
31 березня - хмарно 
з проясненням, уночі 
можливий дощ, тем-
пература повітря вно-
чі 5-6, вдень 11-15 гра-
дусів тепла. Схід сонця 
- 6.56, захід - 19.47. 

1 квітня - хмарно, 
дощ, температура по-
вітря вночі 7-8, вдень 
16-17 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.53 захід 
- 19.48. 

2 квітня - хмарно, 
дощ, температура по-
вітря вночі 4-6, вдень 
7-9 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.51, захід 
- 19.50. 

3 квітня - хмарно з 
проясненням, можли-
вий дощ, температу-
ра повітря вночі 1-2, 
вдень 4-7 градусів те-
пла. Схід сонця - 6.49, 
захід - 19.51. 

4 квітня - хмарно з 
проясненням, без опа-
дів, температура пові-
тря вночі 0-1, вдень 4-8 
градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.47, захід - 19.53. 

5 квітня - хмарно з 
проясненням, без опа-
дів, температура по-
вітря вночі 1-2, вдень 
8-11 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.45, захід 
- 19.55. 

6 квітня - хмарно з 
проясненням, без опа-
дів, температура по-
вітря вночі 1-2, вдень 
12-13 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.43, захід 
- 19.56.

Сучасні інноваційні технології

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

У квітні 
українців 
попереджають 

про сильні 
магнітні бурі, які 
триватимуть по 
кілька днів. Одна з 
магнітних бур буде 
досить тривалою та 
потужною.

2-4 квітня – сильна магнітна буря, яка досягне свого 
піку 4 квітня. Коливання будуть потужними і можуть впли-
нути на самопочуття навіть не надто метеозалежних людей.

8-12 квітня – друга затяжна магнітна буря середньої по-
тужності. Вона досягне свого піку 10 квітня.

Ще одну бурю прогнозують на 16-17 квітня, вона також 
буде досить відчутною. 

21 квітня – слабка магнітна буря. Вона буде незначною, 
тож більшість людей її просто не помітять. Але тим, хто чут-
ливий до коливань, у цей день варто бути уважнішими до 
свого здоров’я.

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!
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Магнітні бурі у квітні

На Тернопільщині щодня фіксують 
400-600 нових випадків 
захворювання на коронавірус. 

Понад половина всіх зроблених ПЛР-
досліджень – позитивні. Область 
віднесли до «помаранчевої» зони. якщо 
ситуація надалі буде ускладнюватися, то 
будемо у «червоній». 

В області підготували 2373 ліжок для надання 
допомоги хворим на COVID. Сьогодні вони заван-
тажені в середньому на 46%. 989 людей потре-
бують кисневої підтримки. Всього на коронаві-
русхворіє 8531 людина, з них на амбулаторному 
лікуванні - 7112 людей. 

На Тернопільщині заборонили масові заходи. 
Школярі знову  вертаються до навчання онлайн. 
Додаткові обмежувальні заходи запровадили з 
понеділка через збільшення кількості хворих на 
COVID-19. Заклади загальної середньої освіти 
переходять на дистанційну форму навчання для 
учнів 5-11 класів. Натомість учні 1-4 класів на-
вчатимуться у звичному режимі, проте - можливі 
винятки. 

- Для прикладу, Товстенська громада перейшла 
на дистанційне навчання як у закладах середньої, 
так і початкової освіти, у зв’язку з великою кіль-
кістю хворих. Рішення щодо переходу на дистан-
ційну форму навчання приймають місцеві комісії 
ТЕБ НС та педагогічні ради кожного навчального 
закладу, – розповіла начальниця управління осві-
ти і науки Тернопільської ОДА Ольга Хома.

Керівники закладів позашкільної, професійної 
освіти також повинні організувати роботу закла-
дів у режимі онлайн. А от дитячі садочки працю-
ватимуть у звичайному режимі.

У Тернополі міська рада дозволила батькам 
учнів 1-4 класів самостійно вирішувати - дітям 
відвідувати уроки чи навчатися дистанційно. Від-
повідно до рішення міського оперативного штабу, 
через збільшення кількості хворих на COVID-19 
учні 5-11 класів навчаються дистанційно, а ма-
ленькі школярі приходять на заняття до школи 
у звичному режимі. Таке рішення прийняли тому, 

що більшість батьків працюють і не мають мож-
ливості залишатися вдома з дитиною. Однак, як 
повідомляють в управлінні освіти і науки Терно-
пільської міської ради, дітям не обов’язково бути 
на уроках в школі. Якщо батьки вважають, що це 
небезпечно для здоров’я і вони мають можли-
вість приглянути за дитиною вдома, то їм потріб-
но написати заяву на ім’я директора школи. Після 
цього їхня дитина отримає дозвіл навчатися дис-
танційно.

Тим часом на Тернопільщині триває вакци-
нація. Всього в області щепили першою дозою  
10417 людей, двома дозами - одну людину. Про-
водять імунізацію від коронавірусу9 мобільних 
бригад та 19 стаціонарних пунктів щеплень. 

Записатися можна у сімейного лікаря або 
через додаток «Дія» та через національний 
контакт-центр МОЗ за номером 0 800 60 20 

КоРоНавіРус НЕ віДсТупає
Недуга стає агресивнішою, 
а кількість хворих зростає 

Підсніжники
для мами

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: Оксана Шимчук, 
Ілона Гайкова – фельдшерки з медицини невідкладних 
станів Лановецької підстанції Кременецької станції 

ЕМШД завжди спішать на допомогу хворим.

БогДаН 
ЯциКовсЬКий:
 «Радикальну партію 
чекають великі зміни!»

«Якщо на тілі 
з’явилося ущільнення 

або пухлина, не 
зволікайте 

з візитом до лікаря»

Навіть у нерест 
тернопільські 
рибалки 
зможуть 
практикуватися. 
але не скрізь…

13 
стор.
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Поточний середній ремонт дороги Івано-
Франківськ – Бучач – Тернопіль на ділянці від 
Дарахівського перехрестя до межі Прикарпаття 

перейшов до наступного етапу. На 1,5 км, де на 
минулому тижні укріпили основу дороги методом 
холодної регенерації, вже влаштували вирівнюючий 
шар покриття. Роботу з матеріалом почали у суботу, 27 
березня.

Перший шар має товщину 10 сантиметрів і складається з крупно-
зернистого асфальтобетону. Згодом його «накриють» фінішним шаром 
з щебенево-мастикового асфальтобетону, завтовшки 5 см.

- Минулого року 10 кілометрів від смт. Дружба до Дарахівсько-
го перехрестя почали ремонтувати. Загалом цього року автодорогу 
Н-18 відновлять впродовж всієї її протяжності в межах області. Крім 
оновлення покриття, у населених пунктах встановлять освітлення, 
пішохідні доріжки, замінять дорожні знаки та встановлять бар’єрне 
огородження, - зазначив голова обласної державної адміністрації Во-
лодимир Труш.

Крім того, у місті Монастириська дорожники продовжать викону-
вати обіцянку з покращення безпеки: дельта-блоки по типу Нью-Джер-
сі й надалі встановлюватимуть на ділянках з крутими поворотами на 
спусках/підйомах.

У межах села Дарахів та міста Монастириська на небезпечних ді-
лянках тротуари матимуть перильну огорожу.

Два мости на дорозі Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль бу-
дуть капітально відремонтовані: у с. Струсів (роботи розпочато мину-
лого року) та на обході міста Бучач (стартує відновлення у цьому році).

Відповідно до наказу Мініс-
терства освіти і науки Укра-
їни №372 від 25 березня 

2021 року затверджені результа-
ти державної атестації закладів 
вищої освіти, що належать до 
сфери управління Міносвіти в 
частині провадження ними нау-
кової (науково-технічної) діяль-
ності за науковими напрямами. 

За науковим напрямом «Технічні науки» 
Західноукраїнський національний універ-
ситет отримав найвищу кваліфікаційну 
групу «А». У цю групу увійшли заклади ви-
щої освіти України, дослідження і розробки 
яких виконуються на світовому рівні роз-
витку науки і технологій та мають важли-
ве загальнодержавне та світове значення. 

Входження закладу вищої освіти до гру-
пи «А» передбачає базове фінансування 
наукової діяльності, а також право бути 
внесеними до реєстру наукових установ, 
яким надається підтримка держави та 
можливість брати участь в інфраструк-
турних проєктах Національного фонду 
досліджень України.

Атестація є черговим підтвердженням 
високого статусу класичного університе-
ту Тернополя.

Делегати одностайним 
голосуванням знову обрали 
головою Тернопільської 

територіальної організації Богдана 
Яциковського.

Учасники зібрання обговорили важливі 
для сьогоднішнього часу проблеми, зупини-
лися на стратегічних цілях.

Голові Виконавчого комітету партії Ва-
силю Амельченку, який взяв участь у роботі 
конференції, висловили ряд побажань від ви-
борців  краю, що стосуються дієвішої роботи 
партії, як в області, так і в цілому.

Несподіванка чекала активістку з Мо-
настириськ Віру Гнатишин. За активну роботу 
представник з Києва вручив їй цінний подару-
нок.

- У Радикальній партії впроваджуються 
позитивні зміни, очищення,  новий підхід до 
роботи. Такі  вимоги  часу. Але про це - згодом. 
Незмінним залишається те, що в пріоритеті  
було, є і буде - турбота про  просту людину, її  
соціальна та економічна захищеність, ство-

рення сприятливих умов для праці, достойної  
зарплати, гідного життя в країні, в якій гро-
мадяни довіряють владі, підтримують своє, 
українське, і мають впевненість у завтраш-
ньому дні, - каже голова територіальної РПЛ 
Богдан Яциковський.

Траса розташована на земельній ділянці 
площею 59 га. Однак документів на право 
власності не оформлено:  ні на земельну 

ділянку, ні на будівлі, ні на саму санну трасу.

- Проблема не тільки у фізичній зношеності траси. Вона 
фактично «висить у повітрі». Відсутні будь-які документи, 
які б дали нам можливість розвивати цей об’єкт. Тому першо-
чергово плануємо впорядкувати документацію. Наступним 
етапом стане виготовлення проекту та його погодження з 
Федерацією санного спорту. Процес тривалий і непростий. Ро-
зумію, ми не зробимо це за рік. Однак об'єкт є важливим і ми 
докладемо усіх зусиль, щоб забезпечити належні умови для 
наших спортсменів, - зазначив голова обласної державної ад-
міністрації Володимир Труш.

Як зазначила Світлана Кравчук, викладачка дитячої 
юнацької спортивної школи з зимових видів спорту, цієї сан-
ної траси замало для професійного тренування. Тому вони 
змушені проходити підготовку за кордоном.

Однак, якщо зробити санну трасу зі штучним покриттям, 
облаштувати спортзал та приміщення для переодягання, то 
повноцінно тренуватися зможуть не лише українські спортс-
мени, а й приїжджі з-за кордону.

- Якщо у нас буде траса зі штучним покриттям, то наші 
спортсмени зможуть показувати ще кращі результати на між-
народних змаганнях, - каже Світлана Кравчук.

Додамо, на навчально-спортивній базі «Кременець» з 2001 

року і до сьогодні проводять Чемпіонати України з санного 
спорту серед дорослих, юніорів та юніорок, Кубок України з 
санного спорту і Міжнародні змагання з санного спорту на 
санкороликах «Кубок Бони», які включені в календар спор-
тивних змагань Міжнародної Федерації санного спорту.

Оновлена санна траса на Тернопільщині 
може стати ще однією візитівкою краю
Під час робочої поїздки голова обласної державної адміністрації Володимир 

Труш оглянув навчально-спортивну базу з санного спорту у Кременці.

За науковим напрямом 
«Технічні науки» ЗУНУ 

отримав найвищу 
кваліфікаційну групу «А»

Богдан Яциковський:
 «Радикальну партію 

чекають великі зміни!»

На трасі Н-18 у Тернопільській 
області стартувало 

влаштування асфальтобетону

Відбулася звітно-виборча конференція 
ТТО РадикальноЇ партії Олега Ляшка.
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Незважаючи на карантинні 
обмеження, локдаун і 
пандемію коронавірусу в 

Тернопільському драматичному 
театрі імені Тараса Шевченка 
потішили глядачів уже трьома 
прем’єрами. А незабаром, після 
зняття карантинних обмежень, 
покажуть четверту новинку 
сезону – прем’єру ліричної 
комедії «Любов без гриму». Це 
майже детективна історія про 
театральне закулісся, акторські 
будні та пошуки щастя.  

Постановку п’єси молодої україн-
ської драматургині з Києва Альони 
Мілько «Любов без гриму» зробив за-
служений діяч мистецтв В’ячеслав 
Жила. Це прем’єра в Україні. Режисер 
зізнається, показали театральне життя 
без прикрас, поставилися до своєї про-
фесії трошки з гумором, а трішки зі ще-
мом. До того ж, переконаний, ця історія 
не лише про театр, а й загалом про долю 
людини, про важкий шлях до успіху, про 
те, що кожному потрібна мрія і натхнен-
ня. 

В’ячеслав Жила розповідає, підго-
товка до прем’єри тривала пів року. Було 
непросто організовувати репетиції під 
час карантину. Але результатом він за-
доволений. 

- Найголовніше, коли отримує задо-
волення глядач і актори в кайф працю-
ють. Мені здається, що вистава вдалася, 
- додає він. 

В основі сюжету – історія актриси 
зрілого віку, яка звикла до слави і ви-
знання і завжди грає головні ролі. Од-
нак акторський вік – короткий. І Нора 
Адамівна все частіше виконує ролі мо-
лодших від свого віку героїнь. І хоч у 
театрі їй натякають, що пора змиритися 
з ситуацією і віддавати ролі молодим ак-
трисам, вона не готова змиритися з цим 
і вважає себе неперевершеною і незрів-
нянною. З іншого боку, Нора усвідом-
лює, що ані слава, ані успішно зіграні 
ролі, квіти, подарунки і світські вечірки 

не замінять їй любові, близьких людей, 
сімейного щастя. 

Одного разу актрисі починають над-
ходити таємничі листи від шанувальни-
ка таланту, Нора Адамівна закохуєть-
ся в їх автора. Упродовж всієї вистави 
збережена інтрига: хто ж цей таємний 
обожнювач і чи зустрінуться вони вреш-
ті-решт?

Ролі головної акторки Нори Адамів-
ни  у двох складах грають Оксана Малі-
нович та Ірина Складан, роль Софочки 
- асистентки Нори Адамівни -  Олена 
Складан-Демчук та Наталія Черненко, 
вахтерки театру - Світлана Обуховська 
та Ярослава Мельник, художнього керів-
ника театру -  Микола Ткачов і Микола 
Блаженко, детектива Розовського - Сер-
гій Андрушко та Василь Гураль.  

Заслужена артистка України Оксана 

Малінович зізнається, не бачить у собі 
спільного зі своєю героїнею. Але на сце-
ні вживається в роль максимально, стає 
її адвокатом, виправдовує та розуміє всі 
її вчинки. У цій ролі видно весь діапазон 
актриси – драматичний, комічний, лі-
ричний. 

- Я зовсім не Нора Адамівна, бо завж-
ди кажу, що актриса має грати роль за 
віком і ніколи не братися за молодші 
ролі, психофізика все одно нас видасть, 
– ділиться думками Оксана Малінович. 
– Напевно, важче змиритися зі втратою 
позицій тим, хто грає героїнь, характер-
ним акторам тут набагато легше. Коли 
ми йшли в театр, хтось хотів грати Офе-
лію, хтось Джульєтту чи Дездемону, а я 
хотіла Проню Прокопівну. 

В’ячеслав Жила додає, у театрі завж-
ди є амплуа. І часто із віком акторам 

доводиться його змінювати. Тут дуже 
важлива роль режисера, який повинен 
допомогти їм у цьому, розгледіти потен-
ціал і розкрити його в іншому амплуа, 
яке відповідає віку. До прикладу, є тра-
весті-актриса, яка грає хлопчиків чи ма-
леньких дівчаток. Вона доходить до пев-
ного віку і вже не може грати цю роль. 
Тоді вона стає характерною актрисою 
або соціальної героїнею. 

Сюжет вистави і переживання го-
ловної героїні, її внутрішній світ дуже 
влучно доповнюють пластичні етюди у 
виконанні акторів театру. Авторка цих 
постановок - актриса Наталя Олексів. 
Пластика – це її захоплення ще зі сту-
дентських років.  

- Пластичне вирішення - у стилі тан-
ців модерн і контемп, додали трохи еле-
ментів «бродвею», – розповідає Наталя 
Олексів. – Нам дуже підійшов модерн, 
адже це театральний танець. До нього 
можна додати етюдність – актори під 
час танцю сміються, аплодують тощо. 
Я їздила на різні майстер-класи з плас-
тики, набиралася досвіду, знань. Це вже 
четверта моя робота в театрі. Дівчинка в 
кубі – незахищена душа Нори Адамівни.

Поки що через карантинні обмежен-
ня двері театру для глядачів зачинені. 
Але шевченківці щиро сподівають-
ся - вже найближчим часом зможуть 
потішити глядачів 
прем’єрою і розповісти 
про «Любов без гри-
му». 

фото Михайла 
УРБАНСЬКОГО.  

Підготуватися до 
мандрів можна у 
Тернопільській 

обласній універсальній 
науковій бібліотеці. Тут 
започаткували Клуб 
англійської мови для 
туристів. 

Заняття проводитиме Марічка Петренко – випускниця 
AISEC в Україні, студентка IV-го курсу Західноукраїнського наці-
онального університету. Дівчина не тільки добре знає іноземну, 
а й любить подорожувати. Вона має незабутній 7-ми тижневий 
досвід стажування та вивчення англійської мови у Туреччині. 

«У період пандемії з подорожами трохи важко. Проте маємо 
час повчити англійську, адже вона є незамінною для мандрів. 
Клуб англійської мови для туристів, мандрівників, для тих, хто 
подорожує, збирається на відпочинок чи у відрядження за кор-
дон. Приєднуйся, буде цікаво!» — закликають у бібліотеці. 

Заняття відбуватимуться щочетверга о 17:30. 

Із серпня минулого року Тернополем 
можна мандрувати за допомогою 
квесту разом із додатком WalQlike.

Користувач додатку може обрати квест на 
певну тематику, а програма сама визначить 
найближчу пам’ятку й сформує екскурсійний 
маршрут, розрахований на одну-три години. Під 
час такої подорожі турист рухається від однієї 
локації до іншої, шукаючи відповіді на запитан-
ня й розв'язуючи загадки про ці локації. Все це 
робить подорожі Тернополем ще більш цікави-
ми та захопливими. 

Спершу для тернополян були доступні 
квести «Тернопільські перевертні» та «Детек-
тивний квест». А нещодавно з’явився ще один 
маршрут «Кохання з другого погляду». 

- Тернополяни та гості міста добре знають 
тільки центральну, яскраву та розпіарену ча-
стину міста, - каже заступник начальника об-
ласного управління туризму Ростислав Яцків. - 

Складається враження, що за межами цього 
кола нічого цікавого просто не існує. Однак це 
не зовсім так. Щоб зрозуміти та «розсмакувати» 
незвіданий та справжній світ Тернополя, про-
йдіть цей квест. Ви ще дужче закохаєтеся у фай-
не місто, повірте! Дякуємо за роботу над ство-
ренням маршруту нашій відомій краєзнавиці та 
екскурсоводу Оксані Ленчук.

«Любов без гриму», жиТТЯ 
за куЛісами і Пошуки щасТЯ

До Всесвітнього дня театру тернопільські 
шевченківці підготували прем’єру ліричної комедії 

Юля ТоМЧиШиН.

Закохатися у Тернопіль з другого погляду Клуб англійської мови для 
туристів у… бібліотеці У файному місті розробили для туристів новий цікавий маршрут
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З 1 квітня в Україні 
почне діяти 
«Програма медичних 

гарантій-2021». 

Загалом правила доступу па-
цієнтів до безоплатних медичних 
послуг не змінюються. Потрібна 
декларація з сімейним лікарем, 
електронне направлення від сі-
мейного або особистого лікаря та 
вибір лікарні, яка має відповідний 
контракт з НСЗУ. Проте до низки 
вузькопрофільних медиків укра-
їнці зможуть звернутися напря-
му, і НСЗУ оплатить такий візит 
за пацієнта. У випадку звернення 
до таких фахівців направлення не 
потрібне: гінеколога, зокрема ди-
тячого та підліткового; психіатра, 
зокрема дитячого та підліткового; 
нарколога; стоматолога; фтизіа-
тра, зокрема й дитячого; педіатра; 
лікаря, у якого під наглядом пере-
буває пацієнт із хронічними захво-
рюваннями. Екстрену й медичну 
допомогу продовжуватимуть на-
давати безоплатно всім без винят-
ку без направлення й декларації. 

Також у квітні МОЗ запускає си-
стему електронних рецептів. Зараз 
така система діє для ліків, які нада-
ються в межах реімбурсації. А ще з 
наступного місяця в Україні з’явить-
ся «повітряна швидка допомога». 
Перші її пункти запрацюють у Львів-
ській області, інформує Gazeta.ua.

Згідно з графіком підвищення 
пенсійного віку, з 1 квітня змі-
нюються вимоги до мінімального 
стажу, який дає право на пенсію. 
Тепер пенсію за віком будуть на-
раховувати жінкам лише після до-
сягнення 60 і більше років, а стаж 
повинен становити не менше 28 
років. Тим, хто виходить на пенсію 
наступного року, потрібно буде 
мати вже 29 років стажу для отри-
мання пенсії за віком.

Чоловіки старші 55 років, які 
працювали трактористами-маши-
ністами у сільському господарстві, 
можуть тепер вийти на пенсію 
після 55 років, якщо мають стаж 
29 років і більше. Жінки такої ж 
професії, а також машиністи буді-
вельних, дорожніх і вантажно-роз-
вантажувальних машин – після 55 
років зі стажем 23 роки і 6 місяців.

З 1 квітня також проведуть 
перерахунок пенсій для тих пра-
цюючих пенсіонерів, які пропра-
цювали не менше 2 років після 
попереднього перерахунку або на-
рахування пенсії. Коефіцієнт тру-
дового стажу у формулі, за якою 
розраховуються пенсії, для таких 
пенсіонерів збільшать на 0,01 
пункт за кожен рік, відпрацьова-
ний після нарахування або після 
попереднього перерахунку пен-
сій. Тобто для більшості – на 0,02. 
Передбачається, що пенсії підви-
щаться у 2,7 млн осіб. Усі розрахун-

ки відбудуться в автоматичному 
режимі.

Із 1 березня закінчується строк 
дії постанови Кабміну, за якою 
ціна на газ не мала підвищуватися 
вище 6,99 грн за кубометр. З квіт-
ня тарифи знову стануть ринко-
вими і можуть почати зростати, 
як це було наприкінці минулого 
року. Аби захистити населення від 
подальших стрибків цін, зокрема 
майбутньої осені, Кабмін зобов’я-
зав постачальників газу сформу-
вати і запропонувати населенню 
річний тариф на газ.

Стартує в Україні й черговий 
призов на строкову військову 
службу. Він триватиме 3 місяці. До 
ЗСУ та інших військових форму-
вань відправлять 14 246 громадян.

Із 1 числа заяву про зміну місця 
реєстрації потрібно буде подавати 
в електронному вигляді. Зокрема, 
це можна буде зробити через пор-
тал “Дія”. У додатку “Дія” з’явиться 
можливість автоматичної реє-
страції ФОП, а також через нього 
можна буде платити податки за 
допомогою прив’язаної до додатку 
банківської карти.

10 квітня пройде пробне ЗНО. 
У зв’язку з епідситуацією кожному 
майбутньому абітурієнту дозво-
лили здавати пробне ЗНО лише з 1 
предмета. Тестування з усіх пред-
метів відбудеться в 1 день.

