
24 березня - хмар-
но з проясненням, без 
опадів, температура по-
вітря вночі 1-4 градуси 
морозу, вдень 0-2 гра-
дуси тепла. Схід сонця 
- 6.12, захід - 18.37. 

25 березня - хмар-
но з проясненням, без 
опадів, температура по-
вітря вночі 1-2 градуси 
морозу, вдень 2-5 гра-

дуси тепла. Схід сонця 
- 6.09 захід - 18.38. 

26 березня - хмарно 
з проясненням, без опа-
дів, температура пові-
тря вночі 0-1 градус мо-
розу, вдень 3-6 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.07, 
захід - 18.40. 

27 березня - хмар-
но, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 0-1, 

вдень 5-8 градусів те-
пла. Схід сонця - 6.06, 
захід - 18.41. 

28 березня - хмар-
но, дощ, температура 
повітря вночі 4-5, вдень 
5-8 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.02, захід - 
19.42. Повний місяць. 

29 березня - хмар-
но, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 

2-3, вдень 4-7 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.00, 
захід - 19.45. 

30 березня - хмарно, 
без опадів, температура 
повітря вночі 3-4, вдень 
6-10 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.58, захід 
- 19.46.

Погода в Тернополі й області

У ціну газети враховано вартість поштових послуг: прийом та 
доставку видання до передплатників

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
«Нашого ДНя» на 2021 рік!

1 місяць - 28 грн. 50 коп. 
3 місяці - 86 грн. 10 коп.
6 місяців - 165 грн. 20 коп.
9 місяців - 248 грн. 10 коп. 

Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будь-якому 
поштовому відділенні або у листонош.

індекс - 68710

Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Незалежний громадсько-політичний тижневик Тернопілля | Заснований у червні 2013 року | індекс - 68710
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Я молилася 

за тебе...

"Наші квіТи робляТь 
людей щасливими"

У крамниці "Жасмин" у Ланівцях вже п'ятнадцять 
років створюють надзвичайні композиції і знають 

усі тонкощі цієї справи. 

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: власники магазину 
Спартак Аскєров і Людмила Ковальчук, флористки Надія 

Ковальчук, Олена Логащук і Світлана Онищук. 

Микола ДМІТРУХ:
"Почуваюся 
художником, який на 
замовлення своєї душі 
намалював Словом"

Як вберегти 
від пташиного грипу 

домашню птицю: 

9 стор.
поради фахівців 

Держпрод-
споживслужби

Володимир ТРУШ: 
«Це був рік  швидких та сміливих 

рішень і ми прожили його з честю та 
гідністю й відпрацювали на 100%»

Про життя в умовах пандемії і боротьбу з 
коронавірусом, масштабне оновлення доріг, 
ремонт шкіл і дитсадків та економічний 

розвиток краю Володимир Труш розповів під час 
зустрічі з журналістами та відомими жителями 
області. Посадовець підсумував зроблене під 
час свого перебування на посаді очільника 
Тернопільщини. А також поділився 
планами на майбутнє та перспективами 
реалізації важливих для області 
проєктів. 

3 
стор.

Кабмін змінив правила перетину кордону 
для громадян України та іноземців. Таке 
рішення ухвалили 22 березня. Відтепер 

українці, які повертаються додому з-за кордону, 
мають піти на самоізоляцію на 14 днів, незалеж-
но від того, звідки вони повертаються. 

Від самоізоляції звільняються ті, хто має на 
руках негативний ПЛР-тест на коронавірус, який 

зробили не пізніше, ніж за 48 годин до моменту 
прибуття на кордон. 

Якщо немає на руках негативного ПЛР-тесту, 
слід встановити додаток "Вдома", відправитися 
на самоізоляцію, здати тест в Україні, отримати 
негативний результат - і тоді адміністратори до-
датку знімуть людину з самоізоляції. Прикордон-
ники будуть перевіряти наявність мобільного 
додатка під час перетину кордону.

ДЛЯ УКРАїНЦІВ ЗМІНиЛи пРАВиЛА пОВЕРНЕННЯ З-ЗА КОРДОНУ
Обов'язкова самоізоляція або ПЛР-тест

ОбЛАСТЬ НА пОРОЗІ ЧЕРВОНОї ЗОНи

На Тернопільщині погіршується 
епідеміологічна ситуація. 39 громад мають 
всі ознаки червоного рівня епіднебезпеки. 

Загалом область поки у помаранчевій зоні. Про 
це повідомив голова ОДА Володимир Труш під 
час позачергового засідання обласної комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій. 

На Тернопільщині за минулий тиждень захворіли по-
над 200 педагогів і більше 200 учнів. У зв’язку з цим школи 
пропонують перевести на дистанційне навчання. А в тер-
нопільських дитсадках 10 груп закрили на самоізоляцію.  
Загалом в області хворіє 6894 людини, 711 осіб померло.
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Учні, які завершують 
здобуття початкової 
(4-ті класи) та базової 

загальної середньої (9-ті 
класи) освіти, звільнені від 
проходження державної 
підсумкової атестації у 
2020/2021 навчальному 
році, повідомила пресслужба 
Міністерства освіти і науки 
України.

У відомстві пояснили, що рішен-
ня ухвалене відповідно до урядо-
вого розпорядження від березня 
минулого року про «режим надзви-

чайної ситуації».
«Здобувачі освіти, які прожива-

ють у зоні надзвичайної ситуації 
природного та техногенного похо-
дження, звільняються від атестації 
за рішенням МОН або місцевих ор-

ганів управління освітою», – йдеть-
ся в повідомленні.

У відповідному документі про 
освіту учнів, звільнених від ДПА, 
необхідно зробити запис «звільне-
ний(а)», зауважують у Міносвіти.

«Таке рішення сприятиме орга-
нізованому завершенню навчаль-
ного року учнями, які закінчують 
здобуття початкової та базової за-
гальної середньої освіти, в умовах 
поширення на території України 
COVID-19. Рішення набуде чинності 
у день його публікації в «Офіцій-
ному віснику України», – йдеться в 
повідомленні.

Неодноразово в управління транспорту 
міської ради надходили звернення від 
тернополян про велике скупчення людей на 

зупинках громадського транспорту в години пік 
та неможливість вчасно дістатися на роботу чи 
навчання через обмежену кількість пасажирів у 
тролейбусах і автобусах.

«Увесь громадський транспорт міста працює в штатному режи-
мі. Щодня на маршрути виїжджає більше 160 одиниць автобусів та 
близько 50 одиниць тролейбусів. Весь транспорт працює на марш-
рутах з дотриманням карантинних заходів, - зазначає начальник 
відділу транспортних мереж та зв’язку Олег Вітрук. - Однак в годи-
ни пік спостерігається скупчення людей на окремих напрямках та 
ключових зупинках».

Аби врегулювати ситуацію в місті, виконавчий комітет вирішив 
з 22 березня на період дії установленого на території Тернопіль-
ської громади карантину здійснювати перевезення пенсіонерів за 
віком без обмежень їх кількості в робочі дні з 10:00 до 16:00 год., 
а у вихідні та святкові дні - без часових обмежень по електронних 
квитках «Соціальна карта тернополянина».

Нові установи почали роботу  
15 березня. Окружні прокуратури 
будуть розташовані у Бережанах 

за адресою вул. Пирогова, 5а, у Кременці 
(вул. Словацького, 6а), у Бучачі  
(вул. Міцкевича, 10А), у Теребовлі  
(вул. 22 січня, 14), у Тернополі  
(бульв. Тараса Шевченка, 7),  
у Чорткові (вул. Горбачевського, 4). 

Керівник Тернопільської обласної прокуратури 
Андрій Миколайчук представив колективам керів-

ників новостворених окружних прокуратур, яких 
призначили за схваленням Комісії з добору керівно-
го складу органів прокуратури Офісу Генерального 
прокурора. Отож, в якості очільників окружних про-
куратур розпочали роботу Іван Кренцель – керівник 
Бережанської окружної прокуратури, Михайло Но-
совський – керівник Бучацької окружної прокурату-
ри, Віталій Михальчишин – керівник Теребовлянської 
окружної прокуратури, Микола Марцун – керівник 
Чортківської окружної прокуратури. Наталія Штурма 
очолила Кременецьку окружну прокуратуру, Галина 
Борщевська - Тернопільську окружну прокуратуру.

Кращі спортсмени 
отримуватимуть 

щомісячну 
стипендію

На засіданні виконавчого комітету 
затвердили положення про 
призначення стипендій кращим 

спортсменам Тернопільської міської 
територіальної громади у 2021 році.

Відповідно до документу, стипендію призна-
чатимуть персонально талановитим спортсме-
нам, які є переможцями та призерами чемпіона-
тів, першостей світу, Європи, України та інших 
змагань з олімпійських, паралімпійських та 
дефлімпійських видів спорту, сприяють услав-
ленню громади на всеукраїнському і міжнарод-
них рівнях.

Підставою для призначення стипендії є від-
повідне клопотання та інформація про резуль-
тати участі в змаганнях спортсменів-кандидатів. 
Висунення на здобуття стипендії проводять тре-
нери спортсменів, спортивні федерації, асоціа-
ції, спілки тощо (осередки Всеукраїнських спор-
тивних федерацій, асоціацій, спілок), керівники 
фізкультурно-спортивних установ, закладів та 
організацій. Спортсмен може висунути свою кан-
дидатуру на встановлення стипендії самостійно.

Розмір стипендії цьогоріч збільшили, він ста-
новить 1900 гривень на місяць кожному спортс-
мену. А відбір серед кандидатів на здобуття сти-
пендії здійснюватиме спеціальна комісія, склад 
якої затверджено виконавчим комітетом Терно-
пільської міської ради.

Торік стартувало відновлення мосту у селі 
Струсів, котрий не ремонтувався понад 
50 років. Одна з балок штучної споруди 

над рікою на км 103+602 автошляху Н-18 
Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль дала 
тріщину. Аби запобігти руйнуванню, проїзд 
закрили для усіх видів транспорту.

Після зимової паузи роботи відновили. Стару штучну 
споруду розібрали. Завершують влаштування тимчасо-
вого об’їзду для місцевих мешканців. Наступним етапом 
стане монтаж арок нового мосту з гофрованої труби.

Згідно з проєктом, міст з балкового перероблять в 
арковий. Влаштують три елементи труби. Підрядна ор-
ганізація замовила виготовлення гофрованої арки необ-
хідного розміру. Габарити моста збільшать до 9 метрів. 
Також розширять тротуари по обидва боки. Вони мати-
муть ширину 1,5 м.

На час ремонтних робіт розробили схему об’їзду ді-
лянки. Альтернативними шляхами є: М-19 Доманове – 
Ковель – Чернівці – Тереблече; Т-09-03 Галич – Підгайці 
– Сатанів; М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – 
Знам’янка; Т-20-06 Городище – Зарваниця – Бучач; Т-20-
01 Бучач – Чортків – Скала Подільська.

В Україні протягом квітня-червня 
триватиме черговий призов 
на військову службу. До лав 

Збройних сил в Тернопільській 
області планують відправити близько 
500 юнаків. Про це повідомили під час 
брифінгу щодо призовної кампанії.

На строкову військову службу призивають 
придатних для цього за станом здоров'я юна-
ків,  яким до дня відправлення у військові части-
ни виповнилося 18 років, та осіб, які не досягли 
27-річного віку і не мають права на звільнення 
або відстрочку від призову на строкову військову 
службу.

Як наголосив військовий комісар Тернопіль-
ського ОМВК підполковник Микола Бойко, при-
зовників до участі в операції Об'єднаних сил не 
залучають.

«Усі призовники будуть знаходитися у пунк-
тах тимчасової дислокації. Юнаків переправля-
тимуть у навчальні сектори, де вони здобувати-
муть спеціальність відповідно до своєї освіти. 
Після чого вони будуть розподілені по військових 
частинах, як в Тернопільській області, так і за її 
межами», - розповідає військовий комісар Терно-

пільського ОМВК підполковник Микола Бойко.
За порушення правил військового обліку, 

неявку за викликом до військкомату без поваж-
них причин, несвоєчасне подання відомостей про 
зміну місця проживання, навчання, освіти, місця 
роботи і посади призовників можуть притягти до 
адміністративної відповідальності. Порушників 
чекає штраф від 85 до 115 грн. За вчинене пов-
торно правопорушення штраф складає від 10 до 
15 неоподаткованих мінімумів. За неприбуття на 
відправку передбачена кримінальна відповідаль-
ність, а саме до трьох років позбавлення волі. 

Відтак за результатами осіннього призову на 
Тернопільщині було порушено 6 кримінальних 
справ. По одній справі суд прийняв рішення про 
обмеження волі.

В ОбЛАСТІ У СІЧНІ НАРОДиЛАСЬ 
581 ДиТиНА, А пОМЕРЛО 1342 ЛюДЕЙ

Чисельність наявного населення в 
нашій області, за оцінкою, на 1 лютого 
2021 року, становила 1 029 897 осіб.

Упродовж січня кількість населення зменшилася на 
665 осіб. Це відбулося за рахунок природного скорочен-
ня - 761 особа, водночас зафіксовано міграційний при-
ріст населення - 96 людей.

У цьогорічному січні в області народилась 581 дити-
на, що на 153 дітей менше, ніж у січні 2020-го.

У першому місяці року зареєстрували 1342 померлих, 
що на 56 осіб менше, ніж за відповідний торішній період, 
повідомляє Головне управління статистики у Тернопіль-
ській області.

Нові правила для пенсіонерів 
встановили у Тернополі

Безкоштовний проїзд дозволений 
лише з 10:00 до 16:00

СТАРТУє ВЕСНЯНиЙ пРиЗОВ

Учнів 4-х та 9-х класів звільнили від 
державної підсумкової атестації

У селі Струсів продовжують ремонт моста

На Тернопільщині створили шість окружних прокуратур
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Про життя в умовах пандемії 
і боротьбу з коронавірусом, 
масштабне оновлення 

доріг, ремонт шкіл і дитсадків 
та економічний розвиток краю 
Володимир Труш розповів під 
час зустрічі з журналістами та 
відомими жителями області. 
Посадовець підсумував зроблене 
під час свого перебування на 
посаді очільника Тернопільщини. 
А також поділився планами на 
майбутнє та перспективами 
реалізації важливих для області 
проєктів. 

Звіт голови Тернопільської облдер-
жадміністрації відбувся під гаслом «Рік 
сміливих рішень». Адже Володимир Труш 
очолив область саме тоді, коли з’явилися 
перші хворі на COVID-19. Потрібно було 
діяти швидко і блискавично вирішувати 
проблеми, брати на себе відповідальність 
і приймати важливі рішення. 

Звітував Володимир Труш на тери-
торії Вишневецького палацу. Зізнається, 
обрав це місце не просто так. Воно чудово 
ілюструє якісні зміни на Тернопільщині. 
Дорога, яка веде до цієї історичної пам’ят-
ки ще кілька років тому була в жахливому 
стані. Зараз вона оновлена і комфортна 
для проїзду – з розміткою, побудованими 
тротуарами, освітленням. Також, пряму-
ючи до палацу, дорогою можна побачити 
позитивні зміни у Вишневецькій громаді 
та збережену історичну пам’ятку, якою 
пишається область і яку планують оно-
вити в рамках проєкту «Велика реставра-
ція»

Володимир Труш зізнається, цей час 
видався непростим, адже був сповнений 
викликів і випробувань. 

- Це рік – швидких та сміливих рі-
шень. Я точно знаю, що ми прожили його 
з честю та гідністю. Я можу спокійно ди-
витися людям в очі. І сказати, що ми від-
працювали його на всі 100%. - зазначив 
посадовець. - Чи були у нас помилки? Зви-
чайно, були. Як кажуть, не помиляється 
той, хто нічого не робить. 

«Наш лабораторний центр 
сьогодні  найпотужніший 

у Західній Україні»
Підсумовуючи свій перший рік роботи 

на Тернопільщині, Володимир Труш роз-
почав з галузі охорони здоров’я. Зізнаєть-
ся, найважливішою проблемою, яка при-
несла багато викликів і нових завдань, 

стала пандемія коронавірусу. Зазначає, за 
рік зробили максимум, аби якнайшвидше 
діагностувати цю недугу.  

- Ми підсилили роботу лабораторно-
го центру, який на сьогодні є найпотуж-
нішим в Західному регіоні, - каже Воло-
димир Труш. -  Закупили обладнання, 
підготували приміщення нового корпусу. 
Зробили це в надзвичайно короткі тер-
міни. Тепер установа може проводити 
понад дві тисячі досліджень у добу. Лю-
дям не доводиться чекати по 5-7 днів, а 
вже наступного дня отримують резуль-
тат – хворі вони чи ні. Ми навіть робили 
ПРЛ-дослідження, щоб допомогти іншим 
областям.  

На Тернопільщині – 
один з кращих в країні 

показників із забезпечення 
ліжкового фонду киснем. 

- В області підготовлено 1951 лі-
жок для надання допомоги хворим на 
COVID-19. 90% з них мають кисневе за-
безпечення, - додає Володимир Труш. -  
Маємо ще 200 ліжок в запасі, які можемо 
розгорнути за потреби. Тернопільщина 
була єдиною областю, яка не мала інфек-
ційної лікарні. Ми оперативно відкрили 
нове відділення в обласному фтизіпуль-
монологічному центрі, де сьогодні на-
дають допомогу найважчим пацієнтам. 
Новий корпус для пацієнтів з COVID-19 на 
105 ліжок запрацював в університетській 
лікарні. За кошти спонсорів було прове-
дено ремонтні роботи, за бюджетні –за-
куплено усе необхідне обладнання.

До речі, такої значної підтримки, як 
цьогоріч, медична галузь ще не мала. 
Адже лише лабораторний центр отримав 
обладнання на 42 мільйони гривень. Та-
кож буквально за місяць вдалося відре-
монтувати і запустити новий корпус ві-
русологічної лабораторії, який збудували 
ще 11 років тому. 

Також на Тернопільщині триває мо-
дернізація шести приймальних відді-
лень – трьох у Тернополі, по одному у 
Кременці, Чорткові та Бережанах. Усі 
відділення будуть адаптовані до найно-
віших стандартів надання допомоги.

У лютому в області розпочалася 
вакцинація проти COVID-19. Тернопіль-
щина у трійці лідерів за кількістю вак-
цинованих. Ми отримали вакцину для 
8 тисяч осіб, п’ять тисяч уже отримали 
першу дозу препарату.

Оновили заклади освіти на 
195 мільйонів гривень і створили 

нові місця для 500 дошкільнят
Володимир Труш наголосив, онов-

лення закладів освіти – приоритетний 
напрямок як у державі, так і для його ко-
манди. 

- У рамках програми Велике будівниц-
тво ми відкрили новий садок на 120 місць 
у селі Біла, - каже очільник області. - Добу-
дували садочок у селі Слобідка (колишній 
Козівський район) на 25 місць, ясла-са-
док «Сонечко» (Теребовлянський район), 
ясла-садок «Казка» (Монастириський 
район). Один об’єкт став перехідним. Це 
навчально-виховний комплекс у Підго-
родньому, але цей проєкт розрахований 
і на 2021 рік, тому що там відбувається 
зведення закладу «з нуля» і реалізувати 
проєкт за рік дуже складно.

- З січня 2021 року змінилися підходи 
до організації харчування у школах, - до-
дає Володимир Труш. - Перед цим була 
тривала підготовка. Ми оновили облад-
нання харчоблоків шкіл на суму 13 млн. 
грн. Для забезпечення підвозу дітей у 
навчальні заклади передали 12 шкіль-
них автобусів. На капітальні ремонти у 
школах і дитсадках витратили 70 млн. 
грн. Крім того, у рамках президентської 
програми «Велике будівництво» в облас-
ті капітально відремонтували школи у 
Новому Селі (Підволочиського району), 
Хоросткові (Гусятинського району), Три-
бухівці (Бучацького району), Лозовій (Ба-
ковецької громади).

Виділили фінансування і на оновлення 
устаткування класів. Зокрема на кабінети 
природничих наук виділили 17 млн. грн. У 
рамках програми «Нова українська шко-
ла» провели  роботи на суму 51 млн. грн. 

«Капітально відремонтували 
162 кілометри доріг»

Особливу увагу на Тернопільщині при-
ділили ремонту доріг. В області відремон-
тували навіть ті ділянки, які перебували в 
жахливому стані протягом десятиліть. 

«Впродовж року в області оновили 
162 км доріг державного значення. Це 
рекордний показник за останні десять 
років. Найбільша дорога у нас «М-19», яка 
перетинає область з півночі на південь. 
Роботи тривали на декількох ділянках.  
Думаю, усі присутні вже бачили резуль-
тат. Це кардинально інша дорожня арте-
рія краю», - зазначив Володимир Труш. 
- Два інших об’єкти - траса «Тернопіль- 

Броди» та дорога «Р-43» у Ланівцях. Окрім 
дорожнього полотна, відремонтовано 5 км 
тротуарів, зроблено нову розмітку, вста-
новлено 126 ліхтарів. Тепер жителі області 
зможуть швидко та безпечно дістатись з 
Лановеччини до Хмельниччини та Києва. 

«Впродовж року створили 
нові робочі місця для 8 тисяч 

жителів області»
Економічна ситуація в області, незва-

жаючи на пандемію та усі наслідки, які 
вона спричинила, поступово налагоджу-
ється. Значні кошти надходять у бюджет 
завдяки програмі «Велике будівництво». 
Впродовж року створено 8 тисяч нових 
робочих місць. На 700 осіб збільшилась 
кількість зареєстрованих підприємців. 
Запрацював асфальтобетонний завод 
компанії ТОВ «Техно-Буд-Центр», де пра-
цює 600 людей, відкрили цех з виробни-
цтва гранульованого вапняку ПрАТ «Тер-
нопільський кар’єр», відновлено роботу 
ТОВ «Бережанський цегельний завод «Ке-
рамік», який дав 150 робочих місць. 

- За підсумками перших чотирьох мі-
сяців 2020 року прогнозувалося велике 
недовиконання бюджету, - зазначив по-
садовець. -  Однак після травня ситуація 
значно покращилася. Місцеві бюджети 
виконали показники на 98,2%, а облас-
ний бюджет – на 99,3%.

Тернопільщина активно долучилася 
до програми «5-7-9». З початку дії про-
грами в області видали 299 кредитів на 
суму понад 860 млн. грн. У непростий рік 
пандемії зуміли знайти кошти і на спор-
тивні об’єкти. Зокрема оновили стадіон 
у Микулинцях, встановили сучасні спор-
тивні майданчики у Тернополі і Чорткові, 
спортивне ядро у Кременці. 

«Усі реалізовані проєкти – 
це результат роботи великої і 

професійної команди»
Володимир Труш подякував своїй ко-

манді за якісну роботу і зазначив, що це 
лише початок позитивних змін на Терно-
пільщині. 

- У цьому році ми маємо також амбітні 
плани та цілі. Але жоден проєкт не вдало-
ся б реалізувати без команди, - зазначив 
Володимир Труш. -  Без людей, які зараз 
на своїх місцях працюють над втіленням 
нових ідей. Участь кожного з них дуже 
важлива. Бо лише системна та синхронна 
робота дає результат. Дякую кожному, хто 
долучався.

Володимир ТРУШ: «Це був рік швидких та 
сміливих рішень і ми прожили його з честю та 

гідністю й відпрацювали на 100%»
Голова Тернопільської ОДА підсумував свою роботу в області
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То ж на кого найбільше 
сподіваються українці? На 
армію. Волонтерів. І на Бога 

- до топ-3 довіри увійшла Церква. 

Як свідчать результати опитуван-
ня Центру Разумкова, Збройним силам 
довіряють 70% наших співвітчизників, 
волонтерським організаціям - 65%, Цер-
кві - 64%. Висловили довіру українці й 
Державній службі з надзвичайних ситу-
ацій - 63%, прикордонній службі - 60%, 
Нацгвардії - 56%, голові міста, селища або 
села, в якому проживає респондент, - 56%.

А найбільшу недовіру викликають 
російські ЗМІ - так про них відгукуються 
аж 82% опитаних. Недалеко втекли й рід-
ні чиновники - їм не довіряють 80% укра-
їнців. Судовій системі - 79%, Верховній 
Раді - 77,5%, уряду - 76%, Вищому анти-
корупційному суду - 73%, партіям - 71%, 
прокуратурі - 71%, комерційним банкам 
- 70%, Національному антикорупційно-
му бюро - 70%, Верховному суду - 69%, 
Конституційному суду - 69%, Спеціалі-
зованій антикорупційній прокуратурі - 
68%, Національному агентству з питань 
запобігання корупції - 68%, президенту 
- 61,5%, Національному банку - 60%.

Виникає запитання: народ і влада - 
партнери, чи як?   

З особливою «любов’ю» українці став-
ляться до олігархів. Останніх, щоправда, 
мабуть, це зовсім не цікавить. У них інші 
клопоти: як зберегти та примножити свої 
статки, жити в дружбі й мирі з владою, не 
потрапити під санкції та інше.  

Але цифри цікаві. Переважна біль-
шість українців - 92% - погоджується з 
тим, що олігархи мають великий вплив 
на суспільство. І, здебільшого, здійсню-
ється він через окремих депутатів та 
підконтрольних багатіям ЗМІ. Водночас 
кожен десятий опитаний вважає, що 
вплив здійснюється через президента. 
Такі дані соцдослідження, проведеного 
Київським міжнародним інститутом со-
ціології. 

Щоправда, олігархи можуть на пре-
зидента образитися. Бо, якщо це на-
справді станеться, то не дорахуються 
грошей від використання надр. Нато-
мість, усі діти, народжені в Україні, от-
римуватимуть гроші від користування 
надрами та видобутку корисних копа-
лин до свого 18-річчя. Йдеться про те, 
що впродовж дитинства ці гроші нако-
пичуватимуться на їхньому персональ-
ному депозитному рахунку в банку. А 
після досягнення повноліття зможуть 
витрачати їх на здобуття вищої освіти в 
Україні.

Згідно з Конституцією, земля, її на-
дра, атмосферне повітря, водні та інші 
природні ресурси є власністю всього 
народу України. Але народ ніколи не був 
господарем природних багатств. Тож 
президентська ініціатива хороша, осно-
вне, щоб вона працювала. 

Стосовно ж вітчизняних олігархів, то 
їх статки, не зважаючи на коронакризу, 
зросли. Бо подорожчали їхні послуги та 
продукція. Але багатії не використову-
ють прибутки для модернізації вироб-
ництва чи створення енергетичної не-
залежності.

Для прикладу, українці купують у 
Ріната Ахметова невиправдано дорогу 
електроенергію, яку продає ДТЕК, а він 
купує собі найдорожчі особняки. Як ві-
домо, Ахметов - власник найдорожчої 
квартири в Лондоні. Її вартість на мо-
мент придбання складала 136 мільйонів 
фунтів. Ймовірно, зараз ціна ще вища. 
Якщо зарплата українця сягає 12-14 ти-
сяч гривень, то йому необхідно працю-
вати на таке помешкання близько двох 
мільйонів років, передає «Телеканал 
24». 

І, до речі, лише п’ять українських олі-
гархів мають в сумі 400 мільярдів гри-
вень. Саме стільки Україна у 2021 році 
витратить на соціальне забезпечення. 

Також цими грошима можна було б по-
гасити державний борг,  віддати на охо-
рону здоров’я та забезпечити оборону 
нашої країни. 

Проте, хоча державі бракує грошей 
в бюджеті на соціальні статті, вона не 
обтяжує олігархів високими податками 
при видобутку сировини, виділяє субси-
дії державним підприємствам, а не заро-
бляє на них тощо. Крім прямих втрат, є 
ще й втрати від згаяних можливостей, 
зазначає «Економічна правда». Це, зо-
крема втрати мільярдних інвестицій, 
які не прийшли в країну через штучні 
бар’єри, що збудували олігархи для за-
хисту від зайвої конкуренції. 

Олігархат, як і корупцію, долати важ-
ко, але, при великому бажанні, можна. А 
в нас і перше, і друге почувається ком-
фортно. Тому й така висока недовіра до 
влади та державних інституцій. 

Якби українська влада зважилася 
влаштувати «локдаун» для олігархів, то 
відкрила б шлях до іншої політичної та 
економічної моделі краї-
ни, де було би більше спра-
ведливості, грошей в бю-
джеті і менше бідності…  

Якби українська влада влаштувала 
«локдаун» для олігархів... 

Українці - серед світових лідерів недовіри до влади. Така ситуація спостерігається роками. 
Особливо беззахисними відчувають себе люди під час різноманітних криз. А Україна з них 

майже не виходила. Тільки тепер до всіх проблем додалися війна та пандемія.      

Ольга ЧОРНА.

