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Парки, літні кафе і 
перукарні: що тепер 

дозволять на карантині
В Україні вже втретє продовжили 

карантин через загрози коронавірусу 
- цього разу до 22 травня. Однак, дещо 

пом’якшили його. Рішення про це прийняв 
Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 
в понеділок.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, зага-
лом у державі пом'якшення карантину почнеться з 11 
травня. З наступного тижня можна очікувати, зокрема, 
на відкриття парків, скверів, зон відпочинку; відкрит-
тя перукарень, салонів краси; роботу закладів харчу-
вання "на виніс", а також літніх майданчиків кафе й 
ресторанів; оптову та роздрібну торгівлю непродо-
вольчими товарами; відкриття музеїв та бібліотек; 
дозвіл на тренування на закритих базах для професій-
них команд у командних видах спорту.

Прем'єр також додав, що знімати обмеження тре-
ба поступово: "Передчасне або хаотичне послаблення 
карантину означатиме, що два місяці зусиль були да-
ремними. Тому дуже важливо виходити з карантину 
правильно", - сказав Шмигаль.

Він додав, що в Україні спостерігається пік захво-
рюваності, який прогнозувала влада, але ситуація є 
контрольованою.

Після 22 травня влада спостерігатиме за тим, як 
розвиватиметься ситуація з поширенням хвороби. В 
уряді посилаються на те, що ВООЗ 4 травня продовжи-
ла режим пандемії та всесвітнього карантину на два 
місяці. 

Тернопіль послабив 
карантин з 5 травня 

На засіданні оперативного штабу в 
Тернополі вирішили дещо раніше, 
аніж у державі, скасувати низку 

обмежувальних заходів. Вже з 5 травня 
дозволено частково відновити роботу низки 
сфер.

Ідеться про торгівельну діяльність продуктами 
швидкого харчування, провадження діяльності з надан-
ня фінансових послуг, надання ургентної стоматологіч-
ної допомоги приватними клініками й кабінетами.

Дозволена діяльність з надання послуг громад-
ського харчування із застосуванням адресної доставки 
за умови забезпечення персоналу і споживачів засоба-
ми індивідуального захисту, зокрема респіраторами 
або захисними масками, а також дотриманням вимог 
санітарної обробки приміщень не рідше, ніж двічі на 
день, температурного скринінгу працівників на почат-
ку роботи, безконтактної передачі замовлення.

Також дозволено торгівельну діяльність продукта-
ми швидкого харчування, в тому числі кавою та гаря-
чими напоями в одноразовому пакуванні, однак забо-
ронено вживати їжу й пиття на місці. 

У цьому ж переліку - діяльність фінансових установ, 
за умови перебування в приміщенні не більше одного 
відвідувача. 

Приватним стоматологам дозволили надавати ур-
гентну допомогу за умов наявності довідки, розміще-
ної на доступному для відвідувачів місці про резуль-
тати аналізів обстеження на COVID-19 методом ПЛР, а 
також за попереднім записом і за умови не більше од-
ного пацієнта в кабінеті.

Для всіх них теж обов’язкові засоби захисту й до-
тримання інших протиепідемічних заходів в умовах 
карантину.

ЗАСУШЕНІ 
РОМАШКИ
ç³ ñòàðî¿ 
êíèæêè

6 травня - хмарно з прояснен-
ням, можливий дощ, температура 
повітря вночі 4-8, вдень 7-8 граду-
сів тепла. Схід сонця - 5.46, захід - 
20.43. 

7 травня - хмарно, дощ, тем-

пература повітря вночі 4-6, вдень 
9-12 градусів тепла. Схід сонця - 
5.45, захід - 20.45. Повний місяць.

8 травня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 5-6, 
вдень 11-14 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.43, захід - 20.46. 

9 травня - хмарно з прояснен-
ня, без опадів, температура пові-
тря вночі 3-4, вдень 13-16 граду-
сів тепла. Схід сонця - 5.41, захід 
- 20.48. 

10 травня - хмарно, без опадів, 
температура повітря вночі 7-8, 
вдень 17-20 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.40, захід - 20.49. 

11 травня - хмарно, без опадів, 
температура повітря вночі 11-12, 
вдень 20-21 градус тепла. Схід 
сонця - 5.38, захід - 20.50. 

12 травня - хмарно, можливий 
дощ, температура повітря вночі 
6-7, вдень 11-13 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.37, захід - 20.52. 
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6 стор.

ВИРОЩУЮТЬ 
НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ

Íåõàé ³ äàë³ òåïë³º 
âàøîþ ëþáîâ’þ ñâ³ò…
Ó íåä³ëþ, 10 òðàâíÿ, – 

ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐ²

À ñêàæ³òü, âè ïîì³÷àëè, ìîæå,
Êîæíà ìàìà ³ç âåñíîþ ñõîæà…

На фото Івана ПШОНЯКА: сім’я Гребеняків з Тернополя – донечки і синочок з мамою Оксаною. 
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Будівництво 
дитячого садка 
оглянув голова 

Тернопільської 
обласної державної 
адміністрації 
Володимир Труш 
під час робочої 
поїздки. Очільник 
області відзначив 
швидкі темпи 
будівельних робіт, 
які розпочали в 
грудні 2019 року. За 
відносно короткий 
період часу зведена 
двоповерхова 
будівля, яку вже 
накривають дахом.

«Такий успішний ре-
зультат свідчить про те, 
що забудовник ТОВ «Тер-
нопільбуд» виконав свою 
роботу швидко та якісно. 
Крім того, об’єднана те-
риторіальна громада, не 
чекаючи на кошти ДФРР, 
на умовах співфінансу-

вання першою виділила 
гроші з місцевого бюдже-
ту. Це стало поштовхом 
розпочати будову», - за-
значив Володимир Труш.

Вже зроблено фунда-
менти, стіни. Вмонтову-
ють вікна, здійснюють 
електромонтажні ро-
боти, інженерію, обла-
штовують внутрішню 
штукатурку та стяжки. У 
травні утеплюватимуть 
фасадів.

На будівництво дит-
садка торік Державний 
фонд регіонального роз-
витку виділив 8 млн. грн., 
а об’єднана територіальна 
громада - 2 млн. грн. У 2020 
році на завершення буді-

вельних робіт передбачено 
38 млн. 576 тис. 250 грн.

Нагадаємо, націо-
нальний проєкт «Велике 
будівництво» - спільна 
ініціатива Президента та 
Уряду. Його мета — побу-
дувати необхідні об’єкти 
інфраструктури по всій 
Україні.  У планах - про-
тягом року зведення по-
над 100 шкіл, 100 садоч-
ків, 100 стадіонів та 200 
нових приймальних від-
ділень лікарень. Також 
буде збудовано 4000 км 
доріг. На Тернопільщині 
у рамках президентської 
програми  планують збу-
дувати 5 шкіл, 5 садочків 
та 5 стадіонів. 

«Продовжуємо 
забезпечувати засобами 
захисту медиків обласного 

фтизіопульмонологічного 
центру. 

Уже сьогодні на лікуванні тут пе-
ребувають п’ятеро пацієнтів. Тому 

питання захисту медиків є вкрай 
важливим.  Адже маємо сумну ста-
тистику: лише в нашій області за-
хворіли на COVID-19 213 медичних 
працівників, - наголосив Віктор 
Овчарук. -  Зрештою, Тернопільська 
обласна рада однією із перших від-

реагувала на виклики, пов’язані з 
пандемією. Протягом кількох сесій-
них засідань спрямовувалися кошти 
на укомплектування лікарень усім 
необхідним».  

Нагадаємо, на базі обласного 
фтизіопульмонологічного центру 

кілька днів тому облаштували па-
лати для лікування хворих на ко-
ронавірус з середньою та важкою 
формою перебігу. Наразі тут функці-
онують шість місць з перспективою 
розширення до дев'яти, загалом пе-
редбачено 90 інфекційних ліжок.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
РАДА ОПЕРАТИВНО РЕАГУЄ

   НА ВИКЛИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ 
З ПАНДЕМІЄЮ

Нещодавно, 30 квітня, голова обласної ради 
ВІКТОР ОВЧАРУК передав захисні костюми та 

багаторазові окуляри, а також понад дві тисячі 
масок і 100 захисних костюмів, які пошили у 

Кременецькому професійному ліцеї. 

ДОШКІЛЬНЯТА СЕЛА БІЛА
МАТИМУТЬ СВІЙ ДИТЯЧИЙ САДОЧОК
Донедавна діти з села Біла Тернопільського району 
змушені були відвідувати дитсадки в обласному 

центрі. Та вже цьогоріч, у вересні, новозбудований 
садок планують здати в експлуатацію. Роботи 
завершують у рамках президентської програми 

«Велике будівництво». Дошкільний заклад 
розрахований на 120 вихованців.

8 травня – День пам’яті 
та примирення і 
75-та річниця Дня 

перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні 1939-
1945 років. Цьогоріч через 
карантинні обмеження 
заходи відбуватимуться в 
онлайн-режимі. 

- Ми просимо жителів Тернопіль-
щини відповідально поставитись 
до вшанування пам’яті полеглих за 
волю України, борців проти нациз-
му. Згадати їхній подвиг вдома під 
час онлайн-молитви, не порушуючи 
карантинних обмежень. Також за-
кликаємо 8 травня долучитися до 
акції «Перша хвилина миру» – запа-
лити о 23:01 у своїх домівках свічку 
пам’яті на згадку про жертв війни та 
першу хвилину миру, яка відбулась 
у цей час в 1945 році, – розповіли в 
облдержадміністрації. 

Щоб увічнити пам’ять про заги-
блих воїнів, жертв війни, на Терно-
пільщині запланували ряд заходів. 
Зокрема, в Інтернеті проведуть 
уроки пам’яті для школярів та сту-
дентів області, присвячені подіям 
Другої світової війни. Також у Мере-
жі відбудуться майстер-класи з ви-
готовлення червоних маків – сим-
волів Дня пам’яті та примирення  і 
екскурсія тематичними музейними 
експозиціями області. 

Також запланована онлайн-зу-
стріч керівництва облдержадміні-
страції з обласними ветеранськими 
організаціями.

В Україні з 2016 року трагічні по-
дії Другої світової війни згадують 
разом з більшістю країн Європи - 8 
травня. Саме в цей день 1945 року 
нацистська Німеччина капітулюва-
ла. У Радянському союзі ці події від-

значали 9 травня. Дата пов'язана з 
прийняттям капітуляції Німеччини 
у війні в радянській зоні окупації в 
передмісті Берліна Карлсхорсті за 
московським часом. В СРСР існував 
міф, що Союз самостійно, без допо-
моги, переміг у цій Другій світовій. 
Тому визнати, що українці та армії 
західних країн здобували перемогу 
над нацизмом, радянська пропа-
ганда не могла. Замість того, щоб 
ушанувати честь, гідність і відвагу 
загиблих воїнів і жертв серед ци-
вільного населення по всьому світу, 
Радянський союз влаштовував свої 
паради 9 травня. Сьогодні цю тради-
цію зберігає його спадкоємиця - Ро-
сія, а також низка пострадянських 
країн.

До речі, через коронавірус цьо-
горіч Росія вперше не проводитиме 
парад на 9 травня. Але планують 
провести його пізніше. За офіційни-
ми повідомленнями, число зараже-
них коронавірусом у Росії сягає по-
значки у 150 тисяч, всього в країні 
померли понад 1 300 пацієнтів з ко-
ронавірусом. Тим часом президент 
Білорусі Олександр Лукашенко за-
явив, що парад на честь Дня пере-
моги 9 травня в країні не буде скасо-
ваний через коронавірус. У Білорусі, 
як повідомляють тамтешні офіційні 
джерела, кількість заражених коро-
навірусом наближається до 16 ти-
сяч осіб, померло - близько сотні. Як 
відомо, Білорусь не закривала свої 
кордони, не зупиняла роботу заво-
дів, магазинів, закладів харчування 
та освіти через пандемію. Незважа-
ючи на ситуацію, що склалася, пре-
зидент Білорусі пандемію «психо-
зом» і заявляє, що від коронавірусу 
в країні не померла жодна людина, а 
тільки від хронічних хвороб.

8 ТРАВНЯ 
НА КАРАНТИНІ

Мешканців Тернопільщини закликають онлайн 
ЗАПАЛИТИ СВІЧКИ НА ЗГАДКУ 

про першу хвилину миру в Другій світовій війні
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Свято неньки приходить до нас те-
плим весняним розмаєм. Зеленню садів 
і різнобарвним квітом. Обнімає нас про-
мінцями сонця, наче теплі руки мами. 
Ніжні й ласкаві, добрі… Ніби мають у 
собі чарівний трунок, бо, пригортаючи 
нас, знімають із серця тривогу чи незро-
зумілу печаль. 

Так завжди відчуваю і я біля своєї 
мами Таїсії. Давно доросла, стаю ма-
ленькою і захищеною від усіх негараздів 
світу. 

Моя мама - дитина війни. Народила-
ся 27 травня 1941 року. Ой, яким же не-
легким було те післявоєнне життя! Та й 
чи було воно колись легким для матерів 
цього покоління? Коли одну хустину ді-
лили з сестрою, а моєю тьотею Марусею, 
на двох. Чи коли найбільшим смаколи-
ком був хліб із кружкою молока. 

42 роки відпрацювала моя мама у 
колгоспі. На полі і фермі. Відсапала, ма-
буть, сотні гектарів буряків, надоїла 
тонни молока… Від зорі і до зорі, у спе-
ку і дощ. Заробила за свою тяжку працю 
трохи більше двох тисяч гривень пенсії… 

Та за все мама дякує Богу. За кожен 
прожитий новий день. За сонце, що на 
світанку заглядає у вікна. Своєю вели-
кою любов’ю обнімає дітей і внуків, і 
маленьких правнуків. Для кожного ви-
молює гарну долю. 

Живіть довго, Мамо! Нехай і далі те-
пліє Вашою любов’ю світ.

Свято Матері в Україні ще й співпа-
дає з Днем пам’яті та примирення. На 
жаль, і новітня війна на сході нашої кра-
їни одягнула багатьох матерів у чорні 
хустини. У снах, у шепоті вітрів прихо-
дять до них сини. Чи то цвіт опадає з ви-
шні, чи мамина сльоза скочується у до-
щових краплинах білими пелюстками?

Через нинішній карантин багато хто 
не зможе відвідати маму. Але нехай і 
наша любов до них буде такою сильною, 
аби відчувати її через відстані і кіломе-
три. 

А у світлинах фотокореспонден-
та «Нашого ДНЯ» Івана Пшоняка ми 
зібрали щасливі миті, де можна так 
близько пригорнутися до мами… 

Зіна КУШНІРУК.   

Íåõàé ³ äàë³ òåïë³º 
âàøîþ ëþáîâ’þ ñâ³ò…
Ó íåä³ëþ, 10 òðàâíÿ, – ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐ²

Сім’я Поліщуків: мама Люда, 
дочка Василина, сини Максим та 
Антон (с.Вікнини Збаразького ра-
йону).

Сім’я Снєжок: мама Уляна, синочки Дмитрик, Андрійко та дочка Мілана (с. Поділля  Підво-лочиського району).

Ірина Мучинська з  донечкою Христинкою (с. Гніздичне Збаразь-кого району).

Марія Бибик із дочками Соломій-кою та Мартусею (с.Великі Гаї Тер-нопільського району).

Галина Дик з донечкою  Каріною 
(смт. Козова Козівського району).

Марія Бибик із дочками Соломій-

МАМІ
Моя матусю, ніжна, добра, мила,
Прийми вітання в цей святковий день.
Принесу я тобі пахучих квітів
І заспіваю в’язочку пісень.
Бо ще з дитинства вчила нас співати
І вишивати хрестиком нитки,
Людей любити, старших поважати,
Пекти торти й варити пироги.
Ми вже дорослі стали із сестрою
І обидві виховуєм синів,
Але так добре, коли мама поряд,
За все, рідненька, дякуєм тобі. 
І хоч так швидко пробігають роки,
Злітаючи у вирій журавлями,
Ми дуже довго ще будемо дітьми,
Допоки люблять і чекають мами… 

Віра СИРОТА-ЯБЛОНЬ.

Сім’я Поліщуків: мама Люда, Галина Дик з донечкою  Каріною 

Через запровадження карантину 
відвідування музеїв стало неможливим. 
Але на сьогодні ознайомитися з музей-
ними експонатами можна онлайн.  Бор-
щівський обласний краєзнавчий музей 
запрошує усіх поціновувачів стародав-
ньої історії України та, зокрема, три-
пільської культури, не виходячи з дому, 
здійснити віртуальну 3D-екскурсію в 
один із відділів музею – єдиний в Украї-
ні підземний музей трипільської культу-
ри "Печера Вертеба".  Усі охочі зможуть 
віртуально прогулятися підземними ла-
біринтами однієї з найдовших гіпсових 

печер світу, яка понад 600 років була на-
дійною схованкою і ритуальним святи-
лищем для стародавніх трипільців, що 
існували на наших землях понад 5000 
років тому.

 Сподіваємося, що онлайн-подо-
рож буде цікавою і багато хто захо-
че особисто  відвідати цю таємничу 
«Наддністрянську Помпею» після за-
кінчення карантину. Помандрувати 
віртуально можна, перейшовши на по-
силання:  https://my.matterport.com/
show/?m=kPF7neX4Sht.

До слова, з 1991 року археолог Ми-

хайло Сохацький проводить досліджен-
ня трипільських поселень на території 
Тернопільщини. За результатами бага-
торічних розкопок археологічної експе-
диції  Борщівського краєзнавчого му-
зею сформувалася унікальна колекція 
трипільських старожитностей.  Сьогод-
ні музей робить частину цих експонатів 
доступними для перегляду в інтернеті. 
Працівники музею пропонують всім ба-
жаючим   першу найбільшу онлайн-базу,  
на якій можна  ознайомитися з найціка-
вішими артефактами трипільської куль-
тури, знайденими під час досліджень 

у печері «Вертеба» та з трипільських 
пам’яток на території Борщівського та 
Гусятинського районів. За допомогою 
онлайн-ресурсу можна переглянути 268 
знахідок трипільського керамічного 
посуду, предметів зооморфної та антро-
поморфної пластики, амулетів, знарядь 
праці з кістки, кременю та міді. Для 
кожного артефакту подано опис, а його 
зображення можна побачити з 5—12 ра-
курсів. Ресурс двомовний – доступний 
українською та англійською. Подиви-
тися представлені   експонати можна за 
посиланням: http://tripillya.com/.

Єдиний в Україні підземний музей трипільської культури 
на Тернопільщині можна побачити онлайн
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The Daily Telegraph посила-
ється на 15-сторінкову допо-
відь, підготовлену розвідуваль-
ним альянсом «П’яти очей» 
(«Five Eyes»), де є спецслужби 
США, Великобританії, Канади, 
Австралії та Нової Зеландії. У 
документі йдеться, що Китай, 
«створивши загрозу для інших 
країн», приховував усю інфор-
мацію про появу коронавірусу. 
Лікарів примушували мовча-
ти або викрадали, знищували 
дані про вірус в лабораторіях і 
відмовлялися надавати біома-
теріали закордонним вченим, 
які працювали над створенням 
вакцини.

На думку авторів допові-
ді, Пекін ще на початку грудня 
2019 року мав докази передачі 
інфекції від людини до людини, 
проте заперечував цей факт аж 
до 20 січня. А 3 січня Національ-
ний комітет охорони здоров’я 
Китаю дав вказівку знищити 
зразки коронавірусу і не публі-

кувати інформацію про невідо-
му інфекцію.

Всесвітня організація охоро-
ни здоров’я також заперечувала 
ці дані попри побоювання, які 
влада Тайваню висловлювали 
ще 31 грудня.

У документі також йдеть-
ся, що уряд Австралії навчав і 
фінансував групу китайських 
вчених під керівництвом док-
тора Ши Чженлі, яка працює 
в Уханьському інституті віру-
сології. Вона займалася гене-
тичними модифікаціями смер-
тоносних коронавірусів, які 
можуть передаватися від кажа-
нів до людини і не піддаються 
лікуванню.

Крім того, важлива інфор-
мація міститься у звіті розвідки 
Департаменту нацбезпеки США, 
який є у розпорядженні видан-
ня Associated Press. На початку 
спалаху коронавірусу китайська 
влада приховувала серйозність 
та поширення хвороби від світу, 

імовірно, й тому, щоб встигну-
ти запастися необхідним медо-
бладнанням та препаратами. 

У документі вказується: 
Китай, применшуючи спалах 
хвороби, збільшив імпорт та 
скоротив експорт предметів 
медичного призначення. Водно-
час, там намагалися приховати 
цей факт, «заперечуючи наяв-
ність експортних обмежень, 
заплутуючи і затримуючи на-
дання своїх торгових даних». І 
навмисно не повідомляв ВООЗ, 
що більшу частину січня хворо-
ба вже активно поширилася в 
країні, аби мати змогу купувати 
за кордоном медобладнання, 
зокрема дуже сильно зріс ім-
порт медичних масок, халатів та 
рукавичок. 

