 
рік за рахунок запозичень становить 
643 мільярди гривень. Без співпраці з 
Міжнародним валютним фондом і програм 
фінансування від міжнародних кредиторів 
Україну чекає дефолт і роки глибокої кри-
зи. Про це заявила заступник директора 
Центру економічної стратегії (ЦЕС) Марія 
Репко. «Ми рекомендуємо продовжувати 
співпрацю з МВФ, всі можливі програми 
роботи з офіційними кредиторами. Все, що 
можна взяти з міжнародної допомоги, - по-
трібно взяти. Якщо буде дефолт, і Україна 
залишиться наодинці з кризою, - це найгір-
ший сценарій, який зараз можна собі уяви-
ти», - сказала Репко.

Щорічні втрати бюджету 
через корупцію - шалені

У результаті масштабної корупції на 
українській митниці та в податковій, 
держбюджет втрачає від $120 до $180 
мільярдів на рік. Як заявив у інтерв’ю те-
леканалу «Прямий» ексміністр фінансів, 
а нині радник голови Офісу президента 
України Ігор Уманський, тіньові схеми в 
митній і податковій службах приносять 
їхнім творцям $12-15 мільярдів щоміся-
ця. За словами ексглави Мінфіну, в Україні 
прем’єр-міністри змінюються, а люди, які 
керують тіньовими доходами на митниці, 
залишаються. І додав: бенефіціарів цієї сис-
теми багато - більше 30 осіб.

Ерозія грунтів відбирає
 в аграріїв третину прибутку  
В Україні висока ерозія грунтів від-

бирає в аграріїв третину прибутку, за-
явив президент Національної академії 
аграрних наук Ярослав Гадзало, пише 
agronews.ua. Однак, за словами науковця, 
запровадження екологобезпечних систем 
землекористування і досі залишається го-
строю проблемою. Всюди у сільськогоспо-
дарському виробництві - висока ступінь 
розораності сільськогосподарських угідь, 

недотримання науково обгрунтованого 
чергування культур тощо. Площа деградо-
ваних та непродуктивних орних земель в 
Україні перевищує 20% ріллі. Щороку через 
ерозію втрачається майже 300-600 мільйо-
нів тонн грунту. Залежно від рівня процесів 
деградації, врожайність може зменшитися 
до 50%, а втрати від нестачі продукції скла-
дають понад 20 млрд. грн. на рік.

Ціни на газ для
 населення продовжать падати

Ціни на газ для населення у 2020 
році вже впали на 38%, лише від почат-
ку квітня - на 15%. Утім, голова правління 
«Нафтогазу» Андрій Коболєв прогнозує, 
що падіння цін триватиме. Про це він роз-
повів у ефірі одного з телеканалів, йдеться 
на фейсбук-сторінці «Нафтогазу». «Ми очі-
куємо, що в наступні місяці вартість газу 
знизиться. Важко передбачити, наскільки. 
Зараз ринок дивує багатьох аналітиків. 
Ми нещодавно побачили від’ємну ціну на 
нафту», - зазначив Коболєв. І додав: нині 
у сховищах - рекордні запаси газу -значно 
вищі, ніж минулої весни. Тому «Нафтогаз» 
не імпортує паливо, це роблять лише при-
ватні трейдери.
Щоб люди не їхали на заробітки, 
їм треба платити... не мінімалку

Обіцянки уряду про дешеві креди-
ти не втримають заробітчан. Більшість 
тих, хто повернувся під час карантину ви-
мушено, поїдуть назад за кордон, сказав у 
коментарі Gazeta.ua президент Всеукраїн-
ської асоціації компаній з міжнародного 
працевлаштування Василь Воскобойник. 
«Втримати заробітчан зможе лише зрос-
тання економіки. Більшості достатньо за-
робляти 600 доларів, аби залишитися в 
Україні. Але сьогодні немає такої зарплати. 
Медіанна платня по всіх регіонах складає 
7600 гривень. Аби залишити українців 
удома, їм треба платити 18 тисяч гривень, 
з урахуванням нового курсу долара. В умо-
вах економічної кризи зробити це немож-
ливо», - пояснив експерт.
Вітчизняні ПЛР-тести за точністю 
не відрізняються від іноземних

ПЛР-тести для Covid-19 українського 
виробництва не відрізняються за точ-
ністю результату від німецьких, корей-
ських та китайських. Про це заявив мі-
ністр охорони здоров’я Максим Степанов. 
«Щодо ПЛР-тестів українського виробни-
цтва, то перед тим, як почати їх закупову-
вати і використовувати для діагностики, 
були проведені всі експертизи... Вони не 
відрізняються за точністю результату від 
найкращих тест-систем, які існують у світі: 
ані німецьких, ані корейських, ані китай-
ських. Тому ми й почали масово викорис-
товувати саме українського виробництва 
ПЛР-тести», - сказав Степанов.

Українці заборгували 
за електроенергію 

близько 5 млрд. грн.
За три місяці населення накопичи-

ло колосальні борги перед постачаль-
никами електроенергії - 4,7 мільярдів 
гривень. Про це заявила тимчасова вико-
нувачка обов’язків міністра енергетики та 
захисту довкілля Ольга Буславець, пише 
Фінанси.ua. За її словами, Україна живе під 
час найбільшої кризи за всю історію. І елек-
троенергетика є невід’ємною частиною цієї 
кризи. «Ми вже бачимо сьогодні кризу не-
платежів», - сказала Буславець. - Доручення 
Кабміну щодо невідключення за несплату 
споживачі сприйняли як можливість не 
платити».

Україна Світ
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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, -
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Струни серця

Я буду  
чекати тебе! 
- гукнула 

на прощання. А 
серце тихо мовило: 
«Ця розлука 
назавжди». 

...Зрідка приїжджаючи 
в село до тітки, Люба 
поспішала до старезно-
го колодязя-журавля. 
Там Славко призначив 
їй перше побачення. Там 
уперше пізнала смак 
цілунку. Там і прощали-
ся… 

З колодязя перестали 
брати воду і журавлик 
виглядав сумним. Зда-
валося, він втомився 
стояти на одній нозі й 
чекати, коли об цямрин-
ня стукне відро. А скіль-
ки всього він наслухався 
від сільських молодиць. 
Скільки закоханих при-
значали біля нього по-
бачення. Тоді журавлик 
був щасливий...  

- Злетіти б тобі, 
дерев’яний пташку, - 
мовила. - У дитинстві я 
вірила, що ти казковий. 
Бо не схожий на інші 
сільські криниці. А ще 
казали, що вода в тобі 
добра, наче медова... Я 
смакувала воду й диву-
валася: не солодка вона. 
Тоді я була малим ді-
вчиськом. Не розуміла...     

- Р-р-рип-р-р-рип… - 
відповів. 

- Любо! Ти?! - почула з 
дороги. 

До неї поспішала ко-
лишня подруга Тетяна. 

- Любо, Любко! Скіль-
ки ж років не бачилися? 

Наче вічність минула! 
Живеш на іншому кінці 
землі. Знаю-знаю, чому 
до журавлика бігаєш, 
коли навідуєшся в село. 
Славка не можеш забу-
ти. До речі, як там тітка 
Дарка? Чула, нездужає. 

- Підупала. Мої мама з 
татом хотіли її до міста 
забрати, хоча б на дея-
кий час. Вперлася: не за-
лишу господарку. А там 
пес, кілька курок і клап-
тик городу. А як Славко? 
Зустрічала його? Твій 
же Юрко зі Славкового 
села. 

- Ти ж не знаєш... Нема 
Славка, помер, - тихо мо-
вила Тетяна. - Вже три 
роки минуло. 

- Як помер? Чому? 
- Серце… 
- Люська, суперниця 

моя... Не вберегла...   
- Коли Славкові стало 

погано, нікого вдома не 
було. Двоє синів його в 
місті навчалися. А Люсь-
ка роками на заробітках 
сидить. Кажуть, там яко-
гось залицяльника зна-
йшла. Не часто до сім’ї 
навідувалася. Коли ж 
приїжджала, то пиляла 
Славка, мовляв, нічого 
ти не вартий. Нормаль-
них грошей заробити 
не можеш. Там, за кор-
доном, чоловіки зовсім 
інші… От і не витри-
мало Славкове серце…  

А він хлопцям за батька 
й матір був. І прав, і готу-
вав. І не сидів, склавши 
руки, - поле обробляв 
разом зі своїм двоюрід-
ним братом.  

- А де тепер Люська? 
- За кордоном. Після 

похорону місяць вдома 
побула й назад гайнула. 
Добре, що хлопці діда з 
бабою мають. 

- Шкода Славка. 
- Ти ж простила його, 

Любо?
- Простила... 
- Любо, давай, поїдемо 

на Славкову могилу. По-
прошу Юрка, щоб завіз. 
Ходімо до мене. 

Тетяна принесла з го-
роду букет весняних 
квітів. 

- Тримай, Любо. Це - 
для Славка. 

...Люба дуже хотіла 
зустріти своє колишнє 
кохання, розповісти, як 
гарно і заможно живе. 
Хотіла, аби він відчув 
свою провину. І, врешті, 
повідати правду. А те-
пер не могла повірити, 
що Славка вже немає. 

...Люська бігала за 
Славком ще зі школи. 
Подобався їй хлопець із 
сусіднього села - і край. 
А він «не рівно дихав» 
до міської «цяці» - так 
Люська Любу нарекла. І 
при кожній нагоді полос-
кала Любині кісточки.   

- Любка святу із себе 
вдає, - молола язиком 
перед сільськими ді-
чатами. - А в суботу до 
тітки з кавалером при-
їжджала.

- Та який то кавалер? - 
засміялася одна з Люсь-
чиних приятельок. - Це 
якийсь родич Любиного 
батька. Картоплю в тіт-
ки Дарки купував. Моя 
мама пошту Дарці носи-
ла. То й знає. 

Одного разу Люська 
поділилася черговою 
«таємницею»: 

- Моя родичка санітар-
кою в «жіночій» лікарні 
в області працює. Так 
ось, хто, думаєте, їй там 
в очі вліз? Любка! Вона 
Любчину маму знає. До-
питувалася, що стало-
ся, а та очі опустила. А 
Любка виглядала, наче 
з хреста знята. Крутить 
Славкові голову, а сама... 

Селом пішов поговір. 
Дійшов і до Славка...

...Люба поклала на мо-
гилу квіти. З фотографії 
усміхався Славко. 

- От і зустрілися, - мо-
вила тихенько й торкну-
лася рукою світлини. 

- Ми зачекаємо тебе 
біля машини, - сказала 
Тетяна. - Ходімо, Юрку. 

На Любині очі набігли 
сльози. 

- Я була нині біля на-
шого журавлика. Тебе 
згадувала... А в мене гар-
на сім’я. Думала, якщо 
буде син, назву твоїм 
іменем. Не вийшло, бо 
маю дві доньки. А ще я 
хотіла тобі сказати… Я 
кохала тебе, Славку. І не 
зраджувала. 

Під час нашої остан-
ньої зустрічі ти сказав, 
що в селі кепкують з 
тебе, мовляв, добре, що 
Люба позбулася нагу-
ляної дитини, а то бай-
стрюча годував би. Мені 
тоді було так боляче. 
Ти шмагав мене слова-

ми, не знаючи правди. 
Я б усе тобі розповіла... 
Якби ти знав, як  болі-
ли від наруги моє тіло 
й душа. Я поверталася 
додому увечері через 
парк. І раптом... цей не-
знайомець... Я не вірила, 
що залишилась живою.  

Через Люсьчині плітки 
я довго не приїжджала 
в село. І тітка Дарка від 
людей очі ховала. 

Ти одружився з Люсь-
кою. І не став щасли-
вим... А я перестала 
вірити людям. Довго 
оминала чоловіків. По-
тім зустріла Олексія. 
Вийшла заміж. Я пова-
жала свого чоловіка, а 
покохала його значно 
пізніше.  

Я повинна була тебе 
давно забути. Але часто 
згадувала. Хотіла поба-
чити. Ти ж так і не дізна-
вся моєї правди...      

Уночі налетіла гроза. 
Блискавиці краяли на 
кавалки небо. А вітер, 
здавалося, переверне 
світ. 

- Не витримав бурі 
наш журавлик - зламав-
ся, - сказала вранці тіт-
ка. - Шкода, я звикла до 
нього.    

- Він злетів! 
- Що кажеш, Любцю? 
- Це я так, про себе. 
Люба пішла до коло-

дязя. Від дерев’яного 
пташка залишились 
шматки обвітреного, по-
сивілого дерева. 

- Ти мав душу, журавли-
ку, і вона злетіла. І ти вже 
ніколи не повернешся 
до своєї води, як люди до 
свого минулого... 

Присіла на прохолодне 
цямриння. Задумалась. 
Чи то випадковість, що 
журавлика не стало, 
коли вона приїхала? Чи, 
може, Славкова душа 
знак подала. А який?..      

Ольга ЧОРНА.

І колодязьні
ЖУРАВЛІ ЗЛІТАЮТЬ... 

Вони нагадували птахів, які полетіли у вирій 
і загубилися серед людських пересудів, недовіри... 

І не повернулись до своїх почуттів...

МАМИНІ ОЧІ
Очі мами – яснота без слів,
Очі мами – пісня і картання.
В них надії, ніжність

солов’їв,
Чистота безмежного 

світання.
Очі мами… Їх завжди читай,
Бо без них згориш 

на півдорозі.
Скарб добра, жадання, 

днів розмай,
Вічно у надії і тривозі…
В них дощі, рясний 

черемхи цвіт, 
Ними бачиш ти 

безмежний світ,
Світ, що серцем хочеться

обняти… 
Лідія КРОХМАЛЮК,

с. Старий Олексинець 
Кременецького району.