Відповідно до статті 53 
Закону України «Про 
загальнообов’язкове 

державне пенсійне 
страхування» у випадку 
смерті пенсіонера особам, що 
здійснили його поховання, 
виплачується допомога в 
розмірі двомісячної пенсії, 
яку отримував пенсіонер на 
момент смерті. 

Відповідно до статті 61 Закону 
«Про пенсіне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служби та 
деяких інших осіб», у випадку смерті 
пенсіонера, допомога на поховання 
виплачується в розмірі тримісячної 
пенсії, але не менше п’ятикратно-
го розміру прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб.

Особам, які здійснюють або 
здійснили поховання (це може бути 
як уповноважена від родини люди-
на, так і стороння особа) для випла-
ти допомоги необхідно звернутись 
до територіального органу Пенсій-
ного фонду, в якому перебував на 
обліку померлий пенсіонер.

Допомогу на поховання випла-
чують на підставі надання таких 
документів: заяви про виплату до-
помоги; довідки про смерть пен-
сіонера або витягу з Державного 

реєстру актів цивільного стану гро-
мадян про смерть для отримання 
допомоги на поховання в оригіналі; 
свідоцтва про смерть; документів, 
що засвідчують особу, яка здійсни-
ла поховання (паспорт або інший 
документ).

Якщо пенсіонер помер за ме-
жами України і реєстрацію смерті 
здійснили компетентні органи іно-
земної держави, у законодавстві 
якої не передбачено видачі довідок 
про смерть, то заявник, який бажає 
отримати допомогу на поховання, 
надає свідоцтво про смерть або ін-
ший документ про смерть, визна-
ний дійсним в Україні.

Допомогу на поховання не ви-
плачують, якщо померла особа пе-
ребувала на повному державному 
утриманні, крім випадків, коли лю-
дину поховали члени сім’ї або інші 
особи.

У разі смерті пенсіонера, який 
працював, допомогу також випла-
чує орган Пенсійного фонду.

Терміну щодо звернення за та-
кою допомогою не передбачено. 
Тобто якщо родичі не звернулися 
до Фонду одразу, вони можуть от-
римати гроші в будь-який інший 
час.

Є певні особливості щодо ви-
плати допомоги на поховання 
внутрішньо переміщеним особам. 
У разі звернення за виплатою до-
помоги на поховання пенсіонера, 
який перебував на обліку в управ-
ліннях Фонду в Донецькій та Лу-
ганській областях, що розташовані 
на території, яка тимчасово не кон-
тролюється українською владою, 
допомогу на поховання виплачує 
управління Пенсійного фонду Укра-
їни, до якого звернулася особа, яка 
здійснила поховання.

Підставою для запиту електро-
нної пенсійної справи є заява особи, 
яка звертається за виплатою допо-
моги на поховання, із наданням не-
обхідних документів для її виплати.

Заявники, які згідно з паспор-
том зареєстровані на тимчасово 
окупованих територіях, надають 
власну довідку про взяття на облік 
внутрішньо переміщеної особи.

Допомога на поховання пенсіонера: 
як призначають і виплачують

 У зв’язку зі смертю пенсіонера виникають питання щодо припинення пенсійних виплат 
і отримання допомоги на поховання чи недоотриманої пенсії. Чинним законодавством 

передбачені підстави, за яких здійснюють такі виплати. На яких умовах призначають і 
виплачують допомогу, пояснили у Головному управлінні Пенсійного фонду 

України в Тернопільській області.
За постановою 

Кабміну, перехід 
на літній час в 

Україні вже понад 20 
років відбувається 
в останню неділю 
березня. 

Цього року ця дата припадає на 28 березня. Пере-
вести стрілки на одну годину вперед мають в ніч з 27 
на 28 березня о 03:00.

Цього року у Верховній Раді намагалися скасува-
ти переведення годинників, але депутати не підтри-
мали в цілому відповідний законопроєкт. Зокрема, 
3 березня ВР ухвалила в першому читанні законо-
проєкт «Про обчислення часу в Україні», однак 19 
березня за нього проголосували лише 212 депутатів. 
Після цього законопроєкт про скасування переве-
дення стрілок на літній і зимовий час відправили на 
доопрацювання.  

Автор законопроєкту віцеспікер Руслан Стефан-
чук пояснює, що адаптація до переведення годинни-
ків раз на пів року погано впливає на здоров'я людей 
і не допомагає енергозбереженню.

Якби законопроєкт підтримали, в Україні назавж-
ди встановився б другий годинний пояс UTC (UA)+2. 
Так званий "зимовий час".

До речі, у 2011 році Україна вже скасовувала пе-
рехід на зимовий час, але потім рішення відмінили. А 
вперше переводити час на одну годину вперед укра-
їнці почали влітку 1981 року - разом із рештою СРСР. 

У світі подібна практика з'явилася на початку 20 
століття. Нині годинники переводять у близько ста 
країнах, хоча все більше держав від цього відмовля-
ються. У 2019 році Європарламент скасував обов'яз-
кове переведення годинників у країнах ЄС. Це озна-
чає, що з 2021 року кожен член Євросоюзу зможе сам 
обирати: зберегти систему переведення годинників 
чи відмовитися від неї.

На цьому тижні 
Україна переходить 

на літній час
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За визначенням депресія (з лат. 
deprimo – придушення) - це 
стан, що характеризується 

негативним емоційним фоном, 
пригніченим, сумним, тривожним, 
байдужим настроєм, втратою 
інтересу до занять, які приносили 
задоволення, нездатністю 
виконувати повсякденні справи. 
Депресія - це не спосіб описати свій 
сьогоднішній настрій, це хвороба. І 
їй можна зарадити. як - розповідає 
кандидатка психологічних наук, 
доцентка кафедри психології 
Тернопільського національного 
технічного університету Інна 
МОНАЧИН.

Що може спричинити депресію і 
до чого тут коронавірус

Теперішні умови, пов’язані з панде-
мією коронавірусу, підсилили увагу до 
проблеми депресії. По-перше, люди дотри-
муються дистанції та обмежених умов у 
взаємодії. По-друге, з економічним спадом 
багато людей втратили роботу або пере-
йшли на неповну зайнятість. По-третє, 
змінюються потреби людей, те, що вони 
вважали необхідним – для них втратило 
сенс. 

Причини, які є поштовхом до депре-
сії, можуть бути різні: зміни в суспільстві 
та в особистих стосунках, смерть когось з 
рідних, безробіття, безгрошів’я, терор, вій-
на, важка стресова подія, усе, що погіршує 
життєву ситуацію і в результаті чого де-
пресія може перейти у більш важку форму. 

Також виділяють різновиди депресій 
- набуті, сезонні, спадкові (генетично обу-
мовлені), післяпологові. 

Як відрізнити хандру 
від депресії?

Знижений настрій або низький рівень 
енергії - це ще не депресія. Врешті, смуток 

здатен швидко минути, на відміну від де-
пресії. 

Її симптоми - це пригніченість, нездат-
ність проявляти радість, загальмованість, 
неможливість виконувати найпростіші 
побутові справи, песимізм, занижена само-
оцінка, думки про смерть чи самогубство, 
проблеми з апетитом і сном.

Депресивний стан можна порівняти зі 
спорожнілим колодязем. Ніби все добре – 
є місця, де б’ють невичерпні джерела і до-
статня глибина, щоб накопичити воду для 
всіх потреб, але вода зникає і всі відчува-
ють дефіцит ресурсів. 

Обміркуймо, що може привести до спу-
стошення нашого внутрішнього колодя-
зя? Оскільки людина – частина природи, 
то всі природні механізми властиві й нам. 
Тому депресивний шлях ми обираємо з 
двох причин - дефіцит зовнішніх ресурсів 
або внутрішніх. 

Проведімо паралель, порівнюючи 
людину з природою: якщо посуха триває 
довго, то колодязь стає мілкішим, може 
наповнюватися більш глибокими джере-
лами, їх досить, аби він не висох, але води 
багато немає. Так і людина може довго 
функціонувати, але не мати багато енергії 
ні для себе, ні для інших. Тому нам потріб-
но вчитися наповнюватися зовнішніми 
ресурсами. Це як необхідність дощу для 
землі та дерев.

про джерела, ритми і чому 
важливо вміти відчувати втому 

Зобразивши метафорично "застря-
гання" сучасної людини в депресивному 
стані, ми можемо визначити дві головні 
причини цього. Перша - втрата контакту 
зі своїми внутрішніми джерелами напов-
нення енергією. Друга - втрата відчуття 
ритму. 

Що стосується внутрішніх джерел, то 
насамперед мова про пізнавальну актив-
ність та інтерес, які є рушійною силою. 

Якщо нам "цікаво", то ми "чогось хочемо". 
Відповідно ми тоді можемо вчитися, змі-
нюватися, перемагати, працювати, терпі-
ти. А якщо ми перебуваємо в зоні "треба", 
то й ресурсів надовго не вистачає.

Стосовно відчуття ритму, то тут треба 
зрозуміти свій унікальний і непередбачу-
ваний ритм активності та спокою. У кож-
ного він різний. Якщо ми "надзусиллями" 
починаємо себе вичерпувати, то це шлях 
до депресії. Тому потрібно навчитися збе-
рігати власний ресурс, відчувати втому, 
щоб відновити бажання жити і творити. 
Потрібно вчасно брати тайм-аут для осо-
бистого відновлення.

Депресія - це хвороба, 
і її можна вилікувати

Серед безлічі видів лікування депресії 
найпоширенішими є медикаментозне (із 
застосуванням ліків) та психотерапевтич-
не (коли використовують різні методи і 
техніки впливу на психіку). 

Найважливіше для людини - усвідоми-
ти захворювання і зізнатися собі в потребі 
допомоги фахівця. 

Як допомогти собі чи людині 
в депресії та наповнитись 

енергією життя
❶ Вести здоровий спосіб життя. Тур-

бота про себе та про своє здоров’я – го-
ловна цінність людини. Потрібно вчитися 
змінювати своє ставлення до життя, щоб 
побачити більше переваг, ніж недоліків. 
Іноді саме складна ситуація, яку ми пере-
живаємо, дає нам можливість побачити 
перспективу чи віднайти власний вектор 
розвитку.

❷ Звертайте увагу на свої уявлення 
про світ, про людей та про самих себе. І ви 
побачите такі моменти, що не збігаються 
з реальністю, і така розбіжність викликає 
у нас розчарування, що є причиною роз-

витку депресії. Через те, що ми не вміємо 
приймати реальність, ми падаємо духом, 
глибоко ховаємо образу на світ, на людей, 
на самих себе. Важливо навчитися при-
ймати реальність і бути готовими до неї, 
знайти можливість прийняти від життя 
те, що нам необхідне.

❸ Вчіться творити без мети. Інши-
ми словами, творіть просто так. Творити 
щось заради процесу, а не результату. Тво-
ріть натхненно. Обирайте ті методи, які 
надихають, а не змушують (шиття, виши-
вання, читання літератури, малювання, 
ліплення глини, креативне збирання, ко-
лекціонування та багато іншого).

❹ Творче споглядання – пасивний 
метод подолання депресії, але це лише на 
перший погляд. Насправді цей важливий 
метод в нас природно закладений з дитин-
ства. Пригадайте, як ви дитиною, вдивля-
ючись у небо та  хмаринки, придумували 
різні історії чи казки і наповнювались ене-
грією. Коли ви почуваєтесь спустошено, то 
споглядання - це саме той метод, який дає 
втомленій фантазії шанс пограти з неісну-
ючою реальністю.

❺ Виставки, музеї, театри, концерти 
– це теж незамінні джерела свіжої енергії. 
Ми мовби занурюємось у творчу енергію 
автора і пливемо в його талановитих пе-
реживаннях. Навіть якщо нам не все подо-
бається, але факт прийняття нового вклю-
чає в нас процес перезавантаження. 

І на завершення: "Якщо ми створили 
для себе захворювання, то ми здатні знай-
ти ліки". Наші бажання, ідеї і думки – неви-
черпний колодязь життєвої сили. І від нас 
самих залежить, як ми реалізуємо ресурс, 
наданий Богом у нашому житті.

ДЕпРЕСІЯ: що потрібно знати і як 
допомогти собі та близьким  

У сучасному світі все активніше обговорюють питання, пов’язані з 
депресією. Колись Зігмунд Фрейд називав цей стан "замороженим страхом", 

Ролло Мей - "нездатністю створювати майбутнє". "Депресія – коли 
відкриваєш Інтернет і немає куди зайти" - іронізують тепер.  

На Тернопільщині роз-
почався другий етап 
імунізації населення від 

COVID-19. З 22 березня в Украї-
ні запускають 565 стаціонарних 
пунктів вакцинації проти корона-
вірусу. В нашій області обладнано 
23 таких пункти на базі закладів 
первинної медико-санітарної до-
помоги. Для них були підготов-
лені медичні працівники, які про-
йшли спеціальне навчання.

Зокрема, перші дози вакцини 
були введені на базі Тернопіль-
ської міської комунальної полі-
клініки №1. Щеплення прово-
дять у спеціально обладнаному 
тимчасовому пункті з понеділка 
по п'ятницю.

- Протягом цього етапу перед-
бачено вакцинувати близько 70 

тис. працівників первинної ме-
дицини по всій країні. Першими 
щеплюватимуть, зокрема, сімей-
них лікарів та їхніх помічників. 
Вакцинація буде відбуватися на 
новій платформі  - у стаціонар-
них (тимчасових або постійних) 
пунктах щеплення, - зазначила 
регіональний координатор кам-
панії з вакцинації в Тернопіль-
ській області Марія Павельєва.

Стаціонарні пункти щеплень 
будуть працювати в закладах 
охорони здоров’я. Для організа-
ції безпечного вакцинування ці 
кабінети обладнані відповідно 
до вимог інфекційного контролю 

та забезпечені необхідною кіль-
кістю доз вакцини. Медики, які 
в них працюватимуть, пройшли 
відповідне навчання. У декількох 
областях такі кабінети працюють 
у пілотному режимі з 19 березня.

З 29 березня для вакцинації 
будуть відкриті ще більше, ніж 
2500 пунктів щеплення, які роз-
почнуть свою роботу в разі над-
ходження нової партії вакцин. 
З моменту надходження нової 
партії розпочнеться запис на 
вакцинацію людей віком від 80 
років, яких також передбачено 
вакцинувати в другому етапі до-
рожньої карти.

З 29 березня запланована і 
вакцинація людей віком від 80 
років, які попередньо записали-
ся до листа очікування в додатку 
"Дія" або через контакт-центр 
МОЗ на номер 0 800 60 20 19.

Попередньо Міністерство 
охорони здоров’я України реко-
мендувало  мобільним групам з 
імунізації залучати до вакцинації 
проти COVID-19 організовані ко-
лективи з другого етапу, зокре-
ма усі заклади охорони здоров’я 
(державні та приватні, у тому 
числі й аптечні).

Нагадаємо, що записатися до 
списку очікування на вакцина-

цію людям із пріоритетних груп 
можна за допомогою застосунку 
чи порталу "Дія" або через кон-
такт-центр МОЗ 0 800 60 20 19. 
Люди старші за 80 років вже мо-
жуть записатися на вакцинацію 
через сімейних лікарів.

Наразі в Україні здійснюється 
імунізація вакциною Covishield/
AstraZeneca виробництва ін-
дійського Інституту сироватки 
крові, 500 тис. доз якої було за-
куплено  державним коштом. Ця 
вакцина ефективна та безпечна. 
Дозвіл на її використання дали 
Всесвітня організація охорони 
здоров’я, Велика Британія, Євро-
пейський Союз, Індія та Канада. 
Усі щеплення проти COVID-19 є 
добровільними й безоплатними.

На Тернопільщині розпочали роботу 
стаціонарні пункти вакцинації проти COVID-19

Імунізуватимуть сімейних лікарів, їх помічників і людей,
 старших 80 років, які записалися у лист очікування
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Життя дивовижне. Щоб 
краще його зрозуміти, 
людина час від часу 

озирається в минуле, таке 
близьке і порівняно віддалене, 
осмислює колись пережите, 
згадує близьких та рідних людей, 
з якими доводилося ділити 
радість і смуток, надії і сподівання, 
порівнює минувшину і сьогодення.

 Тож своєю розповіддю хочу поверну-
тися назад у своє дитинство повоєнного 
десятиріччя минулої епохи, яке для сіл не 
тільки нашої Козівщини, було тоді тяжким 
і злиденним. 

Новостворена колгоспна система де-
монструвала свою економічну та соці-
альну неспроможність. Незважаючи на 
щоденну працю колгоспників, скрізь па-
нувала бідність, був в усьому недостаток, 
недоїдання, не вистачало одягу, взуття. Не 
в одного батька чи матері боліла голова, 
як і чим прогодувати родину, у що взути 
себе і свою дітлашню восени, взимку та 
ранньої весни. Люди не рахувалися ні з ча-
сом, ні із здоров’ям, аби хоч щось заробити. 
Недоїдання, виснажлива робота в колгос-
пі і домашньому господарстві валили з ніг. 
Батьки віддавали дітям останню крихту 
хліба, викручувалися, хто як міг. 

Колгоспна праця була майже безоплат-
ною. На зароблені трудодні сім’я прожити 
не могла, а мізерної кількості одержано-
го збіжжя для родини вкрай не вистача-
ло. Надія була лише на дрібну домашню 

господарку. Тож, щоб якось вижити, збира-
ли колоски у жнивну пору. Адже, коли зво-
зили хліб з поля, то на стерні залишалося 
ще багато загублених колосків жита, пше-
ниці, ячменю. Тому батьки висилали дітей 
на стерню збирати колосся. 

Принесені додому у торбині колоски 
товкли, віяли, а зерна мололи на жорнах 
на борошно, з якого пекли хліб. Так ряту-
валися від голоду. Селяни цінували кожну 
зернину і добре розуміли, що незібране 
колосся невдовзі зогниє, пропаде та зго-
дом буде приоране. Але колгоспна система 
і діючі тогочасні радянські закони заборо-
няли випасати сільську худобу на стерни-
щі, збирати там обсипані колоски, бо це 
вважалося посяганням на соціалістичну 
власність.

За збереження колгоспного майна 
відповідали голова і правління колгоспу. 
Для цього в артілі вводилася посада так 
званого «польового». Підшукували для 
цієї роботи, як правило, за вдачею безжа-
лісних жорстоких чоловіків, що сумлінно 
служили системі. Виділяли їм коней, на 
яких вони як вдень, так і вночі, об’їжджали 
колгоспні ниви, пильнуючи, чи хто-небудь 
не робить якої шкоди, чи не взяв щось з 
поля, чи сільська худоба випадково або 
зумисне не залізла на колгоспне угіддя. 
Якщо наглядач упіймав пастуха, що не до-
гледів за коровою, то він міг не тільки від-
лупцювати дитину батогом, а й забрати 
худобину на колгоспний двір, оштрафува-
ти його батьків. Посіпаки ревно охороня-
ли колгоспне майно, переслідуючи дітей, 

підлітків та старших пастухів. Кого впій-
мали, то витрушували колоски з торбинки 
і наганяли додому, а хто противився, того 
забирали і вели до контори на розправу. 
Від запопадливого колгоспного осавули 
не одна дитина дістала батогом по спині, 
і не одну сільську родину через нього було 
оштрафовано, а то й направлено до суду. 
Така була суть реального колгоспного 
життя в ту пору.

 
Назавжди запам’ятався випадок 

жнивної пори 1956 року. Наша хата в 
Олесині стояла на краю села і городом 
впиралася у колгоспну ниву, яка про-
стягалася далеко в доли. Серпневий 
день видався тоді теплим і безхмар-
ним. Сонце, що повільно піднімалося до 
полудня, давно висушило ранішню росу 
на скошеному  пшеничному полі. На пло-
щі, що прилягала до села, уже були за-
брані снопи, а друга половина лану була 
заставлена полукіпками збіжжя.

 Батьки зрання пішли на роботу, а 
нас, малих, мене і брата, бабуся напра-
вила з торбинками на стерню збира-
ти пшеничне колосся. Гостра стерня 
колола босі ноги. Навколо було тихо, 
все мліло від спеки. Чути було лише по-
тріскування коників, що перелітали і 
сплигували в повітрі, а з-під ніг час від 
часу спурхували стривожені перепели 
та перелякані жайворонки. Ми з бра-
том розійшлися по полю в різні сто-
рони і, збираючи колосок за колоском, 
наповнювали свої торбини. Минав час, 

і я за своїм промислом незчувся, як на-
раз біля мене загарцював кінь і гострий 
біль від батога опік мені спину. З пере-
ляку, скрикнувши, я вже не чув, що ве-
рещав до мене колгоспний посіпака, а, 
залишивши на стерні торбину, кинувся 
тікати до полукіпків. 

А польовий погнався за братом, 
який біг до нашого городу. Я зі страху 
заліз між снопи і боявся показати го-
лову. Скільки я просидів у своєму сховку, 
не знаю. Згодом, коли польовий покинув 
поле, бабуся підібрала на стерні тор-
бинку, знайшла мене, заспокоїла і за-
брала додому. А нам з братом і десяти 
тоді не було. Багато чого змінилося з 
того часу, але пекучий біль за збирані 
колоски пам’ятаю досі.

Відтоді в нашій країні відбулися знач-
ні переміни. Змінилося життя, змінилися 
люди і держава. Уже народжене нове по-
коління українців не збирало колосків, не 
знає радянського ладу. Не бачило колгос-
пів, що так дико і безглуздо пропали, як 
дико і безглуздо їх створювали у далеку 
повоєнну пору, що залишили по собі лише 
гіркі спогади. Тож робім висновки з історії 
нашого минулого, аби мати гарне і достой-
не майбутнє.

Іван ДУФЕНЮК.
смт. Козова.

З редакційної пошти

Щовівторка о 18:00 у відділі 
літератури іноземними 
мовами Тернопільської 

обласної універсальної  бібліотеки 
англійської мови жителів 
Тернопільщини через Skype навчає 
волонтер Корпусу Миру Alonzo 
Hudkins.

Навчання проходить у формі гри 
«Cathy’sCards», яка допомагає розвивати роз-
мовні навички та краще пізнавати один одного.

«Під час зустрічі можна збільшити свій слов-

никовий запас, вдосконалити навички розмов-
ної англійської, покращити навички аудіюван-
ня, слухаючи мову оригіналу», – розповідають 
у бібліотеці.

У білобожниці 
посадять 150 кущів 
троянд до ювілею 

Лесі Українки
З нагоди 150-річчя від Дня народження громадської 

діячки, поетеси Лесі Українки та ювілейного 
року в честь її уродин, в Білобожницькій громаді 

Чортківського району пройде акція під гаслом: «Подаруй 
троянду – Лесі Українці»! Ідея належить сільському 
голові Віктору Шепеті, йдеться на фейсбук-сторінці 
Білобожницької громади. 

Під час акції планують висадити 150 кущів троянд біля пам’ят-
ника Лесі Українки та на центральній площі села Білобожниця. До 
участі в акції запрошують усіх жителів громади, підприємців, учнів 
шкіл, меценатів.  Щоб долучитися до доброї справи, потрібно прине-
сти кущ троянди (придбати чи, можливо, з дому) та разом висадити 
його біля пам’ятника Лесі та на центральній площі с. Білобожниця.

Розпочнуть висаджувати троянди з настанням теплої погоди, а 
також додатково всім учасникам повідомлять про час цієї акції. 

«Давайте разом вшануємо пам’ять Лесі Українки та подаруємо 
троянди для неї», - закликають у Білобожницькій громаді. 

КОлОСКи, щО НА СТеРНІ леЖАли

Тернополян запрошують у клуб 
розмовної англійської

nday.te.ua

Проєкт дасть 
можливість 
не лише 

чортків’янам, а й 
жителям сіл громади 
перетворити рідне 
місто, село, мікрорайон 
чи вулицю на краще, 
створивши більш 
комфортні умови 
проживання, розвитку 
чи відпочинку. який 
проєкт отримає 
найбільшу підтримку та 
реалізується за кошти 
бюджету громади – 
вирішуватимусь жителі 
громади.  

Цьогорічна сума «Громад-
ського бюджету» – 700 тисяч 

гривень. Максимальна вар-
тість одного проєкту – 100 
тисяч. Всього буде сім про-
єктів-переможців, три – із сіл 
громади, чотири – із Чортко-
ва.

 Які проєкти можуть бути 
подані? Ідеї, що стосуються 
облаштування простору у мі-
сті чи селі, спорудження спор-
тивних і дитячих майданчи-
ків, поводження з твердими 
побутовими відходами, інно-
ваційні об’єкти (в тому числі 
у сфері енергоефективності), 
розвиток вуличної культури, 
культурні події, відновлення 
пам’яток культури, історії, 
природи. Також обов’язкова 
екологічна складова у кожній 
пропозиції.

 Подати проєкт над-
звичайно просто – слід за-
вантажити зразок заяви та 
бланка із сайту міської ради, 
заповнити їх та надіслати на 
електронну пошту DMDIEM@
ukr.net, або ж занести особи-
сто у відділ муніципального 
розвитку, інновацій та енер-
гоефективності міської ради, 
кабінет №18. 
Телефони для консультації: 

098-904-08-51, 
097-990-70-47. 

Дедлайн подачі проєк-
тів – 20 квітня. 

Голосування за проєкти 
триматиме з 3 по 18 травня. 
Термін реалізації проєктів 
– з 1 червня по 30 листопада 
2021 року.

 «Громадський бюджет» 
у Чорткові стартує з 1 квітня
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З наступного року «безвіз» 
до єС - за новими правилами

Єврокомісія оновила правила від-
відування Шенгенської зони за безві-
зовим режимом. Невдовзі це відбувати-
меться за туристичною інформаційною 
системою авторизації (ETIAS). Вона повин-
на запрацювати до кінця 2022 року, пові-
домляє пресслужба Єврокомісії. Система 
передбачає попередній електронний доз-
віл на в’їзд для туристів, які приїжджають 
в держави Шенгену з третіх країн. Ман-
дрівники зможуть подавати заявки на от-
римання дозволу через спеціальний веб-
сайт або мобільний додаток, заплативши 
збір 7 євро і вказавши дані проїзного до-
кумента. Після заповнення заявки система 
перевіряє дані. Це може тривати декілька 
хвилин, а в окремих випадках до 96 годин. 
Лише тоді отримаєте дозвіл або відмову 
на в’їзд в обрану країну. Без нього не пу-
стять. У разі відмови людина зможе оскар-
жити це в апеляційному суді тієї держави, 
яка прийняла таке рішення.

Українці скуповують 
квартири в Туреччині

Торік українці придбали 771 об’єкт 
турецької нерухомості, посівши 15-те 
місце серед інших іноземців за кіль-
кістю покупок. У 2019-му Україна була 
на 18-ій позиції в списку, пише Ubr. Ча-
стина іноземців купує квартири в нових 
житлових комплексах і здає їх в оренду. 
Наприклад, за 50 тисяч євро можна при-
дбати двокімнатні апартаменти площею 
50-70 кв. м у новобудові в Аланьї. Їх можна 
здавати за 250-300 євро на місяць. Якщо 
врахувати всі витрати - податок на дохід 
від оренди, щорічний податок на нерухо-
мість, обслуговування квартири, - прибут-
ковість становитиме близько 4%. Якщо 
вкласти в турецьку нерухомість від $250 
тисяч, можна отримати громадянство Ту-
реччини. Куплені об’єкти можна продати 
за 3 роки, а весь цей час здавати в оренду.

безробітний британець 
судиться з батьками: 

вимагає довічних аліментів
У Великій Британії 41-річний Фаіз 

Сіддікі подав до суду на батьків з ви-
могою довічних аліментів. Причиною 
стала відмова батьків утримувати дорос-
лого сина, пише «Times Now». Чоловік за-
кінчив юридичний факультет в Оксфор-
ді. Після навчання не знайшов роботу й 
жив у квартирі батьків у Лондоні. 69-річ-
на Ракшанда та 71-річний Джаведа утри-
мували безробітного сина 10 років. Після 
сварки через синове безробіття, батьки 
відмовились від його утримання. Фаіз 
подав до суду. Він упевнений, що батьки 
зобов’язані надавати йому матеріальну 
допомогу довічно. Причиною називає 
свої проблеми зі здоров’ям. Суд відхилив 
його позов. Проте Сіддікі подав апеляцію.

Американка 17 років 
зберігала їжу з McDonald’s: 

що з цього вийшло
Американка Мінді Самшн у 2004 

році в McDonald’s купила чізбургер 
і картоплю фрі, які пролежали в неї 
вдома 17 років без холодильника. Їжа 
навіть не покрилась пліснявою, пише 
«The Sun». За словами жінки, усі ці роки 
вона взагалі не торкалась продуктів та не 
відкривала упаковку. Врешті, відкривши 
пакет з їжею, побачила, що чізбургер та 
картопля фрі мають ідеальний вигляд, 

як для продуктів 17-річної давнини. Що-
правда, їжа мала жахливий запах і була 
черствою. Однак мала вигляд, наче її ку-
пили вчора.

