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Æèòòºâ³ ³ñòîð³¿ 
ó “Ñ³ìåéíîìó ãí³çäå÷êó”

13 травня - хмар-
но з проясненням, 
можливий дощ, тем-
пература повітря 
вночі 1-3, вдень 12-
16 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.35, за-
хід - 20.53. 

14 травня - хмар-
но, дощ, температура 
повітря вночі 9-10, 
вдень 11-14 градусів 
тепла. Схід сонця - 
5.34, захід - 20.55. 

15 травня - хмар-
но, дощ, температу-
ра повітря вночі 6-7, 
вдень 12-14 градусів 
тепла. Схід сонця - 
5.33, захід - 20.56. 

16 травня - хмар-
но з прояснення, вно-
чі можливий дощ, 
температура повітря 
вночі 6-8, вдень 14-
15 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.31, за-
хід - 20.57. 

17 травня - хмар-
но, можливий дріб-
ний дощ, температу-
ра повітря вночі 6-7, 
вдень 13-16 градусів 
тепла. Схід сонця - 
5.30, захід - 20.59. 

18 травня - хмар-
но з проясненням, 
без опадів, темпе-
ратура повітря вно-
чі 7-8, вдень 15-19 
градусів тепла. Схід 
сонця - 5.29, захід - 
21.00. 

19 травня - хмар-
но, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 
9-10, вдень 13-17 гра-
дусів тепла. Схід сон-
ця - 5.28, захід - 21.01. 

Ïîãîäà 
â Òåðíîïîë³ 

é îáëàñò³

Не забудьте передплатити «Наш ДЕНЬ» на друге півріччя 2020 року! Ціни на передплату не змінилися! 
Залишаймося і надалі разом.  Íåõàé âàø êîæåí äåíü ç «Íàøèì ÄÍÅÌ» áóäå ãàðíèì!

3 
стор.

Щиро сподіваємося – 
з’явиться музей Івана 
Марчука і в Києві. 
Відповідна петиція 
навіть з’явилася на сайті 
президента. Підтримати 
її може кожен. Так 
хочеться, аби в Україні, 
врешті, навчилися 
цінувати геніїв та 
унікальних людей 
ще за їх життя. 

ó “Ñ³ìåéíîìó ãí³çäå÷êó”

Т� н� вишеньк�, 
А НАРЕЧЕНА 8-9 стор.4 стор.

ÊÎÐÎÍÀÂ²ÐÓÑ 
ïîâåðíóâ óêðà¿íñüêèõ 
çàðîá³ò÷àí äîäîìó, 
ªâðîïà êëè÷å íàçàä... 

4 стор.4 стор.

ÊÎÐÎÍÀÂ²ÐÓÑ 
ïîâåðíóâ óêðà¿íñüêèõ 

ªâðîïà êëè÷å íàçàä... 

Магнітні бурі у травні
Наприкінці весни прогнозують кілька 

магнітних бур різної потужності. Деякі 
з них можуть помітно вплинути на стан 
здоров’я метеозалежних людей. 

Спалахи очікуються 18, 19 та 21 трав-
ня. Вони будуть доволі слабкі, однак мете-
очутливі люди все одно можуть їх відчути. 
23 травня прогнозують сильну магнітну 
бурю, а 29 травня - середню. 

Під час магнітних бур деякі люди від-
чувають головний біль та запаморочен-
ня, спостерігають у себе нестабільний 
нервовий стан, перепади настрою, може 
підвищуватися тиск крові, виникати біль 
у суглобах, безсоння або сонливість, за-
гальна слабкість. Тому в ці дні не варто 
перевантажувати себе надмірно важкою 
фізичною роботою, натомість слід уника-
ти стресів. 

Ñó÷àñí³ ³ííîâàö³éí³ òåõíîëîã³¿

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

У школі зібрані полотна митця, його речі та пам’ятні світлини

ªäèíèé ó ñâ³ò³ ìóçåé 
²ÂÀÍÀ ÌÀÐ×ÓÊÀ – 

ó  ð³äí³é Ìîñêàë³âö³

КП “Тернопільміськте-
плокомуненерго” дякує спо-
живачам, які щомісяця вчас-
но розраховуються.  Але є 
частина людей, які не здій-
снюють оплату за послуги 
з централізованого тепло-
постачання та постачання 
гарячої води тривалий час.

- Наразі заборгованість 
тернополян перед підпри-

ємством становить понад 84 
млн. грн. Через це існує за-
гроза припинення надання 
послуги з постачання гарячої 
води в Тернополі з 1 червня, - 
повідомили на підприємстві.

Аби не допустити припи-
нення постачання гарячої 
води, комунальники про-
сять своєчасно розрахува-
тися за спожиті послуги.

З 11 травня в Україні 
послабили умови 
карантину. Мешканці 

Тернопільщини знову зможуть 
відвідувати замки у Збаражі, 
Вишнівці, Теребовлі та Скалаті. 
Про це повідомили на сайті 
Національного заповідника 
«Замки Тернопілля». 

Впускатимуть на територію 
пам’яток за умови дотриманням 
карантинних вимог: відвідувачі по-
винні одягнути засоби індивідуаль-
ного захисту та дотримуватися дис-
танції 1,5-2 метри. Також зазначили, 
що будуть обслуговувати туристич-
ні групи, але у складі не більше 8 
осіб.

Гарячу воду можуть відключитиЗАМКИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
відкрили для відвідувачів
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Завантаженість 
лікарень — 13,2%
«Щодня я дякую Богові 

за те, що охороняє нашу об-
ласть від цього небезпечно-
го вірусу, коли на даний час 
в сусідніх Чернівцях лікарні 
вже переповнені хворими. У 
нас найнижча смертність, і, на 
щастя, немає важкохворих. На 
всій території Тернопільщини 
із загальної кількості 1000 не-
дужих лише двоє підключені 
до апаратів ШВЛ», — зазначив 
Володимир Богайчук. 

Загалом в області заповне-
но 13,2% ліжко-місць закладів 
охорони здоров'я першої хви-

лі, які передбачені для надан-
ня стаціонарної медичної до-
помоги хворим з СOVID-19.   

Тернопільщина 
змінила тактику 

Критичної та неконтрольо-
ваної ситуації щодо збільшен-
ня  хворих в області немає зав-
дяки  й тому, що дещо змінили 
тактику лікування, зазначив 
Володимир Богайчук. 

«МОЗ рекомендував спо-
чатку заповнити хворими всі 
обласні лікувальні заклади, а 
потім вже районні. Так діяли 
Івано-Франківськ і Чернівці, 
де наразі спостерігається най-
більша смертність. Ми відійш-

ли від цього шаблону та зро-
били по-іншому. Коли виник 
спалах у Монастириському ра-
йоні — облаштували там тим-
часовий госпіталь, обмеживши 
в’їзд та виїзд у дану місцевість, 
замість того, щоб госпіталізу-
вати хворих у Тернопільську 
міську лікарню швидкої до-
помоги. Так само спрацювали 
й при аналогічних ситуаціях, 
що виникли в Почаєві та Шум-
ську», — зазначив він. 

За словами Володимира 
Богайчука, надважливу роль 
відіграє й те, що голова об-
лдержадміністрації Володи-
мир Труш у повній мірі орі-
єнтується в даній ситуації й 

забезпечує вирішення орга-
нізаційних питань. Зокрема, 
щодо розмитнення й доставки 
гуманітарного вантажу. Адже 
коли кордони закриті, зробити 
це доволі складно. 
Всі райони отримали 
кошти для виплати 

300% надбавки 
медикам

Стосовно обіцяної Урядом 
та Президентом доплати ме-
дичним працівникам, началь-
ник управління охорони здо-
ров’я запевняє: всі отримають 
у повному обсязі. 

Загалом у Тернопільській 
області протягом березня було 

задіяно 420 медичних праців-
ників, які надавали допомогу 
хворим на COVID-19. З них: 93  
лікарі, 183 особи середнього 
медперсоналу, 95 осіб молод-
шого медперсоналу та ще 49 
інших працівників.  

«Відбулося засідання бю-
джетної комісії, і головні ліка-
рі районних медичних закла-
дів вже отримали кошти для 
виплати надбавок у розмірі 
300% медикам, які працюва-
ли з хворими на COVID-19. За 
квітень Національна служба 
здоров’я України починає під-
писувати угоди і в травні бу-
дуть профінансовані заклади, 
що ввійшли у першу хвилю», 
— зазначив Володимир Бо-
гайчук. 

Для забезпечення вирі-
шення питання щодо випла-
ти зазначеній категорії осіб 
надбавки у розмірі 300% 
окладу скеровано кошти:

- субвенції з державного бю-
джету місцевим бюджетам на 
здійснення підтримки окремих 
закладів у системі охорони здо-
ров’я в сумі: 5 млн 215 тис. 900 
грн.

- з місцевих бюджетів на 
доплати працівникам в сумі: 2 
млн 238 тис. 800 грн. 

Попри світову пандемію Тернопільщина зуміла 
спрацювати на випередження й не допустити стрімкого 
розповсюдження коронавірусу. 
Нам вдалося уникнути перевантаження лікувальних закладів 
області хворими на COVID-19 й спільними зусиллями влади та 
громади забезпечити лікарні апаратами штучної вентиляції 
легень (ШВЛ), яких налічується вже понад 160.  
Про особливості ефективної боротьби з новою небезпечною 
недугою розповідає начальник управління охорони здоров’я 
Тернопільської облдержадміністрації Володимир БОГАЙЧУК

Наш ДЕНЬ2 nday.te.ua Тема тижня

Очільник області 
подякував за активну 
участь в громадському 

та суспільно-політичному 
житті краю, роботу в 
консультативно-дорадчих 
органах, а також патріотичне 
виховання молоді.   

«Війна та повоєнний час завжди 
були і будуть надзвичайно важким пе-
ріодом. Обов’язок кожного з нас - пам’я-
тати життєву історію ветеранів, щоб в 
Україні та світі подібні трагічні події 
більш ніколи не повторювалися. Наші 
нащадки повинні дізнаватися про них 
зі спогадів очевидців», - наголосив Во-

лодимир Труш.   
У свою чергу Олександр Голуб подя-

кував за всебічну підтримку держави 
та облдержадміністрації, яка з розумін-
ням ставиться до потреб ветеранів. 

«Щиро вдячний за разову матері-
альну допомогу, що була виплачена ве-
теранам до 5 травня, а також доплату 

пенсіонерам, яким виповнилося понад 
80 років. Це правильна позиція Прези-
дента України, що орієнтована на євро-
пейське суспільство, - зазначив голова 
обласного осередку Організації вете-
ранів України Олександр Голуб. - Важ-
ливо, що напередодні Дня примирення 
та перемоги в навчальних закладах об-
ласті щороку проводяться Уроки муж-
ності, а музеї та архіви організовують 
тематичні виставки». 

У той же час Олександр Голуб озву-
чив й проблемні питання, які сьогодні 
є у житті ветеранів. Зокрема, це заліз-
ничне сполучення в області, що потре-
бує оновлення, адже наразі пенсіонери 
не мають можливості безперешкодно 
дістатися до своїх дачних ділянок. Крім 
того, існує заборгованість з виплат 
пенсійного забезпечення дітям війни.

«Коли закінчиться карантин, ми 
обов’язково зустрінемося з вами, щоб у 
робочому порядку вирішити всі існую-
чі проблеми», — наголосив Володимир 
Труш.  

«ОБОВ’ЯЗОК КОЖНОГО З НАС -
 пам’ятати життєву історію ветеранів»
У День пам’яті та примирення голова Тернопільської обласної державної 

адміністрації Володимир Труш провів онлайн-зустріч із головою обласного 
осередку Організації ветеранів України Олександром Голубом. 

ВОЛОДИМИР БОГАЙЧУК: «Завдяки злагодженим 
діям влади та громади спалах COVID-19 

на Тернопільщині вдалося локалізувати» 
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У доробку художника – близь-
ко п’яти тисяч картин, створених 
унікальною технікою «пльон-
танізм». На жаль, виставляти їх 
йому ніде. Музей, який ще Віктор 
Ющенко, будучи президентом, 
пообіцяв збудувати для митця на 
Андріївському узвозі, так і зали-
шився проєктом. Однак люблять 
і шанують митця на його малій 
батьківщині – у рідному селі Мо-
скалівка Лановецького району. У 
місцевій школі ще 10 років тому 
створили музей Івана Марчука – 
тут можна побачити його карти-
ни, особисті речі, пам’ятні фото, 
книги. А ще почути цікаву екс-
курсію, яку проводять школярі 
самостійно для всіх охочих. 

- Ми пишаємося, що у нашому 
невеличкому селі є музей народ-
ного художника України, лауреа-
та премії імені Тараса Шевченка 
Івана Марчука, - каже Галина 
Поплавська, керівник музею, 
вчитель-філолог Москалівської 
школи. – Картини, які зберіга-

ються у нас, мають не стільки 
матеріальну, як духовну цінність. 
Адже вони сприяють духовному 
розвитку наших дітей. Немає у 
світі жодної людини, яка б хоч раз 
побачила картини Івана Марчу-
ка і залишилася байдужою. Адже 
вони – просто дивовижні. Ми пи-
шаємося нашим знаменитим зем-
ляком і завжди радіємо, коли він 
приїздить до нас у гості. 

Пані Галина розповідає, коли 
з’явилася ідея створити музей 
знаменитого художника, то у 
школі вже було 20 його полотен. 
Хоч митець і неохоче продає свої 
картини, адже мріє, що колись 
зможе їх виставити у великому 
музеї під одним дахом. Та для 
школи у рідній Москалівці завж-
ди дарує картини. - Їх звже зараз 
близько 60. 

- Коли ми отримали згоду 
митця на створення музею, поча-
ли шукати приміщення, яке б зго-
дилося для цього, - розповідає Га-
лина Поплавська. – У невеличкій 

школі це було непросто.  Довело-
ся добре потрудитися і директору 
школи, і технічним працівникам, і 
батькам, щоб на місці колишньої 
підсобки облаштувати кімна-
ту-музей. Коштами допомагали 
і місцеве господарство, і сам ху-
дожник. Адже дуже хотів, щоб 
подаровані картини, до яких він 
ставиться, як до своїх дітей і пе-
реймається долею кожної, отри-
мали надійну домівку. Вчителі 
та учні зібрали фото про життя 
художника, багато світлин з раді-
стю принесли у музей односель-
ці. Деякі з них здивували і самого 
митця, адже досі Іван Марчук їх 
не бачив. Попросили у художника 
дещо з його речей і створили пер-
ші експозиції. Музей почав свою 
роботу 20 квітня 2010 року. Через 
три роки ми відкрили ще одну 
кімнату музею. До нас часто при-
їздять гості, різні екскурсії. 

Найбільше педагоги радіють 
тому, що  у роботі музею беруть 
активну участь діти. Вони ведуть 
дослідницьку роботу, допомага-
ють комплектувати й зберігати 
фонди, готують експозиції, про-
водять екскурсії. І найголовні-
ше – спілкуються зі знаменитим 
митцем. 

- Двічі на рік наші діти їздять в 
гості до художника, - додає Гали-
на Поплавська. – Влітку у Канів, 

де Іван Марчук має дачу поруч 
із Чернечою горою. А взимку до 
Києва, де він живе. Також часто 
у Москалівку приїздять відомі не 
лише в Україні, а й у світі люди, 
які радо спілкуються зі школяра-
ми, вчителями та жителями села. 
Не раз у нас гостював відомий 
письменник Дмитро Павличко, у 
минулому міністр культури, а за-
раз дипломат Ігор Ліховий, відомі 
художники, зокрема Євген Удін з 
Тернополя. 

Іван Марчук часто буває в Мо-
скалівці – приїздить погостювати 
і, ймовірно, набратися натхнення. 
З нагоди його 75-річчя централь-
ній вулиці присвоїли ім’я худож-
ника. Односельчани йому завжди 
раді та щиро пишаються знаме-
нитим земляком. 

До слова, цієї весни стало 
відомо – музей Івана Марчука 
з’явиться у Ланівцях. 

- Під час перебування Іва-
на Степановича на Лановеччині 

міський голова Роман Казновець-
кий та Іван Лобунь зустрілися з 
художником для того, щоб обго-
ворити ідею створення музею, - 
розповідає Юрій Матевощук, ди-
ректор ЛМКУ “Культурний центр 
народного художника України І. 
С. Марчука”. - Отримавши його 
згоду, ми відразу замовили про-
єктно-кошторисну документацію. 
Приємно, що її розробляють та-
кож ланівчани. Наразі представле-
на перша концепція, яка мені дуже 
подобається. Музей буде розташо-
ваний на першому поверсі коли-
шнього кінотеатру “Супутник”. Це 
пріоритетне завдання на 2020 рік. 

Щиро сподіваємося – з’явить-
ся музей Івана Марчука і в Києві. 
Відповідна петиція навіть з’яви-
лася на сайті президента. Підтри-
мати її може кожен. Так хочеться, 
аби в Україні, врешті, навчилися 
цінувати геніїв та унікальних лю-
дей ще за їх життя. 

Тетяна ЛЕНКО.

• Іван Марчук - винахідник багатьох оригінальних 
технік, найвідоміша з яких - «пльонтанізм» (від слова 
«пльонтати» — плести, переплітати). На його полот-
нах переплітається величезна кількість ліній – різного 
розміру, різного діаметру. Він може малювати зі швид-
кістю 120 рухів на хвилину. Сам митець говорить, що 
слово «пльонтанізм» придумала його мама, яка роз-
чісувала своє довге волосся і говорила, що воно так 
"запльонталось".

• У дитинстві Іван Марчук за відсутності фарб по-
чав малювати соком рослин - квіти квітами. Пізніше 
він дізнався, що таку технологію застосовував Рабін-
дранат Тагор. Доробок митця налічує близько 5 000 
творів і понад 100 персональних виставок.

• Першу виставку на Батьківщині художнику доз-
волили зробити у 42 роки. У 79 роки він став першим 

майстром, чиї картини були виставлені у "Мистецько-
му арсеналі" за життя митця.

• В художника є іменна зірка «Іван Марчук». Вона 
розміщена в сузір'ї Тельця на відстані 300 світлових 
років від Сонця. 

• Міжнародна академія сучасного мистецтва в 
Римі прийняла Івана Марчука до лав «Золотої гільдії» 
та обрала почесним членом наукової ради академії (до 
«Золотої гільдії» входить 51 художник з усього світу).

• Іван Марчук – неабиякий трудоголік. У своїх 
інтерв’ю він зізнавався, якби був багаторуким богом 
Шивою, встиг би значно більше: «У мене було б 10–20 
рук, і кожна щось би робила». 

• До своєї слави він ставиться спокійно. Каже, 
що найбільше щастя для нього – творити: «Моє жит-

тя було дуже тернистим, але попри все я стільки на-
працював, дайте мені тисячу років — і я розмалюю 
небо! Тільки дайте таку можливість. Це ж така була 
б картина! Там, у високості, стільки простору, стільки 
безмежжя, тільки працюй і працюй, твори і радій, що 
твориш…»

Öіêаві ôаêти про ²ВАНА ÌАÐ×ÓКА

ªäèíèé ó ñâ³ò³ ìóçåé 
²ÂÀÍÀ ÌÀÐ×ÓÊÀ – 
ó  ð³äí³é Ìîñêàë³âö³

12 травня святкує свій 84-ий день народження 
український живописець, народний 
художник України, якого знають в усьому 

світі, справжній геній сучасності Іван Марчук. Митця 
називають українським Ван Гогом, його картини 
виставляють у всіх куточках світу, окрім Антарктиди, у 
2007 році британська Daily Telegraph включила Марчука 
до рейтингу "100 геніїв сучасності".
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В Україні швидкими 
темпами зростає 
безробіття: лише 

в травні додатково 
зареєструвалися 140 тисяч 
безробітних громадян. 
Відтак, кількість людей, 
які не мають роботи, 
зросла до 456,8 тисяч 
осіб. Майже пів мільйона! 
І це лише офіційно. 
По-друге, приваблюють 
європейські зарплати. 
По-третє, коли держава 
починає перейматися 
долями українців, 
багатьох це насторожує. 
Життя навчило... Хоча, все 
логічно. Здоров’я - один із 
найвагоміших аргументів. 
І в усьому світі під час 
пандемії Covid-19 уряди 
убезпечують громадян 
своїх країн: закрили 
кордони, бізнес тощо. Але...

Спершу українці боялися, що 
наступного дня їх уже не пустять 
додому, бо «закривають кордо-
ни». Саме страх збирав тисячі 
заробітчан на пунктах пропуску. 
Можна було уникнути ажіота-
жу, нормально пояснити: нікого 
на чужині напризволяще не за-
лишать. Стаття 33 Конституції 
прямо забороняє не впускати 
громадянина України додому. 
Провальні комунікації з боку 
влади про нібито «закриття кор-
донів» спричинили масове одно-
часне повернення українців із-за 
кордону й багатогодинні очіку-
вання на пунктах пропуску. 

Згадана стаття Конститу-
ції також гласить: громадянин 
України не може бути позбав-
лений права виїзду за кордон, 
крім випадків, передбачених 
законом. Йдеться, зокрема про 
несплату аліментів, доступ до 
державної таємниці, відкри-
те кримінальне проваджен-
ня... Оскільки пандемія внесла 
корективи у життя всієї плане-

ти, то поїздки за кордон тимча-
сово стали практично недоступ-
ними. Літаки не літають, потяги 
та автобуси не їздять... 

Але Європі потрібні робо-
чі руки. Вірус - вірусом, а, при-
міром, сільське господарство 
чекати не може. Попри те, що в 
Євросоюзі зростає безробіття, 
тамтешній люд працювати на 
полях не хоче. Нелегка це робо-
та. Тож українці в поміч. Красно-
мовний приклад: без українців 
польський агросектор чекає ко-
лапс. Глава польської Асоціації 
переробників фруктів і овочів, 
власник одного з найбільших 
переробних підприємств у Поль-
щі (Real SA) Анджей Гайовнічек, 
в інтерв’ю Укрінформу сказав: 
«Польща - величезний виробник 
продуктів харчування, один із 
найбільших у Європі. Тож якщо 
працівники з України не при-
їдуть, це буде катастрофа. Те, що 
буде вирощено в полях, пропаде, 
оскільки не буде кому збира-
ти». Там зараз потреба в «сотнях 
тисяч» сезонних працівників з 
України. На думку Гайовнічека, 
якщо українці у зв’язку з пан-
демією не зможуть приїхати до 
Польщі на початок сезону збо-
ру полуниці, це може призвести 
навіть до протестів тамтешніх 
аграріїв.

А в Фінляндії місцеві ферме-
ри заявили, що розраховують на 
15 тисяч українських заробітчан 
- у них гостра нестача працівни-
ків. Українській владі і грошей 
заробітчанських треба, бо вони - 
своєрідні інвестиції в економіку 
країни, і випускати людей назад 
не хочеться. Уряд Дениса Шми-
галя навіть намагався отримати 
право на запровадження повної 
заборони на виїзд, однак ініціа-
тива зустріла критику експерт-
ної спільноти як неконституцій-
на та сумнівна за користю, і не 
була схвалена парламентом. 

Європейці тим часом орга-
нізовують для українців чар-
тери. А рідна влада - «торги» 
за заробітчан. Через те в Укра-
їні заговорили про порушення 
конституційного права грома-
дян на вільне пересування, про 
«безвіз» - як про «безвиїзд». А 
ще експерти застерігають: після 
такої «турботи» деякі українці 
думатимуть, як назавжди зали-
шитися за кордоном і свої сім’ї 
туди забрати. А це - мінус для 
демографії та фінансових надхо-
джень. Крім того, чимало укра-
їнців, які, попри карантин, зали-
шилися працювати за кордоном, 
намагатимуться чим довше там 
затриматися. Бо хтозна, якою 
ще може виявитися «турбота» 

влади. Також у пошуки праці за 
кордон можуть податися ті, хто 
ще не був у статусі заробітчан. 
Зараз українці вже шукають 
будь-яку можливість виїхати за 
кордон...      