І ось уже за вікном буса 
з’явилися знайомі 
картинки її древнього 

містечка, її вулиця, старий 
каштан біля воріт їхнього 
дому. Ірина не повірила 
своїм очам: занедбане 
подвір’я і хата, що ніби 
постаріла, осунулася. 
Заледве дотягла за ворота 
важкі сумки, присіла 
біля криниці. Нема на 
ній журавля, якого ще 
із покійним чоловіком 
прилаштовували. 
Затоптаний і квітник. Щось 
зарізало Ірину біля серця: 
куди ж донька витрачала 
гроші, які вона надсилала 
з Італії? Ради неї ж, єдиної 
дитини туди поїхала.

 У вікні з’явилася постать Лесі. 
А за мить - з хати вийшов якийсь 
молодик і мовчки став заносити її 
сумки.

 «Вибач, мамо, що не розповіла 
тобі: Максим – мій цивільний чо-
ловік. Як бачиш і я сюрприз для 
тебе притаїла», - як завше улесливо 
строчила Леся. 

Вечеряти Ірина відмовила-
ся. Важкі думки гострим цвяхом 
свердлили мозок. Не таку зустріч 
вона собі уявляла з донькою. Як 
змінилася Леся за цих шість років, 
коли Ірина була на чужині! Прига-
дує, як Надя, її подруга, застерігала 
не залишати хату на доньку, мов-
ляв, молода, зелена, толку в нічому 
не знає… Вона тоді ще й образила-
ся на подругу: донька її не підведе, 
от побачиш, - сказала. Тішилася, 
коли Леся виставляла у соцмере-
жі красиві світлини, на яких було 
видно дорогі меблі, євроремонт у 

кімнатах. Чому ж тепер цього всьо-
го вона не бачить?

 Ірина приховала гроші, які при-
везла тепер з Італії. Як тінь ходила 
від розпуки і болю.

 Якось донька завела розмову. 
«Знаю, чому сердишся, мамо. Тут 
ремонт іще встигнемо зробити. А 
на світлинах, які ти бачила – інша 
квартира. Ми з Максимом її ку-
пили. Щоправда, на Максима її 
оформили. Але це діло поправиме, 
згодом на мене перепишемо», - до-
водила до відома Леся. 

Усе попливло в Ірини перед 
очима. «Виходить, усі ці роки я за-
робляла на квартиру якомусь про-
йдисвіту?», - ледве мовила. 

У сусідній кімнаті Максим нер-
вово чимось гримнув, мовляв, усе 
чую. «Я не прощу їй того пройдис-
віта! Так і знай!» - заявив Лесі. 

Господи, як пошкодувала тепер 
Ірина, що приїхала додому! Серце 
розвалювалося на шматочки, коли 
згадувала, як просив її зостатися в 
Італії Бруно, син сеньйори, за якою 
вона доглядала. Бруно поховав мо-
лоду дружину і гадав, що його сер-
це навіки зачинилося для любові. 
Допоки не зустрів Ірину. Працьо-
вита, скромна, вродлива українка 
– вона сколихнула його почуття. 
«Тепер я зрозумів, що любов, як 
весна, проходить, а потім знову 
оживає. Здається, я знову люблю. 
Тебе люблю, Ірино», - сказав він 
одного вечора, коли вона вийшла 
погуляти в саду. 

 Вдома Ірина поникла. Їй часом 
здавалося, що від страшної реаль-
ності – збожеволіє. Бо й справді 
щось дивне, досі незрозуміле, ста-
ло діятися з нею. Добре пам’ятає, 
як у той день, коли Максим звину-
ватив її у тім, що при відкритому 

крані горіла конфорка і по всій хаті 
чувся запах газу, вона й не підходи-
ла до плити. А трохи пізніше на неї 
нагримали, що нібито залишила 
хату незачиненою, коли ходила до 
сусідки. «У кишені був ключ, отож 
мусила зачинити», - оправдовува-
лася Ірина. 

Проте звинувачення звалювали-
ся на неї мало не щодня, і вона вже 
й сумніватися почала: може, справ-
ді, винна? Ще й Леся стала її пере-
конувати, що слід звернутися до 
лікаря, щоб не запустити хворобу. 
Щоправда, спочатку можна спро-
бувати пити пігулки, нібито Леся 
і сама їх пила, коли на душі було 
кепсько. 

Пігулки подіяли швидко. Ірині 
постійно хотілося спати. Тіло стало 
хитке, в’яле, і, коли до неї привезли 
лікаря, погодилася лягти у стаці-
онар. З лікарем Леся з Максимом 
«домовились», щоб якомога на-
довше розтягнув лікування мате-
рі. Минув місяць, другий. За гроші 
Ірини, які відшукали, молодята 
влаштували собі райське життя, 
довершили ремонт у новій квар-
тирі. Леся нічого не шкодувала для 
коханого. Аби лиш Максим був із 
нею. 

Одного дня у палату до Ірини за-
йшла інша лікарка. «Відтепер ліку-
вати буду вас я. Пригадайте, з яких 
симптомів почалася ваша хворо-
ба?» - лагідно спитала. У лікуван-
ня Ірини були внесені корективи. 
Тепер її думки стали ясніші, а тіло 
жвавіше. 

Доля внесла корективи і в життя 
Лесі. Усе почалося з тієї ночі, коли у 
неї сильно розболівся зуб. Увімкну-
ла світло, щоб взяти знеболююче і 
стрепенулася – Максима в ліжку не 
було. Жахливе відчуття запекло у 

голові: невже після любощів з нею 
він тишком утік до іншої? 

Холодна ніч дихала їй в обличчя, 
Лесею аж трусило, коли, не оми-
наючи калюж, бігла у їх нове по-
мешкання. У вікні спальні світився 
нічник… 

«Ти чого вриваєшся у чужий дім 
посеред ночі?» - Максим з усієї сили 
вдарив Лесю в обличчя. У дверях 
спальні злорадно реготала його 
пасія. 

Боже милостивий, як вона могла 
так себе ошукати? Вона ж так ві-
рила Максимові, кохала, як нікого 
досі. Та найжахливіше: запротори-
ла матір у психушку. Бо так наполіг 
Максим. У Лесі почався сильний 
головний біль, відчуття страху і 
напруги. Надто ж, коли її адвокат 
сказав, що малоймовірно вигра-
ти їм суд із Максимом, адже доку-
ментально немає доказів, що нову 
квартиру купувала вона. Й одного 
дня Леся вщент розчавлена, слаб-
ка, зайшла у кабінет психіатра…

 «Скоро я випишу вас», - почула 
невдовзі Ірина від лікарки. Зло-
вила себе на думці, що не хоче по-
вертатися додому. Попросила мед-
сестру дати їй мобільний. «Забери 
мене до себе, Бруно, - несміливо 
сказала у слухавку. – Інакше я по-
мру». 

Вирішила піти до каплички, що 
знаходилася на території лікарні. 
Вона так давно не говорила з Бо-
гом! У дверях зіткнулася з худою, 
втомленою жінкою у супроводі 
медсестри. Леся? Ірина хотіла щось 
сказати, як, мов крізь сон, почула 
тривожне: «Мамо…» Ірина обвела 
доньку виплаканими очима, чи не 
вперше взяла волю у кулак. «Я вас 
- не знаю», - сказала і поспішила 
щезнути. 

У вікнах відділення, з якого ви-
писали Ірину, зависли цікаві об-
личчя. Хтось радів за Ірину, хтось 
заздрив, коли до неї у дорогій іно-
марці під’їхав красивий, пристойно 
одягнений чоловік. Раділа за Ірину 
і її нова лікарка, якій, мов на до-
лоні, вона виповіла свою історію. 
Рясні сльози заблистіли в очах Іри-
ни. «Не плач, - пригорнув її Бруно. 
– донька ще приїде до тебе. А ти 
більше сюди не повернешся. Разом 
ми збудуємо нове життя…»

 Марія МАЛІЦЬКА. 
м. Теребовля.

Сокровенне

Коли Бог творив маму
Якось за день до свого народження 

дитина запитала у Бога: 
- Я не знаю, навіщо йду в цей світ. 

Що мені там робити?
 Бог відповів:
 - Я подарую тобі ангела, який зав-

жди буде поруч з тобою. Він усе тобі 
пояснить.

 - А як я зрозумію його, адже я не 
знаю його мови?

 - Ангел буде вчити тебе. Він охоро-
нятиме тебе від усіх бід.

 - Як і коли я повинен повернутися 
до Тебе?

 - Твій ангел скаже тобі все.
 - А як звуть мого ангела?
 - Неважливо, як його звуть, у нього 

багато імен. Але ти для початку нази-
ватимеш його - мама.  

Отож, одного разу добрий Бог ви-
рішив створити… маму. Шість днів та 
ночей Він роздумував і експеримен-
тував. Та ось з’явився ангел і каже:

 – Ти стільки часу тратиш на неї!

 – Так… Але чи ти читав вимоги за-
мовлення? Вона повинна складати-
ся зі 180 рухомих частин, які можна 
було б при потребі замінити. Її поці-
лунок має лікувати все – від зламаної 
ноги до розчарування в коханні. Та-
кож вона мусить мати шість пар рук. 

Ангел похитав головою і недові-
рливо спитав:

 – Шість пар рук?
 – Не в руках проблема, – відповів 

Бог, – а в трьох парах очей, що вона 
повинна мати.

 – Аж стільки! – скрикнув ангел. 
Бог ствердно кивнув. Потім додав:
 – Одну пару, щоб бачити через за-

чинені двері, коли питає: «Що ви там 
робите, діти?», навіть якщо вона вже 
знає, що вони роблять. Іншу пару – на 
потилиці, щоб бачити те, що не мала 
би бачити, але що має знати. Ще іншу 
пару, щоб таємно сказати синові, 
який попав у халепу: «Розумію, сину, і 
люблю тебе».

 – Господи, – сказав ангел, – вже піз-
но, йди відпочивати. 

– Не можу, – відповів Господь. – Вже 
майже закінчую. 

Ангел поволі обійшов навколо мо-
делі матері. 

– Надто ніжна, – сказав, зітхаючи. 
– Але витривала! – відповів Гос-

подь із запалом. – Ти не можеш уяви-
ти собі того, що може зробити чи пе-
ретерпіти мати.

 – Вміє думати? – спитав ангел. 
– Не тільки думати, а вміє також 

дуже добре користуватися своїм розу-
мом і пристосовуватися до обставин. 

Тоді ангел схилився над моделлю 
і доторкнувся пальцем до її обличчя.

 - Тут щось стікає, – сказав здиво-
вано.

 – Так, це – сльоза, – відповів зі 
смутком Бог. 

  - А для чого вона? – спитав ангел. 
– Щоб висловити радість, смуток, 

розчарування, біль… 
Господи, Ти – справді геній! – ви-

гукнув захоплено ангел. 
Тихим голосом Бог прошепотів: 
– Правду кажучи, це не Я створив… 

ту сльозу… 
(Ерма Бомбек)

Бог не створив сліз. 
То чому їх творимо ми?

Храм душі

Невигадана історія Сюрприз
Ірина збиралася їхати додому. Доньці Лесі вирішила 

нічого не казати. Лише натякнула, що готує сюрприз. 
«Який сюрприз, мамочко?» - улесливо спитала донька. 

«Якщо скажу, то й сюрпризу не буде, чи не так?» - 
питанням на питання відповіла Ірина. 

гніздечкоСімейне

Квітка до квіточки, спіле колосся, 
Гілочка хмелю, барвінку лоза… 

Сонячний промінь лоскоче волосся,
 Наче в короні голівка-краса!

 Скільки століть  
цей віночок барвистий 

На українських дівчатах цвіте.
 Віру, надію, любов нашу чисту 

З піснею в серце впліта золоте… 

*   *   *   *   *
Потопає сонце в яблуневім цвіті,
Купається в травах, хоче нас зігріти.
В дібровах зелених соловей співає,
Щебетанням тихим весну зустрічає…

Схилилися верби старі над водою,
Воркують із вітром сади супокою.
Збирають ромашки дитячі долоні,
Заглядають з поля величні тополі.

Разом із весною душа оживає,
Разом з білим цвітом вона розквітає.
О Боже мій милий, чи раєм це зветься?
О Боже! Осанна! Це світ Твій святиться!

*   *   *   *   *
Вділи мені щастя, вділи мені долі,
Вділи мені смутку, вділи мені болю.
Візьми мої туги, тримай мої руки,
Вділи мені радість, вділи мені муки…
Зціли мої крила, зліпи мені сили,
Там центуріони, там вожді, пилати…
Не дай мені впасти, не дай мені страти.
Прорізане світло крізь темряви брами-
Воскресла Голгота - Твої давні рани...

*   *   *   *   *
Наснився сад. Вишневий сад.
Зацвів. Омолодився.
І я по саду тому йду -
Печаль із серця знята.
Вікна одчинені навстіж,
В дверях чекає мати.
А наче й не було зими,
Розлук розчарування…
А був лиш сад. Вишневий сад
І в нім цвіло кохання.
Весна буяє аж ген-ген...
До жнив ще так далеко.
Вікно моє відкрите знов,
Аж он летять лелеки…

*   *   *   *   *
Шиби плачуть разом зі зливами,
Вони бачили нас щасливими.
Хай хвилини ті ми позичили,
Хай миттєвості ми позначили.
Зеленіє цей ряст, бентежиться,
А любов у серцях мережиться.
Осипається квітень зорями,
Оп'янів смарагдами вечоровими.
Яблунево нам, замріяно,
І стежками нашими світ засіяний.
Шиби плачуть разом зі зливами,
Пам'ятають ще нас щасливими.