Де живуть 
найщасливіші люди?

World Happiness Report склав сві-
товий рейтинг щастя серед 149 країн. 
Україна посіла 110-ту сходинку. Про це 
йдеться на сайті загального рейтинга 
щастя ООН за підсумками 3-річних дослі-
джень. Уже 4 роки поспіль найщасливі-
шою країною світу стає Фінляндія. Далі 
йдуть Данія, Швейцарія, Ісландія та Ні-
дерланди. До 20 найщасливіших країн сві-
ту також потрапили, Ізраїль, Німеччина, 
Чехія, США. Найнещаснішими країнами 
визнали Афганістан - 149-те місце, Зім-
бабве - 148-ме місце, Руанду - 147-ме міс-
це. Із 2020 року Україна піднялась на 13 
сходинок. Рік тому посідала 123-тє місце. 
Поряд з нашою країною розташувалися 
Ірак - 111-те місце та Алжир - 109-те місце.

«Дрібна» помста 
роботодавця у США

Житель штату Джорджія Андреас 
Флатен звільнився з автосервісу в ли-
стопаді 2020 року. Йому відмовилися 
виплачувати останню зарплату, тож чо-
ловік звернувся в департамент праці. За 
це власник автосервісу йому помстився 
незвичним способом, пише UPI. Флатену 
мали виплатити $915 ще в січні цього 
року. Три місяці він намагався отримати 
зарплату. Після скарги в департамент 
йому все-таки виплатили суму, але за-
мість купюр Флатен отримав 230 кг мо-
нет по 1 центу. Усі вони забруднені ма-
шинною оливою. Центи чоловік знайшов 
вночі перед своїм будинком. «Мені їх ні-
куди дівати. Не уявляю, що з ними роби-
ти. Поки що вони в гаражі», - прокомен-
тував Флатен. Якщо чоловік їх відмиє, то 
здасть до банку, аби обміняти на купюри.

В ОАЕ тестуватимуть 
безпілотники, здатні 

викликати дощ
В Об’єднаних Арабських Еміратах 

розпочнуться випробування дронів, 
головне призначення яких спричиня-
ти опади. Безпілотники впливатимуть на 
хмари за допомогою електричного стру-
му, щоб змусити їх викликати дощ, пові-
домляє ВВС. Річ у тім, що в країні гостро 
стоїть питання нестачі опадів, рівень води 
опускається. У 2017 році уряд виділив $15 
мільйонів на дев’ять різних проєктів щодо 
посилення дощу. Новий проєкт спрямо-
ваний на зміну балансу електричного 
заряду на хмарних краплях. «Наш план 
полягає в тому, щоб переконати крапель-
ки води в хмарах злитися одна до одної, 
як сухе волосся до гребінця, коли воно 
зустрічає статичну електрику», - сказав 
співавтор проєкту, професор Маартен Ам-
бау. Краплі «злипатимуться», ставатимуть 
досить великими й випадатимуть як дощ.

В Італії танк обстріляв 
курячу ферму

В італійській провінції Порденоне 
відбувалися військові навчання. На них 
танк помилково обстріляв курячу ферму, 
повідомляє УНН. Згідно з офіційною ін-
формацією, інцидент трапився через по-
милку екіпажу танка, який влучив у стіну 
птахофабрики. Господарі підприємства 
побачили руйнування вранці, коли при-
йшли на роботу. За їхніми словами, багато 
курей загинуло під час вибуху та внаслі-
док обвалу стіни. Прокуратура Порденоне 
почала розслідування. Слідчі арештували 
чотири танки, які брали участь в навчан-
нях. Військові мають пояснити, чому бо-
йові машини стріляли в 
бік населеного пункту 
з урахуванням того, що 
місце для стрільби було в 
протилежному напрямку.

Населення країни 
скоротилося до 41,55 млн. осіб

Населення в Україні за підсумками 
першого місяця цього року склало 41 
554 836 осіб, скоротившись за січень на 
33,5 тисяч. Про це повідомляє Держстат. 
Природне скорочення населення за січень 
становило 35,79 тисяч осіб, міграційний 
приріст за цей період сягнув 2272 людей. 
За січень українців померло у 2,6 раза біль-
ше, ніж народилося. На 100 померлих - 38 
новонароджених. Так, кількість новона-
роджених у січні становила 21,93 тисяч. 
Померли за цей період 57,72 тисячі осіб, 
із них діти до року - 159. Чисельність по-
мерлих за січень 2021 року більша, ніж за 
відповідний місяць 2020-го, - на 4111 осіб, 
або на 7,67%.

Хто відповідальний 
за підвищення тарифів 

93% українців вважають, що тари-
фи на електроенергію, газ і тепло для 
населення є завищеними. Лише 3% вва-
жають їх оптимальними, а 0,4% - заниже-
ними. Такі результати опитування Центру 
Разумкова, пише Gazeta.ua. Найчастіше 
основну відповідальність за зростання 
комуналки люди покладають на уряд та 
президента - 29% і 24%, відповідно. Ще 
13% - на Національну комісію, що здійс-
нює державне регулювання у сферах енер-
гетики та компослуг (НКРЕКП); 9,5% - на 
Верховну Раду; 7% - на енергокомпанії; 
6% - на компанії, що надають компослуги, 
5% - на «Нафтогаз». Водночас 31% респон-
дентів вважає, що справедливі тарифи має 
забезпечувати уряд. Ще 28% переконані, 
що цим мусить займатися президент. 20% 
називають НКРЕКП, 11% - Верховну Раду. 
Лише 3% дотримуються думки, що ніхто 
не має цим опікуватися, і тарифи мусять 
формуватися за законами ринку.

Іспити на водійські 
права змінять 

Із 6 квітня в Україні теоретичні іс-
пити для отримання водійських прав 
складатимуть за новими тестами. Їх 
уже можна попередньо пройти на сайті 
Головного сервісного центру МВС. Тести 
змінили, враховуючи нове законодавство 
та пропозиції викладачів профільних на-
вчальних закладів і решти водіїв. Тепер 
теоретична частина іспиту містить нові 
та цікаві дорожні ситуації, з якими часто 
стикаються за кермом. Це має допомог-
ти новачкам оперативніше ухвалювати 
правильні рішення. Сервісні центри МВС 
продовжують збирати пропозиції щодо 
питань за напрямками ПДР, будови та екс-
плуатації транспортних засобів, основ без-
печного водіння та прав в області дорожньо-
го руху, надання першої медичної допомоги.

борги за комуналку 
значно зросли

Борги українців за житлово-кому-
нальні послуги на кінець січня цього 
року зросли до 81 млрд. грн. - на 7,4 
млрд грн., свідчать дані Держстату. За 
постачання та розподіл природного газу 
населення боргує 34,4 млрд. грн. (+2,9 
млрд. грн. за місяць); за постачання тепло-
вої енергії та гарячої води - 26,6 млрд. грн. 
(+2,5 млрд. грн.); постачання та розподіл 
електроенергії - 7,7 млрд. грн. (+1,6 млрд. 
грн.); централізоване водопостачання та 
водовідведення - 5,9 млрд. грн. (+200 млн. 
грн.); управління багатоквартирним бу-
динком - 5,3 млрд. грн. (+200 млн. грн.); 
надання послуг із вивезення побутових 

відходів - 1,1 млрд. грн. (не змінилося). 
У січні населення сплатило за ЖКП 23,9 
млрд. грн., або 77,7% нарахованих за цей 
період сум.

ЗНО у 2021 році 
скасовувати не будуть

Попри скасування державної під-
сумкової атестації для учнів 4 та 9 кла-
сів, зовнішнє незалежне оцінювання 
для випускників шкіл у 2021 році буде 
проведено, заявив міністр освіти Сергій 
Шкарлет. Він запевнив, що скасування 
ДПА для учнів 4 та 9 класів не нашкодить 
освіті. ДПА відмінили через те, що учні 
в «червоних» карантинних зонах мають 
нерівний доступ до навчання. «Аби не 
було дискримінації дітей, які навчаються 
онлайн та офлайн, всіх поставили в рівні 
умови», - сказав він. І наголосив, що ЗНО 
цього року не скасовуватимуть, оскіль-
ки минулорічна практика показала: МОН 
може забезпечити його проведення у без-
печних умовах навіть під час карантину.

Виплата по безробіттю 
для осіб передпенсійного 

віку: скільки триває
Скільки часу зараз триває виплата 

допомоги по безробіттю, зокрема, для 
осіб передпенсійного віку, повідомив 
«Пенсійний кур’єр». Відповідно до ча-
стини 3 статті 22 Закону «Про загально-
обов’язкове державне соціальне страху-
вання на випадок безробіття», допомога 
по безробіттю виплачується з восьмого 
дня після реєстрації в Державній службі 
зайнятості. Загальна тривалість виплати 
цієї допомоги не може перевищувати 360 
календарних днів протягом двох років, 
а для осіб, зазначених у частині другій 
статті 6 цього Закону і абзаці третьому 
частини четвертої статті 7 Закону «Про за-
безпечення прав і свобод внутрішньо пе-
реміщених осіб», - 180 календарних днів. 
Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки 
до настання права на пенсію) тривалість 
виплати допомоги по безробіттю не може 
перевищувати 720 календарних днів. Нара-
зі для осіб, які втратили роботу в період ка-
рантину (за власним бажанням та угодою 
сторін), загальна тривалість виплати не 
може перевищувати 270 календарних днів.

Кожен п’ятий випускник 
хоче вчитися за кордоном
Кожен п’ятий випускник в Україні 

націлений навчатися тільки в закор-
донних закладах вищої освіти. Про це 
свідчать результати дослідження оцінки 
настроїв населення щодо нинішнього ста-
ну освіти в Україні, передає УНІАН. 32% 
хотіли б навчатися в престижних україн-
ських вузах. І ще 30% вважають, що, оби-
раючи між поганим зарубіжним вишем і 
хорошим українським, готові вибирати 
хороший вітчизняний. Однак, за словами 
директора Українського інституту май-
бутнього Вадима Денисенка, 20% заявили, 
що не знають, хочуть вони вчитися чи ні. 
«На питання, чи є вища освіта запорукою 
успіху, 65% українців відповідають «так». 
А от молодь налаштована песимістично - 
лише 55% вважають, що вища освіта є за-
порукою успіху», - сказав Денисенко.

Фермери скорочують 
виробництво продукції

Українські господарства зменшу-
ють масштаби виробництва продукції. 
Негативна динаміка може затягнутися, 
повідомили у Держстаті. У січні-лютому 
2021 року українські господарства ви-
робили 2 мільярди яєць, 1 мільйон тонн 
молока та 545 тисяч тонн м’яса. Загалом 
виробництво яєць,  порівняно з минулим 
роком, скоротилося. Агропідприємства 
скоротили виробництво яєць на 23,4%, а 
господарства населення - на 1%. Вироб-
ництво м’яса вітчизняні агропідприєм-
ства зменшили на 6,4%, а господарства 
населення - на 4,6%. Господарства насе-
лення та підприємства скоротили вироб-
ництво молока на 7,4% і 0,9%, відповідно.

Україна світ

Ольга ЧОРНА.
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Микола ДМІТРУХ: "Почуваюся художником, який 
на замовлення своєї душі намалював Словом"

Тернополянин, рекордсмен світу з малювання шаржів відтворив утрачену говірку 
депортованих українців - нею розмовляли його предки

Є люди, в яких палітра 
душі багата кольорами 
та відтінками. До таких 

належить тернополянин 
Микола Дмітрух – графік, 
живописець, педагог, 
заслужений художник України, 
король дружніх шаржів, як 
його називають, хранитель 
культурної спадщини предків. 
Його творчий доробок 
складають численні твори 
образотворчого мистецтва, 
ілюстрації до книг та 
впорядковані фольклорні 
збірники.

У 2020 році побачила світ книжка 
"Обша і обшани". Це – збірка авторських 
творів Миколи Дмітруха, а також фоль-
клору землі його роду – села Обша, що 
розташоване в південній Холмщині - Біл-
горайщині (нині – територія Польщі). 
Про особливості цього видання і не тіль-
ки нам розповів сам автор.

- Пане Миколо, як у художника з’я-
вилася ідея написати цю книгу?

- Ще з початку 1990-х років я збирав 
матеріали: давні слова, поговірки, висло-
ви, цікавився народною мудрістю (значна 
частина їх увійшла до збірки "Народні 
приповідки, поговірки, примовки Холм-
щини" у 2011 році). Записував те, що по-
чув від своїх батьків. Писав все говіркою 
південної Білгорайщини, якою спілку-
валися мої предки. Вона була поширена 
не тільки в Обші, а й у селах Воля Обшан-
ська, Замх, Боровець, Ольховець. Бог на-
ділив мене доброю пам’яттю, і я запам’я-
тав, як говорило покоління  моїх дідуся 
і бабусі. А вони були носіями первинної 
говірки, яку нащадки втратили. Адже го-
вірка моїх батьків вже була змінена. Коли 
у 1945 році їх депортували з Холмщи-
ни, вони були 19-20-річними молодими 
людьми, тож швидко адаптувалися в но-
вих чужих краях. Якщо у поколінні моїх 
батьків діалект видозмінювався, то у мо-
єму він вже повністю зник (я народився 
в 1954 році, на Миколаївщині, і говорив 
вже так, як говорили місцеві),  але я збе-
ріг у своїй пам’яті, спогадах із дитинства 
і юності ту первинну материнську мову. 
І вирішив увіковічнити її. Відчував, що 
це мій обов’язок перед тим краєм, моїми 
батьками та прабатьками. Ось так з’яви-
лася ідея, а потім і сама книга. Почуваюся 
художником, який на замовлення своєї 
душі намалював Словом.

- Розкажіть, будь ласка, які твори 
містить збірка, в чому її особливість?

- У книжечці є трохи старовинних ле-
генд, бувальщин, що побутували в Обші. 
Наприклад, легенди "Мочила", "Гріх Са-
вича", "Хто що робить – то сам собі" (є 
така приказка у польській мові: "Kto co 
robi – to sam sobie"). Ці легенди я запам’я-
тав і записав за життя батьків, вони дуже 
цікаві та повчальні. Я виклав їх, зберігши 
оригінальний стиль. Є також мої власні 
твори (новели, етюди, образки), напи-
сані на основі розповідей батьків. Книга 
за обсягом – всього 80 сторінок, проте у 
такому об’ємі я вмістив велику кількість 
інформації про культуру та побут обшан. 
Мені притаманний такий стиль: люблю, 
щоб твір був коротким і змістовним.

Книга містить аудіосупровід в ав-
торському, тобто в моєму виконанні. Її 
можна і читати, і слухати. Однак читати 
складніше, адже написана вона на діа-
лекті. В аудіозаписі я намагався якнай-
точніше передати звучання старовинних 
слів, наголоси тощо. За запитом "Обша 
і обшани" на хостингу Youtube можна 
знайти півторагодинний відеоролик, у 
якому я начитую усю книгу повністю.

- Книгу ви присвятили батькам та 
пам’яті роду. А чи мали ви нагоду осо-
бисто відвідати їхній рідний край?

- Так, я був в Обші. Мене туди відво-
зили мої польські товариші-художники. 
Коли я нарешті побачив село на влас-
ні очі, мене переповнювали емоції. Усе 
навколо було для мене настільки дороге 
і миле, що мені ніби бракувало очей і вух 
для того, аби повністю це осягнути. Я був 
надзвичайно приємно шокований – я по-
бачив землю, на якій жили мої предки.

Ясна річ, що це вже було нове село. 
Але подекуди ще зустрічалися старі 
дерев’яні хати, вкриті черепицею або 
шифером. Можливо, вони були зведе-
ні ще до війни. У давнину всі хати були 
дерев’яними – з глини ніхто не будував. 
Глина у тій місцевості непридатна для 
будівництва, зате лісу було вдосталь. 
Побудувати гарну дерев’яну хату було 
не кожному під силу. Таких умільців на 
все село було 10-12 чоловік. Але, якщо 
вже хату зводив справжній майстер, то 
вона була настільки міцною і надійною, 

що її можна було навіть пересувати на 
кругляках. Збиралося багато чоловіків і 
штовхали її по селі. Уявіть собі, наскільки 
добротно мала бути збудована така хата! 
Тоді народ багато чого вмів. Думаю, якби 
ми сьогодні потрапили в такі ж умови, як 
вони тоді, ми б не вижили. У своїй хаті 
обшани почувалися, як у своїй державі. 
І хоч вони ніколи не були в університе-
тах, проте мали, так би мовити, "високу 
народну освіту", були високодуховними 
і морально чистими. Батьки пережили 
депортацію та війну, а покоління дідуся і 
бабусі -  дві депортації, 1915 і 1945 років, 
дві світових війни, чотири влади. Але не 
втратили любов до життя, незважаючи 
на труднощі та випробування. Відроджу-
вали спалене село, самі відроджувалися 
до життя, як Фенікс.  Це люди надзвичай-
но великої душі. І патріоти, що берегли 
свою мову та віру.

- Дозвольте, поговоримо трохи про 
вас як живописця. Ви малюєте карти-
ни,  ілюстрації до  книг. А власні книги 
ви ілюстрували?

- Так. "Обша і обшани" теж ілюстро-
вана мною.  А в першій книжці "Народні 
приповідки, поговірки, примовки Холм-
щини"  – малюнки моєї мами. Вона, як і 

батько, була самобутньою художницею. 
Працювала кравчинею все життя, але 
мала здібності до малювання.

- Вам належить рекорд світу з  ма-
лювання шаржів: 59 портретів  за го-
дину. Розкажіть, як ви стали "королем 
дружніх шаржів"?

- Створювати шаржі я почав, ще на-
вчаючись в училищі. Малював своїх од-
нокурсників, інших людей, але час від 
часу. Після знайомства з письменником 
Олександром Вільчинським, який свого 
часу був головним редактором газети 
"Тернопіль Вечірній" і запропонував мені 
подавати по три шаржі в кожен номер, я 
почав вже малювати їх регулярно. Мене 
це зацікавило. Пригадую, деякі люди 
зізнавались, що купляли газету заради 
шаржів і колекціонували їх. І навіть піс-
ля зміни редактора та редакційної полі-
тики, коли потреба в публікації шаржів 
відпала, я вже  не зупинився. Працював 
у цьому напрямку далі, згодом вийшли 
збірки моїх малюнків. Отримував замов-
лення навіть з-за кордону. Щодо рекорду, 
то він встановлений мною під час між-
народних змагань у Польщі у 2004 році. 
Протягом години потрібно було нама-
лювати якомога більшу кількість людей. 
Мені вдалося намалювати 59 шаржів, 
тобто  шарж за хвилину.

- Поділіться творчими планами та 
мріями.

- Одна моя мрія вже здійснилася: 
побачила світ книга "Обша та обшани". 
Тепер готую ще одну книгу "Народна му-
дрість". Це будуть  поговірки та словник. 
Не все із зібраного фольклору вдалося 
надрукувати раніше, також в невеликому 
об’ємі знову будуть додані мої авторські 
матеріали. Хочу, щоб все було збережене, 
написане та почуте. Бо мені не байдуже. 
Тішуся, що багатьом іншим теж.

Максим СКАСКІВ.
P.S. Хочеться відмітити, що аудіосу-

провід книги "Обша і обшани" надзвичай-
но приємно слухати. Ніхто, крім самого 
автора, не зміг би так майстерно пере-
дати красу і багатство говірки півден-
ної Білгорайщини. У коментарях в мере-
жі Facebook можна побачити вдячні та 
схвальні відгуки про "чудовий віночок спо-
гадів про своє".



№11 (398) /24  березня - 30  березня 2021 р. 9Наш Деньnday.te.ua

Весна – хороша пора року, коли 
все навколо прокидається від 
зимового сну і вся природа 

оживає. Однак, ця пора має певні 
застереження і про них варто 
пам’ятати. Навесні повертаються 
з вирію перелітні птахи, які 
можуть бути носіями збудників 
інфекційних захворювань. Одне 
з таких – грип птиці. Сьогодні 
важко назвати європейську 
країну, в якій би в останні місяці не 
реєструвалось це захворювання. 
Хвороба виникала і в Україні. Не 
обминула вона і нашу область. 

У парку захворіло п’ять птахів
Днями захворювання на грип птиці за-

реєстрували у зоокутку парку «Топільче» 
комунального підприємства «Об’єднання 
парків культури і відпочинку міста Терно-
поля». 

Спершу було запідозрено діагноз при 
серологічному дослідженні крові, прове-
деному Тернопільською регіональною 
державною лабораторією Державної 
служби України з питань безпечності хар-
чових продуктів та захисту споживачів і 
згодом, вже вірусологічним досліджен-
ням, підтверджено такою ж Івано-Фран-

ківською лабораторією, - розповідає 
Володимир Марків, начальник  відділу ор-
ганізації протиепізоотичної роботи Голов-
ного управління Держпродспоживслужби 
в Тернопільській області. - В зоокутку за-
гинуло три лебеді-шипуни, одна казарка 
та одна мускусна качка. Наші спеціалісти 
встановили, що водоплавна птиця із зоо-
кутка, де, крім перелічених видів, утриму-
ються також гуси холмогорської та вели-
кої сірої порід, тривалий час перебувала на 
водоймах  гідропарку, де контактувала із 
дикою перелітною птицею (крижні, лиски 
та ін.), яка у великій чисельності перебуває 
на території каскаду водойм гідропарку. 
Тож інфікування птахів зоокутка  очевид-
но відбулось від дикої перелітної птиці. На 
цій території запровадили карантин. 

«Не можна допускати контакту 
домашньої птиці з дикою 

водоплавною»
У Держпродспоживслужбі закликають 

жителів Тернопільщини дотримуватися 
правил профілактики поширення пташи-
ного грипу. 

- Спеціалізованим птахогосподарствам 
потрібно забезпечити роботу в закритому 
режимі, - додає Володимир Марків. -  Тери-
торія господарства має бути цілком ого-

родженою, при заїзді має бути обладна-
ний типовий санпропускник з дезванною. 
Весь персонал, а також автотранспорт 
підприємства має потрапляти на терито-
рію лише через санпропускник. Всі особи, 
які працюють у приміщеннях для птиці, 
повинні не рідше одного разу в рік прохо-
дити медогляд, що має бути засвідчено у 
їх медичних книжках та зареєстровано у 
спеціальному журналі. Вони мають бути 
забезпечені двома змінними комплекта-
ми спецодягу та спецвзуття, який не мож-
на виносити за територію господарства, 
тому мусить бути налагоджене централі-
зоване прання спецодягу. Перед входом 
у тваринницькі приміщення  мають бути 
дезкилимки, які слід регулярно зволожу-
вати дезрозчином. 

В індивідуальних господарствах слід 
забезпечити ізольоване утримання птиці 
в закритих вольєрах, де їй неможливо було 
б контактувати з дикою та синантропною 

(горобці, ворони, голуби тощо) птицею.
- Ні в якому разі не слід допускати 

контакту домашньої птиці з дикою во-
доплавною, особливо на водоймах, де ос-
тання часто зупиняється для перепочин-
ку, - каже Володимир Марків. - Кожні пів 
року піддавати  всю наявну у дворі птицю 
(крім водоплавної) вакцинації від хвороби 
Ньюкасла, а також дослідженню на це за-
хворювання та грип. Купувати молодняк 
лише в місцях, де відома епізоотична ситу-
ація, а при закупівлі на ринку – вимагати у 
продавців довідку про походження та клі-
нічний стан птиці. Утримувати молодняк 
ізольовано від дорослої птиці. При захво-
рюваності та загибелі птиці негайно пові-
домляти Державну службу ветеринарної 
медицини  і виконувати всі її вказівки та 
застереження. 

    Ці короткі і прості рекомендації, які у 
значно ширших обсягах, викладені в  чин-
них нормативно-правових актах, зокрема 
таких, як «Ветеринарно-санітарні правила 
для птахівничих господарств та вимоги до 
їх проектування», «Ветеринарно-санітарні 
вимоги до утримання птиці в особистих 
селянських господарствах», «Інструкція 
з профілактики та ліквідації грипу пти-
ці» та ін.,  допоможуть запобігти спалаху 
грипу у ваших господарствах та уникнути 
непередбачуваних витрат на заходи з його 
ліквідації, зазначають в ГУ Держпродспо-
живслужби.  

Корисні поради для садівників-початківців

На жаль, у плодовому саду обійтися без обрізки 
неможливо. Це одна з важливих робіт, виконання якої 
вимагає певних знань. З віком крона дерева стає дуже 

густою і високою, плоди при цьому дрібніють, прирости 
слабшають. У такому випадку необхідною є обрізка, яка 
омолоджує і дає можливість освітлення всіх частин крони. 

Перш ніж приступити до обрізки, 
необхідно освоїти техніку виконання правильних зрізів. Найпоширені-
ша помилка - залишення сучків при видаленні цілої гілки. Занадто дов-
гий сучок у перший же рік обростає новими пагонами. У результаті за-
мість однієї гілки, зрізаної для проріджування, утвориться кілька нових. 
Короткий сучок найчастіше засихає, але при цьому кора поступово як 
би сповзає вниз, оголюючи деревину. Якщо вчасно не усунути помилку 
(зрізати сучок як треба), починається всихання деревини, некроз тка-
нин, з'являються дупло, хвороби і шкідники стовбура.

як же правильно видалити гілку цілком, тобто зрізати її «на 
кільце»? На основі гілки, що відходить під кутом більше 30°, є кільце-
вий наплив. У не дуже старих дерев з еластичною корою наплив злегка 
зморшкуватий, складчастий. Саме там зосереджені особливі тканини, 
завдяки яким заростає рана. Тому зріз треба робити, орієнтуючись по 
вершині напливу, не залишаючи пенька і у той же час не зачіпаючи стов-
бур, тобто не заходячи за межі напливу. Якщо зріз зроблений занадто 
глибоко, утвориться рана, що важко гоїться.

У гілки, що росте під гострим кутом, наплив з нижнього боку є 
непомітним або відсутнім. У цьому випадку, щоб визначити місце зрізу, 
користуються простим прийомом: крейдою (або подумки) через крапку 
на верхній частині кільцевого напливу проводять лінію уздовж стовбу-
ра або гілки, від якої відходить гілка, котру необхідно зрізати, потім ще 
одну лінію - перпендикулярно до гілки, що зрізується, розділивши кут 
між ними навпіл, знаходять лінію зрізу.

При спилюванні великих гілок не всі садівники підпилюють їх 
знизу, у результаті чого віддирається кора, рана важко заростає. Такі 
гілки краще видаляти частинами: спочатку треба якнайглибше (поки не 
почне заклинювати пилку) підпиляти гілку знизу на відстані 30-40 см 
від її основи, а потім на відстані 5-10 см від нижньої підпилки (далі від 
основи гілки) допилюють гілку зверху; під власною вагою вона відла-
мається, але задиру кори при цьому не буде. Після цього вже неважко 
спиляти пеньок, що залишився, у потрібнім місці (також з нижньою під-
пилкою біля основи гілки).

Деякі садівники закруглюють ножем краї зрізів. Цього в жодному 
разі не можна робити, тому що утвориться свого роду пеньок з дереви-
ни, що заважає корі обхопити його для заростання. Зрізи повинні бути 
рівними, пласкими, без задирів. Їх відразу ж потрібно замазати садовим 
варом.

І ще не забувайте, що обрізку плодових дерев необхідно робити що-
річно, і тоді у вас, за рідкісним винятком, не буде необхідності випилю-
вати великі гілки.

Тільки-но наступає 
весна, садівники вже 
поспішають подбати 

про свою ділянку. якщо ж 
на ділянці росте полуниця 
- то таких турбот завжди 
багато. Починати роботу на 
грядках з полуницею потрібно 
відразу після танення снігу.

Обробка полуниці навесні починається 
з ретельного прибирання грядок - згрібаєть-
ся все старе листя та спалюється. Прибирається 
осіннє підсипання разом зі шкідниками, що у 
ньому перезимували. Користь від такого приби-
рання подвійна - стає менше шкідників і коріння 
краще прогрівається сонцем.

Після наведення на грядках чистоти вар-
то добре розпушити як самі грядки, так і сте-
жинки між ними, одночасно вибираючи бур’яни, 
що вже з’явилися. Закінчивши розпушування, 
потрібно зробити підживлення азотними добри-
вами, а після цього замульчувати ґрунт на грядці. 
Шар мульчування повинен бути не менше шести 
сантиметрів. Для цього процесу можливе викори-
стання перегною або ж торф’яної крихти. Варто 
не допускати засипання бруньки росту землею, 
тому що це приводить до загибелі рослини.