Цікаву думку висловив 
американський епідеміолог 
Михайло Фаворов. Він вважає: 
пандемії могли запобігти, якби 
Китай давав правильну статис-
тику щодо хворих. Але до 12 
лютого звідти надходили не-
правдиві цифри, розповів Фа-
воров у інтерв’ю Цензор.НЕТ. У 
середині січня, коли почалися 
перші обговорення, доступу до 

китайської бази даних не було. 
«Ми сформували групу з кіль-
кох досвідчених епідеміологів, 
- сказав Фаворов. - Зокрема, 
була фахівець з Ізраїлю, яка пе-
реводила китайські статті, які 
нас цікавили. Ми дуже ретельно 
спостерігали за ростом епідемії, 
яка до початку лютого, за пові-
домленнями, досягла близько 
5 тисяч осіб. Далі почалося зни-
ження. На підставі цих даних 
ми побудували модель, за якою 
спалах вже почав своє обмежен-
ня. І навіть не думали, що він  
пошириться за межі Уханю... А 
12 лютого відбулося те, що від-
булося: китайські товариші нам 
видали додатково 15 тисяч ви-
падків, порівняно з 11 лютого, 
коли була лише тисяча. Вони 
збільшили кількість у понад 10 
разів».

На думку Фаворова, офіцій-
на статистика Китаю щодо хво-
рих на COVID-19 неправдива: 
«Для прикладу, повідомлення 
німецької газети Süddeutsche 
Zeitung, яка, ймовірно, має в Уха-
ні своїх кореспондентів. У місті є 
7 моргів, і під час спалаху вони 
не видавали урни з прахом. А 

потім почали видавати по 500 
на день. Більше 10 днів черги 
не закінчувалися... Вимальову-
ється цифра збільшення у 20 
разів... Весь світ розгніваний на 
Китай, і президент Трамп не со-
ромиться це показувати. Адже 
всі країни діяли на підставі тієї 
первинної статистики».

Якби Китай не приховував 
правдиві цифри, то пандемію 
могли б зупинити, каже Фаво-
ров і зазначає: «Наприклад, Ро-
сія дуже рано закрила кордон 
із Китаєм. Це свідчить про те, 
що вони набагато краще знали, 
скільки там насправді випадків. 
Але інші країни не припинили 
вчасно авіасполучення. Навіть 
Ухань було закрито не відразу. І 
якби знали, що у них не тисяча 
осередків, а 10 тисяч, то жоден 
літак у Китай або з Китаю вже 
не літав би... Це і є пояснення 
причин цієї величезної епіде-
мії. Упродовж 
декількох днів 
це розлетілося 
усім світом». 

Загалом станом на 5 травня на 
Тернопільщині офіційно зафіксува-
ли 923 випадки Covid-19. З них 15 
– летальних, 172 людей одужали, 
повідомили у штабі для боротьби з 
коронавірусом.

В інших районах ситуація така: 
183 хворих – жителі Монастири-
щини, 108 – Шумщини, 81 – міста 
Тернополя, 62 – жителі Бучацького 
району, 53 – Чортківського, 43 – За-
ліщицького, 25 – Козівського, 19 – 
Лановецького, 14 – Збаразького, 13 
– Борщівського, 13 – Гусятинського, 
13 – Тернопільського, 11 – Теребов-
лянського, 5 – Підгаєцького, 4 – Під-
волочиського, 3 – Бережанського, 3 
– Зборівського районів.

Щодо швидкості поширення ко-
ронавірусу, то за добу з 4 на 5 трав-
ня в області додалося 27 нових хво-
рих. 

Зокрема, семеро з них - у Терно-
полі. За інформацією міської ради, 
Covid-19 виявили і підтвердили ла-
бораторно за допомогою ПЛР-сис-
тем у 3 медичних працівників 
Тернопільського обласного онколо-
гічного диспансеру, а також в мами 
і дитини, які перебували у Терно-
пільській міській дитячій лікарні з 
підозрою. Окрім того, коронавірус 
підтвердили у 2 тернополян, які 
контактували з хворими.

Загалом у лікарнях Тернополя – 
21 хворий на Covid-19.

Нові випадки в районах, зокре-
ма, виявили: на Теребовлянщині - 1 
особа в с. Плебанівка; у Чорткові - 3 
особи; 14 хворих - на Кременеччи-
ні, а саме в місті Кременці – 1 особа, 
Почаєві – 1, с. Башуки – 1, с. Кімната 
– 1, с. Града – 1, с. Лосятин – 1, с. Но-
вий Кокорів – 5, с. Савчиці – 2, с. Ста-
рий Почаїв – 1; у Тернопільському 
районі - 1 особа в с. Шляхтянці; на 
Шумщині - 1 особа в с. Васильківці.

Щодо вікової структури, в групі 
ризику все ще залишаються особи 
віком старше 65 років (з показни-
ком захворювання 14,5%).

В Україні 
коронавірусом 

інфікувалися майже 
2,5 тисячі медиків

Станом на ранок 5 травня в Україні було лабо-
раторно підтверджено 12 697 випадків коронаві-
русної інфекції. За попередню добу додалося 366 
нових випадків, повідомили в Міністерстві охо-
рони здоров'я. Серед них - 26 дітей і 92 медичних 
працівників. 100 людей госпіталізували, а 13 хво-
рих із симптомами Covid-19 померли. Більшість 
із них мали супутні хронічні недуги, розповів мі-
ністр охорони здоров'я Максим Степанов. 

Найбільше нових випадків за минулу добу 
виявили у Чернівецькій (61) і Одеській облас-
тях (42), а також у місті Києві (48). 

Загалом за час спалаху коронавірусу в Укра-
їні 316 людей померли, 1 875 пацієнтів оду-
жали. Хворобу підтверджено, зокрема, у 881 
дітей та 2 479 медиків. Найбільше хворих - у 
Чернівецькій області (1 948), Києві (1 583) та 
Івано-Франківській області (1 015). 

Тим часом у світі станом на ранок 5 трав-
ня виявили вже понад 3,5 мільйона випадків 
коронавірусу. Лідирують за кількістю зафік-
сованих випадків США (понад 1,1 мільйона), 
Іспанія (218 тисяч) та Італія (211 тисяч). Най-
більше смертей зареєстрували у США (понад 
68 тисяч померлих), Італії (29 тисяча) і Вели-
кій Британії (28 тисяч). 

ІНОЗЕМНА РОЗВІДКА -  ПРО ПРИЧЕТНІСТЬ 
КИТАЮ ДО ПАНДЕМІЇ COVID-19

Західна розвідка знайшла докази провини Китаю в 
пандемії COVID-19: лондонська газета The Daily Telegraph 
отримала скандальний звіт. З нього випливає, що влада 
Китаю протягом тривалого часу приховувала й знищувала 
дані про спалах коронавірусу в Ухані. ВООЗ, у свою чергу, 
ігнорувала тривожні сигнали.

Ольга
ЧОРНА.

На Тернопільщині «ЛІДИРУЄ» 
Кременецький район

Невеселу першість із захворювання 
на Covid-19 в області займає наразі 

Кременеччина. Там вже підтверджено 
недугу в 270 жителів.
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Як встановили 
правоохоронці, 
тернополянин захворів 

на COVID-19 ще 15 квітня. 
Чоловік перебував на 
лікуванні вдома. Проте не 
дотримувався карантинних 
правил, порушував умови 
самоізоляції та виходив 
на вулицю. Скарги на 
тернополянина, який 
розгулював містом, 
наражаючи на небезпеку 
інших людей, двічі 
надходили до співробітників 
міського відділу поліції.

- Правоохоронці опитали сусідів, які підтвердили, що чоловік ви-
ходив з дому. Даний факт також зафіксували камери відеоспостере-
ження, - розповіли у поліції.

Кримінальне провадження щодо чоловіка розпочали за части-
ною 1 статті 325 - порушення санітарних правил і норм щодо запо-
бігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Санкція статті, яку інкримінують порушнику, передбачає штраф 
від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на 
строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Ще один порушник - 36-річний житель Бучача - втік з лікар-
ні в Тернополі, не добувши одного дня до закінчення терміну 
обов'язкової обсервації. Поліцейські розшукали порушника та при-
тягнули до адмінвідповідальності.

 Як встановили правоохоронці, 36-річний житель Бучача 14 квіт-
ня перетнув кордон, повертаючись з Угорщини. Його доправили на 
обсервацію в третю міську лікарню в Тернополі, згідно з постано-
вою Кабміну від 11 березня 2020 року. Там чоловік мав пробути до 
28 квітня включно.

 27 квітня під час ранкового обходу медики чоловіка не виявили. 
Він самовільно залишив лікарню. Про даний факт повідомили в по-
ліцію.

Порушника правоохоронці знайшли за місцем проживання. На 
нього склали адмінпротокол за статтею 44-3 КУпАП - порушення 
правил щодо карантину людей. Санкція статті передбачає штраф 
від 17 до 34 тисяч гривень. Правоохоронці також встановлюють 
причини такого вчинку чоловіка.

 - Подія трапилася на зупинці 
громадського транспорту, коли по-
терпілий грав на гітарі, - розповіли 
в обласному управлінні Нацполі-
ції. - Саме тоді до нього підійшов 
грабіжник та попросив музичний 

інструмент, аби краще його розгле-
діти. Чоловік, нічого не підозрю-
ючи, передав незнайомцю майно. 
Не встиг він цього зробити, як зло-
вмисник почав тікати. Тернополя-
нину не вдалося самотужки догна-

ти грабіжника, тому за допомогою 
звернувся до поліцейських.

Підозрюваний у скоєному зі-
знався. Йому доведеться відпові-
дати перед законом відповідно до 
статті 186 ККУ - «грабіж».

Відзначається, що поліцейські 
провели 14 обшуків в Одеській, 
Хмельницькій та Київській 

областях. У спецоперації було задіяно 
понад 100 правоохоронців. Під час 
обшуків виявили понад 600 церковних 
предметів, з яких понад 450 - цінні 
ікони 17-19 століть. Трьох підозрюваних 
затримали. 

За попередньою інформацією, до організованої 
групи входило семеро осіб. Серед підозрюваних - 
двоє уродженців Молдови. У поліції кажуть - саме 
вони організували бізнес на антикваріаті. За да-
ними правоохоронців, у спільники злочинці взяли 
знавців сакрального мистецтва, фахівців з юри-
спруденції та людей, які допомагали у пошуках та 
збуті краденого. 

- Підозрювані впродовж 2018-2020 років викра-
дали цінні ікони з церков і монастирів, - розповіли 
у поліції. - Вони шукали в соцмережах та довідко-
вих виданнях інформацію про ікони, писані в 17-19 
століттях, їхали в храми, де зберігалися експонати, 
обстежували приміщення, оглядали замки та вікна. 
Після цього брали необхідні інструменти та йшли 
на злочин. Жертвами зловмисників стали храми 
Тернопільської, Вінницької, Одеської, Львівської та 
Чернігівської областей. Викрадене фактично одра-
зу переправляли поштою на Одесу. Уже після цього 
фахівці реставрували ікони та продавали колекці-
онерам. Серед клієнтів зловмисників - бізнесмени, 
високопосадовці та жителі країн Європи. Збували 
ікони через аукціони. Вартість предметів мистецтв  
коливалася від 150 до 300 тисяч гривень. 

Слідче управління Нацполіції в Тернопільській 
області проводить досудове розслідування за фак-
том викрадення ікон та хрестів з храмів на терито-
рії регіону. У ході розслідування стало відомо, що до 
злочинів причетні два жителі Одеської області.

- Шість крадіжок з церков зареєстрували право-
охоронці на території Тернопільщини, - розповів 

начальник обласного управління Нацполіції Олек-
сандр Богомол. - Серед викраденого - 15 дороговар-
тісних ікон. 

Свою останню крадіжку підозрювані вчинили в 
ніч з 29 на 30 квітня. Із храму Архангела Михаїла, 
що в селі Михайлівка на Вінничині, вони винесли 
три ікони 1860 року - "Миколу Чудотворця", "Мате-
рі Божої" та "Серафім Саровський молиться на ка-
мені". Їх одразу через пошту надіслали на Одещину 
для реалізації. 

Саме під час отримання останньої партії кра-
деного, після виходу з поштового відділення, під-
озрюваних затримали. Наразі слідчі довели при-
четність групи до двадцяти крадіжок. 

У будинку антиквара на Хмельниччині, кажуть 
у поліції, оперативники виявили та вилучили кра-
дених ікон на суму майже два мільйони доларів. 
Підозрюваних перевіряють на причетність до схо-
жих злочинів, вчинених на території п'яти облас-
тей.

Прокурор Тернопільської області Петро Бойко 
повідомив, що трьом затриманим учасникам бан-
ди оголосили підозру за статтею 185 ККУ та обрали 
міру запобіжного заходу -  тримання під вартою з 
правом внесення застави в розмірі 1 млн. 260 тис, 
1 млн 200 та 1 млн.100 тисяч гривень. Триває слід-
ство.

Черговий факт 
шахрайства 
задокументували 

працівники 
Тернопільського відділу 
поліції. Від рук невідомих 
потерпів житель обласного 
центру. 

Чоловік повідомив, що мав 
намір придбати запчастини до 
іномарки. Оголошення про продаж 
товару знайшов на сайті оголошень. 

- Продавець попросив повну пе-
редоплату за бажане майно. Поку-
пець переказав на банківський ра-
хунок афериста 6800 гривень, однак 
товару так і не отримав, - розповіли 
в обласному управлінні Нацполіції.  

Наразі слідчі розшукують афе-
риста, а поліцейські вкотре просять 
мешканців Тернопільщини бути 
обачними.  

- Пам’ятайте, не потрібно здій-
снювати повну передоплату за май-
но, бо за такою схемою працюють 
пройдисвіти. Коли кошти надходять 

на їх рахунки, вони одразу видаля-
ють оголошення, обліковий запис й 
вимикають телефон, - кажуть у по-
ліції.  

Правоохоронці розповіли, що 
слід робити, аби уникнути шахрай-
ства: 

- перевіряйте інформацію про 
продавця (введіть дані про нього у 
пошуковик, почитайте відгуки про 
нього в інтернеті);

- при надходженні товару пере-
вірте його на пошті;

- використовуйте функцію піс-
ляплати;

- не повідомляйте реквізити 
вашої картки, які маєте право зна-
ти лише ви: термін дії карти, коди, 
одноразові паролі, які приходять на 
телефон.

 У разі якщо ви потерпіли від 
рук невідомих, не зволікайте, теле-
фонуйте на лінію "102", кажуть у 
поліції.

Поліцейські 
Теребовлянщини 
врятували від 

самогубства жителя 
Південної України

- 28 квітня на лінію "102" надій-
шло повідомлення про невідомого, 
який сидить на мосту, що прохо-
дить над залізничною колією, - роз-

повіли в обласному управлінні На-
цполіції. - Люди припустили, що 
чоловік планує звести рахунки з 
життям. На місце події одразу виї-
хала група реагування патрульної 
поліції та керівництво Теребов-
лянського відділу поліції. 

За словами правоохоронців, 
чоловік сидів на мосту висотою 
майже в двадцять метрів. Він не 

хотів нікого слухати і просив віді-
йти та не заважати зробити заду-
мане. Перемовини тривали більш 
як пів години.

Поліцейським все-таки вдало-
ся відмовити чоловіка від небез-
печного вчинку. У ході розмови 
стало відомо, що це житель однієї 
з південних областей, 1993 року 
народження. Доля  його закину-
ла на Теребовлянщину. На само-
губство чоловіка підштовхнули 
складні особисті життєві обста-
вини.

У поліції додали, що взяли вря-
тованого під свою опіку: допомо-
гли вирішити питання з житлом 
та домовляються щодо працевла-
штування.

ПОЛІЦІЯ ВИЛУЧИЛА СОТНІ СТАРОВИННИХ ІКОН 
У БАНДИ ЦЕРКОВНИХ ЗЛОДІЇВ

Зловмисники обкрадали і храми Тернопільської області. Збували ікони 
через аукціони. Вартість предметів мистецтв  коливалася від 150 

до 300 тисяч гривень. Серед клієнтів зловмисників - бізнесмени, 
високопосадовці та жителі країн Європи. Про це повідомляє прес-служба 

управління Нацполіції в Тернопільській області. 

ПОРУШНИКИ КАРАНТИНУ:
 як карають на Тернопільщині

67-річний житель Тернополя, у котрого 
діагностували коронавірус, двічі порушив умови 
самоізоляції. Поліцейські задокументували дані 
факти та розпочали кримінальне провадження.

30 ХВИЛИН ВІДМОВЛЯЛИ ЗВОДИТИ РАХУНКИ З ЖИТТЯМ

КУПУЄТЕ В ІНТЕРНЕТІ? 
СТЕРЕЖІТЬСЯ АФЕРИСТІВ 

Майже 7 тисяч гривень втратив тернополянин, 
переказавши кошти за неіснуючий товар 

Штраф або виправні роботи на строк до двох 
років, або до 4 років позбавлення волі загрожує 

69-річному жителю Тернополя за скоєний злочин.

ОБІКРАЛИ ВУЛИЧНОГО МУЗИКУ
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Мабуть, не раз на полицях 
супермаркетів навесні 
ви бачили в’язки товстих 

зелених стебел. Це спаржа. З 
кожним роком цей овоч все 
більше завойовує український 
ринок. І це абсолютно заслужено. 
Спаржу вживали у їжу ще 
фараони Древнього Єгипту, 
аристократи Стародавнього 
Риму та французькі монархи. 
Її називали «їжею королів». 
Причина такої популярності 
- у низькій калорійності, 
вишуканому смаку та величезній 
кількості вітамінів. Та якщо 
донедавна спаржу лише 
експортували, сьогодні українські 
господарі успішно вирощують її 
на власній землі. Зробити це може 
кожен на своєму городі. Головне – 
бажання і витримка. 

Петро Ковальський вирощує спаржу в 
селі Діброва неподалік Почаєва. Його за-
цікавлення цією культурою триває вже 
12 років. 

- У 2008 році про спаржу в Україні 
було відомо дуже мало, - розповідає чо-
ловік. – Я ніколи не куштував цей овоч, 
адже купити його було ніде. Але, про-
читавши про його корисні властивості, 
вирішив посадити сам. Рідні до моєї ідеї 
посіяти спаржу поставилися скептично. 
Мені ж дуже хотілося довести, що вона 
принесе користь сім’ї та навіть прибу-
ток. І мені це вдалося. Обрав італійський 
сорт спаржі Аржентельська. Вона чудо-
во смакує і добре підходить для нашого 
клімату, адже корінь спаржі витримує до 
мінус 30 градусів без снігового покриву. 
Інші сорти більш теплолюбні, тож на-
вряд приживуться у наших широтах. 

Пан Петро зізнається - доглядати за 
спаржею вчився самостійно.

- За 12 років вже здобув величезний 
досвід, - каже він. -  З 20 насінин спершу 
виростив 100 кущів, а далі розширив 
плантацію до трьох тисяч кущів. Про тон-
кощі догляду за спаржею не було у кого 

питати.  Шукав інформацію в інтернеті, 
проводив власні дослідження і вчився на 
своїх помилках. Спаржа потребує чимало 
догляду, адже з насінинки не виростає 
одразу пагін, який можна споживати. 
Більше того, спаржа не вродить одразу 
навіть з саджанця ¬- це рослина, яка лю-
бить, аби її чекали. Висіявши насіння, ви 
зможете смакувати спаржу через 4 роки, 
з однорічного саджанця – через два роки, 
дворічного – через рік. А до цього часу 
про рослину треба дбати, щоб у майбут-
ньому отримувати гарні врожаї. 

На ринку спаржа коштує недешево. 
Петро Ковальський пояснює - ця ціна 
виправдана. Адже в перші роки йдуть 
немалі затрати на вирощування спаржі. 
А віддача може з’явитися через кілька 
років, оскільки з часом кореневище що-
разу збільшується і відповідно врожай 

зростає. Піку врожайності саджанці ся-
гають на 7-8 році. 

- Сіяти спаржу потрібно на початку 
травня, коли на вулиці вже тепло і немає 
перепаду температури, - розповідає Пе-
тро Ковальський. - А от розсаду потрібно 
саджати, поки ще не почали розвивати-
ся пагони. Звичайно, щороку, залежно 
від погоди, цей час дещо різниться. Цієї 
вести це початок квітня. Саджати спар-
жу можна і восени. 

Найкраще висівати чи висаджувати 
її на відстані 40-50 сантиметрів в ряду 
та на відстані 1-1,2 метра між рядами. 
Якщо нема дощів, рослину слід поли-
вати. Любить спаржа прополювання, 
розпушування ґрунту, в перші роки - 
підживлення, найкраще - органічним 
добривом. 

- Я не використовую хімічних добрив  
взагалі, - каже господар. - Для піджив-
лення у міжряддя можна висаджувати і 
білу гірчицю, і овес, і жито. Коли виро-
стуть, скосити їх і перефрезувати (рос-
лини змішати з верхнім шаром ґрунту), 
щоб удобрити землю. Також я закладаю 
компостну яму і підживляю домашнім 
компостом рослини. У перший рік дуже 
корисне рідке добриво із заквашеної 
кропиви з додаванням курячого посліду 
і попелу. Потрібно розвести літр цього 
добрива на 10 літрів води і поливати 
саджанці. 