*   *   *   *   *
Потопаю в тобі, потопаю…
Ні рятунку нема, ані краю.
Я тону, поринаю, пірнаю,
Потопаю, топлюсь, виринаю…
Ця стихія мене поглинає,
Твої руки мене воскрешають.
Твоє слово мене оживляє,
Я тону, я пірнаю... злітаю…
На межі між війною й спокоєм,
Прошепчи: я з тобою, з тобою…
Йдемо мовчки безлюдними площами
Прошепчи мені пошепки, пошепки…

Неля ДРИБОТІЙ.
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UA:Перший
06.00 М/с «Книга джунглiв».
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. 

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, 19.55 Д/с «Дикi тварини».
13.10, 15.10 «На Карантинi»: марафон.
16.20, 00.30 Телепродаж.
16.50, 03.55 #ВУкраїнi.
17.30 Про що спiває Європа.
18.20 Тема дня.
19.20 Д/с «Боротьба за виживання».
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.

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, 03.55 

«Любий, ми переїжджаємо».
13.45 «Одруження наослiп 5».
15.30 «Свiт навиворiт 11: Китай».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Кухня».
21.45 Т/с «Матусi».
22.30 Х/ф «Повстання планети мавп».
00.25 Х/ф «Планета мавп».
02.20 Х/ф «Припутнi».

Iíòер
05.30, 22.25 «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, 02.10 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Добровольцi».
00.05 Т/с «Нi кроку назад!».

ICTV
05.15 Факти.
05.35, 10.05 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.

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

Стогнiєм.
11.35, 13.15 Х/ф «47 ронiнiв».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10, 21.20 Т/с «Пес».
15.20, 16.20, 22.30 Т/с «Заклятi друзi».
16.55 Х/ф «Великий переполох у мало-

му Китаї».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
23.35 Х/ф «Двiйник».
01.20 Х/ф «Лiченi секунди».

ÑТБ
05.15, 08.50, 10.45 Т/с «Коли ми 

вдома».
07.00 Все буде добре!
12.35, 14.50 МастерШеф.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.55 Хата на тата.
18.00 СуперМама.
18.55 Один за всiх.
20.15, 22.40 Т/с «Упереджене ставлення».
22.50 Т/с «Майор i магiя».
00.40 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
09.20 Т/с «Грiмм».
10.50 Х/ф «Дивергент».
13.20 Х/ф «Iнсургенцiя».
15.30 Хто зверху? (12+).
17.10, 19.00 Суперiнтуїцiя.
20.50 Х/ф «Будинок дивних дiтей мiс 

Сапсан».
23.10 Х/ф «Вiнчестер. Будинок, який 

побудували примари».
01.00 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, 03.35 Зоряний шлях.
11.20 Мiсiя краса.
12.20, 15.30 Реальна мiстика.
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Доглядальниця», 13 i 14 с.
23.30 Т/с «Експрес-вiдрядження», 1 i 2 с.

ÍТÍ
06.00 М/ф «Таємниця третьої планети».
07.20 М/ф «Iсторiя одного Поросятка».
07.40 М/ф «Жив собi пес».
07.50, 16.50, 20.50, 02.45 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.15 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Страх висоти».
10.45 Х/ф «Прихована загроза».
12.50 «Будьте здоровi».
14.15 «Таємницi кримiнального свiту».
15.25 «Правда життя. Професiйнi 

байки».

18.20 «Вартiсть життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Т/с «Нарко 3».
00.15 «Склад злочину».
01.10, 03.00 «Речовий доказ».

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.20, 01.30 Правда життя.
09.20, 00.20 Речовий доказ.
10.30, 17.55 Дика природа Чилi.
11.30 Ремесла за призначенням.
12.30 Вижити в дикiй природi.
13.30 Мiсця сили.
14.20, 19.50 Секретнi територiї.
15.15, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.05, 21.45 Останнi племена.
16.55 Фестивалi планети.
17.25 Сiяя: з нами у дику природу.
19.00 Прихована реальнiсть.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
22.35 Невiдомий Китай.
02.30 Легендарнi замки Закарпаття.
03.10 Прокляття вiдьом.
03.55 Леонiд Биков. Зустрiчна смуга.
04.40 Запрограмованi долi.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Заблудлi вiвцi».
06.50 Х/ф «Kingsman: Таємна слжба».
09.05, 18.15 «Спецкор».
09.45, 18.45 «ДжеДАI».
10.25, 17.25 «Загублений свiт».
13.00 Х/ф «12 раундiв».
15.00 Х/ф «Володар морiв: На краю свiту».
19.15 Т/с «Опер за викликом 2».
20.15 Т/с «Брати по кровi».
22.05 Т/с «CSI: Мiсце злочину 10».
23.45 Т/с «CSI: Мiсце злочину 9».

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

Чемпiонат Iспанiї.
07.45 Журнал Лiги Європи.
08.15 Ювентус - Шахтар (2012/13). 

Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10, 21.30 #залишайсязФутболом.
11.15, 14.15 «Нiч Лiги чемпiонiв».
12.25 Порту - Динамо (К) (2015/16). 

Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.
15.20, 17.40 Yellow.
15.30 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
15.50 МЮ - Ювентус. 1/2 фiналу 

(1998/99). Лiга чемпiонiв УЄФА.
17.50 Передмова до «Мiлан - Депортiво» 

(2003/04). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

17.55 Мiлан - Депортiво. 1/4 фiналу 
(2003/04). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

19.40 Депортiво - Мiлан. 1/4 фiналу 
(2003/04). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

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

22.45, 01.45 «Шлях до Турину».
23.55 Лудогорец - Чорноморець (2013/14). 

Лiга Європи УЄФА.
02.15 Рома - Iнтер (2012/13). Чемпiонат Iталiї.
04.00 Львiв - Днiпро-1. Чемпiонат України.

UA:Перший
06.00 М/с «Книга джунглiв».
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, 05.05 
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, 19.55 Д/с «Дикi тварини».
13.10, 15.10 «На Карантинi»: марафон.
16.20, 00.30 Телепродаж.
16.50 #@)?$0 з Майклом Щуром.
17.30 Про що спiває Європа.
18.20 Тема дня.
19.20 Д/с «Боротьба за виживання».
21.35, 23.55 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15, 03.00 Т/с «Епоха честi».
00.00 #ВУкраїнi.
03.45, 05.50 «Примирення з пере-

могою».
04.15 Розсекречена iсторiя. Чому ви-

бухнула друга свiтова?

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, 03.50 

«Любий, ми переїжджаємо».
13.45 «Одруження наослiп 5».
15.30 «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 Х/ф «Планета мавп: Революцiя».
00.50 Х/ф «Повстання планети мавп».
02.25 Х/ф «Реквiєм за вбивцею».

Iíòер
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, 01.10 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Дванадцятий».
02.50 «Орел i решка. Шопiнг».

ICTV
05.00 Скарб нацiї.

05.10 Еврика!
05.15 Факти.
05.35 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.
11.55, 13.15 Х/ф «Великий переполох 

у малому Китаї».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.15, 21.20 Т/с «Пес».
15.20, 16.20, 22.35 Т/с «Заклятi друзi».
16.50 Х/ф «Самоволка».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi.
00.30 Х/ф «Убий їх всiх».
02.05 Х/ф «Унiверсальний солдат 4».

ÑТБ
05.15, 09.55 Т/с «Коли ми вдома».
07.00 Все буде добре!
11.45, 14.50 МастерШеф.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.50 Хата на тата.
18.00 СуперМама.
18.55 Один за всiх.
20.15, 22.40 Т/с «Упереджене ставлення».
22.50 Т/с «Майор i магiя».
00.40 Х/ф «Ати-бати, йшли солдати...»

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
09.20 Т/с «Грiмм».
11.50 Х/ф «Деннiс-мучитель 2».
13.00 Х/ф «Черговий тато».
14.50 Х/ф «Черговий тато: Лiтнiй табiр».
16.20, 19.00 Хто зверху? (12+).
18.00 Ревiзор. Карантин.
20.50 Х/ф «Перл Харбор».
00.15 Х/ф «Цiна безсмертя».
00.50 Т/с «Київ вдень i вночi».
02.20 Служба розшуку дiтей.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогоднi.
09.30, 02.20 Зоряний шлях.
11.20 Мiсiя краса.
12.20, 15.30, 03.10 Реальна мiстика.
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Доглядальниця».
23.20 Слiдами розкрадання Приватбан-

ку. Мiжнародна панорама, ч. 2.
00.00, 02.00 Х/ф «Формула щастя».

ÍТÍ
06.00 М/ф «Дванадцять мiсяцiв».
07.30 М/ф «Як Петрик П`яточкiн 

слоникiв рахував».
07.45 М/ф «Капiтошка».
07.55, 16.50, 20.50, 02.35 «Випадковий 

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

«Свiдок».

09.00 Х/ф «Тi, що зiйшли з небес».
10.40 Х/ф «Командир щасливої 

«Щуки».
12.50 «Вартiсть життя».
14.15 «Таємницi кримiнального свiту».
15.25 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
18.20 «Правда життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Т/с «Нарко 3».
00.15 «Склад злочину».
01.00, 03.00 «Речовий доказ».

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
08.35, 01.30 Правда життя.
09.35, 00.20 Речовий доказ.
10.45 Вижити в дикiй природ.
11.45, 17.05 Ремесла за призначенням.
12.45 Дика природа Чилi.
13.45 Мiсця сили.
14.35, 19.55 Секретнi територiї.
15.20, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.15, 21.45 Останнi племена.
18.05 Вижити в дикiй природi.
19.05 Прихована реальнiсть.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
22.35 Невiдомий Китай.

Êаíаë «2+2»
06.00 Х/ф «Kingsman: Золоте кiльце».
08.30, 12.35, 17.20, 00.45 «Загублений свiт».
09.15, 18.15 «Спецкор».
09.55, 18.45 «ДжеДАI».
10.35 «Рiшала».
13.30, 01.05 «Помста природи».
14.00 Х/ф «12 раундiв 2: Перезаван-

таження».
15.45 Х/ф «Мегарозлом».
19.15 Т/с «Опер за викликом 2».
20.15 Т/с «Брати по кровi».
22.05 Т/с «CSI: Мiсце злочину 10».
23.45 Т/с «CSI: Мiсце злочину 9».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
06.10 Атлетiко - Атлетiк (2017/18). 

Чемпiонат Iспанiї.
08.00 Yellow.
08.10 Динамо (К) - Байєр (2004/05). 

Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10, 21.30 #залишайсязФутболом.
11.15, 14.20 «Нiч Лiги чемпiонiв».
12.35 Динамо (К) - Маккабi (2015/16). 

Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.
15.50 Ювентус - МЮ. 1/2 фiналу 

(1998/99). Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

17.35 Журнал Лiги Європи.
18.00 Мальме - Металiст (2011/12). 

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

Європи УЄФА.
22.45, 01.30 «Шлях до Турину».
23.40 Чорноморець - Динамо (З) 

(2013/14). Лiга Європи УЄФА.
02.25 Лацiо - Наполi (2012/13). 

Чемпiонат Iталiї.
04.10 Ворскла - Колос. Чемпiонат 

України.

Ñереда Чеòâер6 травня 7 травня

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», 16 с.
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»: ма-

рафон.
16.50 Д/с «Суперчуття».
17.30 Про що спiває Європа.
18.20, 03.00 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, 03.55 Бюджетники.
04.25 Енеїда.

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, 03.25 

«Любий, ми переїжджаємо».
13.45 «Одруження наослiп 5».
15.25 «Свiт навиворiт 11: Китай».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Кухня».
21.45 Т/с «Матусi».
22.45 «Грошi».
23.55 «Дубiнiзми».
00.15 Х/ф «Любов з випробним 

термiном».
04.10 «Музичний марафон «Ти не 

один».

Iíòер
05.35, 22.25 «Слiдство вели...» з Л. 

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

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 

Iнтером».
09.30, 18.05, 02.05 «Стосується 

кожного».
11.20, 12.25 Х/ф «Мачо на ко-

лесах».
14.00 Х/ф «Любов вiд всiх хвороб».
15.50 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Добровольцi».
00.10 Т/с «Нi кроку назад!».

ICTV
06.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.10, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
09.40, 02.45 Х/ф «Втеча задля по-

рятунку».
11.10, 13.15 Х/ф «Двiйник».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30 Х/ф «Максимальний ризик».
15.20, 16.15 Х/ф «Трансформери 3: 

Темний бiк Мiсяця».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.10 Теорiя змови.
21.20 Т/с «Пес».
22.35 Свобода слова.
23.55 Х/ф «Хранителi».

ÑТБ
05.15, 11.35 Т/с «Коли ми вдома».
08.00 Все буде добре!
09.50 Неймовiрна правда про зiрок.
12.20, 14.50 МастерШеф.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.50 Хата на тата.
18.00 СуперМама.
18.55 Один за всiх.
20.15, 22.40 Т/с «Упереджене 

ставлення».
22.50 Т/с «Майор i магiя».
00.40 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
08.20 Дiти проти зiрок.
10.10 М/ф «Лоракс».
11.40 Х/ф «Заборонене царство».
13.40 Х/ф «Гарi Поттер i кубок 

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

Фенiкса».
19.00 Вiд пацанки до панянки.
21.00 Х/ф «Дивергент».
23.45 Х/ф «Мисливцi за розумом».
01.50 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 Зоряний шлях.
11.20 Мiсiя краса.
12.20, 15.30, 03.30 Реальна мiстика.
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Доглядальниця», 9 i 10 с.
23.30 Т/с «Вище тiльки любов», 1 i 2 с.
02.00 Т/с «Вище тiльки любов».