Чим обробити полуницю навесні для під-
вищення врожайності? Досвідчені садівники 
рекомендують перед початком цвітіння провести 
обприскування полуниці розчином сечовини. Го-

тується такий розчин розведенням 
30 г сечовини на 10 л води. Така 

обробка полуниці навесні підви-
щує її врожайність на чверть.

При можливості весняних 
заморозків, варто подбати про 

збереження першого врожаю. Ря-
тують полуничні посадки при загрозі 

заморозків задимленням. Палять траву та 
сухе листя. А починати цю роботу потрібно до 
початку заморозку і продовжувати не менше, ніж 
півтори години після появи сонця.

Старе листя полуниці видаляти відразу не 
слід, потрібно почекати поки з’являться моло-
ді листочки. Поява молодих листочків служить 
сигналом про необхідність першого підживлен-
ня. Перше підживлення необхідне такого складу 
- на 10 л води 1 ст. л. сульфату амонію і 2 скл. рід-
кого коров’яку. Кожній рослині повинно дістати-
ся по 1 л.

Перед цвітінням полуниці використову-
ють розчин такого складу - маленьку ложечку 
сульфату калію та дві великих ложки нітрофоски 
розводять у десятилітровому відрі води. Полива-
ють цим розчином кожний кущик полуниці, ви-
трачаючи на нього 0,5 л розчину.

якщо погода стоїть суха, то один раз, до цві-
тіння, полуницю необхідно добре полити. Далі 
поливати тільки в міру необхідності. Причому, до 
цвітіння грядки краще поливати методом дощу-
вання, тоді листочки швидше розвиваються. По-
дальший полив виконується тільки на ґрунт.

ОбРІЗАєМО ДЕРЕВА пРАВиЛЬНО

РОЗЧиЩАєМО І пІДЖиВЛЯєМО: 
що робити на полуничних грядках

У тернопільському зоокутку через пташиний грип загинули лебеді
Як вберегти від цієї недуги домашню птицю: 

поради фахівців Держпродспоживслужби
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Сімейне

СТРУНИ СЕРЦЯ
* * * * *

З тобою - тільки уві сні,
На жаль. Але тепер – відверто
І донька, і нестримний син,
Обоє, поруч, й без концертів…

Ми ображались. Ти – ще більше.
Тепер – підказуєш: у вірші,
У погляді на щось. У думці.
Але чомусь - у тій же хустці…

* * * * *
Іти й піти. Нарешті і назавжди.
У неглибокі і обвальні шахти.
Водою не́стись, далі, без кінця.
Сміятися у скибках кавунця.
Усмоктуватися в гілки́ і квіти.
По всесвітах частинками летіти.

(«Тим, хто повітрями 
стікає у повітря» і за 3 дні до 

маминої смерті).

* * * * *
Весною йдемо́ на базар, 

за підсвинками.
З лапатими вухами, 

довгою спинкою!
…А натовп…, юрбляться, 

торгують хрін, мед.
І я розгубився: 

«Мамць, татко, ви – де? 

Між спритно-гучними, 
між говірника́ми,

Шукає хлопчинка: 
а де ж його мама?

* * * * *
В мами – не одна я.
Є ще … аж три братика.
На сніданку - файно,
Та щось впало, трактори…
…На планшетик всівся старший.
Але мамця не дає
Мене образити: за ручку -
Й за стіл до себе! І жульєн
Я доїдаю хутку, з булочкою.

* * * * *
Печуть пиріг для мами діти.
Усі у борошні, чи квітах.
Ваніль, кориця йде у діло.
--Йой, ай... Аби не підгоріло!

Батько: «Чуєш, пахне шкварками?»
…Мамця ж, з усмішкою гарною:
«В нас – найкращі кухова́рики!»

* * * * *
Ти б… Ти розквітла б, 

мамо, орхідеєю,
Якби дізналась: усі мрії ті, 
Й за що просила Бога в самоті –
Здійснилося з дитиною твоєю…

І люди – задоволені, й на місці.
Чом тільки ти не чуєш?.. 

Сльози-висі.

* * * * *
В день народження мій, 
На цукерки для друзів -
Батько дав жменьку гривнь:
«Й вчителям від бабусі
Передай-но заго́рток
З пиріжками, й шарлотка!»

Одягнули найкраще!
Парфум - на потилицю!
….Мамця ж, гроші, дає - ще́: 
«На́, тримай, знадобиться!»

Євген ЮХНИЦЯ.

Молодість - 
буяння первоцвіту,

Весняна повінь, 
щирі почуття...

Вона у мріях 
вже летить по світу

І перед нею 
ще усе життя...

Навчання давалося Каті легко. 
А Галя школу «мучила». 
Благо, в подруги можна було 

списати домашнє завдання і на 
контрольній підглянути. 

У випускному класі в Катю закохався 
Яким. Був старший за дівчину на «цілих» 
п’ять років. Галя переконувала подругу, що 
залицяльник «старий». Але Каті Яким по-
добався. Симпатичний, добрий. На фельд-
шера вчився. Катя й собі після школи ви-
рішила в медичне училище податися. Аби 
бути ближче до коханого. 

Знала б вона, як Галю заздрість поїдом 
їла. Хлопець їй також подобався. Та, крім 
«привіт, Галино», їй більше нічого не діста-
валося. 

...Отримавши диплома, Яким запропону-
вав Каті побратися. Щаслива, розповіла но-
вину подрузі. 

- Може б і ти спершу медучилище закін-
чила, а тоді до шлюбу йшла, - «радила» 
Галя. - Бо хіба після заміжжя про навчання 
будеш думати?

Катя сприйняла це як жарт. 
На весіллі Галя за дружку була. Так пекло, 

так муляло її Катине щастя. Не співати й 
танцювати - плакати хотілося. 

...Якось Галина зізналася Каті, що має на-
реченого. Заміж кличе. 

- І ти мовчала?! Хто ж він? 
- Нічого цікавого. Живе в селі неподалік 

від нашого містечка. Водієм на молокоза-
вод влаштувався. На роботі й познайоми-
лись. 

- То приходь у вихідні зі своїм хлопцем до 
нас в гості. 

Орест видався Каті трохи колючим. А ще 
зауважила - випити мастак. Вагалася, поді-
литися своїми думками з Галею, чи ні. Вирі-
шила не втручатися. Може, їй так здалося. 
Адже вперше його побачила. 

Галина з Орестом влаштували вечірку. 
Наречений трохи перебрав. Поскандалив з 
Галиним батьком. Навіть до бійки брався. 
Гості почали розходитися. Катя розраджу-
вала подругу, мовляв, всяке трапляється.  

Галя Ореста не кохала. А заміж вийшла, 
щоб у дівках не сидіти. І, щоб у неї, як і в 
Каті, чоловік був.      

Невдовзі після заміжжя Галя народила 

доньку. Згодом ще одну. А в Каті з Якимом 
дітей не було. «Хоча в чомусь тобі, подруго, 
не пощастило», - мстиво торжествувала 
Галя. 

Орест дружиною та дітьми не переймав-
ся. Після роботи - телевізор. У вихідні - то-
вариші, рибалка, пиво. Подейкували, що й з 
чужими жінками «наліво» їздив.   

...Каті не терпілося поділитися новиною 
з подругою: вона вагітна. Яким такий ща-
сливий! 

Галя слухала мовчки. А потім підкотила 
рукава й показала синці на руці. Виявляєть-
ся, Орест, коли вип’є, дружину тлумить. І це 
вже не вперше.

- Вижену його. А дітям якось дам раду. 
Батьки допоможуть. І, звісно, хай аліменти 
платить. 

- Може, одумається. Поговори з ним. 
- Коханка в нього завелася. Не знаю, прав-

да, яка за рахунком. Тож нема з ким розмов-
ляти. Такі не каяться. 

Катя народжувала первістка, а Галя роз-
лучалася з чоловіком. 

...Катя подругу шкодувала. Приносила ді-
вчатам гостинці. Допомагала матеріально - 
Галина завжди скаржилася на скруту. Мов-
ляв, на молокозаводі простим працівникам 
щедро не платять. 

Доньки ласки від Галини не бачили. Свою 
злість за розхристане життя зганяла на 
них. Особливо діставалося старшій. Може, 
через те сестри між собою не ладили. 

...Максимові йшов п’ятий рік, коли не ста-
ло Каті. За кілька місяців згоріла, мов свіч-
ка. Яким був, мов сам не свій. До тями не 
міг прийти. Максим тулився до тата. У сні 
кликав маму...

Якимові допомагали глядіти сина його 
батьки та покійної дружини. І Галина  за-
ходила. Запитувала, чим може підсобити. 
Казала приводити Максима до неї. Дівчата 
приглянуть. Та й вона, коли не на роботі. 
Насправді ж, не з доброти душевної співчу-
вала. Яким - удівець. Може, це її шанс, гада-
ла. 

Він сприймав її турботу з вдячністю. А 
Галина злостилася, що в ній Яким бачить 
лише Катину подругу...

Якось Галина заскочила до Якима, коли 
Максима не було вдома. Розмову почала, 
мовляв, тяжко самому, молодий ще...  

- Женитися тобі треба, Якиме. Каті не по-
вернеш, а життя минає. 

- Я її досі кохаю. Розумієш? 
- А мене... мене міг би покохати? - вирвало-

ся в Галини. - Я Максимові за маму була б...
- Галю, у нього одна мама... Він так схожий 

на Катю. 
Запитання про кохання проігнорував. 

Тоді й зненавиділа Галина Якимового сина. 
Але й далі заходила до Якима. Не втрачала 
надії, що він все-таки зверне на неї увагу...

...Минув час. Галинині доньки рано вийш-
ли заміж. І обидві забралися з дому. Галя 
ставала чим старшою - тим злішою. 

Якось Максим по дорозі ступив до тітки 
Галі й почув сварку між нею та старшою 
донькою. Та дорікала матері, наче вона чо-

гось більше дала молодшій  сестрі. Галина 
зірвалася на крик:

- Я все життя на вас гарувала! Ви між 
собою жеретесь, мов пси. Якщо нічого не 
треба, навіть голови до мене не покажете. 
Вмерла б, і ніхто не знав би. 

- Ти ж за дядьком Якимом сохнеш. От, і 
живіть разом. 

- Живіть... Може, й жили б, якби не Мак-
сим. Він писком в Катьку вдався. А Якима 
перемкнуло на ній. Втруїти того хлопчись-
ка, чи що?! Я колись казала Якимові, що 
можу за матір малому стати. А він... Нена-
виджу Максима! Хай би він здох! І Катьку 
ненавиджу!.. 

Максима від почутого холодом обдало. 
Подався геть. Батькові не сказав нічого. 
Але тепер тітки Галі остерігався. І зрозу-
мів її часті до них візити. Вони були не в 
пам’ять про дружбу з мамою. Зла любов у 
тітки Галі...

...Максим став лікарем. Яким сином гор-
дився. Лише сумував, що той живе тепер в 
обласному центрі. Там робота. Сім’я. Доня 
народилася. Катрусею назвали. 

...Яким приїхав у справі до області. За-
йшов до сина на роботу. Здалеку, на лікар-
няному подвір’ї, побачив Галину. Чи поми-
лився? Але вона справді давно не давалася 
чути. Запитав у Максима, чи Галина тут лі-
кується. 

- Не знаю, не чув про таку пацієнтку. 
Може, в іншому відділені. 

- Поцікався. Можливо, допомога потріб-
на. Вона ж нам завжди в помочі ставала.

Максим промовчав. 
Галина таки знайшлася в лікарні. Коле-

га-медик розповів Максимові, що ця жінка 
стверджує: дітей у неї немає, рідні - також. І 
грошей на лікування катма. Мовляв, краще 
вмерти, ніж так жити. 

- Дивно, - мовив Максим. - Історія тут 
така... 

Невдовзі лікар сказав Галині, що най-
ближчим часом їй зроблять операцію. 

- Я не маю чим платити, - відгризнулася. 
- Вважайте, син за вас заплатив. 
- Що?! В мене нема сина. Нема дітей. Це 

якась помилка. 
- Чому ж помилка? Доньки у вас є. Але ви 

з ними не спілкуєтесь. А син... Той хлопець 
пам’ятає добро, яке ви зробили для його ро-
дини. Все пам’ятає... Ви ж хотіли стати йому 
матір’ю? 

Галині подих перехопило. Згадала, як ба-
жала Максимові смерті. Як щиро ненави-
дить його і Катю... А він... Але ж він нічого 
не знає... 

...Галина поправлялася. Скоро додому. 
- Ви б подякували Максимові Якимовичу, 

- радив лікар.  
Хотіла відповісти щось різке. І раптом зга-

дала... Згадала, що їй у ни-
нішньому сні сказала Катя. 

- Я молилася за тебе, - 
були слова колишньої по-
други...  

СокровеннеЯ молилася 
за тебе...

Не любила, ой, як не любила Галина Якимового сина. Терпіти 
не могла. А все тому, що Максим у Катерину вдався. В матір свою 

покійну. Такі ж сині очі. Волосся світле. Вродливий...
...Галина з Катею колись подругами були. Катя і Галя - зовсім різні. 

Катя - приязна до всіх, розумничка і красуня. Галя - мовчазна, 
сердилася й ображалася з будь-якого приводу. Дівчата, бувало, 

сперечалися, навіть дулися одна на одну, але дружили. 

Ольга ЧОРНА

Ірина їхала в тролейбусі. 
Перед світлофором тролейбус 
зупинився. І тут… Ірині аж 

дух перехопило:  її Іван купував 
квіти!.. 

Стояв отак собі спокійненько біля жіноч-
ки з ледь розквітлими крокусами, вибирав, 
котрі гарніші. Значить, усе. Значить, когось 
має. Ось чому він останній тиждень такий 
дивний! З роботи повертається пізніше і 
тільки поріг переступить, зразу до ліжка, 
мовляв, дуже стомився, хочу відпочити. Ось 
тобі і втома. 
Тепер Ірині все зрозуміло. А вона, дурнень-

ка, і вечерю зготує, і сорочку попрасує. І по-
жаліє, чого ж там, звісно, відпочинь. На-
зивається, догодила. 
Першим бажанням було зійти з тролей-

буса, наздогнати Івана, кинути в обличчя 
все, що думає про нього, знищити одним 
поглядом і піти. Куди? Додому? І знову там 
зустрітися увечері з Іваном? Добре, отоді 
вона йому скаже все. А на вулиці що з’ясову-
вати стосунки.  Тролейбус рушив. .. Аж серце 
розболілося в Ірини. Не могла добути дня 

на роботі, відпросилася. Вдома теж ніяк не 
могла дочекатися вечора. Душила образа. За 
стільки років спільного життя не так вже й 
балував її чоловік квіточками, а тут, для ко-
гось, он як швиденько. 
Прилягла трошки. Ніби заснула. Розбудив 

якийсь шурхіт. Визирнула тихенько. Її Іван, 
її чоловік рідний, відчиняв двері.
 - А квіти де? Чи вже відніс? І коли ти встиг, 

до кінця робочого дня он ще скільки. Чи, 
може, вдома щось забув? – обливала чолові-
ка гнівом, мов дощем.
 - Квіти? – розгублено дивився на дружину 

Іван. – Ось вони, - виймав з пакета тендітний 
букет. – Зачекай, а ти звідки знаєш про кві-
ти? І ще щось ти мене запитувала: комусь я 
мав їх віднести?.. 
- Я ще не те знаю, - відрізала Ірина. – Хто 

вона? Тільки не бреши, будь ласка.
 - Про кого ти? - ще більше розгублювався 

Іван. 
- Про ту, якій ти квіти купив. Думав, нема 

мене вдома. Знав би, то десятою дорогою 

хату рідну обминув. То хто? – не могла заспо-
коїтися Ірина.
 - Дурненька, - посміхнувся чоловік. – Я ж 

тобі квіти купив. Чи ти забула? Сімнадцять 
років сьогодні, як весілля наше було. От я і 
купив тобі квіти. І духи. І золоту каблучку. 
Тож вечорами підробіток шукав. Меблі з 
хлопцями на замовлення виготовляли. А 
нині відпросився спеціально з роботи, ду-
мав сюрприз тобі зроблю. Навіть вечерю 
хотів зготувати. А ти… Придумала щось. То 
вітаю тебе, Іринко. Пробач, що часто забував 
це робити. А нині згадалося… 
Вона б іще сумнівалася, але разом з парфу-

мами та каблучкою Іван подав їй листівку, 
на якій незграбним почерком написав вір-

шоване вітання. Ой, як невдало були піді-
брані рими до слів: сімнадцять, Ірино, лю-
блю… 
Тепла хвиля підкотилася до жіночого сер-

ця.
 - Я й не знала, що ти в мене поет, - посміхну-

лася Ірина. Пригорнулася до чоловіка. І, зда-
ється, не була такою щасливою навіть сім-
надцять років тому, в день їхнього весілля. 

Інна ЗАРІЧНА.

Лише вітер 
голубить обличчя 

Березень стукає у вікно теплими сонячни-
ми промінцями, лоскоче личко грайли-
вим повівом вітру. А мені хочеться мріяти, 

що це ти обціловуєш мої уста. Пестиш лагідним 
доторком тіло і шепочеш: люблю…

 На жаль, це лише моя уява. Іншій ти віддаєш 
свою ніжність і вільний час. З іншою дівчиною, а 
не зі мною, мрієш про спільне майбутнє й обіця-
єш їй вічне кохання. 

Що ж розлучило нас? Твоя впертість чи моя не-
довіра? Невміння прощати чи впевненість, мов-
ляв, все одно ти до мене повернешся?.. 

А вийшло усе не так. Ти – не зі мною. Тільки хо-
лодний березневий вітер голубить моє обличчя, 
куйовдить волосся, шукає тепла у моїх долонях. 
Я ж думаю про тебе… 

Оля ТИХА. м. Тернопіль.

Як давно це було! Минуло 
16 років, як ти покинув 
мене з сином. Проміняв 

на іншу, старшу за тебе жінку, 
але багатшу. У її батьків була 
велика простора хата, а нам ще 
треба було будуватися. На тому 
подвір’ї стояла дорога машина, 
а ми ходили пішки. Тож навіть 
не знаю, чи ти кохав її, чи просто 
проміняв любов на багатство. 

Як би там не було, але я залишилася 
удвох з п’ятирічним сином. Свої сльози 
ховала глибоко у душі, бо мала заспоко-
ювати дитину. Маленький хлопчик не 
розумів, куди раптом пропав тато, яко-
го він так любив? Чому не приходить 
додому, не грається з ним? Я не могла 
сказати, що ти поїхав кудись далеко, 
адже щодня ходив попри нашу хату на 
роботу. Крався, мов злодій, аби Максим-
ко не вибіг на дорогу, не побачив тебе. Я 

і сама старалася вберегти від подібних 
зустрічей сина, щоб не травмувати за-
йвий раз дитячу душу. 

Так минуло сім років. Максимко ріс 
справжнім моїм помічником. І в шко-
лі гарно вчився. Ти ж назавжди забув 
стежку до нашої хати. Та життя винаго-
родило нас. Мені зустрівся добрий чо-
ловік, удівець. Теж сам виховував сина, 
ровесника нашого Максимка. Володи-
мир не робив різниці між хлопцями, як 
і я, ми мали їх обох за своїх, за рідних. 
Словом, ми перебралися у сусіднє сели-
ще, де жив Володимир. І відтоді я біль-
ше майже не бачила тебе, хіба випад-
ково, коли приїжджала у гості до мами. 
Але навіть і в ті короткі хвилини ти не 
запитував про сина. А він ріс, закінчив 
школу, вступив до університету. У нас 
з Володимиром підростає ще донька. У 
нашій домівці живе звичайне людське 
щастя. Не повіриш, усі ці роки я ніколи 

не згадувала про тебе. Тож тим більшою 
була несподіванка, коли зустріла тебе у 
лікарні. Я приїхала провідати свого бра-
та. В одній палаті з ним лежав ти. Давно 
чужий для мене, далекий. І раптом ти 
запитав: як наш син? Чи здоровий, чи 
ще не одружується? Не вірила у те, що 
почула. Через стільки літ ти згадав на-
віть його ім’я. І те, що маєш сина. 

А потім я дізналася, що насправді 
ти важкохворий. І що з тією жінкою у 
тебе не було спільних дітей. Її ж доньки 
чомусь не особливо прихильні до тебе, 
хоча те, що ти заробляв, тратив завжди 
на них. Тим більше живуть вони далеко, 
обидві з сім’ями за кордоном. У рідній 
домівці - нечасті гості. Дружина твоя 
теж хворіє. Грошей на лікування, звісно, 
не вистачає. 

Мені було жаль тебе як будь-яку лю-
дину. Та що я могла тобі сказати? Що ти 
чужий для сина, як він був чужим для 

тебе протягом стількох років? Що його 
виховував інший чоловік, якого він з 
повагою кличе батьком. Сказала тобі 
про це відверто, в очі. Та ти, мабуть, не 
зрозумів. Або настільки себе жалієш, що 
почав телефонувати Максимові, про-
сити, аби він зайшов до тебе. Спочатку 
відвідав, а потім допоміг грошима. 

Навіть не можу це прокоментувати. 
Чи люди просто втрачають совість, чи 
не знають або не хочуть знати, що це 
таке. Син просить у мене поради, що 
робити? А я придумати нічого не можу. 
Може, читачі підкажуть?

 Олена В. 
Теребовлянський район.

Що ж ти, Березню?

Що ж ти, Березню, такий лютий?
Запорошений, в біле взутий…
Трусиш сніжними рукавами
На льодок  крихкий під ногами?

На підсніжників ніжні личка?
Вже й фіалочка невеличка
Роззиралася – очка сині…
Як їй, Березню, бути нині?

Вгомонися, місяцю, вгомонися,
Оксамитом – зеленню огорнися!
І примружить сонечко теплі вії – 
Сподівання зродяться і надії!

                
Олена РУТеЦьКА.

Майже сповідь Коли люди втрачають совість…

Життєві сюжети

Про кохання

Іванова таємниця
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Перша зустріч команд, яка 
відбулась у Римі, заверши-
лась розгромною перемогою 

"Роми" з рахунком 3:0. У другому мат-
чі у "Шахтаря" залишалось мало шан-
сів на вихід у чвертьфінал Ліги Євро-
пи. На початку другого тайму Борха 
Майораль виборов м'яч у штрафному 
майданчику "Шахтаря" та потужно 
пробив головою у лівий нижній кут 
воріт - 1:0.

"Гірникам" вдалось скоротити 
відставання. На 59-й хвилині Жуніор 
Мораес отримав м'яч від Алана Па-
тріка та впевнено пробив по воротах 
"Роми" - 1:1.

Проте італійці були більше налаш-
товані на перемогу. На 72-й хвилині 
Борха Майораль оформив дубль і по-
ставив крапку у протистоянні.

У повторному матчі 1/8 фіналу 
Ліги Європи київське "Динамо" про-
грало іспанському "Вільярреалу". 
Перший матч "Вільярреалу" та "Ди-
намо", який пройшов у Києві, завер-
шився з рахунком 2:0. Друга зустріч 
команд закінчилася з ідентичним ра-
хунком.

На 13-й хвилині Херард Морено 
відкрив рахунок у зустрічі, а на 36-й 
подвоїв перевагу іспанців і позбавив 
"Динамо" шансів на чвертьфінал Ліги 
Європи. 

Відбулося  жеребкування чверть-
фіналу та півфіналу  Ліги чемпіонів та 
Ліги Європи.

ЛІГА єВРОпи
Чвертьфінал

"Гранада" (Іспанія) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англія)
"Арсенал" (Англія) - "Славія" (Прага, 
Чехія)
"Аякс" (Нідерланди) - "Рома" (Італія)
"Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Вільяр-
реал" (Іспанія)

півфінал
"Гранада" (Іспанія)/"Манчестер 
Юнайтед" (Англія) - "Аякс" (Нідерлан-
ди)/"Рома" (Італія)
"Динамо" (Загреб, Хорватія)/"Вільяр-
реал" (Іспанія) - "Арсенал" (Англі-
я)/"Славія" (Прага, Чехія)
Матчі 1/4 фіналу пройдуть 8 і 15 квіт-
ня, а півфінали - 29 квітня і 6 травня. 

Фінал запланований на 26 травня, зу-
стріч відбудеться в польському місті 
Гданськ.

ЛІГА ЧЕМпІОНІВ
Чвертьфінал

"Манчестер Сіті" (Англія) - "Борусія" 
(Дортмунд, Німеччина)
"Порту" (Португалія) - "Челсі" (Ан-
глія)
"Баварія" (Німеччина) - ПСЖ (Фран-
ція)
"Реал" (Іспанія) - "Ліверпуль" (Англія) 

півфінал
"Баварія" (Німеччина)/ПСЖ (Фран-
ція) - "Манчестер Сіті" (Англія)/"Бо-
русія" (Дортмунд, Німеччина)
"Реал" (Іспанія)/"Ліверпуль" (Англія) 
- "Порту" (Португалія)/"Челсі" (Ан-
глія)

Перші матчі чвертьфінальної стадії 
пройдуть 6 і 7 квітня, а матчі-відпові-
ді - 13 і 14 квітня. Півфінали заплано-
вані на 27/28 квітня і 4/5 травня.

Фінал Ліги чемпіонів запланований 
на 29 травня і пройде в Стамбулі.

Українська асоціація 
футболу (УАФ) 
програла апеляцію у 

Спортивному арбітражному 
суді Лозанни з приводу 
присудження технічної 
поразки у матчі проти 
Швейцарії, який не відбувся. 
Планували розглянути 
скаргу ще 16 лютого, але 
остаточне рішення - відмову 
в апеляції Української 
асоціації футболу – ухвалили лише 19 березня.

У поясненні рішення Спортивного арбітражного суду мовиться, що від-
повідальність за те, що матч не відбувся лежить саме на Українській асо-
ціації футболу. Але УАФ стала жертвою пандемії коронавірусу, тож її не зо-
бов'язують «сплачувати будь-які витрати на користь УЄФА або СAS».

 «У матеріалах немає конкретних доказів, які підтверджують, що апе-
лянт (тобто Українська асоціація футболу – ред.) не діяв відповідно до про-
токолу, або що він був іншим чином недбалим або необережним у захисті 
гравців від COVID-19. Ніхто просто не міг передбачити або спрогнозувати 
дії місцевих швейцарських органів влади у зв'язку з їх рішенням про ка-
рантин. Будь-яка національна збірна команда могла зіткнутися із ситуа-
цією, яку можна порівняти з ситуацією з УАФ, що також демонструє справа 
Норвегії. Відповідно, апелянт не винен, а є ще однією випадковою жертвою 
пандемії COVID-19», – зазначається в ухвалі CAS.

Нагадаємо, що відповідно до рішення КДК УЄФА збірній України при-
суджено технічну поразку з рахунком 0:3. Підставою для скасування цього 
матчу стало рішення головного лікаря швейцарського кантону Люцерн, 
який відправив національну збірну України на карантин, що унеможливи-
ло вихід команди на поле для проведення поєдинку.

Гонка переслідуван-
ня (жінки). Найкращою 
з українок стала Олена 
Підгрушна, яка з шістьма 
промахами програла пе-
реможниці гонки понад 3 
хвилини.

Гонка переслідування (чоловіки). Най-
кращим серед українців став Дмитро Під-
ручний, який посів 13-е місце з трьома кола-
ми штрафу.

Спринт (жінки). Українській біатлоніст-
ки виступили невдало. Найвище місце серед 
них посіла Олена Підгрушна - вона була 35-
ю. 

Спринт (чоловіки). Найкращий резуль-
тат серед українців - у Дмитра Підручного, 
який з двома промахами прийшов 34-м.

Мас-старт (жінки). Джима двічі в нуль 

відстрілялася та захопила лідерство у гонці. 
А от на першій стійці припустилася чоти-
рьох промахів і опустилася на 14-е місце. На 
останній стрільбі Джима промахнулася один 
раз. У підсумку українка фінішувала 12-ю.

Мас-старт (чоловіки). Підручний припу-
стився по промаху на кожному вогневому 
рубежі. У підсумку він фінішував 27-м. 

 За результатами сезону у жіночому за-
гальному заліку Кубка світу Україна посіла 
сьоме місце. У чоловічому - українці стали 
восьмими.

Завдяки цій позиції у наступному сезоні 
змагань Україна знову зможе представляти 
по 5 спортсменів. Щоб підвищити квоту до 
6 представників, "синьо-жовтим" було необ-
хідно піднятися в ТОП-5.

Лідерами обох заліків стали представники 
Норвегії, які завоювали Кубок націй втретє.

Український шпажист 
Ігор Рейзлін став пере-
можцем етапу Кубка 

світу з фехтування на шпагах 
у російській Казані. Він здо-
лав корейця Джа Хо Сонга 
(15:11), італійця Габріеле Сімі-
на (15:12), німця Самуеля Ун-
тергаузера (8:7), а у півфіналі 
переміг єгиптянина Ахмеда 
Ель-Сайеда (15:7). У фінально-
му поєдинку на українця чекав 
чинний чемпіон світу угорець 
Гергей Шиклоши. Але Ігор Рей-
злін зумів перемогти і його - 
15:11.