Які нововведення чекають 
на українців з 1 квітня

Україну в квітні чекає низка нововведень. Деяким категоріям пенсіонерів підвищать пенсії, а іншим 
збільшать пенсійний вік і вимоги до стажу. Стартує також експеримент з електронної прописки. Класичний 

університет 
Тернополя - 

один із кращих 14 за-
кладів вищої освіти 
України та єдиний у 
Тернополі, який став 
учасником програми 
проєкту USAID «Кі-
бербезпека критично 
важливої інфраструк-
тури України». Цей 
проєкт об’єднав зу-
силля знаних науков-
ців для покращення 
вищої освіти в галузі 
кібербезпеки.

Методика вибору пе-
редбачала проведення по-
рівняльного аналізу досяг-
нень університетів різних 
типів на основі низки уні-
версальних міжнародних 
критеріїв.

Проєкт USAID «Кібер-
безпека критично важ-
ливої інфраструктури в 
Україні» має зробити інф-
раструктуру нашої держа-
ви стійкішою до кібератак 
шляхом формування від-
носин довіри та співпраці 
між основними зацікавле-
ними сторонами у сфері 
кібербезпеки, що пред-
ставляють органи влади, 
приватний бізнес, науко-
ву спільноту та громадян-

ське суспільство. 
Мета діяльності USAID 

в кібербезпеці - допомогти 
Україні знизити уразли-
вість її критичної інфра-
структури й перетворити 
нашу державу на потужно-
го, активного лідера галузі.  

Результати відбору під-
тверджують високу якість 
наукової діяльності про-
фесорсько-викладацького 
колективу Західноукраїн-
ського національного уні-
верситету, що забезпечує 
студентській молоді мож-
ливість отримувати сучасні 
знання й корисні практич-
ні навички, необхідні для 
успішної самореалізації.

Класичний університет 
Тернополя - партнер 

у проєкті USAID

Гаманці опустошувала 
дороговизна товарів та 
послуг. Загалом, минулоріч 

українці витратили понад 3 
трильйони гривень. Це на 1,6% 
більше, ніж у 2019-ому.

Найбільше грошей пішло на продук-
ти харчування - 41%. На житло, воду, 
електроенергію та газ - 14,1%. Це - біль-
ше, ніж половина доходів. Суттєві витра-
ти потягнули транспорт, тютюн, алко-
голь, медикаменти. А от найменшу суму 
витратили на охорону здоров’я. 

Отже, в 1,1 трильйон гривень обійш-
лися українцям харчі. Одяг і взуття - 
141 мільярд. Транспорт - 292 мільярди. 
Алкоголь та цигарки - 210,6 мільярдів. 
Охорона здоров’я коштувала 165 мі-
льярдів гривень. Найменше витрачали 
на відпочинок і культуру, готелі, освіту... 
І в середньому лише 8% прибутку вда-
ється відкладати. Та не всі, звичайно, 
мають таку можливість. 

Незважаючи на зростання номіналь-
них зарплат за 2020 рік, у результаті 
середня платня виявилася значно ниж-
чою від очікувань уряду. Прогнозувало-
ся, що зарплата досягне 12043 гривень 
в середньому за рік. Однак вона склала 
11591 гривню (на 452 гривень на місяць 

менше). Але далеко не всі українці от-
римують такі суми. Чимало працівників 
мають «мінімалку» або ледь вище.   

Також українці стали біднішими че-
рез девальвацію гривні до долара та 
євро. Офіційний курс долара до гривні 
за минулий рік виріс на 19,4% - до 28,27 
гривень. Зростання курсу євро було ще 
більше - на 31,5% - до 34,73 гривень за 
євро. У результаті, купівельна спромож-
ність українців значно впала.

Під час карантину однією зі страте-
гій виживання українців є економія ви-
трат на різні статті сімейного бюджету, 
свідчить дослідження R&B Group. Ана-
літики підрахували, що зараз люди най-
частіше економлять на таких статтях 
витрат: відпочинок та відпустка (51%); 
одяг і взуття (50%); продукти харчуван-
ня (44%); дозвілля та розваги (41%); лі-
кування та медикаменти (30%); купівля 
великої побутової техніки (30%). 

А тим часом Мінсоцполітики розро-
било дорожню карту, яка передбачає 
збільшення розміру прожиткового мі-
німуму. Як відомо, методика розрахунку 
прожиткового мінімуму була визнана 
Верховним Судом незаконною. Цікаво, 
чи зможе держава зробити прожитко-
вий мінімум відповідним до реальних 
потреб громадян. Адже, за розрахунка-

ми міністерства, зростання розміру про-
житкового мінімуму до його реального 
значення потягне 250-мільярдне збіль-
шення видатків з бюджету.

Аналітик Центру аналізу публічних 
фінансів та публічного управління Ки-
ївської школи економіки Владислав Іє-
русалимов в ефірі «Українського радіо» 
щодо цього заявив: державний бюджет 
може не витримати підвищення про-
житкового мінімуму. А ще, на думку екс-
перта, методологія розрахунку має бути 
більш сучасною. Бо, для прикладу, якщо 
підвищувати його при нинішній моделі, 
то за розрахунками згаданого Центру, 
лише на посадові оклади суддів треба 
було б на 9 мільярдів гривень більше. А 
це та категорія працівників, яка має одні 
з найвищих зарплат. 

Багато всього потребує змін. Це й по-
слуги телекомунікаційного зв’язку, ін-
тернету. І не слід забувати про COVID-19, 
лікування якого обходиться дорого. 
Тому мінімальні видатки на медицину 
також мають бути переглянуті, переко-
наний Владислав Ієрусалимов.

Поки у владі мудруватимуть над про-
житковим мінімумом - продукти, примі-
ром, зростають в ціні по максимуму. Те, 
що дорожчало торік, вартуватиме ще 
більше цьогоріч.   

Зокрема, експерти прогнозують здо-
рожчання м’яса. За словами виробників, 
причиною, яка змушує їх підвищувати 
ціни, є зміна податкової ставки на додану 
вартість. Крім того, собівартість м’яса зрос-
ла на 40%. Ціни на зернові цьогоріч досяг-
ли 13-річних максимумів на світових рин-
ках. У підсумку здорожчали й комбікорми, 
що є основою для годування тварин.

Очікується, що за м’ясо українцям 
доведеться віддати приблизно на 10% 
більше. Зросте в ціні свинина, куряти-
на, яловичина. А відтак, здорожчають і 
м’ясні продукти.

Овочі додаватимуть у вартості щомі-
сяця 5-6%. Усе через те, що в сховищах 
меншає кількість продуктів. А теплич-
на продукція не буде дешевшою через 
зростання витрат на обслуговування, 
опалення та освітлення 
приміщень.

Тож 2021-ий, як і його 
попередник, буде доро-
гим, невизначеним і ко-
відним, на жаль… 

2021-ий рік, як і його попередник, - дорогий, 
невизначений і ковідний  

2020-ий - рік втрати для багатьох людей. і в моральному, і в матеріальному сенсах. Торік через 
кризу кожен українець у середньому втратив майже 8% власного потенційного добробуту. 

Зокрема, це спричинили жорсткі карантинні обмеження, підрахували у Держстаті.  

ольга ЧоРНа.
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Тернопільські лікарі радять, 
найкраще видаляти 
новоутвори тоді, коли вони 

лишень з’явилися. До того ж 
зробити це можна швидко і під 
місцевим наркозом. Зволікання 
лише ускладнює ситуацію та 
провокує ускладнення. 

Про природу доброякісних пух-
лин та кіст, причини виникнення та 
ефективні способи видалення спілку-
ємося з лікарем-хірургом відділення 
«Хірургія одного дня» поліклінічного 
відділення КНП «Тернопільська кому-
нальна міська лікарня №2» Михайлом 
КЛЮШНИКОМ. 

ген, який провокує 
виникнення «жировиків», 

можна успадкувати у батьків
Ліпому в народі називають жирови-

ком. Це новоутворення жирової тканини, 
яке утворюється здебільшого підшкірно, 
проте можливі випадки ліпом у глибоких 
тканинах, наприклад міжм’язева ліпома. 

- Утворення може коливатися в роз-
мірах від одного до п’яти сантиметрів, 
в окремих випадках і буває діаметром 
десять сантиметрів. Воно не з’єднане з 
оточуючими тканинами, - розповідає хі-
рург Михайло Клюшник. - Дослідники 
помітили, що ген, який провокує виник-
нення жировиків, можна успадкувати від 
батьків. Він провокує порушення функції 
розщеплення жирів. 

За оцінками експертів, ліпоми має 
приблизно 1% людей. У більшості (90-
95%) - це одиничні жировики, а множин-
ні ліпоми частіше за все зустрічаються 
у чоловіків. Це явище називають ліпо-
матоз. За словами Михайла Клюшника, 
у нього були випадки, коли доводилося 
видаляти одночасно аж сім жировиків. 

пошкодження атероми провокує 
запалення і загноєння

Атерома – це новоутворення, яке ще 
називають кістою сальної залози або епі-
теліальною та триходермальною кістою. 
Візуально вона схожа на гульку. 

- Атерома може з’явитися у будь-яко-
му місці, де є сальні залози: спина, ноги та 

руки, голова, задня поверхня шиї, - каже 
Михайло Клюшник. - Атерома виникає 
через закупорювання вивідної протоки 
сальної залози. Це капсула, заповнена 
жовтуватою не надто густою рідиною 
з неприємним запахом. Інколи в одній 
атеромі є кілька таких капсул. На виник-
нення атероми можуть вплинути спадко-
вість та порушення гормонального фону. 
Розміри бувають різні: від величини го-
рошку до курячого яйця. 

Дослідження науковців свідчать, ате-
рома у чоловіків зустрічається вдвічі ча-
стіше, ніж у жінок. Дуже часто виникає 
атерома голови, тому що в цій ділянці 
шкірне сало виробляється найшвидше і 
найчастіше. Атероми можуть бути поо-
динокими або множинними.

При стрімкому рості атероми, шкіра 
на поверхні може бути вкрита виразка-
ми, інколи видніється закупорена прото-
ка залози. Атерома може викликати дис-
комфорт і біль, якщо її травмувати. До 
прикладу, коли гулька з’являється на об-
личчі або на голові, то чоловіки її пошко-
джують під час бриття або ж гребінцем, 
коли розчісуються. Після травмування в 
атеромі починається запальний процес, 
далі вона нагноюється. 

суглобова грижа може викликати 
сильний біль і сковувати рухи
Гігрома (синовіальна киста, ганглі-

он) — пухлиноподібне новоутворення, 
яке формується із синовіальної рідини 
суглоба. Під дією перенавантаження або 
індивідуальної схильності організму, 
рідина виходить за межі суглоба і нако-
пичується, утворюючи суглобову грижу 
(гігрому). 

«Спусковим гачком» для цієї недуги 
є травми і запальні процеси. А ще вчені 
підрахували, вона втричі частіше зустрі-
чається у жінок віком 20-40 років. Якщо у 
ваших рідних є гігроми, то є значна ймо-
вірність, що з’являться вони і у вас. А ще 
часто вони виникають у людей, які у сво-
їй роботі багато разів повторюють одні і 
ті ж рухи. 

- Гігрома, зазвичай, утворюється на 
стопі або кисті у ділянці суглоба, - розпо-
відає лікар. – Може провокувати сильний 
біль і навіть обмежувати рухи. Також при 
великих розмірах гігрома спотворює зов-
нішній вигляд суглоба, викликає фізич-
ний дискомфорт і виглядає неестетично. 
Через травмування у гігромі також може 
виникнути запалення, але вона не загно-
юється. Залежно від місця виникнення 
зустрічаються м'які і еластичні гігроми, 
проте бувають і щільніші, такі, що нага-
дують хрящ або кісткову тканину.

Лікарі зазначають, під час лікування 
гігроми є ризик, що вона з’явиться знову. 
Консервативне лікування лише сприяє 
зменшенню її розмірів. Як тільки зро-
стає фізичне навантаження, вона знову 
збільшується. Тому необхідне оператив-
не втручання. 

Залишити чи видаляти: що 
робити з доброякісними 

новоутвореннями?
Ущільнення на шкірі, зазвичай, не ви-

кликають болю, збільшуються повільно 
і тому в більшості випадків не турбують 
людину. 

- Є ділянки тіла, де ці ущільнення по-
мітні неозброєним оком, а є такі, які вар-

то детально обстежити, аби їх виявити, 
- зазначає Михайло Клюшник. - У більшо-
сті випадків доброякісні новоутворен-
ня не викликають больових відчуттів і 
збільшуються доволі повільно. Найчасті-
ше пацієнти звертаються лише тоді, коли 
вони шкодять їх зовнішності і візуально 
помітні або ж викликають незручності у 
побуті. 

Якщо нема ніяких симптомів та ри-
зиків, то навіщо видаляти ці новоутво-
рення? Так, мабуть, подумає більшість 
людей. Однак лікарі застерігають, ці пух-
лини чи нарости можуть спровокувати 
неприємні ускладнення. 

- Зокрема, може виникнути нагно-
єння новоутворення та навколишніх 
тканин, - додає пан Михайло. – Якщо ви 
травмуєте наріст, то гній із нього може 
потрапити у кров і глибокі тканини та 
спровокувати сепсис. Також доброякісне 
новоутворення може перерости в онко-
логічну проблему. 

З часом новоутворення збільшуєть-
ся у розмірах і видалити його стає все 
складніше, відповідно розмір рани і час 
відновлення зростає. Саме тому варто 
при виявленні ущільнення в будь-якій 
ділянці тіла звернутися до лікаря-хі-
рурга. Насамперед, встановити діагноз, 
рівень небезпеки для організму і спосіб 
лікування. 

- Лікар огляне та пропальпує ново-
утвір, призначить УЗД, яке допоможе ви-
значити точну локалізацію, форму, від-
ношення до сусідніх тканин, наявність 
капсули, розміри, об’єм рідини, - зазначає 
Михайло Клюшник. 

«важливо видалити 
утворення разом з капсулою, 
не пошкодивши його стінки»
Лікують доброякісні новоутворення 

з допомогою хірургічного втручання. У 
відділенні «Хірургія одного дня» по-
ліклінічного відділенні КНП «Терно-
пільська комунальна міська лікарня 
№2» зробити це можна в амбулаторних 
умовах з проведенням місцевої анестезії 
та застосуванням сучасного лазера. 

- Важливо видалити утворення разом 

з капсулою, не пошкодивши його стінки, 
щоб попередити рецидиви та подальші 
ускладнення, - каже Михайло Клюшник. - 
Тривалість процедури залежить від кіль-
кості новоутворень та складності, місця 
їх розташування. Після видалення не 
залишається великих шрамів та рубців, 
адже лікарі накладають акуратні косме-
тичні шви. За кілька днів післяоперацій-
на ранка повністю загоюється. 

У поліклінічному відділенні КНП «Тер-
нопільська комунальна міська лікарня 
№2» створили комфортні умови для про-
ведення хірургічних втручань і надання до-
помоги пацієнтам в амбулаторних умовах. 

- У нас облаштована операційна із 
всім необхідним обладнанням, є досвід-
чені і професійні хірурги, медперсонал, 
- розповідає Вадим Кравчук, заступник 
директора з поліклінічної роботи КНП 
«Тернопільська комунальна міська лікар-
ня №2». – Також є комфортна палата, де 
пацієнт може підготуватися до операції, 
залишити свої речі та відпочити після 
процедури. Звернутися до нас можуть всі 
жителі області. Для цього сімейний лікар 
повинен оформити 
електронне скеруван-
ня. А людина вже оби-
рає заклад, де хотіла 
б отримати допомогу 
хірурга. 

Юля ТоМЧиШиН.

«Якщо на тілі з’явилося ущільнення або пухлина, 
не зволікайте з візитом до лікаря»

Тернопільський хірург Михайло КлюшНиК розповів про особливості 
діагностики доброякісних новоутворень, їх небезпеку та лікування

гульки і пухлини, які зненацька з’являються на тілі, лякають 
багатьох людей. виникає страх, чи, бува, це не онкологія. Медики 

заспокоюють, здебільшого такі новоутворення є доброякісні. 
однак це не означає, що вони не потребують лікування. адже з 

часом можуть збільшуватися у розмірах, травмуватися і через це 
запалюватися і гноїтись. а ще виглядають геть зовсім непривабливо. 

У відділенні "Хірургія одного дня" поліклінічного відділення  КНП "Тернопіль-
ської міської лікарні №2" швидко і якісно видаляють доброякісні новоутворення

Вадим Кравчук, заступник ди-
ректора з поліклінічної роботи КНП 
«Тернопільська комунальна міська 

лікарня №2». 

nday.te.ua
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Складно подолати COVID-19, 
бо в кожного організму - 
власна реакція та свій шлях 

подолання інфекції. Це добре 
знають медичні працівники 
і родини, яких торкнулася 
хвороба. Також це знають 
працівники Фонду соціального 
страхування України. Начальник 
управління виконавчої дирекції 
Фонду в Тернопільській області 
Федір БОРТНяК наголошує: 
своєчасні протиепідемічні 
заходи, зокрема карантинні, є 
доволі ефективними в боротьбі 
з цією недугою. Про це свідчить 
світова практика.

- Ми раптом усвідомили, що вже 
живемо в інших реаліях, які не по-
вернуться до колишніх координат, 
до точки відліку COVID-19. І треба це 
враховувати. як допомогти усвідоми-
ти людям необхідність профілактики, 
запобігання інфекції? - запитую у Фе-
дора Всеволодовича.

- Так, кожен цю ситуацію ще рік тому 
сприйняв по-різному. На Землі живе 
кілька мільярдів людей, і ми вважаємо, 
що це дуже багато, поки не згадаємо, що 
звичайна колба може вмістити бакте-
рій чи вірусів в десять разів більше. Як 
і легені  людини, яка їде з вами в одній 
маршрутці чи метро, кашляючи та роз-
носячи інфекцію. Або коли з невеликою 
температурою і кашлем йде на роботу, 
бо мусить, думаючи, що без неї все зупи-
ниться. А в підсумку зупиняється робота 
всього підрозділу. Або чиєсь життя. І всі 
старання медиків можуть не дати навіть 
найменшого шансу тим, хто мав би жити. 
Тому, коли хтось із ваших знайомих, ко-
лег каже, що це в нього не ковід, а про-

сто застуда чи лише нежить, - не вірте на 
слово. І не особливо довіряйте швидким 
тестам, бо й там можливі похибки ре-
зультатів. Краще, коли колега кілька днів 
попрацює у віддаленому доступі й змо-
же зі спокійною душею приступити до 
обов’язків, зберігши здоров’я колективу. 

Спалахи інфекції на підприємствах - 
це саме той варіант, коли роботодавець 
чи працівники, які відповідають за охо-
рону праці, не втримали ситуацію під 
контролем.

Трохи більше місяця тому, аналізую-
чи статистику, в управлінні виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування 
України в області бачили: зі ста інфікова-
них лише десята частина була застрахо-
ваними працівниками, тобто тими, хто 
офіційно працевлаштований. Це свідчи-
ло про те, що більшість людей зарази-
лися не на роботі. Тепер вектор змінився 
на діаметрально протилежний. І тих, хто 
підхопив вірус на робочому місці, значно 
побільшало.

- Представники багатьох професій 
працюють у складних умовах і під час 
пандемії часто змушені вибирати між 
втратою доходу чи ризиком заразити-
ся хворобою, небезпечною для них і 
для їхніх близьких.

- Серед них – насамперед медпраців-
ники - ті, хто бореться з пандемією на 
передовій. Станом на 23 березня цього 
року в області на коронавірусну інфек-
цію захворів 3361 медичний працівник. 
Комісія розслідувала 169 випадків, пов’я-
заних з інфікуванням SARS-CoV-2 лікарів. 
Під час розслідування 1339 випадків хво-
роби медичних працівників не пов’язали 
з виробництвом. 

За січень-лютий виплати для медич-
них працівників склали 7,8 мільйонів 
гривень, у тому числі для родин чотирьох 
медпрацівників, які померли внаслідок 
інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 
під час виконання професійних обов’яз-
ків. Фонд соціального страхування Укра-
їни профінансував одноразові страхові 
виплати за рахунок коштів держбюдже-
ту на загальну суму 7,3 мільйони.

Якби не аналізували стан захворю-
вань на ковід, особливо стосовно ме-
дичних працівників, тоді б не вели мову 
про цю загрозу, не писали б про заходи 
профілактики, які можуть вберегти, не 
достукувалися б до свідомості працівни-
ків та роботодавців у надії, що все-таки 
люди дослухаються, одягнуть засоби ін-
дивідуального захисту, не ходитимуть на 
роботу з вираженими симптомами інфі-
кування. Тут важлива роль роботодавця, 

який має зрозуміти, що здорові люди - це 
прибутки та виконана вчасно робота. І 
моральні аспекти: все зробити для того, 
аби вберегти людей. Від першої особи на 
підприємстві, в установі залежить без-
печна організація виробничого процесу.

- Ще на початку пандемії в державі 
надали особливої ваги праву праців-
ників на охорону праці в умовах каран-
тину. Варто нагадати ці норми, адже в 
ці дні захворюваність на Covid-19 в об-
ласті пішла вгору.

- Щоб унеможливити інфікування 
працівників, законодавством передбаче-
но запровадження роботодавцями низки 
заходів: максимально забезпечити ви-
користання дистанційної форми праці 
та/або гнучкого режиму робочого часу 
(у тому числі і для зменшення скупчен-
ня людей у годину пік). Практикувати 
режим роботи на умовах скороченого 
та неповного робочого часу з урахуван-
ням вимог, визначених законодавством; 
максимально сприяти реалізації права 
працівників на отримання за їх заява-
ми оплачуваних відпусток та відпусток 
без збереження зарплати, що надають 
працівникам в обов’язковому порядку, 
та відпустки без збереження заробітної 
плати, якi надають за згодою сторін у 
порядку, визначеному законодавством. 
Якщо ж усі перераховані варіанти вирі-
шення проблеми організації роботи під 
час карантину не підходять, то праців-
ники продовжують працювати, але при 
цьому роботодавець зобов’язаний ство-
рити безпечні умови праці.

- Часто працівники просто легко-
важать, мовляв, у мене сильний іму-
нітет, мене ця біда омине, а насправді 
граються в рулетку зі своїм життям. 
Бачимо це з нинішньої ситуації із за-
хворюванням в області, яка на межі 
червоної зони. Невтішна і статистика 
захворювань медпрацівників…

- Доки з рідними чи знайомими не 
трапиться біда - люди не ймуть віри в 
існування загрози, вважать коронаві-
русну інфекцію всесвітньою змовою чи 
якимось далеким явищем, яке не увійде 
в їх домівку. А вже станом на 23 березня 
711 людей не стало. А скільки ще бороти-
меться з ускладненнями після COVID-19 
і чи зможе перебороти - цієї статистики 
ніхто не знає.

Фонд соціального страхування Укра-
їни допомагає медичним працівникам, 
адже на нього покладено пріоритетну 
функцію забезпечення соціальними га-
рантіями саме тих осіб, які прямо по-

страждали від пандемії. Це, у першу чер-
гу, працівники, які захворіли на COVID-19, 
а також особи, зайняті обслуговуванням 
населення, самоізольовані під медичним 
наглядом і в спеціалізованих закладах 
охорони здоров’я. Крім того, Фонд про-
довжує реалізацію виплат за соціальним 
страхуванням за загальними страховими 
випадками. Але скажіть мені, чи можуть 
компенсувати гроші втрачене здоров’я, 
набуту інвалідність чи життя?

«Щонайменше 17 тисяч медиків по-
мерли внаслідок COVID-19 за останній 
рік у всьому світі. Кожні 30 хвилин у світі 
помирає один із медпрацівників. Мед-
персонал по всьому світу ризикує своїм 
життям, намагаючись захистити людей 
від COVID-19, але занадто багато з них 
залишилися без захисту й заплатили за 
це найвищу ціну», - днями заявив голова 
відділу економічної та соціальної спра-
ведливості Amnesty International Стів 
Кокберн.

Люди не можуть зрозуміти, що коли 
ми будемо насправді відповідальними, 
то побачимо: поступово хвороба спада-
тиме. Але коли будемо відповідальними 
ВСІ РАЗОМ. У громадському транспорті, в 
крамницях, офісах, на ринках, курортах, 
у церквах, ресторанах, на громадських 
зібраннях...