ÍТÍ
05.55 М/ф «Дикi лебедi».
07.00 М/ф «Три паньки».
08.05 М/ф «Братик Кролик та 

братик Лис».
08.15, 16.50, 20.50, 02.40 «Випадко-

вий свiдок».
09.25 Х/ф «Iнтердiвчинка».
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 3».
00.15 «Склад злочину».
01.05, 03.00 «Речовий доказ».

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.20, 01.30 Правда життя.
09.30, 00.20 Речовий доказ.
10.40, 18.00 Дика природа Чилi.
11.40, 17.00 Фестивалi планети.
12.40 Вижити в дикiй природi.
13.40 Мiсця сили.
14.25, 19.50 Секретнi територiї.
15.20, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.10, 21.45 Останнi племена.
19.00 Прихована реальнiсть.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
22.35 Невiдомий Китай.
02.30 Теорiя Змови.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
08.05, 18.45 «ДжеДАI».
12.10 «Загублений свiт».
14.00 Х/ф «Раптова смерть».
16.05 Х/ф «Свiт Юрського перiоду».
18.15 «Спецкор».
19.15 Т/с «Опер за викликом 2».
20.10 Т/с «Брати по кровi».
22.00 Т/с «CSI: Мiсце злочину 10».
23.40 Х/ф «Буря смiливих».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 17.40 Yellow.
06.10 Валенсiя - Барселона 

(2017/18). Чемпiонат Iспанiї.
08.00 Ворскла - Динамо (Б). Плей-

офф (2011/12). Лiга Європи 
УЄФА.

10.00 «Великий футбол».
11.20, 14.20 «Нiч Лiги чемпiонiв».
12.35 Динамо (К) - Челсi (2015/16). 

Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.
15.40, 22.30 Футбол News.
15.50 МЮ - Iнтер. 1/4 фiналу 

(1998/99). Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

17.50 Боруссiя (Д) - Баварiя (2010/11). 
Чемпiонат Нiмеччини.

19.35 Хет-трiк: Крiштiану Ронал-
ду. Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

19.40 Аякс - Реал (2012/13). Золота 
колекцiя Лiги чемпiонiв.

21.30 #залишайсязФутболом.
22.45, 01.25 «Шлях до Турину».
23.35 Чорноморець - ПСВ (2013/14). 

Лiга Європи УЄФА.
02.30 Рома - Мiлан (2012/13). 

Чемпiонат Iталiї.
04.15 Александрiя - Зоря. Чемпiонат 

України.

UA:Перший
06.00 М/с «Книга джунглiв».
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 Схеми. Корупцiя в деталях.
17.30 Про що спiває Європа.
18.20, 03.00 Тема дня.
19.20 Д/с «Боротьба за виживання».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
20.30 Д/с «Дикi тварини».
21.35, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
21.45 #ВУкраїнi.
22.15 Святi та грiшнi.
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, 

05.20 «ТСН».
09.25, 10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 04.05 «Лю-

бий, ми переїжджаємо».
13.10 «Одруження наослiп 5».
14.45, 15.45 «Свiт навиворiт 11: Китай».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Кухня».
21.45 Т/с «Матусi».
22.30 Х/ф «Планета мавп».
00.40 Х/ф «Як украсти мiльйон».
02.40 Х/ф «Реквiєм за вбивцею».

Iíòер
05.30, 22.20 «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».
18.05, 02.05 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Добровольцi».
00.05 Т/с «Нi кроку назад!».

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

К. Стогнiєм.
10.00, 13.15 Х/ф «Одисея».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 21.20 Т/с «Пес».
14.55, 16.20, 22.35 Т/с «Заклятi 

друзi».
16.30 Х/ф «Острiв горлорiзiв».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
23.40 Х/ф «Самоволка».
01.30 Х/ф «Максимальний ризик».
03.05 Т/с «У полi зору».

ÑТБ
05.15, 08.45, 10.30 Т/с «Коли ми 

вдома».
07.00 Все буде добре!
12.15, 14.50 МастерШеф.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.55 Хата на тата.
18.00 СуперМама.
18.55 Один за всiх.
20.15, 22.40 Т/с «Упереджене став-

лення».
22.50 Т/с «Майор i магiя».
00.40 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
09.20 Т/с «Грiмм».
11.00 Х/ф «3000 миль до Грей-

сленда».
13.30 Х/ф «Все або нiчого».
15.30 Хто зверху? (12+).
17.10, 19.00 Хто проти блондинок? 

(12+).
20.45 Х/ф «Iнсургенцiя».
22.50 Х/ф «Здохни».
00.50 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 Зоряний шлях.
11.20 Мiсiя краса.
12.20, 15.30, 03.50 Реальна мiстика.
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Доглядальниця», 11 i 12 с.
23.20 Контролер.

ÍТÍ
06.00 М/ф «Казка про золотого 

пiвника».
06.35 М/ф «Гидке каченя».
07.35 М/ф «Вовка в тридев`ятому 

царствi».
07.50, 16.50, 20.50, 02.40 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.10 

«Свiдок».

09.00 Х/ф «Бiля тихої пристанi».
10.30 Х/ф «Закусочна на колесах».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.15 «Таємницi кримiнального свiту».
15.25 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
18.20 «Будьте здоровi».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Т/с «Нарко 3».
00.15 «Склад злочину».
01.05, 03.00 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя».
05.00 «Top Shop».

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
08.20, 01.30 Правда життя.
09.20, 00.20 Речовий доказ.
10.30, 18.00 Дика природа Чилi.
11.35, 17.00 Фестивалi планети.
12.05 Сiяя: з нами у дику природу.
12.35 Вижити в дикiй природi.
13.35 Мiсця сили.
14.25, 19.50 Секретнi територiї.
15.20, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.10, 21.45 Останнi племена.
19.00 Прихована реальнiсть.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
22.35 Невiдомий Китай.

Êаíаë «2+2»
06.00, 05.10 Т/с «Заблудлi вiвцi».
06.50 Х/ф «Капiтан Грiм».
08.50, 18.15 «Спецкор».
09.25, 18.45 «ДжеДАI».
10.00, 17.20 «Загублений свiт».
12.35 Х/ф «Kingsman: Таємна служба».
14.50 Х/ф «Kingsman: Золоте кiльце».
19.15 Т/с «Опер за викликом 2».
20.10 Т/с «Брати по кровi».
22.00 Т/с «CSI: Мiсце злочину 10».
23.40 Т/с «CSI: Мiсце злочину 9».

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

Чемпiонат Iспанiї.
07.45 Журнал Inside Serie A. Чемпiонат 

Iталiї.
08.15 Карпати - Боруссiя (Д) (2010/11). 

Лiга Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10 Yellow.
10.20, 21.30 #залишайсязФутболом.
11.20, 14.25 «Нiч Лiги чемпiонiв».
12.35 Челсi - Динамо (К) (2015/16). 

Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.
15.50 Iнтер - МЮ. 1/4 фiналу (1998/99). 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
17.35 Журнал Лiги чемпiонiв.
18.00 Ювентус - Шахтар (2012/13). 

Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.
19.45 Передмова до «ПСВ - Динамо 

(К)» (1997/98). Золота Колекцiя 
Лiги чемпiонiв з А. Шевченком.

19.50 ПСВ - Динамо (К) (1997/98). 
Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.

22.45, 01.35 «Шлях до Турину».
23.45 Чорноморець - Лудогорец 

(2013/14). Лiга Європи УЄФА.
02.30 Наполi - Рома (2012/13). 

Чемпiонат Iталiї.
04.15 Колос - Десна. Чемпiонат Укра-

їни.
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Програма місцевих телеканалів

  TV-4
Понеділок, 4 травня 
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Трав-

ма» +16
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
0 7 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 , 

1 4 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,  1 9 . 0 0 , 
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 ,  21 .55 ,  22 .35 Добр і 

традиції
11.15 Справжня ціна
11.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10 Межа правди
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 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф. «Містерія» 

+16
01.00 Х.ф.«Суперник» +16 
Вівторок, 5 травня
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Трав-

ма» +16
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
0 7 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 , 

1 4 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,  1 9 . 0 0 , 
22 .00 ,  00 .30 ,  03 .30 
Провінційні вісті.

07.35 Сільський календар
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00 16.10 Кіндер клуб
09.40 «Кіндер ШОУ» 
11.15 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. «Сірано де 

Менільмонтан»
16.10 Кіндер клуб
17.00 Машина часу
17.30 Смачна мандрівка
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 У фокусі Європа
20.30 Спогади
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф.«Мрійники» 

+16
Середа, 6 травня
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Трав-

ма» +16
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
0 7 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 , 

1 4 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,  1 9 . 0 0 , 
22 .00 ,  00 .30 ,  03 .30 
Провінційні вісті.

07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
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 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Останній 

герой» 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Чорний при-

плив» +12
Четвер, 7 травня
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Трав-

ма» +16
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
0 7 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 , 

1 4 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,  1 9 . 0 0 , 
22 .00 ,  00 .30 ,  03 .30 
Провінційні вісті.

07.35 Формула здоров’я
08.30, 17.00 Машина часу

09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
11.15, 21.30 Майстер-клас з 

Н. Фіцич
11.30, 20.30 Спогади
12.10 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Чужа слава» 
15.45, 20.25 Добрі традиції 
17.30 «Гал-кліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
22.35, 04.00 Х.ф.«Поліцейський 

за наймом» +16 
П’ятниця, 8 травня
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Трав-

ма» +16
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
0 7 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 , 

1 4 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,  1 9 . 0 0 , 
22 .00 ,  00 .30 ,  03 . 30 
Провінційні вісті.

07.35 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.30 Кіндер клуб
11.15 Українські традиції
11.30, 19.30 Спогади
12.10 Відкрита зона
14.10, 01.00 Х.ф.«Штиль» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
20.10 Сільський календар
20.40 Базові цифрові навички
21.00 Відкрита зона
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Миротворці» 

+16 
02.30 Хіт-парад
03.00 Сім’я від А до Я
Субота, 9 травня
06.00 Українські традиції 
06.15, 10.30 Про нас
06.45, 09.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35 У фокусі Європа 
08.00, 19.00 Єдина країна
08.30 Завтра-сьогодні
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30, 15.00 Кіндер клуб
12.00, 01.00 Х.ф.«Тринадцять 

днів» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.20 Shift. Життя в цифрі
17.00, 03.20 Хіт-парад
18.00 Наші вітання 
19.30 Виклик долі
20.10 Pianoбой . На верширні
21.00 Х.ф. «Бункер» +16
22.30, 04.00 Х.ф. «В тилу воро-

га» +16 
00.40 Вікно в Америку
Неділя, 10 травня
06.00, 20.00, 03.00 Огляд світо-

вих подій 
06.30, 09.45 Shift. Життя в цифрі
06.45, 09.15 За спорт
07.00, 12.30 Кіндер клуб
08.00, 21.30 Єдина країна
08.40 Виклик долі
09.00 Справжня ціна
09.30 Базові цифрові навички
10.00 Трансляція Божественної 

Святої Літургії з Архи-
катедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 

11.40 Те, що ти любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Формула здоров’я
15.30 Українські традиції
16.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
16.30 Завтра-сьогодні
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінцій-

ні вісті. 
21.00, 02.30 «Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф.«Бонневіль» 

+16 
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф. «Бункер» +16

ТТБ

Понеділок,  04 травня
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 19.00, 

20.30 Новини
7.05, 8.05 “Файний ранок”
9.00  М/с  «Книга джунглів»  
9.20  Серіал «Universe» 
9.25  М/с  «Книга джунглів»  
9.45  Українська абетка. Пер-

шосвіт. 
10.00  Всеукраїнська школа 

онлайн. 
12.20, 16.15  Лайфхак укра-

їнською
12.50, 20.15  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 
21.20  Наші гроші  
21.45  Своя земля  
22.00  Т/с «Домашні вогнища» 
22.50  Українська читанка
Вівторок , 5 травня
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 19.00, 

20.30 Новини 
7.05, 8.05 “Файний ранок”
9.00, 9.25  М/с  «Книга джун-

глів»  
9.20  Серіал «Universe»  
9.45  Українська абетка. 
10.00  Всеукраїнська школа 

онлайн. 
12.20, 16.15 Лайфхак укра-

їнською
12.45, 21.45  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
22.00  Т/с «Домашні вогнища» 
22.50  Українська читанка
Середа,  6 травня
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 19.00, 

20.30 Новини 
7.05, 8.05 “Файний ранок”
9.00, 9.25 М/с  «Книга джун-

глів»  
9.20  Серіал «Universe»  
9.45  Українська абетка. 
10.00  Всеукраїнська школа 

онлайн.
12.20, 16.15 Лайфхак укра-

їнською
12.45, 21.45 Своя земля
13.10  «На Карантині»: марафон
16.25, 22.50 Українська читанка
16.45  Д/ф «Глиняний світ 

Марини Курукчі»
17.15  Енеїда
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 
22.00  Т/с «Домашні вогнища» 
 Четвер, 7 травня
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 19.00, 

20.30 Новини 
7.05, 8.05 “Файний ранок”
9.00, 9.25 М/с  «Книга джун-

глів»  
9.20  Серіал «Universe»  
9.45  Українська абетка. 
10.00  Всеукраїнська школа 

онлайн.
12.20, 16.15 Лайфхак укра-

їнською
12.45, 21.45  Своя земля
13.10  «На Карантині»: марафон
16.30  Д/с «Фестивалі планет»  
17.15  Енеїда 
18.10  Т/с «Епоха честі»  
19.20, 20.50 Тема дня 
19.45   #ВУКРАЇНІ 
20.15  Сильні 
21.20  #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром-4 
22.00  Т/с «Домашні вогнища»
22.50  Українська читанка
П’ятниця, 08 травня
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 17.00, 

19.00, 20.30 Новини
7.05, 8.05  “Файний ранок”
9.00, 17.15  Розсекречена іс-

торія.
10.00, 12.01 Всеукраїнська шко-

ла онлайн.
12.20  Разом 
12.50  Фрагмент фільму «Київ. 