Для Рейзліна це лише друге 
в кар'єрі золото на етапах Куб-
ка світу. У 2019 році українець 
виграв змагання у швейцар-
ському Берні.

* * * * *

У неділю, 21 березня, у 
Броварах, український 
боксер Денис Берінчик 

проводив черговий захист ін-
тернаціонального титулу WBO 

(Всесвітньої боксерської орга-
нізації) в легкій вазі (до 61,2 
кг) проти чилійця Хосе Санче-
са. Українець здобув перемогу 
технічним нокаутом у 3-му 
раунді.

* * * * *

Перед стартовими мат-
чами відбіркового 
турніру чемпіонату 

світу-2022 з футболу збірна 
України втратила п'ятьох фут-
болістів. М’язові ушкодження 
отримали футболісти "Дина-
мо" Артем Бесєдін та Віктор 
Циганков, які не зможуть до-
помогти збірній України у бе-
резневих матчах. Раніше стало 
відомо, що не відновиться до 

матчів із Францією (24 берез-
ня, Сен-Дені), Фінляндією (28 
березня, Київ) та Казахстаном 
(31 березня, Київ) півзахисник 
Тарас Степаненко. Окрім того, 
в Ігоря Харатіна та Віктора 
Корнієнка виявилися  пози-
тивними тести на коронавірус.

Через це головний тренер 
збірної України Андрій Шев-
ченко довикликав нападника 
"Дніпра-1" Артема Довбика. 
Свого часу форвард уже от-
римував запрошення до на-
ціональної команди, зокрема, 
перед матчами відбору до 
чемпіонату світу-2018, однак 
у складі збірної ще не дебюту-
вав.

18 березня з'ясувалось, що 
збірна України зіграє старто-
ві домашні матчі кваліфікації 
чемпіонату світу-2022 проти 
Фінляндії та Казахстану при 
порожніх трибунах через жор-
сткий карантин у Києві. 

У матчі 17-го туру Першої ліги України 
футбольна команда «Нива» з Терно-
поля зустрічалася із «Альянсом». Таку 

команду має селище міського типу на Сумщині 
Липова Долина. Історія офіційних матчів терно-
пільської “Ниви” та “Альянсу” із Липової Доли-
ни налічує лише один поєдинок. Він відбувся у 
рамках цього сезону на Тернопільському місь-
кому стадіоні і завершився бойовою нічиєю.

На виїзний матч з Тернополя поїхало 18 фут-
болістів. На жаль, тернопільська команда про-
грала із розгромним рахунком 0:4.

* * * * *

21 березня Теребовлі та  Підволо-
чиську відбулися матчі двох груп 
чемпіонату Тернопільської облас-

ті серед ветеранів з міні-футболу у віковій кате-
горії 50 років і старші. 

За підсумками змагань до фіналу «чоти-
рьох» путівки здобули команди з Лановець,  
Гаїв Шевченківських (Байковецька громада), 
Теребовлі та Підгайців.

20 і 21 березня пройшли матчі 
19-го туру Української Прем'єр-Ліги.

У головних матчах цього туру 
"Динамо" обіграло "Рух" з дублем 
Олександра Караваєва, а "Шахтар" 
неочікувано програв аутсайдеру 
змагань - "Львову".

Результати матчів:
"Десна" - "Дніпро-1" - 0:2
"Ворскла" - "Олімпік" - 3:0
"Маріуполь" - "Минай" - 0:0
"Динамо" - "Рух" - 3:0
"Львів" - "Шахтар" - 3:2 
"Інгулець" - "Олександрія" - 1:0
"Колос" - "Зоря" - 1:0.

 Українська Прем’єр-Ліга, опи-
тавши фахівців, які входять до екс-
пертної ради, визначила найяскра-
вішого футболіста з усіх, які взяли 
участь у матчах 19-го туру. За під-
сумком голосування перемогу здо-
був півзахисник «Львова» Шина.

Тернопільський футболєВРОКУбКи: «Динамо» і «Шахтар» пролетіли
У повторному матчі 1/8 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" 

програв римській "Ромі"

бІАТЛОН: НЕ ГІРШЕ, АЛЕ Й НЕ КРАЩЕ УпЛ: свято на вулицях Львова
У шведському естерсунді відбувся останній - 10 етап 

Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 

Українську збірну назвали 
жертвою коронавірусу

Спортарена
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Рукавичка

ВерБОВІ Сережки 
Біля яру, біля стежки
одягла верба сережки.
Головою хилитала,
потихесеньку питала:

– Де ота біленька хатка,
що гарнесенькі дівчатка?
Хай би вибігли до стежки,
подарую їм сережки.

Ліна Костенко.

* * * * *
Вже ВеСНА

Вовк ведмедя розбудив:
— Вже весна, гуляти йди!
Виліз велетень з барлогу —
Вовк втікає в ліс від нього.

Олексій Кононенко.

* * * * *
ВеСНЯНкА

Ішла весна-красна
у синій хустинці.
Несла весна-красна
у скриньці гостинці.

Ягнятам – травицю,
гусятам – водицю,
каченятам – ряску,
а малятам – казку.

Тамара Коломієць.

* * * * *
ВеСНЯНий дОщ

Дощик теплий, дощик синій
Цілий день співав в долині.
І під цей весняний спів
У долині луг зацвів.
В лузі повно квіточок
І маленьких діточок.

Михайло Стельмах.

Вірші про весну

Триває Всеукраїнський конкурс 
дитячої творчості, приурочений 
"Дню зустрічі птахів - 2021". 

Активну участь у ньому беруть учні  
Коханівської ЗОШ Вишнівецької ОТГ 
на Тернопільщині. Сьогодні  вони 
розповідають, як допомагали пернатим 
друзям пережити холодні зимові дні, і 
чому це потрібно робити. А ще про те, 
як виготовляли годівнички для птахів. 
А ви, любі друзі, турбуєтеся про птахів?

* * * * *

Зовсім скоро у наші краї повернуться пере-
літні птахи. Люди піклуються про перна-
тих друзів і активно готуються до зустрічі 

з ними. А ще птахів  безперечно треба підтримува-
ти взимку, коли не так легко знайти їжу і пережи-
ти холод. 

Я теж дуже люблю птахів. Тому й вирішила взя-
ти участь у виготовленні будиночків для захисту 
пернатих. Я старалася, щоб вони були зручні і за-
тишні, з привабливим дизайном. Головне - зроби-
ти дах, який захищатиме птахів від снігу та дощу. 
Мої будиночки можуть витримати вітер, сніг і мо-
рози.   

    Відродимо традиції робити добро птахам у 
нашому селі. Проблема збереження природи була і 
залишається завжди. Я вважаю, що допомогти у її 
вирішенні - це турбота не лише дорослих, а й дітей.

яна КАЛАЙДА. 

* * * * *

Птахи - це частина живої природи. Вони 
поділяються на перелітні та осілі. Якщо 
перші відлітають у теплі краї, щоб пере-

зимувати, то осілі змушені пережити зиму у нас, 

а це непросто. Птахам  важко  шукати їжу, та ще й 
сніжок засипає їхні гнізда. Мороз, холоднеча.

     Я дуже люблю птахів і завжди за них піклу-
юся. Тому вирішила взяти участь в цьому конкурсі, 
аби ще більше допомогти пернатим. А взагалі, я 
думаю, що це обов'язок кожного свідомого укра-
їнця.

Олександра ЗУБИК-СЕРЕДА.

* * * * *

Зима є моєю найулюбленішою порою року, 
адже я дуже полюбляю зимові розваги. 
Але коли сніг, ожеледиця і морози, то пер-

наті друзі потребують нашої допомоги, щоб вижи-
ти. Дикі птахи здатні самостійно знаходити собі 
їжу, але під час суворої зими вони можуть втрати-
ти доступ до неї і навіть  померти з голоду.  

Якраз тоді наша допомога у вигляді будиночків 
є доречною, тому я також вирішила з допомогою 
дорослих змайструвати кілька хатинок-годівни-
чок. Я старалася врахувати всі поради, щоб птахам 
було зручно. Перший мій будиночок виготовлений 
з дерева, він має дах і захищає від снігу та дощу. А 
також тут є два кріплення для підвішування сала, 
яке дуже полюбляють синички. 

Друга моя годівничка виготовлена з пластико-
вої пляшки і пластикових стаканчиків, які я вико-
ристала для того, щоб можна було запропонувати 
птахам різні сорти корму. Їжу можна насипати 
всередину годівнички, а птахи залітатимуть через 
отвори, які я обклеїла мішковиною, щоб пернаті  
не поранилися. Годівничку прикрасила природни-
ми матеріалами. Я дуже сподіваюся, що моя годів-
ничка і будиночок допоможуть врятувати життя 
багатьом пернатим друзям.

 Марічка ОРЛОВА.

Знайдіть 10 відмінностей

Весняні загадки 
Тане сніжок,
оживає лужок.
день прибуває.
коли це буває?

* * * * *
Три брати ідуть по світу –
від зими назустріч літу.
Перший пройде – тане лід.
другий пройде – всюди цвіт.
Третій пройде – укрива

землю шовкова трава!
Нерозлучні три брати.
Не стрічався з ними ти?

* * * * *
Все у зелені довкола:
пасовища, ліс і поле.
Мчать струмочки до ріки,
ліплять гнізда ластівки.
І в сороки новина –
облетіла всіх вона,
сповіщаючи: ...

(Навесні)

(Весна)

(Березень, квітень, травень)

   Врятувати життя пернатим друзям

На фото: учениці Коханівської ЗОШ Вишнівецької ОТГ 
Яна Калайда, Олександра Зубик-Середа, Марічка Орлова.
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.15 Енеїда.
06.30 М/ф «День народження Юлiї».
06.40 М/ф «Чудасiя».
06.50 М/ф «Що на що схоже».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.05, 05.25 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспiльна студiя.
09.30, 01.05 Т/с «Вiра».
11.05, 04.10 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.25, 00.30, 05.50 Спорт.
15.20 Країна пiсень.
15.55 Т/с «Любов пiд час вiйни».
17.25 Д/с «Боротьба за виживання».
18.55 Д/с «Дика прогулянка».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
20.25, 00.40 Д/с «Суперчуття».
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
02.45 Бюджетники.
04.25 Д/с «Повернення до природи».
05.20 Погода.

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

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 04.10 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.35 «Життя вiдомих 

людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження на-

ослiп».
16.00 «Свiт навиворiт».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати».
20.45 Т/с «Папiк 2».
22.15, 23.15 Т/с «Шукаю жiнку з ди-

тиною».
00.15 Т/с «Кухня».
01.15 «Голос країни 11».

Iíòер
02.40 Х/ф «Не було б щастя».
03.45 Х/ф «Повернення високого 

блондина».
05.00 «Телемагазин».
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».
10.10, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
12.25 Х/ф «Гра в чотири руки».
14.20 Х/ф «Колесо чудес».
16.10 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.45 Х/ф «Занурення».
01.45 Т/с «Спокуса».

ICTV
04.55 Скарб нацiї.
05.05 Еврика!
05.15 Служба розшуку дiтей.

05.20, 10.05, 01.50 Громадянська обо-
рона.

06.05 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.10, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
11.00 Секретний фронт.
12.10, 13.15 Анти-зомбi.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.35, 20.15 Бiльше нiж правда.
14.40, 16.25 Х/ф «Пасажир 57».
16.50 Х/ф «Вiд колиски до могили».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с «Пес 6».
22.30 Свобода слова.
00.00 Х/ф «Iнтереси держави».
02.50 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.50 Т/с «Комiсар Рекс».
08.45 Битва екстрасенсiв.
13.10, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Детектор брехнi.
20.15, 22.50 Т/с «Ворожка».
23.00 Т/с «Пiзнє каяття».
01.05 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30, 14.30 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
10.30 Х/ф «Повiнь».
16.30 Х/ф «Реальна сталь».
19.00 Вiд пацанки до панянки.
21.20 Х/ф «Робот Чаппi».
23.40 Х/ф «Обитель зла».
01.40 Т/с «Хронiки Шаннари».
02.30 Служба розшуку дiтей.
02.35 Зона ночi.
05.00 Абзац.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 00.00, 01.00, 03.00, 
04.00, 05.00 Час новин.

06.25 Pro Вiйсько.
07.10, 20.55 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Крила вiйни».
08.10 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.30 Машина часу.
10.10, 14.10, 05.10 Д/с «Масштабнi 

iнженернi помилки».
11.10, 18.10, 00.10 Д/с «Найбiльшi 

танковi битви».
12.55 Вечiрнiй преЗЕдент.
15.30 Час «Ч».
16.00 Д/с «Божевiльний свiт. Гаранто-

ване взаємознищення».
17.10 Д/с «Друга свiтова вiйна: свiд-

чення вiйни».

19.30, 01.15 «Кондратюк у понедiлок».
20.30 Вечiр з Янiною Соколовою.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00, 23.00 Т/с «Епоха честi».
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!

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

годнi.
09.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
11.45, 04.00 Реальна мiстика.
13.55, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2».
17.10, 04.45 Т/с «Виклик».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Помилки молодостi», 1 i 2 с.
23.10 Т/с «Пробудження любовi», 1 

i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Пробудження любовi».
03.10 Контролер.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Навколо М».
10.15 Х/ф «Бойфренд з минулого».
12.10 Х/ф «Громобiй».
13.50 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
15.40, 22.00 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
17.40 «Орел i решка. На краю свiту».
19.30 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
23.50 Х/ф «Будинок в кiнцi вулицi».
01.30 Х/ф «Мiй хлопець - кiлер».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.00, 08.10 Х/ф «Сержант мiлiцiї».
07.15, 17.10, 03.10 «Випадковий свiдок».
10.55, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.30, 16.30, 19.00, 02.40 «Свiдок».
12.50 Х/ф «Лорд Дракон».
14.45 «Таємницi свiту».
16.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Свiдок. Агенти».
22.50 Х/ф «Сумка iнкасатора».
00.30 Х/ф «Кривава помста».
03.30 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 10.15, 11.15, 20.15 Одного разу 

пiд Полтавою.
08.45, 23.25 Сiмейка У.
09.15 Танька i Володька.
09.45, 10.45, 00.55 Країна У.
11.45, 23.55 Казки У.
12.15, 16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
17.15 СуперЖiнка 2.
18.15 Т/с «Прибулець».
19.15 Страна У 2.1.
21.15 Х/ф «Батько нареченої».

02.10 Рятiвники.
03.10 Т/с «Хамелеон».
03.55 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.45 «Репортер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк, 
М. Шамановим та М. Матросовим.

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини кра-
їни» з К. Ашiон, П. Рольником, 
О. Близнюком, Д. Щасливою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.

13.10, 14.15 «Великий день» з А. 
Сайчуком, Ю. Шпачинською i В. 
Попович.

15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. Калнишем та 

О. Курбановою.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.
23.00 «Перша передача» з О. Федченко.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.30, 01.40 Правда життя.
10.00, 00.30 Речовий доказ.
11.10 Зона будiвництва.
13.10 Скептик.
14.10 Суперчуття.
15.10, 19.50 Фантастичнi iсторiї.
16.10, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.05, 20.50 Шукачi неприємностей.
18.00 Мисливцi за торнадо.
19.00 Мiсця сили.
22.30 Дика Iндiя.
23.30 Iнженернi iдеї.
02.45 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «До мене, Мухтар!»
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
09.45 «Спогади».
10.45 «Зiркове життя».
11.35 «Моя правда».
12.25 Х/ф «Гуси-лебедi летять».
13.50, 21.00 Т/с «Розслiдування Френкi 

Дрейк».
15.40 Х/ф «Мiцний горiшок».
17.05 Х/ф «Морський характер».
19.00, 00.35 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
22.50 Х/ф «Невиправний брехун».
00.10 «Академiя смiху».
02.45 «Зорянi долi».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 20.20, 21.15 Т/с «Ментiвськi 

вiйни. Харкiв 3».
09.45 Х/ф «Обiтниця мовчання».

11.20 Х/ф «Сек`юрiтi».
13.10 Х/ф «Лiтак проти вулкана».
15.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.05 «Спецкор».
18.50, 02.35, 03.50 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Карпатський рейнджер».
22.20 «Грошi».
23.35 «Дубинiзми».
00.00 Х/ф «Хижак».
03.05 Т/с «Ласко».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
08.00 М/ф «Качинi iсторiї».
09.15, 23.10 Мамареготала.
12.20 Т/с «Дефективи».
14.30 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
02.50 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00, 04.00, 20.00 Тенiс. АТР 1000. 

Маямi. Коло 3.
02.00, 06.00 Тенiс. WTA 1000. Маямi. 

Коло 3.
07.00 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Кубок свiту. Планiца. HS 240.
08.30 Велоспорт. Кубок Альфредо 

Бiнди. Жiнки.
09.30, 15.30 Велоспорт. Свiтовий тур.
11.00 Снукер. UK Championship. Фiнал. 

Трамп - Н. Робертсон.
14.00 Велоспорт. E3 Classic.
17.00 Тенiс. ATP 1000. Маямi. Коло 3.
18.00, 22.00 Тенiс. WTA 1000. Маямi. 

Коло 4.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Нiдерланди - Латвiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
07.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Румунiя - Нiмеччина. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
10.00, 12.35 «Великий футбол».
10.45 Україна - Фiнляндiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
13.30 Огляд 2-го iгрового дня. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Сербiя - Португалiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
17.50 Вiдбiр до ЧС-2022. Огляд туру.
18.45 Чехiя - Бельгiя. Вiдбiр до ЧС-2022.
20.35, 01.30, 03.30, 05.30 Топ-матч.
20.40 Казахстан - Францiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
22.50 Огляд 1-го iгрового дня. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
23.45 Грузiя - Iспанiя. Вiдбiр до ЧС-2022.
01.40 Албанiя - Англiя. Вiдбiр до ЧС-

2022.
03.40 Хорватiя - Кiпр. Вiдбiр до ЧС-2022.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.10 Енеїда.
06.30 М/ф «Хто в лiсi хазяїн?»
06.40 М/ф «Тяв та Гав».
06.50 М/ф «Справа доручається детек-

тиву Теддi».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.30, 05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспiльна студiя.
09.30, 01.05 Т/с «Вiра».
11.05 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 05.45 Спорт.
15.20, 02.40 Країна пiсень.
15.55 Т/с «Любов пiд час вiйни».
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 UEFA U21. ЧЄ з футболу 2021. 

Нiмеччина - Румунiя.
21.55 UEFA U21. ЧЄ з футболу 2021. 

Iспанiя - Чехiя.
00.00 Нашi грошi.
02.35, 03.05, 05.05, 05.55 Погода.
04.10 Д/с «Повернення до природи».

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

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 04.20 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.40 «Життя вiдомих 

людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження на-

ослiп».
16.00 «Свiт навиворiт».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати».
20.45 Т/с «Папiк 2».
22.05 Т/с «Шукаю жiнку з дитиною».
23.05, 00.05 Т/с «Кухня».
01.05 Х/ф «Великий солдат».
02.50 Х/ф «Припутнi».

Iíòер
03.45, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
04.30 М/ф.
05.00 «Телемагазин».
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».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Сiм`янин».
14.40, 15.40 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок. 

Злочинець мимоволi».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.45 Х/ф «Справа вбивцi ¹1».
01.55 Т/с «Спокуса».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.

04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 20.15, 01.30 Громадянська обо-

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

Стогнiєм.
10.10 «Рiшає Онiстрат».
12.00, 13.15 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45, 16.15, 22.30 Т/с «Розтин пока-

же 2».
16.45 Х/ф «Найманець».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с «Пес 6».
23.25 Х/ф «Три бiллборди у Еббiнгу, 

Мiссурi».
03.05 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.55 Т/с «Комiсар Рекс».
08.50 Битва екстрасенсiв.
13.10, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Таємницi ДНК.
20.15, 22.50 Т/с «Ворожка».
23.00 Т/с «Пiзнє каяття».
01.00 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30, 15.00 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
11.20 Х/ф «В облозi».
13.00 Любов на виживання.
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Де логiка? (12+).
20.00 Improv Live Show.
21.00 Х/ф «Зоряний десант».
23.30 Х/ф «Обитель зла 2: Апокалiп-

сис».
01.20 Т/с «Хронiки Шаннари».
02.50 Зона ночi.
05.00 Абзац.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 00.00, 01.00, 03.00, 
04.00, 05.00 Час новин.

06.25 Pro Вiйсько.
07.10, 20.55 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Крила вiйни».
08.10 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.30 Машина часу.
10.10, 14.10, 05.10 Д/с «Масштабнi 

iнженернi помилки».
11.10, 18.10, 00.10 Д/с «Найбiльшi 

танковi битви».
12.55 Вечiрнiй преЗЕдент.
15.30 Час «Ч».
16.00 Д/с «Божевiльний свiт. Гаранто-

ване взаємознищення».

17.10 Д/с «Друга свiтова вiйна: свiд-
чення вiйни».

19.30, 01.15 Дiйовi особи.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00, 23.00 Т/с «Епоха честi».
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00, 03.10 

Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
11.45 Реальна мiстика.
13.55, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2».
17.10, 04.00 Т/с «Виклик».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Помилки молодостi».
23.10 Т/с «Утiкачка», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Утiкачка».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Дай лапу».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
10.50, 23.00 Т/с «Грань».
14.00 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
15.50, 22.00 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
17.40 «Орел i решка. На краю свiту».
19.30 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
02.10 Т/с «Доктор Хто».
02.50 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.00, 10.50, 19.30 Т/с «Коломбо».
07.50, 17.15, 03.20 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.50 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «Сумка iнкасатора».
12.50 «Легенди карного розшуку».
14.35 «Свiдок. Агенти».
16.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Будьте здоровi».
23.00 Х/ф «У квадратi 45».
00.20 Х/ф «Танцюй, танцюй».
03.30 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 10.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
08.45, 23.25 Сiмейка У.
09.15 Танька i Володька.
09.45, 10.45, 19.15 Страна У 2.1.
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець».
12.15, 16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
17.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Батько нареченої 2».
23.55 Казки У.
00.55 Країна У.
02.10 Рятiвники.
03.10 Т/с «Хамелеон».

03.55 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.45 «Репортер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк, 
М. Шамановим та М. Матросовим.

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини кра-
їни» з К. Ашiон, П. Рольником, 
О. Близнюком, Д. Щасливою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.

13.10, 14.15 «Великий день» з А. 
Сайчуком, Ю. Шпачинською i В. 
Попович.

15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. Калнишем та 

О. Курбановою.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.

МÅГА
06.00 Теорiя Змови.
07.00 Бандитський Київ.
09.05, 01.40 Правда життя.
10.05, 00.30 Речовий доказ.
11.15, 17.50 Зона будiвництва.
12.15 Мисливцi за торнадо.
13.05 Скептик.
14.05 Суперчуття.
15.05, 19.50 Фантастичнi iсторiї.
16.05, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
16.55, 20.50 Шукачi неприємностей.
18.50 Там, де нас нема.
22.30 Дика Iндiя.
23.30 Iнженернi iдеї.
02.45 Телеформат.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Захар Беркут».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.20 «Телемагазин».
08.00 «Невiдома версiя».
09.45 «Спогади».
10.45 «Зiркове життя».
11.35 «Моя правда».
12.25 Х/ф «Назар Стодоля».
13.50, 21.00 Т/с «Розслiдування Френкi 

Дрейк».
15.30 Х/ф «Балада про доблесного 

лицаря Айвенго».
17.20 Х/ф «Тривожна недiля».
19.00, 00.40 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
22.40 Х/ф «Непiдсудний».
00.10 «Академiя смiху».
02.50 «Зорянi долi».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 02.45 Т/с «Ласко».
07.55 Х/ф «Александр».
11.15 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.45 «Спецкор».

18.50, 02.15, 03.30 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Карпатський рейнджер».
20.20, 21.15 Т/с «Ментiвськi вiйни. 

Харкiв 3».
22.20, 23.55 Т/с «Кiстки 11».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
08.00 М/ф «Качинi iсторiї».
09.15, 23.10 Мамареготала.
12.20 Т/с «Дефективи».
14.30 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
02.50 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00, 02.00, 06.00, 17.00 Тенiс. АТР 

1000. Маямi. Коло 3.
04.00 Тенiс. WTA 1000. Маямi. Коло 4.
07.30 Стрибки на лижах з трамплiну. 

ЧC. Оберстдорф. Чоловiки. HS 
137. Команди.

08.30 Велоспорт. Три днi Брюгге - 
Де-Панне.

09.30 Велоспорт. E3 Classic.
11.00 Снукер. Scottish Open. Фiнал.
14.00 Велоспорт. «Вуельта Каталонiї». 

Етап 4.
15.00 Велоспорт. «Вуельта Каталонiї». 

Етап 5.
16.00 Велоспорт. «Вуельта Каталонiї». 

Етап 6.
16.30 Трiатлон. Суперлiга. Лондон.
18.00, 22.00 Тенiс. АТР 1000. Маямi. 

Коло 4.
20.00 Тенiс. WTA 1000. Маямi. 1/4 

фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Сербiя - Португалiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
07.45, 21.05 Журнал. УЄФА Євро-2020.
08.15, 16.55 Нiдерланди - Латвiя. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Грузiя - Iспанiя. Вiдбiр до ЧС-2022.
12.10, 14.45 «Великий футбол».
12.55, 23.40 Україна - Фiнляндiя. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
16.00 Вiдбiр до ЧС-2022. Огляд туру.
18.50 Live. Азербайджан - Сербiя. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
20.55, 01.30, 03.30, 05.30 Топ-матч.
21.35 Live. Бельгiя - Бiлорусь. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
01.40 Румунiя - Нiмеччина. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
03.40 Кiпр - Словенiя. Вiдбiр до ЧС-2022.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

29 березня

30 березня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.10 Енеїда.
06.30 М/ф «Люлька миру».
06.40 М/ф «Маленький великий пес».
06.50 М/ф «Найменший».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.30, 05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспiльна студiя.
09.30, 01.05 Т/с «Вiра».
11.05 Солодка дача.
15.10, 21.35, 05.45 Спорт.
15.20, 02.40 Країна пiсень.
15.55 Т/с «Любов пiд час вiйни».
17.25 Нашi грошi.
18.55 UEFA U21. ЧЄ з футболу 2021. 

Швейцарiя - Португалiя.
21.55 UEFA U21. ЧЄ з футболу 2021. 

Iсландiя - Францiя.
00.00 #@)?$0 з Майклом Щуром.
02.35, 03.05, 05.05, 05.55 Погода.
04.10 Д/ф «Сходи Якова».

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

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 03.35 «ТСН».
09.25, 10.20, 02.30, 05.00 «Життя вiдо-

мих людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження наослiп».
16.00 «Свiт навиворiт».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати».
20.45 Т/с «Папiк 2».
21.45 Т/с «Шукаю жiнку з дитиною».
22.45, 23.45 Т/с «Кухня».
00.45 Х/ф «Крампус: Викрадач Рiздва».

Iíòер
03.50, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
04.35 М/ф.
05.00 «Телемагазин».
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».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Сабрiна».
14.40, 15.40 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок. 

Злочинець мимоволi».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.45 Х/ф «Лiнкольн для адвоката».
01.55 Т/с «Спокуса».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Факти.
04.50 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.
10.10 «Рiшає Онiстрат».
12.00, 13.15 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.40, 16.15, 22.35 Т/с «Розтин пока-

же 2».
17.00 Х/ф «Брейвен».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
21.20 Т/с «Пес 6».
23.30 Х/ф «Форма води».
01.40 Х/ф «Три бiллборди у Еббiнгу, 

Мiссурi».
03.45 Я зняв!
ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.35 Т/с «Комiсар Рекс».
10.20, 00.55 Слiдство ведуть екстра-

сенси.
13.10, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Один за всiх.
20.15, 22.50 Т/с «Ворожка».
23.00 Т/с «Пiзнє каяття».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30, 15.00 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
11.10 Х/ф «З Парижа з любов`ю».
13.00 Любов на виживання.
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00, 20.00 Вар`яти.
21.00 Х/ф «День, коли Земля зупи-

нилася».
23.00 Х/ф «Обитель зла 3: Вимирання».
00.50 Х/ф «Обитель зла 4: Потойбiчне 

життя».
02.40 Служба розшуку дiтей.
02.45 Зона ночi.
05.00 Абзац.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 00.00, 01.00, 03.00, 
04.00, 05.00 Час новин.