Зараз у розпалі сезон збору спаржі, 
тож є чудова нагода скуштувати цей 
продукт. 

- Сезон спаржі починається в середині 
квітня і триває до початку червня, - роз-

повідає пан Петро. - Пагони виростають 
неодночасно. Якщо тепло і є відповідна 
кількість вологи, то збирати врожай мож-
на двічі на день. Від ранку до вечора пагін 
може вирости на 7-8 сантиметрів. 7-річні 
кущі спаржі можуть давати врожай від 0,5 
до одного кілограма з куща. Пагони спар-
жі, які не зрізають навесні,  виростають за-
вбільшки в ріст людини і на наступний рік 
на місці кожного з’являється два нових. 
Якщо ж ви його вирізали, то на його місці 
через рік виросте тільки один.

Свіжа спаржа може зберігатись у хо-
лодильнику тиждень, а то й довше. Го-
ловне – поставити її у посудину з водою, 
найкраще - з льодом. Перевірити спаржу 
на свіжість дуже легко: верхівкою пагона 
треба провести по склі. Чуєте характерне 
порипування – отже, рослина свіжа. Якщо 
ж спаржу хочете зберегти довше, треба її 
заморозити, попередньо помивши та ви-
сушивши.

Спаржа може рости на одному місці 
до 20 років. Її латинська назва «Аспара-
гус» перекладається на українську як «лі-
карський», адже всі частини цієї рослини 
надзвичайно цілющі - і корінь, і пагони, і 
ягоди. 

- Користь спаржі величезна, - зазначає 
Петро Ковальський. - Хоч і культури спо-
живання цього продукту в Україні наразі 
немає. До прикладу, у Німеччині за сезон 
споживають близько 70 000 тонн. Цей 
продукт  має мінімум калорій і величезну 
кількість вітамінів та корисних речовин. 
Особливо він важливий для зміцнення 
імунітету. Вітаміни С, В1, В2, РР, провіта-
мін А - і це ще далеко не повний перелік 
того, чим багата спаржа. Кислота, що 
міститься в спаржі, активізує роботу ни-
рок. Цинк сприяє загоєнню ран. Кальцій 
і фосфор відповідають за "будівництво" 
кісткових тканин, а залізо і магній - ко-
рисні для кровоносної системи.

А ще - це низькокалорійний продукт 
(всього 180 кілокалорій в цілому кіло-
грамі!), тож дієтологи рекомендують 
вживати спаржу тим, хто хоче ефективно 
схуднути. Для вагітних вона теж буде не-
абияк корисною: у 100 грамах міститься 
40% добової потреби у фолієвій кислоті. 
А в європейських країнах спаржа входить 
до прикорму дітей віком від півроку. 
Обережними із вживанням спаржі треба 
бути тим, у кого є захворювання шлунка 
чи кишківника.

Петро Ковальський переконаний, 
для кожної сім’ї варто виділити одну 
соту землі та посадити 20-30 саджанців 
спаржі, які забезпечать всю родину цим 
корисним продуктом. Вона не потребує 
більшого догляду, ніж картопля. Лише 
у перші два роки з нею 
більше турбот. А надалі 
– стабільний урожай і чу-
дова їжа для всієї родини.

Улюблений овоч королів і фараонів 
ВИРОЩУЮТЬ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ

Петро Ковальський знає, як з 20 насінин 
виростити 15 сотих спаржі та чому цю культуру 

варто посадити на городі кожній родині

Юля Томчишин.
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Польщі критично не вистачає 
робочих рук з України

У Польщі готуються організовува-
ти чартерні рейси для українців, аби ті 
їхали на роботу до країни навіть під час 
карантину. Про це повідомив в ефірі поль-
ського телеканалу TVP президент служби 
персоналу промисловців Кшиштоф Інглот, 
передає Бізнес.ua. За словами Інглота, в 
Польщі гостра нестача людей для роботи в 
сільському господарстві. Фермери не змо-
жуть зібрати урожай без сезонних робіт-
ників, які зазвичай приїжджали з України. 
Німецькі фермери, мовляв, вже привезли 
сезонних робітників з Румунії. Польські ж 
фермери бідкаються, що незабаром потріб-
но буде збирати спаржу, скоро дозріє й по-
луниця, а робочих рук як не було, так і нема. 
Відзначається, що попри те, що організація 
чартерів вимагає значних коштів, альтер-
натива втратити урожай - набагато гірша.

У Чехії - найсильніша 
за 500 років посуха

Чехія переживає посуху, подібної до 
якої не було протягом декількох сотень 
років. За словами міністра охорони навко-
лишнього середовища республіки Ріхарда 
Брабеца, ситуація є катастрофічною. Про 
це він заявив в ефірі Чеського радіо. В кра-
їні зима видалася практично безсніжною, 
нестача опадів становить приблизно 60%. 
Працівники сільського господарства побо-
юються за долю врожаю. Ситуацію намага-
ються виправити адміністративними захо-
дами - у деяких районах обмежили подачу 
води населенню. Для жителів невеликих 
міст і селищ в Південній Моравії встановили 
ліміт на воду - 100 літрів у день на людину. 
Заборонено поливати сад і город водопро-
відною водою та користуватися басейнами. 

Євросоюз біднішає 
швидше, ніж решта світу

Коронавірус і карантин занурили 
європейську економіку - другу за розмі-
ром у світі після американської - в най-
глибшу кризу за всю її післявоєнну істо-
рію. Найгірші очікування справджуються: 
Євросоюз біднішає швидше, ніж решта сві-
ту, пише ВВС Україна. ЄС більше за інших 
на Заході постраждав від коронавірусу і за-
провадив найжорсткіший карантин. Тепер 
він збирає плоди епідемії. Згідно з остан-
німи даними Євростату, економіка ЄС ско-
ротилася на 3,5% за перші три місяці 2020 
року. Європа недорахується майже 2 трлн. 
євро. І це при тому, що ще приблизно стіль-
ки ж їй доведеться витратити на боротьбу 
з вірусом і кризою. Головний удар по кише-
ні громадян та бізнесу припаде на другий 
квартал. Якщо вірус не відступить у другій 
половині року, і економіка не почне від-
новлюватися, збиток буде ще істотнішим. 
«Швидкість і глибина падіння економіки 
- безпрецедентні для мирного часу», - за-
явила голова Центробанку Крістін Лагард. 

У Венесуелі 
зросла мінімалка аж до... $2,34

Із травня влада Венесуели збільши-
ла розмір мінімальної зарплати до 400 
тисяч боліварів або $2,34. Про це повідо-
мило UnionRadio. До цього мінімалка в кра-
їні складала 250 тисяч боліварів або $1,46. 
Крім зарплат, венесуельцям видаватимуть 
талони на товари першої необхідності на 
суму 400 тисяч боліварів. Таким чином, 
сукупний мінімальний дохід в Боліваріан-

ській Республіці складе майже $4,7. Остан-
ні кілька років країна знаходиться в го-
стрій соціально-економічній і політичній 
кризі. Проти Венесуели введені жорсткі 
санкції з боку США, національна валюта з 
початку 2019 року знецінилася на 900%. У 
річному вираженні зростання цін вияви-
лося на рівні в 815 тисяч відсотків.

Пандемія може призвести 
до 7 млн. незапланованих 

вагітностей 
За оцінками експертів, пандемія ко-

ронавірусу може призвести до 7 млн. не-
запланованих вагітностей та до збіль-
шення випадків насильства за ознакою 
статі. Про це повідомляє УНН із посилан-
ням на дані прогнозу UNFPA. Економічні 
та фізичні порушення, викликані панде-
мією, можуть мати величезні наслідки для 
здоров’я і прав жінок. «Може статися так, 
що 47 мільйонів жінок у країнах з низьким 
і середнім рівнем доходу не зможуть корис-
туватися сучасними протизаплідними за-
собами, що, за прогнозами, призведе до ще 
7 мільйонів незапланованих вагітностей. 
Шість місяців блокувань можуть привести 
до ще 31 мільйона випадків насильства за 
ознакою статі», - йдеться у повідомленні. 
Також пандемія призведе до значних за-
тримок у здійсненні програм, спрямова-
них на припинення дитячих шлюбів.

У Латвії останні олігархи 
втратили вплив на владу

В умовах коронавірусу Латвія успіш-
но складає іспит на міцність демокра-
тичної системи. Крім того, в новому 
електоральному циклі останні олігархи 
втратили вплив на владу в країні. Таку 
думку висловив у інтерв’ю Укрінформу 
латвійський експерт Алекс Григор’євс. «На 
мій погляд, у нас наразі взагалі найкра-
щий уряд за весь час після відновлення 
незалежності. Немає впливу на нього так 
званих «зелених селян» («Союз зелених 
і селян» був провідною політичною си-
лою в минулому електоральному циклі)», 
- наголосив Григор’євс. За його словами, 
вплив на владу в Латвії втратили останні 
олігархи. «Це не означає, ніби зовсім немає 
корупції. Однак, це все ж не масштабний 
олігархічний вплив, як було, а дрібні зло-
дюжки», - зазначив він. І позитивно оцінив 
участь в цьому процесі Фінансової розвід-
ки США. 

Туроператори Туреччини 
розіслали по світу 23,5 млн. 

листів туристам

Готелі й туроператори Туреччини 
відправили 23,5 мільйонів листів турис-
там із запрошенням відвідати країну піс-
ля зняття карантину: 7,5 млн. запрошень 
всередині країни і 16 млн. - відправлені 
за її межі іноземним туристам. Текст на-
писаний на чотирьох мовах: турецькою, 
англійською, німецькою та російською. 
Про це заявила Середземноморська асоці-
ація готельєрів та операторів, повідомляє 
Укрінформ. Першими до відкриття турис-
тичного сезону після вжиття всіх заходів 
для запобігання поширенню коронавірусу 
та отримання спеціальних сертифікатів, го-
туються готелі Анталії, куди й запрошують 
туристів. Запрошення були відправлені ту-
ристам, які відпочивали в Туреччині торік. 
Як повідомлялося рані-
ше, відкриття турсезону 
в Туреччині планують на 
кінець травня. 

Скільки «коштує» Кабмін, 
ОП і Верховна Рада

Підраховано витрати із держбю-
джету на утримання апарату Верховної 
Ради, Кабміну та Офісу (Адміністрації) 
президента з 2014 по 2020 роки. Так, згід-
но з розрахунками видання «Слово і діло», 
щороку Україна витрачає дедалі більше на 
найвищі органи державної влади. Витра-
ти на Офіс президента (екс-Адміністрація 
президента) зросли із 293,1 мільйона 
гривень у 2014 році - до 912,4 мільйонів у 
2020-у. Витрати на Кабмін збільшились до 
2 мільярдів 731,1 мільйона у 2020 році. ВР 
обійдеться бюджету цьогоріч в 1 мільярд 
989 мільйонів, тоді як у 2014-у було 687,4 
мільйони. А от із 2015 року на діяльність 
антикорупційних органів почали виділяти 
у 20,5 разів більше.

Місцеві вибори-2020: 
у «Слузі народу» відкидають 

перенесення дати

У фракції «Слуга народу» заявили, 
що не розглядатимуть варіанту пере-
несення місцевих виборів в Україні 25 
жовтня 2020 року. Щоб перенести вибори, 
необхідно вносити зміни в законодавство. 
Таку заяву зробив заступник голови комі-
тету Верховної Ради з питань організації 
державної влади, нардеп Олександр Качура. 
Він наголосив, що одним із варіантів пере-
несення виборів є зміна законодавства, 
оскільки дата їх проведення чітко визна-
чена в Конституції. При цьому, парламента-
рям доведеться провести два читання змін 
до Основного закону й отримати висновок 
Конституційного суду. Інший варіант - за-
провадження надзвичайного стану. Качура 
наголосив: жоден із цих варіантів не розгля-
дають. І додав: можливо, місцеві вибори ста-
нуть першими, коли кандидати не проводи-
тимуть повноцінних зустрічей з виборцями. 

Заробітчани перекажуть  
додому на $2,5 млрд. менше 
Через запровадження карантину у 

всьому світі, Україна може недоотри-
мати значної суми коштів, яку в країну 
пересилали заробітчани. До початку за-
провадження карантину в Нацбанку очі-
кували, що трудові мігранти перекажуть 
$12,5 мільярдів за рік. Тепер прогноз змен-
шився до $10 мільярдів. Про це йдеться у 
щоквартальному інфляційному звіті за кві-
тень-2020, пише 24 канал. В НБУ зазначили: 
до цього трудові мігранти пом’якшували 
наслідки криз для країни. Але тепер ситу-
ація дещо інша, адже криза є у всьому світі, 
і вона відзначається закритими кордонами 
та зниженням економічної активності. Та-
кож падіння сум переказів очікується че-
рез те, що впродовж карантину в Україну 
повернулися близько 10% заробітчан, а ще 
10%, які планували виїзд на сезонні роботи 
в другому кварталі, залишаться в Україні. 

В країні згорнули 
діяльність 277 тисяч ФОПів

Більше 200 тисяч підприємців у галу-
зі ринків згорнули свою діяльність. Зага-
лом, в Україні 277 тисяч фізосіб-підприєм-
ців змушені були призупинити діяльність 
через карантинні заходи, повідомляє Опен-
датабот. За даними платформи для роботи 
з відкритими даними, у сфері освіти без 
роботи залишилися 13684 ФОП, туризму - 
8370, спорту - 8434, ринки - 211302, тран-
спорт - 1791.

В Україні зросла кількість 
випадків домашнього насильства

В Україні за час карантину у більше, 
ніж у півтора раза, збільшилася кіль-
кість випадків домашнього насильства, 
повідомила Радіо Свобода директорка 
Департаменту Національних «гарячих 
ліній» ГО «Ла Страда-Україна» Альона 
Кривуляк. «Ми можемо констатувати, що 
в умовах карантину кількість випадків до-
машнього насильства зросла. Такі випадки 
стали ще більш гострими, жорстокішими 
та частішими. Якщо порівняти з докаран-
тинним періодом, то ми отримували 1100-
1300 звернень на місяць. У період каранти-
ну, з 12 березня по 12 квітня, ми отримали 
понад 2000 звернень», - повідомила вона. 

Що робити 
з боргами за компослуги

В Україні тарифи не відповідають 
платоспроможному попиту населення. 
Це основна причина комунальних боргів, 
розповів Gazeta.ua Олексій Кущ, експерт 
із питань економіки Інституту Growford. 
Субсидії також не можуть компенсувати 
дефіцит коштів у людей. «Єдиний вихід 
скоротити заборгованість до системно без-
печного рівня - привести базові тарифи і 
ціни на послуги державних і природних 
монополій до рівня справедливих. Заборо-
нити підвищувати тарифи протягом трьох 
років і дозволити населенню реструктури-
зувати борги без нарахування штрафів», 
- пропонує Кущ. Якщо тарифи заморози-
ти на 3 роки, то населення зможе не лише 
покривати поточні рахунки, а й погасити 
борги. «Пропозиція списати борги демоти-
вує людей, які справно оплачують рахунки. 
Погасити заборгованість за електроенер-
гію за рахунок держбюджету також дивна 
ідея. Це, фактично, подарунок на декілька 
мільярдів гривень одному олігарху», - ре-
зюмує експерт.
ЗНО-2020 розпочнеться 25 червня 

Міносвіти планує розпочати основну 
сесію зовнішнього незалежного оціню-
вання 25 червня. Про це, під час онлайн 
конференції у Facebook, сказала в.о. міні-
стра освіти і науки Любомира Мандзій. 
«Випускники зможуть отримати докумен-
ти про освіту після проведення державної 
підсумкової атестації у формі зовнішнього 
незалежного оцінювання. Це орієнтовно 
відбудеться наприкінці липня. З 25 черв-
ня до 17 липня відбудеться основна сесія 
ЗНО», - сказала вона. При реалізації цього 
сценарію результати ЗНО будуть оголоше-
ні до 31 липня. Реєстрація електронних ка-
бінетів вступників розпочнеться 1 серпня. 
Прийом документів від вступників трива-
тиме з 13 до 22 серпня. Навчальний рік для 
першокурсників розпочнеться 15 вересня. 

Скоро з’являться 
металеві 10 гривень

Нацбанк введе в обіг нову монету но-
міналом 10 гривень третього червня. Як 
відомо, в Україні відбувається оптимізація 
та оновлення банкнотно-монетного ряду, 
яке розпочалося у 2014 році. Введення в 
обіг нових монет номіналом 10 гривень 
завершить цей процес, пояснили в НБУ. У 
червні в обігу з’являться понад 5 млн. та-
ких монет. Водночас, громадяни й надалі 
зможуть користуватися паперовими бан-
кнотами аналогічного номіналу. Спеціаль-
но обмінювати їх не потрібно. Вони зник-
нуть з обігу внаслідок зношення. 

Україна Світ

Новини
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На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: флешмоб "До тебе лине серце, Україно" за участі молоді 
с. Нападівка Лановецького району (керівник Оля Черній).

Струни серця

Дівчині такі кпини 
віддавали сумом. Не 
в тій сім’ї народилася, 

щоб у професорки 
вибиватися. А недавно ще й 
батька не стало. Олена часто 
ранками поспішала на ферму 
- мамі допомагати. І завжди 
встигала до дзвоника в 
школу. 

- Олено, дитино, - якось сказала 
Ксеня, - ти б виспалася. Вже й люди 
балакають, що я тебе змушую до 
роботи. Тобі вчитися треба, щоб не 
так, як я… все життя - дояркою. 

- А ви, мамо, людей не слухайте. 
Зрештою, хіба я уроки пропускаю? 
Чи маю погані оцінки?

- Увечері над книжками засина-
єш…

…Володька тлумив хлопців, які 
кепкували над Оленою. А ті про об-
рази мовчали. Бо Володьків бать-
ко ходив у сільських керівниках. І 
хлопчиська розуміли: якщо Петро 
Іванович на когось з’їсться - буде 
непереливки. Характер в чоловіка 
паскудний. А Володька - єдиний 
син. За нього Петро Іванович не по-
терпить…

…Оленчині дні народження 
скидалися на звичайні будні. 

- Тобі вже дванадцять, - сказав 
тоді вранці батько. - Майже дорос-
ла… 

Це було останнє «привітання» 
своїй пізній доні, яку любив тихо, 
по-чоловічому сором’язливо…

- Тобі вже п’ятнадцять, - сказала 
вранці мама, взуваючи гумові чобо-
ти: цілу ніч лив дощ. - Може, не під-
еш нині зі мною. 

- Піду. 
- Треба буде тобі нову сукенку 

до літа справити. І взуття легке. В 
неділю поїдемо до міста. 

У школі ніхто Олену не приві-
тав. Навіть Маринка, - найкраща по-
друга, бо захворіла. 

Після уроків Олену наздогнав 
Володька. 

- Я тут… того… подарунок для 
тебе маю. В тебе ж нині день наро-
дження. Ось… 

Володька віддав їй пакунок, 
загорнений у газету, почервонів і 
чкурнув геть. 

Це була дерев’яна шкатулка з 
вирізьбленим осіннім листям. На 
вулиці - весна. Але іншої в сільсько-
му магазині не було. І маленька 
пляшечка парфумів «Шахерезада». 

Наступного дня на перерві Оле-
на подякувала Володьці. Той знову 
зашарівся. Нічого не відповів, лише 
махнув рукою. 

Володька народився влітку. 
Олена не могла придумати, що у 
відповідь подарувати хлопцеві. 
Книжка! Про пригоди. Олена зна-
ла, що Володька до книжок не на-
дається, але, може, прочитає. Цікаві 
книжки колись приніс батько. До-
помагав учителю історії перебира-
тися в нову хату. Той віддячив не 
лише грішми, а й дав кілька книг.

Олена підготувала в подарунок 
для Володьки найцікавішу. Під-
писала листівку. І зовсім забулася, 
що в книжці засушувала ромашки. 
Просто так. А хлопець подумав: для 
нього…

Ті квіточки переконали Володь-
ку: він таки подобається Оленці. 

У дев’ятому класі Володька пе-
ресів за іншу парту, аби ближче до 
Олени. 

- А ти знаєш, що Володька до 
бібліотеки зачастив? - запитала 
подругу Маринка. - Це ти його спо-
двигнула книжки читати? Хоча, до 
науки він і далі так-сяк… Всі знають, 
що Володька до тебе небайдужий.

- Дурниці це все. Володьків 
батько поважає таких, як сам: при 
посаді та грошах. Хто для нього 
прості люди? Тому шукатиме своє-
му одинаку багату наречену. 

Петро Іванович таки пронюхав 
про синові залицяння до «тієї злид-
ні». Висварив, аби той не волочився 
за Оленою, бо хай тоді дівчина та її 
матір начуваються. І Ксені натяк-
нув:

- Скажи своїй малій, щоб не кру-
тила голову моєму Володі, бо оби-
дві пошкодуєте. 