- Ми переживаємо найбільший в 
історії людства експеримент зі зміни 
поведінки. Вчимося жити і працювати 
в умовах карантину. Коли криза затяг-
нулась: усвідомили, що продуктив-
ність не вимірюється простою кількі-
стю відпрацьованих годин. І що маски 
носити треба не для того, щоб запобіг-
ти штрафу, а для власної безпеки від 
інфікування.

- Так, пандемія докорінно змінила 
те, як люди працюють та мислять. На 
жаль, не всі це зрозуміли. Ми звертались 
за допомогою до тих, хто має авторитет 
у громадах: священників, лікарів, учи-
телів. До них ідуть люди за порадою та 
допомогою. І працівники Фонду просять 
громадян користуватись під час пандемії 
засобами захисту, тримати дистанцію.

Зважаючи на COVID-19, ми зараз пе-
реглядаємо те, як організовані та оформ-
лені наші робочі місця, офісні приміщен-
ня, адже їхнє призначення - створювати 
здорову спільноту, берегти працівників. 
Тож, шановні роботодавці, подбайте про 
тих, хто творить нашу державу, хто пра-
цює для її розвитку. 

Зоряна ЗАМКОВА.

Федір БоРТНЯК: «На Тернопільщині більшає 
людей, які підхопили COVID-19 на робочому місці»

У березні Володи-
мир Зеленський 
презентував нову 

кредитну програму «До-
ступна іпотека 7%». Кошти 
передбачили для 5 тисяч 
українців. Які умови де-
шевої іпотеки і чи реально 
її отримати, розповідає 
Центр громадського моні-
торингу та контролю.

Хто може взяти кредит?
Позичальникомможе бути громадянин України віком 

до 50 років. Ні він, ні його рідні не повинні мати нерухо-
мість чи права на незавершене будівництво площею по-
над 50 м. кв. Потрібно мати достатні доходи. Приміром, 

для іпотеки в 1 млн грн банки вимагають зарплату у 23 
000 грн. 

Разом із заявою на іпотеку потрібно надати копію 
паспорта, ідентифікаційного коду, довідку про реєстра-
цію місця проживання, а також доходи.

Яке житло можна придбати?
Іпотечна програма розрахована на купівлю квартир 

і будинків із земельною ділянкою. Це житло, введене в 
експлуатацію з 2018 року, або ж об’єкти, які будують. Мак-
симальна вартість має бути не більше 2,5 млн грн. Однак 
іпотеку видають лише на суму до 2 млн грн.  

Згідно з умовами, одна особа чи сім’я з двох людей 
може придбати житло в іпотеку площею не більше 50 м2. 
Якщо у позичальника є інші члени сім’ї, то на кожного з 
них додається по 20 м. кв.  Також площу можна збільшити 
на 20%, але за повною вартістю.

скільки доведеться заплатити?
Наразі кредити видають 8 державних і комерційних 

банків. Вони надають громадянам іпотеку під 7% річних, 
а решту ставки їм компенсує держава. Втім, кожен кредит 
приховує для позичальника ще низку додаткових витрат 
залежно від установи.

У разі прострочення платежу на 30 днів позичальник 
втрачає пільгову ставку за іпотекою, доки не погасить 
борг. Якщо ж позичальник прострочить кредит на 90 днів, 
то перестає бути учасником програми. Надалі йому нара-
ховуватимуть відсотки за стандартними умовами банку. 

За умовами програми іпотеку можна взяти на 20 ро-
ків. Однак експерти сумніваються, що держава зможе під-
тримувати її стільки часу. Адже гроші на компенсацію є на 
2021 рік, але немає гарантій, що їх закладуть у наступні 
роки. 

ДЕШЕва іпоТЕКа в уКРаЇНі:  міф чи шанс купити житло
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українці відкривають 
бізнеси в польщі

У лютому цього року майже 4 з 5 
економічних іммігрантів з України 
збиралися розпочати власний бізнес у 
Польщі. З 2020 року кількість українців, 
які в цій країні хочуть розпочати власну 
справу, зросла на третину. Тих, хто вже 
має бізнес у Польщі, - зросла більш ніж 
на 1/5, передає «Polskie Radio». За дани-
ми аналітичного центру Gremi Personal, 
Польща притягує українських бізнесме-
нів завдяки: географічній близькості, 
подібній мові, стабільній економіці, про-
зорим умовам для початку та ведення 
господарської діяльності для іноземців, 
прозорим податковим нормам та урядо-
вим правилам. «Пандемія розкрила нову 
тенденцію у трудовій імміграції з Украї-
ни. Торік до неї приєдналися власники 
збанкрутілих малих та середніх фірм, 
які активно шукають роботу в Польщі. 
Згодом, коли вони вивчають мову, адап-
туються, відкривають свою справу», - 
йдеться в інформації.

в іспанії у власників 
заберуть зайве житло

В Іспанії влада вилучає у власни-
ків житло, яке пустує, щоб здавати 
його за півціни малозабезпеченим. 
Такий експеримент уже проводиться на 
Балеарських островах. Регіональна вла-
да на початку березня передала до му-
ніципальної власності сотні квадратних 
метрів житла. У набутих таким чином 
квартирах за помірну плату розселяють-
ся малозабезпечені сім’ї, в тому числі ім-
мігранти. Колишнім власникам обіцяна 
компенсація, пише DW. Ще у 7 автоном-
них регіонах країни із 17 складені списки 
незаселених квартир. Щоправда, місцева 
влада поки не наважується самостійно 
проводити експропріацію і чекає нового 
житлового кодексу. Уряд обіцяє його ско-
ро затвердити. Передбачається, що но-
вий ЖК зробить експропріацію нормою, 
яка має вирішити житлову проблему в 
країні. Але це викликає занепокоєння 
у власників нерухомості та експертів. 
Об’єктом експропріації стала власність 
банків - квартири, вилучені у неплатни-
ків іпотечних кредитів, нерухомість рі-
елторських контор, інвестиційних і буді-
вельних компаній, приватних осіб. 

ооН оцінила збитки 
від Covid-19

Сукупний розмір збитку від еко-
номічної коронакризи до 2025 року 
досягне 22 трильйонів доларів. Про це 
повідомляє Центр новин ООН. Пандемія 
вже призвела до величезних економіч-
них наслідків, але вони будуть відчувати-
ся протягом ще багатьох років. В ООН та-
кож наголосили: члени Незалежної групи 
із забезпечення готовності до пандемії 
коронавірусу прийшли до висновку, що 
пандемія застала людство зненацька. Їй 
не можна було запобігти, але підготовка 
до подібної катастрофи дозволила б уря-
тувати життя багатьох людей та уникну-
ти руйнівних наслідків для системи охо-
рони здоров’я і економіки. «Якби наявні 
системи (попередження і реагування на 
надзвичайні ситуації), як глобальні, так 
і національні, були досить ефективними, 
то багатьох найтяжчих наслідків просто 
не було б», - сказала голова Групи Хелен 
Кларк.

статки найбагатших 
американців за рік зросли 

на $1,3 трлн.
Американські мільярдери разом 

збільшили свої статки на $1,3 трлн. за 
період пандемії. У звіті, опублікованому 
«Інститутом політичних досліджень», 
йдеться, що мільярдери в США збільши-
ли сукупні статки майже на 45%, відколи 
пандемія вразила світ у березні 2020-го. 
Про це пише «Independent».

Також протягом «пандемічного» року 
до когорти мільярдерів приєдналися що-
найменше 43 людини. Згідно зі звітом, 
заснованому на даних Forbes, статки 
Джеффа Безоса з Amazon зросла на 57,6% 
- із $113 млрд. - до $178,1 млрд. Багатство 
засновника Tesla Ілона Маска зросло на 
558%. «Багатії отримують небувалі до-
ходи, поки більшість людей потерпає», 
- заявив директор програм з питань не-
рівності Інституту Чак Коллінз. Серед 15 
найбільших мільярдерів - Марк Цукер-
берг з Facebook, Ларрі Елісон із Oracle, 
Ларрі Пейдж і Сергій Брін з Google, Філ 
Найт з Nike. Добробут кожного зріс як мі-
німум на 50%. Для багатьох американців 
пандемія означала зворотне. За даними 
«Forbes», за період пандемії додатково 8 
млн. американців тепер вважаються бід-
ними.

     європа може 
залишитися без кави

Через блокування Суецького кана-
лу на Європейському континенті може 
розпочатися дефіцит кавових зерен. 
Блокування каналу контейнеровозом 
Ever Given спровокувало такий дефіцит 
у Фінляндії. Виробники вже зазнають 
труднощів із отриманням достатньої 
кількості кави з В’єтнаму, який є найбіль-
шим виробником робусти в Азії, пише 
«Helsingin Sanomat». «У S Group є кілька 
контейнерів на кораблі Ever Given. На-
слідки затору Суецького каналу поки не 
відчуваються у магазинах. Проблем не 
очікується, якщо питання буде вирішене 
найближчого тижня. Однак для багатьох 
поставок очікуються затримки», - розпо-
вів директор однієї з найбільших торго-
вих мереж Фінляндії.

Через Суецький канал кавові зерна ім-
портують також із Африки та Азії. Час за-
тримки може становити до трьох тижнів, 
що призведе до виснаження запасів кави 
у багатьох європейських виробників.

Через пандемію гострий 
голод загрожує 20 країнам 
Пандемія коронавірусу призве-

ла до зростання кількості людей, які 
страждають від голоду. Понад 34 міль-
йони осіб у світі перебувають на межі го-
строго браку їжі, повідомляє «UN News». 
З катастрофічним рівнем голоду вже 
зіткнулися 20 країн, йдеться у спільній 
доповіді продовольчої та сільськогоспо-
дарської організації ООН і Всесвітньої 
продовольчої програми. Найбільше 
страждають Ємен, Південний Судан і Пів-
нічна Нігерія. Деякі сім’ї там вже відчува-
ють голод або перебувають під загрозою 
голодної смерті. У списку ООН найбільше 
африканських держав, але голод різко 
зростатиме в більшості регіонів світу. 
Виконавчий директор Всесвітньої про-
довольчої програми Девід Біслі зазначив: 
«На наших очах розгортається катастро-
фа. Голод, викликаний конфліктом і під-
живлений кліматичними потрясіннями 
та COVID-19, стукає у двері мільйонів сі-
мей». Для боротьби з голодом необхідно 
збільшити постачання гуманітарної до-
помоги, відновити водозабірні споруди, 
впровадити схему опла-
ти праці готівкою тощо. 
Найбільше страждають 
від голоду люди з низь-
кими й середніми дохо-
дами. 

За зображення україни 
без окупованих територій 

штрафуватимуть

В Україні хочуть штрафувати за 
зображення держави без окупованих те-
риторій. Комітет Верховної Ради з питань 
екологічної політики рекомендує ухвали-
ти відповідний законопроєкт, повідомляє 
інформаційне управління Апарату ВР. За-
платити доведеться 85-170 тисяч гривень. 
За публічне заперечення Голодомору 1932-
1933 років в Україні, Голокосту та депор-
тації з Криму кримських татар у 1944-ому 
також передбачається покарання - штраф 
у розмірі 34 тисячі гривень чи громадські 
роботи на строк до 200 годин. Публічним 
діячам, посадовцям органів держвлади та 
місцевого самоврядування доведеться за-
платити від 5 до 7 тисяч неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян. 

Землі для безоплатної 
приватизації не залишилось

В Україні не залишилося вільної зем-
лі, щоб задовольнити право громадян 
на безоплатну приватизацію земельних 
ділянок. Про це заявив старший проєк-
тний менеджер по земельній реформі офісу 
реформ Кабміну Андрій Мартин в ефірі те-
леканалу «Україна 24». За його словами, зе-
мельна реформа в Україні триває вже довго, 
і практично всі землі були перерозподілені. 
При цьому чиновник зазначив, що право 
українців на безкоштовну приватизацію 
ніхто скасовувати не буде. «Це одне з прав 
громадян, Конституція нам забороняє зву-
жувати права і свободи. Але вільних земель, 
щоб задовольнити кожного громадянина 
України, вже немає», - заявив фахівець.

Яким країнам найбільше 
заборгувала наша держава

Кіпр - на першому місці серед кре-
диторів України із найбільшою часткою 
боргу, яка складає $44459 млн. Такі дані 
про зовнішню заборгованість українських 
підприємств оприлюднив Нацбанк. Далі 
зі значно меншими частками боргу роз-
ташувалися: Великобританія - $5785 млн., 
Нідерланди - $2478 млн., Люксембург - 
$1405 млн., Німеччина - $1544 млн., Бри-
танські Віргінські Острови - $1311 млн., 
США - $1181 млн., Російська Федерація - 
$1121 млн.

Доведеться імпортувати 
питну воду

Україні загрожує дефіцит питної 
води. Імпортувати її доведеться вже 
до 2050 року. Причинами є недостатньо 
очищені стоки, засмічення річок та скид у 
водойми небезпечних речовин, повідомив 
голова Державної екологічної інспекції 
Андрій Мальований. У світі близько 3,6 мі-
льярдів людей страждають від нестачі чи-
стої питної води. Протягом наступних 30 
років цей дефіцит відчують близько 5 мі-
льярдів жителів Землі. «Проблема нестачі 
води очікує і на Україну. За даними наці-
ональної Гідрометслужби, концентрація 
токсичних сполук в українських річках у 
30-40 разів перевищує гранично допусти-
мі норми», - заявив еколог.

Туберкульоз: хворих багато...
Щорічно на планеті виявляють 8-9 

млн. осіб, які вперше захворіли на ту-
беркульоз. Щодня недуга забирає життя 
близько 4,5 тис. людей. В Україні, за да-
ними Центру медичної статистики МОЗ, 
у 2020 році кількість уперше зареєстрова-
них захворювань на туберкульоз, врахову-

ючи його рецидиви, становила 17593. «У 
зв’язку з обмеженням обстежень, люди не 
ходять до лікарів, бояться. Плюс карантин-
ні заходи. Все це призвело до того, що ви-
явлення хворих на туберкульоз зменши-
лося на понад 30 відсотків. Це означає, що 
люди хворі й не знають про це. Думають, 
- це застуда або коронавірус і не йдуть в лі-
карню. Це призводить до того, що хворий, 
який не знає про свій стан, стає джерелом 
інфекції для оточуючих», - сказала Ольга 
Павлова, заступниця директора проєкту 
«Підтримка зусиль у протидії туберкульо-
зу в Україні», передає «Gazeta.ua».

Третина ринку 
апК країни - в тіні

Нелегальний експорт аграрної про-
дукції щорічно завдає економіці Украї-
ни збитків у розмірі $2 млрд. Близько 13 
млн. га сільгоспземлі обробляється неле-
гально. Про це в інтерв’ю порталу «Бізнес 
Цензор» заявив глава Комітету Верховної 
Ради з питань фінансів, податкової та мит-
ної політики Данило Гетманцев. «У нас 8 
млн. гектарів в тіні. Вони обробляються в 
промислових масштабах, але за докумен-
тами їх не існує, просто договори оренди 
паїв не реєструються. Загалом, у нас в тіні 
обробляється 12-13 млн. гектарів. Але ча-
стина з них - це малі фермери і особисті 
господарства», - сказав Гетманцев. І додав, 
що урожай з «тіньових земель» продаєть-
ся за готівку без сплати податків. Зерно 
скуповують фіктивні фірми, вантажать на 
судна і експортують на ім’я інших фіктив-
них фірм. Після цього, через ланцюг опера-
цій, продукція надходить «білим» трейде-
рам за кордоном.
суддям - по 100 тисяч гривень, 

а на папір грошей немає
Торік українці заплатили майже 3 

млрд. грн. судового збору. 86% цієї суми 
йдуть не на забезпечення справи й проце-
суальних прав, а на зарплати та винагоро-
ду суддів. Про це повідомляє «Bihus.info». У 
половини судів немає грошей на поштові 
марки. Тому не можуть відсилати судові 
рішення, повістки до суду, розповів журна-
ліст Данило Мокрик. «У зв’язку з тим, що 
недостатньо бюджетних асигнувань», - по-
яснила виконувачка обов’язків Державної 
судової адміністрації Людмила Гізатуліна. 
«Судовий збір - мінімум 908 грн. За ці гро-
ші можна придбати 100 поштових марок 
або 10 пачок паперу. Але грошей на мар-
ки, щоб відправляти людям копії судово-
го рішення і повістки до суду, немає. Зате 
обов’язково є гроші на зарплати суддям», 
- зазначається в повідомленні. Приміром, 
суддя Сергій Вовк з Печерського райсуду 
Києва торік заробив 1 мільйон 113 тисяч 
гривень. А суддя Павло Вовк з Окружного 
адмінсуду Києва задекларував 1 мільйон 
300 тисяч гривень зарплати.

в україні щастя 
«коштує» дешевше, ніж у 

сусідів-європейців 
У різних країнах щастя «коштує» 

по-різному, доводить американська до-
слідницька компанія особистих фінан-
сів Expensivity. Там провели дослідження 
й вирахували скільки «коштує» бути ща-
сливим в різних куточках планети, пише 
«The Telegraph». Йдеться про «задоволен-
ня», тобто кількість грошей, необхідну для 
досягнення максимально доступної якості 
життя. І після цієї позначки гроші більше 
не можуть зробити людину щасливішою. 
Потрібно щось інше. Тож «ціна щастя» в 
Україні - $11,3 тисячі на рік. Наш показник 
щастя найнижчий в Європі. У світі найви-
щий цінник на Бермудських островах: для 
щастя тут потрібно заробляти $143933 
на рік; наступна Австралія - знадобиться 
$135321; Ізраїль на третьому місці за до-
рожнечею щастя - $130457; четверте місце 
у світі й перше в Європі посідає Швейцарія 
- $128969. А найдешевше в світі щастя - в 
Суринамі. У колишній колонії Нідерландів 
в Південній Америці потрібно лише $6799 
на рік.

україна світ

ольга ЧоРНа.
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Тернопільські поліцейські спільно 
з колегами з інших областей 
затримали учасників банди, яка 

впродовж 2020-2021 років тероризувала 
жителів Західної України.

- У ході розслідування стало відомо, що до зло-
чину причетні жителі Львівщини, - розповідає на-
чальник управління стратегічних розслідувань у 
Тернопільській області Василь Джиджора. - Вони 
нападали та грабували людей, які займалися ва-
лютними операціями. Усі підозрювані - професійні 
спортсмени з боксу та боротьби. 

Організатор банди - чемпіон світу з кікбоксингу, 
житель Львова, 1975 року народження. Чоловік вже 
перебуває на лаві підсудних щодо розбійного напа-
ду, вчиненого в 2015 році. Для незаконних заробіт-
ків він зібрав товаришів.

- Перш ніж піти на злочин, підозрювані стежили 
за своїми жертвами, вивчали їхній шлях та місця пе-
ребування. У селищі Березовиця, що біля Тернопо-
ля, наприкінці 2020 року вони напали на подружжя 
і відібрали близько 256 тисяч гривень. У січні 2021 
року підозрювані привласнили 140 тисяч євро, які 
належали жителю Чернівців. Маючи такі кошти, 
злочинці дозволяли собі купувати дорогі елітні іно-
марки та відпочинок на елітних світових курортах, 
- розповіли у поліції. 

Документували діяльність бандитів правоохо-
ронці впродовж кількох місяців. Зібравши усі дока-
зи, оперативники вирішили провести масштабну 
спецоперацію до якої залучили більше сотні фахів-
ців. Під процесуальним керівництвом обласної та 
окружної прокуратури Тернополя одночасно здійс-
нили 21 обшук на території Львівської, Чернівець-

кої та Київської областей. 
Кількох підозрюваних затримали в міжнародно-

му аеропорту "Бориспіль", коли вони повернулися з 
чергового відпочинку з Домінікани. Інших учасни-
ків виявили на території Львівської області. У ході 
обшуків в чоловіків вилучили елітні автомобілі, ба-
лаклави та бити, якими вони користувалися під час 
нападів, а також іноземну та українську валюти.

Чотирьом учасникам повідомили про підозру у 
вчиненні злочинів, трьом уже обрали запобіжний 
захід -  тримання під вартою. Встановлюють опера-
тивники й інших осіб, причетних до діяльності зло-
чинної групи. 

Поблизу берега одна 
із них провалилася 
під лід, інша теж 

не втрималася та впала 
у воду. На допомогу їм 
кинувся поліцейський, 
який був поруч.

Подія трапилася у суботу, 
27 березня, близько 17 години. 
Того дня працівник Шумсько-
го відділення поліції Микола 
Пилип’юк разом з дружиною 
прогулювалися набережною 
Тернопільського ставу. Чоло-
вік побачив, як поблизу бере-
га під лід провалилася жінка, 
інша теж опинилася у воді. Не 
роздумуючи, він кинувся до-
помагати їм вибратися з кри-
жаної пастки.  

- Я помітив, як молода жін-
ка опинилася у воді, старша 
кинулася її рятувати, не втри-
малася та впала.  Часу на роз-
думи не було, я боявся, щоб 
жінка з головою не пішла під 
воду, та почав її витягувати, - 
розповів чоловік. 

Швидка реакція поліцей-
ського допомогла запобігти 
трагедії. Адже місце, де прова-
лилися жінки, вкрито тонкою 
кригою. Тернополянин Володи-
мир Сьомир, який часто риба-
лить на водоймі, припускає, що 
там була ополонка і жінки не 
помітили її. Чоловік закликає 
людей не легковажити та не 
виходити на оманливу кригу.

 - Лід зараз дуже небезпеч-
ний, тому не варто виходити 
на нього, - зазначає рибалка.

Микола Пилип’юк працює 
в поліції три роки. За проявле-
ну відвагу керівництво Нацпо-
ліції Тернопільщини вирішило 
нагородити чоловіка.

За даними слідства, житель Тернопільщини 
розробив шкідливе програмне забезпечення, 
а саме фішинговий пакет і спеціальну 

адміністративну панель до нього, спрямоване на 
вебресурси більше сотні банків та їх клієнтів.

- Шкідливе програмне забезпечення дозволяло контролювати 
облікові записи користувачів, які зареєструвалися на скомпро-
метованих ресурсах та вводили свої платіжні дані, - повідомили у 
пресслужбі Офісу Генерального прокурора. - Надалі їх отримували 
хакерські угрупування та використовували у злочинних цілях. 

За попередніми підрахунками правоохоронців, збитки від проти-
правної діяльності сягають десятків мільйонів доларів. Від фішин-
гових атак постраждали фінансові установи Австралії, Великобри-
танії, Іспанії, Італії, Мексики, Нідерландів, Німеччини, США, Франції, 
Чилі та Швейцарії.

За результатами аналізу, проведеного іноземними правоохорон-
цями, встановлено, що понад 50% усіх фішингових атак в Австралії 
у 2019 році були здійснені саме з використанням розробки підо-
зрюваного. 

Викрили хакера у ході міжнародної спецоперації, проведеної 
спільно з правоохоронцями США та Австралії. Слідчі дії тривають.

Хакеру повідомили про підозру у створенні з метою використан-
ня, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних 
засобів, а також їх розповсюдженні або збуті (ч. 2 ст. 361-1 КК Укра-
їни). У разі доведення вини йому загрожує до п’яти років позбав-
лення волі.

Житель Лановеччини 
продав гранату… 

поліцейським 
На Тернопільщині 

правоохоронці отри-
мали оперативну ін-
формацію про те, що 
житель Лановецької 

громади хоче продати 
заборонений предмет. 

Отримавши дозвіл від обласної прокуратури, 
поліцейські почали спілкуватися з продавцем, 
домовилися про зустріч та покупку. 

- Оперативну закупку здійснили 26 березня. 
За гранату чоловік просив 500 гривень. Після 
того, як торги відбулися, підозрюваного за-
тримали, - розповіли у поліції Тернопільської 
області. 

Експертиза підтвердила, що граната бойова. 
Правоохоронці встановлюють, звідки чоловік 
взяв небезпечний предмет. Жителю Лановеч-
чини оголосили підозру у вчиненні злочину. Як 
з'ясувалося, чоловіка вже неодноразово притя-
гували до відповідальності за майнові злочини. 