06.25 Вечiр з Янiною Соколовою.
07.10, 20.55 Актуально: Економiка. По-

лiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Крила вiйни».
08.10 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.30 Машина часу.
10.10, 14.10, 05.10 Д/с «Масштабнi 

iнженернi помилки».
11.10, 18.10, 00.10 Д/с «Найбiльшi 

танковi битви».
12.55 Вечiрнiй преЗЕдент.
15.30 Час «Ч».
16.00 Д/с «Божевiльний свiт. Гаранто-

ване взаємознищення».
17.10 Д/с «Друга свiтова вiйна: свiдчен-

ня вiйни».
19.30, 01.15 «Велика полiтика».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00, 23.00 Т/с «Епоха честi».
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.50, 03.50 

Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
11.45, 04.00 Реальна мiстика.
13.55, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2».
17.10, 04.45 Т/с «Виклик».
20.10 «Говорить Україна».
21.35 Футбол. Вiдбiр до ЧС-2022. Укра-

їна - Казахстан.
00.00 Т/с «Утiкачка 2», 1 i 2 с.
02.00 Т/с «Утiкачка 2».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Дай лапу».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
10.30, 23.00 Т/с «Грань».
13.45 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
15.40, 22.00 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
17.30 «Орел i решка. На краю свiту».
19.15 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
02.10 Т/с «Доктор Хто».
02.50 «Нiчне життя».
ÍТÍ
06.00, 10.30, 19.30 Т/с «Коломбо».
07.50, 17.15, 02.25 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 01.55 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «У квадратi 45».
12.50 «Легенди карного розшуку».
14.40 «Таємницi кримiнального свiту».
16.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Вартiсть життя».
23.05 Х/ф «Алмази для Марiї».
00.30 «Склад злочину».
01.20, 03.05 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 10.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
08.45, 23.00 Сiмейка У.
09.15 Танька i Володька.
09.45, 10.45, 19.15 Страна У 2.1.
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець».
12.15, 16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
17.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Супернянь».
23.30 Казки У.
00.30 Країна У.
01.45 Рятiвники.
02.45 Т/с «Хамелеон».
03.30 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.45 «Репортер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк, 
М. Шамановим та М. Матросовим.

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини кра-
їни» з К. Ашiон, П. Рольником, 
О. Близнюком, Д. Щасливою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.

13.10, 14.15 «Великий день» з А. 
Сайчуком, Ю. Шпачинською i В. 
Попович.

15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. Калнишем та 

О. Курбановою.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.
23.00 «Новини вiд Христини» з Х. 

Чернегою.

МÅГА
06.00, 05.15 Теорiя Змови.
07.00 Бандитська Одеса.
09.05, 01.40 Правда життя.
10.05, 00.30 Речовий доказ.
11.15, 17.55 Зона будiвництва.
12.15 Мисливцi за торнадо.
13.05 Скептик.
14.05 Суперчуття.
15.05, 19.55 Фантастичнi iсторiї.
16.05, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.00, 20.50 Шукачi неприємностей.
18.55 Там, де нас нема.
22.30 Дика Iндiя.
23.30 Iнженернi iдеї.
02.25 Ризиковане життя.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Гуси-лебедi летять».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00 Моя правда.
09.30 «Спогади».
10.20 «Зiркове життя».
11.10 «Моя правда».
12.00 Х/ф «Мартин Боруля».
13.55, 21.00 Т/с «Розслiдування Френкi 

Дрейк».
15.35 Х/ф «Небезпечно для життя!»
17.15 Х/ф «Дiвчина без адреси».
19.00, 00.35 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
22.40 Х/ф «Перше побачення».
00.10 «Академiя смiху».
02.45 «Зорянi долi».

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.15 «ДжеДАI».
06.15, 02.45 Т/с «Ласко».
08.10 Т/с «Перевiзник».
11.55 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.45 «Спецкор».
19.25 Т/с «Карпатський рейнджер».
20.20, 21.15 Т/с «Ментiвськi вiйни. 

Харкiв 3».
22.20, 23.55 Т/с «Кiстки 11».

03.25 «Вiн, вона та телевiзор».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Качинi iсторiї».
09.30, 23.10 Мамареготала.
12.20 Т/с «Дефективи».
14.30 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
02.50 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00, 04.00 Тенiс. АТР 1000. Маямi. 

Коло 4.
02.00, 06.00, 18.30, 20.00 Тенiс. WTA 

1000. Маямi. 1/4 фiналу.
07.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Ленцер-

хайде. Чоловiки. Супергiгант.
07.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лен-

церхайде. Чоловiки. Швидкiсний 
спуск.

08.30 Велоспорт. «Вуельта Каталонiї». 
Етап 6.

09.30 Велоспорт. «Вуельта Каталонiї». 
Етап 7.

11.00 Снукер. «Мастерс». Фiнал.
14.00 Велоспорт. Париж - Нiцца. Етап 8.
15.00 Велоспорт. Тiррено - Адрiатiко. 

Етап 7.
15.45 Велоспорт. Тур Сiцiлiї. Етап 1.
17.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 

Footsteps.
19.30 Тенiс. «АТР: за кадром».
22.00 Тенiс. ATP 1000. Маямi. 1/4 

фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Топ-матч.
06.15 Грузiя - Iспанiя. Вiдбiр до ЧС-2022.
08.05, 19.35 Огляд 1-го iгрового дня. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
10.00, 15.40 Футбол News.
10.20 Люксембург - Португалiя. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
12.10 Албанiя - Англiя. Вiдбiр до ЧС-

2022.
13.55 Болгарiя - Iталiя. Вiдбiр до ЧС-

2022.
16.00 Румунiя - Нiмеччина. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
17.50 Бельгiя - Бiлорусь. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
20.30, 22.30, 23.40 «Головна команда».
21.35 Live. Україна - Казахстан. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
00.30 Огляд 2-го iгрового дня. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
03.25 Журнал Лiги чемпiонiв.
03.55 Вiрменiя - Румунiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.00 Енеїда.
06.30 М/ф «Свiтла особистiсть».
06.40 М/ф «Синя шапочка».
06.50 М/ф «Подарунок».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспiльна студiя.
09.30, 01.00 Т/с «Вiра».
11.05 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 00.10, 05.45 Спорт.
15.20, 02.35 Країна пiсень.
15.55 Т/с «Любов пiд час вiйни».
17.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
18.55 Д/с «Дика прогулянка».
19.55, 00.30 Д/с «Суперчуття».
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. Аспект.
22.00 Д/с «Виживання у дикiй природi».
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.25, 02.30 Погода.
04.00 Д/ф «Капелани».

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

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 04.10 «ТСН».
09.25, 10.20, 03.00, 05.35 «Життя вiдо-

мих людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження на-

ослiп».
16.00 «Свiт навиворiт».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати».
20.20 «Чистоnews».
20.25 Т/с «Папiк 2».
21.45 «Право на владу».
00.45 Х/ф «Прибульцi 2: Коридори 

часу».

Iíòер
04.00, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
05.00 «Телемагазин».
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».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Анжелiка, маркiза янголiв».
14.40, 15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок. 

Злочинець мимоволi».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.45 Х/ф «Ведмежатник».
02.00 Т/с «Спокуса».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 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.
10.10 «Рiшає Онiстрат».
11.55, 13.15 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45, 16.15, 22.35 Т/с «Розтин пока-

же 2».
16.50 Х/ф «Президент Лiнкольн: Мис-

ливець на вампiрiв».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Анти-зомбi.
21.20 Т/с «Пес 6».
23.30 Х/ф «Форрест Гамп».
02.00 Х/ф «Iнтереси держави».
03.40 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.45 Т/с «Комiсар Рекс».
10.30, 01.00 Слiдство ведуть екстра-

сенси.
13.10, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Як вийти замiж.
20.15, 22.50 Т/с «Ворожка».
23.00 Т/с «Пiзнє каяття».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30, 15.00 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
10.20 Х/ф «Зоряний десант».
13.00 Любов на виживання.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Сiм сестер».
23.40 Х/ф «Обитель зла 5: Вiдплата».
01.30 Вар`яти.
02.55 Служба розшуку дiтей.
03.00 Зона ночi.
05.00 Абзац.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 00.00, 01.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

06.25 На власнi очi.
07.10, 20.55 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Крила вiйни».
08.10 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.30 Машина часу.
10.10, 14.10, 05.10 Д/с «Масштабнi 

iнженернi помилки».
11.10, 18.10, 00.10 Д/с «Найбiльшi 

танковi битви».
12.55 Вечiрнiй преЗЕдент.
15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
17.10 Д/с «Друга свiтова вiйна: свiд-

чення вiйни».
19.30, 01.15 «Прямим текстом».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00, 23.00 Т/с «Епоха честi».

03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00, 02.10 

Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
11.45, 03.00 Реальна мiстика.
13.55, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2».
17.10 Т/с «Виклик».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Довга дорога до щастя», 

1 i 2 с.
23.10 По слiдах.
23.50 Т/с «Довга дорога до щастя».
01.40 Телемагазин.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Дай лапу».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
10.35, 23.00 Т/с «Грань».
13.50 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
15.45, 22.00 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
17.30 «Орел i решка. На краю свiту».
19.15 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
02.10 Т/с «Доктор Хто».
02.50 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.00, 10.40, 19.30 Т/с «Коломбо».
07.50, 17.10, 02.45 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.15 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «Алмази для Марiї».
12.50 «Легенди карного розшуку».
14.30 «Вартiсть життя».
16.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20, 04.00 «Правда життя».
22.25 Х/ф «Командир щасливої 

«Щуки».
00.20 «Склад злочину».
01.05, 03.00 «Речовий доказ».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 10.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
08.45, 23.00 Сiмейка У.
09.15 Танька i Володька.
09.45, 10.45, 19.15 Страна У 2.1.
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець».
12.15, 16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
17.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Супернянь 2».
23.30 Казки У.
00.30 Країна У.
01.45 Рятiвники.
02.45 Т/с «Хамелеон».
03.30 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.45 «Репортер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк, 
М. Шамановим та М. Матросовим.

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини кра-
їни» з К. Ашiон, П. Рольником, 
О. Близнюком, Д. Щасливою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.

13.10, 14.15 «Великий день» з А. 
Сайчуком, Ю. Шпачинською i В. 
Попович.

15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. Калнишем та 

О. Курбановою.
21.30 «Watchdogs».
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.30, 01.40 Правда життя.
09.55, 00.30 Речовий доказ.
11.05, 14.05 Суперчуття.
12.05 Дика природа Чилi.
13.05 Скептик.
15.05, 19.50 Фантастичнi iсторiї.
16.00, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
16.55, 20.50 Шукачi неприємностей.
17.50, 22.30 Дика Iндiя.
18.50 Там, де нас нема.
23.30 Бойовi машини.
02.35 Лiлiпути.
03.20 Доктор Хайм.
04.10 Дракула та iншi.
05.00 Теорiя Змови.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «Назар Стодоля».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 11.30 «Моя правда».
09.40 «Спогади».
10.40 «Зiркове життя».
12.20 Х/ф «Захар Беркут».
14.10, 21.00 Т/с «Розслiдування Френкi 

Дрейк».
15.50 Х/ф «Мiж високих хлiбiв».
17.20 Х/ф «Хiд конем».
19.00, 00.25 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
22.40 Х/ф «За власним бажанням».
00.00 «Академiя смiху».
02.45 «Зорянi долi».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 02.45 Т/с «Ласко».
07.50 Х/ф «Помпеї: Апокалiпсис».
09.25 Х/ф «Останнiй бiй».
11.10 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.45 «Спецкор».
18.50, 02.15, 04.15 «ДжеДАI».

19.25 Т/с «Карпатський рейнджер».
20.20, 21.15 Т/с «Ментiвськi вiйни. 

Харкiв 3».
22.20, 23.55 Т/с «Кiстки 11».
04.30 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
08.00 М/ф «Качинi iсторiї».
09.15, 23.10 Мамареготала.
12.10 Т/с «Дефективи».
14.15 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
02.50 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00, 02.00 Тенiс. WTA 1000. Маямi. 

1/4 фiналу.
01.00, 04.00, 06.00, 19.00 Тенiс. ATP 

1000. Маямi. 1/4 фiналу.
07.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь-дi-

Фасса. Жiнки. Швидкiсний спуск.
07.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Ленцер-

хайде. Жiнки. Швидкiсний спуск.
08.30, 15.00 Велоспорт. Тур Сiцiлiї. 

Етап 1.
09.30 Велоспорт. Мiлан - Сан-Ремо.
11.00 Снукер. German Masters. Фiнал.
13.30 Гольф. PGA-тур. Огляд.
14.00 Велоспорт. Свiтовий тур.
15.45 Велоспорт. Тур Сiцiлiї. Етап 2.
17.30 Олiмпiйськi iгри. «Бiг в КНДР».
18.30 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Свiтлана Хоркiна.
20.00 Тенiс. АТР 1000. Маямi. 1/4 

фiналу.
22.00 Тенiс. WTA 1000. Маямi. 1/2 

фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Бельгiя - Бiлорусь. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
07.45, 03.30 Огляд 2-го iгрового дня. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 13.20 «Головна команда».
11.30 Україна - Казахстан. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
14.10 Огляд 1-го iгрового дня. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
16.00 Англiя - Польща. Вiдбiр до ЧС-

2022.
17.50 Вiдбiр до ЧС-2022. Огляд туру.
18.45 Люксембург - Португалiя. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
20.35, 01.30 Топ-матч.
20.40 Боснiя i Герцеговина - Францiя. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
22.50 «УЄФА - рiк з пандемiєю».
23.45 Азербайджан - Сербiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
01.40 Кiпр - Словенiя. Вiдбiр до ЧС-2022.
05.45 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

31 березня

1 квітня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 04.40 Енеїда.
06.30 М/ф «Круглячок».
06.40 М/ф «Лисичка з качалкою».
06.50 М/ф «Лiтачок Лiп».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 02.05, 05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Вiра».
11.05 Солодка дача.
15.10, 21.35, 00.10, 02.40, 05.45 Спорт.
15.20 Країна пiсень.
15.55 Т/с «Любов пiд час вiйни».
17.25 Перша шпальта.
18.55 Д/с «Виживання у дикiй природi».
19.55, 00.25 Д/с «Суперчуття».
21.55, 00.20, 02.45, 05.55 Спорт. Аспект.
22.00 Пряма трансляцiя з Ватикану Хрес-

ної Дороги за участю Святiшого 
Отця Франциска.

01.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
01.30 #ВУкраїнi.
02.00, 02.50 Погода.
02.55 «Зворотнiй вiдлiк».

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

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 04.10 «ТСН».
09.25, 10.20, 06.05 «Життя вiдомих 

людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження наослiп».
14.30 «Лiга смiху».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати».
20.10 «Чистоnews».
20.15 Х/ф «Скажене весiлля».
22.10 «Лiпсiнк Батл».
23.55 Х/ф «Пiрамiда».
01.40 Х/ф «Прибульцi 2: Коридори 

часу».
04.55 «Свiтське життя».

Iíòер
04.05, 18.00 «Стосується кожного».
05.00 «Телемагазин».
05.30, 22.50 «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».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Поки весiлля не розлучить 

нас».
14.40, 15.35, 00.30 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок. 

Злочинець мимоволi».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Виходу немає».
02.20 «Чекай на мене. Україна».
03.25 «Орел i решка. Чудеса свiту».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 00.45 Факти.
04.50 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.
10.10, 20.05 Дизель-шоу.
11.20 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 2».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15, 16.15, 23.45 «На трьох».
16.55 Х/ф «Пророк».
18.45 Факти. Вечiр.
22.45 «На трьох 9».
01.10 Х/ф «Форма води».
03.10 Я зняв!
ÑТБ
05.15 Х/ф «Термiнал».
07.50, 19.00, 22.50 Холостяк.
11.50 Як вийти замiж.
13.00, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
23.45 Про що мовчать жiнки.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
10.20 Вiд пацанки до панянки.
12.50, 01.40 Вар`яти.
14.50 Де логiка? (12+).
15.50 Х/ф «Робот Чаппi».
18.00 Х/ф «Зорянi вiйни: Останнi 

джедаи».
21.00 Х/ф «Хан Соло».
23.40 Х/ф «Обитель зла: Фiнальна 

битва».
02.20 Служба розшуку дiтей.
02.25 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 00.00, 01.00, 03.00, 
04.00, 05.00 Час новин.

06.25 Невигаданi iсторiї.
07.10, 08.10, 20.55 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Крила вiйни».
08.15 Форшмак.
08.45 Натхнення.
09.30 Машина часу.
10.10, 14.10, 05.10 Д/с «Масштабнi 

iнженернi помилки».
11.10, 18.10, 00.10 Д/с «Найбiльшi 

танковi битви».
12.55 Вечiрнiй преЗЕдент.
15.30 Час «Ч».
16.00 Д/с «Божевiльний свiт. Гаранто-

ване взаємознищення».
17.10 Д/с «Друга свiтова вiйна: свiдчен-

ня вiйни».
19.20, 01.15 «Полiтклуб з Вiталiєм Порт-

нiковим».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.

22.00, 23.00 Т/с «Епоха честi».
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.55 Т/с «Кровна помста».
14.45 Т/с «Скажи менi правду», 1 с.
15.30 Т/с «Скажи менi правду».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с «Ласкаво просимо на Канари», 

1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Ласкаво просимо на Канари».
03.50 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Дай лапу».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
10.30 Х/ф «На iншому кiнцi дроту».
12.20, 22.00 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
17.50 Х/ф «Няньки».
19.30 М/ф «Планета 51».
21.10 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
00.45 Х/ф «Пристрастi Дон Жуана».
02.15 Х/ф «Руйнування».
03.45 «Нiчне життя».
ÍТÍ
06.00, 11.00, 19.30 Т/с «Коломбо».
07.50, 17.15, 02.10 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 01.40 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «Командир щасливої «Щуки».
12.50 «Легенди карного розшуку».
14.35, 03.50 «Правда життя».
16.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Таємницi свiту».
22.30 Х/ф «Заручники страху».
00.05 «Склад злочину».
02.50 «Речовий доказ».
04.20 «Легенди бандитського Києва».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 10.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
08.45, 01.15 Сiмейка У.
09.15 Танька i Володька.
09.45, 10.45, 19.15 Страна У 2.1.
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець».
12.15, 16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
17.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Американський пирiг».
23.00 Х/ф «Американський пирiг: Знову 

разом».
01.45 Казки У.
02.45 Рятiвники.
03.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.
Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк, 

М. Шамановим та М. Матросовим.
09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини кра-

їни» з К. Ашiон, П. Рольником, 
О. Близнюком, Д. Щасливою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.

13.10, 14.15 «Великий день» з А. 
Сайчуком, Ю. Шпачинською i В. 
Попович.

15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.00 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
18.30 «Влада хохотала».
19.00 «Ехо України» з М. Ганапольським.
22.00 «Мiнiстерство правди».
22.30 «Запорєбрик News» з О. Курба-

новою.

МÅГА
06.00, 05.05 Теорiя Змови.
07.00 Бандитська Одеса.
08.55, 01.40 Правда життя.
09.55, 00.30 Речовий доказ.
11.05, 14.00 Суперчуття.
12.05 Дика природа Чилi.
13.00 Скептик.
15.00, 17.50, 19.50 Фантастичнi iсторiї.
16.00, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
16.55, 20.50 Шукачi неприємностей.
18.50 Там, де нас нема.
22.30 Дика Iндiя.
23.30 Бойовi машини.
02.45 Ролан Биков.
03.25 Володимир Iвасюк.
04.20 Легендарнi замки Закарпаття.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Небезпечно для життя!»
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 11.55 «Моя правда».
10.05 «Спогади».
11.05 «Зiркове життя».
12.45 Х/ф «Сватання на Гончарiвцi».
14.15, 21.00 Т/с «Розслiдування Френкi 

Дрейк».
15.55 Х/ф «Дiвчина без адреси».
17.30 Х/ф «Живiть у радостi».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.40 Х/ф «Загадка Ендхауза».
00.30 Х/ф «Легенда про княгиню 

Ольгу».
03.00 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 01.35, 03.35 «ДжеДАI».
06.30, 02.05 Т/с «Ласко».
07.20 Х/ф «Слiд смертi».
09.10 Х/ф «Гiсть».
11.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.05 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Чистильник».
21.20 Х/ф «Стiй! Або моя мама стрiля-

тиме».
23.05 Х/ф «Напад на Уолл-стрiт».
02.50 «Вiн, вона та телевiзор».
03.45 «Цiлком таємно-2017».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Качинi iсторiї».
09.15, 00.50 Мамареготала.
12.10 Т/с «Дефективи».
14.30 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
20.45 Х/ф «Мiсто грiхiв».
23.00 Х/ф «Мiсто грiхiв 2».
03.30 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00 Тенiс. WTA 1000. Маямi. 1/4 

фiналу.
01.00, 19.00 Тенiс. ATP 1000. Маямi. 

1/4 фiналу.
02.00 Тенiс. АТР 1000. Маямi. 1/4 

фiналу.
04.00, 06.00, 22.00 Тенiс. WTA 1000. 

Маямi. 1/2 фiналу.
07.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Крань-

ска-Гора. Чоловiки. Слалом. Спро-
ба 2.

07.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Ленцер-
хайде. Чоловiки. Слалом. Спроба 
2.

08.30, 15.00 Велоспорт. Тур Сiцiлiї. 
Етап 2.

09.30, 14.00 Велоспорт. Свiтовий тур.
11.00 Снукер. Welsh Open. Фiнал.
15.45 Велоспорт. Тур Сiцiлiї. Етап 3.
17.30, 18.00, 18.30 Олiмпiйськi iгри. 

«Foul Play».
20.00, 23.00 Тенiс. ATP 1000. Маямi. 

1/2 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Огляд 1-го iгрового дня. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
07.15 Албанiя - Англiя. Вiдбiр до ЧС-

2022.
09.05 Вiдбiр до ЧС-2022. Огляд туру.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Нiмеччина - Пiвн. Македонiя. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
12.10 Люксембург - Португалiя. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
13.55, 01.20 Вiрменiя - Румунiя. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
16.00, 22.50 Чемпiонат Iталiї. Передмова 

до туру.
16.30 Бельгiя - Бiлорусь. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
18.20 Україна - Казахстан. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
20.10 Англiя - Польща. Вiдбiр до ЧС-

2022.
22.00, 03.10 Журнал. УЄФА Євро-2020.
23.20 Туреччина - Латвiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
01.10, 05.30 Топ-матч.
03.40 Швецiя - Естонiя. Контрольна гра.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 04.00 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.45, 05.35 

Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.40 М/ф «Як козаки сiль купували».
07.50 М/ф «Як козак щастя шукав».
08.05 Д/с «Тваринна зброя».
09.05 Вiдтiнки України.
09.35 #ВУкраїнi.
10.00 Домашнi улюбленцi - Дикi в душi.
11.05 Д/с «Виживання у дикiй при-

родi».
12.00 Х/ф «Дворецький».
14.25 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.05 Х/ф «Цар Соломон. Наймудрi-

ший з-помiж мудрих», 1 с.
17.50 Полювання: Фiльм пiсля фiльму.
18.50, 02.05 Х/ф «Катерина», 1 i 2 с.
21.25 Х/ф «Катерина», 3 i 4 с.
00.10 Д/ф «Блаженнiший».
03.55, 05.30 Погода.
05.00 Бюджетники.

Êаíаë “1+1”
07.00, 06.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
12.40 Т/с «Папiк 2».
18.20 «Свiт навиворiт 12. Пакистан».
19.30, 05.00 «ТСН».
20.10 «Чистоnews».
20.15 «Лiпсiнк Батл».
22.00 «Жiночий квартал».
23.20, 00.20 «Свiтське життя».
01.20 «Лiга смiху».

Iíòер
04.15, 05.35 «Планета Земля 2».
05.05 «Телемагазин».
06.55 «Слово Предстоятеля».
07.05 Х/ф «Операцiя «Тушонка».
09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.00 Х/ф «Покровськi ворота».
13.40 Х/ф «Самогонники».
14.00 Х/ф «Пес Барбос i незвичайний 

крос».
14.15 Х/ф «За двома зайцями».
15.40 Т/с «Слiдчий Горчакова».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.00 Т/с «Зозуля», 1-4 с.
01.35 Х/ф «Бебi-бум».
03.05 Х/ф «Поки весiлля не розлу-

чить нас».

ICTV
05.20 Скарб нацiї.
05.30 Еврика!
05.35 Факти.
06.00 Т/с «Марк+Наталка».
07.50, 09.55, 11.35 «На трьох».

09.15, 10.55 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну».

12.10, 13.00, 00.40 Т/с «Таємнi дверi».
12.45 Факти. День.
13.25 Т/с «Пес».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Битва титанiв».
21.00 Х/ф «Гнiв титанiв».
22.50 Х/ф «Помпеї».
02.25 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.20, 10.50 Т/с «Ворожка».
07.55 Неймовiрна правда про зiрок.
17.00, 00.10 Хата на тата.
19.00 МастерШеф. Професiонали.
22.10 Звана вечеря.

Íоâий êаíаë
05.30, 02.00 Вар`яти.
07.55, 09.55 Kids` Time.
08.00 М/ф «Вольт».
10.00 Орел i решка. Чудеса свiту.
11.00 Орел i решка. Невидане. Чудеса 

свiту.
12.10 У кого бiльше? (12+).
14.00 Х/ф «День, коли Земля зупи-

нилася».
16.10 Х/ф «Тихоокеанський рубiж».
18.50 Х/ф «Облiвiон».
21.10 Х/ф «Грань майбутнього».
23.30 Х/ф «Сiм сестер».
02.30 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 
05.00 Час новин.

06.10, 07.10 Д/с «Крила вiйни».
07.50, 08.50, 21.25 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
08.40 Натхнення.
09.10 Час «Ч».
09.30 Майстри ремонту.
10.15 Форшмак.
10.35 Медекспертиза.
11.10 Гончаренко рулить.
11.30 Бла-бла Таксi.
12.15 Х/ф.
15.15 Концерт.
17.10, 23.10 Д/с «Друга свiтова вiйна: 

свiдчення вiйни».
18.15 Pro вiйсько.
18.30, 00.35 Невигаданi iсторiї.
19.00 Д/с «Майстри вiйни».
20.10, 02.10, 05.10 Рандеву.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35, 03.00 Вiкно до Америки.
22.00 Д/с «Загадки нацистських 

злочинiв».
00.10 Є сенс.
01.10 Д/с «Найбiльшi танковi битви».
03.20 Культ Ура!

04.10 Обережно, дiти!

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.25, 03.00 Реальна мiстика.
08.40 Х/ф «Блискуча кар`єра».
10.40 Т/с «Помилки молодостi».
14.50 Т/с «Виховання вiдчуттiв», 1 с.
15.20 Т/с «Виховання вiдчуттiв».
20.00 Головна тема.
21.00 Шоу «Маска».
23.00 Т/с «Перехрестя»., 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Перехрестя».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.30 «Дай лапу».
09.10 «Орел i решка. Шопiнг».
11.00 Х/ф «Няньки».
12.40 М/ф «Планета 51».
14.15 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Х/ф «Андроїд».
01.25 «Бiйцiвський клуб».
02.15 Т/с «Три сестри».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.55 Х/ф «Останнiй гейм».
07.20 Х/ф «Вiчний поклик».
13.00 «Випадковий свiдок. Навколо 

свiту».
14.10 Х/ф «Сини Великої Ведмедицi».
16.00 Х/ф «Проект А».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 02.55 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Ти - менi, я - тобi».
21.10 Х/ф «На гребенi хвилi».
23.40 Х/ф «Остаточний рахунок».
01.55 «Хвороби-вбивцi».
03.25 «Випадковий свiдок».
03.35 «Речовий доказ».
04.05 «Правда життя».
04.35 «Легенди бандитського Києва».
05.00 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.20 Х/ф «Паперовi мiста».
12.30 Х/ф «Як все заплутано».
14.45 Х/ф «Батько нареченої».
16.55 Х/ф «Батько нареченої 2».
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного разу 

пiд Полтавою.
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Страна У 2.1.
23.00 Iгри приколiв.
00.00 Сiмейка У.
01.00 Панянка-селянка.
02.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00 «Щасливе iнтерв`ю».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 «Репортер». Новини.
10.10 «Cоцiальний статус» з В. Бiр-

зулом.
10.40 «Перша передача» з О. Фед-

ченко.

11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
13.15, 14.10, 15.10, 16.10 Д/ф.
17.00 «Не наша Russia» з М. Гаєм та 

I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з П. Рольни-

ком та О. Близнюком.
20.30 «Вiйна за незалежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
21.30 «Влада хохотала».
22.00 «The Week». Мiжнародний огляд 

з Т. Березовцем та П. Залмаєвим.
23.00 «Вата шоу» з А. Полтавою.