Зворохобила суспільство й 
інформація низки іноземних 
дипломатичних місій, включно 
з посольством Великої Брита-
нії, яке опублікувало офіційне 
повідомлення, де йшлося, що 
Україна забороняє виїзд своїх 
громадян без дозволу МЗС. Про-
сто Радянським союзом запахло, 
коли громадянин вимушений 
був звертатися до чиновників за 
так званою виїзною візою - до-
зволом виїзду за кордон.

У відомстві, в свою чергу, 
стверджують: загальних обме-
жень виїзду громадян України за 
кордон не існує, а в ухваленні рі-
шення стосовно авіарейсів МЗС 
виконує лише функцію комуні-
катора. Про це «Європейській 
правді» повідомили в офіційно-
му роз’ясненні у пресслужбі ві-
домства. Іншими словами, в МЗС 
не надають дозволи чи відмови 
у дозволі на виїзд за кордон і 
не передавали таку інформацію 
дипустановам. Відомство є ко-
мунікатором, яке передає інфор-
мацію від посольств до інших 
органів влади, що мають право 

ухвалювати необхідні рішення. 
А як тоді пояснити скандальний 
чартер до тієї ж Британії, коли 
влада не випускала заробітчан?  

Штучне стримування мігра-
ції, закриття кордону - не вихід. 
Зупинити відтік заробітчан мо-
жуть конкурентні робочі місця, 
належні умови праці, стимули 
для бізнесу. Зрештою, Україна - 
європейська держава. І дорого 
заплатила за це й же безвіз. Чи 
забули Революцію Гідності?    

І ще таке. Новоспечений голо-
ва Виконавчого комітету реформ 
Міхеїл Саакашвілі телеканалу 24 
заявив: після завершення каран-
тину люди сповна зрозуміють, 
що грошей в країні нема і не буде 
робочих місць. За його словами, 
«дуже велика кількість малих та 
середніх підприємств збанкруту-
ють, великі також». Проблемою 
є й те, що приблизно 2 мільйони 
заробітчан повернулись в Украї-
ну. «Орієнтовно мільйон із них по-
вернеться до Польщі, однак це все 
одно не вирішує проблему… Буде 
два-три мільйони додаткових 
безробітних при тому, що немає 
ніяких можливостей для еконо-
мічного зростання», - сказав він. 

Виникає логічне запитання: 
якщо заробітчани - «проблема», 
то навіщо влаштовувати цирки 
з чартерами, «торгами»? І друге: 
якщо не буде робочих місць, як 
виживати? На що сподіватися? 
Влада має відповіді на рахунок 
цього? Чи, може, де люди зна-
йдуть кращу роботу, там і пови-
нні працювати? Хочеться, щоб 
усе-таки це була Україна. І від 
влади залежить багато.  

А щодо заборон виїжджати 
заробітчанам за кордон, це не 
лише антиконституційно, а й не 
іміджево. Восени - місцеві вибо-
ри. І вони можуть 
мати для влади 
не вельми приєм-
ний результат…

І хочеться, і колеться... Саме так можна сказати про ситуацію довкола 
виїзду заробітчан за кордон. Теперішня влада обіцяла повернути їх 

додому. Цьому частково посприяв коронавірус. Бо повернулися далеко 
не всі. А чимало з тих, хто «штурмував» кордони, вже хочуть їхати назад. 

КОРОНАВІРУС ПОВЕРНУВ УКРАЇНСЬКИХ 
ЗАРОБІТЧАН ДОДОМУ,  

З 12 березня, тобто вже два 
місяці, Україна живе в умовах 
карантину: його поступово 

посилювали, послаблювали, 
потім знову посилювали і суттєво 
послаблювали, але поки що 
продовжили до 22 травня.

Станом на ранок 12 травня в Україні ла-
бораторно підтвердили 16 023 випадків ко-
ронавірусної інфекції. Найбільша кількість 
нових випадків у Чернівецькій області - 72, 
Рівненській - 50 та в Києві - 59. Про це по-
відомив міністр охорони здоров'я Максим 
Степанов. При цьому міністр привітав ме-
дичних сестер з їхнім святом.

"Це люди, без яких лікарі б ніколи не 
впорались. Ви ті, хто перші зустрічають 
хворого на порозі лікарні", - заявив міністр.

12 травня повідомили, що за добу зафік-
сували 375 нових випадків - на 41 менше, 
ніж напередодні. Водночас зробили 5678 
ПЛР-тестів. Це дещо менше, ніж у попередні 

дні - 9 травня робили 7301 тест, а 8 травня 
- 7938 тестів. Всього від початку епідемії в 
Україні зробили 187 230 ПЛР-тести на ко-
ронавірус.

Загалом за час спалаху в Україні оду-
жали 3373 людини, а померли - 425. Серед 
померлих переважають люди віком від 
50-ти років (86%). Переважна більшість із 
них мали супутні хвороби - серцево-судин-
ні захворювання, цукровий діабет, ново-
утворення, захворювання нирок, печінки, 
легень, неврологічні хвороби та ожиріння.

У ТЕРНОПОЛІ ЗАХВОРІЛА 
СІМ’Я ЛІКАРКИ 

У Тернопільській області 12 травня за-
явили про рекордно низьку кількість неду-
жих. Як повідомили у штабі для боротьби 
з коронавірусом, за минулу добу виявили 
лише 3 нових хворих. Всі вони належать до 
однієї сім’ї. 

- COVID-19 підтвердили лабораторно за 
допомогою ПЛР-систем у мами – медичного 
працівника та двох дітей. Попередньо коро-

навірус виявили в чоловіка цієї жінки. Він 
приїхав з-за кордону і обстежився у приват-
ній лабораторії, коронавірус підтвердився. 
Далі, як контактних, обстежили його дру-
жину та дітей, - йдеться у повідомленні.

Загалом на Тернопільщині, заЦ даними 
обласного лабораторного центру, станом 
на 12 травня був 1021 випадок COVID-19, 20 
– летальних, 362 людей одужали.

Серед всіх хворих на коронавірус 321– 
жителі Кременецького, 186 – Монастир-
ського, 124 – Шумського районів, 96 – жителі 
Тернополя, 63 – Бучацького, 53 – Чортків-
ського, 43 –Заліщицького, 25 – Козівсько-
го, 21 – Збаразького, 19 – Лановецького, 14 
– Тернопільського, 14 – Гусятинського, 14 
– Теребовлянського, 13 – Борщівського, 5 – 
Підгаєцького, 4 – Підволочиського, 3 – Бере-
жанського, 3 – Зборівського районів.  

ЗВИЧНЕ ЖИТТЯ ПОТРОХИ 
ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ 

Тим часом в Україні триває послаблен-
ня карантинних заходів. Зокрема, з 11 трав-

ня дозволили працювати низці дрібних 
бізнесів у сфері торгівлі та послуг, а також 
відкрили доступ до парків. 

У Тернополі з четверга, 14 травня, міс-
тяни, які працюють на підприємствах, що 
відновили роботу, зможуть скористатися 
спецтранспортом. 

- Пасажирам із собою потрібно мати до-
відку з роботи, що вони дійсно працюють 
на цьому підприємстві, а також документ, 
який посвідчує особу. Для пасажирів вхід у 
спецтранспорт – лише у масці, - розповіли 
в міській раді.

Також з 13 травня у Тернополі почнуть 
працювати два продуктові ринки: цен-
тральний і «Овочевий ринок» на вулиці 
Шептицького. Пости, які були на в’їзді у 
місто, відтепер діятимуть на в’їздах на про-
дуктові ринки і там вимірюватимуть тем-
пературу тіла підприємцям, які приїжджа-
ють з товаром.

ДВА МІСЯЦІ КАРАНТИНУ: 
ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В УКРАЇНІ Й НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ

ЄВРОПА КЛИЧЕ НАЗАД ...
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Посвідчення 
заповіту

На сьогоднішній день Цивільний кодекс 
України передбачає дві підстави спадкуван-
ня: спадкування за заповітом та спадкуван-
ня за законом. Заповіт - це особисте розпо-
рядження фізичної особи на випадок своєї 
смерті. Право на заповіт здійснюється осо-
бисто фізичною особою з повною цивільною 
дієздатністю. Повну цивільну дієздатність 
має фізична особа, яка досягла 18 років та 
здатна своїми діями набувати для себе ци-
вільних прав і самостійно їх здійснювати та 
нести відповідальність у разі їх невиконан-
ня. 

Заповіт є правочином і безпосередньо 
пов’язаний з особою заповідача, повинен 
бути здійснений ним особисто. Вчинення за-
повіту через представника не допускається.

Заповідач може призначити своїми спад-
коємцями одну або кілька фізичних осіб, 
незалежно від наявності у нього з цими 
особами сімейних, родинних відносин, а 
та¬кож інших учасників цивільних відно-
син. Заповідач також може позбавити права 
на спадкування будь-кого із спадкоємців без 
зазначення на це причин. Проте він не має 
права позбавити прав на спадкування тих 
своїх спадкоємців, які згідно із законодав-
ством мають право на обов’язкову частку у 
спадщині. 

Заповіт як нотаріальна дія не має чітко 
визначеного місця його вчинення. Він може 
бути посвідчений як державним нотаріусом, 
так і приватним, органами та посадовими 
особами, які входять до складу системи но-
таріату, а також посадовими особами, яким 
чинне законодавство надає право посвідчу-
вати заповіти; останні за своїм значенням 
прирівнюються до нотаріально посвідчених.

Перед посвідченням заповіту необхідно 
уважно вислухати особу, яка звернулася за 
вчиненням цієї нотаріальної дії, для вияв-
лення її дійсних намірів, та роз'яснити цій 
особі її права та обов'язки.

З огляду на те, що заповіт є угодою, не-
обхідно насамперед установити ті факти, 
що є передумовою і для вчинення будь-якої 
нотаріальної дії взагалі, і для посвідчення 
угоди зокрема. Насамперед, необхідно вста-
новити особу громадянина, який звернувся 
до нотаріуса за посвідченням заповіту, і пе-
ревірити його дієздатність. Особа грома-
дянина встановлюється за паспортом або 
іншими документами, які виключають будь-
які сумніви щодо особи цього громадянина. 
Дієздатність перевіряється в усній бесіді з 
громадянином та визначається встановлен-
ням його віку. Заповіт посвідчується лише 
від імені дієздатних громадян.

Нотаріус перед посвідченням заповіту 
не вимагає від заповідача доказів, що під-
тверджували б його право на заповідане 
майно - адже сам заповіт набере сили тільки 
зі смертю заповідача, і спадкова маса визна-
чатиметься на день його смерті. Нотаріус зо-
бов'язаний приділити увагу викладенню во-
левиявлення заповідача так, щоб заповіт не 
містив виразів, які несуть у собі протиріччя.

Якщо заповідається належне громадя-
нинові майно, що його можна ідентифікува-
ти, то в тексті заповіту наводяться ознаки, 
які визначають саме цей об'єкт.

У заповіті прізвище, ім'я та по-батькові 
заповідача вказується відповідно до напи-
сання у паспорті цих відомостей, без ско-
рочень, вказується його адреса. Дата скла-
дання заповіту вказується прописом, всі 
можливі виправлення повинні бути засте-
режені. Всі вимоги законодавства до оформ-
лення нотаріальних документів чинні й для 
заповіту.  Виготовлений проект заповіту по-
дається на підпис заповідачеві.

Після підписання заповіту нотаріус зо-
бов'язаний його посвідчити. Посвідчення 
провадиться вчиненням посвідчувального 
напису на всіх примірниках заповіту - як 
на тому, що видається заповідачеві, так і на 
тому, що залишається на зберіганні в нота-
ріуса.

Юлія ВИСОЧАН, державний нота-
ріус Першої Тернопільської держав-

ної нотаріальної контори.

СМЕРТЕЛЬНІ БДЖОЛИ
На Збаражчині помер чоловік, 

якого покусав рій 
Летальний випадок трапився в селі Бодаки. На 

краянина напав рій бджіл, від отриманих укусів 
він помер.

 - Медикам, які виїжджали на місце події, вря-
тувати чоловіка не вдалося, - розповіли в облас-
ному управлінні поліції. - Вони констатували 
смерть 37-річного місцевого жителя, яка насту-
пила через алергічну реакцію. 

Правоохоронці нагадали мешканцям області, 
що в разі виявлення небезпечних гнізд і роїв не-
обхідно негайно звернутися до рятувальників.

 

Відомості про трагічну 
подію з’явилися 9 травня. 
Близько 4 години ранку до 

співробітників Тернопільського 
відділу поліції надійшло 
повідомлення від лікарів 
бригади швидкої медичної 
допомоги, що за місцем 
проживання вони виявили тіло 
мертвого чоловіка з ножовим 
пораненням.

Виїхавши на місце події, поліцей-
ські встановили особу загиблого. Ним 
виявився 24-річний житель Демокра-
тичної Республіки Конго, який на-
вчався в одному із вишів Тернополя.

Як розповів заступник начальника 
управління Нацполіції в Тернопіль-
ській області Володимир Галевич, 
правоохоронці провели першочергові 
слідчі дії: опитали сусідів, можливих 
очевидців та свідків, а також вилучи-
ли відео з камер спостереження. 

- Таким чином оперативно вста-
новили особу підозрюваної в скоєн-

ні важкого злочину. Нею виявилася 
17-річна жителька одного із сіл Тер-
нопільського району.  Неповнолітню 
поліцейські затримали за місцем про-
живання, куди вона втекла на таксі 
після вчинення вбивства, - повідоми-
ли у відомстві.  

Неповнолітню затримали. Трива-
ють слідчі дії, правоохоронці встанов-
люють усі обставини злочину.

За фактом злочину розпочато кри-
мінальне провадження за частиною 
1 статті 115 ККУ - умисне вбивство. 
Санкція статі передбачає позбавлен-
ня волі на строк від семи до п'ятнад-
цяти років.  

Хитрощі з субсидіями привели 
до кримінальних справ  

Двом жителям Гусятинщини доведеться 
повернути державі отримані в якості 
субсидії гроші. А за шахрайські дії ще й нести 

відповідальність перед законом. 
- Кримінальні провадження за фактами шахрайств слідчі 

Гусятинського відділення поліції розпочали щодо двох жителів 
району. З’ясувалося, подаючи документи на отримання соці-
альної пільги щодо сплати комунальних послуг, обоє мешкан-
ців району зумисне не вказали достовірних даних - наявність 
транспортних засобів. У результаті отримали  з бюджету суб-
сидій на  понад 17 та 8 тисяч гривень, - розповіли в управлінні 
Нацполіції в Тернопільській області.  Наразі в справі триває до-
судове розслідування. 

 

НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ 
ВИБУХНУЛО АВТО

Водій перевозив
 у багажнику 

газовий балон

Дорожньо-транспортна 
пригода сталася в селі 
Озерній Зборівського 

району. Про палаючий 
автомобіль надійшло 
повідомлення у місцеву пожежну 
службу та в поліцію. 

- За попередніми даними, водій авто-
мобіля ВАЗ зупинився на регульовано-
му пішохідному переході, - розповіли в 
управлінні Нацполіції в області. - Позаду 
їхала вантажівка ТАТА. Її кермувальник 
не встиг вчасно загальмувати і врізав-
ся в задню частину легкового авто. В 
результаті удару ВАЗ спалахнув. Одна з 
попередніх причин - вибух газового ба-
лону, який лежав у багажнику. 

Водій легкового автомобіля отримав 
легкі тілесні ушкодження. У нього меди-
ки виявили забій бороди та гіпертоніч-
ний криз. 

У вбивстві студента з Конго 
підозрюють 17-річну дівчину

Неповнолітня - мешканка Тернопільського району

- У квітні співробітники полі-
ції області оформили понад 4600 
матеріалів в сфері безпеки дорож-
нього руху, - зазначили в управ-
лінні Нацполіції в Тернопільській 
області. - Серед найпоширеніших 
порушень: перевищення водіями 
швидкості, керуваннями тран-
спортними засобами без доку-
ментів та напідпитку, нехтування 
правилами паркування та недо-
тримання правил дорожнього руху 
пішоходами і велосипедистами. 

У квітні на дорогах Терно-
пільщини трапилося 113 дорож-
ньо-транспортних пригод, з них 
26 – з потерпілими. Статистика 
позитивна: немає загиблих. Зафік-
совано 18 аварій, які вчинили нет-
верезі водії. На щастя, в результаті 

цих ДТП постраждала лише одна 
особа. 

Серед причин ДТП перше міс-
це займає перевищення водіями  
швидкісного режиму. Серед іншо-
го також порушення правил ма-
неврування та виїзд на смугу зу-
стрічного руху.

- Впродовж квітня поліцейські 
виявили 137 осіб, котрі керували 
транспортними засобами в стані 
алкогольного сп’яніння, - додали 
у поліції. - На них складено адмін-
протоколи за статтею 130 КУпАП. 
За це передбачена відповідаль-
ність – позбавлення водійського 
посвідчення на рік і штраф 10,2 
тис. грн, а за повторне вчинення 
цього порушення протягом року 
доведеться сплатити суму, вдвічі 
більшу. 

137 п’яних водіїв спіймали 
в області за місяць

Поліцейські Тернопільщини розповіли,
 що найчастіше порушували автомобілісти 

на місцевих дорогах 

Надзвичайні новини
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Валяння – одна з найдавніших тех-
нік рукоділля. Це старовинний спосіб 
створення виробів з волокон непряде-
ної вовни. На думку істориків, люди по-
чали займатися цією справою ще 8000 
років тому, аби виготовити теплий 
одяг і взуття. Сьогодні ж валяння з 
вовни є популярним рукоділлям. Мате-
ріали для нього можна легко знайти у 
магазинах або Інтернеті. Розрізняють 
два способи валяння шерсті: мокре і 
сухе. При сухому валянні вовну бага-
торазово протикають спеціальною 
голкою до стану звалювання. Під час 
цього процесу волокна вовни рвуться 
і з’єднуються між собою, утворючи 
щільний і однорідний матеріал. Саме 
так виготовляють іграшки, біжуте-
рію, фігурки, авторські ляльки. Під час 
мокрого валяння  мильний розчин роз-
поділяють по вовні та за допомогою 
тертя створюють однорідне полотно. 
Цей спосіб підходить здебільшого для 
виготовлення панно, одягу, полотен, 
словом, плоских виробів.

Саме вовну обрала для творчості тер-
нополянка Ірина Веприк. Їй вдається 

вдихнути у цей матеріал душу. Її вироби 
ніби пронизані любов’ю та позитивними 
емоціями. Ірина за освітою юрист.  Ще 
кілька років тому працювала за спеціаль-
ністю, але офісні будні вирішила обміняти 
на заняття творчістю. 

- Я зацікавилась валянням понад 6 ро-
ків тому, - розповідає Ірина. -  Познайоми-
ла мене з цим рукоділлям моя тітонька, 
мамина сестра. Вона навчила виготовля-
ти квіти і показала основи роботи зі спе-
ціальною валяльною голкою. Спершу я 
виготовляла квіточки і маленькі сувеніри 
для себе і близьких людей. Потім навчи-
лася робити ніжних фей і лялечок-бро-
шок. Валянням захопилася і моя мама. 
Вона навчила мене робити одяг і сумочки. 
Відтоді валяння захопило мене ще більше. 

Якось жінка  побачила в Інтернеті 
дуже цікаві рюкзаки у формі котів. Була 
вражена, наскільки вони красиві й оригі-
нальні. 

- Дуже захотілося навчитися робити 
такі ж, тому поїхала на майстер-клас до 
майстрині Марини Бескоровайної, яка їх 
придумала, - каже  рукодільниця. -  Робота 
виявилася дуже цікавою. Найважче  - це 
створити гарні очі, адже від них залежить 

весь образ майбутнього котика. Робота 
над такими рюкзаком виявилася захопли-
вою і надихаючою, тому крім котиків, я 
зробила ще рюкзак у вигляді єнота. Зараз 
працюю над рюкзаком-динозавром. Люди 
звертають увагу на такий аксесуар, при 
можливості просять дозволу торкнутися 
його чи сфотографувати. 

Ірина має багато творчих планів. Зо-
крема, мріє створити колекцію одягу з 
вовни у різних техніках. Майстриня  по-
стійно працює над собою, черпає натхнен-
ня у всьому, що її оточує. 

- Це і природа, і мистецтво, також робо-
ти інших митців (і не обов'язково валяні), 
- зізнається Ірина. – Дуже часто рідні  "під-
кидають" цікаві ідеї. Маленький синочок 
Олександр надихає на експерименти. Зав-
дяки своєму захопленню я познайомилася 
з новими неординарними людьми. Також 
я завжди можу потішити близьких, робля-
чи власноруч їм особливі подарунки.

 Сьогодні вироби Ірини є в багатьох 
країнах світу. 

- Найчастіше замовляють іграшки та 
речі для себе, для дітей чи на подарун-
ки, - каже тернополянка. - Одне з перших 
платтячок дитячих "поїхало" в Німеччину. 
Сувенірні феї, маленькі лялечки для дитя-
чого ліжечка, дитяче плаття вирушили у 
США та Англію. 

Валяння з вовни – справа, що потребує 
багато зусиль і наполегливості. На виго-

товлення спідниці чи кофтинки потрібно 
витратити, залежно від складності ро-
боти,  2-3 дні, а деколи навіть більше, на 
рюкзак - 5-6 днів. 

- Речі з вовни дуже красиві та оригі-
нальні. Вони приємні на дотик, бо для 
одягу використовується м'яка мериносо-
ва вовна, - додає Ірина. -  Ходити в таких 
речах комфортно, бо матеріал "дихає". До-
гляд не складний. Найважливіше - прати 
вручну, аби речі не зменшилися в розмі-
рі. Для сумок чи взуття використовуємо 
грубшу вовну, тому якщо такі речі забруд-
нюються, то достатньо просто підсушити 
і обтрусити чи обтерти щіточкою. 

Ірина Веприк мріє навчати дітей і до-
рослих мистецтву валяння і щиро реко-
мендує людям, які люблять творчість і 
рукоділля, спробувати цю справу. Жінка 
переконана, це приносить позитивні емо-
ції та гармонію, а речі з вовни прикраша-
ють наші будні яскравими барвами і те-
плом. 

Аня КЛАПОУШКО.

Звичайно, перед тими, хто 
обирає майбутній фах, поста-
ють різні запитання: який за-
клад вищої освіти обрати, яка 
спеціальність подобається? Тер-
нопільський національний пе-
дагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка – прекрас-
ний вибір, який зробили багато 
студентів. Тут можна обрати пе-
дагогічні та непедагогічні спеці-
альності, а різноманіття напрямів 
дає можливість кожному знайти 
фах до душі: 10 факультетів, біль-
ше 50-и спеціальностей.

При ТНПУ імені В. Гнатюка 
функціонує кафедра соціальної 
педагогіки і соціальної роботи. 
Вона була створена як підрозділ 
психолого-педагогічного фа-
культету у серпні 2000 року для 
професійної підготовки фахівців 
різних рівнів кваліфікації. Це ба-
калавр, магістр, доктор філософії. 

Формування новітніх перспек-
тивних наукових і прикладних 
компетентностей забезпечує 
можливість для працевлашту-
вання та трудової мобільності 
випускників на вітчизняному та 
міжнародному ринках праці. 

Кафедра гарантує студентам: 

високий рівень професійної підго-
товки; створення необхідних умов 
для розкриття своїх здібностей і 
талантів (участь в науково-дослід-
них роботах, студентських науко-
вих проблемних групах, наукових 
і науково-практичних конферен-
ціях, всеукраїнських конкурсах, 

олімпіадах, виховних та культур-
но-розважальних заходах); вико-
нання програм дисциплін і прак-
тик, відповідно до навчальних 
планів за кожним напрямом підго-
товки та спеціальності.

Професорсько-викладацький 
склад кафедри соціальної пе-

дагогіки і соціальної роботи за-
безпечує високий рівень теоре-
тичної, прикладної і практичної 
підготовки фахівців за спеціаль-
ностями: «Соціальна робота», 
«Менеджмент соціокультурної 
діяльності», «Спеціальна освіта», 
«Інклюзивна освіта». При кафедрі 
функціонує аспірантура зі спеці-
альності 231 «Соціальна робота».