Застережіть 
літніх родичів 

Поліцейські розшукують зловмисниць, 
які викрали з помешкання 
пенсіонерки зі Зборівщини 35 тисяч 

гривень. У вчиненні крадіжки підозрюють 
трьох жінок ромської зовнішності. 

- Жертвою крадіїв стала 83-річна жителька одно-
го із сіл Зборівської громади. Подія трапилася вранці. 
Зловмисниці скористалися тим, що вхідні двері будин-
ку були незачиненими. Пенсіонерка в цей час поралася 
по господарству та не помітила, як на подвір’я  зайшли 
три незнайомки. Побачила їх, коли вони вже виходили з 
оселі. Жінки почали розповідати, що скуповують горіхи, 
пір’я та поспішили зникнути, - повідомили у поліції Тер-
нопільської області. 

В будинку пенсіонерка кинулася до сховку з гроши-
ма. Проте там було порожньо – зникло 35 тисяч гривень.

За фактом крадіжки розпочали кримінальне прова-
дження. Поліцейські розшукують зловмисниць, а також 
просять краян застерегти своїх самотніх літніх родичів.

- Накажіть їм зачиняти вхідні двері, навіть коли по-
раються по господарству. Також не можна залишати 
ключі від домівок у легкодоступних місцях – під килим-
ком, на підвіконні, чи ще де-небудь, - кажуть у поліції.

Їх звинувачують у незаконному заволодінні 
220 тисяч гривень бюджетних коштів

Підозрювані - посадовець Центру охорони здоров’я кримінально-виконавчої 
служби  в області та лікарка філії цієї установи.

- Розслідуванням встановлено, що керівник філії Центру охорони здоров’я, діючи за попе-
редньою змовою з лікаркою, заволоділи бюджетними коштами у сумі понад 220 тисячами гривень, 
- розповіли у Тернопільській обласній прокуратурі. - Медична працівниця отримала ці гроші в яко-
сті заробітної плати, хоча ніякої роботи  в даному закладі вона не виконувала.

Прокуратура скерувала до Тернопільського міськрайонного суду обвинувальний акт у кримі-
нальному провадженні стосовно підозрюваних. Їм інкримінують ч.3 ст. 191 КК України.

У прокуратурі додали, що завдані збитки повністю відшкодували. 

8 Наш День Надзвичайні новини

провалилися під 
кригу, роблячи фото

Бажання зробити фото на Тернопільському ставі 
ледь не обернулося трагедією для двох жінок

Затримали банду, яка 
грабувала «валютників» 

організовував злочинну діяльність чемпіон світу з кікбоксингу

Судитимуть посадовця та лікарку

Хакера з Тернопільщини 
підозрюють в атаках 

на банки 11 країн
Чоловіка звинувачують у заволодінні даними, а 
збитки оцінюють в десятки мільйонів доларів 
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Не наступай на віта-
міни, що ростуть під 
твоїми ногами. На-

хилися, зірви, помий і додай 
в салат, закинь у блендер, 
зроби коктейль чи смузі, по-
клади біля овочів чи риби на 
грилі.

Саме у дикоросах - «ди-
кій» весняній зелені - макси-
мум вітамінів. Маленьке уточ-
нення: мова про ті дикороси, 
які ростуть на дачі чи в лісі, 
на лугах, біля річок і на полях, 
де вони не накопичують сви-
нець з газів автомобілів біля 
траси.

Кропива
Нема жодної дачі, де би 

вона не виросла. А це - су-
пер-протеїновий продукт, у 
ній білка нарівні з бобови-
ми, каротину - більше, ніж 
в ягодах обліпихи і моркві, 
аскорбінової кислоти - біль-
ше, ніж у лимонах і чорній 
смородині. Вона нормалізує 
ліпідний обмін, сприяє ре-
генерації слизових оболо-
нок шлунково-кишкового 
тракту, збільшує кількість 
еритроцитів у крові, змен-
шує вміст цукру в ній.

Щоб не обпектися: зри-
вайте в рукавичках, після 
чого обдайте окропом.

Кропива впливає на згор-
тання крові, тому обережно 

при вагітності і схильності 
до утворення тромбів.

Кульбаба
Практично всі частини 

кульбаби можна їсти. Моло-
де листя - у салати поряд зі 
щавлем, цибулею, руколою 
і шпинатом, висушене ко-
ріння - у напій, як замінник 
кави і альтернатива цикорію. 
Кульбаба - природній сечо-
гінний, який не вимиває з 
організму калій. Виводить 
камені з нирок.

У кульбабі через наявність 
магнезії є гіркота, яка ней-
тралізується після замочу-
вання на півгодини в холод-
ній підсоленій воді.

мати-й-мачуха
Молоді листочки нага-

дують за смаком шпинат. 
Рослина має відхаркувальні, 
протизапальні, дезінфікуючі, 
обволікаючі якості, це хоро-
ший потогінний і спазмолі-
тик. Мати-й-мачуху натуро-
пати використовують для 
балансу нервової системи і 
регулювання артеріального 
тиску. У вигляді ополіску-
вань призначають при хво-
робах горла і порожнини 
рота: пародонтозі, гінгівіті.

Щавель
Молоді зелені листочки 

рослини перекривають біль-
шу частину дефіциту віта-
мінів. Тому він - супер-про-
філактика авітамінозів. 
Завдяки високому вмісту ві-

таміну C, посилюється всмок-
тування заліза, і як наслідок 
піднімається гемоглобін в 
крові (профілактика анемії).

Загалом щавель покращує 
стан крові: знижує рівень цу-
кру і холестерину, розріджує 
її, від чого нормалізується 
тиск, а серцево-судинній сис-
темі стає легше працювати і 
перекачувати кров до орга-
нів (мозку в тому числі, тому 
щавель ще і стимулює моз-
кову активність). Невеликі 
дози щавлевого соку мають 
жовчогінну дію.

Перевищення норми може 
призвести до утворення ка-
менів у нирках і вимивання 
кальцію з організму. Тому 
контролюйте наявність цу-
кру і солей кальцію в сечі.

мокриця, або 
зірочник 

У рецептах народної меди-
цини мокриця фігурує дуже 
часто - її використовували 
для загоєння ран, виразок, 
нагноєнь і лікування захво-
рювань серця і ендокринної 
системи. Лікувальні власти-
вості пояснюється великим 
вмістом каротину (провіта-
міну А), вітаміну С (аскорбі-
нової кислоти), токоферолу 
(вітаміну Е), цинку.

Мокриця підвищує імуні-
тет, має знеболювальну, про-
тизапальну, відхаркувальну, 
кровоспинну і жовчогінну 

дію. А ще заспокоює нерво-
ву систему, корисна при ма-
локрів’ї і загальній втомі, ак-
тивізує синтез гемоглобіну. 
У їжу використовується вся 
надземна частина: стебло, 
листя і квіти. Вона не має 
особливих смакових яко-
стей, тому її можна додавати 
в усі страви.

Подорожник

Містить флавоноїди, по-
лісахариди, гіркі, дубильні і 
пектинові речовини, вітамі-
ни С і К, каротин, холін, са-
поніни. Має протизапальну 
і бронхолітичну дію. Подо-
рожник використовують як 
засіб, який підвищує актив-
ність сперматозоїдів у чоло-
віків і знімає запалення та 
насичує організм гормоно-
подібною речовиною фітос-
терином у жінок.

Має протипоказання - за-
хворювання шлунково-киш-
кового тракту в стадії за-
гострення, тромбофлебіти, 
схильність до алергічних 
проявів, проблеми згортан-
ня крові, індивідуальна не-
переносимість.

Вона помічна в разі багатьох недуг, 
а в давнину використовувалась навіть 

як афродизіакДонедавна 
рукола - 
рослина 

з родини 
капустяних, яка 
примандрувала в 
Європу з Мексики 
- вважалася 
модною екзотикою через свій пікантний, 
гірчично-солодкавий смак, і не більше. 
Проте зараз її рекомендують як одну 
з найбільш корисних у дієтології та 
здоровому харчуванні. Руколу вживають 
і для здоров’я, і задля фігури, і навіть як 
афродизіак.

У листі руколи міститься велика кількість 
калію, магнію, фосфору, кальцію, а також натрію, 
заліза, міді, цинку, селену і марганцю. Вітамін-
ний ряд представлений аскорбіновою кислотою, 
бета-каротином, вітамінами Е і К. Особливо цінні 
молоді рослини - в них високий вміст йоду. Через 
це руколу рекомендують для мешканців регіонів з 
поганою екологією та тих, де вода і ґрунт збіднені 
на йод. Відтак рукола актуальна для прикарпатців. 
Комплекс вітамінів та мікроелементів дозволяє ме-
дикам наполягати, щоби руколу ввели у свій раціон 
хворі на тромбофлебіти, венозну недостатність та 
люди з підвищеним артеріальним тиском.

Регулярне споживання руколи дозволяє 
швидко відновити тонус організму, сприяє під-
вищенню працездатності, в тому числі й інтелек-
туальної. Вона має здатність підтримувати опти-
мальний водно-лужний баланс в організмі людини 
і забезпечує виведення зайвої рідини. Тому руколу 
рекомендують при целюліті. Корисна вона і тим, що 
покращує стан нігтів, волосся і шкіри.

Дієтологи взяли руколу на озброєння як 
рослину, що містить ферменти, які покращують 
травні процеси. Її призначають при підвищеному 
рівні холестерину і недокрів’ї. А також при ожирін-
ні - рукола має здатність швидко і на тривалий час 
втамовувати відчуття голоду. За один розванта-
жувальний день на салаті з руколи зі знежиреним 
йогуртом чи оливковою олією можна втратити до 
двох кілограмів ваги.

Незважаючи на різкий смак, рукола не по-
дразнює слизову шлунку, натомість сприяє за-
гоєнню ран. Тому її рекомендують хворим із вираз-
ковою хворобою. Доведено, що додавання руколи 
в меню сприяє зниженню рівня цукру в крові - це 
важливо для хворих на цукровий діабет. Рання зе-
лень руколи також має дезінфікувальну дію, зміц-
нює імунітет, забезпечує опірність вірусам. Зовсім 
недавно дослідили, що склад руколи корисний для 
нервової системи - впливає на передачу нервових 
імпульсів.

Руколу також вважають потужним природ-
ним афродизіаком. Мексиканці впевнені, що ця 
рослина здатна пробуджувати пристрасть. Дієто-
логи роблять поправку і рекомендують у такому 
випадку змішувати зелені листки руколи з медом і 
горіхами та додавати до цієї суміші чорний перець.

Серед протипоказань для вживання руколи 
- алергія, камені в нирках, хвороби печінки та 
автоімунні захворювання. Правильно готувати 
корисні страви, переважно салати, з руколою, не рі-
жучи, а рвучи її листки. Якщо різати її зелень ножем, 
на листі може одразу з’явитися іржа і більшість ко-
рисних властивостей будуть втрачені.

Захворювання щитовидної 
залози можуть ніяк себе не 
проявляти довгий час. Але 

є ряд симптомів, котрі можуть 
свідчити про проблеми зі 
щитовидкою. Не ігноруйте їх!

Мільйони людей у світі стражда-
ють захворюваннями щитовидної 
залози, навіть не підозрюючи про це. 
Екндокинологи назвали шість ознак, 
які повинні вас насторожити.

❶ Коливання ваги
Відчутні і незрозумілі скачки ваги 

можуть бути результатом гіпертире-
озу (надактивна робота щитовидної 
залози) або гіпотиреозу (недостатня 
активність щитовидної залози). При 
гіпертиреозі щитовидка виробляє 
надлишок гормону тироксину, який 
прискорює метаболізм організму, що 
призводить до втрати ваги. Навпаки, 
при гіпотиреозі відбувається уповіль-
нення метаболізму і, відповідно, збіль-
шення ваги.

❷Зміни в зовнішності
Випадання волосся, ламкість ніг-

тів, сухість, почервоніння, подразнен-
ня шкіри, набряки в суглобах, опухле 

обличчя або набряк біля основи шиї - 
ось ознаки, при яких пора бити на спо-
лох. Особливо якщо ви спостерігаєте у 
себе ще хоча б один симптом порушен-
ня роботи щитовидки.

❸ Погіршення 
емоційного стану

Гормони впливають не тільки на 
вашу зовнішність - вони також відігра-
ють велику роль у нашому загально-
му настрої і психічному благополуччі. 
Гіпертиреоз може викликати занепо-
коєння, нервозність і дратівливість, 
підвищену емоційність, тоді як при 
гіпотиреозі з’являються ознаки депре-
сії.

❹ Постійна втома, 
сонливість

Якщо ви почали втомлюватися 
без видимих причин, вас постійно хи-
лить на сон, це теж може свідчити про 

ендокринні збої. Є сенс здати кров на 
рівень ТТГ (тиреотропний гормон). Гі-
пертиреоз і гіпотиреоз також можуть 
викликати почуття втоми і м’язову 
слабкість.

❺ То в жар, то в холод
Гіпертиреоз може викликати під-

вищену чутливість до тепла і посиле-
не потовиділення. При цьому людині, 
яка страждає на гіпотиреоз, може бути 
складно зігрітися взагалі, а потовиді-
лення у неї, навпаки, знижене. Якщо 
вам або завжди жарко, або завжди хо-
лодно, але практично ніколи не буває 
комфортно, це привід звернутися до 
ендокринолога.

❻Порушення циклу
Проблеми зі щитовидною залозою 

можуть вплинути на менструальний 
цикл у жінок і фертильність. Гіпоти-
реоз може спровокувати дисфункцію 
яєчників і відсутність овуляції, ви-
кликати проблеми під час вагітності і 
навіть стати причиною розвитку ран-
нього клімаксу. А гіпертиреоз впливає 
на статевий потяг і знижує лібідо.

Якщо ви виявили у себе які-небудь з 
перерахованих ознак або симптомів, при-
йшов час перевірити щитовидну залозу.

То жарКо, То холодно
Шість ознак того, що вам потрібно 

перевірити щитовидку

Вітаміни, Що ростуть Під ногами
яка весняна зелень є найкориснішою

Кропива нормалізує ліпідний обмін, щавель поліпшує стан крові, 
а мокриця підвищує імунітет

Рукола сприяє 
зниженню цукру 

в крові
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На фото Миколи ШОТА: відомий тернопільський 
вокальний гурт «Пшеничне перевесло».

гніздечко
Сімейне

СТРУНИ СЕРЦЯ
Поезія - моя велична пані

Моя велична пані, серця мого,
яка підносить дух, дає життя...
Стоїть собі на чатах край порогу,
постукає й нема вже вороття.

Береш і пишеш швидко на папері,
вловити думку маєш завдання.
Сама вона відчинить собі двері,
літає так, круг тебе, навмання.

Звеличена, залюблена з роками,
яка підносить дух, дає снаги.
Живе собі безсмертна і віками,
зігріє там, де вічні лиш сніги.

Поезія,- моя велична пані,
дає нам сил, як туга, чи любов...
Думки летять, де роси світять ранні,
і день новий народжується знов.

Воріженьки життя 
не дають

Вже не знаю, що робиться в нас,
де ж ту правду шукати? Не знаю.
Де та відповідь, що я шукаю...
Коли миру наступить вже час.

Скільки люду загинуло? Жах.
Стільки діток уже всиротілих.
Хіба цього усі ми хотіли?
Віє холодом... крилечок змах.

Та чого ми чекаєм? На що?
І кому перемир"я потрібне?
Відливається сльозами дрібно...
Перемога потрібна... будь що.

Руки зв’язують нашим бійцям,
і команда: «Не можна стріляти».
Ворог лізе, вбиває проклятий,
ще й не видно війні тій кінця.

Що за правила? Нас же тут б’ють,
та не маємо права відбитись.
І у снах не могло це приснитись...
Воріженьки життя не дають.

 Не так все просто
Як дав Господь, примножити потрібно.
Куди зерно упало... Принагідно,
спита за все, і плату ще спитає,
подивиться, чи огріхів немає.

Не так все просто, нам усім дається,
що з користю в майбутнє переллється.
Усе життя, це праця і завдання,
щоденний труд з самісінького рання.

Щоб заспокоїти стражденну душу,
бо я завжди комусь, і щось, все мушу... 
Хоч важко так, в житті, із цим прожити,
талант іще потрібно... відробити.

 Втішиться серденько моє
Зсіріле небо, сонечка немає,
ця сивина на щось нове чекає.
Стара мережка вкрила небеса,
очікує пробудження краса.

Умиється з решіт сріблом-дощами,
зіпріємо і ми попід плащами.
Забілиться земля уся красою,
і втішиться серденько дуже моє.

Олександра КАРА.

Чарівна й світла українська пісня…
Де українець, там і пісня є.

Щаслива чи сумна, аж серце тисне,
Та сили й віри завжди додає...

Сокровенне

На тлі весняного неба 
збиралися незграбні 
хмарки, коли Віталіна, 

скрипнувши старою 
проіржавілою хвірткою, ступила 
на сільське кладовище. Міцно 
тримаючи в посинілих від 
холоду руках маленький букетик 
підсніжників, вона помітно 
поспішала, оминаючи один за 
одним ряди похмурих могил 
з дерев'яними, залізними і 
мармуровими хрестами. Нарешті 
зупинилася. З мармурової могили 
до неї усміхалася вродлива 
молода жінка. Здавалося, що 
навіть  на цій холодній плиті 
її очі були наповнені теплом, а 
усмішка випромінювала радість і 
ніжність. 

 - Привіт, матусю! – сказала Віталіна і 
нахилилася, щоб поцілувати жінку в кра-
сиве високе чоло. – Я так сумую без тебе! 
Я вже змирилася з тим, що тебе немає. Але 
мені так не вистачає твоєї усмішки. Як до-
бре, що ми можемо знову бути разом.

Тендітними руками Віталіна обняла 
мармурову плиту, притулилася до холод-
ного фото матері. Гіркі сльозинки одна за 
одною капали з її очей на білі підсніжники. 
Чомусь одразу пригадалося, як в дитинстві 
вона вилазила матері на коліна і та дов-
го-довго голубила її. Як давно це було!

Щасливе і безтурботне дитинство про-
майнуло, як короткий сон. Далеко в ми-
нулому залишилися дні, коли у неї були і 
мама, і тато, і багато красивих іграшок. А 
чи й було це?

Віталіна більше пам'ятає, як вони з 
мамою жили тільки удвох, ледве зводячи 
кінці з кінцями. Мати важко працювала, 
щоб у дівчинки було все необхідне, як в ін-
ших дітей. А батько кудись непомітно зник 
з їх життя. Віталіна часто допитувалася у 
мами, де їх татко, але у відповідь та лише 
лагідно пригортала її. Тоді вона ще дуже 
мало розуміла всі примхи життя. Але коли 
підросла, то збагнула його у всій складнос-
ті та непередбачуваності.

Вони жили удвох в холодному шкіль-
ному гуртожитку. Мама працювала вчи-
телем зарубіжної літератури. До роботи 
ставилася сумлінно, тому і в школі, і в селі 
її любили і поважали всі, окрім колишньої 
свекрухи. Та ніколи не могла простити 
того, що сирота «зламала» життя її поваж-
ному і заможному синові. Вона не визнава-
ла ні невістки, ні внучки. Мати ж Віталіни 
на всі знущання відповідала їй щирою 
любов'ю. І, незважаючи на те, що у колиш-
нього чоловіка були сестри, доглядала по-
тім смертельно хвору свекруху саме вона. 
Скільки потрібно було витримки і терпін-
ня, але Віталіна не пам'ятає, щоб її добра 
мати коли-небудь на щось чи на когось 
скаржилася.

Після смерті бабусі дідусь, який підтри-
мував невістку, забрав Віталіну і її маму 
до себе. Матеріальне життя їх трохи на-
ладилося, бо тепер у всьому їм допомагав 
дідусь. Він любив внучку і невістку, а сина 
докоряв за те, що зруйнував своє щастя 
своїми ж руками. Але дороги назад не було. 
У Віталія була нова дружина і двійко дітей.

Лише зрідка він навідувався до батька, 
і там зустрічався із своєю першою дружи-
ною і донькою. Ці зустрічі були нечастими, 
але Віталіна пригадує, як в такі хвилини 
мама ніби оживала, її обличчя світилося 
від щастя. Але батько не помічав цього або 
не хотів помічати, він швидко збирався і 
їхав назад. А мати знову ставала такою, як і 
раніше, сумною і замисленою. Віталіна ро-
зуміла, що мати і досі кохає її батька. Коли 
вона намагалася поговорити з нею про це, 
то мати завжди відповідала:

- Віталіно, ти – моє найбільше щастя і 
мені більш нікого не треба.

А їй так хотілося, щоб мама була щасли-
вою, щоб вона любила і її любили також. 
Мама була чарівною жінкою, багато чоло-
віків хотіли пов'язати своє життя з нею, 
але вона всім відмовляла, залишаючись 
вірною своєму першому і єдиному кохан-
ню. А всю свою нерозтрачену любов відда-
вала донечці.

Минали дні за днями, складалися у 
роки. Непомітно маленька Вітуся, як її 
часто називала мама, стала вродливою 
юнкою. Не зогледілася, як промайнуло 
дев'ять років навчання у школі, і скоро від-
будеться перший у її житті бал.

 - Мамо, а можна я запрошу на свій ви-

пускний тата? – несміливо запитала Віта-
ліна у матері. Вона завжди боялася зроби-
ти їй боляче необережною згадкою про 
батька.

- Звичайно, донечко, я нічого не маю 
проти, - лагідно відповіла мама, а спосте-
режлива Віталіна помітила, як у її очах за-
горілися вогники радості. Вона так давно 
не бачила чоловіка. І вже уявляла собі, як 
вийде із дверей школи з гордо піднятою 
головою під руку з донькою-красунею.

Але той день, коли мама і тато мали 
бути разом на її першому святі, так і не на-
став у житті Віталіни. Напередодні випус-
кного вечора мати пішла до школи, щоб 
перевірити, як іде підготовка до свята. А 
додому її привезли вже мертвою. Очевидці 
розповіли, що раптом мамі Віталіни стало 
недобре, вона втратила свідомість, а по-
тім… велике і любляче материнське серце 
перестало битися.

Похорон минув як у сні. Перед облич-
чям Віталіни пливли, мов у тумані, запла-
кані однокласники в урочистих нарядах, 
перетягнених чорними стрічками, знайо-
ма і водночас чужа постать батька, котрий 
побачився з нею вже біля материної тру-
ни, натруджені мозолисті руки дідуся, що 
тулили її до себе і дрібно-дрібно тремтіли. 
І нарешті мама, яка, здавалося, заснула і 
крізь сон лагідно усміхається злегка від-
критими устами. І ще Віталіна запам’ятала 
холодні руки, які маленьким горбиком ле-
жали на грудях. Червоні, білі, рожеві, оран-
жеві квіти встеляли труну. І, напевно, у 
всьому світі не було людини, яка б до кінця 
могла зрозуміти те, що в той час творилося 
в душі бідної дівчини.

Не знаю, чи є така вага, на якій можна 
було б зважити її горе, чи є такі мірки, яки-
ми можна було б виміряти кількість проли-
тих нею сліз, і де знайти пояснення тому, що 
допомогло дівчині не зламатися, а зібрати в 
кулак усю силу волі і жити далі.

Матері не стало, батько повернувся до 
своєї сім'ї, дідусь зробився замкнутим і ще 
більш мовчазним. Де шукати підтримки і 
допомоги? Залишалася надія тільки на Бога. 
Адже Він завжди заступається за вдів і сиріт.

З Божою допомогою Віталіна закінчи-
ла школу, вступила до педагогічного уні-
верситету і, як і мама, обрала філологічний 
факультет. Бог подбав про те, щоб вона не 
була одинокою і послав їй чудового чоло-
віка. Тепер вони удвох тішаться своїм ма-
леньким дивом – донечкою Олею. Правда, 
шкода, що дідусь уже не зміг побачити її, 
бо, проживши майже дев'ять десятків літ, 
невдовзі після весілля Віталіни перейшов 
ту межу, з-за якої ніхто не повертається…

Вітер гнав по небу кудлаті хмарки, а 
Віталіна стояла, обіймаючи холодну плиту 
пам’ятника. Віддаючись болючим спога-
дам, вона втратила відлік часу.