Коли Ксеня втратила корову, 
начебто, отруїлася на пасовиську, 
жінка подумала про Петра Іванови-
ча. Доньці все розповіла. Після того 
Олена ладна була оминати Володь-
ку десятою дорогою, хоча почуття 
до хлопця таки мала… 

На випускному вечорі Володька 
усерйоз запропонував Олені:

- Давай, утечемо. Поїдемо да-

леко звідси. Ти будеш вчитися, а я 
- гроші заробляти. Я ж… я не зможу 
без тебе. Я все зроблю заради тебе. 
Все, що скажеш. 

- Ти ніколи мені не подобався, 
Володю, - відповіла, опустивши очі.

- Обманюєш…
…Олена подалася у велике 

місто. Влаштувалася на роботу на 
підприємстві. Вийшла заміж. За-
кінчила інститут. Дослужилася до 
доктора історичних наук… 

Володька одружився пізно. На 
сільській фельдшерці. Дітей Таміла 
не народила. Не змогла. Щоб не ду-
мати про сумне, працював, як віл. 

- Для кого стараєшся? - 
під’юджував Володьку сусід Юрко, 
який був лінивий до роботи, зате 
справний до пляшки. - От в мене 
троє дітлахів, але я не надриваюся. 
Виростуть, хай самі заробляють. А 
ти гаруєш, гаруєш… Кому те добро 
дістанеться?!

Володька ладний був притовк-
ти сусіда. Але ж той казав правду… 

…Ксеня доживала віку з донь-
кою і зятем. Паткала, що немічною 
стала, нічого не допомагає, лише по 
квартирі швендяє. От в селі на горо-
ді порпалася б… 

- Мамо, ви нам двох дітей виба-
вили, а тепер - на заслуженному від-
починку, - жартував Михайло, зять. 

…Марина з Оленою народжені в 
одному місяці. Олена не раз клика-
ла подругу в гості, аби відсвяткува-
ти. Ксеня, коли була жива, тішилася 
візитами Марини. Розпитувала, як 
там у селі. Чи наглядає за хатою? 
Чи Маринин чоловік обробляє кла-
поть її городу - гріх землі вакувати. 
Просила провідати чоловікову мо-
гилу й сказати, що вона вже в дорозі 
до нього.

- Що ви, тітко, таке вигадуєте? 
…Поховали Ксеню в селі, біля 

чоловіка. Таким був її заповіт…
- Олено, - селом буревій прой-

шовся, - зателефонувала Марина. - 
Трохи шиферу зніс із твоєї хати. Мій 
Льонька все полагодить. І горіха 
вітер зламав. Певно, його спиляти 
треба.

- Я візьму кілька днів відпуст-
ки і приїду. Мабуть, на наступному 
тижні. Якраз Михайло з відряджен-
ня повернеться. Треба, аби хтось 
вдома був. Хай Льоня все до ладу 
доведе. Я віддячу. І, до речі, заодно 
наші дні народження відсвяткуємо. 
Цього разу в тебе у селі. 

- Олено, ти віриш, що нам уже 
п’ятдесят п’ять? 

- Мудрі люди кажуть, треба ра-
хувати гроші, а не роки… 

…Олена в село приїхала під 
вечір. Спершу вступила на своє 
обійстя. Було незвично тихо після 
великого гамірного міста. Квітли 
вишні в садку. На подвір’ї Льонька 
поскладав колоди зі старого горіха. 
Треба сказати, аби забрав. 

Зателефонувала Марина:
- Олено, ти де? Ми з Льонькою 

хвилюємось, чи машина твоя до-
рогою не зіпсувалася. Ти ж сама, без 
Михайла?

- Все гаразд. Я до себе заїхала. 
- Чекаємо. Вечеря стигне. 
…Прокинулася Олена рано. Ти-

хенько вийшла з хати. На обійсті 
вже порався Льонька. 

- Що, Кузьма збудив? - запитав. 
- От невгамовний пес. Як наші діти 
приїжджають, також їм спати не 
дає. Я його в хліві зачиняю. А вчора 
забув. 

- Льоню, ти б колоди з того горі-
ха на паливо забрав. 

- Та в нас грубки нема. Палимо 
дорогим газом. Якщо ти не проти, 
скажу Володькові, хай забере. Він 
мудріший - грубки не викинув. 

- Звісно, не проти. 
- Ми з Володькою товаришуємо, 

виручаємо один одного. Добра він 
людина, не те, що батько його, Цар-
ство йому Небесне. Володька часто 
тебе, Олено, згадує. Він ніколи про 
Тамілу не говорить так гарно, як 
про тебе. Закохано, наче хлопчись-
ко.

- Скажеш таке. 
- Може, його завтра на ваше 

день народження запросити? Адже, 
крім нас, більше нікого не буде. Діти 
будуть Марину вітати у наступні 
вихідні. 

- То хай приходить. З дружиною. 
Володька прийшов сам. При-

ніс мед із власної пасіки, домашнє 
вино. 

- А ти й далі така гарна, Олено, - 
мовив. Обійняв. Поцілував. Він ніко-
ли її не цілував. Сьогодні - вперше. 

З-під Володькової поли випала 
книжка. А з неї посипались засуше-
ні ромашки. 

- Пам’ятаєш твій подарунок? 
Тоді ти засушила для мене квітки. А 
я всі роки клав у книжку квіти для 
тебе. Хотів показати… а вони роз-
сипались…

Олена нерозуміюче моргала 
очима. А потім дійшло. Вона люби-
ла в книжках засушувати квіти. І 
досі так робить. І тоді, школяркою, 
подарувала Володькові книжку зі 
своїм «гербарієм».

- Це ж були для мене квіти, 
правда? 

- Так… аякже…
- Не знала, що Володька роман-

тик, - прошепотіла на вухо чолові-
кові Марина.

- Він її досі любить, - тихо відпо-
вів Льонька. 

Олена збирала розсипані засу-
шені квіти. 

Льонька вертів у руках стару 
книжку.

Світ пахнув весною, спогадами 
та дитинством. І бентежив незбут-
нім… 

Ольга ЧОРНА. 

Господь 
весну не відміняв!

Вдихаю пахощі весни,
Вона згубилася між трав,
Цвітуть сади, співає ліс,
Господь весну не відміняв!
Я заглядаю в небеса,
Де птаха вирієм кружляв.
Створіння Божі без гріха,
Господь весну не відміняв!
Пахучі квіти килимом
Встелили ліс і гущу трав.
І хоч всесвітній карантин,
Господь весну не відміняв!

* * * * *
 Весна облила вишні молоком,
Маленька яблунька запахла 

ніжним цвітом,
Красуня-груша під моїм вікном
Всміхнулась мені лагідним привітом.
Легенький дощик земленьку змочивІ 
враз зазеленілася травиця,
Духмяні квіти - пахощі весни
Розлилися неначе веселиця.
Вступає травень у свої права,
Сьогодні впевнено 

він вже сидить на троні,
Цінуйте люди всю оцю красу,
Тримайте щастя у своїх долонях!
Весна облила вишні молоком,
Вдихаю ці чудові аромати.Я вдячна 
Богу за своє життя,
За те, що маю і що буду мати!

Віра СИРОТА-ЯБЛОНЬ.

МАМИНІ І БАТЬКОВІ РУКИ
Мамині руки

Мамині руки пахнуть весною,
Першими сходами, цвітом-травою,
Теплим, духмяним 

хлібом свіженьким,
Пахнуть надією руки у неньки.
Пахнуть розсадою руки у мами,
Пахнуть городом, садком і полями,
Рутою, м’ятою, ніжним любистком,
Пахнуть калини багряним намистом.
Пахнуть матусині руки роками,
Сіном запрілим, дощем, чебрецями,
Пахнуть дитинством, 

далеким до болю,
Пахнуть матусині руки любов’ю

Батькові руки 
Батькові руки пахнуть смолою,
Пахнуть смерекою, буком, вільхОю,
Літнім з зорею й туманами ранком,
Пахнуть косою, пилою, рубанком.
Пахнуть утомою руки у батька,
Пахнуть розкладеним в лісі багаттям,
Скошеним щойно ромашковим полем,
Пахнуть копицями, літом медовим.
Пахнуть роботою в поті солонім,
Щедрістю пахнуть шершаві долоні,
Силою й ніжністю в будні і свята,
Пахнуть надійністю руки у тата.

МАРІЯ ГРИЦАН

гніздечкоСімейне

Тепло своїх долонь і розуму, і серця
Я Україні милій віддаю,

Люблю твої ліси, поля,річки й озерця,
Й ліричну пісню лагідну твою…

ЗАСУШЕНІ РОМАШКИ
Сокровенне

Хто б міг подумати, що Володька, який зранку до смерканку товчеться на 
своєму величенькому кавалку поля, ще й іншим людям підсобляє, - романтик. 

А його «сердечна» таємниця захована у старій книжці, яку колись подарувала 
Олена. …Володька не любив книжок, але любив Оленку, яка не вилазила із чтива. 

- Професоркою хочеш бути? - піджартовували над нею однокласники.

зі старої книжки

ЛІРИЧНИМ РЯДКОМ

* * * * *
Защебетала пташка за вікном,
Душа моя зраділа, як дитина,
І настрій застрибав, неначе гном,
І мрія зашарілась, мов калина.

Я ожила, збагнувши, що життя
І Божий світ пташина привітала,
Прославивши у пісні сенс буття,
Вона любов на крила підіймала.

Від того співу мій сердечний біль
Розвіявся, неначе й не бувало,
І почалася біла заметіль
В моїм саду, де вишні відцвітали...

Раїса ОБШАРСЬКА.

Мати почала 
дуже плакати.

 - Я тебе, дитинко, ледве 
відшукала, а ти мене цура-
єшся. Важко мені одній уже 
жити. 

Та син був невблаган-
ний. Вернулася мати на 
вокзал, сіла на лавку і ста-
ла дуже плакати. Підійшла 
молода жінка та й питає:

 - Чого ви, бабцю, пла-
чете? 

Вона й розказала. 
- А як вашого сина зва-

ти? - питає далі та жінка. - А 
прізвище? 

Коли почула, запросила 
стареньку до себе додому, 
відпочити. Нагодувала і по-
клала спати.

 - Відпочивайте. А я йду 

варити їсти, бо зараз чоло-
вік прийде з роботи, - ска-
зала. Приходить чоловік, 
поїв смачно. Тоді жінка по-
просила принести сокиру. 

- Навіщо тобі сокира? - 
здивувався чоловік. Та жін-
ка наполягала. Він і приніс. 
Жінка поклала на лавку їх-
нього сина.

 - Відрубуй дитині голо-
ву.

 - Ти що з розуму зі-
йшла? - перелякався чоло-
вік. А вона каже до нього:

 - Ні, але як цей синок 
виросте, то не буде призна-
ватися, що маму має.

 - Де ж ти таке бачила, 
щоби син не признавався, 
що маму має? – ще більше 
дивується чоловік.

 А вона відчиняє двері в 

іншу кімнату і каже:
 - А то чия мама? Що ж 

ти за син, що стару втомле-
ну матір стрінув і збрехав, 
що у гуртожитку живеш? 
А якби навіть і так? Добре, 
що я маму побачила і за-
брала додому. А якби ні?

Дуже йому зробилося 
соромно, що від матері від-
цурався. 

- Скільки разів ми могли 
б поїхати до мами. І були б 
забрали її до себе. Але ти ж 
обманював, що сирота. Так 
і твій син виросте і не буде 
признаватися, що я його 
мама. Хіба ж це добре, по-
Божому?

Чоловік заплакав, по-
просив простити його. І 
вже вони матір не відпус-
тили від себе.

Казка? Чи правда?

І ВЖЕ  НЕ ВІДПУСТИЛИ 
МАТІР ВІД СЕБЕ

Храм душі
РОЗМОВА З НЕЮ –

І Є МОЛИТВА…

Інколи страшенно 
хочеться простоти. 
Простого слова, 

настояного на любові, 
просякнутого розумінням, 
теплого, як перші проблиски 
літа, цілющого, як джерельна 
сріблиста вода. І тоді я набираю 
номер баби Віри. Яка живе 
схимником на краю цілого світу, 
вдовольняється малим і вміє 
щиро дякувати за кожну днину, 
даровану Богом. 

У складні часи, бувало, просила її про 
молитву за мене. Таких Бог швидше по-
чує. Чиста душа. Вона навидаку - зразу 
в її променистих очах. У декого та душа 
замурована, темна, десь сидить, як в льо-
сі. В когось зачерствіла, озлоблена, наче 
плюється словами-стрілами, є і сфаль-
шивлені, забрехані, пихаті...

 А в неї - як небо в ясну погоду: із 
сонцем, зі світлом, із щирістю. Так по-
говорим-поговорим, і починаю наново 
вірити в добро, в Бога, в себе. "Таких, як 
баба Віра, і взутими до раю пускають", - 
кажуть про неї сусіди. 

А й правда. Таких рідко зустрінеш. 
Скрізь часті нарікання на життя, полі-
тиків, державу, осудження близьких... А 
вона говорить про город, песика Шарика, 
красу хмаринок величного небокраю і 
кожного разу за все дякує Богу. Сама роз-
мова з нею - і є молитва. Єдину мала скар-
гу "Поставили стовпи серед поля - і тепер 
вони мені заступають небо" - журилась...

 Ні, світ ще не такий пропащий, як 
каже дехто. Бо живе ще в ньому баба Віра. 

САД МОГО 
ДИТИНСТВА

Завжди захоплювалась 
садом. Цвіли за вікном 
яблуні, вишні... Одчиняла 

вікно і кімната світліла омитим 
грозою повітрям, медовим 
квітом, сніжинками перших 
пелюсток. Така була  молодість 
саду, тріумф його краси, 
святкова пора його життя. 

Потім він плодоносив, гудів бджо-
лами, пригощав вишнями. Завжди 
мене тішив. Люди садять сади для спо-
кою серця, для замилування, затишку, 
відпочинку від щоденних баталей. Смі-
явся дзвіночками, давав прихисток ме-
теликам, заливався пшашиним співом. 

А восени вгинався яблуками до 
землі, золотів кольором воску, покри-
вався туманами. Тоді засинав під по-
кривалами снігопадів, лиш жовтобокі 
синички нагадували про життя. Одпо-
чивав, позіхав, вдихав ясеновий дим з 
комина, який навіював сни про літо. 

Сад… Місце, яким тішиться людина 
за життя, яке лишає після себе як слід, 
як подарунок нащадкам. 

Таким був сад мого дитинства - 
вишнево-яблуневий з запахом м'яти, 
меду, свіжо-скошених трав... Любила 
годинами притулитись до яблуні-ра-
нети, взяти її тепла, відчути її  могут-
ність, послухати її легенду. Ще багато 
бачила різних садів і дерев, багато ві-
кон і шикарного гілля, та лиш сад ди-
тинства напував мене силою, давав 
любов, причащав небом. 

Неля ДРИБОТІЙ.

Мала жінка одного сина. Пішов він 
в армію і відтоді багато років не 

навідувався додому. Постаріла мати 
дуже сумувала за ним. Якось зібралася 

і поїхала у містечко, де замешкав 
син. Стрінулися вони нарешті, та 

син ніби і не радий. Порадив матері 
вертатися назад, бо він, мовляв, живе 

у гуртожитку, у тісноті, тож немає 
її навіть куди запросити, до того ж 

ще й збирається на заробітки. 
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  Найбільша небезпека – 
заразні недуги

«Кролівництво – дуже вигідна га-
лузь, - розповідає Володимир Марків, 
начальник відділу організації про-
тиепізоотичної роботи  Головного 
управління Держпродспоживслужби в 
Тернопільській області. - Короткий пе-
ріод вагітності, висока плодовитість, 
скороспілість, швидкий ріст і невибаг-
ливість до кормів та умов утримання 
зробили її однією з найпоширеніших у 
тваринництві. За період, відколи кролі 
були одомашнені, а це близько тисячі 
років тому, людство вивело близько 
сотні їх порід для різних напрямків ви-
користання. Та за цей період виникло 
не менше хвороб кролів (включаючи 
спільні захворювання), ніж було виве-
дено порід. Тому, утримуючи цих  тва-
рин, слід дбати не лише про належні 
умови годівлі та догляду, але й про за-
ходи з профілактики та лікування. До-
сить часто, спілкуючись з  власниками, 
доводиться чути, що цей рік, мовляв, не 
є сприятливим і що кролі не ведуться, 
хворіють та гинуть. Та це все не більше, 
ніж чутки, які нічим не обґрунтовані. 
Бо хоч роки і можуть докорінно різни-
тись  за врожайністю на зерно, траво-
стій, коренеплоди, причини поганого 
ведення кролів інші. Часто ними є за-
разні хвороби, які виникаючи можуть 
звести нанівець всі зусилля і старання 
власників». 

Гемарогічна хвороба: 
блискавична дія та 

атиповий перебіг
За словами Володимира Марківа, 

найнебезпечнішою і найпоширенішою 
в останні десятиліття є геморагічна  
хвороба кролів, що викликається ві-
русом, який, потрапивши в організм, 
спричинює незворотні зміни у крові 
та важке пораження печінки й інших 
органів. Хвороба, як правило, протікає 
блискавично і в 70-90% випадків за-
кінчується смертю. Лікування хворих 
тварин не розроблене, але є вакцина, 
яка упродовж багатьох років створю-
вала надійний імунітет. Проте люди, 
які постійно утримували кролів помі-
тили, що в останні роки вакцини «не 
спрацьовували» і часто навіть провак-
циновані тварини  хворіли, або й рап-
тово гинули. Річ у тім, що, починаючи 
із 2010 року, в країнах Західної Європи 
реєструється атиповий перебіг гемора-
гічної хвороби, викликаний іншим ти-

пом збудника (RYDV type 2). Він швидко 
поширився на всі європейські країни, 
через що традиційна вакцина не да-
вала належного імунітету.  Та сьогодні 
вже є вакцина, яка надійно протистоїть 
вищевказаному типу вірусу і яку можна 
придбати через систему аптек в облас-
ті.

Міксоматоз: вірус зі 
столітньою історією
 Другим небезпечним захворюван-

ням вірусної етіології є міксоматоз. Ця 
хвороба, як і вищезгадана, вже кілька 
десятиліть вирує на наших теренах, 
хоч загалом має вже більш, як 100-літ-
ню історію. Вірус міксоматозу у свій 
час широко застосовували в Австралії 
та Європі для боротьби з дикими кро-
лями, які через надмірну популяцію 
спустошували поля. Хвороба характе-
ризується запаленням очей, слизових 
оболонок носової порожнини  та під-
шкірної клітковини в області голови 
(лев’яча голова), інших ділянок тіла і 
в більшості випадків закінчується ле-
тально. Перебіг хвороби надгострий та 
хронічний. При хронічному, який може 
тривати до двох тижнів, часто спосте-
рігається поява вузликів в області го-
лови і вух зокрема. При цьому хвороба 
часто ускладнюється бактеріальною 
мікрофлорою, що робить ще тяжчим її 
перебіг. Ефективних методів лікування 
міксоматозу не розроблено,  а запро-
поновані методи направлені  лише на 
боротьбу із вторинною мікрофлорою 
та на підвищення опірності організму. 
Проте, для профілактики захворюван-
ня є вітчизняні та імпортні вакцини, 
які створюють тривалий і стійкий іму-
нітет.

Чому вакцина не 
діє: причини та 
застереження

Не раз доводилось чути, що дія вак-
цин неефективна і кролі все одно ги-
нуть. «Варто відзначити, що будь-яка 
вакцина лише тоді дає результат, коли 
потрапляє у підготовлений організм, 
який здатний викликати імунну відпо-
відь,  виробити антитіла і таким чином 
сформувати імунітет, - зазначає Воло-
димир Марків. - Та якщо тварини вис-
нажені, потерпають від браку пожив-
них речовин,  вітамінів, то досягнути 
належної напруги імунітету - немож-
ливо. Не виробиться імунітет також в 
організмі, пораженому гельмінтами та 
іншими паразитами, тому перед засто-
суванням вакцин слід переконатись у 
відсутності у кролів  паразитів. 

Інколи доводилось чути, що влас-
ник провакцинував кролів, а на 2-3 
день всі вони загинули. У тій ситуації, 
зазвичай теж нарікають на вакцину. Та 
причина криється в іншому. Такий на-
слідок є свідченням того, що у тварин 
вже був збудник захворювання, яке і 
так би обов’язково заявило про себе. 
А вакцини, хоч і не містять живого ві-
русу, проте можуть послужили у даній 
ситуації провокуючим фактором і лише 
прискорили той процес. Тому щеплен-
ня кролів слід планувати завчасно, в 
оптимальні терміни, а не тоді, коли у 
всіх навколишніх дворах вже почина-
ються проблеми. 