Початок
13.10  «На Карантині»: марафон
16.15  Д/ф «Молодість 1927» 
16.25  Д/п «Примирення з пере-

могою»
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, 21.50 Сильні 
21.20  «VoxCheck» 
21.25  Схеми. Корупція в деталях 
22.00  Т/с «Домашні вогнища» 
 Субота,  09 травня
7.00, 8.00, 9.00 Новини 
7.05  М/с  «Книга джунглів»  
7.50  Українська абетка Всесвіт
7.55  Марійчин першоствіт 
8.05  Ти і поліція  
8.10, 19.00 Своя земля
8.30  Артефакти   
9.05, 11.00 Школа доступності
9.10  Сильні
9.30, 17.35 Розсекречена історія. 
10.20  ЗміниТи  
10.35  Д/п «Січ» 
Школа доступності
11.10  Мандруємо вдома  вип.  
11.25  Лайфхак українською
11.50, 19.35  Пліч-о-пліч
12.30  #ВУКРАЇНІ 
13.00  Тема дня 
13.25  Ток-шоу «Зворотний 

відлік»  
15.05  Д/ф «Іспит на людяність» 
16.00   Х/ф «Українська вен-

дета»
18.25  Д/п «Примирення з пере-

могою»
19.10  Діалоги
19.50  Концерт Євгена Хмари 

«Знамення»
21.10  Сильні 
21.25, 22.10 Т/с «Домашні 

вогнища» 
Неділя, 10 травня 
7.00, 8.00, 9.00 Новини 
7.05  М/с  «Книга джунглів»  
7.50  Українська абетка Всесвіт.

Першосвітю
7.55  Марійчин першоствіт 
8.05  Ти і поліція  
8.10  Бук:Маршрут
8.30  Артефакти   
9.15  ЗміниТи  
9.30  Недільна Свята Меса 

Римсько-Католицької 
Церкви в Україні

10.00  Божественна Літургія у 
Свято-Михайлівському 
кафедральному соборі 
Православної Церкви 
України та всеукраїн-
ська молитва

11.30  Недільна Літургія Україн-
ської Греко-Католицької 
Церкви

12.30  Енеїда 
13.30  Лайфхак українською
13.40  Д/ц «Двоколісні хроніки» 
13.55  #ВУКРАЇНІ 
14.25  Д/ф «Малевич. Україн-

ський квадрат»
15.10  Розсекречена історія 
16.05  Д/ф «Заміновані вірністю
17.00  Х/ф «Йосип Прекрасний. 

Намісник фараона»  
18.30  Населена земля 
19.00, 21.10 Сильні 
19.15  Своя земля
19.25  #ВУКРАЇНІ 
19.50  Пліч о -пліч 
20.20  Сильна доля.  KOZAK 

SYSTEM
Сильні 
21.25, 22.10 Т/с «Домашні 

вогнища» 

Програма ТБ Наш ДЕНЬ 9nday.te.ua

UA:Перший
06.00 «Примирення з перемогою».
06.30, 07.05, 08.05 Доброго ранку, 

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

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

Українська лiтература.
10.35 Всеукраїнська школа онлайн. 

Алгебра.
11.10 Всеукраїнська школа онлайн. 

Англiйська мова.
11.45, 12.01 Всеукраїнська школа 

онлайн. Хiмiя.
12.00 Хвилина мовчання: День пам`ятi 

та примирення.
12.20 Всеукраїнська школа онлайн. 

Бiологiя.
13.10, 15.10 Марафон до Дня пам`ятi 

та примирення.
16.20, 00.30 Телепродаж.
16.50, 03.55 Перша шпальта.
17.30, 04.25 Схеми. Корупцiя в 

деталях.
17.55 VoxCheck.
18.20 Тема дня.
19.20 Д/с «Боротьба за виживання».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
21.35, 05.50 UA:Спорт.
21.45 Х/ф «Сила волi».
03.00 Т/с «Епоха честi».
04.50 #ВУкраїнi.

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

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

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

бий, ми переїжджаємо».
13.45 «Одруження наослiп 6».
15.40 «Свiт навиворiт 11: Китай».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.20 Х/ф «Термiнатор: Генезис».
22.30 Х/ф «Вiйна за планету мавп».
00.55 Х/ф «Планета мавп: 

Революцiя».
02.55 Х/ф «Гуцулка Ксеня».
05.25 «Свiтське життя».

Iнтер
04.30 «Телемагазин».
05.00, 22.00 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
06.30 «Аушвiц. Iнструкцiя по неза-

стосуванню».
07.25 Х/ф «Дванадцятий».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12.00, 17.40 Новини.
12.25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13.50, 23.50 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий випадок. 

По ту лiнiю фронту».
18.00, 01.40 «Стосується кожного».

20.00 «Подробицi тижня».
03.15 «Чекай на мене. Україна. 

Зустрiчi Перемоги».

ICTV
04.55 Скарб нацiї.
05.05 Еврика!
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15, 00.20 Факти.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
09.50, 13.15 Х/ф «Врятування рядо-

вого Райяна».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30 Х/ф «Ворог бiля ворiт».
16.25 Х/ф «Лють».
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с «Танк».
00.50 Т/с «Останнiй бронепоїзд».

СТБ
05.40, 23.20 Х/ф «Виннi зiрки».
08.05, 14.50 Т/с «Майор i магiя».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40, 18.00, 19.00, 22.40 Холостяк.

Новий канал
06.00 Таємний агент. Пост-шоу.
07.00 Х/ф «Повiнь».
11.00 Т/с «Першi ластiвки».
19.00 Х/ф «Бiлоснiжка i мисливець».
21.20 Х/ф «Мисливець i Снiгова 

королева».
23.20 Х/ф «Бiлоснiжка. Страшна 

казка».
01.20 Т/с «Київ вдень i вночi».
02.20 Служба розшуку дiтей.
02.25 Зона ночi.

Êанал «Óкра¿на»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 

Сьогоднi.
09.30, 06.00 Зоряний шлях.
10.30, 04.30 Реальна мiстика.
12.25 Т/с «Смак щастя», 1 i 2 с.
15.30 Т/с «Смак щастя».
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 Гучна справа.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00, 02.15 Т/с «Соломонове 

рiшення».
01.45 Телемагазин.
04.00 Контролер.

НТН
06.00 М/ф «Казка про царя Сал-

тана».
07.25 М/ф «Котигорошко».
07.35 М/ф «Iвасик-Телесик».
07.50, 16.50, 20.50, 02.10 «Випадко-

вий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 01.40 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Таємниця записної 

книжки».
10.35 Х/ф «Бiлоруський вокзал».
12.50, 03.45 «Правда життя».
14.15 «Таємницi кримiнального свiту».
18.20 «Таємницi свiту».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Т/с «Нарко 3».
00.15 «Склад злочину».
01.05, 02.15 «Речовий доказ».
04.45 «Top Shop».

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.30, 01.30 Правда життя.
09.30, 00.20 Речовий доказ.
10.40 Вижити в дикiй природi.
11.40 Ремесла за призначенням.
12.40 Дика природа Чилi.
13.45 Мiсця сили.
14.35, 17.15, 19.55 Секретнi територiї.
15.25, 20.45 Таємницi Другої свiтової.
16.25, 21.45 Останнi племена.
18.05, 22.35 Невiдомий Китай.
19.05 Прихована реальнiсть.
23.30 Загадки Всесвiту.
02.25 Iсторiя українських земель.
05.25 Квiтка Цисик.

Êанал «2+2»
06.00 Х/ф «12 раундiв 2: Блокада».
07.30 Х/ф «Захисник».
09.00, 18.15 «Спецкор».
09.40, 18.45 «ДжеДАI».
10.20 «Помста природи».
13.15 Х/ф «День патрiота».
15.45 Х/ф «Прибулець».
17.20 «Загублений свiт».
19.15 Х/ф «Форсаж 5».
21.30 Х/ф «Морський пiхотинець 2».
23.15 Х/ф «Вiдкрите море».
00.25 «Облом.UA».
04.20 «Цiлком таємно-2017».

Ôутбол. (Óкра¿на)
06.00 Севiлья - Атлетiко (2017/18). 

Чемпiонат Iспанiї.
07.40 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.05 Днiпро - Базель (2012/13). Лiга 

Європи УЄФА.
09.50 Yellow.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10, 21.30 #залишайсязФутболом.
11.15, 14.25 «Нiч Лiги чемпiонiв».
12.35 Динамо (К) - Ман Сiтi. 1/8 

фiналу (2015/16). Золота 
колекцiя Лiги чемпiонiв.

15.50 МЮ - Андерлехт (2000/01). Лiга 
чемпiонiв УЄФА.

17.35 Лiверпуль - Боруссiя (Д). 1/4 
фiналу (2015/16). Лiга Європи 
УЄФА.

19.20 Журнал «Залишайся вдома». 
Чемпiонат Iспанiї.

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

22.45, 01.45 «Шлях до Турину».
23.55 ПСВ - Чорноморець (2013/14). 

Лiга Європи УЄФА.
02.30 Iнтер - Мiлан (2012/13). 

Чемпiонат Iталiї.
04.10 Марiуполь - Шахтар. Чемпiонат 

України.

UA:Перший
06.00 М/с «Книга джунглiв».
06.30, 07.05, 08.05 Доброго ранку, 

Країно!
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.05, 

02.30, 05.30 Новини.
09.00 Божественна Лiтургiя у Свято-

Михайлiвському кафедраль-
ному соборi Православної 
Церкви України та всеукра-
їнська молитва.

11.00 Недiльна Лiтургiя Української 
Греко-Католицької Церкви.

12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-
Католицької Церкви в Українi.

13.30 Х/ф «Павел iз Тарсуса», 1 с.
15.00 Країна пiсень.
16.00, 00.30 Телепродаж.
16.30 Про що спiває Європа.
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, 02.50 Х/ф «Холодна вiйна».
23.50 Плiч-о-плiч.
04.30 Енеїда.
05.00 Бюджетники.

Êанал “1+1”
06.00 М/ф.
06.15, 07.05 «Життя вiдомих лю-

дей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.25, 03.10 «Свiт навиворiт».
15.45, 00.20 Х/ф «Гордiїв вузол».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 Х/ф «Фокстер i Макс».
22.40 Концерт Наталiї Могилевської 

«Весна».

Iнтер
05.15, 05.40 «Україна вражає».
06.00 «Слово Предстоятеля».
06.10 Х/ф «Брати по кровi».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Чудеса 

свiту 2».
11.00 «Орел i решка. Божевiльнi 

вихiднi».
12.00 Концерт «Перемога. Одна 

на всiх».
15.20 Х/ф «Слiди апостолiв».
17.30 Х/ф «Ескадрилья «Лафа-

йєт».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Перебiжчик».
00.05 «Люди Перемоги. Нi кроку 

назад!»
01.10 Х/ф «Шукаю людину».
02.45 «Секретнi файли нацистiв».
03.35 «Щоденник вагiтної».
05.00 «Телемагазин».

ICTV
04.45 Скарб нацiї.
04.55 Еврика!
05.00 Факти.
05.25 Антизомбi.
06.10 Секретний фронт.
07.05 Громадянська оборона.
08.00 Т/с «Танк».
12.05, 13.00 Х/ф «Лють».
12.45 Факти. День.
14.45 Х/ф «Всесвiтня вiйна Z».
16.40 Х/ф «Вiйна свiтiв».
18.45 Факти тижня.
20.30 Х/ф «Трансформери 5: 

Останнiй лицар».
23.25 Х/ф «Стартрек: За межами 

Всесвiту».
01.30 Х/ф «Одисея».

СТБ
05.50, 09.30 Неймовiрна правда 

про зiрок.
07.40 Х/ф «Весiлля у Малинiвцi».
10.50 МастерШеф. Професiонали 2.
13.15 Т/с «Папаньки».
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.55 Один за всiх.
22.10 Детектор брехнi.

Новий канал
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.30 Ревiзор. Карантин.
08.30 Вiд пацанки до панянки.
10.30 Х/ф «Все або нiчого».
12.30 Х/ф «Черговий тато».
14.20 Х/ф «Черговий тато: Лiтнiй 

табiр».
16.00 Х/ф «Гарi Поттер i Дари 

смертi. Частина 1».
18.45 Х/ф «Гарi Поттер i Дари 

смертi. Частина 2».
21.00 Х/ф «Темна вежа».
22.40 Х/ф «Керi».
00.40 Т/с «Київ вдень i вночi».
02.30 Зона ночi.

Êанал «Óкра¿на»
06.00 Сьогоднi.
07.00 Зоряний шлях.
07.45 Т/с «Соломонове рiшення».
11.30 Т/с «Дiвчатка мої».
15.10 Т/с «Чужа».
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
21.00 Концерт «З Днем народження, 

Україно!»
23.15 Т/с «Поранене серце», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Поранене серце».
03.15 Агенти справедливостi.

НТН
05.30 Х/ф «Мiльйони Ферфакса».
07.00 «Слово Предстоятеля».
07.05 «Страх у твоєму домi».
10.30 Х/ф «За сiрниками».