- Ось де ти, рідна, - Олексій погладив її 
волосся і пригорнув до себе. – А я вже хви-
лювався, де ти поділася.

В обіймах коханого чоловіка їй одразу 
стало добре і затишно. Вона ще раз при-
горнулася до маминого обличчя на холод-
ному мармурі, злегка змахнула непрошену 
сльозу:

- До побачення, матусю! Я ще прийду 
до тебе. Я так тебе люблю!

У склянці з прозорою водою гойдалися 
від вітру прозорі підсніжники, а цвинтар-
ною стежкою, ніжно притулившись одне 
до одного, ішли двоє. Їм услід із мармуро-
вої плити усміхалася вродлива жінка, ім'я 
якій – Мати.

Оксана ГУДЗЬ.

Білили хату…

Тільки весна розтеплилась, починалась по-
білка кімнат. Приходила на поміч сусідка, 
розводили вапно у відрі, додавали синь-

ки, брали щітки і... починалась робота. Білили сті-
ни, стелю,  вправно торкаючи щіткою, замочуючи 
її краї у вапно. Наче дві художниці, мольбертами 
яких були стіни. Мама робила делікатно, легко. 
Така і в житті була - лагідна, ніжна, мила. Нікого не 
зобидила навіть словом. 

Моя лагідна мама… Я тишком підглядала за 
ними, десь присівши в куточку з фломастерами і 
клаптиком паперу. Хата ставала свіжою і світлою, 
підсинена синявою. З цікавістю слухала їхні розпо-
віді про дівування, про любов. 

Сусідка була говірка, весела. Перше кохання не 
вдалось - він був з багатої сім'ї, а вона бідна, росла 
без тата. От і батьки його не дали дозволу. А друга 
любов була непрошена, неждана, ще й забороне-
на, бо був одруженим. Та так якось пішло-поїхало. 
Спочатку сторонилась його залицянням, а потім 

закохалась і... світ пішов обертом. А потім він тра-
гічно загинув. І все. Так і не вийшла заміж, всіх при-
рівнювала до нього - високого, розумного, статеч-
ного, при посаді. А решта  було не те, а всі були не ті. 

Ох, і гарно ж вона розповідала про цю велику 
і спопеляючу любов, яка стала роковою в долі. 
Без злоби, без скарги, лише з вдячністю, лише з 
приязню. Вже й сусідки давно нема - відійшла у 
засвіти. Вже й кімнат не білять люди, бо провели 
в селі газ, не треба вимітати сажі, зробили євроре-
монти... Інші часи настали - комфортніші, легші. Та 
щось таки було особливе і в тих веснах забілених, і 
в тих хатах, що так пахли після побілки вапном! А 

чого варті одні розмови, коли жінка жінці довіряє 
сокровенне...

 

Рідне село

Чим ближче до літа, тим більше мене тягне 
у село. Хочеться бачити пейзажі рідних 
місцин. Хочеться поговорити з ясенами, 

зі старою яблунею, яка, доживаючи віку, втомлено 
скаже: ,,Відродила я вже своє. Віджила." Замилува-
тись юними вишеньками, які так схожі на дівча-
ток-старшокласниць, які щойно-щойно почина-
ють дівування. Там, у тих сільських краях, вітри 

прозоріші, там дихається легше, там утверджуєш-
ся у кроках, адже ступаєш дорогами предків!

 Ще зиму перезимовую у місті, ще весну тро-
шки можу, а потім душа диким звіром рветься у 
поля, у село, де просторо очам і легеням, де стру-
шуєш з себе пилюку міських бруківок, гул і гам 
транспорту, сум'яття перехожих трудоднів. Хо-
четься притулитися до рипучих дверей ґанку, бо-
соніж пройтися подвір'ям, підлити вже, мабуть, 
столітні кущі півонії під хатою... В цій тишині про-
їде десь-колись віз чи два, пробіжать замурзані 
дітлахи, загавкає чиясь собака... Зелено, хороше. І 
ще цвинтар люблю. Там тихо, там стільки історії, 
там стільки голосного мовчання! Усопші родичі у 
плитах граніту наче хочуть чогось нас навчити - 
може, що ми не вічні?

Ех, добре у селі! Ех, хороше!
Заквітчані будинки, щедрі грядки картоплі 

та городини, буйні трави мішанки, запашні сіна, 
копиці соломи, пасовища, стежки, ставчина... Все 
таке своє, таке близьке! Освячується людина у тій 
неземній красі, відроджується до життя, зціляєть-
ся лиш самою присутністю у своєму праотчому 
краї, у рідному селі. 

   

Серветка у 
тролейбусі

Весна, як і годиться, починається холодами. 
Хочеться скоріше або в кафе зайти зігрі-
тися, або в магазин якийсь, куди завгодно, 

лиш би не змерзнути. Я сіла в тролейбус, мала деякі 
справи в центрі. Сонні пасажири елегантного віку 
злегка дрімали під шурхіт коліс і гул машин.

Кондукторка, як то часто буває, побачила зна-
йому і підійшла привітатись. Говорили про погоду, 
онуків... І тут співрозмовниця зауважує: «Ти що сер-
ветки вишиваєш для тролейбуса?» «Та де там, купи-
ла на секонді за дві гривні, і вчепила біля вікна для 
краси», - відповіла кондукторка.

Ось в чому Жінка! Ось де її суть! У красі, в тво-
ренні затишку, де би вона не була - чи то офіс, чи 
тролейбус, чи окопи... Жінка - це вогнище, що зігрі-
ває. Ще від печерних часів і аж до тепер - вона тво-
рить красу. Бо жінка і є краса, - та, що проростає з 
серця і квітне вишивкою на вікні міського похилого 
віку тролейбуса.

Неля ДРИБОТІЙ.

Напередодні першого 
квітня згадався один 
цікавий і смішний 

випадок, який трапився зі 
мною. Однак найголовнішим 
у ньому все-таки виявилася 
людяність і небайдужість 
чужих мені людей. 

27 червня минулого року я по-
верталася з Києва, де лікувала ар-
троз колінного суглоба, а ще мама 
знаходилася на лікуванні в Олек-
сандрівській лікарні. Здала в касу 
мамин квиток, бо лікарі вирішили 
продовжити її лікування, а сама по-
спішила на поїзд додому. 

Зайшла у вагон, знайшла своє 
місце . Зі мною в купе виявилася гар-
на компанія: дві сестри, одна з них із 
дочкою, їхали відпочивати у Карпа-
ти. Жінки радо частували мене до-
машніми стравами, почувши, що по-
вертаюся з лікарні і на обід мала те, 
що нашвидкоруч купила на вокзалі. 

Весело гомоніли, навіть незчулися, 
як доїхали до Житомира. І тут у купе 
заглянула провідниця і підійшла до 
мене: «А ви знаєте, що ви – «заєць»?»

Я була в шоці... 
- Та я ж дала вам квиток, - відпо-

відаю. - Номер поїзда, вагон, місце - 
все співпадає! 

- А на дату ви дивилися? Ваш 
квиток на завтра - 28 червня. І що 
ж мені тепер з вами робити? Але це 
моя вина, не догледіла, - бідкалася 
провідниця. - До Хмельницького на 
ваше місце є пасажирка… 

Дівчина, місце якої я зайняла, по-
чувши мою історію, розсміялася. Бо 
насправді не планувала їхати  поїздом, 
та втратила останній автобус, пере-
плуталавши годину відправлення. 

- Ну, значить ми друзі по не-
щастю. Мені їхати недовго, якось по-
містимось… 

З Хмельницького до Тернополя 
на моє місце не було нікого, то ж я 
спокійно відпочивала на своїй верх-
ній полиці. А в Тернополі зайшла мо-
лода жінка, яка їхала в Калуш. Вона 
послухала про мою пригоду і сказа-

ла, щоб я залишалася відпочивати. 
А вона посидить з дівчиною Аллою 
внизу. Та коли добре звечоріло, ми 
помінялися місцями. Мені до Чорт-
кова вже близько, а їй ще треба було 
довго їхати. 

Я сиділа і думала: як же так тра-
пилося, що я придбала квиток на 
28 червня? І тоді згадала, що була 
проблема з квитками: День Консти-
туції, вихідні... Племінниця Оксана 
знайшла квитки і зателефонувала, 
замовила. А від радості я й упустила, 
що то на 28 число. 

Нарешті, станція «Чортків». Я 
щиро подякувала своїм товаришкам 
по купе, провідниці і щаслива повер-
нулася додому. Виявляється, що і з 
квитком можна бути «зайцем»! 

А чоловік мій досі сміється, що 
таке могло трапитися тільки зі 
мною. 

Віра СИРОТА-ЯБЛОНЬ.

Життєва історія

Напередодні 1 квітня

Образки

Підсніжники
для мами

«Знаєте, що ви – 
«заєць»?»

І все-таки – весна…
Сьогодні зустріла давню приятельку. Почали 

розпитувати одна одну про життя, роботу, 
рідних, друзів. Але поміж тим розмова вперто 

поверталася до того, що робиться в Україні, до вій-
ни, скажено високих цін, як платити за комуналку, 
чим посіяти, посадити, у що одягнутися, взутися… 
Взагалі, як далі жити. У приятельки – дві вищі осві-
ти, але диплом економіста Тетяна заховала подалі 
і торгує у магазині. Я теж закінчила університет, 
але займаюся власним садово-городнім «бізнесом» 
на присадибній ділянці, тобто саджу для сім’ї карто-
плю, моркву, бурячок, зайве – продаємо за копійки 
на ринку. Бо в Україні дорожчає, здається, все, 
крім сільської продукції. Ще тримаємо дві корови, 
молоко від яких заготівельники теж береть за 
невисокою ціною. Зате в магазинах потім те молоко 
коштує втридорога. 

А тут – ще й війна. Нікому не потрібна, затяжна. Ледь не щодня 
гинуть, калічаться чиїсь сини, чоловіки, батьки… І битви за мі-
льярдні статки олігархів. А простий народ і далі нікому не потрібен. 

Ось така вийшла зустріч і розмова. Попрощалися. Приятель-
ка, якій пророчили в університеті успішне і багате майбутнє, бо 
ж – розумниця, поспішила за касу у «Сільпо». Я – на ринок за 
насінням, вартість якого не знати, чи повернеться з вирощено-
го урожаю. Під ногами – на міських вулицях – яма на ямі, тож 
варто пильно дивитися під ноги, що я і роблю.

 І раптом: «Пані, купіть букетик…» Бабуся, біла, як кульбабка. У 
руках – підсніжники. Зважаючи на свій роздратований настрій, 
вже хочу кинути в’їдливі слова. Про те, що підсніжники занесені 
у Червону книгу і зривати їх не можна. Та натомість чомусь про-
тягую бабусі кілька гривень. І вже квіти, які пахнуть лісом, і які 
щовесни вкривають усі галявини, хоч їх і зривають наперекір 
встановленій кимось ще за Союзу забороні, у моїх руках.

 Ніжно торкаюся білих кришталевих голівок. А з неба, хоч і 
крізь морозну прохолоду, сонце кидає на землю степлілі проме-
ні. Весна... Будемо і садити, і сіяти. Було б тільки мирне небо над 
головою. Все інше – можна пережити. 

Люба СВІДЕРСЬКА. 
Тернопільський район.

Про те, що болить
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Перемогу в гонці відсвяткував 
Артем Прима. Богдан Цимбал 
став другим. А Артем Тищенко 

та Тарас Лесюк на фінішній прямій 
розіграли бронзу. Виграв цю боротьбу 
Тищенко.

   Суперспринт, жінки. Найкраще за інших ко-
ротку дистанцію пройшла тернополянка Анаста-
сія Меркушина, яка на шість секунд випередила 
Віту Семеренко. Олена Городна стала третьою.

   Спринт 10 км, чоловіки. Виграв гонку Та-
рас Лесюк, який пішов на два штрафних кола на 
стрільбі лежачи, але точно відпрацював стійку. 
Руслан Ткаленко на стрільбі стоячи не закрив 
відразу три мішені, але при цьому програв пере-
можцю всього 11 секунд. Третім став Денис На-
сик, який пройшов два вогневі рубежі із трьома 
колами штрафу.

   Спринт 7.5 км, жінки.  Найкращою серед 24 
біатлоністок стала Віта Семеренко. Вона пройшла 
обидва вогневих рубежі без хиб і випередила на 
фініші Анастасію Меркушину. Третє місце за Оле-
ною Підгрушною, яка, так само, як і Меркушина, 
схибила двічі на "стійці".

   Мас-старт 15 км, чоловіки. Тернополянин 
Дмитро Підручний здобув перемогу. Другим при-

йшов Руслан Ткаленко. Трійку замкнув Андрій 
Доценко.

   Мас-старт 12.5 км, жінки. Тернополянка 
Анастасія Меркушина здобула золоту нагороду. 
Срібло отримала Юлія Джима. Трійку замкнула 
Христина Дмитренко

   Змішана естафета. Чемпіонами України ста-
ла команда Чернігівської області. Сестри Валерія 
і Христина Дмитренко, Артем Тищенко та Руслан 
Ткаленко пройшли гонку дуже рівно і прогнозо-
вано здобули перемогу. Срібні медалі завоювали 
біатлоністи з Сумської області в складі сестер 
Віти і Валі Семеренко, Романа Боровика та Дениса 
Насика. Тернопільська команда з Дмитром Під-
ручним у складі стала четвертою, але програла 
призерам дуже багато.

Головний тренер 
нашої команди 
Андрій Шевченко 

вирішив розпочати матч 
незвичною тактичною 
схемою з 5 захисниками. 
Такий задум допоміг 
оборонцям стримувати 
швидкі атаки Франції, 
але на 19-й хвилині 
Антуан Грізманн виборов 
м'яч в Олександра 
Зінченка і з-за меж штрафного майданчика пробив 
під ліву стійку. Голкіпер Георгій Бущан не зумів 
дотягнутись до "круглого".

Збірна України зуміла відповісти на пропущений гол вже на початку 
другого тайму. Олександр Караваєв ефектно підхопив м'яч біля штраф-
ного майданчика Франції і віддав точну передачу на Сергія Сидорчука. 
Хавбек сміливо пробив по воротах Уго Льоріса, але м'яч потрапив у 
захисника Преснеля Кімпембе і зрикошетив  у ворота французів - 1:1.

Уже після гри стало відомо, що цей визначальний для українців 
гол УЄФА все ж записав на Сергія Сидорчука. Для 29-річного півза-
хисника він став третім у 33 матчах за збірну України.

У 2-му турі відбіркового турніру чемпіонату світу-2022 збірна 
України у Києві грала з Фінляндією. Матч відбувся у столиці на НСК 
"Олімпійський" за порожніх трибун.

Тривалий час українці не могли зламати оборону збірної Фінлян-
дії, яка відповідала небезпечними контратаками. Тоді тренер збірної 
України вдався до замін, одна з яких у підсумку спрацювала.

На 80-й хвилині українців вивів вперед Жуніор Мораес, який з 
близької відстані переправив м'яч у сітку після передачі з правого 
флангу від Олександра Караваєва.

На 89-й хвилині фіни отримали право на пенальті, коли суперника 
у власному штрафному майданчику збив Віталій Миколенко, який 
отримав червону картку.

Одинадцятиметровий реалізував Теему Пуккі.
Отже, друга гра нашої дружини також завершилася з рахунком 

1:1. Але, на відміну від матчу з Францією, цю нічию можна записати 
швидше у пасив, ніж в актив, команди Шевченка.   Після двох турів 
українська збірна набрала 2 очка та займає в турнірній таблиці третє 
місце. За додатковими показниками українців випереджають фіни, у 
яких також 2 пункти. Лідирує із 4 балами Франція. У Боснії і Герцего-
вини 1 очко та матч у запасі. Казахстан не набрав жодного пункту та 
розташувався на останній позиції.

У кваліфікації ЧС-2022 збірна України грає в одній групі з Францією, 
Фінляндією, Боснією і Герцеговиною, а також Казахстаном. Перемо-
жець групи напряму вийде до фінальної частини турніру, а команда, 
яка фінішує другою – зіграє у стикових матчах.

Наступний матч збірна України зіграє 31 березня у Києві про-
ти Казахстану.

За домовленістю сто-
рін, матч 18-го туру 
між тернопільською 

«Нивою» та «Волинню» 
пройшов у Луцьку. Тому 
команда з Тернополя, 
будучи номінальним 
господарем поєдинку, 
провела цю зустріч у 
гостях. Цікаво, що в матчі 
першого кола Першої ліги 
команди зіграли резуль-
тативно – 2:2, а значить і 
від нової очної битви вбо-
лівальники обох клубів 
чекали безкомпромісного 
і видовищного матчу.

«Нива» відновила чемпіонат 
матчем проти «Альянсу», в яко-
му підопічні Ігоря Білана за всі-

ма статтями поступилися своє-
му супернику з рахунком 0:4. 
Тернопільська команда займає 
місце в нижній частині турнір-
ної таблиці і відчуває явний де-
фіцит очок. 

Перший небезпечний мо-
мент у матчі виник на 9-й хви-
лині: після тривалої атаки во-
линян, їх нападник головою з 
близької відстані розстріляв 
ворота Єрмолова – 0:1.

«Нива» ніяк не могла при-
йти до тями після пропущеного 
голу, у команди майже нічого не 
виходило в атаці. Натомість, на-
прикінці першої половини зу-
стрічі лучанам вдалося забити 
вдруге – 0:2. 

З перших хвилин другого 
тайму футболісти «Ниви» по-

бігли відіграватися, але не раз 
пропускали гострі контрвипа-
ди суперників. Зрештою, у дру-
гому таймі вболівальники так і 
не побачили голів.

Після цього матчу «Волинь» 
набрала 30 очок і тепер займає 
п’яте місце в турнірній таблиці 
Першої ліги. «Нива» знаходить-
ся на 12-у місці, в активі коман-
ди, як і раніше, 18 очок.

Визначено дату, час та місце 
проведення поєдинку 19 туру 
чемпіонату Першої ліги між 
футбольним клубом «Нива» 
Тернопіль та краматорським 
«Авангардом». Матч відбудеть-
ся у середу, 31 березня, на ста-
діоні «Авангард» у Краматор-
ську. Початок зустрічі о 15:00.

У перший день естафети, яка розпо-
чалася перед Іграми у Токіо, згаснув 
Олімпійський вогонь. Це сталося че-

рез несправність пальника. Інцидент потра-
пив на відео, опубліковане на YouTube-каналі 
Міжнародного олімпійського комітету.

конфуз трапився на території префектури 
Фукусіма. Організатори підпалили факел від 
резервної лампадки, після чого забіг продов-
жився.

Естафета олімпійського вогню почала-
ся на території футбольного тренувального 
центру J-Village, який знаходиться у Фукусімі. 
Вона триватиме 121 день і пройде через 859 
муніципалітетів у всіх 47 префектурах Японії. 
У забігу візьмуть участь близько 10 тис. осіб.

Олімпіада в Токіо мала пройти з 24 липня 
до 9 серпня 2020 року, але через пандемію 
змагання були перенесені на рік і відбудуться 
з 23 липня до 8 серпня 2021 року.

Тим часом, визначилися всі 16 футболь-
них збірних, які виступлять на Олімпіаді-2020

Останніми путівку на Ігри розігрували 
країни Північної та Центральної Америки та 
країни Карибського басейну. Збірна Гонду-
расу обіграла збірну США з рахунком 2:1. А 

мексиканці виявилися сильнішими за Канаду 
– рахунок 2:0.

Таким чином на Олімпіаді-2020 висту-
плять: Японія, Франція, Німеччина, Румунія, 
Іспанія, Нова Зеландія, Єгипет, Кот-д'Івуар, 
ПАР, Австралія, Саудівська Аравія, Південна 
Корея, Аргентина, Бразилія, Гондурас та Мек-
сика.

До речі,  на Олімпійських іграх виступа-
ють збірні з гравців до 23 років, а також ще 
три гравці без вікових обмежень. Національні 
збірні своїх країн у повному складі виступити 
не можуть. Жеребкування футбольного тур-
ніру Олімпіади 2020 відбудеться 21 квітня в 
штаб-квартирі ФІФА.

У ніч проти неділі у Гібралтарі 
на арені Europa Point Sports 
Complex відбувся вечір про-

фесійного боксу, головною подією 
якого став реванш "тимчасового" 
чемпіона світу WBC (Всесвітньої 
боксерської ради) у надважкій вазі 
Олександра Повєткіна та Ділліана 
Вайта.

Британець нокаутував росіяни-
на у четвертому раунді та відібрав у 
нього пояс.

Таким чином, Вайт взяв реванш 
у Повєткіна за поразку у серпні 2020 
року, коли програв росіянину нокау-
том у п'ятому раунді.

* * * * *

Олександр Зінченко став 
наймолодшим капітаном 
збірної України з футболу 

в офіційних матчах. З капітанською 
пов'язкою він вивів команду на стар-
товий матч кваліфікації чемпіонату 
світу, в якому наша команда зіграла 
внічию з Францією – 1:1.

У віці 24 роки 99 днів, футболіст 
англійського "Манчестер Сіті" став 

наймолодшим капітаном збірної в 
офіційних матчах. Попереднє досяг-
нення належало Євгену Коноплянці, 
який в листопаді 2015 року вийшов 
у статусі капітана на гру проти Сло-
венії у відбірковому турнірі чемпіо-
нату Європи у віці 26 років 46 днів.

* * * * *

Українка Еліна Світоліна пе-
ремогла першу ракетку Росії 
Катерину Александрову, яка 

займає у світовому рейтингу 34-те 
місце, з рахунком 7:6 (7:1), 6:4.

На рахунку Світоліної 1 ейс, 4 з 9 
реалізованих брейк-поїнтів та 3 по-
двійні помилки.

 Суперспринт, чоловіки. В рамках чемпіонату України у Буковелі відбувся фінал 
суперспринту у чоловіків, що проходив у форматі мас-старту, але з можливістю 

використання по одному додатковому патрону на кожному з рубежів.

БіаТЛоН: чемпіонат УкраїниРізНі РезУльТаТи при 
однаковому рахунку

у першому турі кваліфікаційного раунду 
Чс-2022 збірна україни зіграла внічию з Францією.

Невдалий весняний старт «Ниви»

 ігри у Токіо: недобрий знак?споРТаРЕНа
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На Тернопільщині 
оголосили нере-
стову заборону на 

вилов риби. Уже з 1 квітня 
і до 10 червня включно усі 
рибогосподарські водні 
об’єкти області, які зна-
ходяться у зоні контролю 
Управління Державного 
агентства рибного госпо-
дарства у Тернопільській 
області, включаючи водо-
йми в межах територій та 
об’єктів природо-заповід-
ного фонду та водойми, 
які побудовані на руслах 
річок, на період нересту 
оголошуються нерестови-
щами. Виняток – водойми, 
надані в оренду суб’єктам 
господарювання, що здій-
снюють свою діяльність 
на умовах аквакультури. 

Однією поплавковою або 
донною вудкою з одним гач-
ком і спінінгом з берега доз-
воляється рибалити у місцях, 
спеціально визначених для  
аматорського вилову риби. А 
саме:

р. Дністер, Нпп 
«Дністровський 

каньйон»:
у межах населених пунктів 

Чортківського району, за 
винятком лівого берега с. 

Городок (заборона вилову).
р. серет:

• 500 метрів від мосту біля с. 
Вертелка (заборона вилову) 
до мосту в с. Чернихів Терно-
пільського району по обидві 
сторони річки.

• Від пішохідного мосту біля 
Залозецького спиртозаводу 
до автомобільного мосту в 
смт. Залізці.

• Івачівська водойма – по ліво-
му березі від малого підпри-
ємства ШБ-1 в с. Малашівці 
до греблі в с. Горішній Івачів 
Тернопільського району.

• 800 метрів від дамби Івачів-
ської водойми (заборона ви-
лову) до мосту між селами 
Великий Глибочок – Плотича 
Тернопільського району.

• Від трибун водної арени ве-
слувального каналу по ліво-
му березі вгору проти течії на 
ділянці 450 метрів.