Та чи завжди якісною є вакцина? 
Відповідь на це запитання не є од-
нозначною. Вакцини, які виготовля-
ють на вітчизняних та зарубіжних 

біофабриках проходять обов’язкові 
дослідження на токсичність та імуно-
генність і лише після отримання по-
зитивних результатів допускаються в 
реалізацію. Та якість вакцин забезпечу-
ється не лише в процесі виробництва, 
але й на шляху доставки до споживача 
та застосування її в роботі. У всіх закла-
дах торгівлі веттоварами біопрепарати 
мають зберігатись в холодильниках з 
дотриманням температурних режимів, 
згідно настанов (в основному це від +2 
до +8 градусів). Та чи коже н покупець, 
придбавши вакцину забезпечить такі 
режими у процесі її транспортування 
чи зберігання вдома, аж до моменту ви-
користання?  А при недотриманні так 
званого холодового ланцюга вакцина 
втрачає свої властивості і це призво-
дить до описаних вище наслідків».

Забруднені корм, 
вода чи підстилка 

провокують кокцидіоз
«Ще одне захворювання, яке при-

носить значні економічні збитки та 
досить часто реєструється і не лише у 
кролів, це кокцидіоз (еймеріоз), - роз-
повідає Володимир Марків. - Збудник 
належить до ряду найпростіших. До ін-
вазійної стадії він проходить  складний 
цикл розвитку. Джерелом збудника мо-
жуть бути забруднені корм і вода, під-
стилка, предмети догляду. Розрізняють 
кишкову та печінкову форми прояву 
хвороби. Остання легко діагностується 
при забої, через наявність на печінці бі-
лих або жовтуватих плям. Для лікуван-
ня еймеріозу запропоновано чимало 
препаратів, проте для запобігання хво-
робі слід забезпечити належні санітар-
ні умови утримання кролів, регулярно 
проводити прибирання та дезінфекцію 
кліток, забезпечити тварин якісними 
кормами та не допускати різкого пере-
воду із сухого типу годівлі на годівлю 
зеленою масою». 

Фахівці запевняють, макси-
мальне дотримання ветеринар-
но-санітарних правил, створення 
належних умов утримання та 
режимів годівлі тварин, а також 
проведення вчасної вакцинопро-
філактики дозволять зберегти 
кролів у господарствах та забез-
печити вас якісною продукцією. 
Споживачі надзвичайно цінують 
смачне, дієтичне м’ясо та хутро 
цих тварин. 

 Як господарям вберегти КРОЛІВ
 Корисні поради від фахівців Держпродспоживслужби щодо догляду, 

лікування та профілактики хвороб цих тварин

Від фітофтори врятують… ЧОРНОБРИВЦІ
Не саджайте помідори 

там, де вони росли 
в минулому році, а 

також поряд з посадками 
картоплі. Справа в тому, що 
грибок фітофтори - мабуть, 
головний біль пасльонових 
культур - зберігається в 
ґрунті роками.

Городники рекомендують 
дуже простий метод боротьби 
з фітофторозом томатів - чор-
нобривці. Посійте їх в саду, а 
восени, відцвілі квіти разом з 
корінням подрібніть секато-
ром і разкидайте по теплиці 
чи городу. Навесні переко-
пайте землю разом з сухими 

кореневищами. Чорнобривці 
мають гіркувато-полиновий 
запах і мабуть тому мають 
гарну фітонцидну дію. При 
посадці розсади, у міжряддях 
підсадіть квіти чорнобривців, 
Завдяки цьому прийому, то-
мати не ушкоджуватимуться 
фітофторозом.
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Збирайтесь, приїжджайте -  вас зустріне тепло
Наш милий, рідний край у Вишневці чарівнім.
У родовім гнізді - славетних Вишневецьких
Знайди і місце ти собі.
Відчуєш плин минулих і прийдешніх днів.
Побачиш творіння такого молодця Михайла Сервація
Останнього представника.
Цей рід такий славетний історію писав, творив і малював.
Усіх своїх гостей він радо зустрічав.
Для Понятовського, що Августом  назвали,
Із польських він земель.
Так всі його приїзд чекали, що браму збудували.
Дзеркальна зала обідом частувала,
І пишний бал пропонувала.
Та інших Вишневецьких теж оповідала.

Про Байду-козака,  що Січ він Запорізьку на Хортиці створив.
Оселедець і зброю,  як справжній козак носив.
І не забуду про Ярему – стратега ,  полководця і державця.
Нащадок він своїх батьків:
Михайла з Вишневецьких,  що замок на стрімкій горі побудував.
Та мама – Раїна Могилянка.
Фундатор православ’я, відома жінка,  меценат.
Разом із чоловіком церкви,  монастирі,  друкарні будували.

У віці молодім вони цей світ лишали.
Церква, що при замку,
Там усипальня є – Раїна та Михайло
Знайшли там свій спочинок.
Своїх нащадків бережуть,
І прокладають їм щасливу путь.
Та споглядають у парк славетний,
Що Міклер Діонісій колись створив.
Дерево бажань, цей бук кремезний
У спомині віків дива творив.
Ти доторкнись, відчуй тепло душі,
Допоможе цей бук звичайно і тобі.
Здійснити мрію всього життя.
Ти просто вір й хвилини не вагайся.
І в наш чудовий край все знов і знов вертайся…  

Ганна КІЩЕНКО, 
молодший науковий співробітник  

НЗ «Замки  Тернопілля», Вишнівецький відділ.

Двадцятирічна 
фотографиня 
з Тернополя 

Анастасія Зазуляк - 
переможниця багатьох 
міжнародних конкурсів 
та авторка оригінальних 
фоторобіт. Перешкодою 
творчості дівчини не 
став навіть карантин. 
Суворо дотримуючись 
самоізоляції та на 
власному досвіді 
відчуваючи, наскільки 
це складно, Анастасія 
створила сесію селфі 
світлин, які відображали 
її внутрішній стан в 
цей момент. І саме 
ці фото відзначило 
журі міжнародного 
фотоконкурсу 
"XII INTERNATIONAL 
PHOTOGRAPHY 
COMPETITION „YOUNG 
PEOPLE IN THE 21st 
CENTURY 2020″, який 
відбувається у Литві. 

Я суворо дотримувалася 
карантину і для мене це було 
непросто, - зізнається Анаста-
сія. – Адже за натурою я екстра-
вертка, тому проводити весь 
час вдома мені було складно, 
мене переповнювали емоції. І 
вирішила спробувати передати 
це чорно-білими фото. Я ніколи 

не знімала автопортрети, була 
завжди за кадром. Тому ви-
рішила поекспериментувати.  
Зробила штатив і почала фото-
графувати. Зараз автопортре-
ти стають все популярнішими, 
а в березні, коли я робила свою 
серію і надсилала на конкурс, 
була серед перших. Приємно, 
що ці фото відзначили. Загалом 
же під час карантину я зробила 
багато корисних справ - розі-
брала значну кількість своїх 
архівів, пройшла різні курси 
онлайн, читала книги. Пере-
коналася, карантин йде на ко-
ристь, якщо шукати в ньому 
позитивні моменти та можли-
вості для розвитку. 

Анастасія Зазуляк - вихо-
ванка фотостудії "Ікс-позиція", 
що при Тернопільській міській 
Станції юних техніків. Її керів-
ник - Василь Стрижко. Дівчи-
на навчається на юридичному 
факультету ТНЕУ.

Фотографією я почала ці-
кавитися з дитинства, - розпо-
відає Анастасія. – З 10 років я 
пропонувала друзям пофото-
графувати їх, до прикладу, во-
сени у листі, або ж під час про-
гулянок ловила вдалі кадри. 
Дома фотографувала котика, 
різні рослини. Коли у 14 років 
мені купили першу дзеркаль-
ну камеру, то я почала більше 
знімати людей, вдоскоскона-
лювати свої вміння. Останні 
три роки я фотографую більш 
усвідомлено, думаю над ідеєю 
фото, що саме ці фото будуть 
означати, працюю над форму-
ванням власного стилю. 

Дівчина зізнається, що най-
більше любить фотографу-
вати людей, вловлювати їхні 
емоції.

- Мені подобається сам 
процес спілкування з тими, 
кого я знімаю, - каже Настя. – 
Я завжди прагну, щоб мої фото 

спонукали глядача до розду-
мів, власних висновків. Мене 
надихають особистості, які 
вміють бути справжніми у ка-
дрі. 

У фотоконкурсі в Литві На-
стя вже втретє взяла участь. 
Минулого року в неї було пер-
ше місце за серію світлин до-
рослих і дітей спільноти ромів, 
яких вона знімала в Румунії.

Однією з найвагоміших 
своїх нагород дівчина вва-
жає відзнаку «HONORABLE 
MENTION» за світлину "Дитяча 
турбота" у фотоконкурсі "Siena 
International Photo Award". У 
цьому конкурсі взяли участь 
майже 48 000 зображень від 
любителів та професійних 
фотографів із 156 країн світу. 
Анастасія єдина представляла 
Україну. І здобула відзнаку та 
побувала на церемонії нагоро-
дження в італійському місті 
Сієна. Світлина тернополянки 

ввійшла в альбом найкращих 
фото цього престижного кон-
курсу у 2018 році.

Для мене це була дуже важ-
лива подія, - зізнається Анас-
тасія. – Під час церемонії наго-
родження я познайомилася з 
багатьма фотографами різного 
віку, які працюють в різних сти-
лях, мають різне бачення. Для 
мене цей досвід був дуже цін-
ний. З багатьма цими людьми 
ми досі підтримуємо зв’язок, 
обговорюємо наші роботи, це 
дуже корисне для розвитку. 

У майбутньому Анастасія 
мріє не лише вдосконалюва-
ти свої вміння і розвиватися 
у сфері фотографування, а й 
дуже хоче навчати цій справі 
дітей і дорослих, а  також від-
крити власну фотостудію. 

Юля ТОМЧИШИН. 
Фото Анастасії ЗАЗУЛЯК.

ФОТО ТЕРНОПОЛЯНКИ 
АНАСТАСІЇ  ЗАЗУЛЯК

стали кращими на міжнародному
КОНКУРСІ В ЛИТВІСерію селфі 

світлин 
«Самоізоляція» 

відзначили 
у номінації 

«Креативний 
пошук»

Чарівний Вишневець

Культура
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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 Нашi грошi.
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, 03.45 

«Любий, ми переїжджаємо».
13.45 «Одруження наослiп 6».
15.40 «Свiт навиворiт 11: Китай».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Матусi 2».
22.30, 02.00 Х/ф «Особливо небез-

печний».
00.20 Х/ф «Татусi без шкiдливих звичок».

Iíòер
05.30, 23.00 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12.25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 02.20 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Нi кроку назад 2. На лiнiї 

фронту».
00.45 Х/ф «Це було в розвiдцi».

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

04.50 Т/с «Вiддiл 44».
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.
11.30, 13.15 Х/ф «Ворог бiля ворiт».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.15 Т/с «Пес».
15.25, 16.20 Т/с «Заклятi друзi».
17.00 Х/ф «План втечi 2».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
21.20 Т/с «Один у полi воїн».
23.30 Т/с «Сильнiше вогню».
03.00 Х/ф «Бiла iмла».

ÑТБ
07.00 Все буде добре!
08.45, 11.50 Т/с «Коли ми вдома».
12.40, 14.50 МастерШеф.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40 Хата на тата.
18.15 СуперМама.
19.10, 20.15, 22.40 Т/с «Папаньки 2».
23.00 Т/с «Майор i магiя».
00.50 Х/ф «Ну, хто б казав 2».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Лунi Тюнз».
07.20 Вар`яти.
09.30 Т/с «Грiмм».
11.10 Х/ф «Крампус».
13.00 Х/ф «Будинок дивних дiтей мiс 

Сапсан».
15.20 Хто зверху? (12+).
17.10, 19.00 Суперiнтуїцiя.
20.50 Х/ф «Годзiлла».
23.20 Х/ф «Моя дiвчина - монстр».
01.20 Т/с «Київ вдень i вночi».
02.10 Служба розшуку дiтей.

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

Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
11.20, 03.30 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Т/с «Пугач».
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Жiночi таємницi», 5 i 6 с.
23.30 Т/с «Поранене серце», 1 i 2 с.
02.00 Т/с «Поранене серце».

ÍТÍ
06.00 М/ф «Казка про рибалку й рибку».
06.35 М/ф «Умка».
07.45 М/ф «Жив собi пес».
07.55, 16.50, 20.50 «Випадковий свiдок».
09.00 Х/ф «Одруження Бальзамiнова».
10.45 Х/ф «Далi нiкуди».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.10 «Свiдок».
12.50 «Будьте здоровi».
14.15 «Таємницi кримiнального свiту».
15.20 «Правда життя. Професiйнi байки».
18.20 «Вартiсть життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».

22.30 Т/с «Нарко: Мексика».
00.15 «Склад злочину».
01.05, 02.50 «Речовий доказ».
03.50 «Правда життя».

Enter-фіëьм
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 12.05 «Моя правда».
10.25 «Спогади».
11.15, 23.50, 02.40 «Зорянi долi».
12.55 Х/ф «Золотий гусак».
14.10 Т/с «Роксолана».
16.10 Х/ф «Якщо є вiтрила».
17.30 Х/ф «Загiн особливого призна-

чення».
19.00, 00.35 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
22.20 Х/ф «Без сина не приходь».
00.05 «Академiя смiху».

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Дiлянка лейтенанта Качури». 

Фiльм 1. «Iлюзiя полювання».
06.50 Х/ф «Морський пiхотинець 2».
08.25, 18.15 «Спецкор».
09.05, 18.45 «ДжеДАI».
09.40, 17.20 «Загублений свiт».
13.15 «Помста природи».
13.50 Х/ф «Нiч у музеї 2».
15.45 Х/ф «Нiч у музеї 3».
19.15 Т/с «Опер за викликом 2».
20.10 Т/с «Брати по кровi».
22.00, 23.40 Т/с «CSI: Мiсце злочину 10».

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

Чемпiонат Iспанiї.
07.45 «Бундеслiга weekly». Чемпiонат 

Нiмеччини.
08.15 Шахтар - Челсi (2012/13). Золота 

колекцiя Лiги чемпiонiв.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10, 21.30 #залишайсязФутболом.
11.15, 22.45 Днiпро - Iнтер (2014/15). 

Лiга Європи УЄФА.
13.00 «Суперматч» (Славiя - Спарта).
13.55 Барселона - Динамо (К) (1997/98). 

Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.
15.50 Порту - МЮ. 1/8 фiналу 

(2003/04). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

17.40 Yellow.
17.50 Передмова до матчу «ПСЖ 

- Челсi» (2013/14). Золота 
колекцiя Лiги чемпiонiв.

18.00 ПСЖ - Челсi. 1/4 фiналу 
(2013/14). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

19.40 Челсi - ПСЖ. 1/4 фiналу 
(2013/14). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

21.25 Пiслямова до «Челсi - ПСЖ» 
(2013/14). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

00.35 Лацiо - Ювентус (2012/13). 
Чемпiонат Iталiї.

02.20 Боруссiя (Д) - Баварiя (2012/13). 
Чемпiонат Нiмеччини.

04.05 Львiв - Колос. 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 мова.
10.35 Всеукраїнська школа онлайн. 

Фiзика.
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа 

онлайн. Руханка.
11.10 Всеукраїнська школа онлайн. 

Англiйська мова.
11.45 Всеукраїнська школа онлайн. 

Всесвiтня iсторiя.
12.20 Д/с «Боротьба за виживання».
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 «Свiт дикої природи».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
21.35, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
21.45, 03.55 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15, 03.00 Т/с «Епоха честi».
00.00 #ВУкраїнi.

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

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

05.20 «ТСН».
09.25, 10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10, 04.10 

«Любий, ми переїжджаємо».
13.45 «Одруження наослiп 6».
15.40 «Свiт навиворiт 11: Китай».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35 «Чистоnews».
20.45 Т/с «Матусi 2».
22.30 «Право на владу».
00.45 Х/ф «З iншого боку лiжка».
02.15 Х/ф «Татусi без шкiдливих звичок».

Iíòер
05.30, 23.15 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12.25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 02.40 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Крейсер «Iндiанополiс»: 

Iсторiя мужностi».
01.00 Х/ф «Секретний ешелон».

ICTV
04.30 Факти.
04.55 Т/с «Вiддiл 44».

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.
11.35, 13.15 Х/ф «Виклик».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.35, 16.20 Т/с «Конвой».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Анти-зомбi.
21.20 Т/с «Один у полi воїн».
23.25 Т/с «Останнiй бронепоїзд».
02.55 Х/ф «План втечi 3».

ÑТБ
06.20, 08.45, 11.35 Т/с «Коли ми 

вдома».
07.00 Все буде добре!
12.25, 14.50 МастерШеф.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40 Хата на тата.
18.15 СуперМама.
19.10, 20.15, 22.40 Т/с «Папаньки 2».
22.55 Т/с «Майор i магiя».
00.45 Х/ф «Дивiться, хто тепер за-

говорив».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Лунi Тюнз».
07.20 Вар`яти.
09.30 Т/с «Грiмм».
10.40 Х/ф «Школа супергероїв».
12.20 Х/ф «Бiлий полон».
14.20 Х/ф «Бiлоснiжка: Страшна 

казка».
16.20, 19.00 Хто зверху? (12+).
18.00 Ревiзор. Карантин.
20.50 Х/ф «Годзiлла».
23.00 Х/ф «Вулиця Монстро 10».
01.00 Т/с «Київ вдень i вночi».
01.50 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, 02.40 Зоряний шлях.
11.20, 03.10 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Т/с «Пугач».
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Жiночi таємницi», 7 i 8 с.
23.20 По слiдах.
00.00, 02.00 Х/ф «Троє в лабiринтi».

ÍТÍ
05.50 М/ф «Зачарований хлопчик».
06.40 М/ф «Кiт у чоботях».
07.05 М/ф «Вiй».
07.55, 16.50, 20.50, 02.45 «Випадковий 

свiдок».
09.00 Х/ф «Таємниця «Чорних 

дроздiв».
10.50 Х/ф «Чiнгачгук - Великий Змiй».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.10 

«Свiдок».
12.50 «Вартiсть життя».

14.15 «Таємницi кримiнального свiту».
15.25 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
18.20, 03.50 «Правда життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Т/с «Нарко: Мексика».
00.15 «Склад злочину».

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Дайте нам чоловiкiв».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 11.40 «Моя правда».
09.55 «Спогади».
10.50, 23.40, 02.45 «Зорянi долi».
12.30 Х/ф «Бiляночка i Рум`яночка».
13.50 Т/с «Роксолана».
15.50 Х/ф «Де 042?»
17.10 Х/ф «Блакитна стрiла».
19.00, 00.35 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
22.20 Х/ф «Одиниця з обманом».
00.05 «Академiя смiху».

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Дiлянка лейтенанта Ка-

чури». Фiльм 1. «Iлюзiя по-
лювання».

06.50 Х/ф «Нiч у музеї 2».
08.35, 18.15 «Спецкор».
09.15, 18.45 «ДжеДАI».
09.50 «Рiшала».
11.45, 17.20, 00.20 «Загублений свiт».
13.40 «Помста природи».
14.10 Х/ф «Морський пiхотинець 

3: Тил».
15.50 Х/ф «Морський пiхотинець 4: 

Рухома мiшень».
19.15 Т/с «Опер за викликом 2».
20.10 Т/с «Брати по кровi».
22.00, 23.40 Т/с «CSI: Мiсце злочину 10».

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

Чемпiонат Iспанiї.
08.00 Yellow.
08.10 Динамо (К) - Реал (2006/07). 

Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10, 21.30 #залишайсязФутболом.
11.15, 22.45 Сент-Етьєнн - Днiпро 

(2014/15). Лiга Європи УЄФА.
13.00 «Суперматч» (Барселона - Реал).
14.00 Динамо (К) - ПСВ (1997/98). 

Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.
15.50 Рома - МЮ. 1/4 фiналу 

(2007/08). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

17.35 Журнал Inside Serie A. Чемпiонат 
Iталiї.

18.00 Бенфiка - Тоттенхем. 1/8 фiналу 
(2014/15). Лiга Європи УЄФА.

19.45 Металiст - Мальме (2011/12). 
Лiга Європи УЄФА.

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

02.20 Шальке - Байєр (2013/14). 
Чемпiонат Нiмеччини.

04.05 Олiмпiк - Марiуполь. Чемпiонат 
України.

Ñереда Чеòâер13 травня 14 травня

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, 23.30, 02.30, 

05.20 Новини.
09.30, 03.00, 04.25 Енеїда.
10.35 М/с «Чорний пiрат».
12.15, 00.30 Телепродаж.
12.45 Д/с «Це цiкаво».
13.15 Х/ф «Павел iз Тарсуса», 2 с.
15.00 UA:Фольк.
16.00 #ВУкраїнi.
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 виживання».
21.25, 23.55, 02.50, 05.40 UA:Спорт.
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
00.00, 03.55 Бюджетники.

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

з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.45 «ТСН».
09.25 «Свiт навиворiт 11: Китай».
10.30 «Великi випуски з Антоном 

Птушкiним».
17.00 Х/ф «Термiнатор: Генезис».
20.15 Х/ф «Алiта: бойовий янгол».
22.30 Х/ф «Черепашки-нiндзя».
00.10 «Концерт Романа Скорпiона».
01.15 Х/ф «Iдеальнi незнайомцi».
02.45 Т/с «Школа».
04.30 «Життя вiдомих людей».