МÅГА
06.00 Випадковий свiдок.
07.20, 01.00 Мiстична Україна.
08.10, 19.05 У пошуках iстини.
10.00 Речовий доказ.
11.10, 00.00 Фантастичнi iсторiї.
12.10 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
13.10 Халiфат та Королiвство.
16.10 Дика Iндiя.
18.10 Брама часу.
21.00 Вiдень: Iмперiя, династiя та мрiя.
02.00 Пiдроблена iсторiя.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «Хiд конем».
07.10, 09.00, 02.20 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Зiркове життя».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Марiя Терезiя - жiнка на 

вiйнi».
15.00 Т/с «Пригоди Електронiка».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.55 Х/ф «Сiм днiв до весiлля».
00.40 Х/ф «Ялинка, кролик i папуга».
02.50 «Зорянi долi».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00, 07.50, 03.05 «ДжеДАI».
08.50 «Загублений свiт».
12.45 Х/ф «Перлини дракона».
14.15 Х/ф «Хеллбой 2: Золота армiя».
16.30 Х/ф «Алiта: Бойовий янгол».
19.00 Х/ф «Загублений свiт».
20.55 Х/ф «Геркулес».
22.50 Х/ф «Повернення Геркулеса».
00.40 Х/ф «Орден дракона».
02.20 «Вiн, вона та телевiзор».
03.15 «Цiлком таємно-2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 Мамареготала. Найкраще.
08.10 М/ф «Аладдiн».
09.45 М/ф «Темний плащ».
11.30 Check-in. Україна.
13.20 Латиноамериканський Check-in.
14.20 Азiйський Check-in.
15.20 Х/ф «Закусочна на колесах».
17.30 Х/ф «Обладунки бога».
19.20 Х/ф «Обладунки бога 2».

21.00 Т/с «Морська полiцiя: Полюван-
ня на вбивць».

22.50 Мамареготала.
02.35 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00, 00.30 Олiмпiйськi iгри. «Олiм-

пiйський момент».
01.00 Тенiс. ATP 1000. Маямi. 1/4 

фiналу.
02.00, 04.00 Тенiс. ATP 1000. Маямi. 

1/2 фiналу.
05.15 Бiатлон. ЧC. Поклюка. Жiнки. 

Iндивiдуальнi перегони.
06.00 Бiатлон. ЧC. Поклюка. Жiнки. 

Мас-старт.
06.30 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Кубок свiту.
08.30, 15.00 Велоспорт. Тур Сiцiлiї. 

Етап 3.
09.30 Велоспорт. Свiтовий тур.
11 . 00  Велоспор т .  T he  P l a y e r s 

Championship. Фiнал.
14.00, 23.00 Велоспорт. «Тур Фландрiї 

- 2020».
15.45, 21.45 Велоспорт. Тур Сiцiлiї. 

Етап 4.
17.30 Важка атлетика. ЧЄ. Москва. 

Жiнки. До 45 кг.
18.45 Важка атлетика. ЧЄ-2019. Батумi. 

Жiнки. До 49 кг.
20.00 Важка атлетика. ЧЄ. Москва. 

Жiнки. До 49 кг.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Огляд 2-го iгрового дня. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
07.45, 12.55 Чемпiонат Iталiї. Перед-

мова до туру.
08.15 Люксембург - Португалiя. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 21.10 Журнал. УЄФА Євро-

2020.
10.50 Англiя - Польща. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
12.40, 15.25, 18.50, 20.55, 23.40, 03.30, 

05.30 Топ-матч.
13.25 Live. Мiлан - Сампдорiя. Чем-

пiонат Iталiї.
15.55 Live. Аталанта - Удiнезе. Чем-

пiонат Iталiї.
17.55 «Визначальнi моменти». 1 

епiзод.
18.55 Live. Торiно - Ювентус. Чемпiо-

нат Iталiї.
21.40 Live. Болонья - Iнтер. Чемпiонат 

Iталiї.
23.55 Марiуполь - Iнгулець. Чемпiонат 

України.
01.40 Аталанта - Удiнезе. Чемпiонат 

Iталiї.
03.40 Десна - Олiмпiк. Чемпiонат 

України.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

2 квітня

3 квітня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 04.00 Енеїда.
07.00, 21.00, 00.30, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.40 М/ф «Як козаки у хокей грали».
08.00 Великодня Свята Меса Римсько-Ка-

толицької Церкви в Українi.
09.00 Божественна Лiтургiя Православної 

Церкви України.
11.00 Меса пiд проводом Святiшого Отця 

Франциска у Ватиканi.
13.00 Великоднє послання та Апостоль-

ське Благословення для Риму i 
цiлого свiту «Urbi et Orbi» Святi-
шого Отця Франциска.

13.30 Неймовiрний свiт цуценят.
15.00 Країна пiсень.
16.05 Х/ф «Катерина», 1-4 с.
20.25 Д/с «Боротьба за виживання».
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.00 Х/ф «Дворецький».
00.50, 02.00, 03.55, 05.30 Погода.
00.55 #ВУкраїнi.
01.30 Бюджетники.
02.05 Х/ф «Катерина», 3 i 4 с.

Êаíаë “1+1”
07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.45 «Свiт навиворiт 12. Пакистан».
10.50, 02.30 «Свiт навиворiт».
18.15 «Українськi сенсацiї».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос країни 11».
00.00 «Свiтське життя».
01.00 Х/ф «Телефонна будка».

Iíòер
04.50 Х/ф «За двома зайцями».
06.00 Х/ф «Синьйор Робiнзон».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше життя».
12.50 «Речдок. Випереджаючи час».
17.10 Т/с «Проект «Синя книга».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «Бережи мене, дощ».
00.00 Х/ф «Люблю 9 березня!»
01.25 «Речдок».

ICTV
05.05 Скарб нацiї.
05.15 Еврика!
05.20 Факти.
05.45 Не дай себе ошукати!
06.35 Бiльше нiж правда.
07.30 Анти-зомбi.
08.25 Секретний фронт.

09.20 Громадянська оборона.
10.10, 13.00, 00.50 Т/с «Розтин покаже 

2».
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Помпеї».
15.05 Х/ф «Битва титанiв».
16.55 Х/ф «Гнiв титанiв».
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Останнiй мисливець на 

вiдьом».
23.10 Х/ф «Мисливцi на вiдьом».
03.10 Я зняв!
ÑТБ
04.30 Х/ф «Покровськi ворота».
07.05 Х/ф «Знахар».
09.55 МастерШеф. Професiонали.
13.05 Хата на тата.
15.05 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
23.20 Таємницi ДНК.
Íоâий êаíаë
05.30, 02.20 Вар`яти.
06.15, 08.15 Kids` Time.
06.20 М/ф «Вольт».
08.20 М/ф «Луїс i прибульцi».
10.00 Х/ф «Прибулець Пол».
12.00 Х/ф «Могутнi рейнджери».
14.20 Х/ф «Облiвiон».
16.50 Х/ф «Грань майбутнього».
19.00 Х/ф «Велика стiна».
21.00 Х/ф «Годзiлла».
23.40 Improv Live Show.
00.30 Х/ф «Морган».

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 08.50, 15.00, 17.00, 

20.00, 23.00, 00.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 Час новин.

06.10, 07.10 Д/с «Крила вiйни».
07.50, 21.25 Актуально: Економiка. По-

лiтика. Соцiум.
08.05 Невигаданi iсторiї.
08.25 Vоїн - це я!
08.35 Натхнення.
09.00 Божественна лiтургiя ПЦУ.
11.00 Божественна лiтургiя УГКЦ.
12.45 Х/ф.
15.15 Концерт.
17.10 Д/с «Масштабнi iнженернi по-

милки».
18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня 

з А. Мiрошниченко.
19.00 Д/с «Майстри вiйни».
20.10, 02.15 Машина часу.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.30 Вечiр з Янiною Соколовою.
22.00 Д/с «Загадки нацистських зло-

чинiв».

23.10 Д/с «Друга свiтова вiйна: свiдчення 
вiйни».

00.10 Д/с «Найбiльшi танковi битви».
01.55 Огляд преси.
03.15 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi.
06.50 Реальна мiстика.
09.10 Т/с «Мiж любов`ю i ненавистю».
17.00 Т/с «Уроки життя i водiння», 1 

i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
21.00 Т/с «Уроки життя i водiння».
23.00 Т/с «Кров янгола», 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Кров янгола».
03.10 Гучна справа.
04.00 Т/с «Виклик».

Ê1
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.35 «Орел i решка. Шопiнг».
09.30 Х/ф «На iншому кiнцi дроту».
11.20 Х/ф «Незважаючи нi на що».
13.25 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Х/ф «Теорiя хаосу».
01.35 Т/с «Три сестри».
ÍТÍ
05.30 Х/ф «Зухвалiсть».
07.25 «Слово Предстоятеля».
07.35 «Будьте здоровi».
08.15 «Випадковий свiдок. Навколо 

свiту».
09.30 Х/ф «Сини Великої Ведмедицi».
11.20 Х/ф «На гребенi хвилi».
13.50 Х/ф «Ти - менi, я - тобi».
15.25 Х/ф «Чорна стрiла».
17.10 Х/ф «Проект «Альфа».
19.00 Х/ф «У зонi особливої уваги».
20.55 Х/ф «Хiд у вiдповiдь».
22.30 Х/ф «На межi божевiлля».
00.25 Х/ф «Остаточний рахунок».
02.30 «Речовий доказ».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.20 М/ф «Якось у лiсi».
10.30 М/ф «Жовтодзьоб».
12.15 Х/ф «Щоденник слабака: Довга 

дорога».
14.00 Х/ф «Американський пирiг».
15.40 Х/ф «Супернянь».
17.15 Х/ф «Супернянь 2».
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Одного разу 

пiд Полтавою.
19.30, 20.30, 22.00, 23.30 Страна У 2.1.
00.00 Х/ф «Американський пирiг: Знову 

разом».
02.00 Панянка-селянка.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 «Репортер». 
Новини.

09.15 «Медексперт» з К. Трушик.
10.10 «Про особисте» з Н. Фiцич.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
13.10, 14.10, 15.10, 16.10 Д/ф.
17.15 «Не наша Russia» з М. Гаєм та I. 

Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з П. Рольником 

та О. Близнюком.
20.00 «Мiнiстерство правди».
20.25 «Про вiйсько».
20.50 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з Т. Березовцем.
22.00 «Влада хохотала».
22.30 «Щасливий день з полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А. Полтавою.

МÅГА
06.00 Випадковий свiдок.
07.25, 20.05, 01.00 Мiстична Україна.
08.15, 17.10 У пошуках iстини.
10.10 Речовий доказ.
11.20, 19.10, 00.00 Фантастичнi iсторiї.
12.20 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
13.20 Вiдень: Iмперiя, династiя та мрiя.
16.20 Дика Iндiя.
18.20 Брама часу.
21.00 Халiфат та Королiвство.
01.45 Бандитський Київ.
04.40 Пiдроблена iсторiя.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Мiж високих хлiбiв».
07.10, 09.00, 03.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 02.10 «Зiркове життя».
09.30 «Невiдома версiя».
10.20 Х/ф «Генрiх VIII».
14.15 Х/ф «Людина нiзвiдки».
15.45 Х/ф «Золоте теля».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.00 Х/ф «Казка про Жiнку i Чоловiка».
00.35 Х/ф «Сповiдь Дон Жуана».

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00 «ДжеДАI».
09.15 «Загублений свiт».
13.15 Т/с «Перевiзник».
16.15 Т/с «Перевiзник 2».
18.15 Х/ф «211».
20.00 Х/ф «Розплата».
22.00 Х/ф «Збройний барон».
00.15 Х/ф «Мега-акула проти Меха-а-

кули».
02.00 «Вiн, вона та телевiзор».
04.00 «Найкраще».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 Мамареготала. Найкраще.
08.10 М/ф «Аладдiн».
09.50 М/ф «Темний плащ».
11.30 Азiйський Check-in.
12.30 Середземноморський Check-in.
13.30 Х/ф «Обладунки бога».
15.30 Х/ф «Обладунки бога 2».
17.10 Х/ф «Мiський мисливець».
19.00 Х/ф «Малюк на $30 000 000».
21.30 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
23.10 Мамареготала.
02.50 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.30 Важка атлетика. ЧЄ. Москва. До 

45 кг.
01.30 Важка атлетика. ЧЄ. Москва. До 

49 кг.
02.30, 09.30 Велоспорт. «Тур Фландрiї 

- 2020».
04.00 Бiатлон. ЧC. Поклюка. Чоловiки. 

Спринт.
04.45 Бiатлон. ЧC. Поклюка. Чоловiки. 

Пасьют.
05.15 Бiатлон. ЧC. Поклюка. Чоловiки. 

Iндивiдуальнi перегони.
06.00 Бiатлон. ЧC. Поклюка. Чоловiки. 

Мас-старт.
06.30 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Кубок свiту.
08.30 Велоспорт. Тур Сiцiлiї. Етап 4.
10.40, 21.45 Велоспорт. «Тур Фландрiї». 

Чоловiки.
17.30, 23.15 Велоспорт. «Тур Фландрiї». 

Жiнки.
19.30 Важка атлетика. ЧЄ. Москва. Чо-

ловiки. До 55 кг.
20.00 Важка атлетика. ЧЄ. Москва. Чо-

ловiки. До 61 кг.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 12.40, 03.30, 05.30 Топ-матч.
06.10 Мiлан - Сампдорiя. Чемпiонат Iталiї.
08.10 Рух - Зоря. Чемпiонат України.
10.00, 14.45, 16.20, 17.45, 20.15, 23.00 

Футбол News.
10.20, 23.20 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.50, 23.50 Аталанта - Удiнезе. Чемпiо-

нат Iталiї.
13.00, 15.55, 16.30, 18.55 «Тур Online».
13.55 Live. Мiнай - Колос. Чемпiонат 

України.
16.55 Live. Ворскла - Шахтар. Чемпiонат 

України.
19.25 Live. Александрiя - Динамо. Чем-

пiонат України.
21.20 «Великий футбол».
01.40 Ворскла - Шахтар. Чемпiонат 

України.
03.40 Феєнорд - Фортуна. Чемпiонат 

Нiдерландiв.
05.45 Програма передач.

Íедіëя 4 квітня

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 29 áерезíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер 

клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті. 

08.00, 21.00 Єдина країна 
08.30 Завтра-сьогодні
09.00, 17.00 Древо
09.55, 22.35 Добрі традиції
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Знайдеш друга 

– придбаєш скарб» 
17.15 Те, що любиш
17.30 Про нас 
19.30 Наші вітання
20.00 На контролі
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф.«Рожева банда» 

+16 
00.15 Час-Tайм

Віâòороê, 30 áерезíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер 

клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Погляд зблизька
08.00 На контролі
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.00, 21.20 Добрі традиції
12.05, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Як Бетховен» 
17.10 Древо
17.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.00 Спогади
21.30 Погляд експерта
21.45 ЗУНУ NEWS
22.35, 04.00 Х.ф.«Три дівчини» +16 

Ñереда, 31 áерезíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер 

клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Межа правди
08.30 ЗУНУ NEWS 
08.40, 17.00 Древо
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм

10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 
+16

11.15 Погляд експерта
11.30, 21.00 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Секрет в озері 

Ерроу»
15.35 Те, що любиш 
16.40 «Кіндер ШОУ»

17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Мандри країною
21.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф. «Відбір» +16 

Чеòâер, 1 êâіòíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер 

клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Мандри країною
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
11.30, 21.00 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
13.45 Те, що любиш 
14.10, 01.00 Х.ф.«П’ять днів у Римі»
15.45, 19.55 Добрі традиції 
17.30 Машина часу
19.30 Наші вітання
20.00 Відкрита зона
20.30 Завтра-сьогодні
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Шість дружин 

Генрі Лефея» +16

П’яòíиця, 2 êâіòíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.30 Кіндер 

клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Відкрита зона
08.00 Завтра-сьогодні
08.30 Смачна мандрівка 
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Спогади 
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Ліфт»
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Древо
17.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
19.30 Наші вітання
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.00 Українські традиції
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Високі частоти» 

+16 

Ñóáоòа, 3 êâіòíя
06.00, 09.30, 15.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35 Про нас 
08.00, 19.00 Єдина країна 
08.30, 02.30 Завтра-сьогодні
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
10.30 Про нас 
11.00 На контролі
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф.«Водій» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Shift. Життя в цифрі
17.00, 03.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання
19.30 У фокусі Європа 

20.10 Павло Зібров , У нас є все 
21.00, 04.00 Х.ф. «Жінка під до-

щем» +16
22.30 Х.ф. «Чоловіки на межі» +16 
00.10 Вікно в Америку

Íедіëя, 4 êâіòíя
06.00, 12.30 Кіндер клуб 
07.00, 09.15 За спорт
07.15 Древо
07.40 Х.ф. «Чоловіки на межі» +16 
09.30, 21.00 Єдина країна 
10.00 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії з 
Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернопіль 

11.40 Українські традиції
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
16.25, 21.40 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
20.00 Огляд світових подій
21.45, 04.15 Х.ф.«Коханка» +16 
23.30 Євромакс 
01.00 Х.ф.«Високі частоти» +16
02.30 Хіт-парад 
03.00 У фокусі Європа 

 UA: Терíоïіëь
Поíедіëоê, 29 áерезíя
6.15 М/ф «Як песик і кошеня 

підлогу мили» 
6.25 Веселі саморобки 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 20.40 Новини 
9.15 Крутий заміс
9.45 Відтінки України 
10.30 Т/с «Гранд готель»
11.55 Буковинські загадки
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ
12.40 Д/ц «Боротьба за вижи-

вання» 
13.05Д/п»Світ майбутнього.Пла-

нета Земля 2050»
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобі поясню
13.45 Піщана казка 
13.55 Уроки тітоньки Сови. 
14.05 М/ф «Бегемот та сонце»
14.15 М/ф «Черевички» 
14.25 М/ф «Хто в лісі хазяїн?» 
14.35 М/ф «Про порося яке вміло 

грати в шашки?» 
14.45 М/ф «Колосок» 
14.50 Піщана казка 
15.05, 16.05, 17.15 Суспільна 

студія
18.10 Країна пісень 
18.40 Загадки чернівецьких ат-

лантів
18.45 Небезпечна зона
19.00 Сьогодні.Головне
19.55 Шерифи для нових громад
20.10 На східному фронті 
21.00 Д/ф «Війна на нульовому 

кілометрі» 
21.50 Шерифи для нових громад
22.05 Сьогодні.Головне
23.00 Т/с «Посольство» 
0.05 Буковинські загадки

Віâòороê , 30 áерезíя
6.15 М/ф «Котигорошко»
6.25 Веселі саморобки 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

20.40 Новини
9.15 Сьогодні. Головне
9.50 Енеїда.
10.30 Т/с «Гранд готель»
11.45 Культ.Особистості
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ
12.40 Д/ц «Боротьба за вижи-

вання» 
13.05Д/п»Світ майбутнього.Плане-

та Земля 2050»
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобі поясню 
13.45 Уроки тітоньки Сови. 
14.05 М/ф «Лис і дрізд» 
14.15 М/ф «Найсправжнісінька 

пригода»
14.25 М/ф «Як Петрик П*яточкін 

слоників рахував» 
14.35 М/ф «Як козаки у футбол 

грали» 
14.50 Піщана казка 
15.05, 16.05, 17.15 Суспільна студія
18.10 Країна пісень 
18.40 Буковинські загадки
18.45 Край пригод 
19.00 Сьогодні.Головне
19.55 StopFakeNews
20.10 ВУКРАЇНІ 
20.40 Новини 
21.00 Д/ф «Вердикт історії»
22.05 Сьогодні.Головне
23.00 Т/с «Посольство» 
0.20 Культ .Особистості

Ñереда, 31 áерезíя
6.15 М/ф «Кривенька качечка» 
6.25 Веселі саморобки 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

20.40 Новини
9.15 Сьогодні. Головне
9.50 Енеїда.
10.30 Т/с «Гранд готель»
11.45 Культ.Особистості
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ
12.40 Д/ц «Боротьба за вижи-

вання» 
13.05Д/п»Світ майбутнього.Плане-

та Земля 2050»
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Кіношкола вдома 
13.45 Уроки тітоньки Сови. 
14.05 Піщана казка 
14.15 М/ф «Ниточка та кошеня» 
14.25 М/ф «Казка про жадібність» 
14.30 М/ф «Паперовий змій» 
14.40 М/ф «Найменший» 
14.50 Піщана казка 
15.05, 16.05, 17.15 Суспільна студія
18.10 Країна пісень 
18.40 ЗаАрхівоване
18.45 Недалечко 
19.00 Сьогодні.Головне
19.55 Шерифи для нових громад
20.10 Схеми. Корупція в деталях 
20.40 Новини
21.00 Д/ф «Вердикт історії» 
22.05 Сьогодні.Головне
23.00 Т/с «Посольство» 
0.10 Буковинські загадки
0.25 Х/ф «Вавилон ХХ»

Чеòâер, 1 êâіòíя
6.15 М/ф «Капітошко»
6.25 Веселі саморобки 

6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-
пільному

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
20.40 Новини 

9.15 Сьогодні. Головне 
9.50 Країна пісень 
10.30 Т/с «Посольство» 
11.45 Культ.Особистості
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ
12.40 Д/ц «Боротьба за вижи-

вання» 
13.05Д/п»Світ майбутнього.Плане-

та Земля 2050»
13.30 Лайфхак українською 
13.45 Уроки тітоньки Сови. 
14.05 Піщана казка 
14.15 М/ф «Тредичіно» 
14.25 М/ф «Неслухняна мама» 
14.30 М/ф «Козлик та ослик» 
14.40 М/ф «Коп і Штик -завзяті 

кроти» 
14.50 Піщана казка 
15.05, 16.05, 17.15 Суспільна студія
18.10 Відтінки України
18.40 Загадки чернівецьких ат-

лантів
18.45 Street Схід
19.00 Сьогодні.Головне
19.55 Шерифи для нових громад
20.10 Крим .Реалії
20.40 Новини
21.00 Д/ф «Вердикт історії»
22.05 Сьогодні.Головне
23.00 Д/ф «З України до Гол-

лівуду»
0.20 Буковинські загадки
0.30 Х/ф «Тіні забутих предків»

П’яòíиця,  2 êâіòíя
6.15 М/ф «Було скучно» 
6.25 Веселі саморобки 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

20.40 Новини 
9.15 Сьогодні. Головне 
9.50 Обличчя
10.30 Т/с «Посольство» 
11.45 Культ.Особистості
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ
12.40 Д/ц «Боротьба за вижи-

вання» 
13.05Д/п»Світ майбутнього.Плане-

та Земля 2050»
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Кіношкола вдома
13.45 Уроки тітоньки Сови.
14.05 М/ф «Жив собі чорний кіт» 
14.15 М/ф «Маленький великий 

пес»
14.25 М/ф «Чудасія « 
14.30 М/ф «Як Козаки На Весіллі 

Гуляли»
14.50 Піщана казка 
15.05, 16.05, 17.15 Суспільна студія
18.10 Відтінки України
18.40 Буковинські загадки
18.45 Шукачі пригод
19.00 Сьогодні.Головне
19.55 Шерифи для нових громад
20.10 На східному фронті
20.40 Новини
21.00 Д/ф «Вердикт історії»
22.05 Сьогодні.Головне
23.00 Д/ф «Блаженніший»
0.50 Д/ф «Веронські скарби»

 Ñóáоòа,  3 êâіòíя
6.00 На східному фронті
6.30 ВУКРАЇНІ
7.00, 8.00, 9.00 Новини 
7.15, 8.15 Ранок на Суспільному.

Дайджест 
7.30 Недалечко 

7.45 Шукачі пригод 
8.30 Геолокація: ВОЛИНЬ
9.15 Сьогодні. Головне 
9.50 Д/с «Дика прогулянка»
10.30 Енеїда
11.25 Х/ф « Поки ти ходив на 

побачення»
13.05, 16.40 Пліч - о- пліч 
13.20 Небезпечна зона 
13.35 Я вдома 
14.05 Лайфхак українською 
14.20 Уроки тітоньки Сови. 
14.40 М/ф «Кривенька качечка « 
14.45 М/ф «Як козаки інопланетян 

зустрічали»
15.05 Додолики 
15.15 Піщана казка 
15.30 «Шо? Як? « 
15.50 Загадки чернівецьких ат-

лантів
16.00 Маршрутом змін 
16.15 Антропологія 
17.00 Х/ф « Ісус. Бог і Людина « 
18.30 Крутий заміс
19.00 Культ особистості 
19.20 Візуальний код 
19.50 Буковинські загадки
20.00 Пасхальна Вігілія із Санктуа-

рію Бога Отця Милосердного
22.05 Д/ф «Ті, що вірні» 
23.00 Розсекречена історія
23.55 Загадки чернівецьких ат-

лантів
00.00 ВУКРАЇНІ 
0.25 Д/ф «Клітка для двох» 

Íедіëя,  4 êâіòíя 
6.00 На східному фронті
6.30 ВУКРАЇНІ
7.00 Новини 
7.15 Ранок на Суспільному.Дай-

джест 
7.30 Недалечко
8.00 Великодня меса з католиць-

кого Санктуарію Св.Антонія 
у Львові

9.15 Артефакти
10.00 Енеїда
10.30 Культ .Особистості
10.45 Пишемо історію
13.05 Буковинські загадки 
11.00 Великодня Свята Меса із 

Санктуарію Бога Отця Ми-
лосердного

12.00 Х/ф «Поруч з Ісусом:Хома» 
13.35 Візуальний код
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобі поясню
14.20 Уроки тітоньки Сови. 
14.40 М/ф «Котигорошко» 
14.45 М/ф «Як козаки наречених 

виручали»
14.50 Мультфільт «»Свара» 
15.05 Додолики
15.15 М/ф «Коп і Штик -завзяті 

кроти» 
15.30 «Шо? Як? « 
15.50 Невідомі Карпати
16.05 ВУКРАЇНІ 
16.30 Разом
17.00 Х/ф « Ісус. Бог і Людина « 
18.30 Крутий заміс
19.00 Культ особистості 
19.20 Обличчя , 
19.50 Ток-шоу «Зворотний відлік» 
21.30 Х/ф «Пілігрим»
23.00 Розсекречена історія
23.55 Загадки чернівецьких ат-

лантів
0.00 Артефакти
0.25 Д/ф «МАЛЕВИЧ»
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НАЙСМАЧНІШиЙ У СВІТІ 
МОРКВЯНиЙ КЕКС

ПОТРІБНО: 450 г моркви, 300 г борош-
на (можна комбінувати різні види муки, 
спробуйте 200 г звичайної білої пшенич-
ної та 100 г кукурудзяної), 50 г рафіно-
ваної соняшникової олії, 80-100 г цукру 
(можете взяти менше чи більше, орієн-
туйтеся на ваш смак), 100 г заварки міц-
ного чорного чаю, 100 г темних чи світлих 
родзинок, цедра лимона та апельсина, 
розпушувач (за інструкцією на упаков-
ці), пачка ванільного цукру, дрібка соди 
(гашеної оцтом чи лимоном), дрібка за-
пашного перцю, підійдуть також кориця 
і кардамон. 

ПРИГОТУВАННя: моркву натираємо на 
найдрібнішій тертці (можна в кухонному 
комбайні). Викладаємо моркву в миску, 
додаємо цукор, ванільний цукор, олію, 
спеції, добре перемішуємо. З лимона та 
апельсина натираємо цедру і додаємо її 
до суміші. Туди ж додаємо борошно, роз-
пушувач, гашену соду. Перемішуємо. Вли-
ваємо заварку чаю (попередньо трошки 
охолоджену) - дивіться уважно, скільки 
візьме тісто, воно не повинно бути рід-
ким. Після цього додаємо помиті й вису-
шені родзинки і вимішуємо. Викладаємо 
у форму (дно простеліть папером для 
випічки). Викладаємо тісто, ставимо в ду-
ховку на 180 градусів на годину. Виймає-
мо, охолоджуємо. Різати відразу не треба! 
Випічці без яєць потрібно дати час охоло-
нути, інакше вона буде розвалюватися. 
Найкраще - накрити щільно кришкою чи 
мискою і залишити на ніч. 

Після завершення вашого посту кекс 
можна прикрасити кремом. Перемеліть 
у блендері до однорідного стану зви-
чайний домашній сир або сир на кшталт 
«Філадельфії» чи «Маскарпоне», додаючи 
до нього трохи цукру, ванільного цукру. 
Також можна додати трохи натертої це-
дри з лимона. Отож, після того, як спече-
ний кекс постоїть ніч (або хоча б кілька 
годин), оцим кремом щедро намастіть 
випічку. Поверх неї насипте подрібнені 
волоські горіхи й хвилин на 30 помістіть 
у холодильник. 

Зберігати кекс потрібно в холодиль-
нику (і теж накритим, щоб не вбирав 
сторонніх запахів) Без холодильника ви-
пічка, що не містить яєць, може швидко 
зачерствіти. 