• Від останнього домогоспо-
дарства с. Пронятин Терно-
пільського району 300 метрів 
вверх проти течії по правому 
березі.

• На ділянці по лівому березі 
водойми м. Тернопіль (Терно-
пільський міський став) від 
кута водойми в районі с. Біла 
Тернопільського району 200 
метрова ділянка до території 
водозабору «Тернопільводо-
каналу».

• Водойма м. Тернопіль (Терно-
пільський міський став) - від 
бази КДЮСШ з водних видів 
спорту до пристані катера (не 
включаючи придаткову си-
стему «Чайка»).

• На ділянці по правому березі 
водойми м. Тернопіль (Терно-
пільський міський став) - від 
пристані катера на дальньо-
му пляжі до пристані коопе-
ративу «Ветеран».

• Від дамби водойми м. Терно-
піль (Тернопільського місь-
кого ставу) до мосту біля с. 
Петриків Тернопільського 
району за виключенням при-
даткової системи водойм у 
парку «Топільче».

• В адміністративних межах с. 
Велика Лука Тернопільського 
району.

• В адміністративних межах 
населеного пункту смт. Мику-
линці  та до шляхового мосту 
в с. Налужжя Тернопільського 
району.

• На ділянці від шляхового мос-
ту в с. Долина до шляхового 
мосту в с. Буданів Тернопіль-
ського району.

• Водойма с. Конопківка Терно-
пільського району.

в адміністративних 
межах м. Чортків 

за винятком:
• 500 метрів вверх проти течії 

від ГЕС у м. Чортків;
• 50 метрів вверх проти течії 

від автомобільного мосту по 
вул. Білецька;

• 100 метрів вниз за течією від 
автомобільного мосту по вул. 
Шопена Бічна.

• Від останнього домогоспо-
дарства м. Чортків до авто-
мобільного мосту в с. Угринь 
Чортківського району.

• В межах бази відпочинку «Ро-
синка» Чортківського району.

• Від бази відпочинку «Коли-
ба» вниз по течії на відрізку 
600 м.

р. горинь:
• від гідроспоруди «Дамба» в с. 

Борсуки до мосту біля РМЗ, 
що в м. Ланівці Кременецько-
го району.

р. іква:
• від початку с. Борщівка, до 

мосту (гідроспоруди) с. Кули-
ків Кременецького району.

р. вілія:
• від автомосту с. Новостав 

Кременецького району вниз 
по течії на відрізку 1500 м.

р. стрипа:
• у межах населених пунктів 

м. Зборів, с. Футори, с. Кали-
нівка, с. Красне та с. Погрібці 
Тернопільського району.

• у межах населених пунктів 
Тернопільського та Чортків-
ського районів.

р. Золота Липа:
• у межах населених пунктів 

Тернопільського та Чортків-
ського районів.

р. Збруч:
• у межах населених пунктів 

Тернопільської області.
р. гнізна:

• від шляхового мосту в с. Кро-
вінка до впадання р. Гнізна в 
р. Серет. Тернопільського ра-
йону.

р. циганка:
• від рятувальної станції вниз 

за течією по правому березі 
до греблі та від греблі вверх 
проти течії по лівому березі 
на відрізку 700 м. (включно 
з греблею) в с. Мушкатівка 
Чортківського району.

Бережанське 
«Любительське» озеро:

• від гідроспоруди по правому 
березі водойми.

водойма с. Кашталівка 
Бережанської Ро уТМР:

•  по правому березі від с. Гайок 
Тернопільського району до 
випускної гідроспоруди.

підгаєцький 
міський став:

• по лівому березі водойми.
водойма «Королівський 

міст», (Кременецька 
Ро уТМР) с. сапанів 

Кременецького району:
• по правому березі водойми.

Збаразька міська 
водойма:

• акваторія від дамби ( по вул. 
Данила Галицького) 550 ме-
трів по лівому березі та 1000 
метрів по правому березі во-
дойми.

водойма с. «Базаринці» 
Тернопільського району:
• від дамби 2000 метрів по пра-

вому березі.
водойма (нижній став), 

м. Ланівці:
• по периметру водойми. 

водойма в 
адміністративних межах 

м. Ланівці - с. гриньки 
(верхній став):

• ділянка по гідроспоруді «Дам-
ба» та протяжністю 300 м. по 
обидва боки.

водойма с. гриньки 
(нижній став, біля 

каплички):
• по гідроспоруді «Дамба». 

водойма с. оришківці 
Кременецького району:

• по гідроспоруді «Дамба». 
водойма с. ст. вишнівець 

Кременецького району:
• по периметру водойми, за ви-

нятком ділянки від місця впа-
дання р. Горинь по правому 
і лівому березі протяжністю 
400 м.
водойма с. Загороддя 

Тернопільського району:
• по гідроспоруді «Дамба» та 

протяжністю 70 м. по право-
му березі вверх проти течії р. 
Горинь.

водойма с. озерна 
Тернопільського району:
• по гідроспоруді «Дамба» та 

500 м. вверх проти течії по 
правому березі.

водойма с. Козівка 
Тернопільського  району:
• по гідроспоруді «Дамба» та по 

правому і лівому берегах 200 
м. від дамби згідно розміток 
та від останнього домогоспо-
дарства с. Козівка по правому 
березі водойми 750 м. (забо-
рона вилову) – на відрізку100 
м, згідно розміток.

водойма смт. Микулинці 
Тернопільського району:
• по периметру водойми.

водойма с. Кам’янка 
Тернопільського району:
• по гідроспоруді «Дамба» і від 

дамби протяжністю 100 м. в 
обидві сторони.
водойма с. Романівка 

Тернопільського району:
• по гідроспоруді «Дамба» та  

по лівому березі протяжністю 
300 м., по правому березі про-
тяжністю 200 м.

водойма м. Чортків:
• по гідроспоруді «Дамба». 

водойма «Біля 
інкубатора»  

м. Монастириська:
• по лівому березі.

водойма 
«підволочиська»:

• по периметру водойми.
водойма «Збручанська» 
Тернопільського району:
• по правому березі від мосту в 

с. Пеньківці до греблі с. Воч-
ківці Хмельницької області та 
лівому березі від с. Пеньківці 
до с. Просівці.

Навіть у нерест тернопільські рибалки зможуть 
практикуватися. але не скрізь…

Наш Деньnday.te.uaКльово

* * * * 
- У вас підвищений тиск, – говоpить 

лікар пацієнтові-pибалці.
– Це наслідки pиболовлі …
– Риболовля ж наче навпаки — за-

спокоює!
– Згоден з вами, лікарю. Але я ловлю 

pибу в нерест і в забороненому місці …
* * * * 

Сидить чоловік на березі озера й 
рибу ловить. Підходить до нього ін-
ший, з місцевого села, і каже:

-Чоловіче, а що ти робиш?

– Рибу ловлю.
– І як довго?
– Та вже п’ятий рік сюди приїжджаю.
– Так тут же риби ніколи не було.
– Так, після третього року і в мене 

почали з’являтися деякі сумніви.
* * * * 

Один рибалка ділиться досвідом з 
іншим, як позбутися комарів під час 
риболовлі:

– Гарненько натріться добрим ви-
ном і потім посипте себе дрібним піс-
ком. Комарі сядуть, нап’ються вина і 

почнуть кидати камені  один в одного.
* * * * 

Що у вас, сусіде, вчора за скандал 
був?

– Розумієш, знову на вихідні така 
мерзенна погода видалася, що на ри-
боловлю сенсу їхати не було. А дружи-
на акваріум з рибками недавно купи-
ла. Ось і порибалив трохи. Але ж я їх 
відразу відпускав!

* * * * 
Чоловік – це істота, здатна три годи-

ни підряд чекати на клювання риби, 

і не здатна 15 хвилин зачекати, поки 
дружина одягнеться.

* * * * 
Одна подруга розповідає іншій:
— Ой, такий жах! Учора вперше їз-

дила з чоловіком на риболовлю, й ми 
з ним так посварилися!

— А що трапилось?
— Ну, спершу я голосно розмовляла 

й розполохала всю рибу, відтак насад-
жувала не ту наживку, а потім непра-
вильно підсікала. А скінчилося все вза-
галі жахливо: я наловила риби більше 
за нього.

* * * * 
- Риболовля - спорт чи мистецтво?
- Коли ловиш рибу - спорт, а коли по-

тім розповідаєш про це – мистецтво.

Про рибаловлю з посмішкою! 
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.10 Енеїда.
06.30 М/ф «День, коли щастить».
06.40 М/ф «Дерево i кiшка».
06.50 М/ф «Жар-птиця».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.00, 05.25 Новини.
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна студiя. 

Головне.
09.30, 01.05 Т/с «Вiра».
11.05 Солодка дача.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.25, 00.25, 05.50 Спорт.
15.20, 02.40 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, 00.35 Д/с «Суперчуття».
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
04.10, 05.20 Погода.
04.15 Д/ф «Висота 307.5».

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».
15.50, 03.40 «Мисливцi за нерухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати».
20.45 Т/с «Папiк 2».
22.15 Т/с «Свати».
23.40 Т/с «Кухня».
00.55 «Голос країни 11».

Iíòер
03.00 Х/ф «Операцiя «Тушонка».
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 «Ягуар».
14.30 Х/ф «Пiд одним дахом».
16.10 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.50 Т/с «За справу береться Шек-

спiр 2».
01.35 Т/с «Спокуса 2».

ICTV
04.55 Скарб нацiї.
05.05 Еврика!
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20, 10.05, 01.45 Громадянська обо-

рона.
06.05 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.

09.10, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.

11.00 Секретний фронт.
11.45 Анти-зомбi.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20, 20.15 Бiльше нiж правда.
14.15, 16.15 Х/ф «Президент Лiнкольн: 

Мисливець на вампiрiв».
16.50 Х/ф «Останнiй мисливець на 

вiдьом».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес 6».
22.40 Свобода слова.
00.00 Х/ф «Брейвен».
02.30 Я зняв!

ÑТБ
05.15, 05.45 Т/с «Коли ми вдома».
06.45 Т/с «Комiсар Рекс».
10.30, 00.55 Слiдство ведуть екстра-

сенси.
13.20, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Детектор брехнi.
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, 14.30 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
10.30 Х/ф «Прибулець Пол».
12.30 Х/ф «Зубна фея».
16.30 Х/ф «Годзiлла».
19.00 Вiд пацанки до панянки.
21.20 Х/ф «Не гальмуй».
23.10 Х/ф «Таточко поневолi».
01.00 Х/ф «Пiд Сiльвер-Лейк».
02.55 Служба розшуку дiтей.

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, 03.15 

Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
11.45, 04.05 Реальна мiстика.
13.55, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2».
17.10, 04.45 Т/с «Виклик 2».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Без тебе», 1 i 2 с.
23.10 Т/с «Без тебе», 2 с.
23.20 Т/с «Кровна помста», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Кровна помста».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Орел i решка. Шопiнг».
10.15 Х/ф «Незважаючи нi на що».
12.10 Х/ф «Теорiя хаосу».
13.45 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
15.30, 22.00 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
17.15 «Орел i решка. На краю свiту».
19.10 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
23.50 Х/ф «Пристрастi Дон Жуана».
01.25 Х/ф «Андроїд».
02.40 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.45, 05.00 «Top Shop».
05.15 Х/ф «Трест, який лопнув».
09.10 Х/ф «У зонi особливої уваги».
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.30, 16.30, 19.00, 02.35 «Свiдок».
12.50 Х/ф «Проект А».
14.50 «Таємницi свiту».
15.25 «Сповiдь ката».
16.50 «Легенди бандитської Одеси».
17.15, 03.05 «Випадковий свiдок».
18.20 «Свiдок. Агенти».
22.55 Х/ф «Проект «Альфа».
00.35 Х/ф «На межi божевiлля».
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, 00.00 Сiмейка У.
09.15 Танька i Володька.
09.45, 10.45, 19.15 Країна 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 «Перевiзник».
23.00 Країна У.
00.30 Одного разу в Одесi.
01.00 Казки У Кiно.
01.30 Рятiвники.

02.30 Т/с «Хамелеон».
03.15 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, 14.05 Свiт дикої природи.
12.10, 17.55 Дика природа Чилi.
13.10 Скептик.
15.05, 19.50 Фантастичнi iсторiї.
16.05, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.00, 20.50 Шукачi неприємностей.
18.50 Там, де нас нема.
22.30 Дика Iндiя.
23.30 Бойовi машини.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Цвiтiння кульбаби».
07.10, 09.00, 02.40 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
10.00 «Спогади».
11.00 «Зiркове життя».
11.50 «Моя правда».
12.40 Х/ф «Дiд лiвого крайнього».
13.55, 21.00 Т/с «Розслiдування Френкi 

Дрейк».
15.35 Х/ф «Потяг поза розкладом».
17.00 Х/ф «Дежа вю».
19.00, 01.00 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
22.40 Т/с «Профайл».
00.40 «Академiя смiху».
03.10 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

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

вiйни. Харкiв 3».
09.40, 00.00 Х/ф «Перлини дракона».
11.10 Х/ф «Загублений свiт».
13.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.40 «Спецкор».

18.50, 02.10 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Карпатський рейнджер».
22.20 «Грошi».
23.35 «Дубинiзми».
02.40 Т/с «Ласко».
03.25 «Вiн, вона та телевiзор».
04.10 «Бандерлоги».
04.55 «Зловмисники».

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

ки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Качинi iсторiї».
09.20, 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».

Профiлактика.
05.00 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.30, 01.30, 11.00 Важка атлетика. ЧЄ. 

Москва. Чоловiки. До 61 кг. Фiнал.
02.30, 09.30, 12.30, 16.00 Велоспорт. 

«Тур Фландрiї». Чоловiки.
04.00 Снукер. UK Championship. Трамп 

- Н. Робертсон. Фiнал.
06.00 Велоспорт. Гран-прi Мiгеля Iнду-

райна. Чоловiки.
07.30 Велоспорт. «Тур Фландрiї». 

Жiнки.
13.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 

Highest Air.
14.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 

Sliding Madness.
15.30 Олiмпiйськi iгри. «Далеко вiд 

будинку».
17.00, 18.00 Тенiс. АТР 250. Марбелья. 

Коло 1.
20.00 Важка атлетика. ЧЄ. Москва. Чо-

ловiки. До 67 кг.
21.45 Велоспорт. «Тур Баскiв». Етап 1.
22.55 Самбо. Кубок свiту. Росiя.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Болонья - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
07.45, 20.10, 05.00 Журнал Лiги чем-

пiонiв.
08.15 Олександрiя - Динамо. Чемпiонат 

України.
10.00 «Великий футбол».
11.45, 05.30 Топ-матч.
12.00 Мiнай - Колос. Чемпiонат України.
13.50 Барселона - Арсенал. 1/8 фiналу 

(2010/11). Лiга чемпiонiв УЄФА.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Журнал Лiги Європи.
16.30 Торiно - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
18.20 Ворскла - Шахтар. Чемпiонат 

України.
20.40 Аталанта - Удiнезе. Чемпiонат 

Iталiї.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
23.45 Рух - Зоря. Чемпiонат України.

Профiлактика.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.10 Енеїда.
06.30 М/ф «Парасолька i автомобiль».
06.40 М/ф «Парасолька на риболовлi».
06.50 М/ф «Парасолька на полюваннi».
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 Суспiльна студiя. 

Головне.
09.30, 01.00 Т/с «Вiра».
11.05 Солодка дача.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
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 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с «Суперчуття. Особливий 

загiн».
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 #ВУкраїнi.
00.25, 02.30, 03.05, 05.05 Погода.
04.10 Д/ф «Вiйна на нульовому кiло-

метрi».

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, 04.15 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.35 «Життя вiдомих 

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

ослiп».
15.50, 03.30 «Мисливцi за нерухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати».
20.45 Т/с «Папiк 2».
22.15 Т/с «Свати».
23.40, 00.55 Т/с «Кухня».
01.55 Х/ф «Скажене весiлля».

Iíòер
03.40, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
04.25 «Великi українцi».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Планета одинакiв».
14.50, 15.45 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.50 Т/с «За справу береться Шек-

спiр 2».
01.35 Т/с «Спокуса 2».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».

05.35 Т/с «Таємнi дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Т/с «Смертельна зброя».
11.55, 13.15 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.40, 22.35 Т/с «Розтин покаже 2».
15.30, 16.15 Х/ф «Форрест Гамп».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15, 01.55 Громадянська оборона.
21.25 Т/с «Пес 6».
00.25 Х/ф «Мисливцi на вiдьом».
02.40 Я зняв!

ÑТБ
05.15, 05.50 Т/с «Коли ми вдома».
06.50 Т/с «Комiсар Рекс».
10.35, 00.55 Слiдство ведуть екстра-

сенси.
13.20, 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».

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».
10.10 Х/ф «Зорянi вiйни: Останнi 

джедаї».
13.00 Любов на виживання.
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Де логiка? (12+).
20.00 Improv Live Show.
21.00 Х/ф «Таксi».
23.00 Х/ф «Нью-Йоркське таксi».
00.40 Т/с «Хронiки Шаннари».
02.30 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 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, 03.25 

Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
11.45 Реальна мiстика.
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 3».
17.10, 04.45 Т/с «Виклик 2».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Без тебе», 3 i 4 с.
23.10 Т/с «Без тебе», 4 с.
23.20 Т/с «Мiж любов`ю i ненавистю», 

1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Мiж любов`ю i ненавистю», 

3 i 4 с.
04.15 Контролер.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Дай лапу».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
10.30, 23.00 Т/с «Грань».
13.50 «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, 10.40, 19.30 Т/с «Коломбо».
07.50, 17.15, 03.05 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.35 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «Хiд у вiдповiдь».
12.50 «Легенди карного розшуку».
14.05 «Свiдок. Агенти».
15.30 «Мiсто, яке зрадили. Києву часiв 

окупацiї присвячується».
16.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Будьте здоровi».
23.00 Х/ф «Зниклi серед живих».
00.35 Х/ф «Точка неповернення».
03.30 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя».
05.00 «Top Shop».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 10.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
08.45, 00.00 Сiмейка У.
09.15 Танька i Володька.
09.45, 10.45, 19.15 Країна 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 «Перевiзник 2».
23.00 Країна У.
00.30 Одного разу в Одесi.
01.00 Казки У Кiно.
01.30 Рятiвники.

02.30 Т/с «Хамелеон».
03.15 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 «Вiйна за незалежнiсть».

МÅГА
06.00 Мiстична Україна.
07.00 Бандитський Київ.
09.15, 01.40 Правда життя.
10.15, 00.30 Речовий доказ.
11.25, 14.20 Свiт дикої природи.
12.25, 18.00 Дика природа Чилi.
13.20 Скептик.
15.20, 19.55 Фантастичнi iсторiї.
16.15, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.05 Вiн i вона. Бiй за життя.
18.55 Там, де нас нема.
20.50 Шукачi неприємностей.
22.30 Дикi Кариби.
23.30 Бойовi машини.
02.40 Нашi.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Живiть у радостi».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.35 «Телемагазин».
08.00 «Невiдома версiя».
09.35 «Спогади».
10.35 «Зiркове життя».
11.25 «Моя правда».
12.15 Х/ф «Ради сiмейного вогнища».
14.05, 20.50 Т/с «Розслiдування Френкi 

Дрейк».
15.45 Х/ф «Золоте теля».
19.00, 00.55 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
22.30 Т/с «Профайл».
00.35 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.15 «ДжеДАI».
06.25 Т/с «Рекс».
08.20 Х/ф «Геркулес».
10.15 Х/ф «Повернення Геркулеса».
12.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.45 «Спецкор».

19.25 Т/с «Карпатський рейнджер».
20.15, 21.10 Т/с «Ментiвськi вiйни. 

Харкiв 3».
22.20, 23.55 Т/с «Кiстки 11».
02.45 «Вiн, вона та телевiзор».
04.10 «Бандерлоги».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

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

ки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Качинi iсторiї».
09.20, 23.15 Мамареготала.
12.30 Т/с «Дефективи».
14.30 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
03.00 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00, 02.30 Важка атлетика. ЧЄ. Мо-

сква. Чоловiки. До 67 кг.
01.00, 06.00, 09.30 Велоспорт. «Тур 

Баскiв». Етап 1.
04.00 Снукер. Scottish Open. Фiнал. 

Селбi - О`Саллiван.
07.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 

Highest Air.
08.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 

Sliding Madness.
11.00, 11.30 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiй-

ський момент».
12.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 

Footsteps.
13.00, 15.00, 17.30, 18.00 Тенiс. АТР 250. 

Марбелья. Коло 1.
17.00 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Свiтлана Хоркiна.
20.00 Важка атлетика. ЧЄ. Москва. Чо-

ловiки. До 73 кг.
21.45 Велоспорт. «Тур Баскiв». Етап 2.
23.00 Ралi-рейд. Extreme E.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Десна - Олiмпiк. Чемпiонат 

України.
07.45, 20.00 Журнал Лiги Європи.
08.15 Торiно - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 21.00, 22.45 Футбол News.
10.20 Ворскла - Шахтар. Чемпiонат 

України.
12.10 «Великий футбол».
13.50 Реал - Лiверпуль. 1/8 фiналу 

(2008/09). Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
16.30 Аталанта - Удiнезе. Чемпiонат 

Iталiї.
18.15 Олександрiя - Динамо. Чемпiонат 

України.
20.30, 21.10, 23.55 «Нiч Лiги чемпiонiв».
21.55 Live. Реал - Лiверпуль. 1/4 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
00.25 Марiуполь - Iнгулець. Чемпiонат 

України.
02.15 Мiлан - Сампдорiя. Чемпiонат 

Iталiї.
04.00 Мiнай - Колос. Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

5 квітня

6 квітня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.10 Енеїда.
06.30 М/ф «Коза-Дереза».
06.40 М/ф «Козлик та вiслюк».
06.50 М/ф «Некмiтливий горобець».
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 05.10 Новини.
07.05, 08.05 Суспiльна студiя. Головне.
09.00 Божественна Лiтургiя Православної 

Церкви України у Свято-Михайлiв-
ському Золотоверхому соборi з 
нагоди свята Благовiщення Пре-
святої Владичицi нашої Богородицi 
i Приснодiви Марiї.

12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
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 #ВУкраїнi.
18.55, 22.00 Д/с «Виживання у дикiй 

природi».
19.55 Д/с «Суперчуття».
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. Аспект.
23.00 #@)?$0 з Майклом Щуром.
00.25, 02.30, 03.05, 05.05 Погода.
00.30 Д/с «Свiт дикої природи».
01.00 Т/с «Вiра».
04.10 Д/ф «Одесити на Донбасi».

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, 04.05 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.30 «Життя вiдомих 

людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження наослiп».
15.50, 03.20 «Мисливцi за нерухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати».
20.45 Т/с «Папiк 2».
22.20 Т/с «Свати».
23.30, 00.45 Т/с «Кухня».
01.50 Х/ф «Горизонти кохання».

Iíòер
03.40, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
04.25 «Великi українцi».
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Планета одинакiв 2».
14.45, 15.40 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.50 Т/с «За справу береться Шек-

спiр 2».
01.35 Т/с «Спокуса 2».

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Факти.
04.45 Т/с «Таємнi дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Т/с «Смертельна зброя».
11.55, 13.15 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.25, 16.15, 22.35 Т/с «Розтин пока-

же 2».
16.30 Х/ф «Меркурiй у небезпецi».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
21.25 Т/с «Пес 6».
00.25 Х/ф «По слiду».
02.20 Громадянська оборона.
03.05 Я зняв!

ÑТБ
05.15, 05.45 Т/с «Коли ми вдома».
06.45 Т/с «Комiсар Рекс».
10.30, 00.55 Слiдство ведуть екстра-

сенси.
13.20, 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».
10.20 Х/ф «Хан Соло».
13.00 Любов на виживання.
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00, 20.00 Вар`яти.
21.00 Х/ф «Таксi 2».
23.00 Х/ф «Зразковий самець».
00.40 Т/с «Хронiки Шаннари».
02.20 Служба розшуку дiтей.