Iíòер
04.45 «Орел i решка. Чудеса свiту 2».
05.30, 23.00 «Слiдство вели...» з Л. 

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

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
09.45 «День Перемоги. Повернення. 

Рушковський».
10.00, 18.00, 02.15 «Стосується кож-

ного».
11.50, 12.25 Х/ф «Перебiжчик».
15.50 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Нi кроку назад 2. На лiнiї 

фронту».
00.45 Х/ф «Жiночi радощi й печалi».

ICTV
05.35 Факти тижня.
07.25 Х/ф «Єлена Троянська».
10.45, 13.00 Х/ф «Троя».
12.45 Факти. День.
13.55 Х/ф «Стартрек: За межами 

Всесвiту».
16.00 Х/ф «Трансформери 5: Останнiй 

лицар».
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Х/ф «План втечi».
21.15 Х/ф «План втечi 2».
22.55 Х/ф «План втечi 3».
00.35 Х/ф «Сезон убивць».

ÑТБ
04.35 Х/ф «Солдат Iван Бровкiн».
06.25, 14.50, 19.20, 00.50 Т/с «Па-

паньки».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.15 СуперМама.
20.15, 22.40 Т/с «Папаньки 2».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Лунi Тюнз».
07.20 Вар`яти.
09.20 Дiти проти зiрок.
11.10 М/ф «Кунг-фу Панда».
13.00 Х/ф «Темна вежа».
14.30 Х/ф «Бiлоснiжка i мисливець».
17.00 Х/ф «Мисливець i Снiгова 

королева».
19.00 Вiд пацанки до панянки.
21.10 Х/ф «Дракула. Невiдома 

iсторiя».
22.50 Х/ф «Перевертень».
00.20 Т/с «Київ вдень i вночi».
02.10 Служба розшуку дiтей.

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

Панютою.
06.50 Зоряний шлях.
10.00 Х/ф «Троє в лабiринтi».
12.20 Т/с «Поверни моє життя», 

1 i 2 с.
15.00, 19.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Поверни моє життя».
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Жiночi таємницi», 1 i 2 с.
23.10 Т/с «Дiвчатка мої», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Дiвчатка мої».
03.10 Реальна мiстика.
04.45 Агенти справедливостi.

ÍТÍ
06.00 М/ф «Парасолька».
06.30 М/ф «Як Петрик П`яточкiн 

слоникiв рахував».
06.40 М/ф «Енеїда».
08.00, 16.40, 02.50 «Випадковий 

свiдок».
09.05 Х/ф «Золоте теля».
12.15 Х/ф «Опiкун».
13.50 Х/ф «Наречений з того свiту».
14.50 Х/ф «Далi нiкуди».
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.00, 02.15 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Мiцний горiшок».
20.55 Х/ф «Засуджений».
22.30 Т/с «Нарко: Мексика».
00.15 «Склад злочину».
01.05, 03.00 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя».

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Без сина не приходь».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.

08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.20, 23.55, 02.45 «Зорянi долi».
11.00 «Моя правда».
11.50 Х/ф «Остання релiквiя».
13.30 Т/с «Роксолана».
15.30 Х/ф «Весна на Зарiчнiй 

вулицi».
17.10 Х/ф «Справа була в Пеньковi».
19.00, 00.35 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
22.20 Х/ф «Блакитна стрiла».
00.05 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Опер за викликом».
08.20 «Спецкор».
09.00 «ДжеДАI».
09.35 «Загублений свiт».
13.05 «Помста природи».
13.40 Х/ф «Мисливцi за скарбами».
15.45 Х/ф «Форсаж 5».
18.00 «Таємницi великих українцiв: 

Г. Київська, Д. Галицький, Б. 
Хмельницький, М. Грушев-
ський».

22.00 Т/с «CSI: Мiсце злочину 10».
23.40 Х/ф «Нульовий прообраз».
01.10 «Облом.UA».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 09.50, 17.40 Yellow.
06.10 Барселона - Атлетiко 

(2017/18). Чемпiонат Iспанiї.
08.00 ПСЖ - Карпати (2010/11). Лiга 

Європи УЄФА.
10.00 «Великий футбол».
11.25 Бенфiка - Тоттенхем. 1/8 

фiналу (2014/15). Лiга Європи 
УЄФА.

13.15 «Суперматчi». Лiга Європи 
УЄФА.

13.25 Журнал Лiги чемпiонiв.
13.55 Динамо (К) - Ньюкасл 

(1997/98). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

15.40, 22.30 Футбол News.
15.50 Реал - МЮ. 1/4 фiналу 

(2002/03). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

17.50 Баварiя - Боруссiя (Д) 
( 2010/11 ) .  Чемп i она т 
Нiмеччини.

19.35 Хет-трiк: Неймар. Золота 
колекцiя Лiги чемпiонiв.

19.40 Барселона - Селтiк (2013/14). 
Золота  колекц i я  Л i ги 
чемпiонiв.

21.30 #залишайсязФутболом.
22.45 Челсi - Атлетiко. 1/2 фiналу 

(2013/14). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

00.35 Рома - Лацiо (2012/13). 
Чемпiонат Iталiї.

02.20 Шальке - Боруссiя (Д) 
( 2012/13 ) .  Чемп i она т 
Нiмеччини.

04.05 Александрiя - Ворскла. 
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 «Дикi тварини».
21.35, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
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, 04.00 «Життя вiдомих 

людей».
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10 «Любий, 

ми переїжджаємо».
13.45 «Одруження наослiп 6».
15.40 «Свiт навиворiт 11: Китай».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Матусi 2».
22.30 Х/ф «Той, що бiжить лабiрiнтом: 

Випробування вогнем».
00.45 Х/ф «100 мiльйонiв євро».

Iíòер
05.25, 23.00 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12.25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 02.20 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Нi кроку назад 2. На лiнiї 

фронту».
00.45 Х/ф «Алегро з вогнем».

ICTV
05.40, 20.15 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.

09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.

10.20, 13.15 Х/ф «Врятування рядо-
вого Раяна».

12.45, 15.45 Факти. День.
14.05 Т/с «Пес».
15.05, 16.20 Т/с «Заклятi друзi».
16.45 Х/ф «План втечi».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с «Конвой».
00.55 Х/ф «Унiверсальний солдат 4».

ÑТБ
07.00 Все буде добре!
08.45, 11.00 Т/с «Коли ми вдома».
12.00, 14.50 МастерШеф.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40 Хата на тата.
18.15 СуперМама.
19.15, 20.15, 22.40 Т/с «Папаньки 2».
23.00 Т/с «Майор i магiя».
00.50 Х/ф «Хто б казав».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Лунi Тюнз».
07.20 Вар`яти.
09.30 Т/с «Грiмм».
11.10 Х/ф «Цiна безсмертя».
13.20 Х/ф «Титан».
15.20 Хто зверху? (12+).
17.10, 19.00 Хто проти блондинок.
21.10 Х/ф «Вiктор Франкенштейн».
23.10 Х/ф «Останнiй вбивця драконiв».
01.10 Т/с «Київ вдень i вночi».

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

03.45 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
11.20, 04.05 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Т/с «Пугач».
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Жiночi таємницi», 3 i 4 с.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с «Чужа», 1 i 2 с.
02.00 Т/с «Чужа».
04.45 Агенти справедливостi.

ÍТÍ
06.00 М/ф «Сiрий вовк & Червона 

Шапочка».
06.35 М/ф «Рiккi-Тiккi-Тавi».
07.25 М/ф «Капiтошка».
07.50, 16.50, 20.50, 02.50 «Випадковий 

свiдок».
09.00 Х/ф «Застава в горах».
11.00 Х/ф «Довiра».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.15 «Свiдок».
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: Мексика».
00.15 «Склад злочину».
01.05, 03.00 «Речовий доказ».

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Одиниця з обманом».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.20, 23.40, 02.45 «Зорянi долi».
11.00 «Моя правда».
11.50 Х/ф «Чорний тюльпан».
13.55 Т/с «Роксолана».
15.55 Х/ф «Снiгова королева».
17.25 Х/ф «Пригоди жовтої валiзки».
19.00, 00.35 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
22.20 Х/ф «Де 042?»
00.05 «Академiя смiху».

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Дiлянка лейтенанта Ка-

чури». Фiльм 1. «Iлюзiя по-
лювання».

06.50 Х/ф «Морський пiхотинець».
08.20, 18.15 «Спецкор».
09.00, 18.45 «ДжеДАI».
09.35, 17.20 «Загублений свiт».
13.10 «Помста природи».
13.25 Х/ф «Робокоп».
15.15 Х/ф «Робокоп 2».
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 Севiлья - Валенсiя (2017/18). 

Чемпiонат Iспанiї.
07.45 Журнал Inside Serie A. Чемпiонат 

Iталiї.
08.15 Арсенал - Галатасарай (2014/15). 

Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10 Yellow.
10.20, 21.30 #залишайсязФутболом.
11.25 Рома - Аустрiя (2016/17). Лiга 

Європи УЄФА.
13.15 «Суперматчi». Лiга Європи 

УЄФА.
13.25 Журнал «Залишайся вдома». 

Чемпiонат Iспанiї.
13.55 Динамо (К) - Барселона 

(1997/98). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

15.50 МЮ - Реал. 1/4 фiналу 
(2002/03). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

17.35 Журнал Лiги чемпiонiв.
18.00 Шахтар - Челсi (2012/13). Золота 

колекцiя Лiги чемпiонiв.
19.45 Передмова до «Мiлан - Барсело-

на» (2004/05). Золота Колекцiя 
Лiги чемпiонiв з А. Шевченком.

19.50 Мiлан - Барселона (2004/05). 
Золота Колекцiя Лiги чемпiонiв 
з А. Шевченком.

22.45 ПСЖ - Барселона (2014/15). 
Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.

00.35 Мiлан - Наполi (2012/13). 
Чемпiонат Iталiї.

02.20 Байєр - Баварiя (2012/13). 
Чемпiонат Нiмеччини.

04.05 Колос - Днiпро-1. Чемпiонат 
України.
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Поíедіëоê, 11 òраâíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті. Тиждень
08.00, 21.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.30 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.00 Кіндер клуб
10.05, 21.55 Добрі традиції
11.15 Справжня ціна
11.30 Спогади
12.00, 03.30 Хіт-парад
14.00 Формула здоров’я
15.00, 00.00 У фокусі Європа
15.30 Shift. Життя в цифрі
17.15 Те, що любиш
17.30 Про нас
19.00 Завтра-сьогодні
19.30 Наші вітання 
20.00 Арсен і Тоня. Музична Love story
21.30 Погляд зблизька
22.00, 04.00 Х.ф. «Вовк» +16
00.50 Х.ф.«Тринадцять днів» 

Віâòороê, 12 òраâíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
06.45, 09.15, 10.15 За спорт 
07.00 Огляд світових подій
07.35 Погляд зблизька
08.00 Євромакс
08.30 Завтра-сьогодні
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
12.00, 21.20 Добрі традиції
12.05 Виклик долі 
12.15, 02.30 Хіт-парад
14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
14.10, 01.00 Х.ф. «День батька»
17.00 Машина часу
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Легенда темної 

гори» +16

Ñереда, 13 òраâíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
06.45, 09.15, 10.15 За спорт 
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

07.35 Межа правди
08.30, 17.00 Машина часу
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
11.15 Shift. Життя в цифрі 
11.30, 20.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Історія Марти 

Стюарт»
15.35 Те, що ти любиш 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф. «Тільки поцілу-

нок» +16 
Чеòâер, 14 òраâíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
06.45, 09.15, 10.15 За спорт 
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті 

07.35 У фокусі Європа
08.00 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб 
11.15 Майстер-клас з Н. Фіцич
11.30, 20.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
13.45 Те, що ти любиш
14.10, 01.00 Х.ф. «Упіймати буревій»

15.45, 20.25 Добрі традиції
17.30 «Гал-кліп»
18.45 Виклик долі
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Знову 18» +12 

П’яòíиця, 15 òраâíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
06.45, 09.15, 10.15 За спорт 
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

07.35 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс 
08.30 Смачна мандрівка 
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.30 Кіндер клуб
11.15 Українські традиції
11.30 Спогади
12.10 Відкрита зона
14.10, 01.00 Х.ф.«Його мати та я»
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Машина часу
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Поспішне рішен-

ня» +16 
02.30 Хіт-парад
03.00 Сім’я від А до Я

Ñóáоòа, 16 òраâíя
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, 03.30 Завтра-сьогодні
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30, 15.00 Кіндер клуб
11.00 Арсен і Тоня. Музична Love 

story 
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф. «Життя і смерть 

Пітера Селлерса» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Shift. Життя в цифрі
17.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання 
19.30, 03.00 Євромакс
20.10, 04.00 Х.ф. «Загублений у 

Сибіру» +16
22.00 Х.ф. «Читай по губам» +16 
00.10 Вікно в Америку
02.30 Сім’я від А до Я

Íедіëя, 17 òраâíя
06.00, 20.00, 03.00 Огляд світо-

вих подій 
06.30 Shift. Життя в цифрі
06.45, 09.15 За спорт
07.00, 12.30 Кіндер клуб 
08.00, 21.30 Єдина країна
08.40, 11.40 Українські традиції
09.00 Справжня ціна
09.30 Базові цифрові навички
09.45 Shift. Життя в цифрі
10.00 Пряма трансляція Божествен-

ної Святої Літургії з Ар-
хикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 

12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід
16.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
16.30 Завтра-сьогодні
17.00 Вікно в Америку
17.30 Про нас
18.00 Симфонічний оркестр Терно-

пільської філармонії. 
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті. 

20.30 Про нас
21.00 Невідома Україна
22.15, 04.15 Х.ф.«Абсолютне втор-

гнення» +16
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф. «Читай по губам» +16 

ТТБ

Поíедіëоê, 11 òраâíя
7.00, 8.00, 9.00, 19.00 Новини
7.05, 8.05 “Файний ранок”
9.05, 9.35 М/с «Книга джунглів» 
9.30 Англійська абетка. 
10.00 Українська абетка. 
10.05 Х\ф «Донька Робін Гуда. 

Принцеса воїнів» 
11.30 Лайфхак українською
11.50 Енеїда 
12.45 Д/ц «Двоколісні хроніки» 
12.55 Школа доступності
13.00 Діалоги
13.30, 19.45 #ВУКРАЇНІ 
14.25 Разом
14.50 Своя земля
15.15 Х/ф «Святий Пилип. Я ви-

бираю рай» 
19.10 Пліч-о-пліч
19.35 Школа доступності
20.15 Сильні 
20.30 Місто вкрадених квартир 
21.20 Розсекречена історія 
22.15 Загадки чернівецьких атлантів
22.25 Букоголіки 2-й сезон 
22.50 Українська читанка

Віâòороê , 12 òраâíя
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30 Новини
7.05, 8.05 “Файний ранок”
9.00, 9.30 М/с «Книга джунглів» 
9.20 Англійська абетка. 
9.50 Українська абетка. 
10.00 Всеукраїнська школа онлайн. 
12.20, 16.15 Лайфхак українською
12.45 Своя земля
13.10 «На Карантині»: марафон
16.30, 17.15 Енеїда 
17.40 Д/ц «Супер-чуття 
18.10 Т/с «Епоха честі» 
19.20, 20.50 Тема дня
19.45 Спільно 
20.15 Сильні 
21.20 #ВУКРАЇНІ
21.45 Т/с «Монро» 
22.35 Школа доступності
22.50 Українська читанка

 Ñереда, 13 òраâíя
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30 Новини
7.05, 8.05 “Файний ранок”
9.00, 9.30 М/с «Фархат - принц 

пустелі» 
9.25 А/с «Universe» 
9.50 Українська абетка. 
10.00 Всеукраїнська школа онлайн.
12.20, 16.15 Лайфхак українською
12.45 Своя земля
13.10 «На Карантині»: марафон
16.30 Д/с «Фестивалі планет» 12с
17.15 Енеїда
18.10 Т/с «Епоха честі» 
19.20 Тема дня
19.45 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 StopFakeNews 
20.50 Тема дня 
21.20 Крим .Реалії україномовна 
21.45 Т/с «Монро» 6с. (12+) 
22.35 Загадки чернівецьких атлантів
22.50 Українська читанка

Чеòâер, 14 òраâíя
7.00, 8.00,  8.55, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30 Новини
7.05, 8.05  “Файний ранок”
9.00, 9.30 М/с «Фархат - принц 

пустелі» 
9.25 Англійська абетка.Першосвіт 
10.00 Всеукраїнська школа онлайн.
12.20, 16.15 Лайфхак українською
12.45 Своя земля
13.10 «На Карантині»: марафон
16.30, 17.15  Енеїда 
17.40 Д/ц «Супер-чуття»
18.10 Т/с «Епоха честі» 
19.20, 20.50 Тема дня 
19.45 Наші гроші 
20.15 Сильні 
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щу-

ром-4 
21.45 Т/с «Монро» 
22.35 Школа доступності
22.50 Українська читанка

 П’яòíиця, 15 òраâíя
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30 Новини
7.05, 8.05  “Файний ранок”
9.00, 9.30  М/с «Фархат - принц 

пустелі» 
9.25 А/с «Universe» 
9.50 Українська абетка
10.00 Всеукраїнська школа онлайн.
12.20, 16.15 Лайфхак українською
12.45, 20.15 Своя земля
13.10 «На Карантині»: марафон
16.30, 17.15  Енеїда 
  17.40 Д/ц «Супер-чуття»
18.10 Т/с «Епоха честі» 
19.20 Тема дня 
19.45 #ВУКРАЇНІ 
20.50 Тема дня 
21.20 «VoxCheck» 
21.25 Схеми. Корупція в деталях 
21.50 Т/с «Монро» 
22.35 Загадки чернівецьких атлантів
22.50 Українська читанка

 Ñóáоòа, 16 òраâíя
7.00, 8.00, 9.00   Новини 
7.05 М/с «Фархат - принц пустелі» 
8.05 Д/ф «Глиняний світ Марини 

Курукчі
8.20 Загадки чернівецьких атлантів
8.30 Артефакти 
9.05 Школа доступності
9.10 Сильні
9.30 ТИ і полція
9.35 Лайфхак українською
9.50 Загадки чернівецьких атлантів
9.55 Бук:Маршрут 
10.10 Мандруємо вдома 
10.20 Країна пісень 
10.50 Енеїда 
11.40 Д/ц «Браво шеф» 
12.40 Д/ц «Двоколісні хроніки» 
13.00 Тема дня 
13.25, 19.00  Своя земля
13.55 #ВУКРАЇНІ 
14.25 Ток-шоу «Зворотний відлік» 
16.05 Розсекречена історія 
17.00 Х/ф «Йосип Прекрасний. 

Намісник фараона» 
18.30 Пліч-о-пліч
19.10 Діалоги
19.35 #ВУКРАЇНІ 
20.05 ЗміниТи 
20.25 Сильна доля. АНТИТІЛА 
21.25, 22.10  Т/с «Монро» 

 Íедіëя, 17 òраâíя 
7.00, 8.00, 8.55  Новини 
7.05, 16.05, 20.25  Розсекречена 

історія
8.05 Д/п «Чесно жити і чесно 

померти. Ігуменя Йосифа 
Вітер»

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

11.00, 12.01  Недільна Літургія 
Української Греко-Като-
лицької Церкви

12.30 Недільна Свята Меса Рим-
сько-Католицької Церкви 
в Україні

13.30 Разом 
13.55 Х/ф «Страчені світанки» 
15.25 Д/п «Василь Макух. Смо-

лоскип»
17.00 Д/п «Олесь Шевченко. Як 

на сповіді» 
17.25 Х/ф «Поряд з Ісусом.Юда
19.00, 21.45  Сильні 
19.15 Своя земля
19.30 #ВУКРАЇНІ 
21.20 Напам’ять . Левко Лук’яненко
21.35 Напам’ять .Раїса Руденко, 
22.00 Д/ф «Вивчаючи природу»

Програма ТБ Наш ДЕНЬ 13nday.te.ua

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. 

Алгебра.
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа 

онлайн. Руханка.
11.10 Всеукраїнська школа онлайн. 

Англiйська мова.
11.45 Всеукраїнська школа онлайн. 

Хiмiя.
12.20 Всеукраїнська школа онлайн. 

Бiологiя.
13.10, 15.10 «На Карантинi»: марафон.
16.20, 00.30 Телепродаж.
16.50, 03.55 Перша шпальта.
17.25 VoxCheck.
17.30 Про що спiває Європа.
18.20 Тема дня.
19.20 Д/с «Свiт дикої природи».
19.55 Д/с «Тваринна зброя».
21.35, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
21.45 Нашi на Євробаченнi.
00.00, 04.25 Схеми. Корупцiя в де-

талях.
03.00 Т/с «Епоха честi».
04.50 #ВУкраїнi.

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

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

04.25 «ТСН».
09.25, 10.20, 02.30 «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».
20.35 «Чистоnews».
20.45, 01.15 «Лiга смiху. Дайджест».
22.05 «Вечiрнiй квартал».
23.50 Х/ф «Фокстер i Макс».
05.25 «Свiтське життя».