Робота зі студентами орієнто-
вана на їхній професійний і особи-
стісний розвиток як фахівців, що 
мають володіти значним обсягом 
знань, умінь і навичок у поєднан-
ні з відповідними особистісними 
якостями та здатністю до твор-
чого, нестандартного вирішення 
проблем клієнта; проводити нау-
ково-дослідну діяльність. 

Ольга ГЛАВАЦЬКА, 
канд. пед. наук, доцент.
Галина ОЛІЙНИК, канд. 

пед. наук, викладач.

КУÄÈ Ï²ÒÈ Â×ÈÒÈÑß: яê у Òернополі 
стати ôахівцем у соціальній сôері

Серед великої кількості професій на ринку праці найголовнішим завданням кожної людини 
є знайти саме свою, удосконалюватися в ній та бути щасливим у своєму виборі. 

Професорсько-викладацький склад кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи.

Ðå÷³, ñïîâíåí³ òåïëà é ëþáîâ³
Òернополянêа створюº ніæних 

ôей та оригінальних звірят з вовни
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Литва хоче запровадити 
День агресії СРСР проти Європи 

До списку пам’ятних днів литовські 
депутати пропонують вписати 17 ве-
ресня - День агресії СРСР проти Європи, 
повідомляє Delfi. Політики вважають, що 
це спонукає суспільство звернути увагу 
на суперечливу історичну розповідь про 
позитивну роль СРСР і його перемогу у 
Другій світовій війні та буде виховувати 
історичну самосвідомість громадян кра-
їни. «Литва повинна бути зацікавлена в 
тому, що при оцінці війни треба охоплю-
вати всю її історію та конкретно всі кра-
їни, відповідальні за військові злочини 
воєнних і післявоєнних років… 17 вересня 
вибрали тому, що в цей день, у 1939 році, 
СРСР увійшов до Польщі, на яку напали 
нацисти, ставши на бік Адольфа Гітлера і 
підтвердивши наявність таємної змови з 
фашистською Німеччиною, про яку замов-
чувалося», - наголосили автори проєкту. І 
зазначили: взятися за проєкт спонукали й 
інформаційні атаки Росії проти Литви й ін-
ших країн Східної та Центральної Європи.
Єврокомісія радить подовжити 

заборону на в’їзд до ЄС
Єврокомісія рекомендувала країнам 

Шенгену подовжити тимчасові обме-
ження на подорожі до ЄС з третіх кра-
їн до 15 червня. Причиною є пандемія 
COVID-19, пише Німецька хвиля. Раніше 
Єврокомісія рекомендувала починати від-
криття з внутрішніх кордонів, і лише зго-
дом переходити до зовнішніх. Ця порада 
залишається чинною, зазначили у Брюссе-
лі. «Обмеження на вільне пересування та 
контроль на внутрішніх кордонах слід зні-
мати поступово, перш ніж ми зможемо ска-
сувати обмеження на зовнішніх кордонах 
і гарантуємо в’їзд до Євросоюзу для тих, 
хто не є резидентами ЄС, і для подорожей, 
які не є необхідними», - заявила єврокомі-
сарка з внутрішніх справ Ільва Йоханссон. 
Ця рекомендація адресована 30 країнам. 
Ідеться про членів Шенгензони та чоти-
ри асоційовані країни: Ісландію, Ліхтенш-
тейн, Норвегію та Швейцарію.

Пандемія породила 
«цунами ненависті» серед людей

Через пандемію коронавірусу в світі 
серйозно зросла ксенофобія та подібні 
їй настрої. Часто мігрантів і біженців зви-
нувачують у поширенні коронавірусу. Про 
це заявив Генсек ООН Антоніу Гутерріш, 
передає Associated Press. Після звинува-
чень їм відмовляють у медичній допомо-
зі. «На вулицях та в інтернеті - зростання 
настроїв проти іноземців, поширюються 
антисемітські теорії змов, і сталися напади 
на мусульман, пов’язані з Covid-19», - за-
явив Гутерріш. За його словами, у світі від-
значається «цунамі ненависті та ксенофо-
бії, пошуків цапа-відбувайла і залякувань. 
Журналістів, інформаторів, медиків, гу-
манітарних працівників і захисників прав 
людини обирають мішенями лише за те, 
що вони виконують свою роботу».

США хочуть ввести нові 
імміграційні обмеження

Адміністрація президента США До-
нальда Трампа обговорює можливість 
продовження дії указу про часткову за-
борону імміграції і внести в нього до-
даткові обмеження на в’їзд. Новий указ 
може бути підписаний вже в травні. Мо-
жуть запровадити заборону на видачу ро-
бочої візи H1-B для висококваліфікованих 
іноземних фахівців; візи H2-B для тимчасо-
вих працівників, які не задіяні в сільському 
господарстві; студентських віз із правом 
роботи. Дія цих обмежень може тривати 
кілька місяців або навіть років. За словами 
джерел The Wall Street Journal, адміністра-
ція керується тим, що цей крок отримає 

широку підтримку в суспільстві на тлі по-
ширення Covid-19. 22 квітня Трамп під-
писав указ про 60-денну заборону на іммі-
грацію в країну для низки категорій через 
негативні економічні наслідки коронаві-
русу. Він заявив, що документ не буде зачі-
пати тих, хто тимчасово прибуває в США і 
працівників фермерських господарств.

Чехія в безпеці завдяки 
членству у НАТО та євроструктурах

Чехія вдячна союзним військам за 
визволення від фашизму, але в пово-
єнний період здобула безпеку лише за-
вдяки членству у НАТО та європейських 
структурах. Про це заявив прем’єр-міністр 
Чехії Андрей Бабіш, повідомляє Lidovky. 
«Ситуація у світі не є доброю, світові дер-
жави не можуть домовитись. Рада Безпеки 
ООН зазнає невдач… Чехія в безпеці за-
вдяки своєму членству в НАТО та європей-
ських структурах», - сказав Бабіш.

Росія виставила рахунок 
Італії за гуманітарну допомогу

Росія виставила вимоги до Італії піс-
ля передачі гуманітарної допомоги у 
зв’язку з поширенням коронавірусної 
інфекції в країні. Експерти вважають, що 
Москва вдалася до прямого шантажу. Як 
повідомив президент Комісії у закордон-
них справах Сенату Італії Віто Петрочеллі, 
він отримав офіційного листа з російської 
Держдуми про те, що Італія повинна на-
тиснути на Брюссель, пише НВ. Автор 
листа - Леонід Слуцький, голова комітету 
Держдуми Федерального Зібрання РФ з 
міжнародних справ. Він закликає зняти ан-
тиросійські санкції у зв’язку з поставками 
так званої гуманітарної допомоги для бо-
ротьби з Covid-19. Тобто, російський полі-
тик просить представника партії «Рух п’яти 
зірок», яка входить в парламентську коалі-
цію, натиснути на Брюссель з метою зняття 
санкцій проти РФ. «Нарешті Москва виста-
вила рахунок», - йдеться в повідомленні.

У Нідерландах почали будувати 
багатоповерхівки на воді

У Роттердамі (Нідерланди) до кінця 
2020 року з’явиться перший плавучий 
житловий квартал Nassauhaven непо-
далік центру міста на річці Ньїве-Маас. 

18 багатоквартирних будинків у ньо-
му розташовані на понтонах, щодня вони 
будуть підніматися й опускатися разом із 
припливом на висоту 1,5-2 м. Будинки у но-
вому кварталі будуть обладнані сонячни-
ми батареями й автономними системами 
опалення, які працюють на біомасі, пише 
Закон і Бізнес. Шість плавучих будинків 
уже зведені, й протягом місяця мешкан-
ці почнуть в’їжджати в нові квартири. До 
речі, у 1895 році Жуль Верн написав роман 
про плавучий острів для мільйонерів, що 
мандрував у Тихому океані.

Московії загрожують 
масові голодні бунти

Через падіння рівня життя в се-
редині цього літа росіяни почнуть ви-
ходити на масові протести. «Я гадаю, 
що терпіння у суспільства вистачить 
ще на два місяці. Це абсолютно точно. А 
тоді люди почнуть усвідомлювати, що 
це - межа. Російське терпіння - дуже важ-
ливий фактор», - зазначив керівник «Ле-
вада-центру» Лев Гудков в інтерв’ю «Біз-
нес-онлайн». За його словами, росіяни 
виступатимуть проти карантинних захо-
дів, вимагатимуть фінансової підтримки 
від держави та більшої економічної стабіль-
ності загалом. Соціолог наголосив, що не-
вдоволення росіян карантинними захода-
ми збільшується, оскільки вони втрачають 
роботу та стикнулися зі скороченням зарплат,  
а  70% населення РФ вза-
галі не має заощаджень 
на випадок кризи.

Україна - серед найсильніших 
військових держав світу

Через збройну агресію Росії Україна 
таки змогла сформувати військо. З кож-
ним роком Збройні Сили лише розвивають-
ся. Причина розвитку, звичайно, болюча, але 
тепер є гідні захисники. Відповідні дані опри-
люднено на сайті Global Firepower. Україна у 
рейтингу найсильніших військових держав 
світу тепер посідає 27 сходинку із 138 країн. У 
Європі українська армія - на 9 місці з 50 країн. 
Очолюють рейтинг США. Далі йдуть Росія та 
Китай. Утім, військовий потенціал України 
значно вищий, адже при розрахунках не бра-
ли до уваги бойовий досвід армій.

Які важливі продукти 
можуть подорожчати

Україну в 2020 році очікує неврожай 
та підвищення цін на хліб і картоплю. 
Такий прогноз дав член Економічного 
дискусійного клубу Олег Пендзин, пише 
Оглядач. «Ми будемо мати спекотне і по-
сушливе літо. За попередніми оцінками, 
урожай зернових буде на 18% нижчим, ніж 
торік, - приблизно 60 млн. тонн. Хліб по-
дорожчає у зв’язку з підвищенням цін на 
зерно», - зазначив експерт. На врожай ово-
чів, особливо картоплі, вплинув карантин. 
«Ми не посадили овочі борщового набору. 
98% картоплі в країні виробляють самі 
українці. Але якщо сільські жителі змогли 
посадити свої городи, то городяни не змо-
гли дістатися до своїх дач через карантин 
і відсутність транспорту. Тому в цьому році 
картоплі буде менше, а ціна на неї зросте», 
- заявив економіст. На його думку, загалом 
вартість продуктів збільшиться на 10-15%. 
Але це поки попередні оцінки. Через важкі 
погодні умови та карантин багато країн не 
встигли повністю все посіяти. Тож ціна на 
продовольство піде вгору.

Улюблені купюри 
фальшивомонетчиків 

Торік з обігу Нацбанк вилучив майже 
8,8 тисяч штук підроблених банкнот на-
цвалюти на суму 3,3 млн. грн. (у 2018 році 
- майже 7,4 тисячі штук на суму 2,1 млн). 
Про це йдеться у річному звіті НБУ. Значно 
зросла кількість підробок 500-гривневих 
купюр старого зразка. Вони склали 65% від 
загальної кількості підроблених банкнот, 
вилучених з обігу. А зменшилось фальши-
вих грошей таких номіналів: 200, 100, 50 
та 20 гривень. Банкноти номіналами 1, 2, 5, 
10, 20 гривень - неходові й становили лише 
1% серед підробок. Щодо вилучених з обігу 
підробок в інвалюті, тут у «лідерах» дола-
ри США (75% від загальної кількості); євро 
(23%); російські рублі та англійські фун-
ти стерлінгів (2%). Найпопулярнішими у 
фальшивомонетчиків були: 100 доларів; 50 
та 500 євро; 5000 і 1000 російських рублів.

Євросоюз не скасує 
безвіз через пандемію

Безвізовий режим України з ЄС 
та іншими країнами через пандемію 
COVID-19 скасовувати не будуть. Про це 
заявив заступник керівника Офісу пре-
зидента Ігор Жовква, передає пресслужба 
ОПУ. За його словами, держави лише по-
ступово відкриватимуть свої кордони для 
іноземців. На думку Жовкви події останніх 
місяців продемонстрували, як пандемія 
може змусити весь світ у найкоротший тер-
мін закрити кордони, а відкрити їх швидко 
не вдасться. «Це має спонукати світових 

гравців запровадити зміни в системі між-
народних відносин, щоб унеможливити за-
криття кордонів, якщо станеться наступна 
пандемія… Потрібно щось робити. Інакше 
щоразу ми будемо заручниками таких пан-
демій», - сказав він.

Гроші для партій: 
хто скільки отримав

У НАЗК перерахували політичним 
партіям кошти, виділені з держбюджету 
на фінансування їхньої статутної діяль-
ності. Про це повідомила пресслужба На-
цагентства з питань запобігання корупції 
у фейсбук. Державне фінансування в дру-
гому кварталі цього року отримали п’ять 
парламентських партій: «Слуга народу» 
- 35,14 мільйонів; «Опозиційна платформа 
- За життя» - 10,63 мільйони; ВО «Батьків-
щина» - 6,67 мільйонів, «Європейська Солі-
дарність» - 6,6 мільйонів гривень; «Голос» 
- 4,74 мільйони.  

Із Польщі повернулося 
до 15% заробітчан і більшість 

вже хочуть назад
Через пандемію коронавірусу до 

України з Польщі повернулося приблиз-
но 15% заробітчан. Вони готуються по-
вертатися назад на заробітки та чекають, 
коли відкриють кордони. Про це в інтерв’ю 
Українському радіо розповів посол Польщі 
в Україні Бартош Ціхоцкі. За його слова-
ми, паспорти з візами надсилають заро-
бітчанам поштою. «У нас в Польщі зараз 
приблизно мільйон громадян України, 
які не повернулися і працюють чи навча-
ються там. А майже 10-15%, це - близько 
180 тисяч осіб - повернулися. Зараз багато 
українців звертається з питанням щодо 
повернення до Польщі й ми вирішили об-
меженим шляхом, але відкрити візові про-
цедури», - сказав Ціхоцкі. 

На всіх безробітних 
не вистачить коштів?

В Україні може не вистачити на всі 
виплати грошей Фонду з безробіття. 
Причина - в зниженні надходжень від ЄСВ 
і можливе зростання чисельності непра-
цюючих громадян. Про це йдеться в пові-
домленні Telegram-каналу Центру аналізу 
суспільних фінансів і публічного управлін-
ня Київської школи економіки. Зазначаєть-
ся, що вирішити це питання не допоможуть 
навіть 6 млрд. грн., які Кабмін у квітні виді-
лив Фонду на покриття додаткових витрат, 
пов’язаних зі зростанням безробіття через 
карантин. 

Скільки українців загинули 
в пожежах: шокуючі дані

Із початку 2020 року в Україні під 
час пожеж загинули 742 людини. Серед 
основних причин, які призводять до тра-
гедій, рятувальники називають: свідоме 
нехтування правилами пожежної безпеки; 
необережне поводження з вогнем; паління 
в ліжку; залишені без нагляду сірники та 
запальнички у місцях, що легко доступні 
для дітей, повідомляє пресслужба ДСНС 
України.

В інтернатах навчаються 
понад 96 тисяч дітей

В Україні в інтернатних закладах 
освіти навчаються 96318 дітей, майже 
третина з них здобуває освіту в спецза-
кладах для сиріт та дітей з особливи-
ми потребами. Про це УНН повідомили 
у Міністерстві освіти і науки у відповідь 
на запит. У 2019-2020 навчальному році у 
системі освіти функціонують 546 закладів 
освіти, в структурі яких є інтернати. Зокре-
ма, у спеціальних закладах загальної серед-
ньої освіти для дітей з особливими освіт-
німи потребами та школах-інтернатах для 
дітей сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, навчається 33774 дітей, 
із них 1975 - дошкільного віку; в дитячих 
будинках - 1238 дітей; у загальноосвітніх 
школах-інтернатах - 61306, з них 628 - діти 
дошкільного віку. 

Україна Світ

Новини nday.te.ua
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На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: вихователька Лановецького міського КЗДО «Берізка» 
Оксана Лахманюк з дітками. Малята також з нетерпінням чекають закінчення карантину, 

щоб можна було зустрітися з улюбленою вихователькою та друзями знову.

Струни серця

гніздечкоСімейне

ДИТИНСТВО – 
це чарівна мить,

Там завжди сонячно 
і світло,

Немов якийсь 
казковий світ

Стежками 
стелиться до ніг…

* * * * *
Хоч на хвилинку б Маму повернути,
Все те сказати, що не встиг сказати,
І як раніше ніжно обійняти,
І гладити, і руки цілувати…

І розказати, як її бракує,
За все прощення в неї попросити…
Сидіти поряд, рук не відпускати,
Про все, про все із нею говорити…

Бо ж знаю я, що Мама вже ніколи
Ввійти не зможе у мою хатину,
Не поцілує ніжно, як раніше,
І не спитає: «Як там справи, сину?»

За час, коли тебе немає,
Я дуже добре все збагнув:
Для мене ти була Матуся,
Чи сином я для тебе був?

Моя Матусю, мила, рідна,
У пам’яті хороші лиш думки
І біль, що з часом не вщухає,
І вишиті барвисті рушники…

Сумую, Мамо, сильно за тобою,
Сумую так, що й важко це збагнути,
Як хочеться, щоб ти була зі мною,
Та ні, не можна час назад вернути.

Моя Матусю, мила і рідненька…
Як втрати біль мені свою сховати?..
За те, що ти була в моїм житті
Я хочу Богу «дякую» сказати!

* * * * *
Мама мені вірша вишивала,
Хрестиком до хрестика – рядки,
Хоч Матусі вже давно не стало
Та висять у хаті рушники.
Мама мені долю вишивала,
Квітами встеляючи сувій,
Тут калина й ружа розквітала,
Звідси шлях в життя почався мій.
І висять у хаті рушники,
Видно час їх теж не шкодував
Та й мені добавились роки,
Я давно вже сивочолим став.
Може й я помилок допускався,
Ти за все, Матусенько, прости.
Хрестик Твій на рушнику зостався,
А в житті – нові й нові хрести.

Василь ГЛЕМБА.

* * * * *
Сіялося жито,  стелились дороги,
Мамина молитва вела до порогу,
Зоряним привітом, помахом голубки
Мамині світанки зігрівали руки.

Знов весну принесла на крилі лелека,
Пісню із дитинства чути ще здалека.
Сивину вплітали тумани у коси,
Світлом твого слова сріблилися роси.

Вже і мої руки сина обіймають,
Вже й мої молитви до Бога злітають…
Мамина сорочка й досі зігріває,
Мамина усмішка у маках витає…

Неля ДРИБОТІЙ.

Надворі травень квітне 
зеленим розмаєм.  
А у моїй душі поселився 

смуток. Не можу зрозуміти: 
чому я тебе ще сильніше 
люблю, коли знаю, що ти вже 
не мій?

 Усе закінчилося так швидко. Той 
день, коли ми з тобою розлучилися, 
досі ранить мою душу. Я знаю, це моя 
вина, що ми – не разом. Ми тепер з то-
бою лише друзі. 

Безсонними ночами до мене при-
ходять спогади. Приходиш усміхнений 
ти. Дивишся ніжними теплими очима, 
немов хочеш щось сказати. Потім зни-
каєш. Я згадую собі ті зустрічі, ті най-
щасливіші у моєму житті дні і не вірю, 
що це у минулому. Ти – найрідніший і 
найдорожчий. Ти – моє щастя і радість.

 Я щаслива, коли ти є, і сумую, коли 
тебе немає. Скільки незабутніх хви-
лин я пережила, коли поруч був ти. Із 
сумом згадую твій перший поцілунок, 
твої ніжні руки, лагідні слова. Пробач, 
що не можу тебе забути. Якби ж ти 
тільки знав, як я мрію про дотик твоїх 
губ, про ніжний погляд, яким ти можеш 
сказати, що лише мене одну кохаєш. Не 
можу змиритися з тим, що належиш 
тепер іншій. Я вже не плачу, але у мо-
єму серці залишила слід темна печаль, 
яка щоразу нагадує про тебе. 

«Як же тебе забути?» - запитую себе 
і не знаходжу відповіді. 

Марічка В.  
Борщівський район.

Етюд

Пробач, 
що не можу 

забути

Що б не робила, 
чи то в хаті, чи 
на господарці, 

повертає свій погляд туди, 
де закінчується межа 
між її і обійстям Ганни, 
де виросла і білопінно 
зацвіла вишенька. 

Ніхто її там не садив, тому 
ні Марта, ні Ганна не розуміли, 
звідки взялося це деревце. Хоча… 
Жевріє у душі Марти страшна здо-
гадка: ця вишенька – не інакше, як 
якийсь знак, посланий їй згори, 
пересторога – покаятися за свій 
гріх, відкритися нарешті Господу. 
І Ганні…

Марта з Ганною дружили ще з 
дитинства, бо ж були однолітками, 
жили по-сусідству. Їх матері теж 
були нерозлучними подругами, 
тому жили, як одна сім’я, допо-
магали одна одній і на городі, і по 
господарству, залишали доньок, 
коли треба було відлучитися з 
дому. Мартусю з Ганнусею нази-
вали нерозлийводою. До пізнього 
вечора вони бували разом. Шили 
лялькам одяганки, малювали, під-
мітали подвір’я на обох обійстях, 
гралися у хованки. Одного разу 
Ганя вирішила сховатися на дере-
во, що росло біля криниці. Гілляка 
обламалася, і дівчинка впала на 
дашок криниці, сильно травмував-
ши ніжку. На крик дитини вибігла 
перелякана мати. 

Ганнусю доставили до лікар-
ні, де її прооперували. Лікування 
було тривалим, але невтішним – 
одна ніжка стала коротша. Серце 
матері краялося за дитиною, яка 
виростала справжньою красунею: 
великі карі очі під щіточкою гус-
тих довгих вій, лляне кучеряве во-
лоссячко, а от ніжка… Ганнусі при-
значили групу інвалідності, однак 
хвороба не заважала дівчинці 
вчитися на «відмінно», бути акти-
вісткою у школі. Мала чудове со-
прано, тому брала участь у найріз-
номанітніших конкурсах, звідки 
поверталася з почесним першим 
місцем. Скрізь і всюди була з нею 
Марта. Допоки вони подоросліша-
ли, і Марта уже з іншими дівчата-
ми стала ходити до клубу на танці, 
бо Ганя навідріз відмовлялася іти 
разом з нею. Її нога… Марта роз-
раджувала подругу, мовляв, тепер 
у моді повільні танці, які будуть їй 
під силу, але переконати Ганну не 
вдавалося…

Ганя заочно закінчила бухгал-
терський факультет, стала працю-
вати у сільській раді, а Марта, яка 
була неохоча до науки, далі вчи-
тися не забажала. Влаштувалася 
на роботу нянечкою у дитсадок, 
вийшла заміж за вродливого хлоп-
ця Степана, який працював там 
завгоспом. Ганя раділа за подругу, 
однак з часом у ній часто стало 

боротися друге «я»: чому Степан, 
який давно приглянувся їй, не став 
її, Ганни, долею? Потім картала 
себе за такі думки. Їй слід змири-
тися. Сімейне щастя – не для неї, бо 
кому потрібна каліка. Яка свекруха 
захоче таку невістку?

Після смерті батьків Ганна 
збагнула – нічого страшнішого в 
житті нема від самотності. 

- А ти – не соромся. Заходь до 
нас, як колись. Степан не буде про-
ти. Він дуже добрий у мене, - якось 
мовила Марта. 

Ганна знову зачастила до сусід-
ки. Їй хотілося бачити Степана, ми-
луватися його вродою, спритними 
рухами. Марта не була проти, якщо 
Ганні треба було щось допомогти. 
Сама відправляла чоловіка до неї. 
На обійсті ж завжди потрібна чо-
ловіча рука.

Якось у Марти раптово взявся 
жар. Усю ніч трясло, як у пропас-
ниці. На ранок Степан викликав 
«швидку», і Марту відвезли у ста-
ціонар, де діагностували запален-
ня легень. 

Степан повернувся з райцен-
тру понурий. Зайшов до Ганни. 