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, 23.00 Сьо-

годнi.
09.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
11.45, 03.50 Реальна мiстика.
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 3».
17.10, 04.45 Т/с «Виклик 2».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Без тебе», 5 i 6 с.
23.10 Т/с «Без тебе», 6 с.
23.20 Т/с «Мiж любов`ю i ненавистю», 

5 i 6 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Мiж любов`ю i ненавистю».
03.25 Контролер.

Ê1
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».
19.20 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
02.10 Т/с «Доктор Хто».
03.10 «Нiчне життя».
ÍТÍ
06.00, 10.45, 19.30 Т/с «Коломбо».
07.50, 17.15, 03.10 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.25 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «Зниклi серед живих».
12.50 «Легенди карного розшуку».
14.30 «Таємницi кримiнального свiту».
15.35 «ВБРСВ: безжальне правосуддя».
16.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Вартiсть життя».
22.55 Х/ф «34-й швидкий».
00.20 «Склад злочину».
01.55, 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, 00.25 Сiмейка У.
09.15 Танька i Володька.
09.45, 10.45, 19.15 Країна 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 «Орлиний зiр».
23.25 Країна У.
00.55 Одного разу в Одесi.
01.25 Казки У Кiно.
01.55 Рятiвники.

02.55 Т/с «Хамелеон».
03.40 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 Мiстична Україна.
07.00 Бандитська Одеса.
09.10, 01.40 Правда життя.
10.05, 00.30 Речовий доказ.
11.15, 14.10 Свiт дикої природи.
12.15, 18.00 Дика природа Чилi.
13.10 Скептик.
15.10, 19.55 Фантастичнi iсторiї.
16.10, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.05, 20.50 Шукачi неприємностей.
18.55 Там, де нас нема.
22.30 Дикi Кариби.
23.30 Бойовi машини.
02.40 Україна: забута iсторiя.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Потяг поза розкладом».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.35 «Телемагазин».
08.00 Моя правда.
10.30 «Спогади».
11.30 «Зiркове життя».
12.20 «Моя правда».
13.10 Х/ф «Цвiтiння кульбаби».
14.30, 20.50 Т/с «Розслiдування Френкi 

Дрейк».
16.10 Х/ф «Живiть у радостi».
17.30 Х/ф «Де 042?»
19.00, 00.55 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
22.30 Т/с «Профайл».
00.30 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Рекс».
08.00 Т/с «Перевiзник».
11.00 Т/с «Перевiзник 2».
13.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.50 «Спецкор».

18.50, 02.20, 03.35 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Карпатський рейнджер».
20.20, 21.15 Т/с «Ментiвськi вiйни. 

Харкiв 3».
22.25, 00.00 Т/с «Кiстки 11».
02.50 Т/с «Ласко».
04.10 «Бандерлоги».
04.55 «Зловмисники».

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

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

на вбивць».
03.00 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.10, 02.30 Важка атлетика. ЧЄ. Москва. 

Чоловiки. До 73 кг.
01.00, 06.00 Велоспорт. «Тур Баскiв». 

Етап 2.
04.00 Снукер. «Мастерс». Фiнал. Хiггiнс 

- Янь Бiнтао.
07.30 Снукер. German Masters. Фiнал.
09.30 Олiмпiйськi iгри. «Бiг в КНДР».
10.30, 11.00, 11.30 Олiмпiйськi iгри. 

«Foul Play».
12.05 Тенiс. АТР 250. Марбелья. Коло 1.
13.00, 15.00 Тенiс. АТР 250. Марбелья. 

Коло 2.
17.00, 21.55 Велоспорт. «Тур Баскiв». 

Етап 3.
18.30 Олiмпiйськi iгри. «Далеко вiд 

будинку».
19.00, 23.00 Важка атлетика. ЧЄ. Москва. 

Жiнки. До 71 кг.
20.00 Важка атлетика. ЧЄ. Москва. Чо-

ловiки. До 81 кг.
22.30 Велоспорт. «Схелдепрейс». Чо-

ловiки.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 19.35, 21.40 Топ-матч.
06.10 Аталанта - Удiнезе. Чемпiонат 

Iталiї.
08.10 Рух - Зоря. Чемпiонат України.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Болонья - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
12.05 Порту - Челсi (2015/16). Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
13.50, 02.10 Реал - Лiверпуль. 1/4 фiна-

лу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.00, 19.05 «Нiч Лiги чемпiонiв».
17.15 Ман Сiтi - Боруссiя (Д). 1/4 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
19.40 Live. Iнтер - Сассуоло. Чемпiонат 

Iталiї.
21.45 Live. Порту - Челсi. 1/4 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
23.55 Журнал Лiги Європи.
00.25 Данiя - Україна. Вiдбiр до Євро-

2022 з футзалу.
04.00 Баварiя - ПСЖ. 1/4 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.10 Енеїда.
06.30 М/ф «Найсправжнiсiнька при-

года».
06.40 М/ф «Про порося, яке вмiло 

грати в шашки».
06.50 М/ф «Неслухняна мама».
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 Суспiльна студiя. 

Головне.
09.30, 01.00 Т/с «Вiра».
11.05 Солодка дача.
11.30 Телепродаж.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.35, 00.10, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Т/с «Гордiсть».
17.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
18.55, 22.00 Д/с «Виживання у дикiй 

природi».
19.55 Д/с «Суперчуття».
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. Аспект.
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.25, 02.30, 03.05, 05.05 Погода.
00.30 Д/с «Свiт дикої природи».
02.35 Країна пiсень.
04.10 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».

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, 04.40 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.35 «Життя вiдомих 

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

ослiп».
15.50 «Мисливцi за нерухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати».
20.10 «Чистоnews».
20.15 Т/с «Папiк 2».
21.55 «Право на владу».
01.10, 03.05 Х/ф «Горизонти кохання».

Iíòер
03.40, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
04.25 «Великi українцi».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Планета одинакiв 3».
14.30, 15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.50 Т/с «За справу береться Шек-

спiр 2».
01.35 Т/с «Спокуса 2».

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Факти.
04.45 Т/с «Таємнi дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Т/с «Смертельна зброя».
11.55, 13.15 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.25, 22.40 Т/с «Розтин покаже 2».
15.35, 16.15 Х/ф «Рейс».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Анти-зомбi.
21.25 Т/с «Пес 6».
00.30 Х/ф «Максимальний ризик».
02.10 Громадянська оборона.
03.00 Я зняв!

ÑТБ
05.15, 05.45 Т/с «Коли ми вдома».
06.45 Т/с «Комiсар Рекс».
10.30, 00.55 Слiдство ведуть екстра-

сенси.
13.20, 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».
11.10 Х/ф «Таточко поневолi».
13.00 Любов на виживання.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Таксi 3».
22.50 Х/ф «Зразковий самець 2».
00.50 Вар`яти.
02.35 Служба розшуку дiтей.
02.40 Зона ночi.

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.
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 3».
17.10 Т/с «Виклик 2».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Без тебе», 7 i 8 с.
23.10 По слiдах.
23.50 Х/ф «Блискуча кар`єра».

Ê1
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Дай лапу».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
10.40, 23.00 Т/с «Грань».
13.50 «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».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00, 10.40, 19.30 Т/с «Коломбо».
07.50, 17.10, 03.00 «Випадковий свi-

док».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.30 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «34-й швидкий».
12.50 «Легенди карного розшуку».
14.05 «Вартiсть життя».
15.25 «Молода гвардiя: лiчильник 

смертi».
16.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20, 04.00 «Правда життя».
22.55 Х/ф «Мiсто прийняв».
00.25 «Склад злочину».
02.00, 03.30 «Речовий доказ».

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

Полтавою.
08.45, 00.45 Сiмейка У.
09.15 Танька i Володька.
09.45, 10.45, 19.15 Країна 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 «Джек Рiчер».
23.45 Країна У.

01.15 Одного разу в Одесi.
01.45 Казки У Кiно.
02.15 Рятiвники.
03.15 Т/с «Хамелеон».
04.00 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.
08.55, 01.45 Правда життя.
09.55, 00.35 Речовий доказ.
11.05, 14.05 Свiт дикої природи.
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, 22.35 Дикi Кариби.
18.50 Там, де нас нема.
23.35 Бойовi машини.
02.40 Бандитська Одеса.
05.40 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
06.05 Х/ф «В квадратi 45».
07.10, 09.00, 03.05 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.45 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
09.55 «Зiркове життя».
11.35 Х/ф «Чорна Рада».
14.20, 21.10 Т/с «Розслiдування Френкi 

Дрейк».
16.00 Х/ф «Дежа вю».
17.30 Х/ф «Товариш генерал».
19.15, 01.20 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
22.50 Т/с «Профайл».
01.00 «Академiя смiху».
03.35 Кiноляпи.
04.35 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Рекс».
08.00 Х/ф «Збройний барон».

10.15 Х/ф «Стiй! Або моя мама стрiля-
тиме».

12.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.55 «Спецкор».
18.50, 02.25 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Карпатський рейнджер».
20.20, 21.15 Т/с «Ментiвськi вiйни. 

Харкiв 3».
22.30, 00.05 Т/с «Кiстки 11».
02.55 Т/с «Ласко».
03.40 «Вiн, вона та телевiзор».
04.30 «Бандерлоги».
04.55 «Зловмисники».

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

ки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Качинi iсторiї».
09.20, 23.15 Мамареготала.
12.10 Т/с «Дефективи».
14.15 Т/с «СуперКопи».
16.50 Т/с «Швидка».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
02.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00, 02.30 Важка атлетика. ЧЄ. Мо-

сква. Чоловiки. До 81 кг.
01.00, 06.00, 09.30 Велоспорт. «Тур 

Баскiв». Етап 3.
01.45 Велоспорт. «Схелдепрейс». 

Чоловiки.
04.00 Снукер. German Masters. Фiнал. 

Трамп - Лiсовськi.
07.30 Снукер. Shoot-Out. Фiнал.
11.05, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Тенiс. 

АТР 250. Марбелья. Коло 2.
20.00 Важка атлетика. ЧЄ. Москва. 

Жiнки. До 76 кг.
21.45 Велоспорт. «Тур Баскiв». Етап 4.
22.00 Гольф. «Мастерс». Огаста. День 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Ман Сiтi - Боруссiя (Д). 1/4 фiна-

лу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
07.45, 20.00 Огляд вiвторка. Лiга чем-

пiонiв УЄФА.
08.15 Данiя - Україна. Вiдбiр до Євро-

2022 з футзалу.
10.00, 15.40, 21.00, 22.45 Футбол News.
10.20 Реал - Лiверпуль. 1/4 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
12.05 Iнтер - Сассуоло. Чемпiонат Iталiї.
13.50, 02.20 Порту - Челсi. 1/4 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.00, 19.05 «Нiч Лiги чемпiонiв».
17.15 Баварiя - ПСЖ. 1/4 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
19.35 Журнал Лiги Європи.
20.30, 21.10, 23.55 «Шлях до Гданська».
21.55 Live. Гранада - МЮ. 1/4 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
00.35 Україна - Данiя. Вiдбiр до Євро-

2022 з футзалу.
04.05 Аякс - Рома. 1/4 фi налу. Лiга 

Європи УЄФА.
05.55 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

7 квітня

8 квітня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 04.40 Енеїда.
06.30 М/ф «Червона жаба».
06.40 М/ф «Як Петрик П`яточкiн сло-

никiв рахував».
06.50 М/ф «Чудасiя».
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 Суспiльна студiя. 

Головне.
09.30 Т/с «Вiра».
11.05 Солодка дача.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.35, 00.10, 02.40, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Т/с «Гордiсть».
17.25, 01.30 Перша шпальта.
18.55, 22.00 Д/с «Виживання у дикiй 

природi».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
21.55, 00.20, 02.45, 05.55 Спорт. Аспект.
23.00 Д/с «Дика прогулянка».
00.25, 02.00, 02.50 Погода.
00.30 Д/с «Свiт дикої природи».
01.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
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 на-

ослiп».
15.50 «Мисливцi за нерухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати».
20.10 «Чистоnews».
20.15 Х/ф «Скажене весiлля 2».
22.15 «Лiпсiнк Батл».
00.00 Х/ф «Я, знову я та Iрен».
02.10 Х/ф «Вiйна подружжя Роузiв».
04.55 «Свiтське життя».

Iíòер
03.40, 18.00 «Стосується кожного».
04.25 «Великi українцi».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.40 «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 «Любов мiж рядкiв».
14.45, 15.40, 00.25 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Крах».
02.10 «Чекай на мене. Україна».

ICTV
04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!

04.15 Служба розшуку дiтей.
04.20, 00.50 Факти.
04.40 Т/с «Таємнi дверi».
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.
11.25, 01.20 Т/с «Вижити за будь-яку 

цiну 3».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20, 16.20, 23.45 «На трьох».
16.30 Х/ф «Згадати все».
18.45 Факти. Вечiр.
22.50 «На трьох 9».
02.15 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Х/ф «Ярмарок марнославства».
08.00, 19.00, 22.50 Холостяк.
11.55 Як вийти замiж.
13.05, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
23.40 Про що мовчать жiнки.
00.40 Детектор брехнi.

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.
12.40, 00.50 Вар`яти.
14.50 Де логiка? (12+).
15.50 Х/ф «Таксi».
17.30 Х/ф «Таксi 2».
19.10 Х/ф «Таксi 3».
21.00 Х/ф «Таксi 4».
22.50 Х/ф «Таксi 5».
02.35 Служба розшуку дiтей.
02.40 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: Еко-

номiка. 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: свiд-

чення вiйни».
19.20, 01.15 «Полiтклуб з Вiталiєм 

Портнiковим».
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.
10.45 Т/с «Нiколи не буває пiзно».
14.45 Т/с «Уроки життя i водiння», 

1 i 2 с.
15.30 Т/с «Уроки життя i водiння».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с «Виховання почуттiв», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Виховання почуттiв».
03.50 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Орел i решка. Шопiнг».
10.10, 13.00, 22.10 «Орел i решка. 

Навколо свiту».
11.10 Х/ф «Модна штучка».
17.35 Х/ф «Пенелопа».
19.25 Х/ф «Диявол i Денiел Вебстер».
21.15 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
01.00 Х/ф «Роздiлювач».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00, 10.40, 19.30 Т/с «Коломбо».
07.50, 17.10, 03.00 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.30 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «Мiсто прийняв».
12.50 «Легенди карного розшуку».
14.05, 03.45 «Правда життя».
15.30 «Батьки та дiти: дiти партелiти».
16.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Таємницi свiту».
23.00 Х/ф «Людина в зеленому кi-

моно».
00.25 «Склад злочину».
02.00, 03.15 «Речовий доказ».
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 Країна 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 «Врятувати рядового Раяна».
00.15 Країна У.
01.45 Одного разу в Одесi.
02.15 Рятiвники.
03.15 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. Ганаполь-

ським.
22.00 «Мiнiстерство правди».
22.30 «Запорєбрик News» з О. Кур-

бановою.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.55, 01.40 Правда життя.
09.55, 00.30 Речовий доказ.
11.05, 14.00 Свiт дикої природи.
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 Шукачi неприємностей.
18.50 Iлюзiї сучасностi.
20.50 Вiн i вона. Бiй за життя.
22.30 Дикi Кариби.
23.30 Бойовi машини.
02.45 Теорiя Змови.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Де 042?»
07.10, 09.00, 02.45 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 11.10 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.20 «Зiркове життя».
11.55 Х/ф «Богдан-Зиновiй Хмель-

ницький».
14.10, 21.00 Т/с «Розслiдування Френкi 

Дрейк».
15.50 Х/ф «В квадратi 45».
17.05 Х/ф «Командир щасливої 

«Щуки».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.40 Т/с «Профайл».
03.15 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.10, 03.25 «ДжеДАI».
06.40 Т/с «Рекс».
08.30 Х/ф «211».
10.15 Х/ф «Розплата».
12.15 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.40 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Втiкачi».
21.20 Х/ф «Спiвучасник».
23.45 Х/ф «Остаточний вирок».
02.40 Т/с «Ласко».
03.45 «Цiлком таємно-2017».
04.10 «Бандерлоги».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

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

ки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Качинi iсторiї».
09.15, 01.05 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».
20.40 Х/ф «Малюк на $30 000 000».
23.10 Х/ф «Мiський мисливець».
03.30 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00, 02.30 Важка атлетика. ЧЄ. Мо-

сква. Жiнки. До 76 кг.
01.00, 06.00, 09.30 Велоспорт. «Тур 

Баскiв». Етап 4.
04.00 Снукер. Shoot-Out. Фiнал.
07.30 Снукер. Welsh Open. Фiнал. О`-

Саллiван - Браун.
11.05 Гольф. PGA-тур. Огляд.
11.35 Тенiс. АТР 250. Марбелья. Коло 2.
12.00, 14.00, 16.00 Тенiс. АТР 250. Мар-

белья. 1/4 фiналу.
18.00, 21.45 Велоспорт. «Тур Баскiв». 

Етап 5.
18.30 Олiмпiйськi iгри. «Далеко вiд 

будинку».
19.00 Важка атлетика. ЧЄ. Москва. 

Жiнки. До 81 кг.
20.00 Важка атлетика. ЧЄ. Москва. Чо-

ловiки. До 96 кг.
22.00 Гольф. «Мастерс». Огаста. День 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Реал - Лiверпуль. 1/4 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
07.45, 14.15, 21.30, 03.30 Огляд середи. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
08.15, 04.00 Динамо (З) - Вiльярреал. 

1/4 фiналу. Лiга Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 19.45, 22.30 Футбол News.
10.20, 13.25 «Шлях до Гданська».
11.35 Гранада - МЮ. 1/4 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
14.05, 17.45 Топ-матч.
14.45 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
16.00 Україна - Данiя. Вiдбiр до Євро-

2022 з футзалу.
18.00, 20.55 «Студiя Live».
18.50 Live. Україна (ж) - Пiвнiчна Iрлан-

дiя (ж). Вiдбiр до Євро-2022.
22.00 Журнал. УЄФА Євро-2020.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Передмова до 

туру.
23.20 Аякс - Рома. 1/4 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
01.10 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
01.40 Ман Сiтi - Боруссiя (Д). 1/4 фiна-

лу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.55 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.50, 01.30, 

03.30, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.40 М/ф «Як козаки олiмпiйцями 

стали».
08.05, 23.45, 00.10, 01.50, 03.50, 05.30 

Погода.
08.10 Д/с «Дикуни. Дикi забави в зоо-

парку Сан-Дiєго».
09.05 Вiдтiнки України.
09.35, 02.25 #ВУкраїнi.
10.00 Домашнi улюбленцi - Дикi в душi.
11.05, 13.40 Д/с «Виживання у дикiй 

природi».
12.00 Х/ф «Опiвнiчний жеребець».
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.05 Мiста та мiстечка.
16.20 Х/ф «Цар Соломон. Наймудрiший 

з-помiж мудрих», 2 с.
18.15 Свiт природи: Сови. Поза магiєю.
19.15 Х/ф «Бiлявка Мерилiн», 1 с.
21.25 Х/ф «Бiлявка Мерилiн», 2 с.
23.10 Д/с «Боротьба за виживання».
00.15 Д/ф «Норильське повстання».
01.55 Схеми. Корупцiя в деталях.
02.55, 05.00 Бюджетники.

Êаíаë “1+1”
07.00, 04.35, 06.05 «Життя вiдомих 

людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
11.40 Т/с «Папiк 2».
18.20 «Свiт навиворiт 12. Пакистан».
19.30, 05.10 «ТСН».
20.10 «Чистоnews».
20.15 «Лiпсiнк Батл».
22.00 «Жiночий квартал».
23.20, 00.20 «Свiтське життя».
01.20 «Лiга смiху».

Iíòер
03.20 «Орел i решка. Чудеса свiту».
04.05, 05.25 «Планета Земля 2».
04.55 «Телемагазин».
06.55 «Слово Предстоятеля».
07.05 Х/ф «Втеча».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.00 Х/ф «Дачна подорож сержанта 

Цибулi».
12.25 Х/ф «Солдат Iван Бровкiн».
14.05 Х/ф «Iван Бровкiн на цiлинi».
15.50 Т/с «Слiдчий Горчакова».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.10 Т/с «Хай говорять».
01.45 Х/ф «Егоїст».

ICTV
04.50 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!

05.05 Факти.
05.30 Анти-зомбi.
06.25 Громадянська оборона.
07.20 Х/ф «Максимальний ризик».
09.05 Х/ф «Згадати все».
11.15, 01.30 Т/с «Таємнi дверi».
12.10, 13.00 Т/с «Пес».
12.45 Факти. День.
16.50 Х/ф «Люди Iкс».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Люди Iкс 2».
21.40 Х/ф «Люди Iкс: Остання битва».
23.35 Х/ф «Репродукцiя».
03.05 Я зняв!

ÑТБ
04.40, 10.50 Т/с «Ворожка».
08.00 Неймовiрна правда про зiрок.
17.00, 00.55 Хата на тата.
19.00 МастерШеф. Професiонали.
22.35 Звана вечеря.

Íоâий êаíаë
06.00, 01.50 Вар`яти.
08.05, 09.55 Kids` Time.
08.10 М/ф «Крижана принцеса».
10.00 Орел i решка. Ювiлейний сезон.
11.00 Орел i решка. Чудеса свiту.
12.00 У кого бiльше? (12+).
14.00 Х/ф «Велика стiна».
16.00 Х/ф «Поганi хлопцi».
18.20 Х/ф «Поганi хлопцi 2».
21.20 Х/ф «Поганi хлопцi назавжди».
23.55 Х/ф «Обдурити всiх».
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 зло-

чинiв».
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, 02.50 Реальна мiстика.
09.00 Х/ф «Паперовi квiти».
11.00 Т/с «Чужа».
14.50 Т/с «Наша доктор», 1 с.
15.20 Т/с «Наша доктор».
20.00 Головна тема.
21.00 Шоу «Маска».
23.00 Т/с «Вiрю. Люблю. Сподiваюся», 

1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Вiрю. Люблю. Сподiваюся».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.35 «Дай лапу».
08.45 «Орел i решка. Шопiнг».
10.25 Х/ф «Пенелопа».
12.10 Х/ф «Диявол i Денiел Вебстер».
14.00 «Орел i решка. Морський сезон».
00.00 Х/ф «Голi перцi».
01.30 «Бiйцiвський клуб».
02.20 Т/с «Три сестри».
03.10 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.45 Х/ф «Людина в зеленому кi-

моно».
07.00 Х/ф «Тiнi зникають опiвднi».
12.50 «Випадковий свiдок. Навколо 

свiту».
14.05 Х/ф «Вождь Бiле Перо».
16.00 Х/ф «Проект «А» 2».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 01.50 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Без року тиждень».
21.00 Х/ф «Ера драконiв».
22.45 Х/ф «Патруль часу».
00.45 «Хвороби-вбивцi».
02.20 «Випадковий свiдок».
03.45 «Легенди бандитського Києва».
05.00 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф «Суперкоманда».
11.45 Х/ф «Макс».
13.45 Х/ф «Врятувати рядового Раяна».
16.45 Х/ф «Джек Рiчер».
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного разу 

пiд Полтавою.
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Країна У 2.1.
23.00 Iгри приколiв.
00.00 Сiмейка У.
00.30 Панянка-селянка.
02.10 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. Федченко.
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. Рольником 

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, 18.55 У пошуках iстини.
10.00 Речовий доказ.
11.10, 00.00 Фантастичнi iсторiї.
12.05 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
13.00 Мiсiя Галапагоси.
16.00 Дикi Кариби.
18.00 Брама часу.
19.50 Правда життя.
21.00 Таємницi Бермудського Трикут-

ника.
02.00 Вiйна всерединi нас.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «Казка про втрачений час».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Зiркове життя».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Суперпограбування в 

Мiланi».
13.10 Х/ф «Сiнг-Сiнг».
15.20 Т/с «Дороги назад немає».
19.15 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.15 Х/ф «Людина нiзвiдки».
00.45 Х/ф «Карусель».
02.45 «Зорянi долi».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.05, 08.10, 02.40 «ДжеДАI».
09.10 «Загублений свiт».
11.10 Х/ф «Солдатики».
13.15 Х/ф «Вiдсiч».
15.05 Х/ф «Спогад».
16.55 21 тур ЧУ з футболу. «Динамо» 

- «Днiпро-1».
19.00 Х/ф «Полiсмен з Беверлi Хiллз».
21.05 Х/ф «Полiсмен з Беверлi Хiллз 

2».
23.05 Х/ф «Полiсмен з Беверлi Хiллз 

3».
01.05 Х/ф «Мега-акула проти гiгант-

ського восьминога».
03.15 «Цiлком таємно-2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ

06.20 Телемагазин.
07.20 Мамареготала. Найкраще.
08.20 М/ф «Аладдiн».
09.45 М/ф «Темний плащ».
11.30 Check-in. Україна.
13.20, 23.15 Мамареготала.
15.10 Т/с «СуперКопи».
17.10 Т/с «Швидка».
19.20 Х/ф «Донька мого боса».
21.00 Х/ф «Ефект метелика».
02.40 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00, 02.30 Важка атлетика. ЧЄ. Мо-

сква. Чоловiки. До 96 кг.
01.00, 06.00, 09.30, 12.45, 15.30 Ве-

лоспорт. «Тур Баскiв». Етап 5.
04.00 Снукер. Welsh Open. Фiнал. О`-

Саллiван - Браун.
07.30 Снукер. The Players Championship. 