12.20 Х/ф «Без року тиждень».
13.45 Х/ф «Вимушенi обставини».
16.40 Х/ф «Роб-Бi-Гуд».
19.00 Х/ф «Золоте теля».
22.15 Х/ф «Довiра».
00.10 Х/ф «Незаконне вторгнення».
02.15 «Речовий доказ».

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.35, 01.40 Мiстична Україна.
08.20 Юрiй Нiкулiн.
09.00 Два Миронових.
09.40 Речовий доказ.
10.50, 23.00 Секретнi територiї.
11.40 Таємницi Другої свiтової.
13.40, 21.00 Всесвiт всерединi нас.
15.35 Загадки Всесвiту.
16.25 Невiдомий Китай.
18.25 Мiсто, яке зрадили.
19.15 Прокляття Че Гевари.
20.10 Легендарнi замки України.
23.50 Ремесла за призначенням.
00.40 Вижити в дикiй природi.
02.25 Пiдроблена iсторiя.

Êанал «2+2»
06.00, 09.30 «Загублений свiт».
07.40 «ДжеДАI».
13.10 Х/ф «Робокоп».
15.00 Х/ф «Робокоп 2».
17.05 Х/ф «Робокоп 3».
19.00 Х/ф «Нiч у музеї 2».
20.55 Х/ф «Нiч у музеї 3».
22.45 Х/ф «Смертельне падiння».
00.15 Т/с «Опер за викликом».
02.35 «Облом.UA».
04.20 «Цiлком таємно-2017».

Ôутбол. (Óкра¿на)
06.00 Севiлья - Атлетiк (2017/18). 

Чемпiонат Iспанiї.
07.45 Журнал «Залишайся вдома». 

Чемпiонат Iспанiї.
08.15 Динамо (Б) - Ворскла. Плей-

офф (2011/12). Лiга Європи 
УЄФА.

10.00, 15.40 Футбол News.
10.10 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.40 Yellow.
10.50 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв УЄФА.
11.05 Лiверпуль - Боруссiя (Д). 

1/4 фiналу (2015/16). Лiга 
Європи УЄФА.

12.55 «Суперматч» (Славiя - Спарта).
13.50 ПСВ - Динамо (К) (1997/98). 

Золота  колекц i я  Л i ги 
чемпiонiв.

15.50, 18.40 «Головна команда».
16.55 Люксембург - Україна. Вiдбiр 

до Євро-2020.
19.40 Реал - Барселона (2003/04). 

Чемпiонат Iспанiї.
21.20 «Великий футбол».
22.50 Баварiя - Ман Сiтi (2013/14). 

Золота  колекц i я  Л i ги 
чемпiонiв.

00.35 Карпати - Металург (З) 
(2009/10). Чемпiонат України.

02.20 Мiлан - Лацiо (2012/13). 
Чемпiонат Iталiї.

04.05 Шахтар - Олiмпiк. Чемпiонат 
України.

UA:Перший
06.00 М/с «Книга джунглiв».
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 М/с «Чорний пiрат».
10.00 Розсекречена iсторiя. Чому 

вибухнула друга свiтова?
11.00 Д/ф «Вiйна на нульовому 

кiлометрi».
12.10 Х/ф «Сила волi».
15.00 UA:Фольк.
16.00, 00.30 Телепродаж.
16.30, 02.50 #ВУкраїнi.
17.35 Т/с «Епоха честi».
19.20 Д/с «Чилi: Дика подорож».
20.25 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
21.20 «Хронiка Української по-

встанської Армiї. 1942-
1954».

23.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
03.20 Енеїда.
04.10 Сильна доля.
05.00 Бюджетники.

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

дей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
12.30, 03.10 Х/ф «Незламний».
15.20 Т/с «Кухня».
19.30, 05.20 «ТСН».
20.20 «Чистоnews».
20.30 «Вечiрнiй квартал».
23.15, 00.15 «Свiтське життя».
01.00 Х/ф «Вiйна за планету 

мавп».

Iнтер
04.30, 05.45 Х/ф «Вони билися за 

Батькiвщину».
07.00 «Марафон «Наша Пере-

мога».
12.15, 01.10 Х/ф «Йшов четвертий 

рiк вiйни...»
13.30, 23.30 Х/ф «В бiй йдуть однi 

«старi».
15.00 Т/с «Нi кроку назад 2. На 

лiнiї фронту», 1-6 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Концерт «Перемога. Одна 

на всiх».
02.40 «Люди Перемоги».
03.35 «Подробицi» - «Час».
04.05 Х/ф «Юденкрайс, або Вiчне 

колесо».

ICTV
04.40 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
04.55 Факти.
05.25 «На трьох».
06.50, 07.40 Перше, друге i компот!

08.30 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ».
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Пес».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Вiйна свiтiв».
21.10 Х/ф «Всесвiтня вiйна Z».
23.20 Х/ф «Бiла iмла».
01.00 Х/ф «Убий їх всiх».

СТБ
06.00 Х/ф «Весiлля у Малинiвцi».
07.50 Х/ф «Ати-бати, йшли сол-

дати...»
09.30, 01.05 Неймовiрна правда 

про зiрок.
10.40 Туристи.
11.40 Т/с «Упереджене став-

лення».
19.00 МастерШеф. Професiонали 

2.
21.30 СуперМама.

Новий канал
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
09.40 Хто зверху? (12+).
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда».
13.20 М/ф «Кунг-фу Панда 2».
15.00 Х/ф «Перл Харбор».
18.20 Х/ф «Гарi Поттер i Дари 

смертi. Частина 1».
21.00 Х/ф «Гарi Поттер i Дари 

смертi. Частина 2».
23.20 Х/ф «Здохни».
01.20 Т/с «Київ вдень i вночi».
02.20 Зона ночi.

Êанал «Óкра¿на»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 04.40 Зоряний шлях.
08.50 Т/с «За законами вiйськового 

часу 2», 1-6 с.
15.20 Т/с «За законами вiйськового 

часу 2».
17.00 Т/с «Останнiй день вiйни», 

1 i 2 с.
20.00 Т/с «Останнiй день вiйни».
23.00 Т/с «Незломлена», 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Незломлена».
03.00 Реальна мiстика.

НТН
05.45 Х/ф «Суто англiйське вбив-

ство».
08.50 Х/ф «Повернення «Святого 

Луки».
10.35 Х/ф «Чорний принц».
12.20 «Легенди карного розшуку».
15.45, 04.05 «Випадковий свiдок».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 03.35 «Свiдок».
19.30 Х/ф «За сiрниками».
21.30 Х/ф «Роб-Бi-Гуд».
23.55 Х/ф «Незаконне втор-

гнення».

02.05 «Жорстокий спорт».
04.30 «Речовий доказ».
05.00 «Top Shop».

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
07.05, 01.35 Мiстична Україна.
08.00 Леонiд Биков. Зустрiчна 

смуга.
08.45 Володимир Iвасюк.
09.45 Речовий доказ.
10.55, 22.55 Секретнi територiї.
11.45 Таємницi Другої свiтової.
13.45 Як Земля змiнила нас.
15.30 Загадки Всесвiту.
16.20 Невiдомий Китай.
18.20 Майор «Вихор».
19.15 1377 спалених заживо.
20.05 Чорна пiхота.
21.00 Всесвiт всерединi нас.
23.45 Ремесла за призначенням.
00.35 Вижити в дикiй природi.

Êанал «2+2»
06.00, 08.05 «Загублений свiт».
07.40 «ДжеДАI».
13.00 Х/ф «Тiньовi вовки».
14.45 Х/ф «Морський пiхотинець».
16.15 Х/ф «Морський пiхотинець 

2».
18.00 Х/ф «Морський пiхотинець 

3: Тил».
19.30 Х/ф «Морський пiхотинець 

4: Рухома мiшень».
21.10 Х/ф «Мисливцi за скар-

бами».
23.15 Х/ф «Королi вулиць 2».
01.00 «Облом.UA».
04.20 «Цiлком таємно-2017».

Ôутбол. (Óкра¿на)
06.00, 08.00, 15.30 «Суперматчi». 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
06.10 Атлетiк - Валенсiя (2017/18). 

Чемпiонат Iспанiї.
08.10 Мальме - Металiст (2011/12). 

Лiга Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10, 21.50, 00.30 Yellow.
10.20 #залишайсязФутболом.
11.20, 14.25 «Нiч Лiги чемпiонiв».
12.35 Ман Сiтi - Динамо (К). 1/8 

фiналу (2015/16). Золота 
колекцiя Лiги чемпiонiв.

15.50, 18.50 «Головна команда».
17.00 Португалiя - Україна. Вiдбiр 

до Євро-2020.
19.40 Барселона - Реал (2003/04). 

Чемпiонат Iспанiї.
21.20 Журнал «Залишайся вдома». 

Чемпiонат Iспанiї.
22 .00 «Бундеслiга week ly». 

Чемпiонат Нiмеччини.
22.45 Селтiк - Мiлан (2013/14). Зо-

лота колекцiя Лiги чемпiонiв.
00.40 Металiст - Днiпро (2015/16). 

Чемпiонат України.
02.25 Наполi - Ювентус (2012/13). 

Чемпiонат Iталiї.
04.10 Олiмпiк - Динамо. Чемпiонат 

України.
05.55 Програма передач.

П’ятниця

Неділя

Субота8 травня

10 травня

9 травня
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Чому батат варто 
посадити на 
своєму городі, як 

за ним доглядати і що 
можна приготувати з 
цього овоча, «Нашому 
ДНЮ» розповідає 
Галина Нагорняк із села 
Мотовилівка Київської 
області, яка вже 
чотири роки вирощує 
батат і на власному 
досвіді переконалася, 
наскільки він корисний. 

Галина Нагорняк переїхала 
у село зі столиці. Зізнається, 
поштовхом стало народження 
синочка. 

- Вирішили, що краще ди-
тині рости за містом, на чисто-
му повітрі, бігати босоніж по 
травичці, - розповідає жінка. 
- А я в свою чергу хотіла, щоб 
моя родина вживала корисні 
овочі, фрукти, ягоди, вирощені 
на власній ділянці. До того ж, 
мені подобається працювати 
на землі. 

Згодом, окрім традиційних 
овочів і зелені, на городі Гали-
ни з’явилися нові культури: 
люфа, з плодів якої виготов-
ляють екологічно чисті губки 
для миття посуду, бамія, струч-
ки якої смакують, приготовані 
на мангалі і не тільки, чуфа 
-  земляний горіх і багато чого 
іншого. 

- Люблю експерименту-
вати, вирощувати щось но-
веньке, адже це дуже цікаво, 
- розповідає Галина. - Про ба-
тат я чула давно, але його не 
куштувала до того часу, поки 
сама не виростила. Перед тим, 
як почати батат вирощувати, 
перечитала багато статей про 
цю культуру, про особливості 
сортів. Батат багатий вітаміна-
ми та мінералами. Насамперед, 
ця культура дуже корисна для 
людей, які мають захворюван-
ня серця, гіпертонію, він очи-
щує судини від холестерину. У 
солодкій картоплі міститься 
велика кількість вітаміну В6, 
а саме він здатний зменшити 
в крові рівень гомоцистеїну. 
Гомоцистеїн сприяє розвитку 
дегенеративних хвороб сер-

цево-судинної системи. Батат 
регулює баланс води в організ-
мі, знижує артеріальний тиск, 
сприяє поліпшенню кровото-
ку, робить більш еластични-
ми стінки артерій, нормалізує 
роботу кишково-шлункового 
тракту, корисний діабетикам. 
У бататі низький глікемічний 
індекс, а це означає, що після 
його вживання рівень цукру 
в крові не підвищується, тому 
цей коренеплід безпечний 
для діабетиків.  Корисний для 
шкіри Зморшки з'являються 
через те, що починають ви-
роблятися вільні радикали. А 
бета-каротин, який є в бататі, 
бореться з цими радикалами, 
таким чином, він омолоджує 
шкіру. Тому жінкам, які дуже 
сильно хочуть зберегти свою 
шкіру молодою і красивою, ре-
комендовано регулярно вжи-
вати солодку картоплю. Батат 
є хорошим джерелом калію і 
натуральним антидепресан-
том. Коли людина відчуває 
себе дратівливою, неспокій-
ною, тривожною, втомленою, 
то  допоможе розслабитися і 
прийти в норму приготоване 
з батату пюре. І ще є багато ко-
рисних властивостей. 

Після чотирьох років вжи-
вання у їжу батату Галина від-
чула, наскільки покращилася 
робота кишково-шлункового 
тракту. 

- Коли вживаю його в їжу, 
то відчувається бадьорість, 
підвищення сил. І взагалі дуже 
це дуже смачно, - каже жінка. 
-  Особливо нам подобається 
батат смажити та запікати. Си-
рий в салаті теж смачний.

Аби батату вистачило для 
родини, достатньо вирощува-
ти його на площі приблизно 2 
сотих.  

- Наразі у мене приблиз-
но десь 20-25 сортів батату, 
можливо і більше, - розповідає 
Галина. - Щороку беру на ви-
рощування нові сорти, яких в 
мене немає, цікаво, які смакові 
відмінності кожного сорту. За-
галом можу сказати, що пома-
ранчеві сорти - найсолодші, їх 
найбільше полюбляють діти. 
Також мають солодкий смак 
кремові сорти, зокрема кремо-

вий з помаранчевим вкраплен-
ням (сорт «Вінницький абори-
ген» або «Джорджія ред») та 
фіолетовий (з присмаком го-
рішків). Білі сорти менш солод-
кі, але все одно містять солодкі 
нотки, чимось нагадують ледь 
приморожену картоплю. 