ШМАТОК СОНЦЯ - ГАРбУЗОВиЙ 
КЕКС З АпЕЛЬСиНОМ

ПОТРІБНО: 280 г гарбузового пюре 
(для пюре гарбуз спечіть і подрібніть до 
однорідного стану), 100 г яблучного пюре 
(можна готове з дитячого харчування), 
100 мл води, 70 г цукру, 200 г борошна 
(можна взяти 100 г звичайного білого 
пшеничного і 100 г кукурудзяного), щіпка 
кориці, сода (погасити в лимоні чи оцті) 
або розпушувач (за інструкцією на упа-
ковці), сушена і подрібнена цедра апель-
сина - щіпка, гарбузове насіння для при-
краси.

ПРИГОТУВАННя: у мисці змішуємо гар-
бузове пюре, яблучне пюре, воду, борош-
но, цукор. Додаємо корицю і цедру, ви-
мішуємо. Не забуваємо про розпушувач! 
Викладаємо в форму, ставимо в духовку 
на годину на 170 градусів. Даємо повні-
стю охолонути! 

Борошно можна брати практично будь-
яке. Якщо брати тільки пшеничне бо-
рошно, то текстура буде легшою. Готове 
яблучне пюре можна замінити натертим 
на дрібній тертці (без шкірки) яблуком - 
воно дає тісту м'якість, використовується 
замість масла. Якщо яблук немає, кладіть 
рафіновану олію без запаху (не більше 40-
50 г). Обов'язково дайте кексу повністю 
охолонути перед тим, як різати, інакше 
буде кришитися.

ГАРбУЗОВиЙ КЕКС З РОДЗиНКАМи  
ПОТРІБНО: 270 г гарбуза, 15 г олії (най-

краще кокосової), 50 г цукру, 150 г бо-
рошна (якщо маєте бажання експеримен-
тувати, візьміть 110 г цільнозернового 
борошна, 30 г кокосового і 10 г мигдале-
вого борошна), жменя родзинок, розпу-
шувач.

ПРИГОТУВАННя: технологія та сама, як 
у попередньому рецепті гарбузового кек-
су з апельсином. Цей кекс виходить трохи 
сухішим і менш щільним.

ЧАЙНиЙ КЕКС ЗІ СпЕЦІЯМи - 
ЯК У бРиТАНІї 

ПОТРІБНО: пшеничне борошно - при-
близно 180-220 г, міцна заварка чорного 
чаю - склянка (180-220 г), родзинки - 200 г, 
олія без запаху - 40 г, цукор - 50-60 г, розпу-
шувач (за інструкцією на упаковці), спеції 
за смаком (наприклад, трішки запашного 
перцю, мускатного горіха і кориці).

ПРИГОТУВАННя: попередньо замочи-
ти родзинки в чайній заварці і залиши-
ти на стільки, на скільки у вас вистачить 
терпіння (наприклад, години на чотири, 
але можна залишити і на добу). У мисці 
змішати борошно, спеції (не шкодуйте!), 
цукор, розпушувач. Вилити в цю суміш 
чайну заварку разом з родзинками. Кіль-
кість борошна варіюйте самі в залежно-

сті від того, скільки рідини вберуть ваші 
сухофрукти. Додати олію і перемішати. 
Заповнити тістом форму і відправити ви-
пікатися - 170 градусів, близько години. 
Спробуйте під час випікання поруч із кек-
сом поставити в духовку миску з водою і 
дати кексу охолонути у вологому середо-
вищі.

Також до кекса можна додати що-не-
будь цитрусове, підійде цедра лимона або 
апельсина.

АРОМАТНиЙ ЛиМОННиЙ КЕКС

ПОТРІБНО: 185-200 г борошна (можна 
взяти звичайне пшеничне або суміш, на-
приклад, 100 г вівсяного, 30 г гречаного, 
35 г мигдального, 20 г кокосового борош-
на), 65 г цукру, 40 г соку лимона, 115 г вів-
сяного молока (можна використовувати 
кокосову воду або просто воду), 40 г олії, 
60-90 г яблучного пюре, родзинки, натер-
та цедра лимона, ваніль, кориця - на око, 
але смачніше, коли цедри більше, ніж ко-
риці, сода і розпушувач.

ПРИГОТУВАННя: процедура випікання, 
як у попереднього кекса. Всі інгредієнти 
потрібно змішати та викласти в форму. 
Випікати 40-50 хвилин за температури 
165-170 градусів.

ШОКОЛАДНиЙ КЕКС З ЦУКІНІ 

ПОТРІБНО: 1 невеликий цукіні (близь-
ко 200 г), 40 г олії без запаху, 90 г яблуч-
ного дитячого пюре (можна використову-
вати розім'ятий виделкою банан), 130 г 
борошна (звичайного білого пшеничного, 
цільнозернового чи суміш), 50-60 г какао 
без цукру (можна використовувати також 
кероб), 50-60 г цукру (залежить від того, 
наскільки солодку випічку ви любите), 
кориця, ваніль, родзинки, горіхи, цедра 
лимона (що подобається, на око), сода 
на кінчику чайної ложки (гашена оцтом 
чи лимонним соком), розпушувач (за ін-
струкцією на упаковці).

ПРИГОТУВАННя: цукіні почистити, 
натерти на крупній тертці. Всі інгреді-
єнти змішати виделкою (буде занадто 
густо - додайте води, дуже рідко - трохи 
борошна), викласти в форму (наприклад, 
у силіконову форму в вигляді цеглинки). 
Випікати в духовці на 165-170 градусах 
приблизно 40-50 хв. Час, звичайно, зале-
жить від вашої духовки. Готовність пере-

вірте зубочисткою - якщо суха, отже, кекс 
готовий.

Використання цукіні в цьому рецепті 
допомагає істотно (практично на трети-
ну) скоротити кількість борошна і дає 
вологу текстуру. Здогадатися, що в цьому 
кексі є овочі, неможливо, тож нехай вас не 
бентежить цей інгредієнт.

бАНАНОВиЙ КЕКС З 
ВІВСЯНиМ бОРОШНОМ

ПОТРІБНО: 225 г банана (беріть 
стиглий, розминайте виделкою - не блен-
дером, інакше буде надто рідко. Грудочки 
банана - це нормально), 190 г борошна 
(можна взяти звичайне пшеничне або 
суміш - наприклад, 50 г цільнозернового, 
100 г борошна із зеленої гречки (або зви-
чайного гречаного), 20 г мигдалевого бо-
рошна і 20 г кокосового борошна. Части-
ну борошна спробуйте замінити вівсяним 
борошном або на подрібнену в кавомолці 
вівсянку), 160 г вівсяного молока, 10 г олії 
(для бананової випічки багато олії не по-
трібно), 40 г цукру (знову ж таки, багато 
цукру не потрібно, банани і так солодкі), 
розпушувач і сода, горіхи, сухофрукти 
(смачно з різаною курагою) - за смаком. 
Можна нічого не додавати.

ПРИГОТУВАННя: процес той же, що в 
попередніх рецептах - змішати, викласти 
в форму, випікати 40-50 хвилиин за тем-
ператури 165-170 градусів.

ШАРЛОТКА З ВиШНЕю

ПОТРІБНО: 1 склянка борошна, 1 ч. л. 
соди, 2 ст. л. лимонного соку, 90 г цукру, 
пакетик ванільного цукру, дрібка кориці 
та меленого імбиру, 1 ст. л. олії без запа-
ху, 0,5 склянки води, 200 г замороженої 
вишні.

ПРИГОТУВАННя: змішуємо борошно, 
соду, цукор, ванільний цукор, корицю та 
імбир (імбиру потрібно зовсім трішки, 
на кінчику ножа). Додаємо олію і начин-
ку (вишню розморожувати не треба), 
лимонний сік, наприкінці вливаємо воду. 
Ретельно все перемішуємо і залишаємо 
приблизно на 10 хвилин. Розігріваємо ду-
ховку до 180 градусів. Пиріг викладаємо 
на пергаментний пиріг у форму та випіка-
ємо протягом 30-40 хвилин. 

Горнятко чаю або кави і шматочок кексу здатні додати яскравості кожному дню! Не уявляєте випічки без яєць, 
масла, сметани чи молока? Спробуйте - це неймовірно смачно та корисно. Така випічка містить значно менше калорій, 

аніж традиційна, тому шматочок кекса впишеться у будь-яку дієту. А ще підійде тим, хто постить. І жодна людина не 
запідозрить, що їсть десерт, в якому немає звичних для випічки інгредієнтів.

Відірватися неможливо - ароматна і 

корисна Випічка
для тих, хто постить, і не тільки 
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Перелік об'єктів конкурсу:

ДО УВАГи ВЛАСНиКІВ АВТОТРАНСпОРТУ
Тернопільська районна державна адміністрація (Організатор перевезень) оголошує конкурс на право здійснювати перевезення 

пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху.

Умови конкурсу
Конкурс на перевезення пасажирів на авто-

бусному маршруті загального користування про-
водяться відповідно до Закону України «Про ав-
томобільний транспорт» та Порядку проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 
2008р. №1081 (зі змінами), Правил надання послуг 
пасажирського автомобільного транспорту, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 
18.02.1997 №176 (зі змінами).

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про ав-
томобільний транспорт» у конкурсі на визначення 
автомобільного перевізника на автобусному марш-
руті загального користування можуть брати участь 

автомобільні перевізники, які мають ліцензію на 
той вид послуг, що виносять на конкурс, на закон-
них підставах використовують у достатній кілько-
сті сертифіковані автобуси відповідного класу, від-
повідають вимогам, викладеним у статті 34 Закону 
України «Про автомобільний транспорт». Згідно з 
підпунктом 4 п.12 Порядку проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобусному маршруті 
загального користування, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008р. 
№1081 (зі змінами) достатня кількість транспорт-
них засобів визначається як кількість автобусів, 
необхідних для виконання перевезень, та кількість 
резервних транспортних засобів, яка становить 10 
відсотків необхідної кількості автобусів для вико-
нання перевезень.

Для забезпечення належної якості та безпеки 
перевезень пасажирів на внутрішньорайонних ав-
тобусних маршрутах, згідно Порядку визначення 
класу комфортності автобусів, сфери їхнього вико-
ристання за видами сполучень та режимів руху, за-
твердженого наказом Мінтрансзв'язку України від 
12 квітня 2007р. №285, на маршрутах протяжністю 
до 150 км допускається використання автобусів 
категорій М2 (повна маса до 5 т) та М3 (повна маса 
більше 5 т). Клас автобусів: на приміських маршру-
тах І, ІІ, ІІІ. 

Для участі в конкурсі на приміських автобусних 
маршрутах перевізники зобов’язані подати на ко-
жен об’єкт конкурсу, в якості конкурсної пропозиції 
щонайменше один транспортний засіб, пристосова-
ний для перевезення осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, а у разі відсутності 
такого інформацію про відсутність та інвестицій-
ний проект-зобов’язання; забезпечувати роботу на 
об’єкті конкурсу, який включає приміські автобусні 
маршрути загального користування, транспортни-
ми засобами, пристосованими для перевезення осіб 
з інвалідністю та інших маломобільних груп насе-
лення, в кількості до  50 відсотків - з 1 січня 2020 
року; здійснювати пільгові перевезення пасажирів 
згідно з чинним законодавством;

Перевезення громадян пільгових категорій 
згідно з чинним законодавством;

Дотримання трудового законодавства України, 
забезпечення належних умов праці. 

Документи для участі у конкурсі приймаються 
у закритому конверті з позначкою №1 та конверті з 
позначкою №2, який містить документи з інформа-
цією про те, на який об’єкт конкурсу надає докумен-
ти перевізник-претендент.

Документи на конкурс приймаються до 12 квіт-

ня 2021 року включно з 9 год. до 17 год. за адресою 
м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, Філія «Тернопіль-
ський ДОНКК» Українського державного підприєм-
ства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних 
автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс».

Увага! З питань щодо номерів рейсів та розкла-
дів руху автобусів на маршруті, бланків документів 
для участі в конкурсі, а також за довідками звертай-
тесь телефонами: 52-15-79, 52-45-90, за адресою: м. 
Тернопіль, вул. Галицька, 38, щоденно в робочі дні 
з 9 год.  до 17 год. Філія «Тернопільський ДОНКК» 
Українського державного підприємства по обслуго-
вуванню іноземних та вітчизняних автотранспорт-
них засобів «Укрінтеравтосервіс» (Робочий орган 
конкурсного комітету) та 43-58-74, за адресою: м. 
Тернопіль, майдан Перемоги, 1, щоденно в робочі 
дні з 8 год. до 17 год. 15 хв. відділ житлово-кому-
нального господарства, містобудування, архітекту-
ри, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля 
Тернопільської районної державної адміністрації.

Конкурс відбудеться 29 квітня 2021 року о 10 
год. 00 хв. в приміщенні Тернопільської районної 
державної адміністрації, каб. 310.

Плата за один внутрішньорайонний примісь-
кий автобусний маршрут, який виставляється на 
конкурс складає – 3000 грн.

Реквізити для перерахування коштів філія 
«Тернопільський ДОНКК» УДП «Укрінтеравтосер-
віс»: 

код 38758169 в ТВБВ АТ «Ощадбанк» МФО 
338545 р/р UA243385450000026003300625017.

Конкурсний комітет з перевезення 
пасажирів на автобусних маршрутах загаль-

ного користування, що не виходять за межі 
Тернопільського району

27 березня 2021 року 
відбудеться звітно- виборча конферен-

ція ТТО Радикальної партії Олега Ляшка.
Зібрання відбудеться за адресою: 
м. Бучач , Чортківського району, 

вул. Галицька, 190. 
Початок о 14:00 год.

У 38-річного тернополянина 
аферист  виманив 4400 
гривень за талони на 

дизпаливо, які він так і не 
отримав. як встановили 
поліцейські, до тернополянина 
зателефонував незнайомець і 
запропонував придбати  талони 
на дизпаливо за заниженою 
ціною. Чоловік не здивувався 
дзвінку, він і дійсно раніше 
телефонував за оголошеннями, 
аби купити пальне. Тож подумав, 
що його номер залишився у 
продавців.

Спочатку потерпілий відмовився від 
пропозиції, а через декілька днів сам за-
телефонував до незнайомця, аби придба-
ти талони. Продавець сказав йому, на якій 
саме заправці він зможе забрати картки 
на пальне. Натомість попросив оплатити 
за товар 4400 гривень. Тернополянин че-
рез термінал перекинув гроші на рахунок 
продавця.

 Вже після того, як перерахував  гроші, 
потерпілий запідозрив щось і зателефо-
нував на гарячу лінію банку, аби відміни-
ти платіж. Також поїхав на заправку, яку 
вказав зловмисник, і, як виявилося, тало-
нів там не було. За даним фактом розпо-

чато кримінальне провадження. Трива-
ють заходи щодо розкриття злочину.

Працівники поліції вже не вперше до-
кументують такі факти шахрайства та за-
стерігають краян не вестися на оманливі 
пропозиції. Не перераховуйте гроші напе-
ред за товар. Купуйте талони та картки 
на пальне виключно через офіційні пред-
ставництва компанії в регіонах.  

Не замкнув двері 
й втратив гроші

88-річний чоловік вранці порався біля 
хати, не замкнувши вхідних дверей будин-
ку.  Згодом помітив біля свого подвір’я двох 
незнайомих молодиків. Вони пояснили, що 
купують металобрухт, і поспішили зникну-
ти. Зайшовши до будинку, господар помі-
тив, що зникли його заощадження, та зате-
лефонував до поліції.

 За даним фактом розпочато кримі-
нальне провадження. Поліцейські прово-
дять оперативно-розшукові заходи щодо 
розкриття злочину та вкотре закликають 
краян пильнувати за своїм майном. Зачи-
няйте вхідні двері, навіть коли пораєтеся 
по господарству, та не залишайте ключі від 
домівок у легкодоступних місцях – під ки-
лимком, на підвіконні чи ще де-небудь. 

 Про незнайомців, які завітали до вашо-
го населеного пункту та пропонують будь-
які послуги, товар варто негайно повідо-
мити поліцейським, дільничному офіцеру 
чи сільському голові. Працівники поліції 
виїдуть на місце події та перевірять інфор-
мацію. 

як розповів потерпілий, в Інтернеті він 
знайшов оголошення про оренду квартири 
в Тернополі. Заявник зателефонував до 

орендаря, аби уточнити інформацію. Чоловік 
повідомив, що є інші клієнти, а відтак, аби 
орендувати квартиру, 20-річний орендар 
погодився перерахувати кошти в розмірі 6550 
гривень.

 Вже через декілька годин, коли заявник намагався 
додзвонитися до орендодавця, той не відповідав, а зго-

дом вимкнув телефон. Краянин зрозумів, що став черговою 
жертвою зловмисника, й звернувся до поліцейських. За 

фактом шахрайства відкрили кри-
мінальне провадження. 

Поліцейські розповідають, що 
шахраї копіюють фото квартир на 
різних сайтах і розміщують про-
позиції, називаючись власниками. 
Ціни вказують зазвичай нижче від ринкових, щоб заманити 
клієнтів. Після того, як жертва переказує кошти, просто ви-
микають телефон. У підсумку люди втрачають свої гроші й 
залишаються без житла. 

Щоб не потрапити на гачок, необхідно під час телефон-
ної розмови запитати точну адресу запропонованого жит-
ла і перевірити в пошукових системах (інтернет-ресурсах 
оренди житла), чи це помешкання раніше здавали в оренду, 
прочитати відгуки про нього. Також варто віддавати пере-
вагу житлу, яке пропонують фірми з нерухомості, що мають 
власні сайти.

будьте обережні: талони 
на пальне пропонують шахраї

Надзвичайні новини

На Тернопільщині пенсіонер 
залишив відчиненою оселю 

і став жертвою злодіїв

Чоловік хотів орендувати квартиру і 
втратив кругленьку суму коштів

На Тернопільщині спритники публікують 
оголошення із чужими фото і видурюють кошти 

у людей, які шукають житло
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ОВЕН 
Ви намагаєтеся всiм допомагати 

морально й матерiально, давати 
корисні поради. Але при цьому ви 
шкодите собi.

ТЕЛЕЦЬ 
У цей перiод виникне чимало про-

блем. Друзi можуть розраховувати 
на вашу допомогу, тому що ви го-
товi пожертвувати багато чим за-
ради спокою iнших.

БЛИЗНЮКИ 
Вам щаститиме в усьому, ви ста-

нете для всіх жилеткою, в яку мож-
на поплакати. Ви зустрiнете людей, 
які в майбутньому допомагатимуть 
вам.

РАК 
Ви захищатимете всіх, завойо-

вуючи собі славу «матері Терези». 
Найчастіше свої стосунки ви зав’я-
зуватимете з тими, кого змогли по-
вернути до життя.

ЛЕВ 
Знайшовши розуміння у вашій 

особі, люди самi тягнутимуться до 
вас. Завдяки цьому вдасться завою-
вати прихильнiсть багатьох.

ДІВА 
Ви зможете зустріти людину, яка 

допоможе вам розкрити свої най-
кращі якості. Випадкове знайомство 
згодом переросте в мiцну дружбу.

ТЕРЕЗИ 
Ви відчуватимете фiнансовi труд-

нощі. Брак коштiв пiдштовхне до 
пошуку нової роботи. Водночас ви 
отримаєте пропозицiю руки i серця.

СКОРПІОН 
Бажання бути забезпеченим може 

підштовхнути вас до небажаних 
крокiв. Не варто розраховувати на 
прихильність долі, граючи в азартнi 
iгри.

СТРІЛЕЦЬ 
Попереду дуже вдалий i прибут-

ковий перiод. Будьте уважнi, щоб 
не випустити удачу з рук. У вихiднi 
влаштуйте дружню вечiрку.

КОЗЕРІГ 
Якщо ви не лiнуватиметеся, то от-

римаєте все, що бажаєте. Гарантiєю 
успiху стане ваша популярнiсть. Не-
сподiвано ви отримаєте фiнансову 
винагороду.

ВОДОЛІЙ 
Ви притягуєте до себе людей, якi 

обожнюють жити за чужий рахунок. 
Тому варто бути вимогливими i роз-
бiрливими. Вам запропонують вигiд-
ний контракт.

РИБИ 
Ви не страждаєте вiд нерозділеного 

кохання, найчастіше для вас це ціка-
ва гра в любов. Щоб не вiдштовхнути 
вiд себе кохану людину, будьте до неї 
якомога уважнiші.

ГОРОСКОп 24-30 березня

Вітаю!
Свою любу, добру внучку

Надю Володимирівну 
Бондар

із Збаража
з Днем народження!

Сердечно бажаю в цей день особливий, 
Щоб доля складалась яскраво, щасливо! 
Щоб у мирному небі 
Тобі сонце всміхалось,
Щоби всі Твої мрії та плани збувались! 
Нехай всі тривоги ідуть в небуття, 
Удачу і радість дарує життя! 
Щоб була здорова, а також багата,
Щоб сміхом веселим повнилася хата. 
Як сон, негаразди щоби забувались,
А краще, щоб зовсім вони не з’являлись!
Хай Бог милосердний з високого неба
Пошле у житті, чого тільки треба. 
Хай Твої стежини стелить диво цвіт
На многая, многая, многая літ!

З любов’ю – дід Іван із котюжин.

Вітаємо! 
Надійного, доброго, щирого 

колегу, лікаря-невропатолога 
кНП «Лановецька міська 

лікарня»
 Олександра 

Болеславовича Зварича 
з Днем народження!

Від душі сьогодні ми Вас вітаєм
І у День народження щиро побажаєм:
Приємних сюрпризів, удачі й натхнення, 
Хай буде успішним Ваше сьогодення! 
Куди б не вів життєвий шлях, 
Хай лиш до щастя доля повертає,
І кожна мить, неначе птах, 
Крилом любові й ласки огортає! 
Тож бажаєм колективом щиро
Міцного здоров’я, радості й миру.
Завжди мети своєї досягати, 
Ніколи суму і невдач не знати! 
Щоб розпочаті справи удавались, 
Приносили і втіху, і дохід. 
Нехай Матір Божа Вас благословляє 
Й дарує многая-многая літ! 

З повагою - колектив 
травматолого-неврологічного відділення 

кНП «Лановецька міська лікарня». 

Вітаємо!
Любу донечку, добру, 

щиру сестричку
Наталю 

Гаврилюк
 з с. Великі Вікнини 

кременецького 
району 

з Днем народження!
Живи, цвіти, радій і усміхайся, 
Хай все навкруг проміниться теплом, 
Хай кожен час і кожна днина гожа
 Для Тебе будуть сповнені добром. 
Хай серце і розум не знають утоми
 І сонце хай світить щодня. 
Щасти Тобі завжди й у всьому 
На всіх перехрестях життя. 
Бажаєм долі щедрої й тепла,
Кохання, щирих, вірних друзів,
Щоб врода не зів’яла, а цвіла, 
Немов калина у широкім лузі!
Хай Матінка Божа Тебе оберігає,
А Господь здоров’я посилає!

 З любов'ю - тато Володимир, 
мама раїса, 

сестричка Світлана.

Вітаємо!
добру, щиру, чудову колегу, листоношу 

ВПЗ-Вікнини Вишнівецької ОТГ
Катерину Володимирівну 

Горошко 
з Днем народження!

Хай квітнуть дні яскравим цвітом, 
І будуть в них сердечність і тепло. 
Щоб у житті було чому радіти, 
А смутку в серці щоб ніколи не було. 
Хай щастя сонцем усміхається
 І доля сповнює теплом, 
Усе омріяне збувається 
Й дорога стелиться добром! 
Бажаємо здоров’я, сонця, літа,
 Любові й щастя повен дім, 
Душа хай буде ласкою зігріта
 І соняхом квітує золотим!
Хай майбутня життєва дорога,
По якій іще треба пройти,
Буде завжди під ласкою Бога,
Повна сонця, щедрот, доброти!

 З повагою – колеги. 

Лихо трапилося 11 
березня. Через вибух газу 
постраждали 53-річний 

Олег Мудрий та його 24-річний 
син Дмитро, які перебували у 
будинку.  І хоч рятувальники 
загасили пожежу за 10 хвилин, 
вогонь встиг наробити великої 
біди. У сина було 80% опіків, 
а у батька – 90. Чоловіки 
встигли винести з будинку 
двох молодших дітей Олега від 
другого шлюбу Семена і Макара. 

Мама Дмитра, тернопільська журна-
лістка Олена Мудра відчайдушно боро-
лася за життя сина і його батька. Хворих 
із Тернополя перевезли у реанімацію 
Центру термічної травми та пластичної 
хірургії 8 міської клінічної лікарні Льво-
ва. 

Друзі Дмитра організували збір кро-
ві для постраждалих. За словами Олени, 
вони активно долучилися і до збору ко-
штів, організовували благодійні заходи. 
Також буквально за кілька годин виго-

товили спеціальні ліжка, пристосовані 
для хворих з важкими опіками.  

«Ми відчували і відчуваємо неймо-
вірну підтримку людей, - розповідає 
Олена Мудра. – Щиро дякую усім, хто 
допомагав, підтримував добрим словом, 
коштами, молитвами, здавав кров, хви-
лювався за нас». 

Олена вела перемовини із закордон-
ними клініками, шукала можливість до-
помогти сину, молилася і до останнього 
подиху вірила в його одужання. Однак, 
на жаль, організм не витримав. Але, ма-
буть, там, у Вічності, теж потрібні світлі і 
добрі люди. «Діма полетів у вирій… віль-
ний від страждань…», – написала на сво-
їй сторінці у фейсбуці Олена. Він шість 
днів боровся за життя, його батько по-
мер через два дні. 

- Діма залишив після себе дуже ба-
гато щоденників, незакінчених планів 
і нереалізованих ідей, - каже Олена. – 
Зокрема, син мріяв створити колекцію 
одягу з екологічно чистих тканин. Вже 
замовив матеріал аж з Китаю. Розробив 
логотип, нашивки різні, купив ґудзики, 

навіть відшив штани. Цікавився куль-
турою чаювання, радо ділився своїми 
знаннями з іншими. На молодіжних ве-
чірках пропонував замість алкоголю 
смакувати чаєм. Друзі Дімки вже на по-
минках розповідали мені, що він змінив 
життя багатьох. Одних відучив від шкід-
ливих звичок, іншим допоміг повірити в 
себе. Він був надзвичайним. 

Дмитро здобув освіту звукорежисе-
ра у Київському національному універ-
ситеті культури і мистецтв. У дитинстві 
був ведучим на телебаченні.

«Його дипломною роботою був 
фільм «Думка», який він відзняв разом 
із братом, - додає Олена Мудра. - У кар-
тині син закликає молодь бути актив-
ною, реалізовувати себе, шукати світло 
і запалювати серця інших. Він встиг від-
зняти лише один фільм. Але ця робота 
дуже вартісна і цінна. Наприкінці філь-
му є фраза «Я сяятиму і нестиму світло. 
Тисячі сердець запалюючи враз». У цьо-
му весь Діма».

 Дмитро Мудрий був активним учас-
ником «Пласту».  Очолював і рій, і у гур-

ток. У дорослому віці був членом куреня 
«Орден Хрестоносців». Дмитро дуже лю-
бив пластові табори: спершу як учасник, 
потім як організатор. За порятунок своїх 
молодших братів під час пожежі Дмитра 
Мудрого нагородять посмертно пласто-
вою відзнакою «Бронзовий хрест за ге-
ройський чин».

Колектив газети «Наш ДЕНЬ» 
щиро співчуває Олені, рідним 

і друзям, усім, хто любив цього 
красивого життєрадісного хлопця. 

Нехай легко буде його душі у Вічно-
сті, в інших вимірах, в іншому світі.

«він любив життя, мав багато мрій і запалював серця інших»
Через жахливу трагедію загинув син тернопільської 

журналістки Олени Мудрої

Вітаємо!
дорогого синочка, улюбленого 

внука, доброго, класного 
братика  

 Вадима Віталійовича 
Ванджуру

із с. Плотича козівської громади
з Днем народження! 

Із святом Тебе ми вітаєм 
Й побажання надсилаєм: 
Миру, успіхів, здоров’я,
 Сонячних, яскравих днів, 
Щоб Тебе завжди за руку
 Ангел-охоронець вів. 
Бажаєм успіхів в навчанні
 І перемог в усіх змаганнях, 
Пригод веселих, друзів гарних, 
Багато світлих днів безхмарних! 
Рости, наш хлопчино, рости
 На радість, на щастя, на втіху, 
Стежину свою віднайди
 І плач хіба тільки від сміху! 

З любов’ю - тато 
Віталій, мама 

Лілія, сестричка 
Єлизавета, 

дідусь Богдан, 
бабусі Оля і 

Люба, Олександр 
з дружиною 

Галиною.