- Це ті кляті мішки усе нароби-
ли, коли на річку прати їх понесла. 
Просив, благав – надворі криниця, 
підливатиму теплу воду – пери, 
скільки хочеш. Не послухала. Ні, на 
річці їй ліпше. А надворі ж холодно, 
вранці вже приморозки видзво-
нюють, - мовив крізь сльози. 

Ганні вмить занило біля серця, 
вона ніколи не бачила, як плачуть 
чоловіки. Вона витерла рушником 
мокре Степанове обличчя і неспо-
дівано для себе самої – поцілувала 
кучеряву голову.

- Усе буде добре, Степанку, - ла-
гідно мовила і враз стрепенулася: як 
вона могла поцілувати чужого чоло-
віка? 

- Вибач, Степанку, я не хотіла... Ві-
рніше, хотіла, бо жаль тебе, розумієш? 

Степан не відповів, зірвався зі 
стільця і, вхопивши голову Гані у 
свої долоні, вп’явся губами у її уста.

Доки Марта була у лікарні, Сте-
пан щовечора спішив до Ганни. 
Його вабила ця миловидна, краси-
ва жінка, і він ніяк не міг збагнути, 
чому вона так і не вийшла заміж. Її 
каліцтво не заважало їй тримати 
невеличку господарку, поратися 
на городі й у квітнику. Одного дня 
у Степановій голові блискавкою 
спалахнула думка, якої злякався 
сам: уже десять літ минуло, як він 
одружився з Мартою, а вона так 
і не народила йому дитину, тож 
може Ганя погодиться втішити 
його нащадком?

Ганна не чекала такої пропози-
ції. Розплакалася, віднікувалася, але 
не змогла відірвати від себе його те-
плі руки, які понесли її, мов пір’їнку, 
на білосніжне ложе… Коли збагнула, 
що вагітна, не знала, що має чинити. 

- Народжуй, а я поїду на заро-
бітки, в Крим, на будову, колись 
вже побував там. Зароблю грошей 
і заберу тебе з дитиною до себе. 
Марті нічого казати не будемо, 
вона ще надто слабка, - сказав Сте-
пан, зрадівши гарній новині.

Марта не хотіла відпускати чо-
ловіка на заробітки.

- Не одну ж тебе залишаю, Ганя 
поруч. Вона ні в чому тобі не відмо-
вить, - Степан був категоричним.

Марта погідливо кивала голо-
вою, а сама заливалася слізьми. 
Коли вагітність Гані стала поміт-
ною, здогадка лезом запекла Мар-
ті по серцю:

- Скажи, це – Степан?
Ганна заперечила, вигадувала 

про якийсь роман на роботі, але 
Марта відчувала: Ганна каже не-
правду.

Ганя ж часто отримувала листи 
від Степана. За мовчання щедро пла-
тила листоноші. Він писав, що думає 
лише про неї і їх маля, що дуже щас-
ливий, бо тепер має для кого жити. 
Ще трішки – і він забере її.

Та одного дня листоноша об-
минула її дім і, сумно глянувши на 
Ганну, що саме поралася на квіт-
нику, зайшла на подвір’я Марти. 
За мить істеричний крик Марти 
розлетівся селом, розпинав небо, 
розривав душу: телеграма, яку 
принесла листоноша, сповістила 
страшну новину: Степан втопився 
у морі, і тіло його знайти не вда-
лося. Мов божевільна, прибігла до 
Ганни Марта, стала розціловувати 
Ганну, котра теж ніби закам’яніла. 

- Нашого Степана більше нема! 
Чуєш, Ганю? Найстрашніше те, що 
навіть могилки його не буде, - без-
утішно ридала Марта. 

Ганна не хотіла вірити, що Сте-
пана більше нема. Може, Степан 
навмисне щось придумав, і скоро їй 
надійде лист від нього, в якому він 
напише, де і коли зустрічатиме її. 

Одного ранку після виснажли-
вої безсонної ночі Ганна не могла 
встати з ліжка. Ноги були наче 
ватяні. Сильний біль вогнем розпі-
кав її всередині. Марта викликала 
«швидку», коли почула крик сусід-
ки. Дівчинка народилася мертвою. 
І Ганна, яку ще залишили у лікарні, 
попросила Марту похоронити її 
дитя.

- Ти була права. Це Степанова 
донька. Але нема нам кого тепер 
ділити. Правда, Мартусю? - ридала 
Ганна.

Он як! У той час, коли Марта 
перебувала між життям і смертю, 
Ганна кохалася з її чоловіком! Тим, 
кого вона безмежно кохала, і до-
нині гірко оплакує. Десь у глибині 
душі в Марти з’явилася злість, не-
нависть до цієї дитинки. Не буде 
у неї могилки! Нема її у Степана, 
то і в неї – не буде. І вона похова-
ла тільце наприкінці межі, між її і 

Ганни обійстям, де ніхто нічого не 
садив. Той шмат землі просто пус-
тував, зарісши травою. 

Ганні ж сказала, що в горі за-
була, де поховала дитя. Не може 
оговтатись від тяжкої втрати. Хо-
дить, як у тумані, геть усе з голови 
вилітає, на кожному кроці бачить 
Степана.

Ганна щодня ходила на кладо-
вище шукати горбик свіжої землі. 
Якось повернулася в сльозах:

- Я знайшла могилку донечки. 
Уже хрест замовила. Квіточок на-
саджу. 

Марта мало не зомліла від по-
чутого, стала разом з Ганною ходи-
ти на кладовище.

Так збігло уже багато років. Чи 
покоїться хтось у тій могилці, яку 
Ганна доглядає, Марта не знала, 
ніхто, окрім них, туди не приходив. 
А от цьогоріч на тому місці, де по-
ховала колись дитинку Гані, ви-
росла вишенька. І знову нагадала 
Марті про її гріх. Може саме через 
цей гріх Марта так і не спізнала 
більше сімейного щастя? До Ганни 
ж пристав кілька років тому один 
удівець. Допомагає їй у всьому, 
разом до церкви ходять, донька 
його з онуками до них навідується. 
Шанобливо ставиться до неї, по-
дарунки привозить. Ганна й собі 
сумку з домашніми продуктами їй 
приготує. Усе, як у гарній родині.

- Ти чула, Марто, про той кля-
тий вірус, що покотився світом, 
косить людей, мов траву? Люди 
грішні стали, Господа не бояться. І 
це – кара небесна, аби люди покая-
лися, - недавно сказала Ганна.

І цими словами розрізала Мар-
ту на шматки. А нині уже зовсім 
прибила до землі, коли принесла 
жменьку дорогих цукерок, які 
донька її чоловіка привезла, і мо-
вила:

- Восени пересадимо ту ви-
шеньку ближче до подвір’я, щоб і 
тобі, і нам ягоди були. 

Зойк вирвався з грудей Марти:
- Не треба! Колись я тобі усе 

розповім. 
- Ти, бува, не захворіла, Марто? 

– не могла нічого збагнути Ганна. 
Змусила лягти її у ліжко.

Марта вбила собі у голову, що 
це – не вишенька, це донечка Сте-
пана і Ганни перекинулася у дерев-
це і вдяглася у білосніжне весільне 
вбрання. Це – таки справді знак від 
Бога, і вона більше відтягувати не 
буде: увечері покличе до себе Ган-
ну і виллє перед нею свою тяжку 
сповідь, цілуватиме руки, аби про-
стила її неспасенний гріх. А поки 
що тихенько встане з ліжка, при-
клякне на коліна і вимолюватиме 
прощення перед образами. Вона 
упевнена: Господь милосердний, і 
він має її почути.

Марія МАЛІЦЬКА. 

Сюжети

Вони зустрілися несподівано, хоча обоє давали собі 
слово не згадувати одне про одного. Але, за примхою долі, 

віч-на-віч опинилися на перехресті неподалік від міста.

Він збирався їхати в село до 
хворої матері. Вона, разом із 
напівсліпою, старезною, як світ, 

але сумирною кішкою Гертрудою, 
намагалася «проголосувати», щоб 
доїхати додому, в місто, бо саме 
поверталася від подруги Олесі. 

Велика любителька тварин на прощання 
таки віддала їй Гертруду, щоправда, з умовою 
завітати до ветеринара і після лікування по-
вернути кицю назад, в надійні Олесині руки. 
Катрі що - одна, у чотирьох стінах вовком вий, 
а так - хоч живий дух в хаті. Погодилась. Поки 
ловили Гертруду, поки Олеся готувала їй щось 
перекусити на дорогу, автобуси давним-дав-
но здійснили всі рейси. Довелося добиратися 
попутками. І тут - треба ж таке! Ця зустріч! 
Катря ж колись, в іншому своєму житті, так 
ненавиділа цю людину …Ненавиділа і коха-
ла водночас. З Іваном вони познайомилися 
на одній зі студентських вечірок. Точніше, 
познайомила їх все та ж невгамовна Олеся, 
яка на цей час примудрилася і вийти заміж, і 
розлучитися, і  ще й «тягнути» на «червоний» 
диплом. Катрі ця перспектива не «світила», 
вчилася вона абияк, лишень сесію не завали-
ти. Однак своє особисте життя вирішила вла-
штовувати після закінчення вишу, хоч Іван 
наполягав на негайному одруженні. Потім, 
після випускного, вони завітали у рагс, скром-
но відмітили свій шлюб у невеликому кафе. 
На той час в Івана хворіла мати, а бабуся, яка 
виховувала Катрю, відмовилася приїхати, 
мотивувавши своє рішення небажанням мо-
золити очі молодим своєю старістю. Даремно 
Катря переконувала її. Бабуся не поступилася 
своїми принципами, а наостанок, благослов-
ляючи, пошепки сказала онуці:

- Не сердься, але, крім того, мені не подо-
бається твій чоловік. Це не той, з яким ти бу-
деш щаслива.

Сказала - і немов напророчила. З перших 
днів подружнього життя їхні стосунки були 
напруженими. Зрештою, так би і мало бути - 
вони занадто різнилися за емоціями і харак-
терами. Іван - спокійний та мовчазний, Ка-
тря ж спалахувала, немов сірник. Тихий Іван 
терпляче чекав, поки дружина трішки заспо-
коїться, тоді обережно наполягав на своєму. 
Вперта Катря переконувала себе, що чоловік 
насправді її не любить, що у нього десь є інша 
- недаремно ж телефон так часто озивається 
вночі, а коли Катря зніме слухавку, брехливо 
мовчить.

- Тиха вода береги рве, - зітхала на всі 
скарги подруги досвідчена Олеся. І пропону-
вала їм виїхати в інше місто. 

Потім Олеся вийшла заміж, і Катря знову 
залишилася без порадниці. А через деякий 
час померла і її бабуся. Невдовзі Іван запро-
понував розлучитися. Спершу вона вагалася, 
вперто ігноруючи благальний погляд чолові-
ка. «Гордіїв вузол» розітнув дзвінок у двері, 
котрий одного вечора пролунав так несподі-
вано і,  чого гріха таїти, так вчасно. На порозі 
стояло молоденьке, симпатичне заплакане 
дівчисько, яке поскаржилось, що батьки ви-
гнали її з дому за інтимний зв’язок з Іваном, а 
вона чекає дитину і не знає, де подітися - ро-
дичів у цьому місті більше нема. Ошелешена 
Катря мовчки вислухала скаргу, а тоді неспо-
дівано для себе запросила малолітню нахабу 
в квартиру, відправила її на кухню, а сама зі-
брала свої речі і подалась у будинок, котрий 
заповіла їй бабуся. Як відреагував Іван на 
несподівану гостю, коли повернувся додому 
з роботи, Катря так і не довідалась. Намага-
лася уникати Івана і його нову дружину. Іноді 

доходили чутки, що та дівчина чомусь пере-
рвала вагітність, а Іван останнім часом хо-
дить, мов хмара, і в пляшку, кажуть, зазирає.

- Ну й нехай, - злостиво думала Катря і 
свій біль ховала у веселих компаніях. А,  по-
вернувшись додому, тихенько схлипувала в 
подушку.

Самотність виявилася пеклом. І ось те-
пер, коли вона встигла відпустити своє ко-
лишнє кохання, доля знову жорстоко насмі-
ялася з неї. Ось він, її суджений, так близько... 
І так далеко, такий недосяжний, мов зірка у 
небі. Між ними відстань лише в декілька кро-
ків, а здавалося - в мільярд світлових років. 
Зрештою, він перший наважився заговорити. 
І ці слова були чомусь для Катрі найкращою 
музикою. А Іван говорив без упину. Казав, 
як важко йому було без неї. І що та дівчина 
обдурила його, бо дитя, яке носила під сер-
цем, виявилося зовсім від іншого чоловіка. І 
що свою тугу даремно намагався заглушити 
алкоголем… Іван, напевно, і далі б скаржився 
на свою долю, якби Катря не перервала по-
тік слів,  затуливши йому губи долонею. У цю 
мить вона пробачила йому все - і свої пережи-
вання, і його зраду. Так вони стояли. Мовчки, 
дивлячись одне одному у вічі під палючим 
сонцем. Через вічність «озвалася» Гертруда. 
Катря зі сміхом познайомила її з Іваном і тут 
же запросила його до себе, додому.

- Перед цим, правда,  нам доведеться по-
їхати з Гертрудою до ветеринара, - лукаво 
додала вона, пригортаючи до себе кішку. - А 
потім негайно передам її Олесі, у мене ж те-
пер є ти.

- Відвеземо її разом, - посміхнувся у відпо-
відь Іван. 

Світлана
ТРУХАНОВА-ДЗУДЗИЛО.

Невигадана історія То не вишенька, 
А НАРЕЧЕНА
Вже котру ніч Марта не може заснути: минуле знову приходить 

до неї у снах, у думках, які вужем перетискають їй горло, не дають 
дихати, стискають за серце. Не розуміла, чому саме тепер те, 

що сталося більше двох десятків літ, точить свіжою раною. 

Віч-на-віч, 
на перехресті
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Футбольний клуб "Нива" створено 
у Підгайцях у 1978 році. За біль-
ше, ніж десять років, команда 

виступала у різноманітних змаганнях 
союзного рангу, завойовуючи призові 
місця та кубки.

 А от свій перший сезон серед ко-
манд-майстрів "Нива" завершила на 
13-у місці. Перший матч у лізі команда 
провела на виїзді у Керчі і поступилася 
місцевому "Океану" з рахунком 3:0. У 
1984 році тоді ще бережанська "Нива" 
вдруге поспіль стала тринадцятою у 
Другій лізі, вигравши втішний турнір за 
13-26 місця.

Покращити свій результат "Ниві" 
вдалося у наступному сезоні, коли ко-
манда переїхала з Бережан до Терно-
поля. Підопічні Михайла Дунця на пер-
шому етапі Другої ліги посіли четверте 
місце, а у підсумку стали сьомими. За 
крок до бронзових медалей "Нива" зу-
пинилася у сезоні 1986 року. У підсумку 
тернопільська команда задовольнила-
ся лише четвертим місцем. У 1987 році 
тернополяни таки здобули нагороди - 
"Нива" стала срібним призером Другої 
ліги. А у Кубку СРСР команда зупинила-
ся лише на стадії 1/16 фіналу, програв-
ши донецькому "Шахтарю".

Перший незалежний чемпіонат Укра-
їни тернопільський колектив по-
чинав у Вищій лізі, так як в останні 

роки СРСР регулярно боровся за найвищі 
місця у другій союзній лізі. Команді Лео-
ніда Колтуна відразу вдалося підтвердити 
реноме, зайнявши четверте місце в групі Б 
з найкращим показником пропущених го-
лів, всього лише 12 за 18 ігор. 

По ходу чемпіонату 1992/1993 
"Ниву" прийняв Леонід Буряк. Але кін-
цевий результат слід визнати невдалим, 
від зони вильоту Тернопіль відокреми-
ло одне очко. Не можна не відзначити 
щільність у турнірній таблиці за умо-
ви, що в ті часи за перемогу давали два 
очки, а не три. П'яте та шістнадцяте міс-
ця розділяли тоді всього лише сім балів! 
У "Ниви" найкращим бомбардиром став 
Олег Мочуляк, а ворота захищав Дмитро 
Тяпушкін, який зіграв згодом сім матчів 
за національну збірну України.

До наступного чемпіонату Буряк 
встиг підготувати боєздатний колек-
тив, який зайняв сьоме місце, що стало 
рекордом клубу в його історії. Згодом ця 
планка буде лише повторена, але не пе-
ревершена. У нападі тієї команди почав 
розкриватися майбутній топ-бомбар-
дир українського футболу Іван Корпо-
най, а Мочуляк знову став найкращим 
голеадором, забивши 14 голів в 33 зу-
стрічах. Дванадцять з тринадцяти пере-
мог тернополяни здобули в тому сезоні 
на своєму полі, ще в п'яти випадках зі-
грали в рідних стінах внічию. Обіграти 
"Ниву" на її стадіоні не зміг ніхто, а такі 
гранди як "Динамо", "Шахтар", "Чорно-

морець", "Дніпро" і "Карпати" були раді 
й нічиїй. Власне, ці клуби і увійшли до 
топ-5 в підсумковій таблиці.

Однак, Леонід Буряк влітку 1994-го 
пішов в одеський "Чорноморець" і 
в першому ж сезоні виграв з ним 

срібні медалі. А ось "Ниву" чекало падін-
ня на 12-е місце і сум’яття, що з'явило-
ся на тренерському містку. У результаті 
клуб прийняв колишній його гравець 
Ігор Яворський. Але сталося це вже по 
ходу сезону, після 11-го туру, так що до-
могтися серйозних результатів шансів 
було небагато. 35-річний фахівець, до 
речі, в 13 іграх ще й виходив на поле, за-
бивши сім голів і розділивши з Михай-
лом Дем'янчуком звання найкращого 
бомбардира колективу. Правда, колега 
зіграв у всіх 34 поєдинках, на відміну 
від граючого тренера. Команді в той час 
не вистачало звичної надійності біля 
своїх воріт. Закінчила сезон "Нива" з 44 
пропущеними голами у 34 матчах. Та й 
свій стадіон перестав бути "фортецею", 
показово, що першим її взяв колишній 
тренер Леонід Буряк з новими підопіч-
ними в сьомому турі (0:2).

Мало чим принципово відрізнявся 
і наступний сезон, знову чотири очки 
гандикапу перед зоною вильоту і не-
гативна різниця забитих/пропущених 
(37-42). Яворський знову виходив на 
поле (шість голів в 15 матчах), але більш 
яскравою вже ставала гра правого край-
нього Сергія Шищенка та братів Капа-
надзе. Перед чемпіонатом 1996/1997 

Шищенко покинув Тернопіль, а брати 
стали особистостями, що визначають 
гру команди. На двох грузинський дует 
забив 13 голів, в більшості матчів з'яв-
ляючись в основі. Яворський все ще 
виходив на поле досить регулярно (12 
ігор), але поступово йшов у тінь, офор-
мивши лише три м'ячі. Після закінчення 
сезону наставнику виповнилося 38, в 
наступному чемпіонаті він уже вирішив 
цілком зосередитися на тренерських 
функціях і не прогадав.

Чемпіонат 1998/1999 "Нива" закін-
чила на 13-му місці, програвши 
рівно половину матчів. Про бо-

ротьбу за збереження прописки у Вищій 
лізі не йшлося, оскільки був явний аут-
сайдер в особі "Миколаєва" при одному 
місці, що вилітає. Але ось за те, щоб не 
потрапити в стики, довелося серйозно 
боротися з "Прикарпаттям" і донецьким 
"Металургом". Запам'ятався той сезон 
засиллям грузинських легіонерів. До 
вже наявних у складі братів Капанадзе 
додалися шість представників дружньої 
країни. Втім Автанділ з Таріелем і далі 
грали помітну роль, забивши на двох 
майже половину командних голів і став-
ши найкращими бомбардирами "Ниви" 
в тому сезоні.

Сезон 1999/2000 команда почала під 
керівництвом Валерія Богуславського. 
Через намічене скорочення Вищої ліги в 
цей раз місць, що "вилітають", було три. 
"Нива" врятувалася від вильоту тільки 
в останньому турі, обігравши на виїз-
ді "Карпати" (1:0). Як пізніше зазначав 
Ігор Біскуп, не обійшлося тоді без допо-
моги друзів-суперників, в складі яких 
єдиний гол забив у свої ворота захисник 
Іван Палюх. Втім, це лише відтягнуло 
агонію "Ниви", яка в наступному сезоні 
без шансів зайняла останнє місце навіть 
в "урізаному" чемпіонаті з 14 учасників. 
З 26 матчів у 21 тернополяни програли, 
пропустивши 65 голів - набагато більше 
від конкурентів. Слідом за Богуслав-
ським, який подав у відставку після 
восьмого туру, намагалися витягнути 

"Ниву" в статусі головного тренера і 
Яворський, і Біскуп. Але врятувати цей 
"експрес" від падіння було вже по суті 
неможливо.

Не зупинила падіння команди і пер-
ша ліга. Уже в першому сезоні "Нива" ста-
ла безапеляційно останньою - з 13 очка-
ми в активі після 34 турів. Вже зі старту 
другого кола було зрозуміло, що команда 
безнадійно "зливається". Ще два сезони 
колись славний колектив пограв на рівні 
другої ліги в "лайт-режимі", закінчую-
чи в середині таблиці, але в чемпіонаті 
2004/2005 виявився останнім у групі А. 
На той момент система обміну з аматор-
ським футболом вже щосили давала збої, 
так що Тернопіль залишився в профі, а в 
2009-му навіть зміг виграти групу і зно-
ву повернутися до першої ліги. Проте, ще 
один провальний сезон там з усього сі-
мома очками в активі. Під керівництвом 
Яворського в сезоні 2012/2013 "Нива" 
посіла друге місце після "Десни" у другій 
лізі, але відстала від переможця групи на 
десять очок.

А далі, не маючи належної фінансо-
вої підтримки від обласної влади, 
і зовсім не заявилася на наступ-

ний сезон. Місцевий ФК "Тернопіль", під 
кураторством міської ради, перебрав на 
себе максимум уваги і цілковито міг екс-
плуатувати красень-стадіон, реконстру-
йований під Євро-2012.

Згадати про свою "Ниву" тернопіль-
ські вболівальники змогли в 2016-му, 
коли відродження команди збіглося 
із заявкою в аматорський чемпіонат 
України. Протягом двох років клуб брав 
участь у змаганнях аматорів, готуючи 
грунт для відродження на офіційному 
рівні і влітку 2017-го цей момент настав 
- команда пройшла ліцензування для 
заявки в другу лігу. Вище шостого місця 
у двох попередніх сезонах "Нива" не під-
німалася, але під керівництвом Василя 
Малика в поточному чемпіонаті йде на 
першому місці в групі А.

Взимку колектив опинявся перед 
лицем фінансових труднощів, але зусил-
лями приватних інвесторів вдалося все 
ж знайти потрібні кошти для продов-
ження боротьби за повернення колиш-
ньої слави. Поступово повертається на 
трибуни і вболівальник - з показником 
1548 глядачів на домашній матч в се-
редньому "Нива" займає друге місце в 
групі А після хмельницького "Поділля".

Тернопільська "Нива" дотепер за-
лишається 16-ю у зведеній таблиці 
Вищої ліги за всі сезони, - пише «Чем-
піон». Два сьомих місця є її піком. 
Проте, відмінні риси тієї команди 
- непоступливість на власному полі, 
вміння нав'язувати боротьбу авто-
ритетним суперникам і зухвалість 
в атаці залишаться в пам'яті всієї 
футбольної України.

«НИВА» НАШОЇ МОЛОДОСТІ:
погляд крізь роки

Сьогодні тернопільська «Нива», як і всі професійні 
футбольні команди, ще не відновила ігри у Другій лізі. 

Тож є час згадати про славну історію нашого рідного клубу.
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Головною причиною хвороб серця є критичний 
стан судин, які виявляються непрохідними 
для повноцінного кровотоку. Їх закупорка 

призводить до утворення тромбів і далі - до 
інфаркту, причому спадковістю цю недугу 
пояснюють лише частково. 