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

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

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12.25 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
13.50, 14.45, 15.40, 23.50 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 01.40 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
03.10 «Чекай на мене. Україна».

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

Стогнiєм.
10.05 Анти-зомбi.
11.10, 13.15 Х/ф «Троя».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.35, 16.15, 22.40 Т/с «Вижити за 

будь-яку цiну».
17.25, 20.05 Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
23.40 «На трьох».
01.40 Т/с «Сильнiше вогню».

ÑТБ
05.15 Т/с «Папаньки».
14.15, 14.50, 18.15, 19.00 Холостяк 10.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
22.40 СуперМама.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Лунi Тюнз».
07.20 Вар`яти.
08.30 Дiти проти зiрок.
10.20 Х/ф «Останнiй вбивця 

драконiв».
12.20, 15.00 Х/ф «Годзiлла».
17.10, 19.00 Хто зверху? (12+).
20.50 Х/ф «Водний свiт».
23.20 Х/ф «Бiлий полон».
01.20 Т/с «Київ вдень i вночi».
02.20 Служба розшуку дiтей.
02.25 Зона ночi.

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

Сьогоднi.
09.30, 06.00 Зоряний шлях.
11.20, 04.30 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Т/с «Пугач».
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 Гучна справа.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с «Бабка», 1 i 2 с.
02.15 Т/с «Бабка».

ÍТÍ
05.50 М/ф «Василина Микулiвна».
06.15 М/ф «Чиполлiно».
07.25 М/ф «Як козаки у хокей грали».
07.50, 16.50, 20.50, 02.45 «Випадковий 

свiдок».
09.00 Х/ф «Пам`ятай iм`я своє».
11.00 Х/ф «Апачi».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.15 

«Свiдок».
12.50, 03.45 «Правда життя».
14.15 «Таємницi кримiнального 

свiту».

15.20 «Правда життя. Професiйнi 
байки».

18.20 «Таємницi свiту».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Т/с «Нарко: Мексика».
00.15 «Склад злочину».
01.05, 03.15 «Речовий доказ».

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Абiтурiєнтка».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
08.00, 12.15 «Моя правда».
10.35 «Спогади».
11.25 «Зорянi долi».
13.00 Х/ф «Хрестоносцi».
16.00 Х/ф «Загiн особливого при-

значення».
17.20 Х/ф «Наказано узяти живим».
19.00, 01.00 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
22.20 Х/ф «Якщо є вiтрила».
23.40 Х/ф «Дайте нам чоловiкiв».

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Дiлянка лейтенанта 

Качури». Фiльм 1. «Iлюзiя 
полювання».

06.50 Х/ф «Небезпечний елемент».
08.30, 18.15 «Спецкор».
09.10, 18.45 «ДжеДАI».
09.45 «Помста природи».
13.20 Х/ф «Ва-банк».
15.25 Х/ф «Ва-банк 2».
17.20 «Загублений свiт».
19.15 Х/ф «Форсаж 6».
21.30 Х/ф «Команда 8: У тилу 

ворога».
23.20 Х/ф «Сусiди на стрьомi».
4.20 «Цiлком таємно-2017».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Барселона - Валенсiя 

(2017/18). Чемпiонат Iспанiї.
07.40 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.05 Пандурiй - Днiпро (2013/14). 

Лiга Європи УЄФА.
09.50 Yellow.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10, 21.30 #залишайсязФутболом.
11.15, 22.45 Днiпро - Карабах 

(2014/15). Лiга Європи 
УЄФА.

13.00 «Суперматч». Пост-шоу.
13.55 Ньюкасл - Динамо (К) 

(1997/98). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

15.50 МЮ - Барселона. 1/2 фiналу 
(2007/08). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

17.35 Лiон - Рома. 1/8 фiналу 
(2016/17). Лiга Європи 
УЄФА.

19.20 Журнал «Залишайся вдома». 
Чемпiонат Iспанiї.

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

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

02.20 Шальке - Баварiя (2013/14). 
Чемпiонат Нiмеччини.

04.05 Ворскла - Карпати. 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, 05.35 Новини.
09.00 Божественна Лiтургiя у Свято-

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

11.00, 12.01 Недiльна Лiтургiя Укра-
їнської Греко-Католицької 
Церкви.

12.00 Хвилина мовчання: Пам`ятi 
жертв полiтичних репресiй.

12.30 Недiльна Свята Меса Рим-
сько-Католицької Церкви в 
Українi.

13.30 Х/ф «Ромео i Джульєта», 2 с.
15.15 «Малевич. Український ква-

драт».
16.05, 00.30 Телепродаж.
16.35 «Весна 68».
17.35 Т/с «Епоха честi».
19.20 Д/с «Чилi: Дика подорож».
20.25 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
21.20 «Крим. Окупованi: iсторiї 

кримчан за 5 рокiв окупацiї».
22.15 Д/ф «Процес: росiйська дер-

жава проти Олега Сенцова».
23.40 #ВУкраїнi.
02.50 Розсекречена iсторiя. Чому 

насправдi передали Крим 
Українi?

03.45 Розсекречена iсторiя. Яка 
Кримськотатарська iсторiя 
потрiбна Українi?

04.40 Розсекречена iсторiя. Крим. 
Киримли. Повернення.

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

дей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.25, 04.00 «Свiт навиворiт».
15.40, 00.45 Х/ф «Горизонти 

кохання».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 Т/с «Чорний ворон».
23.00 Х/ф «Ефект колiбрi».

Iíòер
05.00 «Україна вражає».
05.55 Х/ф «Текумзе».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Чудеса свiту 

2».
11.00 «Орел i решка. Божевiльнi 

вихiднi».
12.00 «Орел i решка. Карантин».
13.00 «Крутiше за всiх. Краще».
14.50 Х/ф «Граф Монте Крiсто».
18.10 Х/ф «Перемагаючи час».

20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «У владi стихiї».
22.20 Х/ф «Багровi рiчки».
00.20 «Секретнi файли нацистiв».
02.20 «Речдок».

ICTV
04.30 Скарб нацiї.
04.40 Еврика!
04.45 Факти.
05.10 Секретний фронт.
06.00 Громадянська оборона.
07.40 Т/с «В полонi у перевертня».
10.55, 13.00 Х/ф «Шерлок Холмс».
12.45 Факти. День.
13.30 Х/ф «Робiн Гуд».
15.55 Х/ф «Гладiатор».
18.45 Факти тижня.
20.30 Х/ф «Примарний вершник».
22.35 Х/ф «Примарний вершник 2: 

Дух помсти».
00.15 Х/ф «Морган».
01.45 Х/ф «Єлена Троянська».

ÑТБ
06.05 Все буде смачно!
09.00 Х/ф «Осiннiй марафон».
10.45 МастерШеф. Професiонали 2.
13.35 Т/с «Майор i магiя».
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.55 Один за всiх.
22.00 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
05.10 Таємний агент.
06.20 Х/ф «Я вбиваю велетнiв».
08.10 Ревiзор. Карантин.
09.10 Вiд пацанки до панянки.
11.10 Х/ф «Крампус».
13.10 Х/ф «Вiктор Франкенштейн».
15.10 Х/ф «Дракула. Невiдома 

iсторiя».
16.50 Х/ф «Тор».
19.00 Х/ф «Тор 2: Царство тем-

ряви».
21.00 Х/ф «Тор 3: Рагнарок».
23.20 Х/ф «Титан».
01.10 Т/с «Київ вдень i вночi».
02.00 Зона ночi.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
08.35 Т/с «Нiколи не буває пiзно».
12.30 Т/с «Бабка».
17.00 Т/с «Час йти, час повертати-

ся», 1 i 2 с.
19.00, 03.20 Сьогоднi. Пiдсумки з 

Олегом Панютою.
21.00 Т/с «Час йти, час поверта-

тися».
23.00, 02.15 Т/с «Хiрургiя. 

Територiя любовi».

ÍТÍ
05.35 Х/ф «Заручники страху».
07.00 «Слово Предстоятеля».
07.05 «Страх у твоєму домi».

10.35 Х/ф «Ати-бати, йшли сол-
дати...»

12.15 Х/ф «Це було в розвiдцi».
14.00 Х/ф «Сила закону».
16.35 Х/ф «На гребенi хвилi».
19.00 Х/ф «Справа Румянцева».
20.55 Х/ф «Чорна стрiла».
22.40 Х/ф «Нокаут».
00.25 Х/ф «Галвестон».
02.05 «Речовий доказ».

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Сповiдь Дон Жуана».
07.10, 09.00, 02.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 01.00 «Зорянi долi».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Iсус. Бог i людина».
14.05 Х/ф «Кримiнальний талант».
17.10 Т/с «Роксолана».
20.50 Т/с «Столiття Мопасса-

на. Повiстi i розповiдi XIX 
сторiччя».

02.30 Кiноляпи.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Загублений свiт».
12.35 Х/ф «Зворотна тяга».
15.00 Х/ф «Солдат Джейн».
17.15 Х/ф «Сльози Сонця».
19.25 Х/ф «Гонщик».
21.30 Х/ф «Прибрати Картера».
23.25 Х/ф «Вiртуальна революцiя».
01.00 Т/с «Опер за викликом».
03.20 «Помста природи».

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

Чемпiонат Iспанiї.
07.45, 04.30 Журнал «Залишайся 

вдома». Чемпiонат Iспанiї.
08.15 Копенгаген - Ворскла 

(2011/12). Лiга Європи 
УЄФА.

10.00, 15.40 Футбол News.
10.10 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.40, 13.30 Yellow.
10.50, 13.40 «Суперматчi». Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
11.00, 22.45 Iнтер - Днiпро 

(2014/15). Лiга Європи 
УЄФА.

12.50 «Суперматчi». Лiга Європи 
УЄФА.

13.00, 04.05 «Бундеслiга weekly». 
Чемпiонат Нiмеччини.

13.50 Динамо (К) - Ювентус. 1/4 
фiналу (1997/98). Золота 
колекцiя Лiги чемпiонiв.

15.50, 18.45 «Головна команда».
16.55 Україна - Люксембург. Вiдбiр 

до Євро-2020.
19.40 Реал - Барселона (2004/05). 

Чемпiонат Iспанiї.
21.20 «Великий футбол».
00.35 Рома - Наполi (2012/13). 

Чемпiонат Iталiї.
02.20 Шальке - Боруссiя (Д) 

( 2 013/14 ) .  Чемп i она т 
Нiмеччини.

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, 00.00, 

02.30, 05.35 Новини.
09.30 Енеїда.
10.35 М/с «Чорний пiрат».
12.15, 00.30 Телепродаж.
12.45, 16.00, 21.20 Про що спiває 

Європа.
13.15 Х/ф «Ромео i Джульєта», 

1 с.
15.00 Країна пiсень.
17.00 Пiсенний конкурс Євроба-

чення-2016. Фiнал.
22.00 Євробачення: Європо, за-

пали свiтло.
02.50 Розсекречена iсторiя. 

Кенгiр.
03.45 «Українська Гельсiнська 

спiлка - вектор визначено».
04.45 Розсекречена iсторiя. Ад-

вокат диявола.

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

людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
13.05 Х/ф «Черепашки-нiндзя».
14.55 Х/ф «Алiта: бойовий ян-

гол».
17.15 Т/с «Кухня».
19.30, 05.10 «ТСН».
20.20 «Чистоnews».
20.30 «Вечiрнiй квартал».
23.10 «Свiтське життя».
00.00 Х/ф «Катерина».
03.15 Х/ф «Будинок з башточ-

кою».

Iíòер
05.15 Х/ф «Фiнiст - Ясний 

Сокiл».
06.30 «Слово Предстоятеля».
06.35 Х/ф «Кухарка».
08.00 «Шiсть соток».
09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня».
10.00 «Корисна програма».
11 .00  Х/ф «Кохана  ж iнка 

механiка Гаврилова».
12.30 Х/ф «Вiдпустка за власний 

рахунок».
15.05 Х/ф «Солодка жiнка».
17.00 Т/с «Я подарую тобi 

свiтанок», 1 i 2 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Я подарую тобi 

свiтанок», 3 i 4 с.
22.00 Концерт Олега Винника 

«Моя душа...»
00.30 Х/ф «Навiщо ти пiшов».
02.10 «Подробицi» - «Час».
02 .40  «Володимир I васюк . 

Iдеальне вбивство».
03.35 Х/ф «Секретний ешелон».

ICTV
04.50 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!
05.05 Факти.
05.35 «На трьох».
06.55, 07.55 Перше, друге i 

компот!
08.45 Т/с «Заклятi друзi».
11.50, 13.00 Т/с «Пес».
12.45 Факти. День.
16.20 Х/ф «Шерлок Холмс».
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Х/ф «Гладiатор».
22.00 Х/ф «Робiн Гуд».
00.30 Х/ф «Сезон убивць».
01.55 Х/ф «Виклик».

ÑТБ
05.30, 09.20 Неймовiрна правда 

про зiрок.
07.25, 11.00 Т/с «Папаньки 2».
19.00 МастерШеф. Професiонали 

2.
22.00 Євробачення 2020.
00.05 Х/ф «У моїх мрiях».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Лунi Тюнз».
07.20 Вар`яти.
10.20 Суперiнтуїцiя.
12.10 Хто зверху? (12+).
15.50 М/ф «Кунг-фу Панда 2».
17.20 М/ф «Заплутана iсторiя».
19.10 М/ф «Як приручити дра-

кона».
21.00 Х/ф «Тор».
23.10 Х/ф «Одне зiтхання вiд 

тебе».
00.50 Т/с «Київ вдень i вночi».

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 05.00 Зоряний шлях.
09.00 Т/с «Жiночi таємницi», 

1-6 с.
15.20 Т/с «Жiночi таємницi», 7 с.
17.00 Т/с «Нiколи не буває 

пiзно», 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Нiколи не буває 

пiзно».
23.00 Т/с «Поверни моє життя», 

1-3 с.
02.15 Т/с «Поверни моє життя».
03.25 Реальна мiстика.

ÍТÍ
05.45 Х/ф «Посейдон» поспiшає 

на допомогу».
06.50 Х/ф «Морський характер».
08.40 Х/ф «Протистояння».
12.00 «Легенди карного роз-

шуку».
15.35, 03.30 «Випадковий свiдок».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 03.00 «Свiдок».

19.30 Х/ф «Ати-бати, йшли 
солдати...»

21.10 Х/ф «На гребенi хвилi».
23.30 Х/ф «Галвестон».
01.20 «Жорстокий спорт».
04.05 «Речовий доказ».

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Ялинка, кролик i 

папуга».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.05 «Телемага-

зин».
08.00, 01.05, 02.35 «Зорянi долi».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Королiвський ге-

нерал».
13.20 Х/ф «Марiя Антуанетта».
15.05 Х/ф «Танцюрист диско».
17.40 Т/с «Роксолана».
21.20 Т/с «Столiття Мопасса-

на. Повiстi i розповiдi XIX 
сторiччя».

Êаíаë «2+2»
06.00, 08.10, 00.45 «Загублений 

свiт».
07.45 «ДжеДАI».
13.00 Х/ф «Пiк Данте».
15.00 Х/ф «Посилка».
16.45 Х/ф «Форсаж 6».
19.00 Х/ф «Бронежилет».
2 0 . 4 0  Х / ф  « М е р к у р i й  в 

небезпецi».
22.40 Х/ф «Вiдплата».
01.30 «Помста природи».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Реал - Атлетiк (2017/18). 

Чемпiонат Iспанiї.
0 8 . 1 0  М е т а л i с т  -  М а л ьм е 

(2011/12). Лiга Європи 
УЄФА.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10, 21.50 Yellow.
10.20 #залишайсязФутболом.
11.25, 22.45 Карабах - Днiпро 

(2014/15). Лiга Європи 
УЄФА.

13.15 «Суперматчi». Лiга Європи 
УЄФА.

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

13.55 Ювентус - Динамо (К). 1/4 
фiналу (1997/98). Золота 
колекцiя Лiги чемпiонiв.

15.50, 18.45 «Головна команда».
16.55 Україна - Сербiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
19.50 Барселона - Реал (2004/05). 

Чемпiонат Iспанiї.
21.40 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
22.00 «Бундесл i га week ly» . 

Чемпiонат Нiмеччини.
00.35 Iнтер - Лацiо (2012/13). 

Чемпiонат Iталiї.
02.20 Байєр - Баварiя (2013/14). 

Чемпiонат Нiмеччини.
04.05 Марiуполь - Зоря. Чемпiонат 

України.

П’яòíиця

Íедіëя

Ñóáоòа15 травня

17 травня

16 травня
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КАРТОПЛЯНО-ГРЕЧАНІ ДЕРУНИ 

ПОТРІБНО: 1 кг очищеної си-
рої картоплі, 250 г гречаної каші, 
4 яйця, 150 г борошна, сіль, пе-
рець - за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: картоплю 
подрібнити, як на деруни – на 
тертці або в кухонному комбайні. 
Змішати з кашею, додати борош-
но, яйця, посолити. Викладати 
ложкою на розігріту пательню, 
смажити деруни у достатній кіль-
кості олії до золотистого кольору. 

ГРЕЧАНІ ТЕФТЕЛІ 

ПОТРІБНО: 1/2 склянки гре-
чаної крупи, 500 г печериць, 2 
цибулини, 2 ст. ложки крохма-
лю, 1 склянка сметани, олія для 
смаження, борошно для паніру-
вання, сіль, перець, зелень - за 
смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: гречку 
відварити до готовності в підсо-
леній воді. Гриби промити, об-
сушити і обсмажити на олії з по-
дрібненою цибулею. Остудити. 
Гриби з цибулею подрібнити в 
блендері або м’ясорубці, додати 
гречку і крохмаль. Перемішати 
масу до однорідності. У глибоке 
деко вилити сметану. Сформува-
ти тефтелі, обваляти їх у борош-
ні, викласти на деко. Поставити 
в духовку на 25-30 хвилин при 
температурі 200 градусів.

ГРАНОЛА З ГРЕЧКИ 
ПОТРІБНО: 150 г гречаної 

крупи, 150 г суміші горіхів та на-
сіння (за смаком: кеш'ю, фундук, 
ліщина, соняшникове, лляне на-
сіння, тощо), 150 г гарбузового 
насіння, 50 мл олії, 150 мл рідко-
го меду, 50 г в'яленої журавлини, 
сіль, ванілін.

ПРИГОТУВАННЯ: для почат-
ку необхідно приготувати роз-
сипчасту гречану кашу. Для цьо-
го варимо крупу у 300 мл води до 
готовності. Далі треба розігріти 

духовку до 150 градусів. До цього 
часу у великій мисці з'єднуємо 
відварену гречку, насіння та гру-
бо порізані горіхи. Солимо та 
додаємо олію, ретельно перемі-
шуючи. Окремо поєднуємо 75 мл 
води, мед та дрібку ваніліну. Цю 
суміш також вливаємо у загальну 
миску. Аби вона добре просякла 
кашу, мішаємо дуже старанно. Го-
тову суміш викладаємо на деко, 
застелене пергаментом. Відправ-
ляємо до гарячої духовки на 50 
хвилин. За цей час кілька разів 
перегортаємо ложкою нашу за-
готовку, а в середині випікання 
розвертаємо лист на 180 граду-
сів. Гарячу гранолу охолоджуємо 
та додаємо до неї журавлину. По-
тім розкладаємо по банках, що 
щільно закриваються. Зберігати 
гранолу можна кілька тижнів. 
У піст гранолу подають з соком, 
компотом, соєвим, вівсяним або 
мигдальним молоком. Для тих, 
хто його не дотримується, – зі 
звичайним коров'ячим.

ЗАПІКАНКА З ГРЕЧАНОЇ КАШІ 
ПОТРІБНО: крупа гречана 

– 230 г, печериці – 300-400 г, ци-
буля ріпчаста – 150-200 г, масло 
вершкове – 45 г, сметана 20% – 
150 мл, яйця – 2 шт., сир твердий 
– 150 г, сіль – за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: гречку ре-
тельно промити, залити водою 
(500 мл) і посолити. Довести до 
кипіння. Варити гречку 10 хви-
лин. Цибулю очистити і дрібно 
нарізати. У сковороді розтопити 
половину вершкового масла та 
обсмажити цибулю до прозорос-
ті. Гриби промити та нарізати 
скибочками. Додати гриби до 
цибулі та тушкувати до випаро-
вування всієї рідини. У процесі 
тушкування солити. Маленький 
шматочок вершкового масла за-
лишити для змащування форми. 
Вершкове масло, яке залишило-
ся, кладемо в гречку і перемішу-
ємо. У миску розбиваємо яйця 
і викладаємо сметану. Солимо і 
трошки збиваємо. Вмикаємо ду-
ховку для розігрівання до 200 
градусів. Форму для запікання 
змащуємо вершковим маслом 
і викладаємо туди половину 
гречки. Потім викладаємо шар 
грибів. Кілька скибочок грибів 
залишаємо для прикраси. Ви-
кладаємо гречку, що залишилася. 
Заливаємо яєчно-сметанною ма-
сою. Зверху на дрібній тертці на-
тираємо сир і кладемо скибочки 
грибів, які залишилися. Відправ-

ляємо в гарячу духовку на 15 хви-
лин. Запіканка з гречки та грибів 
готова. Даємо їй трохи охолонути 
та піднятися. 