Доглядати за бататом зо-
всім не важко, переконана 
Галина, але, звичайно, є свої 
особливості. Наприклад, ця 
рослина боїться приморозків, 
тому на город її потрібно ви-
саджувати не раніше, ніж 10-
15 травня, коли минає загроза 
травневих заморозків. Росте 
батат на будь-яких  ґрунтах. 
Звичайно, як всі коренеплоди, 
любить «легкі» ґрунти, але на 
чорноземні теж гарно росте.

Попри те, що батат нази-
вають солодкою картоплею 
за схожість плодів між собою, 
вирощування його суттєво від-
різняється. Якщо «другий хліб» 
розмножується бульбами, то 
батат – так званими сліпами: 
відрізками пагонів заввишки 
10-15 см із одним листочком 
нагорі, котрі й виростають із 
бульб. Розсаду можна купити в 
інтернеті або ж замовити буль-
би і проростити їх власноруч.

- Кожен росток висаджу-
ють в окрему склянку (об'єм 
500 мл) із землею, - розповідає 
Галина. – Перед висаджуван-
ням у відкритий ґрунт розсаду 
потрібно загартувати, потроху 
виносити на вулицю, спочатку 
в тінь, щоб обдувало вітерцем, 
потім на сонечко, теж поступо-
во. Тільки не різко на сонце, бо 
згорить, на початку вона дуже 
ніжна, можуть бути опіки, 
якщо лишите на сонці надовго. 
Перші рази після виносу вона 
з вигляду, як прив'яла, але в 
приміщенні зразу «відходить», 
це не страшно. Я починаю з 30 
хвилин. Та кожен день збіль-

шую час. А потім в дворі роблю 
тепличку під агроволокно, і 
там залишаю її до висадки на 
город. На ніч закриваю, на день 
відкриваю. Найкраще виса-
джувати батат в гребені (вали). 
Робите вал, висотою 30-40 см, 
шириною теж десь так при-
близно, накриваєте чорним 
агроволокном. Потім поверху 
робите розрізи хрестиком, і в 
ці отвори садите по ростку зі 
склянки. Після висадки розса-
ду поливають в залежності від 
погодних умов, поки не почне 
плестися і розростатися. Чим 
більше буде поливу на початку, 
тим крупніші бульби та їх кіль-
кість при викопуванні. Про-
тягом літа спершу удобрюємо 
азотними добривами, а потім 
калійними. Викопувати восени 
до настання заморозків. Далі 
можна їх промити в слабкому 
розчині марганцівки та ви-
сушуємо на сонечку. Далі роз-
класти в ящики і зберігати при 
температурі +12-+16 градусів. 
В будинку або підвалі, де сухо 
і прохолодно. Тільки не в по-
гребі, бо погниє. Що стосуєть-
ся шкідників та хвороб, то ця 
культура майже нічим не хво-
ріє. Батат не їдять колорадські 
жуки, тому не потрібно обро-
бляти отрутою, як картоплю. 
Єдине - бульби можуть пошко-
дити миші і личинки хруща. 

Галина Нагорняк щиро 
радить господарям спробу-
вати вирощувати батат, 
аби забезпечити свою ро-
дину вітамінним продук-
том і додати у меню смач-
ну страву. 

Юля ТОМЧИШИН. 

ЗАМІСТЬ КАРТОПЛІ 

ЧИМ КОРИСНА ЦЯ КУЛЬТУРА І ЧОМУ ЇЇ ВАРТО 
ВИРОЩУВАТИ НА ВЛАСНОМУ ГОРОДІ

БАТАТ – овоч-коренеплід, який відомий 
під назвою "солодка картопля". 

ВІН НЕ БОЇТЬСЯ КОЛОРАДСЬКОГО ЖУКА, 
має безліч корисних властивостей,  

і хоч батьківщина батату – південно-
американська країна Перу, 

він чудово росте і в Україні. 

САДИМО БАТАТ

Фахівці кажуть, що 
спільна посадка рослин 
з урахуванням їх 

сумісності дозволяє підвищити 
урожай. У разі несумісності  - 
врожаї знижуються.

Наприклад, з огірком як з основною 
культурою можна вирощувати салат, ци-
булю на перо, шпинат, редис. З кабачками і 
гарбузами можна поєднати качанний салат, 
дайкон. З цвітною капустою поєднуються 
ранній горох, кольрабі. З цибулею-пореєм і 
селерою можна висаджувати кольрабі, ран-
ню моркву, а в міжряддях томата встигає 
сформувати коренеплоди редис.

Також доцільно спільно вирощувати 
цибулю і моркву, адже запах цибулі дезо-
рієнтує шкідників і знижує їх шкідливість. 
Але зверніть увагу: в цій парі морква ви-
ростає великою і соковитою, а цибуля дає 
урожай менший, ніж в однорідній посадці. 
Квітучий кріп привертає златоглазку, ли-
чинки якої живляться попелицями, тому 
рослини, що сильно вражаються попе-
лицями, позитивно сприймають  спільне 
вирощування з кропом. Помічено, що пе-
трушка, яку вирощують поруч з томатом, 
покращує смак його плодів. Кріп покра-
щує смак цибулі, столових буряків. Огірки 
добре ростуть у сусідстві з капустою, го-
рохом, бобами, кукурудзою, цибулею, се-
лерою, часником, шпинатом, коріандром. 
Квасоля захищає капусту від капустяної 
попелиці, позитивно реагує на сусідство 
з огірками, капустою, салатом, томатом, 
шпинатом. Спільне вирощування селери 
і капусти дає ріст врожаю в обох культур.

Однак існують культури, які можуть 
пригнічувати інші рослини продуктами 
обміну речовин, що виділяються листям 
або корінням. Погано уживаються поруч 
чорна редька і ріпчаста цибуля, морква 
і капуста. Відзначається взаємне при-
гнічення томата - капустою, гороху - ци-
булею і часником, огірка - петрушкою і 
селерою. Квасолю не слід вирощувати з 
капустою, хоча для капусти таке сусідство 
сприятливе. Кабачки і гарбуз погано су-
сідять з картоплею, томатами і редькою. 
Кольрабі страждає від сусідства з пекін-
ською капустою. Кукурудза погано росте 
поруч з буряком і селерою, огірки частіше 
страждають від кореневих гнилей у сусід-
стві з салатом. Пекінська капуста - погана 
сусідка для більшості овочевих культур.

САЛАТ ДОБРЕ РОСТЕ З 
ОГІРКАМИ, А ЦИБУЛЯ 
ЗАХИЩАЄ МОРКВУ 

ВІД ШКІДНИКІВ
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1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА ГОСПОДА-
РЮВАННЯ.

Юридична адреса: 46003, м. Тернопіль, 
вул. Білецька, 11, тел. (0352) 52-72-14,  

e-mail: Park072007@ukr.net

2. ПЛАНОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЇЇ ХАРАКТЕ-
РИСТИКА, ТЕХНІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ.

Планована діяльність полягає у розчистці 
від наносів та донних відкладів окремих при-
бережних ділянок ложа водосховища "Терно-
пільський став" в м. Тернополі. Виконання за-
значених робіт має покращити гідрологічний 
режим та санітарний стан водного об’єкту. 

Технічна альтернатива №1. Виконання 
робіт планується проводити екскаватором. 
Підняті наноси та донні відклади транспорту-
ватимуться у місця з відповідним призначен-
ням та узгоджені з органами місцевого само-
врядування.

Технічна альтернатива №2. Розглянута 
альтернатива розчистки методом гідромехані-
зації (земснаряд або гідродинамічний насос). 
Враховуючи особливості прилеглої території 
до ділянки проведення планованої діяльності, 
а саме щільне розташування об’єктів техно-
генного середовища унеможливлює влашту-
вання накопичувачів вилученої пульпи, зазна-
чений метод недоцільний. 

3. МІСЦЕ ПРОВАДЖЕННЯ  
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 

ТЕРИТОРІАЛЬНІ АЛЬТЕРНАТИВИ.
Територіальна альтернатива №1. 
На території м. Тернопіль. Ділянка прове-

дення робіт визначена на окремих ділянках 
ложа водосховища "Тернопільський став", а 
саме: біля Надставної церкви та вулиці Чу-
мацької. Площа розчистки ложа – 2512 м2.

Територіальна альтернатива №2. 
Не розглядається, в зв’язку з прив’язкою до 

місця розташування водойми.

4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ ПЛА-
НОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Покращення гідрологічного режиму та сані-
тарного стану водного об’єкту, матиме прямий 
позитивний соціально-економічний вплив, 
оскільки водосховище "Тернопільський став" 
є об’єктом туристичної та рекреаційної інфра-
структури міста.

5. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
В ТОМУ ЧИСЛІ ПАРАМЕТРИ ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ (ПОТУЖНІСТЬ, ДОВЖИНА, 
ПЛОЩА, ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА ТОЩО). 
На основі аналізу матеріалів топографо-

геодезичних, інженерно-геологічних вишу-
кувань, гідрологічних, гідрогеологічних та 
гідравлічних розрахунків планується опти-
мальний комплекс робіт, які включають про-
ведення робіт з розчистки окремих ділянок 
ложа водосховища на площі - 2512 м2.

6. ЕКОЛОГІЧНІ ТА ІНШІ 
ОБМЕЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 

АЛЬТЕРНАТИВАМИ:
Щодо технічної альтернативи 1. 
Екологічні та інші обмеження планованої 

діяльності встановлюються згідно законодав-
ства України з дотриманням екологічних, сані-
тарно – гігієнічних, протипожежних, містобу-
дівельних й територіальних обмежень згідно 
діючих нормативних документів, дотримання 
нормативів ГДВ та ГДК. Планова діяльність не 
повинна спричиняти негативного впливу на 
місцеве населення. 

Щодо технічної альтернативи 2. 
Не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1.
Дотримання обмежень господарської діяль-

ності в межах прибережної захисної смуги.
Щодо територіальної альтернативи 2. 
Не розглядається.

7. НЕОБХІДНА ЕКОЛОГО-ІНЖЕНЕРНА 
ПІДГОТОВКА І ЗАХИСТ 

ТЕРИТОРІЇ ЗА АЛЬТЕРНАТИВАМИ:
Щодо технічної альтернативи 1. 
Еколого-інженерна підготовка передбачає: 

інженерні вишукування та розробку проек-
тно-кошторисної документації. Встановлення 
попереджувальних, захисних та огороджу-
вальних конструкцій, облаштування майдан-
чику для стоянки та обслуговування тран-
спорту (спецтехніки), облаштування місць 
тимчасового зберігання відходів, встановлен-
ня біотуалетів тощо.

Щодо технічної альтернативи 2. 
Не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1. 

Передбачені заходи з дотримання обмеженої 
господарської діяльності в межах прибереж-
ної захисної смуги.

Щодо територіальної альтернативи 2. 
Не розглядається.

8. СФЕРА, ДЖЕРЕЛА ТА ВИДИ 
МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ:

Щодо технічної альтернативи 1.
На період проведення робіт:
█ повітряне середовище – незначне корот-

кострокове підвищення концентрацій забруд-
нюючих речовин через неорганізовані викиди 
при роботі автотранспорту та спецтехніки;

█ водне середовище – короткострокове 
скаламучення поверхневих вод;

█ ґрунт – виїмка наносів та донних відкла-
дів під час проведення розчистки; 

█ рослинний світ і тваринний світ – тимча-
сове порушенням гідроекосистеми, яка після 
виконання робіт стабілізується;

█ соціальне середовище – відсутній;
█ техногенне середовище – усі об’єкти се-

редовища будуть збережені.
На період експлуатації:
█  клімат і мікроклімат – позитивний;
█  повітряне середовище – відсутній;
█  водне середовище – запроектовані захо-

ди мають позитивний вплив;
█ ґрунт – відсутній; 
█  рослинний світ і тваринний світ – пози-

тивний, за рахунок покращення гідрологічно-
го режиму та санітарного стану водойми; 

█ соціальне середовище – позитивний, за 
рахунок створення сприятливих умов для ре-
креації та туризму;

█ техногенне середовище – вплив відсут-
ній.

Щодо технічної альтернативи 2. 
Не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1. 

Позитивний вплив на водне і соціальне серед-
овища. 

Щодо територіальної альтернативи 2. 
Не розглядається.

9. НАЛЕЖНІСТЬ ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ДО ПЕРШОЇ ЧИ ДРУГОЇ 

КАТЕГОРІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБ’ЄКТІВ, 
ЯКІ МОЖУТЬ МАТИ ЗНАЧНИЙ ВПЛИВ 

НА ДОВКІЛЛЯ ТА ПІДЛЯГАЮТЬ ОЦІНЦІ 
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (ЗАЗНАЧИТИ ВІД-

ПОВІДНИЙ ПУНКТ І ЧАСТИНУ СТАТТІ 3 

ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОЦІНКУ ВПЛИВУ 
НА ДОВКІЛЛЯ»).

Друга категорія згідно пункту 10, частини 
3 статті 3 (проведення робіт з розчищенням і 
днопоглибленням русла та дна річок, берего-
укріплення, зміни та стабілізації стану русел 
річок). 

10. НАЯВНІСТЬ ПІДСТАВ ДЛЯ 
ЗДІЙСНЕННЯ ОЦІНКИ ТРАНСКОРДОННОГО 

ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (В ТОМУ ЧИСЛІ 
НАЯВНІСТЬ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО 

ТРАНСКОРДОННОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛ-
ЛЯ ТА ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВ, ДОВКІЛЛЯ ЯКИХ 
МОЖЕ ЗАЗНАТИ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО 
ТРАНСКОРДОННОГО ВПЛИВУ (ЗАЧЕПЛЕ-

НИХ ДЕРЖАВ).
Підстави для здійснення оцінки транскор-

донного впливу на довкілля відсутні.