Експерти радять переглянути свій раціон на користь 
легкозасвоюваних продуктів і страв. Одночасно зводячи до 
мінімуму і навіть виключаючи з меню ті з них, які призво-
дять до підвищення холестерину. 

ДО ТАКИХ ХОЛЕСТЕРИНОВИХ ВОРОГІВ СЕРЦЯ І СУДИН, 
НА ДУМКУ ЛІКАРІВ, НАЛЕЖАТЬ: 

█ фарш з м’яса індички: у 80 грамах індичого фаршу 
міститься 12,5 грамів жиру; 
█ цукор, який додається в їжу і напої: його надмірне 

вживання (понад 100 калорій в день) підвищує у крові 
рівень ліпідів - носіїв нерозчинних жирних кислот; 
█ картопляне пюре: зазвичай містить велику кількість 

олії, молока та сметани, що перетворює його в бомбу з 
насичених жирів;
█ піца: в одному шматку міститься 10 г жирів, 
з них 4,4 грама – насичених;
█ попкорн: у середній порції міститься 60 грамів 
насичених жирів і 1 200 калорій. 

СКЛАД І КАЛОРІЙНІСТЬ 
Фініки складаються на дві 

третини з вуглеводів, в них май-
же немає води, 2,5% складають 
жири та близько 2% у складі 
фініків займають цінні білки. 
Вітамінно-мінеральний склад 
плодів фінікової пальми також ба-
гатий, в них містяться вітаміни А, В (В1, В2, 
В6), С, Е, К, мінерали: калій, кальцій, натрій, фос-
фор, марганець, мідь, селен, цинк, залізо, а також 
пектини та харчові волокна. У 100 грамах фініків 
міститься в середньому 282 ккал. 

ЗАРАДИТЬ ВІД РІЗНИХ НЕДУГ
Корисні властивості фініків: допомога мозку 

при значних розумових навантаженнях, зміцнен-
ня імунітету, поліпшення мікрофлори кишківни-
ка і допомога при печії, угамування голоду, ви-
ведення паразитів з організму, усунення анемії, 
стимулювання діяльності серця, виведення мо-
кротиння при кашлі, відновлення організму піс-
ля антибактеріальної терапії, підвищення гемо-
глобіну, антистресовий ефект, поліпшення стану 
волосся і шкіри, виведення зайвого холестерину 
з організму.

Сушені фініки сприяють зміцненню серцево-
судинної системи, підвищують імунну систему 
організму, а також нормалізують кислотно-луж-
ний баланс. Вживання фініків допомагає швидше 
відновитися після важких хвороб, покращує са-
мопочуття при анемії, очищає легені від мокроти. 

Рекомендують вживати фініки для здоров’я 
при виснаженні, розумовій втомі, при недокрів’ї, 
при ураженні та запаленні дихальних шляхів, у 
тому числі при розладах нервової системи. 

Приготовані з фініків різноманітні відвари, 
настої, порошки допомагають в лікуванні мігре-
ні, анемії, раку і запорів. 

А КОМУ НЕ МОЖНА?
При всій користі фініків є певні 

групи людей, які мають обмеж-
ити їх вживання. До них нале-
жать пацієнти, які страждають 
на діабет, мають виразку шлун-

ка, алергії та різні ниркові недуги. 
Неприйняття фруктози є абсолютним 

протипоказанням до їх вживання.
Можливі несприятливі наслідки при одночасно-

му поїданні фініків і цитрусових. Також фініками не 
треба захоплюватися через підвищений вміст цу-
кру. Щоденна норма – не більше 10 штук. А для лю-
дей, які мають ожиріння, цю дозу слід скоротити. 

Після фініків залишається наліт на зубах, який 
може призвести до утворення карієсу. Тому після 
їх вживання необхідно обов’язково чистити зуби. 

ФІНІКИ ДЛЯ СХУДНЕННЯ?
Існує думка, що за допомогою фініків можна 

схуднути. Однак це не зовсім так. Їх дійсно можна і 
навіть корисно вживати під час дієти. Але важливо 
пам’ятати про рівень калорійності. 

Якщо ви хочете позбутися від зайвих кілогра-
мів, то виберіть відповідний раціон харчування. А в 
періоди, коли вам буде потрібне швидке насичення, 
вживайте невелику кількість фініків з молоком. Як 
правило, буває достатньо всього 3 штук для втаму-
вання голоду. Плюсом є і те, що ці сухофрукти забез-
печують насичення на тривалий термін. У фініках 
багато природного цукру, а саме глюкози й фрукто-
зи. Цей вид цукру не відкладається нам на стегна, а 
повністю переробляється в енергію і поживну цін-
ність для працездатності організму. Фініки можуть 
стати чудовим замінником цукру під час дієти для 
схуднення. Для цього потрібно їх подрібнити та до-
давати в напої, каші, салати з фруктів. Рослинні во-
локна, що містяться в фініках, допомагають зберег-
ти відчуття ситості на тривалий період.

Медики зазвичай 
розповідають 
про користь 

білої або ріпчастої 
цибулі. Але фахівці з 
Гонконгу вирішили 
з`ясувати, чим 
корисна червона. 
Результати виявилися 
дивовижними. 
Дослідження показали, 
що в червоній цибулі 
міститься велика 
кількість речовин, 
які знижують рівень 
холестерину в крові, 
запобігаючи тим самим 
розвитку серцевого 
нападу. Через 8 
тижнів регулярного 
вживання в їжу 
червоної цибулі рівень 
«поганого» холестерину 
знижується на 20%.

Китайські медики підтвер-
дили, що активні речовини, що 
входять до складу червоної ци-
булі, знижують ризик розви-
тку ішемічної хвороби серця.
ВІД ЗАСТУДИ ТА НЕЖИТЮ

Цибуля також є чудовим 
профілактичним засобом 
від грипу, нежитю, запален-

ня горла, допомагає під час 
кашлю. 

Зокрема, кашель досить 
успішно лікує цибулевий 
сироп: відварити 100-120 г 
будь-якої дрібно нарізаної 
цибулі в 250 г води протягом 
5-10 хвилин, процідити. До-
дати 10 чайних ложок цукру 
і варити на малому вогні до 
стану сиропу. Приймати 2-6 
чайних ложок на день. 

У разі грипу чи нежитю 
та з метою профілактики в 
розпал респіраторно-вірус-
них захворювань натріть на 
дрібній тертці цибулину і 
подихайте подовше над цією 
кашкою. Можна також загор-
нути свіжонатерту цибулю в 
марлю і вкласти тампони в 
ніздрі. У цей період потрібно 
також побільше їсти цибулі. 
Щоб убити бактерії в роті, 
досить пожувати цибулю 
протягом 3 хвилин. 

Турбує стрес, поболює серце і низький імунітет? 
ДОПОМОЖУТЬ ФІНІКИ!

Недарма в арабських країнах їх досі називають «хліб пустелі». Фініки 
можна з легкістю використовувати в кулінарії, додавати їх в десерти, 

робити закуски або просто ласувати, запиваючи молоком. Але крім іншого 
фініки також корисні для нашого організму. Їх плюс в тому, що вони чудово 

зберігають свої цілющі властивості у висушеному вигляді.ЧЕРВОНА ЦИБУЛЯ 
ЗНИЗИТЬ ХОЛЕСТЕРИН

ЯКІ ПРОДУКТИ 
НЕБЕЗПЕЧНІ ДЛЯ СЕРЦЯ 

Експерти радять переглянути свій 
раціон на користь легкозасвоюваних 

продуктів і страв
Дієтологи, лікарі 

та фітнес-тренери 
згадують імбир 

в списку найбільш 
корисних продуктівЦ. 
Але в чому конкретно 
полягає користь цього 
коренеплоду? 

МАЄ УНІКАЛЬНИЙ СКЛАД
Крім стандартного набору з 

рослинних жирів, білків і вугле-
водів, в імбирі містяться вітамі-
ни С, В1 і В2, кальцій, залізо, маг-
ній, фосфор, калій, натрій, цинк, 
ніацин, а також практично всі 
незамінні амінокислоти, що до-
зволяє цим прянощам живити 
абсолютно всі тканини й органи 
організму.

РЯТУЄ ВІД ВТОМИ 
І КРЕАТУРИ

Дослідження показали, що 
регулярне вживання свіжого ім-
биру допомагає зняти напругу 
з м’язів, особливо після фізич-
ного навантаження. Імбирний 
чай вирішує безліч проблем: по-
кращує травлення, знімає болі в 
животі, спазми, покращує обмін 

речовин. Він чинить відхарку-
вальну, тонізуючу, зігріваючу, 
протиблювотну дію. 

ЗМІЦНЮЄ ІМУНІТЕТ 
І ДОПОМАГАЄ ПРИ ЗАСТУДІ

Класичний рецепт імбир-
ного чаю: відріжте шматочок 
імбиру 4-5 см завдовжки (на 
літр води), очистіть і наріжте. 
Закип’ятіть воду, покладіть в 
неї імбир і варіть протягом 10 
хвилин. Зніміть з вогню і про-
цідіть. Щоб посилити корисні 
властивості імбиру, додайте 
трохи чорного перцю, кориці, 
кілька ложок сиропу шипшини і 
лимон. У поєднанні з перцевою 
м’ятою, квітками бузини чорної 
і деревієм (у вигляді чаю) імбир 
знімає сильні болі в животі, нор-
малізує кровообіг. Допомагає 
схуднути. При вживанні імбир-

ного напою здатний виникну-
ти «ефект внутрішньої грілки», 
який стимулює обмін речовин, 
запобігає переїданню, сприяє 
зниженню маси тіла. Тому вчені 
рекомендують вживати напій 
перед їжею.

Рецепт приготування імбир-
ного напою простий. Лише по-
трібно взяти обмитий корінь ім-
биру (довжиною 4-4, 5 см) і пару 
зубчиків заздалегідь пригото-
ваного часнику. Імбир очистити 
і порізати часточками. Додати 
до імбиру часник. Залити нарі-
заний імбир і часточки часнику 
окропом (2 л) і дати складу на-
стоятися півтори години. Після 
закінчення визначеного строку 
інгредієнти вийняти з настою 
і готовий чай пити в гарячому 
або теплому вигляді 4-6 разів у 
день до їжі за півгодини.

3 ПРИЧИНИ ВЖИВАТИ ІМБИР ЩОДНЯ
 Регулярне вживання свіжого імбиру допомагає зняти 

напругу з м’язів, особливо після фізичного навантаження 
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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 Англiйська мова.
10.35 Геометрiя.
11.05, 12.15 Руханка.
11.10 Хiмiя.
11.45 Географiя.
12.20 Д/с «Боротьба за виживання».
13.10, 15.10 «На Карантинi»: марафон.
16.20, 00.30 Телепродаж.
16.50, 00.00, 03.55 #ВУкраїнi.
17.30 Д/с «Суперчуття».
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 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.15, 03.00 Т/с «Епоха честi».
04.25 UA:Фольк. Спогади.

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

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

05.20 «ТСН».
09.25, 10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10, 03.20 

«Любий, ми переїжджаємо».
13.45 «Одруження наослiп 6».
15.30 «Свiт навиворiт 6».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Х/ф «Матусi 2».
22.10 Х/ф «Люди Iкс 3: Останнiй 

контакт».
00.00 Х/ф «Люди Iкс 2».
02.05 Х/ф «Пiсня пiсень».

Iíòер
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. 

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

чужим iм`ям».
18.00, 02.10 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. По 

ту лiнiю фронту».
23.50 Т/с «Головний калiбр».
01.05 Т/с «Я подарую тобi свiтанок».

ICTV
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.40, 10.05 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.

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

Стогнiєм.
11.40, 13.15 Х/ф «В тилу ворога».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.15, 21.20 Т/с «Пес».
16.25 Х/ф «Сонце, що сходить».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
22.25 Х/ф «Кролик Джоджо».
00.20 Х/ф «Ясон i аргонавти».

ÑТБ
05.55, 20.15, 22.40 Т/с «Папаньки 2».
07.00 Все буде добре!
08.45, 09.15 Т/с «Коли ми вдома».
11.10, 14.50 МастерШеф. Кулiнарний 

випускний.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.25 Хата на тата.
18.15 СуперМама.
22.55 Т/с «Майор i магiя».
00.45 Т/с «Папаньки».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
07.20 Вар`яти.
09.30 Т/с «Грiмм».
11.40 Х/ф «Моя дiвчина - монстр».
13.50 Х/ф «З 13 в 30».
15.30, 19.00 Хто зверху? (12+).
20.50 Х/ф «Хвиля».
22.50 Х/ф «Землетрус».
00.50 Т/с «Загубленi».

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

Сьогоднi.
09.30, 02.30 Зоряний шлях.
11.20, 03.00 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Т/с «Пугач».
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «День сонця», 1 i 2 с.
23.20 Зоряний шлях. Вечiр.
00.00 Т/с «День сонця», 3 с.
02.00 Т/с «День сонця».

ÍТÍ
06.00 М/ф «Дюймовочка».
06.30 М/ф «Малюк i Карлсон».
06.55 М/ф «Ну, постривай!»
07.55, 16.50, 20.50, 02.45 «Випадковий 

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

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Небезпечнi друзi».
10.45 Х/ф «88 хвилин».
12.55 «Будьте здоровi».
14.15 «Таємницi кримiнального свiту».
15.20 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
18.20 «Вартiсть життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Х/ф «Сутичка».
00.35 «Склад злочину».
01.20, 02.55 «Речовий доказ».

Enter-фіëьм
05.00 Х/ф «Незнайко з нашого двору».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 11.30 «Моя правда».
09.50 «Спогади».
10.40 «Зiркове життя».
12.20 Х/ф «Битва за Рим».
13.55 Т/с «Роксолана».
15.45 Х/ф «У моїй смертi прошу винити 

Клаву К.»
17.05 Х/ф «Кар`єра Дiми Горiна».
19.00, 00.40 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
20.40 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.25 Х/ф «Приходьте завтра».
00.10 «Академiя смiху».
02.45 «Зорянi долi».

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

Фiльм 2. «Мережева загроза».
06.50 Х/ф «Ласкаво просимо в 

джунглi».
08.25, 18.15 «Спецкор».
09.05, 18.45 «ДжеДАI».
09.40, 17.20 «Загублений свiт».
12.25 «Помста природи».
13.00 Х/ф «Гонщик».
15.05 Х/ф «Солдат Джейн».
19.15 Т/с «Опер за викликом 2».
20.10 Т/с «Брати по кровi».
22.00 Т/с «CSI: Мiсце злочину 11».
23.45 Т/с «CSI: Мiсце злочину 10».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Атлетiк - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
07.45 «Бундеслiга weekly». Чемпiонат 

Нiмеччини.
08.15 Вердер - Байєр. Чемпiонат 

Нiмеччини.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10, 21.30 #залишайсязФутболом.
11.15, 22.45 Олiмпiакос - Днiпро. 1/16 

фiналу (2014/15). Лiга Європи 
УЄФА.

13.05 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
13.55 Динамо (К) - Арсенал (2003/04). 

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

(2008/09). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

17.40 Yellow.
17.50 Передмова до «Ман Сiтi-Монако» 

(2016/17). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

17.55 Ман Сiтi - Монако. 1/8 фiналу 
(2016/17). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

19.40 Монако - Ман Сiтi.1/8 фiналу 
(2016/17). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

21.25 Пiслямова до «Монако-Ман Сiтi» 
(2016/17). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

00.35 Лейпцiг - Фрайбург. Чемпiонат 
Нiмеччини.

02.20 Наполi - Мiлан (2018/19). 
Чемпiонат Iталiї.

04.05 Олiмпiк - Львiв. 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 Українська мова.
10.35 Фiзика.
11.05, 12.15 Руханка.
11.10 Англiйська мова.
11.45 Всесвiтня iсторiя.
12.20 Д/с «Боротьба за виживання».
13.10, 15.10 «На Карантинi»: марафон.
16.50, 00.00 #@)?$0 з Майклом 

Щуром.
17.30 Д/с «Суперчуття».
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, 03.55 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15, 03.00 Т/с «Епоха честi».

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

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

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

«Любий, ми переїжджаємо».
13.45 «Одруження наослiп 6».
15.40 «Свiт навиворiт 6».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35 «Чистоnews».
20.45, 02.45 Х/ф «Джентльмени 

удачi».
22.30 «Право на владу».
00.45 Х/ф «Чорний ворон».

Iíòер
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. 

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

чужим iм`ям».
18.00, 19.00, 02.10 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. По 

ту лiнiю фронту».
23.50 Т/с «Головний калiбр».
01.05 Т/с «Я подарую тобi свiтанок».

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.
11.55, 13.20 Х/ф «Кролик Джоджо».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25, 16.15, 21.20 Т/с «Пес».
16.55 Х/ф «Смерть Сталiна».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Анти-зомбi.
22.25 Х/ф «Червоний».
00.05 Х/ф «Сонце, що сходить».
02.20 Т/с «У полi зору».

ÑТБ
05.55, 20.15, 22.40 Т/с «Папаньки 2».
07.00 Все буде добре!
08.45, 09.15 Т/с «Коли ми вдома».
12.00, 14.50 МастерШеф. Кулiнарний 

випускний.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.45 Хата на тата.
18.15 СуперМама.
22.55 Т/с «Майор i магiя».
00.45 Т/с «Папаньки».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
07.20 Вар`яти.
09.30 Т/с «Грiмм».
12.00 Х/ф «Одне зiтхання вiд тебе».
13.30 Х/ф «Проти шторму».
15.50 Х/ф «Назустрiч шторму».
17.20, 19.00 Хто зверху? (12+).
20.50 Х/ф «Помпеї».
22.50 Х/ф «Легiон».
00.40 Т/с «Загубленi».
02.25 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, 02.30 Зоряний шлях.
11.20, 03.00 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Т/с «Пугач».
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Невипадковi зустрiчi», 

1 i 2 с.
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с «Невипадковi зустрiчi», 3 с.
02.00 Т/с «Невипадковi зустрiчi».

ÍТÍ
05.50 М/ф «Дикi лебедi».
06.55 М/ф «Три паньки».
07.30 М/ф «Як козаки у хокей грали».
07.50, 16.50, 20.50, 02.45 «Випадковий 

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

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Тривожна недiля».
10.40 Х/ф «Сутичка».
12.50 «Вартiсть життя».
14.15 «Таємницi кримiнального свiту».
15.25 «Правда життя. Професiйнi 

байки».

18.20, 04.00 «Правда життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Х/ф «Вiдчинiть, полiцiя!»
00.30 «Склад злочину».

Enter-фіëьм
05.00, 04.40 Кiнотрейлери.
05.50 Х/ф «Iноземка».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 10.40 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
09.55 «Зiркове життя».
11.30 Х/ф «Перстень княгинi Анни».
12.55 Т/с «Роксолана».
14.45 Х/ф «Кар`єра Дiми Горiна».
16.30 Х/ф «Троє в човнi, не рахуючи 

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

вбивства».
20.40 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.20 Х/ф «Розмах крил».
00.00, 02.45 «Зорянi долi».
00.05 «Академiя смiху».

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

чури». Фiльм 2. «Мережева 
загроза».

06.50 Х/ф «Команда 8: У тилу во-
рога».

08.30, 18.15 «Спецкор».
09.10, 18.45 «ДжеДАI».
09.45 «Рiшала».
11.40, 17.20 «Загублений свiт».
13.35 Х/ф «Медовий мiсяць у Вегасi».
15.25 Х/ф «Пiк Данте».
19.15 Т/с «Опер за викликом 2».
20.05 Т/с «Опер за викликом 4».
21.55 Т/с «CSI: Мiсце злочину 11».
23.40 Т/с «CSI: Мiсце злочину 10».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Топ-матч.
06.10 Барселона - Валенсiя. Чемпiонат 

Iспанiї.
08.00, 13.45 Yellow.
08.10 Боруссiя (Д) - Шальке. Чемпiонат 

Нiмеччини.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10, 21.30 #залишайсязФутболом.
11.15, 22.45 Днiпро - Аякс. 1/8 фiналу 

(2014/15). Лiга Європи УЄФА.
13.05 «Суперматчi». Лiга Європи УЄФА.
13.15 Журнал. УЄФА Євро-2020.
13.55 Арсенал - Динамо (К) (2003/04). 

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

(2008/09). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

17.35 Журнал Inside Serie A. Чемпiонат 
Iталiї.

18.00 Унiон - Баварiя. Чемпiонат 
Нiмеччини.

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

00.35 Айнтрахт - Боруссiя (М). 
Чемпiонат Нiмеччини.

02.20 Мiлан - Рома (2018/19). 
Чемпiонат Iталiї.

04.05 Львiв - Александрiя. Чемпiонат 
України.

Ñереда Чеòâер20 травня 21 травня

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

Країно!
07.00, 08.00, 08.55 Новини.
Профiлактика.
14.00 Хвилина мовчання.
14.01, 15.10 «На Карантинi»: ма-

рафон.
15.00, 18.00, 21.00, 01.05, 02.30, 

05.20 Новини.
1 6 . 5 0 ,  0 3 . 0 0  Х / ф 

«Хартлар_#Старi».
18.20, 01.35 Тема дня.
19.20 Д/с «Свiт дикої природи».
19.55 Д/с «Тваринна зброя».
21.25, 01.25, 02.50, 05.40 UA:Спорт.
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Х/ф «Хайтарма».
04.20 Енеїда.

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

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

19.30, 05.05 «ТСН».
09.25, 10.20 «Життя вiдомих лю-

дей».
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10, 

03.55 «Любий, ми переїж-
джаємо».

13.45 «Одруження наослiп 6».
15.40 «Свiт навиворiт 11: Китай».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.30 Х/ф «Люди Iкс: Перший 

клас».
22.45 «Грошi».
23.55 «Дубiнiзми».
00.10 Х/ф «Люди Iкс».
01.50 Х/ф «Той, що бiжить 

лабiринтом: Випробування 
вогнем».

Iíòер
03.00 «Орел i решка. Шопiнг».
04.15 М/ф.
05.30, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. 

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

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
09.50, 18.00, 02.15 «Стосується 

кожного».
11.45, 12.25 Х/ф «Перемагаючи 

час».
14.05 Х/ф «У владi стихiї».
15.55 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. 

По ту лiнiю фронту».
23.50 Т/с «Головний калiбр».
01.10 Т/с «Я подарую тобi свiтанок».

ICTV
04.40 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
04.55 Служба розшуку дiтей.

05.00 Секретний фронт.
05.55 Громадянська оборона.
06.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.10, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10, 13.20 Т/с «Один у полi воїн».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.35, 16.20 Х/ф «Загiн героїв».
16.50 Х/ф «Примарний вершник».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.05, 21.20 Х/ф «Примарний 

вершник 2: Дух помсти».
22.05 Свобода слова.
23.55 Х/ф «Людина-вовк».
01.45 Х/ф «Морган».

ÑТБ
06.30 Т/с «Одружити не можна 

помилувати».
10.05, 14.50, 00.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.15 СуперМама.
20.15, 22.40 Т/с «Два полюси 

любовi».

Íоâий êаíаë
06.00 Таємний агент. Пост-шоу.
07.00 Х/ф «Острiв надiї».
10.30 Х/ф «Джим Пуговка i 

машинiст Лукас».
12.20 Х/ф «Напролом».
14.10 Х/ф «Водний свiт».
16.30 Х/ф «Тор 3».
19.00 Вiд пацанки до панянки.
21.00 Х/ф «Смерч».
23.00 Х/ф «П`ята категорiя».
00.40 Т/с «Загубленi».
02.30 Служба розшуку дiтей.
02.35 Зона ночi.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.30 Контролер.
08.00, 04.45 Агенти справедливостi.
10.00 Зоряний шлях.
11.20, 03.45 Реальна мiстика.
13.30, 15.20 Т/с «Пугач».
15.00, 19.00, 23.00 Сьогоднi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Жiночi таємницi», 9 

i 10 с.
23.30 Т/с «Час йти, час повертати-

ся», 1 i 2 с.
02.00 Т/с «Час йти, час поверта-

тися».