ГРЕЧАНИЙ ПИРІГ 

ПОТРІБНО: для тіста: вода – 
200 мл, пшеничне борошно – 300 
г, свіжі дріжджі – 20 г, соняшнико-
ва олія – 2 ст. л., цукор – 2 ч. л., сіль 
– 1/2 ч. л. 

ПОТРІБНО: для начинки: 
гречана крупа – 1 склянка (180 г), 
картопля – 600 г, ріпчаста цибуля 
– 200 г, сира/копчена грудинка – 
150-200 г, часник – 3-4 зубчики, 
сіль, чорний мелений перець – за 
смаком, яйце (щоб змастити пи-
ріг) – 1 шт. 

ПРИГОТУВАННЯ: готуємо 
тісто. Дріжджі покришити в ве-
ликий посуд, засипати цукром і 
залишити на 5 хвилин, щоб вони 
розпустилися, потім перетерти 
їх ложкою. Додати теплу (при-
близно 35°С) воду і сіль. Перемі-
шати. Потім додати приблизно 
200 г просіяного борошна. Пе-
ремішати ложкою. Далі додати 
соняшникову олію, змішати, ви-
сипати борошно, що залишилося, 
і замісити м'яке еластичне тісто. 
Оскільки борошно буває різне, то 
орієнтуватися слід не тільки на 
кількість борошна в рецепті, а й 
на консистенцію тіста. Тому ре-
шту борошна додавайте поступо-
во. Тісто готове. Поверхню тіста 
змастити маслом, ємність накри-
ти чистим рушником і поставити 
в тепле місце на 40-50 хвилин, 
щоб тісто виросло. Поки тісто 
підростає, готуємо начинку. Греч-
ку і почищену картоплю відвари-
ти в підсоленій воді. З картоплі 
злити воду і пом'яти товкачиком 
до пюреподібного стану. Бекон 
нарізати дрібними кубиками або 
короткою соломкою. Цибулю по-
чистити і також порізати невели-
кими кубиками. На суху розігріту 
сковороду викласти порізаний 
бекон і, помішуючи, смажити до 
рум'яної скоринки, щоб добре 
витопити жир. До бекону додати 
цибулю і, помішуючи, смажити, 
щоб злегка підрум'янити. Потім 
додати часник, сіль, перемішати 
і через 1 хв. відставити з вогню. 

У велику миску викласти карто-
пляне пюре, відварену гречку і 
смажений з цибулею бекон. Все 
добре поперчити, при необхід-
ності досолити і ретельно пере-
мішати ложкою до однорідного 
стану. Начинка готова. Тісто, яке 
виросло, трішки підім'яти рукою 
і розкачати його в коло. На серед-
ину тіста викласти начинку. Тіс-
то зібрати до середини і щільно 
зліпити його краї. Зверху тісто з 
начинкою посипати борошном і 
трошки приплюснути. Потім пи-
ріг обережно, щоб не порвалося 
тісто, перекласти у форму, зма-
щену маслом, зліпленими края-
ми тіста вниз. Пиріг розрівняти, 
наколоти виделкою і змастити 
збитим яйцем або жовтком. Фор-
му з пирогом помістити в попере-
дньо розігріту до 190°С духовку і 
випікати 50 хв. 

САЛАТ З ЗЕЛЕНОЇ ГРЕЧКИ 
ПОТРІБНО: гречка зелена 

пророщена – 3-4 ст. л., помідори 
чері – 6-8 шт., огірки свіжі – 1-2 
шт., перець болгарський – 1 шт., 
лук-порей – 1/2 шт., листя салату 
– 5 шт., зелень свіжа – 50 г, лимон-
ний сік – 1 ст. л., олія – 2 ст. л., мас-
лини – 5-6 шт., сіль – 1-2 пучки.

ПРИГОТУВАННЯ: зелену 
гречку пророщуємо по інструк-
ції на упаковці. Перед тим, як 
додавати її в салат, ретельно 
промиваємо під проточною во-
дою і трохи обсушуємо. Миємо 
й нарізаємо помідори й огірки. 
Ріжемо так, як подобається: мож-
на дрібніше, можна - великими 
шматочками. Перець чистимо від 
насіння і ріжемо смужками або 
кубиками. Листя салату порвемо 
на шматочки, а цибулю наріжемо 
тонкими півкільцями. Помиту і 
обсушену зелень дрібно наріза-
ємо. Складаємо всі підготовлені 
інгредієнти в миску, поливаємо 
соком лимона і олією, солимо, 
перемішуємо і подаємо до столу, 
прикрасивши маслинами. 

ГРЕЧОТТО 

ПОТРІБНО: гречка – 1 склян-
ка, гриби свіжі або сушені – 100 г, 
бульйон – 500 мл, цибулина се-
реднього розміру – 1 шт., зубчик 
часнику – 2 шт., оливкова олія – 
3 ст. л., вершкове масло – 1 ст. л., 
вершки – 4 ст. л., пармезан – 70 г, 
біле сухе вино – 100 мл, чебрець, 
сіль, перець.

ПРИГОТУВАННЯ: на важкій 
сковороді розігріти суміш олив-
кової олії та вершкового масла. 
Обсмажити дуже дрібно нарізану 
цибулю і часник до прозорості. 
Додати нарізані гриби, посолити, 
поперчити, додати чебрець і об-
смажити все разом пару хвилин. 
Якщо ви використовуєте сухі 
гриби, їх потрібно попередньо 
замочити у воді на 15-20 хвилин. 
Цю воду потім можна використо-
вувати замість частини бульйо-
ну. Додаємо на сковороду гречку 
і зменшуємо вогонь. Даємо їй 
прогрітися кілька хвилин без до-
давання бульйону. Тепер потроху 
додаємо бульйон, помішуючи. 
Коли він вбереться, додаємо ще 
трохи. І так поки бульйон не скін-
читься. Через 12-15 хвилин, коли 
гречка буде в стадії "аль денте", 
влити вино і збільшити вогонь. 
Коли вино випарується, додати 
вершки та 50 грамів сиру, натер-
того на дрібній тертці. Потри-
мати на вогні ще кілька хвилин, 
щоб вершки та сир з'єдналися з 
гречкою. При подачі можна при-
сипати сиром, що залишився. 

ТУШКОВАНА
 КАПУСТА З ГРЕЧКОЮ 

ПОТРІБНО: капуста білока-
чанна – 500 г, гречана крупа – 1,5 
склянки, морква – 1 шт., ріпчаста 
цибуля – 1-2 шт., томатна паста – 
1-2 ст. л., олія (для смаження) – 4 
ст. л., чорний мелений перець і 
сіль – за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: очистити, 
помити цибулю і моркву. Цибулю 
нарізати кубиками. Моркву на-
терти на великій тертці. Капусту 
нарізати тонкою соломкою. Розі-
гріти сковороду, налити олію. Ви-
класти цибулю і моркву. Тушку-
вати, помішуючи, на середньому 
вогні 2-3 хвилини. Додати капус-
ту. Все перемішати. Знову тушку-
вати, помішуючи, на середньому 
вогні 2-3 хвилини. Додати томат-
ну пасту. Перемішати та зняти 
з вогню. Перебрати та промити 
гречку. Закип'ятити чайник. В ка-
занок викласти гречку та овочі. 
Посолити, поперчити, можна до-
дати улюблені спеції. Перемішати, 
залити окропом. Окропу по рівню 
має бути на 4-5 см вище продук-
тів. Поставити казанок на вогонь, 
довести до кипіння. Зменшити 
вогонь до найменшого. Готувати 
тушковану капусту з гречкою під 
кришкою близько 30 хвилин. 

В усі не надто прості часи гречка виявляється одним із найбажаніших продуктів 
на столах українців. З цього можна жартувати, а можна взяти і приготувати 
багато смачних страв. Тож, якщо ви любите гречку так само, як любимо її ми, 

спробуйте урізноманітнити своє меню. Адже гречка - це не лише каша!

Готуємо і насолоджуємось!

ЗАПАСЛИСЯ 
ГРЕЧКОЮ? 
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ВІДПОВІДІ

Щоб завершити сезон в УПЛ 
та розіграти Кубок України, 
потрібно півтора місяця, тож деякі 

матчі будуть проводитися через 3 дні на 4-й.

Водночас,  клуби УПЛ уже склали план віднов-
лення і догравання сезону. Якщо вихід з карантину в 
Україні розпочнеться 11 травня, то з 12 до 29 травня 
пройде підготовка команд до відновлення форми. З 
12 до 17 травня клуби повинні провести тестування 
представників команд.

ВІДНОВИТИ УПЛ ПЛАНУЮТЬ 
30 ТРАВНЯ МАТЧАМИ 24-ГО ТУРУ.

Календар УПЛ:
25-й тур – 6 червня
26-й тур – 13 червеня
27-й тур – 17 червеня
28-й тур – 20 червеня
29-й тур – 27 червеня
30-й тур – 6 липня
31-й тур – 10 липня
32-й тур – 13 липня

ПІВФІНАЛИ КУБКА УКРАЇНИ ХОЧУТЬ ПРОВЕСТИ 
10 ЧЕРВНЯ. ФІНАЛ  – 17 ЛИПНЯ.

Сезон завершиться матчами плей-офф за потра-
пляння у Лігу Європи. Ці зустрічі заплановані на 21 і 24 
липня.

Окрім того, під час відеоконференції Українська асо-
ціація футболу (УАФ) запропонувала клубам вивчити 
революційні зміни ФІФА. Зокрема, йдеться про можли-
вість проводити п’ять замін замість трьох. Це зменшить 
ризик травм гравців через насичений графік. Подібну 
ідею вже вивчають клуби англійської Прем'єр-ліги.

КОЛИ В УКРАЇНУ ПОВЕРНЕТЬСЯ ВЕЛИКИЙ ФУТБОЛ?
УКРАЇНСЬКУ ПРЕМ'ЄР-ЛІГУ (УПЛ) СЕЗОНУ 2019/2020 ПЛАНУЮТЬ ДОГРАТИ ВЛІТКУ. 

УПЛ УЖЕ РОЗРОБИЛА КАЛЕНДАР МАТЧІВ, ЯКІ ПОТРІБНО ДОГРАТИ.

Згідно із законодавством тимчасово 
штрафні санкції, визначені частиною 
одинадцятою ст. 25 Закону №2464, не 
застосовуються за наступні порушення, 
вчинені щодо періодів з 01 по 31 берез-
ня, з 01 по 30 квітня та з 01 по 31 травня 
2020 року, та не нараховується пеня:

- несвоєчасна сплата (несвоєчас-
не перерахування) єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування; неповна сплата або не-
своєчасна сплата суми єдиного внеску 
одночасно з видачею сум виплат, на які 
нараховується єдиний внесок (авансо-
вих платежів);

- несвоєчасне подання звітності, пе-
редбаченої Законом №2464, до контро-
люючих органів. При цьому абзаци дру-
гий та третій п. 7 частини одинадцятої 
ст. 25 Закону №2464 щодо такого пору-
шення, вчиненого щодо періодів з 01 по 
31 березня, з 01 по 30 квітня та з 01 по 
31 травня 2020 року, не застосовується.

Сектор комунікацій 
Головного управління ДПС

у Тернопільській області

ЧИ ЗАГРОЖУЮТЬ 
ПІДПРИЄМЦЯМ ШТРАФИ 
ЗА ПОРУШЕННЯ ПІД ЧАС 

КАРАНТИНУ
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ГОРОСКОП
З 6 по 12 травня

ОВЕН 
Усе буде просто чудово, якщо ви 

спробуєте зрозуміти, чого ж, влас-
не, хочуть ваші колеги. Поки ви не 
знайдете з ними спільної мови, на-
вряд чи вдасться працювати згур-
товано та продуктивно, а це дуже 
важливо.

 ТЕЛЕЦЬ 
Постарайтеся провести відпустку 

разом iз коханою людиною. Всi не-
обґрунтовані спалахи попередніх 
місяців поясніть втомою. Вас оці-
нять і ще міцніше любитимуть.

БЛИЗНЮКИ 
Уже невдовзi матеріальні пробле-

ми успішно вирішаться. Але обач-
ність у витратах усе-таки не зава-
дить. Максимум коштів витратiть 
на якісний відпочинок - він вам 
потрібен.

 РАК 
Усе залежить тільки від вас. Гене-

ральні репетиції пройшли успіш-
но, прем’єра не за горами. Зірки 
налаштовані оптимістично. Отже, 
даємо третій дзвінок і піднімаємо 
завісу. Світ аплодує вашим успіхам.

 ЛЕВ 
Відповідний момент для самов-

досконалення. Більше уваги рід-
ним, коханим, не відмахуйтеся від 
їхнiх проблем, вважаючи, що подіб-
ні дрібниці не варті уваги. Будьте 
ще добрішими до тих, хто зале-
жить від вас.

 ДІВА 
Ви зітхнете вільніше. Основні 

проблеми вирішаться самі собою, 
а з дрібницями зумієте впоратися 
заввиграшки. Якщо у вас i є якiсь 
проблеми, то ви також зумiєте їх 
подолати з легкiстю.

 ТЕРЕЗИ 
Раніше ви завжди самі робили ви-

бір, а тепер вибрали вас. І не хочуть 
відпускати, що б не трапилося. 
Нехай це полон, але все-таки при-
ємний. У справах постарайтеся не 
потрапити на вудку лестощів.

 СКОРПІОН 
Стримавши власні амбіції, ви змо-

жете виявити тих, хто ладен пожи-
витися за ваш рахунок, і дасте гід-
ну відсіч. Перед вами постане вічна 
проблема батьків і дітей. Талант 
дипломата в цьому випадку просто 
необхідний.

 СТРІЛЕЦЬ 
Ситуація, в яку ви потрапили, 

непередбачувана, адже важко 
припустити, якими можуть бути 
наслiдки. У будь-якому випадку 
адреналін у крові вам забезпече-
ний.

 КОЗЕРІГ 
Влаштуйте перестановку в бу-

динку, зазирнiть у книгу про фен-
шуй, яка допоможе відмінно впо-
ратися з поставленим завданням. 
Повірте, це те, що потрібно. Голов-
не - правильно визначити сторону 
світу.

 ВОДОЛІЙ 
Зірки обiцяють істотне попов-

нення вашого бюджету. Перш ніж 
залишити неабияку суму в мод-
них магазинах, запишіться у фіт-
нес-клуб. Не завадять спортивнi 
вправи i прогулянки на свiжому 
повiтрi.

 РИБИ 
Не варто спокушатися уявни-

ми перемогами як у професійній 
сфері, так і на особистому фронті. 
Ви легко розлучаєтеся з тим, що 
дісталося без великих труднощів. 
Лише процес завоювання принесе 
справжнє задоволення.

Ñó÷àñí³ ³ííîâàö³éí³ òåõíîëîã³¿

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

У квітні цього року сайтом Освіта.
ua здійснено наукометричний 
моніторинг суб’єктів науково-

видавничої діяльності України за 
показниками бази даних SciVerse 
Scopus, на підставі якого складено 
рейтинг українських закладів вищої 
освіти.

Результати рейтингу закладів вищої освіти 
базуються на показниках бази даних Scopus, 
що є інструментом для відстеження цитова-
ності наукових статей, які публікуються на-
вчальним закладом або його співробітниками. 

База даних Scopus постійно індексує понад 20 
тисяч наукових журналів та сотні книжкових 
серій.

Станом на цьогорічний квітень до бази 
даних Scopus включено 177 закладів вищої 
освіти України, що на 11 навчальних закладів 
більше, ніж у квітні 2019 року.

У рейтинговій таблиці заклади вищої осві-
ти України ранжовані за індексом Гірша 0 кіль-
кісним показником, що базується на кількості 
наукових публікацій і кількості їх цитувань.

За матеріалами: https://osvita.ua/vnz/
rating/72780/

Â³òàºìî!
Кохану дружину, люблячу маму, 

дорогу невісточку-донечку
Наталю Вікторівну 

Довгалюк
з Ланівців
з ювілеєм!

 Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
 Здоров'я міцне щоб у Тебе було.
Щоб смутку не знала, 

ми просимо долі,
Добра Тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба. 
Хай настрій святковий піднесений буде,
Завжди компліменти хай кажуть всі люди!
Хай успіх нестримно в життя увірветься, 
Хай буде спокійно і гарно на серці.
Сонце в вікно хай яскраво всміхається,
Удача ніколи не відвертається.
Хай добрі янголи завжди
Прикривають Тебе від біди!
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує веселі і многії-многії літа!

З любов’ю – чоловік Вася, син Тарас, дочка Оленочка, 
мама Марія, тато Віктор. Â³òàºìî!

ФГ «Вікторія-92» вітає своїх працівників – іменинників травня
Євгена Стасишина, Олега Дмитришина, Павла Прогнія, 

Людмилу Івахів, Івана Барну, Юрія Корчука
з Днем народження!

Бо людям для щастя багато не треба –Бо людям для щастя багато не треба –

Хай настрій святковий піднесений буде,Хай настрій святковий піднесений буде,
Завжди компліменти хай кажуть всі люди!Завжди компліменти хай кажуть всі люди!Завжди компліменти хай кажуть всі люди!
Хай успіх нестримно в життя увірветься, Хай успіх нестримно в життя увірветься, 

Â³òàºìî!
Доброго чоловіка, люблячого тата

Івана Павловича Котляра
з Великих Вікнин на Збаражчині 

з Днем народження!
 Бажаєм тобі фантастичного щастя,
Безкрайнього моря чудових подій.
Хай все, що бажаєш, швидесенько вдасться,
А також цікавого втілення мрій.
Хай зорями радість Тебе осипає,
Природа здоров'ям наділить міцним.
Тебе з Днем народження ми привітаєм,
Хай щира любов завітає в Твій дім! 
Ми просимо в Бога років багато,
У настрої гарнім світанки стрічати.
Хай Матір Божа від зла захищає,
Від горя боронить молитва свята,
Христос хай здоров'я посилає
На довгі, щасливі й благії літа!
Хай  зло далекими стежками обминає,
А успіх супроводжує в усьому і завжди
Нехай в душі тільки весна буяє
Без клопотів, печалі і журби!

З любов’ю – дружина Оксана,
 діти Іван і Валя. 

Â³òàþ!
Чудову людину, надійного друга, 

хорошого сусіда
Леоніда Васильовича Чорного
з села Котюжини Збаразького району

з Днем народження! 
Гарного настрою, теплого сонця,
Ласкавої долі, довгого віку,
Хай стукає радість у кожне віконце,
Усяких гараздів і щастя – без ліку!
Хай звучать найщиріші вітання:
З «Днем народження!» - 
                               скажуть усі,
Хай здійсняться усі побажання,
Буде радісно хай на душі.
Хай здоров’я не зрадить ніколи,
Мир і злагода будуть в сім’ї,
Хай у серці весна буде ясна
Навіть в сірі, захмарені дні!
Нехай Господь в житті допомагає,
Дарує довголіття й безмір ласк,
Свою любов із неба посилає
Сьогодні, завтра й повсякчас!

З найкращими побажаннями - 
Іван Панчук.

ФГ «Вікторія-92» вітає своїх працівників – іменинників травняФГ «Вікторія-92» вітає своїх працівників – іменинників травня
Євгена Стасишина, Олега Дмитришина, Павла Прогнія, Євгена Стасишина, Олега Дмитришина, Павла Прогнія, 

Людмилу Івахів, Івана Барну, Юрія КорчукаЛюдмилу Івахів, Івана Барну, Юрія Корчука

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсниться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань!
Життя хай квітне, мов вишневий сад,

І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
І щирих друзів, і найкращі мрії!
Бажаєм здоров’я – з роси і води,
Бадьорість і настрій хай будуть завжди!

ÒÍÅÓ - ïåðøèé ñåðåä åêîíîì³÷íèõ
 çâî Óêðà¿íè ó ðåéòèíãó óí³âåðñèòåò³â 

çà ïîêàçíèêàìè Scopus-2020

Територія перед залізничним 
вокзалом, мов нова копійка. 
Під час карантину завершили 

реконструкцію цієї території. 
Тепер вона сучасна, комфортна і 
об’єднана з вулицею В.Чорновола і 
Театральним майданом.

Варто зазначити, нещодавно на Привок-
зальному майдані висадили понад 30 нових 
зелених насаджень та виклали рулонний 
газон. Загалом під час реконструкції на При-
вокзальному майдані працівники підрядної 
організації оновили дорожнє і тротуарне по-
криття, замінили підземні інженерні мережі, 
влаштували дощову каналізацію, облаштува-
ли і розмежували понад 60 місць для тимча-
сового паркування приватного транспорту, 
таксі та великих туристичних автобусів, про-
вели благоустрій території з влаштуванням 
нового вуличного освітлення, велодоріжки, 
сучасних зелених та відпочинкових зон. 

У Тернополі оновили 
Привокзальний майдан