11. ПЛАНОВАНИЙ ОБСЯГ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВЕНЬ ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІН-

ФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО 
ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ.
Відповідно до статті 6 Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 
23.05.2017 року в обсязі достатньому для при-
йняття рішень щодо впровадження планової 
діяльності.

12. ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ ВПЛИВУ 
НА ДОВКІЛЛЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ

 УЧАСТІ В НІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ.
Планована суб’єктом господарювання ді-

яльність може мати значний вплив на довкіл-
ля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля 
відповідно до Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкіл-
ля – це процедура, що передбачає: 

█ підготовку суб’єктом господарювання зві-
ту з оцінки впливу на довкілля;

█ проведення громадського обговорення 
планованої діяльності;

█ аналіз уповноваженим органом звіту з 
оцінки впливу на довкілля, будь-якої додат-
кової інформації, яку надає суб’єкт господарю-
вання, а також інформації, отриманої від гро-
мадськості під час громадського обговорення, 
під час здійснення процедури оцінки тран-
скордонного впливу, іншої інформації;

█ надання уповноваженим органом мотиво-
ваного висновку з оцінки впливу на довкілля, 
що враховує результати аналізу, передбачено-
го попереднім абзацом п’ятим цього пункту;

█ врахування висновку з оцінки впливу на 
довкілля у рішенні про провадження планова-
ної діяльності, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля упо-
вноважений орган, виходячи з оцінки впливу 
на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності та визна-
чає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження 
планованої діяльності без оцінки впливу на 
довкілля та отримання рішення про прова-
дження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля пе-
редбачає право і можливість громадськості 
для участі у цій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на 
стадії розгляду уповноваженим органом пода-
ного суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля протягом що-
найменше 25 робочих днів громадськості 
надається можливість надавати будь-які за-
уваження і пропозиції до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

13. ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОБСЯГУ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВНЯ ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІН-

ФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО 
ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ.
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюд-

нення цього повідомлення на офіційному веб-
сайті уповноваженого органу громадськість 
має право надати уповноваженому органу, за-
значеному у пункті 15 цього повідомлення, за-
уваження і пропозиції щодо планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вка-
жіть унікальний реєстраційний номер справи 
про оцінку впливу на довкілля планованої ді-
яльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (зазначений на першій сторінці цьо-
го повідомлення). Це значно спростить процес 
реєстрації та розгляду ваших зауважень та 
пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропо-
зицій громадськості вони будуть розміщені в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
та передані суб’єкту господарювання (протя-
гом трьох робочих днів з дня їх отримання). 
Особи, що надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою згоду на об-
робку їх персональних даних. Суб’єкт госпо-
дарювання під час підготовки звіту з оцінки 
впливу на довкілля зобов’язаний врахувати 
повністю, врахувати частково або обґрунтова-
но відхилити зауваження і пропозиції громад-
ськості, надані у процесі громадського обгово-
рення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. Детальна інформа-
ція про це включається до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля.

14. РІШЕННЯ ПРО ПРОВАДЖЕННЯ 
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Відповідно до законодавства рішенням про 
провадження даної планованої діяльності 
буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, 
що видається Управлінням Державної архітек-
турно-будівельної інспекції у Тернопільській 
області.

15. УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ 
ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПЛАНОВАНОЇ ДІ-

ЯЛЬНОСТІ, ОБСЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВНЯ 
ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ 

ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ 
НА ДОВКІЛЛЯ, НЕОБХІДНО НАДСИЛАТИ ДО 

Управління екології та природних 
ресурсів Тернопільської 

облдержадміністрації, 46008,  
вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, 

e-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua, 
тел.(0352)22-00-20

Контактна особа: 
Груніна Світлана Олександрівна (найме-

нування уповноваженого органу, поштова 
адреса, електрона адреса, номер телефону).

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Комунальне підприємство «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
код ЄДРПОУ: 02220059, інформує про намір провадити плановану діяльність 

та оцінку її впливу на довкілля.
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ГОРОСКОП
З 29 квітня по 5 травня

ОВЕН 
Обрати іншу лі-

нію поведінки буде 
нескладно. Ви зможе-
те знайти безпечний  
шлях замість того, 
щоб долати перепони 
з розгону.

ТЕЛЕЦЬ 
Дехто з вас легкий 

флірт сприйматиме 
як звичайну інтриж-
ку, але з часом ви-
явиться, що ви зустрі-
ли свою половинку.

БЛИЗНЮКИ
Довгі роздуми ні 

до чого не приведуть. 
Все одно доведеться 
приймати рішення. 
Усе залежить тільки 
від вас.

РАК 
В особистому жит-

ті стануться значні 
зміни. Причиною 
буде зустріч, яка че-
рез свою раптовість 
скидатиметься на 
удар блискавки. Фі-
нансове становище 
поліпшиться.

ЛЕВ 
Вам належить за-

йнятися домашніми 
справами. Це може 
бути ремонт, заміна 
меблів або прикраса 
інтер’єру.

ДІВА 
Не треба з’ясо-

вувати стосунки. 
Користь принесуть 
тільки зусилля, спря-
мовані на досягнення 
гармонії. 

ТЕРЕЗИ 
На роботі ради-

мо відшліфувати до-
сягнуті результати. 
Спроби вибрати собі 
ласий шматок ні до 
чого не приведуть.

СКОРПІОН
Ви не знаєте, за 

що вхопитися, і дуже 
з цього приводу пе-
реживаєте. Тож варто 
віддатися на волю 
розміреного плину 
життя.

СТРІЛЕЦЬ 
Чекайте сюрп-

ризів. Це може бути 
премія, подарунки від 
близьких і коханих, 
несподівані, але при-
ємні новини.

КОЗЕРІГ 
Жити і працювати 

належить без суєти, 
тоді у вас буде впев-
неність, що життя 
цілком вдалося.

ВОДОЛІЙ 
Останнім часом 

ви помітили, що дру-
зі вас використову-
ють. Будьте обережні, 
уникайте пліток та 
інтриг.

РИБИ 
Щоб покращити 

фінансове станови-
ще, недостатньо мати 
хорошу роботу. За-
ручіться підтримкою 
впливових людей.

Це вже друга перемога юнака у проєкті. Впер-
ше виконавець тріумфував у дитячому "Голосі" 
і теж у команді Тіни Кароль. "Привіт, Україно! 
Привіт, друзі! Не можу усвідомити, що це зі мною 
вдруге! Вдячний кожному із вас! Тіна Кароль 
– моя друга мама! Дякую, що повірили в мене, 
вклали частку своєї душі та змусили усвідоми-
ти, що я можу досягти більшого! І найголовніше 
- мої батьки, родина, друзі і, звичайно, мої гля-
дачі, які підтримували мене від етапу до етапу, 
довірились мені та дали можливість мені вдруге 
перемогти", – написав Роман на своїй сторінці у 
соцмережах.

Батьки Романа з нетерпінням чекають сина 
вдома у селі Садки Заліщицького району.

- Я вже краще почуваюся, - зізнається 
мама Євдокія Петрівна. – А в неділю так пере-
нервувала, тряслися руки і ноги. Дуже хвилю-
валися за сина. Зараз він у сестри в Чорткові 
– записує у студії пісню про маму, яку написав 
нещодавно. А ще має відсвяткувати з друзями 
свою перемогу. А вже тоді приїде додому. Приго-
туємо до його приїзду холодець і олів’є. Він дуже 
любить домашні страви, тож коли приїздить до-
дому, неодмінно щось готуємо для нього. 

Євдокія Петрівна зізнається: дуже радіє за 
сина і завжди вірила, що він досягне успіху. Каже, 
тепер вболіває за те, щоб син закінчив навчання 
і мав доброго продюсера, який  допоможе розви-
ватися йому як вокалістові. 

"Я вітаю Романа Сасанчина із заслуженою 
перемогою на проєкті! Подвійний удар, подвійна 
перемога, Ромо, це - історично. Ти гідний син сво-
єї країни!", - написала Тіна Кароль на своїй сто-

рінці в Instagram.
До слова, Роман Сасанчин народився 1 квіт-

ня 2002 року в селі Садки Заліщицького району 
Тернопільської області, пише ТСН. Хлопець зро-
став у простій сім’ї. У п’ять років Сасанчин почав 
співати, а в 10 років – вперше прийшов на "сліпі 
прослуховування" вокального шоу "Голос. Діти".

Втім, сім років тому до нього не повернувся 
жодний тренер, а коли після завершення висту-
пу всі червоні крісла розвернулися, хлопчина по-
милково подумав, що зміг вразити всіх зіркових 
тренерів. І тільки за лаштунками мама пояснила, 
що насправді він не пройшов далі в шоу.

Тоді, після ефіру, до редакції "Голосу" надійш-
ли тисячі повідомлень із проханням повернути 
Ромчика в шоу. Втім, жорсткі правила не дозволи-
ли цього зробити. За словами батьків, Роман дуже 
болісно переживав поразку та багато плакав. За 
три роки Сасанчин знову прийшов на шоу. На "слі-
пих прослуховуваннях" проєкту "Голос. Діти-2" 
12-річний хлопець зворушливо виконав "Пісню 
про рушник". І не лише потрапив на шоу, а й пере-

міг разом зі своєю тренеркою Тіною Кароль. 
Зараз Роману 18 років, він навчається у Тере-

бовлянському коледжі культури і мистецтв та 
продовжує займатися улюбленою справою – му-
зикою. Цього року він знову вирішив підкорити 
суддів, однак вже у дорослому проєкті. На "сліпих 
прослуховуваннях" уже десятого ювілейного се-
зону Сасанчин виконав пісню Алессандро Сафіни 
Luna tu. Йому вдалося розвернути крісла одразу 
всіх тренерів, які, побачивши його, були неаби-
як здивовані. Однак цікаво, що Тіна Кароль, яка 
привела його до перемоги у дитячому "Голосі", 
порадила Ромі обрати іншого тренера. У резуль-
таті, Сасанчин пішов до Дана Балана. Під час ви-
пробувань шоу Роман потрапив на лаву запасних 
і ледь не покинув «Голос», але його  врятувала 
Тіна Кароль, і він автоматично пройшов до пря-
мих ефірів уже в її команді.

У першому етапі фіналу вокаліст виконав 
на сцені шоу пісню "Цвіте черешня в мами на 
городі" нашого земляка, відомого Анатолія Гор-
чинського. Глядачі віддали за Романа найбільшу 
кількість голосів та відправили його до суперфі-
налу з команди Тіни, де він змагався із Сергієм 
Асафатовим, Індірою Едільбаєвою та Єрланом 
Баібазаровим. У вирішальному етапі Сасанчин 
заспівав пісню, з якою прийшов на "сліпі прослу-
ховування" – Luna tu Алессандра Сафіни.

У результаті, за рішенням глядачів, Роман 
Сасанчин вдруге тріумфував у проєкті "Голос". 
Хлопець знову переміг у команді Тіни Кароль та 
приніс зірковій тренерці п'яту перемогу в шоу. У 
подарунок Сасанчин отримав квартиру у Києві 
та омріяний кубок.

«Ïåðåìîãó íàøîãî Ðîì÷èêà 
ñâÿòêóâàëî âñå ñåëî»

18-ð³÷íèé Ðîìàí Ñàñàí÷èí ³ç ñåëà Ñàäêè Çàë³ùèöüêîãî 
ðàéîíó ñòàâ ïåðåìîæöåì «Ãîëîñó êðà¿íè»

Біда завжди приходить несподівано… 
15-річний Максим Дзюба з Вишнівця на-
вчається у Коропецькому ліцеї. У хлопця 
багато красивих мрій і задумів. Та зараз 
Максим почав боротьбу з гострим лім-
фобластним лейкозом. Довгу, виснажливу 
війну проти раку крові. Про це написала 
на своїй сторінці у фейсбуці хресна хлопця 
Аліна Колоденська. 

Рідні уже розпочали пошук клініки, де 
б могли прийняти на лікування Максима. 
Для цього потрібні великі кошти, яких у 
звичайної сім’ї хлопця немає. 

Максим – особлива дитина. У нього – 

рідкісна четверта плюс група крові. Тому 
Аліна просить відгукнутися тих, хто гото-
вий при потребі стати донором. Горе стає 
меншим, коли його є з ким розділити!

ДОПОМОЖІМО ЖИТИ
15-річний Максим Дзюба з Вишнівця 

на Збаражчині потребує нашої підтримки

Перерахувати кошти можна: 
4149 4991 1481 1415 – ПриватБанк на ім’я Колоденська Аліна Іллівна.
5375 4115 0107 3303 – Monobank на ім’я Колоденська Аліна Іллівна.

Â³òàºìî! 
Дорогу донечку, кохану дружину, люблячу 

маму, хорошу людину
Ірину Серафимівну 

Гороховську-Полятику
з Ланівців
з ювілеєм!

З Днем народження сердечно Тебе ми вітаєм,
Миру, радості, щастя бажаєм,
Щоб здоров’ячко міцним завжди було,
А життя, як маків цвіт, яскраво цвіло!
Щоб збувались мрії і бажання,
Не втрачались віра, мрії, сподівання,
Серце радість щедро полонила,
Бог давав і розуму, і сили!
Щоб ніколи не знала Ти втоми,
Хай спокій і злагода будуть  у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло
На многії-многії літа і на добро!
  Хай майбутні роки, мов у казці, пливуть,
Сумувати за цим не годиться,
Хай все гарне вони лиш Тобі принесуть,
І задумане все хай здійсниться!

З любов’ю - мама Оля, чоловік Ігор, 
сини Саша та Антон, друзі і знайомі.