ÍТÍ
05.45 М/ф «Мауглi».
06.50 М/ф «Ну, постривай!»
07.50, 16.50, 20.50, 02.45 «Випад-

ковий свiдок».
08.55 Х/ф «Справа Румянцева».
10.50 Х/ф «Чорна стрiла».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.15 

«Свiдок».
12.50 «Таємницi свiту».
14.15 «Таємницi кримiнального 

свiту».

15.25 «Втеча. Реальнi iсторiї».
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Х/ф «Нокаут».
00.15 «Склад злочину».
01.05, 02.50 «Речовий доказ».
03.40 «Правда життя».

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Наказано узяти жи-

вим».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
09.55 «Моя правда».
10.45 Х/ф «Есфiрь Чудова».
12.25 Т/с «Роксолана».
14.15 Х/ф «Кримiнальний талант».
17.10 Х/ф «Розмах крил».
19.00, 00.35 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
20.40 Т/с «Загадковi вбивства 

Агати Крiстi».
22.25 Х/ф «Алегро з вогнем».
00.00, 02.45 «Зорянi долi».
00.05 «Академiя смiху».

Êаíаë «2+2»
06.00 «Помста природи».
08.35, 18.15 «Спецкор».
09.15, 18.45 «ДжеДАI».
09.50 «Загублений свiт».
14.30 Х/ф «Команда 8: У тилу 

ворога».
16.20 Х/ф «Прибрати Картера».
19.15 Т/с «Опер за викликом 2».
20.10 Т/с «Брати по кровi».
22.00 Т/с «CSI: Мiсце злочину 10».
23.40 Х/ф «Нiл Страйкер i тиран 

часу».
01.20 «Облом.UA».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
09.00 Топ-матч.
09.15 Журнал Лiги чемпiонiв.
09.45, 17.40 Yellow.
10.00 «Великий футбол».
11.15, 22.45 Днiпро - Сент-Етьєн 

(2014/15). Лiга Європи 
УЄФА.

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

(2003/04). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

15.40, 22.30 Футбол News.
15.50 МЮ - Iнтер. 1/8 фiналу 

(2008/09). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

17.50 Боруссiя (Д) - Шальке. 
Чемпiонат Нiмеччини.

19.35 Хет-трiк: Луїс Адрiано. Золота 
колекцiя Лiги чемпiонiв.

19.40 БАТЕ - Шахтар (2014/15). Зо-
лота колекцiя Лiги чемпiонiв.

21.30 #залишайсяз Футболом.
00.35 Вердер - Байєр. Чемпiонат 

Нiмеччини.
02.20 Лацiо - Наполi (2018/19). 

Чемпiонат Iталiї.
04.05 Александрiя - 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 Українська лiтература.
10.35 Фiзика.
11.05, 12.15 Руханка.
11.10 Iсторiя України.
11.45 Бiологiя.
12.20 Географiя.
13.10, 15.10 «На Карантинi»: марафон.
16.20, 00.30 Телепродаж.
16.50 Схеми. Корупцiя в деталях.
17.30 Д/с «Суперчуття».
18.20, 03.00 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 #ВУкраїнi.
22.15 Святi та грiшнi.
00.00 Перша шпальта.

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

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

05.20 «ТСН».
09.25, 10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10, 03.45 

«Любий, ми переїжджаємо».
13.45 «Одруження наослiп 6».
15.30 «Свiт навиворiт 11: Китай».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Х/ф «Матусi 2».
22.10 Х/ф «Люди Iкс 2».
00.30 Х/ф «Ефект колiбрi».
02.05 Х/ф «Люди Iкс».

Iíòер
04.10 «Навколо С».
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. 

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

чужим iм`ям».
18.00, 19.00, 02.15 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. По 

ту лiнiю фронту».
23.50 Т/с «Головний калiбр».
01.10 Т/с «Я подарую тобi свiтанок».

ICTV
04.35 Факти.
04.55 Т/с «Вiддiл 44».
05.40, 20.15 Громадянська оборона.

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

Стогнiєм.
10.05 Секретний фронт.
10.55, 13.15 Х/ф «Ясон i аргонавти».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45, 16.15, 21.20 Т/с «Пес».
17.05 Х/ф «Стiльниковий».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
22.30 Х/ф «Смерть Сталiна».
00.20 Х/ф «Загiн героїв».
01.55 Т/с «У полi зору».

ÑТБ
05.55, 20.15, 22.40 Т/с «Папаньки 2».
07.00 Все буде добре!
08.45, 09.20 Т/с «Коли ми вдома».
11.10, 14.50 МастерШеф. Кулiнарний 

випускний.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35 Хата на тата.
18.15 СуперМама.
22.55 Т/с «Майор i магiя».
00.45 Т/с «Папаньки».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
07.20 Вар`яти.
09.30 Т/с «Грiмм».
11.50 Х/ф «День Триффiдiв».
15.10 Хто зверху? (12+).
17.00, 19.00 Хто проти блондинок? 

(12+).
20.40 Х/ф «Назустрiч шторму».
22.20 Х/ф «Проти шторму».
00.30 Т/с «Загубленi».

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

04.05 Сьогоднi.
09.30, 04.25 Зоряний шлях.
11.20 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Т/с «Пугач».
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Жiночi таємницi».
23.20 Контролер.
00.00, 02.00 Т/с «Хiрургiя. Територiя 

любовi».

ÍТÍ
05.45 М/ф «Пригоди Буратiно».
06.55 М/ф «Ну, постривай!»
07.55, 16.50, 20.50, 02.50 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.20 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Мачуха».
10.45 Х/ф «Доля людини».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.15 «Таємницi кримiнального свiту».
15.20 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
18.20 «Будьте здоровi».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Х/ф «88 хвилин».

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф «Алегро з вогнем».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00 «Невiдома версiя».
10.20 «Спогади».
11.10 «Зiркове життя».
12.00 «Моя правда».
12.50 Х/ф «Заповiт турецького аги».
14.30 Т/с «Роксолана».
16.20 Х/ф «Танцюрист диско».
19.00, 00.35 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.40 Х/ф «У моїй смертi прошу ви-

нити Клаву К.»
00.00, 02.45 «Зорянi долi».
00.05 «Академiя смiху».

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

чури». Фiльм 2. «Мережева 
загроза».

06.50 Х/ф «Посилка».
08.25, 18.15 «Спецкор».
09.05, 18.45 «ДжеДАI».
09.40, 17.20 «Загублений свiт».
12.30 «Помста природи».
13.10 Х/ф «Сльози сонця».
15.20 Х/ф «Меркурiй в небезпецi».
19.15 Т/с «Опер за викликом 2».
20.10 Т/с «Брати по кровi».
22.00, 23.40 Т/с «CSI: Мiсце зло-

чину 10».
22.50 Т/с «CSI: Мiсце злочину 11».

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

Чемпiонат Iспанiї.
07.45 Журнал Inside Serie A. Чемпiонат 

Iталiї.
08.15 Карпати - Севiлья (2010/11). Лiга 

Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10 Yellow.
10.20, 21.30 #залишайсязФутболом.
11.25, 22.45 Днiпро - Олiмпiакос. 1/16 

фiналу (2014/15). Лiга Європи 
УЄФА.

13.15 «Суперматчi». Лiга Європи УЄФА.
13.25, 17.35 Журнал Лiги чемпiонiв.
13.55 Iнтер - Динамо (К) (2003/04). 

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

(2008/09). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

18.00 Передмова до «Мiлан - Iнтер» 
(2004/05). Золота Колекцiя Лiги 
чемпiонiв з А. Шевченком.

18.05 Мiлан - Iнтер. 1/4 фiналу 
(2004/05). Золота Колекцiя 
Лiги чемпiонiв з А. Шевченком.

19.50 Iнтер - Мiлан. 1/4 фiналу 
(2004/05). Золота Колекцiя 
Лiги чемпiонiв з А. Шевченком.

00.35 Боруссiя (Д) - Шальке. Чемпiонат 
Нiмеччини.

02.20 Ювентус - Лацiо (2018/19). 
Чемпiонат Iталiї.

04.05 Шахтар - Десна. Чемпiонат 
України.
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Поíедіëоê, 18 òраâíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Трав-

ма» +16
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті.

08.00, 21.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
09.55 Добрі традиції
11.15 Справжня ціна
11.30, 19.30 Спогади
12.10 Відкрита зона
14.10 Межа правди
15.10 У фокусі Європа
15.40 Shift. Життя в цифрі
17.30 Про нас
21.30 Сільський календар
21.55, 22.35 Добрі традиції
22.40, 04.00 Х.ф. «Догвілль» , 

1с. +16
01.00 Х.ф. «Загублений у Сибі-

ру» +16 
02.50 Хіт-парад

Віâòороê, 19 òраâíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Трав-

ма» +16
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті.

07.35 Сільський календар
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
09.40 «Кіндер ШОУ»
11.15, 12.15 Базові цифрові 

навички
11.30 Єдина країна
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.30, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Насмішка»
17.00 Машина часу
17.30 Смачна мандрівка
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 У фокусі Європа
20.30 Спогади
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Догвілль» , 2с. +16

Ñереда, 20 òраâíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Трав-

ма» +16
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті.

07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Машина часу
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
11.15 Shift. Життя в цифрі 
11.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Останній шанс»
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Смак романти-

ки» +12

Чеòâер, 21 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 Формула здоров’я
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09., 13.00, 16.10 Кіндер клуб
11.15, 21.30 Майстер-клас з 

Н. Фіцич
11.30, 20.30 Спогади

12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Ангел в сім’ї» 
15.45, 20.25 Добрі традиції      
17.30 «Гал-кліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
22.35, 04.00 Х.ф.«Переполох у 

гуртожитку-2» +16

П’яòíиця, 22 òраâíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Трав-

ма» +16
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті.

07.35 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.30 Кіндер клуб
11.15 Українські традиції
11.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Погана звичка»       
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.10 Сільський календар
20.40 Базові цифрові навички
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна
22.35, 04.00 Х.ф.«Пі Джей» +16  

Ñóáоòа, 23 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 Єдина країна
08.30 Завтра-сьогодні
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30, 15.00 Кіндер клуб
12.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
12.30, 00.30 Х.ф.«Хліб і троянди»  
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.20 Shift. Життя в цифрі
17.00 Те, що любиш
17.15 Хіт-парад
18.00 Наші вітання 
19.00 Єдина країна
19.30 Виклик долі
20.10, 02.15 Музична платфор-

ма 2020
22.30, 04.30 Х.ф. «Таємничий 

портал» +18
00.10 Вікно в Америку

Íедіëя, 24 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 Виклик долі
09.00 Справжня ціна
09.30 Базові цифрові навички
09.45 Shift. Життя в цифрі 
10.00 Пряма трансляція Боже-

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

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

вісті. Тиждень
21.00, 02.30  «Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф.«Будинок для 

відпочинку»
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф. «Таємничий портал».
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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. Українська лiтература.
10.35 Адгебра.
11.05, 12.15. Руханка.
11.10 Англiйська мова.
11.45 Хiмiя.
12.20 Бiологiя.
13.10, 15.10 «На Карантинi»: марафон.
16.50, 03.55 Перша шпальта.
17.25 VoxCheck.
17.30 Д/с «Суперчуття».
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 Д/с «Дикi тварини».
22.15, 03.00 Т/с «Епоха честi».
00.00, 04.25 Схеми. Корупцiя в деталях.

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 «Життя вiдомих людей».
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10, 03.20 

«Любий, ми переїжджаємо».
13.45 «Одруження наослiп 6».
15.40 «Свiт навиворiт 6».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35 «Чистоnews».
20.45 «Лiга смiху. Дайджест».
22.05 «Вечiрнiй квартал».
23.50 Х/ф «Люди Iкс. Початок. Рос-

омаха».
01.40 Х/ф «Люди Iкс 3: Останнiй 

контакт».
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, 23.45 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий випадок. Пiд 

чужим iм`ям».
18.00, 01.30 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
03.00 «Чекай на мене. Україна».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Служба розшуку дiтей.
04.35 Факти.

04.55 Т/с «Вiддiл 44».
05.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.05 Анти-зомбi.
11.35, 13.15 Х/ф «Флот МакХейла».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00 Х/ф «Куленепробивний».
15.30, 16.15, 22.40 «На трьох».
17.25, 20.05 Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
01.15 Х/ф «Стiльниковий».
02.40 Х/ф «В тилу ворога».

ÑТБ
06.00 Т/с «Майор i магiя».
11.30, 14.50 СуперМама.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.30, 18.15, 19.00 Холостяк 10.
22.40 Т/с «Одружити не можна по-

милувати».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
07.20 Вар`яти.
10.10 Дiти проти зiрок.
11.50 Х/ф «П`ята категорiя».
13.20 Х/ф «Смерч».
15.20 Х/ф «Помпеї».
17.10, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Земне ядро».
23.20 Х/ф «Монстри атакують».
01.10 Х/ф «Мара».
02.50 Служба розшуку дiтей.
02.55 Зона ночi.

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

Сьогоднi.
09.30, 05.40 Зоряний шлях.
11.30 Т/с «Дружини на стежцi вiйни», 

1 i 2 с.
15.30 Т/с «Дружини на стежцi вiйни».
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 Гучна справа.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с «Вiдкрите вiкно», 1 i 2 с.
02.15 Т/с «Вiдкрите вiкно».
04.00 Реальна мiстика.

ÍТÍ
06.00 М/ф «Iванко з палацу пiонерiв».
06.15 М/ф «Вiннi Пух».
07.30 М/ф «Вiй».
07.55, 16.50, 20.50, 02.35 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.00 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Iдеальний чоловiк».
10.50 Х/ф «Вiдчинiть, полiцiя!»
12.50, 03.50 «Правда життя».
14.15 «Таємницi кримiнального свiту».
15.20 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
18.20 «Таємницi свiту».

19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Х/ф «Швидкiсть: Автобус 657».
00.10 «Склад злочину».
01.10, 03.20 «Речовий доказ».

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Москаль-чародiй».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 10.40 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
09.55 «Зiркове життя».
11.25 Х/ф «Суперпограбування в 

Мiланi».
13.10 Х/ф «Сiнг-Сiнг».
15.10 Х/ф «Без року тиждень».
16.30 Х/ф «Бережiть жiнок».
19.00, 00.00 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
20.40 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
02.45 «Зорянi долi».

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

чури». Фiльм 2. «Мережева 
загроза».

06.50 Х/ф «Вiддалений схил».
08.20, 18.15 «Спецкор».
09.00, 18.45 «ДжеДАI».
09.35 «Помста природи».
11.35, 17.20 «Загублений свiт».
13.20 Х/ф «Територiя ¹8».
14.55 Х/ф «Зворотна тяга».
19.15 Х/ф «Форсаж 7».
21.50 Х/ф «Унiверсальний солдат 3: 

Новий початок».
23.40 Х/ф «Деяка справедливiсть».
01.20 «Облом.UA».
04.05 «Цiлком таємно-2017».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Севiлья - Реал 3. Чемпiонат 

Iспанiї.
07.40 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.05 Днiпро - Фiорентiна (2013/14). 

Лiга Європи УЄФА.
09.50, 01.10 Yellow.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10, 21.30 #залишайсязФутболом.
11.15, 22.45 Аякс - Днiпро. 1/8 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
13.40 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
13.55 Локомотив - Динамо (К) 

(2003/04). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

15.50 Мiлан - МЮ. 1/8 фiналу 
(2009/10). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

17.35 Лейпцiг - Фрайбург. Чемпiонат 
Нiмеччини.

19.20 Журнал «Повертаючись до пере-
мог». Чемпiонат Iспанiї.

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

01.20 «Бундеслiга weekly». Чемпiонат 
Нiмеччини.

01.50 Топ-матч.
02.10 Рома - Лацiо (2018/19). 

Чемпiонат Iталiї.
04.00 Колос - 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, 00.00, 

02.30, 05.30 Новини.
09.00 Божественна Лiтургiя у 

Свято-Михайлiвському ка-
федральному соборi Право-
славної Церкви України та 
всеукраїнська молитва.

11.00 Недiльна Лiтургiя Україн-
ської Греко-Католицької 
Церкви.

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

13.30 Х/ф «Мрiя любовi».
15.00 Країна пiсень.
15.55, 00.30 Телепродаж.
16.30 #ВУкраїнi.
17.00 Д/с «Погляд з середини».
17.35 Т/с «Епоха честi».
19.20 Д/ф «Острови: Унiкальнi 

Галапа госьк i  ос трови : 
Пiвденна Америка».

20.25 Д/с «Боротьба за вижи-
вання».

21.20 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.00 Х/ф «Зрадник».
02.50 Х/ф «Гнiздо горлицi».
04.35 Енеїда.
05.00 Бюджетники.

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

людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.25 «Свiт навиворiт».
15.05, 01.50 Х/ф «Подiлись щас-

тям своїм».
19.30, 05.35 «ТСН-Тиждень».
21.00 Х/ф «Люди Iкс. Початок. 

Апокалiпсис».
23.25 Х/ф «Люди Iкс. Логан: 

Росомаха».

Iíòер
03 . 1 5  Х/ф «Буд ь т е  мо їм 

чоловiком».
04.35 «Орел i решка. Божевiльнi 

вихiднi».
05.25 «Орел i решка. Чудеса свiту».
06.10 Х/ф «Вождь Вiннету 3: Слiд 

головорiзiв».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Чудеса свiту 

2. Невидане».
11.00 «Орел i решка. Божевiльнi 

вихiднi. Невидане».
12.00 «Орел i решка. Карантин».
13.00 «Крутiше за всiх. Краще».
14.50 Х/ф «Пригоди Паддiнгтона».
16.30 Т/с «Любов не дiлиться на 

два», 1-4 с.

20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Паразити».
23.10 Х/ф «Бункер».
00.55 «Секретнi файли нацистiв».
01.55 «Речдок».

ICTV
05.55 Скарб нацiї.
06.05 Еврика!
06.10 Факти.
06.40, 08.30 Громадянська обо-

рона.
07.35 Секретний фронт.
09.15 Т/с «Вiддiл 44».
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Джуманджи».
14.50 Х/ф «Джуманджи: Поклик 

джунглiв».
16.50 Х/ф «Пiвтора шпигуна».
18.45 Факти тижня.
20.30 Х/ф «Подорож 2: Таємни-

чий острiв».
22 . 10  Х/ф «Ря т у вальники 

Малiбу».
00.15 Х/ф «Пекло».
02.10 Х/ф «Людина-вовк».

ÑТБ
05.55 Все буде смачно!
08.25 Х/ф «Осiннiй марафон».
10.15 Х/ф «Найчарiвнiша та 

найпривабливiша».
11.50 Т/с «Папаньки 2».
16.35 МастерШеф. Професiонали 

2.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.55 Один за всiх.
22.00 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
07.20 Вар`яти.
07.40 Вiд пацанки до панянки.
10.20 М/ф «Кiт у чоботях».
11.50 М/ф «Рататуй».
13.40 Х/ф «Земне ядро».
16.00 Х/ф «Атака кобри 2».
18.00 Х/ф «2012».
2 1 . 0 0  Х/ф «Розлом  Сан -

Андреас».
23.00 Х/ф «Легiон».
01.00 Т/с «Загубленi».
02.50 Зона ночi.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
09.20 Т/с «Опiкун».
13.10 Т/с «Невипадковi зустрiчi».
17.00 Т/с «Годинник iз зозулею», 

1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
21.00 Т/с «Годинник iз зозулею».
23.00, 02.15 Т/с «Дружини на 

стежцi вiйни».
03.15 Агенти справедливостi.

ÍТÍ
05.20 Х/ф «Кур`єр на схiд».
07.00 «Слово Предстоятеля».
07.05 «Страх у твоєму домi».
10.25 Х/ф «Кубанськi козаки».
12.30 Х/ф «Жертва в iм`я любовi».
15.00 Х/ф «Проект А».
17.00 Х/ф «Проект А 2».
19.00 Х/ф «Беремо все на себе».
20.30 Х/ф «Акцiя».
22.10 Х/ф «Швидкiсть: Автобус 657».
23.55 Х/ф «Випадковий запис».
01.30 «Речовий доказ».

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Без року тиждень».
07.00, 09.00, 03.10 «Телемагазин».
07.30, 08.40, 09.20 М/ф.
07.50, 02.20 «Зiркове життя».
09.25 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя. Операцiя 

«И».
11.10 Х/ф «Король Дроздобород».
12.30 Х/ф «Осляча шкура».
14.10 Х/ф «Капiтан Немо».
18.10 Т/с «Роксолана».
21.40 Т/с «Столiття Мопасса-

на. Повiстi i розповiдi XIX 
сторiччя».

Êаíаë «2+2»
06.00, 08.15 «Загублений свiт».
07.50 «ДжеДАI».
14.50 Х/ф «Привид».
17.05 Х/ф «К-9».
19.00 Х/ф «Вцiлiла».
20.45 Х/ф «Людина листопада».
22.45 Х/ф «Свiт майбутнього».
00.15 Т/с «Опер за викликом 2».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Барселона - Севiлья. Чемпiонат 

Iспанiї.
07.45 Журнал «Повертаючись до 

перемог». Чемпiонат Iспанiї.
08.15 Металiст - Аустрiя (2011/12). 

Лiга Європи УЄФА.
10.00, 15.40 Футбол News.
10.10, 15.55 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.40, 19.15 Yellow.
10.50 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
11.00 Топ-матч.
11.10, 22.45 Днiпро - Брюгге. 1/4 

фiналу (2014/15). Лiга Європи 
УЄФА.

13.00, 18.25 Класичнi матчi Лiги 
чемпiонiв.

13.55 Боруссiя (М) - Динамо (К). 
Плей-офф (2012/13). Золота 
колекцiя Лiги чемпiонiв.

16.25 Live. Матч. Чемпiонат Нiмеччини.
19.30 Барселона - Реал (2005/06). 

Чемпiонат Iспанiї.
21.20 «Великий футбол».
00.35 Матч. Чемпiонат Нiмеччини.
02.20 Iнтер - Мiлан (2018/19). 

Чемпiонат Iталiї.
04.05 Марiуполь - Ворскла. Чемпiонат 

України.

UA:Перший
06.00 М/с «Книга джунглiв».
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Добро-

го ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.05, 

02.30, 05.30 Новини.
09.25 Енеїда.
10.35 М/с «Чорний пiрат».
12.10, 00.30 Телепродаж.
12.45 Х/ф «Королiвський ге-

нерал».
15.00 Країна пiсень.
16.00, 04.35 #ВУкраїнi.
17.00 Д/с «Погляд з середини».
17.35 Т/с «Епоха честi».
19.20 Д/ф «Острови. Карибськi 

острови: Занурення з аку-
лами».

20.25 Д/с «Боротьба за вижи-
вання».

21.20 Д/с «Суперчуття».
22.00 Х/ф «Гнiздо горлицi».
02.50 Х/ф «Зрадник».
05.00 Бюджетники.

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

людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00, 03.55 «Свiт навиворiт».
13.00 Х/ф «Люди Iкс. Початок. 

Росомаха».
15.00 Х/ф «Люди Iкс: Перший 

клас».
17.20, 02.15 Т/с «Кухня».
19.30, 05.10 «ТСН».
20.20 «Чистоnews».
20.30 «Вечiрнiй квартал».
23.10, 00.05 «Свiтське життя».
01.00 «Лiга смiху. Дайджест».

Iíòер
04.25 «Щоденник вагiтної».
05.15 Х/ф «Де ти, Багiро?»
06.35 «Слово Предстоятеля».
06.40 Х/ф «Артист з Коханiвки».
08.00 «Шiсть соток».
09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.00 Х/ф «Покровськi ворота».
1 3 . 3 5  Х/ф  «Б уд ь т е  м о ї м 

чоловiком».
15.15 Х/ф «Єдина».
17.10 Т/с «Її чоловiка», 1 i 2 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Її чоловiка», 3 i 4 с.
22.00 «Ювiлейний концерт «Пес-

няри. 50 рокiв».
23.20 Х/ф «Двоє пiд дощем».
01.10 Х/ф «Чорта з два».
02.40 «Подробицi» - «Час».

ICTV
05.15 Скарб нацiї.
05.20 Еврика!
05.30 Факти.
05.55 «На трьох».

07.50, 08.40 Перше, друге i 
компот!

09.25, 13.00 Т/с «Заклятi друзi».
12.45 Факти. День.
13.30 Х/ф «Подорож 2: Таємни-

чий острiв».
15.05 Х/ф «Зубна фея».
16.55 Х/ф «Джуманджи».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Джуманджи: Поклик 

джунглiв».
21.15 Х/ф «Пiвтора шпигуна».
23.10 Х/ф «Куленепробивний».
00.35 Х/ф «Флот МакХейла».
02.25 Х/ф «Червоний».

ÑТБ
06.05, 09.35, 01.05 Неймовiрна 

правда про зiрок.
08.00, 11.20 Т/с «Коли ми вдо-

ма».
13.55 Т/с «Папаньки 2».
19.00 МастерШеф. Професiонали 

2.
21.30 СуперМама.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
07.20 Вар`яти.
10.20 Хто зверху? (12+).
15.50 М/ф «Як приручити дра-

кона».
17.30 М/ф «Кiт у чоботях».
19.00 М/ф «Рататуй».
21.00 Х/ф «Атака кобри 2».
23.00 Х/ф «Мiс Куля».
01.00 Т/с «Загубленi».
02.50 Зона ночi.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 05.30 Зоряний шлях.
09.20 Т/с «Жiночi таємницi».
14.45, 15.20 Х/ф «Виховання i 

вигул собак i чоловiкiв».
17.10 Т/с «Опiкун», 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Опiкун».
23.00 Т/с «Дружина по обмiну», 

1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Дружина по обмiну».
03.00 Реальна мiстика.

ÍТÍ
05.15 Х/ф «Найостанн iший 

день».
06.55 Х/ф «До мене, Мухтар!»
08.30 Х/ф «Протистояння».
12.05 «Легенди карного роз-

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

свiдок».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 03.15 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Кубанськi козаки».
21.30 Х/ф «Проект А».
23.30 Х/ф «Проект А 2».

01.35 «Жорстокий спорт».
03.50 «Речовий доказ».
04.50 «Top Shop».

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Приходьте завтра».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 03.10 «Телемага-

зин».
08.00 «Зоряне життя: Суїциди 

зiрок».
09.30 «Моя правда».
10.15 «Невiдома версiя».
11.00 Х/ф «Йосип Прекрасний: 

Намiсник фараона».
14.20 Х/ф «Дороги назад не-

має».
18.10 Т/с «Роксолана».
21.50 Т/с «Столiття Мопассана. 

Повiстi i розповiдi XIX 
сторiччя».

02.20 «Зiркове життя».
03.40 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 09.15 «Загублений свiт».
07.30 «ДжеДАI».
13.00 Х/ф «Майор Пейн».
14.50 Х/ф «Чорний орел».
16.25 Х/ф «Форсаж 7».
19.00 Х/ф «Загнаний».
20.45 Х/ф «Атака на королеву».
22.20 Х/ф «Оверлорд».
00.20 Х/ф «Бiльше, нiж служба».
02.05 «Облом.UA».
04.20 «Цiлком таємно-2017».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10, 00.35 Матч. Чемпiонат 

Нiмеччини.
08 . 10  Ворскла  -  Ганновер 

(2011/12). Лiга Європи 
УЄФА.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10, 20.15, 21.50 Yellow.
10.20 #залишайсязФутболом.
11.25, 22.45 Брюгге - Днiпро. 

1/4 фiналу (2014/15). Лiга 
Європи УЄФА.

13.15, 19.15 «Суперматчi». Лiга 
Європи УЄФА.

13.25, 22.00 Журнал «Повер-
таючись  до перемог» . 
Чемпiонат Iспанiї.

1 3 . 5 5  Динамо  (К )  -  I н т ер 
(2003/04). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

15.55, 21.25 «Бундеслiга weekly». 
Чемпiонат Нiмеччини.

16.25, 19.25 Live. Матч. Чемпiонат 
Нiмеччини.

18 . 25  Класичн i  ма т ч i  Л i г и 
чемпiонiв.

02.20 Ювентус - Наполi (2018/19). 
Чемпiонат Iталiї.

0 4 . 0 5  Вор с к л а  -  Шах т а р . 
Чемпiонат України.

П’яòíиця

Íедіëя

Ñóáоòа22 травня

24 травня

23 травня

ТТБ

Поíедіëоê, 18 òраâíя
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30 Новини
7.05, 8.05 “Файний ранок”
9.00 Свідки геноциду 1944-го 
9.05 Розсекречена історія Крим. 

Киримли. Повернення 
10.05 Напам’ять .Мустафа Дже-

мілєв 
10.15 Д/п «Крим. Окуповані»: 

історії кримчан за 5 років 
окупації 

11.00 Наші 25. Кримськотатарський 
досвід громадянського 
суспільства. Сінавер Ка-
диров 

11.10, 12.05, 17.15 Розсекречена 
історія 

12.01 Свідки геноциду 1944-го 
12.50 Наші 25. Кримськотатарський 

досвід громадянського 
суспільства. Сінавер Ка-
диров 

13.10 «На Карантині»: марафон
16.15 Д/п «Крим. Окуповані»: 

історії кримчан за 5 років 
окупації 

18.10 Т/с «Епоха честі» 
19.20, 20.50 Тема дня
19.45 Разом 
20.15 Свідки геноциду 1944-го 
20.20 «Перформанс Devam-

продовження»
21.20 #ВУКРАЇНІ 
21.45 Х/ф «Хартлар_#Старі» 

 Віâòороê , 19 òраâíя
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30 Новини
7.05, 8.05 “Файний ранок”
9.00 Ти і полція
9.05, 9.35, 9.55 Українська абетка. 

Всесвіт Першосвіт
9.07 М/с «Фархат - принц пустелі»
9.30 Марійчин першоствіт 
9.40 Додолики
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» 
17.15, 17.40 Енеїда
18.10 Т/с «Епоха честі» 
19.20, 20.50 Тема дня
19.45 Спільно 
20.15 Сильні 
21.20 Наші гроші 
21.50 Т/с «Монро» 
22.40 UA Музика
22.50 Українська читанка

Ñереда, 20 òраâíя
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30 Новини
7.05, 8.05 “Файний ранок”
9.00, 9.35, 9.50 Українська абетка. 

Всесвіт Першосвіт
9.05 М/с «Фархат - принц пустелі» 
9.30 Марійчин першоствіт 
9.37 Додолики
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» 
17.15 Енеїда
18.10 Т/с «Епоха честі» 
19.20, 20.50 Тема дня
19.45 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 StopFakeNews 
21.20 Крим .Реалії 
21.45 Т/с «Монро» 
22.40 UA Музика
22.50 Українська читанка

Чеòâер, 21 òраâíя
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30 Новини
7.05, 8.05 “Файний ранок”
9.00, 9.35, 9.50 Українська абетка. 

Всесвіт. Першосвіт
9.05 М/с «Фархат - принц пустелі» 
9.30 Марійчин першоствіт 
9.37 Додолики
10.00 Всеукраїнська школа онлайн.

12.20, 16.15 Лайфхак українською
12.45, 21.45 Своя земля
13.10 «На Карантині»: марафон
16.30 Д/с «Фестивалі планет» 
17.15 Енеїда 
18.10 Т/с «Епоха честі» 
19.20, 20.50 Тема дня 
19.45 #ВУКРАЇНІ 
20.15 Сильні 
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щу-

ром-4 
22.00 Д/ф «Одесити на Донбасі» 

 П’яòíиця, 22 òраâíя
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30 Новини
7.05, 8.05 “Файний ранок”
9.00, 9.35, 9.50 Українська абетка. 

Всесвіт Першосвіт
9.05 М/с «Фархат - принц пустелі» 
9.30 Марійчин першоствіт 
9.37 Додолики
10.00 Всеукраїнська школа онлайн.
12.20, 16.15 Лайфхак українською
12.45, 20.15, 21.50 Своя земля
13.10 «На Карантині»: марафон
16.30 Д/с «Фестивалі планет» 
17.15 Енеїда 
18.10 Т/с «Епоха честі» 
19.20, 20.50 Тема дня 
19.45 #ВУКРАЇНІ 
21.20 «VoxCheck» 
21.25 Схеми. Корупція в деталях 

(за цей тиждень)
22.00 Д/ф «Перехрестя Балу» 

 Ñóáоòа, 23 òраâíя
7.00, 8.00, 9.00 Новини 
7.05, 7.25 Українська абатка. 

Всесвіт Першосвіт
7.10 Додолики
7.30 М/с «Фархат - принц пустелі» 
8.05 Ти і поліція 
8.10, 13.35, 19.00, 19.35 Своя земля
8.25 Загадки чернівецьких атлантів
8.30 Населена земля 
9.05 Школа доступності
9.15, 12.05 Лайфхак українською
9.30 Х/ф «Хидир-Деде»
10.45 Країна пісень 
11.10 Енеїда 
12.15 UA Музика
12.25 Д/ц «Двоколісні хроніки» 
13.10 Тема дня 
13.45, 19.50 #ВУКРАЇНІ 
14.15 Ток-шоу «Зворотний відлік» 
16.05 Д/ф «Війна на нульовому 

кілометрі» 
17.00 Х/ф «Поряд з Ісусом: Хома»
18.30 Пліч -о -пліч
19.10 Діалоги
20.25 Д/с «Зброя тварин» 
21.15 Розсекречена історія 
22.10 Т/с «Епоха честі» 

 Íедіëя, 24 òраâíя 
7.00, 8.00, 8.55 Новини 
7.05, 7.25 Українська абатка. 

Всесвіт Першосвіт
7.10 Марійчин першоствіт 
7.12 Додолики
7.30 М/с «Фархат - принц пустелі» 
8.05 Ти і полціія 
8.10 Загадки чернівецьких атлантів
8.20 Перемоги України. Централь-

на Рада
8.25 Артефакти 
9.00 Божественна Літургія у Свя-

то-Михайлівському кафе-
дральному соборі Право-
славної Церкви України 
та всеукраїнська молитва

11.00 Недільна Літургія Української 
Греко-Католицької Церкви

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

13.30 UA: Фольк. Спогади 
14.15 Лайфхак українською
14.30 UA Музика
14.35 Енеїда
15.10, 19.15 Своя земля
15.35 Х/ф «Павел із Тарсуса» 
18.30 Населена земля 
19.00 Сильні 
19.25 #ВУКРАЇНІ 
19.55 Разом
20.25 Д/с «Зброя тварин» 
21.15 Розсекречена історія 
22.10 Т/с «Епоха честі» 



№18 (354) / 13 травня-19 травня 2020 р. Наш ДЕНЬ14 Смачна сторінкаnday.te.ua

ПИРІЖКИ ІЗ ЗЕЛЕННЮ 
ВІД ШЕФ-КУХАРЯ 
АНДРІЯ ВЕЛИЧКА

ПОТРІБНО: борошно пше-
ничне - 500 г, масло вершкове - 
170 г, вода - 30 мл (1,5 ст. л.), яйця 
- 190 г (4 шт. середні), дріжджі 
сухі -10 г, цукор - 60 г (3 ст. л.), сіль 
-10 г (1 ч. л.)

НАЧИНКА: кріп - 1 пучок, ци-
буля зелена - 2 пучки, кисломо-
лочний сир - 250 г, яйця - 6-8 шт., 
грецький йогурт або сметана - 50 
г (2 ст. л.), сіль - 1 ч. л., перець чор-
ний, олія для змащування пиріж-
ків - 3-4 ст. л., борошно для підси-
пання - кілька столових ложок, 1 
яйце для змащування.

ПРИГОТУВАННЯ: розвести 
в теплій воді дріжджі, а в окремій 
мисці змішати просіяне борошно 
з яйцями, маслом, сіллю і цукром. 
Замішуємо тісто, вливши рідину 
з дріжджами. Замішувати мож-
на і руками тісто досить м'яке, 
м'якше, ніж на вареники. Накри-
ти плівкою і дати йому відпочити, 
поки займетеся начинкою. Для 
начинки зварити і подрібнити 
яйця, помити і нарізати зелень. 
Далі змішати всі інгредієнти, до-
давши сир і спеції. Далі тісто роз-
качати качалкою товщиною 3-4 
мм. Не потрібно дуже тонко, буде 
трохи не те — в цьому рецепті 
тісто дуже смачне і його не по-
винно бути мало. Вирізати кола 
склянкою. На них накласти на-
чинку і заліпити, як у варениках. 
Далі викласти стиком донизу. По-
мазком змастити кожен пиріжок 
олією і викласти поряд другий. 
У такий спосіб всю форму закла-
даємо пиріжками. Завдяки олії 
вони не зліпляться і легко можна 
буде відламати шматочок такого 
пирога так, щоб начинка залиши-
лася всередині. Далі залишити на 
годину, щоб підкисло. Розігріти 
духовку до 170 градусів. Час ви-
пікання 25-30 хв. Якщо побачите, 
що починає підгоряти, накрити 
змоченим у воді пергаментом. І 
за 10 хвилин до закінчення при-
готування необхідно змастити 
яйцем. 

ПИРІГ «НІЖНІСТЬ» 
З МОЛОДОЮ КАПУСТОЮ
ПОТРІБНО: для тіста - 260 г 

вершкового масла, 400 мл смета-
ни (15%), 2 яйця,

2 ст. л. цукру, сіль на кінчику 
ножа, 1 ч. л. соди, 2 склянки бо-
рошна.

НАЧИНКА: 500-600 г тушко-
ваної в сметані молодої капусти. 
Для посипання: підсмажений 
кунжут.

ПРИГОТУВАННЯ: масло  
розтопити, додати сіль, цукор, 
сметану. Потім вибити яйця. Про-
сіяти борошно з содою (тісто ви-
ходить густішим, ніж на оладки). 
Тушковану капусту охолодити, 
відкинути на сито, щоб позбу-
тися зайвого соку (за бажанням 
можна додати ще трохи копче-
нини або гриби). Форму (у нас 
квадратна 30 см на 30 см) ви-
стелити пергаментом і змастити 
маслом. Присипати борошном 
або панірувальними сухарями. 
Викласти на дно половину тіста, 
ретельно розрівняти. Потім по-
класти рівним шаром всю начин-
ку. Зверху - тісто, яке залишилося. 
Посипати пиріг зверху кунжутом. 
Відправити в духовку приблизно 
на годину при 180ºС (готовність 
перевірити дерев’яною шпаж-
кою). Пиріг трішки охолодити та 
вийняти з форми. Нарізати по-
рційними шматками та можна 
подавати.

БУЛОЧКИ 
З ШПИНАТОМ І СИРОМ

ПОТРІБНО: для тіста – 550 г 
борошна, 40 г цукру, дрібка солі, 
2 жовтки, 50 г вершкового масла, 
15 г сухих дріджджів, 300 мл мо-
лока.

ДЛЯ НАЧИНКИ: 2-3 цибули-
ни, 300-400 г шпинату, моцарела 
для піци, сіль, перець.

ПРИГОТУВАННЯ: просіяти 
борошно. Змішати його з сіллю, цу-
кром та дріжджами. Підігріти мо-
локо з вершковим маслом . У теплу 
суміш додати жовтки і вилити у бо-
рошно. Замісити тісто і залишити 
підкисати. Шпинат підсмажити на 
сковороді кілька хвилин. Додати в 
нього добре обсмажену цибулю.

Охолодити і змішати з натер-
тим сиром і спеціями. Розкачати 

тісто завтовшки приблизно 3 мм. 
Розкидати начинку по всьому 
пласту. Загорнути тісно в рулет, 
нарізати приблизно на 12 час-
тин. Викласти на деко, щоб піді-
йшло. Випікати при 180°С до зо-
лотистого кольору, попередньо 
змастивши жовтком.

МЛИНЦІ З ШПИНАТОМ
ПОТРІБНО: 500 мл молока, 2 

яйця, 1 скл. борошна, 100 г свіжо-
го шпинату, 1 ч. л. солі, 2 ст. л. олії.

ПРИГОТУВАННЯ: млинці 
краще готувати зі свіжого шпи-
нату, колір буде набагато яскра-
віший, хоча смаком вони нічим 
не відрізняються від тих, що при-
готовані з замороженого. Ціка-
ві освіжаючі нотки шпинатним 
млинцям додасть лимонна цедра, 
а якщо захочете млинців з несо-
лодкою начинкою, додайте до 
тіста зубок часнику та дрібку мус-
катного горіха. Шпинат вимити 
та обірвати грубші стебла. У чашу 
блендера влити 1 склянку моло-
ка, додати сіль, яйця та шпинат. 
Пульсуючими рухами збити до 
однорідності. До миски просіяти 
борошно, додати решту молока 
та збитий шпинат. Закрити миску 
харчовою плівкою та залишити 
при кімнатній температурі на 15-
¬20 хв. Коли тісто «відпочине», 
додати олію (можна замінити 
топленим вершковим маслом) та 
ще раз вимішати. Далі смажити 
на сковороді. Подавати зі смета-
ною, домашнім сиром, редискою 
та свіжою зеленню кропу. Можна 
з крем-сиром і червоною рибою. 

ПІСОЧНИЙ 
ПЛЯЦОК З РЕВЕНЕМ 

ПОТРІБНО: для тіста - бо-
рошно - 375 г, масло - 200 г, цу-
крова пудра - 120 г, яйце - 1 шт., 
жовток - 1 шт., розпушувач - 1 ч. л.

Пудингова маса: молоко - 550 
мл., пудинг ванільний чи вершко-
вий - 1,5 упаковки (60 г), ваніль-
ний цукор - 40 г, масло - 50 г.

НАЧИНКА: румбамбар (ре-
вінь) - 500 г, пуднг ванільний або 
вершковий - ½ упаковки (20 г), 
крохмаль - 1 ст. л. (20 г), цукор - 2 
ст. л. (або за смаком).

ПРИГОТУВАННЯ: усі інгреді-
єнти для тіста мають бути холод-
ними. Борошно просіяти, змішати 
з розпушувачем, додати посічене 
на дрібненькі шматочки масло, 
цукрову пудру, яйце та жовток. 
Швидко замісити гладке тісто.  
Ділити тісто на 2 рівні части-
ни, обидві загорнути у харчову 

плівку. Одну частину поставити 
в холодильник іншу в морозил-
ку на 1 годину. Охолоджене в 
холодильнику тісто розкачати 
по розміру дна форми (23х23). 
Форму викласти пергаментом та 
перекласти тісто. Наколоти тісто 
виделкою, поставити у попере-
дньо розігріту до 180 градусів 
духовку на 20-25 хв. (до легкого 
рум’янцю). Вийняти корж з духо-
вки, дати охолонути.

Для приготування пудингової 
маси в каструлю налити 400 мл 
молока, додати масло, довести до 
кипіння. Решту молока виміша-
ти з пудингом та цукром. Влити 
вимішану масу до киплячого мо-
лока, варимо ще 1-2 хв. до загус-
тіння. Щільно накрити зварений 
пудинг фольгою або харчовою 
плівкою, залишити трохи охоло-
дитися. Для начинки румбамбар 
(ревінь) помити, очистити, на-
різати шматочками 1-2 см, пере-
класти в миску. Додати пудинг, 
крохмаль, цукор, добре вимішати. 
На охолоджений корж викласти 
ревінь, зверху теплу пудингову 
масу, вирівняти. Дістати замо-
рожене тісто, потерти на тертці 
зверху пудингу. Поставити пляцок 
в розігріту до 180 градусів духо-
вку на 45-50 хв. Охолодити, поси-
пати цукровою пудрою. Зберігати 
такий пляцок варто накритим в 
холодному місці (холодильнику).

СИРНИК З РЕВЕНЕМ
ПОТРІБНО: 500 г борошна, 1 

ч. л. розпушувача, 250 г маргарину, 
1 яйце, 220 г цукру, 180 г сметани, 
20 г какао. Для сирної маси: 1,5 кг 
сиру, 6 яєць, 250 г цукру, 2 п. ва-
нільного пудингу, 1 ч. л. лимонної 
цедри. Для начинки: 1 кг ревеню, 2 
упаковки желе з ківі та 20 г манки. 

ПРИГОТУВАННЯ: борошно, 
порошок до печива розім’яти з 
маргарином до крихти. Додати 
цукор, яйце і сметану. Замісити 
густе тісто. Поділити його так: 
1/2, 1/4 і 1/4. Половину тіста за-
лишити в холодильнику. 1/4 ч. 
покласти до морозилки. І ще до 
1/4 ч. тіста додати какао та замі-
сити туге еластичне тісто. 

Сирна маса. Сир збити блен-
дером, або пропустити через 
м’ясорубку. Додати до нього цу-
кор, яйця, 2 п. ванільного пудин-
гу, лимонну цедру та куркуму. Все 
добре збити міксером.

ДЛЯ НАЧИНКИ: 1 кг ревеню 
почистити та порізати тонень-
кими пластинками. 1/2 частину 
тіста з холодильника розкача-

ти та викласти у форму, зроби-
ти бортики. Посипати тісто 1 п. 
желе зі смаком ківі. Далі виклас-
ти подрібнений ревінь. Посипати 
други пакетом желе з ківі. Якщо 
любите більш солодку начинку, 
то можна ще додати 2 ст. л. цукру. 
Потім посипати також манкою, 
щоб увібрався сік із румбамбару.

З коричневого тіста сформу-
вати кульки діаметром приблиз-
но 2 см. Та викласти на ревінь. 
Далі викласти сирну масу так 
щоб покрити нею кульки. 

Зверху натерти 1/4 ч. тіста з 
морозилки. Випікати при темпе-
ратурі 180 град. приблизно 1 год. 
Остудити у формі! Цей сирник 
можна пекти з будь-якими літні-
ми ягодами чи фруктами, зміню-
ючи лише смак желе.

ВАРЕННЯ З РЕВЕНЕМ 
І АПЕЛЬСИНОМ

ПОТРІБНО: 1,6 кг цукру, 
1,1кг ревеню, 2 склянки води, 3 
апельсини.

ПРИГОТУВАННЯ: промити 
черешки ревеню, обсушити, при-
брати з них ниткоподібні волок-
на, поперек нарізати шматочка-
ми до 0,5 см завтовшки, викласти 
на 1 хв. в киплячу воду. Дістати 
ревінь з води шумівкою, виклас-
ти на друшляк, обсушити. Цукор 
розчинити в киплячій воді, довес-
ти сироп до кипіння, постійно по-
мішуючи, варити 2-3 хв. Опустити 
ревінь в киплячий сироп, варити 
15 хв на слабкому вогні, помішу-
ючи і знімаючи періодично піну, 
потім на 12 год залишити при 
кімнатній температурі. Промити і 
обсушити апельсини, зняти з них 
цедру за допомогою тертки, не 
зачіпаючи білий шар. Далі очис-
тити апельсини від білого шару, 
нарізати поперек кружками, по-
тім кожен кружок - на 4 сектори. 
Поставити ревінь в сиропі на во-
гонь, додавши в каструлю цедру 
і апельсинові шматочки, прова-
рити 15 хв. після закипання. Роз-
класти готове варення у стерилі-
зовані банки і закрутити. 

На вулиці розкошує травень. Зеленіє трава, квітнуть дерева, на городі підростають кріп, петрушка, щавель, шпинат, 
молода цибулька, випустив стебла ревінь та розпустилася м’ята. Пропонуємо вам здивувати рідних смачними і 

корисними стравами із цих сезонних продуктів, які налиті сонцем і теплом і мають особливий смак саме зараз. 

есняні 
СМАКОЛИКИ
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1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА 
ГОСПОДАРЮВАННЯ

32337, Хмельницька область, 
Кам’янець-Подільський район, с. За-
валля, вул. Річна, 1. e-mail: tov.sibex@

gmail.com. директор Томчишен Вячес-
лав Йосипович, тел. (03849) 9-18-15.

2. ПЛАНОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ, 
ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКА, 

ТЕХНІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ 
 Планована діяльність, 

її характеристика.
Планована діяльність ТОВ "СІБЕКС" 

полягає у реконструкції мікрогідроелек-
тростанції дериваційного типу(МГЕС) 
потужністю 196 кВт в руслі річки Стрипа 
в м. Бучач Тернопільської області. Рекон-
струкція передбачає відновити роботу 
гідроелектростанції для генерації елек-
троенергії за рахунок відновлюваного 
джерела енергії - річкової води. Орієнтов-
ний термін експлуатації ГЕС – 50 років.

Технічна альтернатива 1:
Розглядається альтернатива влашту-

вання МГЕС, з використанням гідротур-
бін ПРК-70-ВО-120 потужністю 98 кВт

Технічна альтернатива 2:
Нульова (відмова від реконструкції 

гідроелектростанції). Відмова від реа-
лізації планової діяльності призведе до 
відмови від реконструкції гідроелектрос-
танції і як наслідок, генерації електро-
енергії за рахунок місцевого відновлю-
ваного джерела енергії – води. Технічна 
альтернатива 1 є загальноприйнятою 
і використовується на усіх аналогічних 
об’єктах в даному регіоні.

3. МІСЦЕ ПРОВАДЖЕННЯ 
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 

ТЕРИТОРІАЛЬНІ АЛЬТЕРНАТИВИ.
Місце провадження планованої 

діяльності:
Територіальна альтернатива 1:
Територія, на якій планується рекон-

струювати існуючі споруди будівлі тур-
бінного залу з фундаментами гідровузла 
під мікрогідроелектростанції (МГЕС) по-
тужністю 196 кВт розташована в межах 
населеного пункту м. Бучач по вул. Га-
лицька на річці Стрипа. В комплекс гід-
роспоруд входять підвідний та відвідний 
канали.

Дана альтернатива є найбільш ефек-
тивною як з економічної, технологічної, 
так і екологічної точок зору для забезпе-
чення планової діяльності при незначно-
му негативному впливі на навколишнє 
природне середовище, а також безпеч-
ною з точки зору розташування житло-
вої забудови.

Територіальна альтернатива 2:
Не розглядалася. Розгляд місця прова-

дження планової діяльності за територі-
альними альтернативами є недоцільним.

4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
ВПЛИВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В соціальному плані реалізація про-
ектних рішень має позитивне значення, 
оскільки метою реконструкції запла-
нованої мікрогідроелектростанції є ви-
роблення електроенергії для надійного 
енергозабезпечення м. Бучач та змен-
шення залежності від зовнішніх джерел 
енергії.

Реалізація проектних рішень з вироб-
ництва електроенергії за рахунок води 
(реконструкція та експлуатація МГЕС) 
дозволить покращити стан навколиш-
нього природного середовища за раху-
нок скорочення викидів парникових га-
зів у атмосферу, забезпечити екологічно 
чистою електроенергією, створити нові 
робочі місця і інвестувати в місцеву еко-
номіку. Крім того, створюються нові та 
будуть збережені існуючі робочі місця, 
забезпечується зайнятість місцевого 
населення, покращуються умови, в т. ч. 
і матеріальні, життєдіяльності мешкан-
ців і працюючих, намічаються додаткові 

грошові надходження до бюджетів всіх 
рівнів.

Як результат цього буде збільшено 
обсяги виробництва електроенергії в 
регіоні та за рахунок здорової конкурен-
ції сприятиме зниженню її вартості на 
ринку.

5. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ, У ТОМУ ЧИСЛІ 

ПАРАМЕТРИ ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ

Виходячи із гідрологічної інформації, 
а саме із середньомісячної витрати води 
по р. Стрипа за період з 1989-2018 р.р. в 
рамках реалізації розробленого проекту, 
передбачається встановлення двох тур-
бін: ПРК-70-ВО-120 (потужність при ви-
траті води 4,1 м3/сек. буде становити 98 
кВт. Встановлена потужність гідроелек-
тростанції – 196 кВт. Щорічна генерація 
екологічно чистої електроенергії очіку-
ється на рівні приблизно до 1 млн. кВт/
год. Площа земельної ділянки – 0,24 га. 
Напір для роботи МГЕС створюється за 
рахунок природного та частково штуч-
ного перепаду поверхні рельєфу.

6. ЕКОЛОГІЧНІ ТА ІНШІ 
ОБМЕЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗА АЛЬТЕРНАТИВАМИ:
щодо технічної альтернативи 1:
Екологічні та інші обмеження плано-

ваної діяльності встановлюються згідно 
законодавства України, з дотриманням 
екологічних, санітарно-гігієнічних, про-
типожежних, містобудівельних й тери-
торіальних обмеження згідно діючих 
нормативних документів, в т.ч. ДСП-173, 
дотримання нормативів ГДВ та ГДК.

Санітарно-захисні зони для лінії елек-
тропередачі встановлюються згідно Дер-
жавних санітарних норм і правил захисту 
населення від впливу електромагнітних 
випромінювань.

Планова діяльність не повинна спри-
чиняти розвиток захворюваності місце-
вого населення.

щодо технічної альтернативи 2: 
не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 

1:- дотримання містобудівних умов та 
обмежень;

- дотримання розмірів санітарно-за-
хисної зони;

щодо територіальної альтернативи 
2: не розглядається.

7. НЕОБХІДНА ЕКОЛОГО-
ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА І ЗАХИСТ 
ТЕРИТОРІЇ ЗА АЛЬТЕРНАТИВАМИ:
щодо технічної альтернативи 1:
Інженерна підготовка території 

 включає планування пристанційного 
майданчика,

реконструкцію з частковою добудо-
вою будівлі МГЕС, реконструкцію підвід-
ного та відвідного каналів, влаштування 
опор лінії електропередачі, влаштуван-
ня майданчика для КТП, влаштування 
під’їзної дороги до об’єкту будівництва. 
Еколого-інженерна підготовка і захист 
території передбачає влаштування дре-
нажної системи для відводу ґрунтових 
вод з прилеглої території та пристанцій-
ного майданчика, для запобігання його 
підтоплення. Для запобігання підто-
плення території гідротехнічні споруди 
передбачається будувати та відновлю-
вати з умовою проходження паводків 3% 
забезпеченості (Р=3%).

Топографо-геодезичні, інженерно-гео-
логічні, гідрологічні, екологічні, вишуку-
вання виконуватимуться у необхідному 
обсязі згідно чинного законодавства.

Проектні рішення в період будівни-
цтва та експлуатації будуть забезпечу-
вати раціональне використання ґрунту, 
будуть передбачені заходи протидії під-
топленню, просіданню, активізації інших 
екзогенних процесів, а також охоронні, 
відновлювані, захисні та компенсаційні 
заходи.

щодо технічної альтернативи 2: 
не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1: -
щодо територіальної альтернативи 2: 

не розглядається.
8. СФЕРА, ДЖЕРЕЛА 

ТА ВИДИ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ 
НА ДОВКІЛЛЯ:

щодо технічної альтернативи 1: 
Джерелами впливу на атмосферне по-

вітря будуть - техніка та механізми при 
реконструкції будівлі МГЕС. Джерелами 
утворення відходів є експлуатаційна ді-
яльність МГЕС та життєдіяльність пра-
цюючого персоналу. 

Види можливого впливу
 на довкілля:

на клімат і мікроклімат: вплив від-
сутній.

на геологічне середовище: потен-
ційний вплив планової діяльності не пе-
редбачає порушення земної поверхні, пе-
редбачається часткова зміна ландшафту 
в процесі реконструкції та будівництва 
підвідного та відвідного каналів, цей 
вплив оцінюється як незначний.

на атмосферне повітря: викиди пилу 
в результаті реконструкції мікрогідрое-
лектростанції, а також продуктів спалю-
вання пального при роботі будівельних 
машин, механізмів та автотранспорту. 
Крім цього, при роботі двигунів машин, 
механізмів та автотранспорту на на-
вколишнє середовище буде відбуватися 
шумовий вплив. Очікуються викиди за-
бруднюючих речовин від зварювальних 
та фарбувальних робіт. Концентрації 
шкідливих речовин в повітрі не переви-
щують нормативів ГДК. Під час експлуа-
тації негативний вплив на повітряне се-
редовище відсутній. У випадку аварійних 
ситуацій забруднення буде незначним та 
носитиме локальний характер з не пере-
вищенням рівня ГДК. Шум від гідросило-
вого обладнання не виходитиме за межі 
будівлі МГЕС.

на водні ресурси: Реконструкція та 
експлуатація МГЕС не передбачає зміни 
гідрологічного режиму та негативного 
впливу на річку Стрипа. При реконструк-
ції М ГЕС можна виділити ряд позитив-
них факторів впливу об’єкта планової 
діяльності на водне середовище: збіль-
шення надійності протипаводкового за-
хисту населеного пункту, покращення 
гідрологічного режиму ріки, поперед-
ження ерозійних процесів в руслі ріки.

на ґрунти: після закінчення виконан-
ня будівельних робіт передбачається 
благоустрій території з відновленням 
рослинного покриву.

рослинний та тваринний світ, запо-
відні об’єкти – вплив внаслідок вилучен-
ня земель, підвищеного шуму при роботі 
гідросилового обладнання (фактори 
тривоги тварин). Негативний вплив на 
об’єкти ПЗФ не очікується. Прямі загрози, 
які могли сприяти порушенню ґрунтово-
го та рослинного покриву в процесі вико-
нання будівельних робіт та експлуатації 
МГЕС, мінімальні або відсутні. Будуть пе-
редбачені дії, направленні на зменшення 
можливих ризиків щодо порушення при-
родного рослинного покриву при рекон-
струкції МГЕС.

соціальне середовище - реконструк-
ція та експлуатація запропонованої МГЕС 
буде надавати позитивний вплив на міс-
цеву економіку через зайнятість місце-
вого населення під час будівництва, а та-
кож в більш довгостроковій перспективі 
- у вигляді орендної плати за земельні ді-
лянки і податкових надходжень до місце-
вого бюджету, плати за послуги місцевих 
комунальних служб, і зайнятості техніч-
ного обслуговуючого персоналу.

Проект реконструкції МГЕС передба-
чає залучення значних інвестицій в еко-
номіку Бучацької міської територіальної 
громади. Переселення населення не очі-

кується, примусова праця не використо-
вуватиметься.

Реалізація проекту є вагомим внеском 
у розвиток як регіональної економіки, 
так і економіки України в цілому.

техногенне середовище - середови-
ще залишається сталим.

культурна спадщина - вплив від-
сутній. Об’єктів культурної спадщини на 
території будівельних робіт та прилеглій 
території не виявлено.

щодо технічної альтернативи 2:  
не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1: 
не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 2: 
не розглядається.

9. НАЛЕЖНІСТЬ ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ДО ПЕРШОЇ ЧИ ДРУГОЇ 

КАТЕГОРІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 
ОБ’ЄКТІВ, ЯКІ МОЖУТЬ МАТИ ЗНА-

ЧНИЙ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ПІДЛЯ-
ГАЮТЬ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 
(ЗАЗНАЧИТИ ВІДПОВІДНИЙ ПУНКТ І 
ЧАСТИНУ СТАТТІ 3 ЗАКОНУ УКРАЇНИ 

“ПРО ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ”)
Друга категорія: пункт 4, частина 

3, стаття 3 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”.

10. НАЯВНІСТЬ ПІДСТАВ ДЛЯ 
ЗДІЙСНЕННЯ ОЦІНКИ ТРАНСКОР-
ДОННОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

(В ТОМУ ЧИСЛІ НАЯВНІСТЬ ЗНАЧНО-
ГО НЕГАТИВНОГО ТРАНСКОРДОННО-
ГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ПЕРЕ-

ЛІК ДЕРЖАВ, ДОВКІЛЛЯ ЯКИХ МОЖЕ 
ЗАЗНАТИ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО 

ТРАНСКОРДОННОГО ВПЛИВУ  
(ЗАЧЕПЛЕНИХ ДЕРЖАВ)

Транскордонний вплив відсутній.
11. ПЛАНОВАНИЙ ОБСЯГ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВЕНЬ ДЕТАЛІЗА-
ЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ 

ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ 
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Планований обсяг досліджень та рі-
вень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля у відповідності зі ст. 6 Закону 
України “Про оцінку впливу на довкілля” 
№ 2059-VШ від 23 травня 2017 року.

12. ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ ВПЛИВУ 
НА ДОВКІЛЛЯ ТА МОЖЛИВОСТІ 

ДЛЯ УЧАСТІ В НІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ
Планована суб’єктом господарювання 

діяльність може мати значний вплив на 
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу 
на довкілля відповідно до Закону Украї-
ни “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцін-
ка впливу на довкілля — це процедура, 
що передбачає:

 підготовку суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля; прове-
дення громадського обговорення плано-
ваної діяльності;

 аналіз уповноваженим органом звіту 
з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 
додаткової інформації, яку надає суб’єкт 
господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час гро-
мадського обговорення, під час здійснен-
ня процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

 надання уповноваженим органом моти-
вованого висновку з оцінки впливу на до-
вкілля, що враховує результати аналізу, пе-
редбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

 врахування висновку з оцінки впливу 
на довкілля у рішенні про провадження 
планованої діяльності, зазначеного у 
пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на до-
вкілля уповноважений орган, виходячи 
з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, визначає допустимість чи об-
ґрунтовує недопустимість провадження 
планованої діяльності та визначає еколо-
гічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати прова-
дження планованої діяльності без оцін-

ки впливу на довкілля та отримання 
рішення про провадження планованої 
діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля 
передбачає право і можливості громад-
ськості для участі у такій процедурі, зо-
крема на стадії обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, а також на стадії роз-
гляду уповноваженим органом поданого 
суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля про-
тягом щонайменше 25 робочих днів гро-
мадськості надається можливість нада-
вати будь-які зауваження і пропозиції до 
звіту з оцінки впливу на довкілля та пла-
нованої діяльності, а також взяти участь 
у громадських слуханнях. Детальніше 
про процедуру громадського обговорен-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля буде 
повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.
13. ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОБ-
СЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВНЯ ДЕТА-
ЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ 

ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ 
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Протягом 20 робочих днів з дня 
оприлюднення цього повідомлення на 
офіційному веб-сайті уповноваженого 
органу громадськість має право надати 
уповноваженому органу, зазначеному у 
пункті 15 цього повідомлення, зауважен-
ня і пропозиції до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, 
вкажіть реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (зазначений на пер-
шій сторінці цього повідомлення). Це 
значно спростить процес реєстрації та 
розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і 
пропозицій громадськості вони будуть 
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля та передані суб’єкту 
господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їх отримання). Особи, що 
надають зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на об-
робку їх персональних даних. Суб’єкт гос-
подарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково 
або обґрунтовано відхилити зауваження 
і пропозиції громадськості, надані у про-
цесі громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля. Детальна 
інформація про це включається до звіту 
з оцінки впливу на довкілля.

14. РІШЕННЯ ПРО ПРОВАДЖЕННЯ 
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Відповідно до законодавства рішен-
ням про провадження даної планованої 
діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних ро-
біт ,що видається Управлінням Держав-
ної архітектурно-будівельної інспекції у 
Тернопільській області.
15. УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ 
ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, ОБСЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ТА РІВНЯ ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, 
ЩО ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІ-
ТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, 

НЕОБХІДНО НАДСИЛАТИ ДО
Департаменту природних ресурсів та 

екології Тернопільської облдержадміні-
страції на адресу: 
46008, м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3. 

Тел./факс (0352) 25-95-93, 
e-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, 
яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальністю “ СІБЕКС”, код ЄДРПОУ 2 1 3 1 1 2 8 2 
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
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ОВЕН 
Жити треба повільно, не засмучува-

тися через дрібниці. Також навчіться 
не брати чужі проблеми близько до 
серця.

ТЕЛЕЦЬ 
Очікується чимало складнощів і кру-

тих поворотів, але в глибині душі пану-
ватиме мир. Рідні чекають від вас біль-
ше уваги та розуміння.

БЛИЗНЮКИ 
Попереду хороший і спокійний пе-

ріод, без енергетичних перепадів. Але 
іноді траплятимуться казуси. 

РАК 
Ви впевнені в собі та своїх силах. А 

там, де внутрішній позитив дуже висо-
кий, відбуваються щасливі збіги. 

ЛЕВ 
Головна мета виглядає цілком реа-

лістичною. Принаймні у вас вистачить 
сил на втілення планів.

ДІВА 
Незабаром може трапитися щось 

таке, що змусить вас розчаруватися. 
Остерігайтеся зради. 

ТЕРЕЗИ 
Вам необхідно контролювати емоції. 

Час від часу спалахи роздратування на 
тлі втоми вихлюпуватимуться назовні. 

СКОРПІОН 
Доведеться стежити, щоб несправед-

ливі слова та звинувачення не торкну-
лися тих, хто щиро ладен допомогти. 
Самотніх чекає цікаве знайомство.

СТРІЛЕЦЬ 
Близькі зрозуміють і пробачать, але 

ви самі здатні засудити себе вельми 
суворо. Це порушить внутрішню рівно-
вагу. 

КОЗЕРІГ 
Якщо ви діятимете розумно і послі-

довно, проблем не виникне. Можете 
розраховувати на допомогу друзів і 
рідних. 

ВОДОЛІЙ 
Причиною виникнення нестабільнос-

ті може стати кар’єрна боротьба або 
вигідний контракт. Як кажуть, дружба 
дружбою, а тютюнець нарізно. 

РИБИ 
Важко сказати, в якій життєвій сфері 

вибухне буря. Але можна припустити, 
що це буде пов’язано з діловими інтер-
есами.

У нього ніколи не було поганих 
днів чи людей. У неприємні моменти 
сміявся: „Не грай комедії, ні то ні, так 
то так”. І цим вчив жити нас, прощаю-
чи, і ставитися до проблем з усмішкою. 
Бо все можна пережити. 

Пам’ятаю, мені було 8 чи 9 років, 
коли дідо потрапив в сильну аварію. 
Він пробув в комі кілька днів, але 
вижив. Навіть коли боліло, він не 
жалівся, адже був настільки міцною 
людиною. Зараз його немає. Серце 
зупинилося на сьомому десятку. А як 
би хотілося, щоб ще жив, жартував з 
баби, яку так сильно любив. Завжди 
казав їй: „Галинко, кохана, ти на мене 
кричиш, а я ж перед Богом клявся, що 
буду тебе любити все життя.” От і лю-

бив і бабу, і нас всіх: мою маму Валю 
- найстаршу дочку, середню дочку Ми-
росю і наймолодшу Лесю, яку лагідно 
називав Лисичкою. А нас внуків нази-
вав своїми курчатками, бо жартував, 
що баба з віком стала квокою. 

Завжди тішився, коли ми з’їжджа-
лися всі додому.  А на свою останню 
дорогу нас всіх зібрати не зміг. Вибач-
те, дідусю, що не приїхали, вибачте, 
що так мало разів казали «люблю», 
вибачте за пусту хату і свята без нас. 
Світ нас розкидав по різних краях, і в 
тій дорозі ми не бачили, як догоряє 
Ваше життя. Пам’ять про Вас буде 
жити, поки не закінчиться наш шлях. 
Ви були і будете нашим прикладом, 
адже прожили життя з усмішкою і 

любов’ю до кожного. Жаль і розпач 
розриває серце, важко прийняти і 
зрозуміти, що Вас вже немає, але Ви 
навчили нас приймати удари долі до-
стойно. За це Вам спасибі і низький 
уклін, найкращий дідусю у світі… 

На світлу пам’ять дідусеві Колі 
- від внучки Інни та внука Івана, до-
чок Валі, Лесі, Мирослави з сім’ями 
та дружини Галини. 

с. Великі Вікнини
 Збаразького району.

Â³òàºìî! 
Добру і щиру людину, 
чарівну жінку, відпові-

дальну колегу, інструк-
тора з передплати 

Шумського ЦВПЗ ТДАТ 
«Укрпошта» 

Марію Петрівну 
Гірченко

 з Днем народження! 
Життєва доля вишита любистком, 
Калиною і хрестиком доріг, 
Прийшов знов травень урочисто, 
Приніс вітання на поріг. 
Усе було в житті: і радощі, і біди, 
І мед солодкий, і гіркий полин, 
Нехай тепер найменше буде кривди, 
А більше гарних, сонячних хвилин. 
Хай літа пливуть під мирним небом
 У добрі і спокої – до ста.
 Хай Господь дає усе, що треба, 
Душу благодаттю огорта. 
Хай щастя панує у Вашому домі,
І радість у ньому живе,
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і Вас береже!

З повагою і вдячністю – 
колектив «Нашого ДНЯ»

Â³òàºìî!
Настоятеля Свято-Миколаївської церкви 

с. Бодаки Збаразького району
отця Володимира Лупиніса 

з Днем народження!
Ви присвятили своє життя служінню Церкві, вашим вірним на пара-
фії, усім тим, хто приходить до Вас за розрадою і душевною допомо-
гою. Тож нехай Господь щедро обдаровує Вас своєю милістю, посилає 
міцне здоров’я, надихаючи на працю у Божому винограднику!

У ці весняні дні зичимо Вам радості, миру, любові, благополуччя. 
Хай сонячні промені щедро зігрівають Вашу домівку,

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

З повагою – парафіяни. 

Â³òàºìî! 
Дорогу донечку, сестричку, 

внучку і правнучку
Ольгу Миколаївну 

Ганжу
із с. Малі Вікнини 

Збаразького району
з 20-річчям!

Твій День народження 
прийшов,

А це таке важливе свято,
Хай несе він радість і любов,
І щирих привітань багато. 
Зорю найкращу з усіх зір,
І квітів шелест й пісню ночі,
У своє щастя Ти повір –
І матимеш усе, що хочеш.
Хай друзів вірнеє плече
Підтримує в скрутну хвилину,
Ріка удачі хай тече
В Твою життєвую долину.
Хай родить успіх в ній щодня,
Хай здійснюються творчі плани,
І хай підтримує рідня,
І будь завжди кохана!

З любов’ю – мама, тато, брат Петро, 
бабуся Ніна і прабабуся Мокрина.

Â³òàºìî!
Доброго зятя, чудового тата, 

класного швагра і кума, люблячо-
го дядька і хресного

Петра Потаповича Баса
з Вікнин на Збаражчині 
з Днем народження!

 Нехай волошками 
цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться 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!
Хай здоров’я не зрадить завчасно,
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,
Хай Свою ласку з неба посилає
Сьогодні, завтра й повсякчас!

З найкращими побажаннями – теща Надія, 
тесть Петро, сім’я Шимко, сім’я Гоюків.

Â³òàºìî!
Доброго господаря, дорогого брата,

 люблячого чоловіка
Івана Васильовича 

Майструка
із с. Плотича Козівського району

з ювілеєм!
Роки пливуть, немов ріка бурхлива,
І кожна хвиля – це прожитий день, 
А травень знов шепоче так мрійливо
Про шлях людський в мереживі пісень.
Нехай здоров’я й сила прибувають, 
Нехай до серця старість не спішить, 
Щасливий Ти, бо люди поважають, 
Багатий, бо любов в душі дзвенить. 
Хай Твої задуми не відають порогів, 
А мрії, наче ластівки летять,
Хай обминають прикрощі й тривоги, 
Нехай з Тобою буде Божа благодать. 
За пройденим не треба сумувати, 
Попереду щаслива жде пора, 
Хай буде щедрим ювілейне свято, 
Удачі, миру, спокою й добра! 

З повагою і любов’ю - сестра Оля з сім’єю, 
дружина Віра, друзі.

Ñâ³òëà ïàì’ÿòü… 
9 травня перестало битись серце Миколи Степановича Поліщука – 

люблячого дідуся, батька, чоловіка. Мій дідусь був людиною з великої 
літери. Ми завжди в сімейному колі жартували, що він наш Микола 
Чудотворець, адже мав золоті руки і міг зробити все на світі. Жав 
жаткою, молотив комбайном, орав трактором, кував в кузні залізо, 
в майстерні пиляв дерево і навіть варив варення з яблук і борщ. Не було 
для нього нічого неможливого, завжди казав: „Сім раз відмір, один раз 
відріж, і все в тебе вийде”. 