Фiнал. Хiггiнс - О`Саллiван.
11.00, 18.30 Важка атлетика. ЧЄ. Мо-

сква. Чоловiки. До 102 кг.
14.30 Ралi-рейд. Extreme E.
16.30, 21.45 Велоспорт. «Тур Баскiв». 

Етап 6.
19.00 Важка атлетика. ЧЄ. Москва. 

Чоловiки. До 109 кг.
20.00 Важка атлетика. ЧЄ. Москва. 

Жiнки. До 87 кг.
22.00 Гольф. «Мастерс». Огаста. День 3.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Порту - Челсi. 1/4 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
07.45 Чемпiонат Iталiї. Передмова до 

туру.
08.15 Гранада - МЮ. 1/4 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 17.55, 22.30 Футбол News.
10.20, 13.05 «Студiя Live».
11.15, 02.15 Україна (ж) - Пiвнiчна Iр-

ландiя (ж). Вiдбiр до Євро-2022.
13.40, 20.55, 02.00 Топ-матч.
13.50 Баварiя - ПСЖ. 1/4 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
15.55 Live. Спецiя - Кротоне. Чемпiонат 

Iталiї.
18.05 «Визначальнi моменти». 2 епiзод.
18.55 Live. Парма - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.
21.10 Журнал. УЄФА Євро-2020.
21.40 Live. Удiнезе - Торiно. Чемпiонат 

Iталiї.
23.40 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
00.10 Марiуполь - Шахтар. Чемпiонат 

України.
04.00 Десна - Олександрiя. Чемпiонат 

України.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

9 квітня

10 квітня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.55 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.50, 01.30, 

03.30, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.40 «Як козаки на весiллi гуляли».
08.15, 00.10, 01.50, 03.50, 05.30 Погода.
08.20, 21.25 Д/с «Дикi тварини».
09.00 Божественна Лiтургiя Православної 

Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української 

Греко-Католицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-Ка-

толицької Церкви в Українi.
13.30 Неймовiрний свiт цуценят.
15.00 Країна пiсень.
16.05 Х/ф «Бiлявка Мерилiн», 1 i 2 с.
19.25 Д/с «Виживання у дикiй природi».
20.20 Д/с «Боротьба за виживання».
22.00 Х/ф «Опiвнiчний жеребець».
00.15 Д/ф «Вибiр».
01.55 #ВУкраїнi.
02.55 Бюджетники.

Êаíаë “1+1”
07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.45 «Свiт навиворiт 12. Пакистан».
10.50, 03.05 «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 «Вiйна подружжя Роузiв».

Iíòер
03.20 Х/ф «Солдат Iван Бровкiн».
04.50 Х/ф «Iван Бровкiн на цiлинi».
06.25 Х/ф «Людина-оркестр».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00, 11.55 «Iнше життя».
12.50 «Речдок. Випереджаючи час».
17.10 Т/с «Проект «Синя книга».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «Iнтердiвчинка».
00.55 «Речдок».

ICTV
05.05 Скарб нацiї.
05.15 Еврика!
05.20 Факти.
05.45 Бiльше нiж правда.
06.40 Анти-зомбi.
07.35 Секретний фронт.
08.30 Громадянська оборона.
09.30, 01.50 Т/с «Розтин покаже 2».

12.05, 13.00 Х/ф «Люди Iкс».
12.45 Факти. День.
14.20 Х/ф «Люди Iкс 2».
16.45 Х/ф «Люди Iкс: Остання битва».
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Люди Iкс: Росомаха».
23.25 Х/ф «Логан: Росомаха».
04.10 Я зняв!
ÑТБ
05.15 Невiдома версiя. Висота.
05.55 Невiдома версiя. Весiлля у Ма-

линiвцi.
07.00 Невiдома версiя. Iван Васильович 

змiнює професiю.
07.55 Х/ф «Приборкувачка тигрiв».
09.50 МастерШеф. Професiонали.
13.15 Хата на тата.
15.15 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
23.10 Таємницi ДНК.

Íоâий êаíаë
06.00, 01.50 Вар`яти.
07.15, 09.15 Kids` Time.
07.20 М/ф «Кiт пiд прикриттям».
09.20 Х/ф «Зубна фея».
11.10 Х/ф «Поганi хлопцi».
13.50 Х/ф «Поганi хлопцi 2».
16.40 Х/ф «Поганi хлопцi назавжди».
19.10 Х/ф «Водiй для копа».
21.00 Х/ф «На гребенi хвилi».
23.00 Improv Live Show.
00.10 Х/ф «Лукас».

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: свiдчен-
ня 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.
08.50 Т/с «Без тебе», 1-8 с.
17.45 Т/с «Кейс», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
21.00 Т/с «Кейс».
23.45 Т/с «Нiколи не буває пiзно», 1 

i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Нiколи не буває пiзно».
03.40 Гучна справа.
04.05 Т/с «Виклик 2».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.30 «Ух ти show».
09.10 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00 Х/ф «Модна штучка».
11.50 Х/ф «Кохання трапляється».
13.40 «Орел i решка. Морський сезон».
00.00 Х/ф «Крихiтка на мiльйон до-

ларiв».
02.20 Т/с «Три сестри».
03.10 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.15 Х/ф «Самотня жiнка бажає по-

знайомитись».
08.00 «Слово Предстоятеля».
08.05 «Будьте здоровi».
08.45 «Випадковий свiдок. Навколо 

свiту».
10.00 Х/ф «Вождь Бiле Перо».
12.00 Х/ф «Ера драконiв».
13.50 Х/ф «Без року тиждень».
15.15 Х/ф «Скринька Марiї Медiчi».
17.00 Х/ф «Бiлоруський вокзал».
19.00 Х/ф «Летять журавлi».
20.55 Х/ф «Холодне лiто 53-го».
22.50 Х/ф «Днiпровський рубiж».
01.25 Х/ф «Патруль часу».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.45 М/ф «Врятувати Землю».
10.15 Х/ф «Спляча красуня».
11.25 Х/ф «Дванадцять мiсяцiв».
13.25 Х/ф «Орлиний зiр».
15.30 Х/ф «Перевiзник».
17.15 Х/ф «Перевiзник 2».
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.30, 20.30, 22.00 Країна У 2.1.
23.00 Х/ф «Я, Ерл i та, що помирає».

01.00 Панянка-селянка.
02.45 Т/с «Хамелеон».
03.30 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.
07.50, 01.00 Мiстична Україна.
08.40, 19.10 У пошуках iстини.
09.35 Правда життя.
10.45 Речовий доказ.
11.55, 00.00 Фантастичнi iсторiї.
12.50 Бойовий вiдлiк.
13.45 Таємницi Бермудського Трикут-

ника.
16.30 Дикi Кариби.
17.25 Невiдома Африка.
18.20 Брама часу.
21.00 Мiсiя Галапагоси.
01.45 Скарб.ua.

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф «Командир щасливої «Щуки».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Зiркове життя».
09.30 «Невiдома версiя».
10.20 Х/ф «Граф Монте Крiсто».
13.45 Х/ф «Секретний фарватер».
19.05 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.05 Х/ф «Одруження Бальзамiнова».
00.40 Х/ф «Багато галасу з нiчого».
02.45 «Зорянi долi».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00, 08.40 «ДжеДАI».
09.45, 00.45 «Загублений свiт».
13.50 Т/с «Перевiзник 2».
16.45 Х/ф «Втеча».
19.00 Х/ф «Команда А».
21.15 Х/ф «Макс Пейн».

23.10 Х/ф «Ласкаво просимо до раю 2».
01.45 «Вiн, вона та телевiзор».
04.00 «Найкраще».
04.10 «Бандерлоги».
04.55 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.10 Телемагазин.
07.15, 11.40, 23.00 Мамареготала.
08.20 М/ф «Аладдiн».
10.00 М/ф «Темний плащ».
15.10 Т/с «СуперКопи».
17.10 Т/с «Швидка».
19.10 Х/ф «Ефект метелика».
21.20 Х/ф «Ефект метелика 2».
02.30 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00, 07.30 Керлiнг. ЧC. Калгарi. 1/2 

фiналу.
03.00 Важка атлетика. ЧЄ. Москва. Жiн-

ки. До 87 кг.
04.00 Снукер. The Players Championship. 

Фiнал. Хiггiнс - О`Саллiван.
06.00, 09.30 Велоспорт. «Тур Баскiв». 

Етап 6.
10.30 Велоспорт. «Тур Фландрiї». Чо-

ловiки.
11.55 Тенiс. АТР 250. Марбелья. 1/2 

фiналу.
13.00 Тенiс. АТР 250. Марбелья. Фiнал.
15.00 Велоспорт. Париж - Рубе. Чо-

ловiки.
18.30 Велоспорт. Тур Туреччини. Етап 1.
20.30 Тенiс. АТР «Мастерс». Монте-Кар-

ло. День 1.
21.00 Гольф. «Мастерс». Огаста. Фiналь-

ний раунд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Удiнезе - Торiно. Чемпiонат Iталiї.
07.45, 12.35, 23.20 Журнал. УЄФА 

Євро-2020.
08.15 Україна - Данiя. Вiдбiр до Євро-

2022 з футзалу.
10.00, 14.45, 16.20, 17.45, 20.15, 23.00 

Футбол News.
10.20 Журнал Лiги Європи.
10.50 Парма - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
13.00, 15.55, 16.30, 18.55 «Тур Online».
13.55 Live. Ворскла - Львiв. Чемпiонат 

України.
16.55 Live. Рух - Мiнай. Чемпiонат 

України.
19.25 Live. Олiмпiк - Колос. Чемпiонат 

України.
21.20 «Великий футбол».
23.50 Україна - Албанiя. Вiдбiр до Євро-

2022 з футзалу.
01.40 Рух - Мiнай. Чемпiонат України.
03.30, 05.30 Топ-матч.
03.40 Ювентус - Дженоа. Чемпiонат 

Iталiї.
05.45 Програма передач.

Íедіëя 11 квітня

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 5 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.

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 Слід
11.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Межа правди
15.10 Огляд світових подій
15.40 Shift. Життя в цифрі
17.30 Про нас
19.30 Наші вітання
20.00 На контролі
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф. «Міранда з кри-

гою» +16
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф. «Жінка під дощем» +16

Віâòороê, 6 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 Сільський календар
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.«Легенда темної 

гори» +12 
17.00 Древо
17.30 Смачна мандрівка
19.30 Наші вітання 
20.00 Відкрита зона
20.30 Машина часу
21.00 Спогади 
21.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
22.35, 04.00 Х.ф.«Останні герої» 

+16

Ñереда, 7 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 Відкрита зона
08.00 Євромакс
08.30, 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 Shift. Життя в цифрі
11.30, 21.00 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад

14.10, 01.00 Х.ф.«Бренда Старр» 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Мандри країною
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Селестіна» +16

Чеòâер, 8 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 Погляд експерта 
08.45, 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
14.10, 01.00 Х.ф.«Маленька Фа-

детта» 
15.45, 19.55 Добрі традиції 
17.30 Машина часу
19.30 Наші вітання
20.00 Відкрита зона
20.30 Завтра-сьогодні
21.35 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
22.35, 04.00 Х.ф.«Довірся чолові-

кові» +16 

П’яòíиця, 9 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, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30, 20.40 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Однокласниці» 

+12 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 ЗУНУ NEWS
20.10 Сільський календар
21.10 Українські традиції
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Кімната №6» +16 

Ñóáоòа, 10 êâіòíя
06.00, 09.30, 15.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35, 10.30 Про нас 
08.00, 19.00 Єдина країна
08.30 Завтра-сьогодні
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
12.00 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
12.30, 00.30 Х.ф.«Пам’ятай про 

мене» 
14.40 «Кіндер ШОУ»

16.30 Те, що любиш 
17.00, 03.00 Хіт-парад
17.50 ЗУНУ NEWS 
18.00 Наші вітання 
19.30 У фокусі Європа
20.10 Погляд експерта
20.20 The HARDKISS, Залізна 

ластівка 
22.20, 04.00 Х.ф.«Бруд» +18 
00.10 Вікно в Америку
02.30 Завтра-сьогодні

Íедіëя, 11 êâіòíя
06.00, 12.30 Кіндер клуб 
07.00, 09.15 За спорт
07.15, 15.30 Древо
07.40 Х.ф.«Довірся чоловікові» 

+16 
09.30, 21.00 Єдина країна 
10.00 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії з 
Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 

11.40 Те, що любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30, 02.30 Мандри країною
16.00 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
16.25 Добрі традиції
16.30 Завтра-сьогодні
17.00 Вікно в Америку 
17.20 Погляд експерта
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті. 

Тиждень
20.00, 03.00 Огляд світових подій
21.40 Добрі традиції
21.45, 04.15 Х.ф.«Улюбленець 

жінок» +16 
23.30 У фокусі Європа
01.00 Х.ф.«Однокласниці» +12 

 UA: Терíоïіëь
Поíедіëоê,  5 êâіòíя
6.15 М/ф «Свара» 
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 «Посольсто» 
11.45 Культ.Особистості
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ
12.40 Д/ц «Боротьба за вижи-

вання» 
13.05 Д/п»Світ майбутнього.Пла-

нета Земля 2050»
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобі поясню
13.45 Уроки тітоньки Сови. 
14.05 Додолики 
14.20 М/ф «Свара»
14.30 М/ф «Рукавичка» 
14.40 М/ф «Козлик та його горе»
14.50 М/ф «Паперовий змій»
15.05, 16.05, 17.15 Суспільна студія
18.10 Країна пісень 
18.40 Загадки чернівецьких ат-

лантів
18.45 Небезпечна зона
19.00, 22.05 Сьогодні.Головне
19.55, 21.50 Шерифи для нових 

громад
20.10 На східному фронті 
21.00 Д/ф «Заміновані вірністю» 

23.00 Т/с «Любов під час війни» 
0.20 Буковинські загадки

Віâòороê , 6 êâіòíя
6.15 М/ф «Як Петрик Пяточкін 

слоників рахував»
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, 19.00, 22.05 Сьогодні. Го-

ловне
9.50 Енеїда.
10.30 Т/с «Посольсто» 
11.45 Культ.Особистості
12.10 Я вдома
12.40 Д/ц «Боротьба за вижи-

вання» 
13.05 Д/п»Світ майбутнього.Пла-

нета Земля 2050»
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобі поясню 
13.45 Уроки тітоньки Сови. 
14.05 Додолики 
14.20 М/ф «Справжінй ведмедик»
14.30 М/ф «Про порося яке вміло 

грати в шашки» 
14.40 М/ф «Лис і дрізд» 
14.50 М/ф «Капітошко»
15.05, 16.05, 17.15 Суспільна студія
18.10 Країна пісень 
18.40 Буковинські загадки
18.45 Край пригод 
19.55 StopFakeNews
20.10 ВУКРАЇНІ 
21.00 Д/ф «Вердикт історії»
23.00 Т/с «Любов під час війни» 
0.15 Д/ф «Ті, що вірні» 

 Ñереда, 7 êâіòíя
6.15 М/ф «»Паперовий змій»
6.25 Українська абетка всесвіт 

першосвіт
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
9.00 Буковинські загадки
9.15, 19.00, 22.05 Сьогодні. Го-

ловне 
9.50 Енеїда.
10.30 Т/с «Посольсто» 
11.40 Буковинські загадки
11.45 Культ.Особистості
12.10 Я вдома
12.40 Д/ц «Боротьба за вижи-

вання» 
13.05 Д/п»Світ майбутнього.Пла-

нета Земля 2050»
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Кіношкола вдома 
13.45 Уроки тітоньки Сови. 
14.05 Додолики
14.20 М/ф «Найсправжнісінька 

пригода»
14.30 М/ф «Кривенька качечка» 
14.40 М/ф «Справа доручається 

детективу Тедді « 
14.50 М/ф «Казка про жадібність»
15.05, 16.05, 17.15 Суспільна студія
18.10 Країна пісень 
18.40 ЗаАрхівоване
18.45 Недалечко 
19.55 Шерифи для нових громад
20.10 Схеми. Корупція в деталях 
21.00 Д/ф «Вердикт історії» 
23.00 Т/с «Любов під час війни» 
0.20 Буковинські загадки
0.25 Х/ф «Білий птах з чорною 

ознакою»

Чеòâер, 8 êâіòíя
6.15 М/ф «Неслухняна мама»
6.25 Українська абетка всесвіт 

першосвіт
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, 19.00, 22.05 Сьогодні. Го-

ловне 
9.50 Країна пісень 
10.30 Т/с «Посольсто» 
11.55 Буковинські загадки
12.10 Я вдома
12.40 Д/ц «Світ дикої природи»
13.05 Д/п»Світ майбутнього.Пла-

нета Земля 2050»
13.30 Лайфхак українською 
13.45 Уроки тітоньки Сови. 
14.05 Додолики
14.20 М/ф «Лисичка з качалоч-

кою»
14.30 М/ф «Колосок» 
14.40 М/ф «Круглячок» 
14.50 М/ф «Як козаки куліш 

варили»
15.05, 16.05, 17.15 Суспільна студія
18.10 Відтінки України
18.40 Загадки чернівецьких ат-

лантів
18.45 Street Схід
19.55 Еко- люди
20.10 Крим .Реалії
21.00 Д/ф «Вердикт історії»
23.00 Т/с «Любов під час війни» 
0.20 Буковинські загадки
0.30 Х/ ф «Сон»

 П’яòíиця, 9 êâіòíя
6.15 М/ф «Чудасія « 
6.25 Українська абетка всесвіт 

першосвіт
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, 19.00, 22.05 Сьогодні. Го-

ловне 
9.50 Обличчя
10.30 Т/с «Посольсто» 
11.50 Буковинські загадки
12.10 Я вдома
12.40 Д/ц «Світ дикої природи»
13.05 Д/п»Світ майбутнього.Пла-

нета Земля 2050»
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Кіношкола вдома
13.45 Уроки тітоньки Сови.
14.05 Додолики 
14.20 М/ф «Чарівні окуляри»
14.30 М/ф «Повертайся ,Капі-

тошко»
14.40 М/ф «Як Козаки у хокей 

грали « 
15.05, 16.05, 17.15 Суспільна студія
18.10 Відтінки України
18.40 Буковинські загадки
18.45 Шукачі пригод
19.55 Шерифи для нових громад
20.10 На східному фронті
21.00 Д/ф «Вердикт історії»
23.00 Т/с «Любов під час війни»
0.15 Буковинські загадки
0.25 Д/ф «Бальний король» 
1.30 Д/ф «Олександр Довженко: 

Одеський світанок»

Ñóáоòа, 10 êâіòíя
6.00 На східному фронті

6.30, 16.30, 00.00 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/ц «Світ дикої природи»
10.30 Енеїда
11.30 Х/ф «Тюльпани для Роуз» 
13.05 Гендерні окуляри 
13.20 Небезпечна зона 
13.35 Я вдома 
14.05 Лайфхак українською 
14.20 Уроки тітоньки Сови. 
14.35 М/ф «Як Козаки На Весіллі 

Гуляли» 
14.55 Піщана казка 
15.05 Додолики 
15.15 М/ф»Капітошко» 
15.25 Піщана казка 
15.35 «Шо? Як? « 
15.50, 23.55 Загадки чернівецьких 

атлантів
16.00 Маршрутом змін 
16.15 Пліч-о-пліч 
16.55 Х/ф «Іосиф Прекрасний. 

Намісник фараона»
18.30 Крутий заміс
19.00 Культ особистості 
19.20 Візуальний код 
19.50 Ток-шоу «Зворотний відлік»
21.35 Д/ф «З України до Гол-

лівуду» 
23.00 Розсекречена історія
0.25 Д/ф «Одесити на Донбасі»

 Íедіëя, 11 êâіòíя 
7.00, 8.00, 8.55 Новини 
7.15, 8.15 Ранок на Суспільному.

Дайджест 
7.30 Недалечко
7.45 Шукачі пригод 
8.30 Д/ц «Світ дикої природи» 
9.10 Д/ц «Супер - чуття. Особли-

вий загін» 
10.00 Буковинські загадки
10.15 Пишемо історію
10.30 Культ .Особистості
10.45 Енеїда
11.45 Х/ф «Лісова пісня» 
13.20 Роздивись
13.35 Візуальний код
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобі поясню
14.20 Уроки тітоньки Сови. 
14.40 М/ф «Як Козаки Олімпійця-

ми Стали»
14.55 М/ф «Маленькийм великий 

пес»
15.05 Додолики
15.15 Піщана казка
15.20 М/ф «Літачок Ліп»
15.30 «Шо? Як? « 
15.50 Невідомі Карпати
16.05 ВУКРАЇНІ 
16.30 Разом
16.55 Х/ф «Іосиф Прекрасний. 

Намісник фараона»
18.30 Крутий заміс
19.00 Культ особистості 
19.20 Обличчя , 
19.50 Життя післязавтра
20.40 ВУКРАЇНІ 
21.10 Х/ф «Стрімголов» 
23.00 Бийся як дівчина 
23.05 Освітні лекції «Форуму ін-

клюзивності»
23.30 Артефакти
0.00 Д/с «Неймовірні винаходи»
0.25 Розсекречена історія
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Навесні у звичні страви 
хочеться додати трохи 
свіжості. У цьому нам 

допомагають сезонні овочі та 
фрукти. Готуймо разом смачні 
та корисні страви, які не тільки 
потішать своїм смаком, а й 
зміцнять імунітет і наповнять 
енергією весни. 

 
Черемша (дикий часник) – багаторічна 

трав'яниста рослина родини цибулевих. 
Молоді листки містять вітамін С. Крім 
того, черемша стимулює роботу серця й 
очищає кров, а також знижує артеріаль-
ний тиск та ризик інсульту.

МасЛо З ЧЕРЕМШЕЮ
ПОТРІБНО: 250 г м’якого вершкового 

масла, 50 г листя черемші (дрібно наріза-
ти), сіль за смаком. 

ПРИГОТУВАННя: розітріть масло в мис-
ці з невеликою кількістю морської солі 
(краще почати з ½ чайної ложки). Потім 
можна буде додати ще, якщо вам захо-
четься більш солоний смак. Додайте туди 
черемшу, ще раз ретельно перемішайте та 
за допомогою шматка пергаменту для ви-
пікання сформуйте масло у рулет. Відправ-
те в холодильник або морозильну камеру. 
Добре смакує з вареною картоплею або те-
плими тостами.

соус пЕсТо З ЧЕРЕМШЕЮ
ПОТРІБНО: 1 великий пучок черемші,1 

невеликий пучок кучерявої петрушки, 60 
г підсмажених кедрових горіхів (можна 
замінити на волоські), 60 г сиру парме-
зан, 150 мл оливкової олії, 1 чайна ложка 
лимонного соку, сіль та чорний перець за 
смаком. 

ПРИГОТУВАННя: помістіть всі інгре-
дієнти, крім оливкової олії, в кухонний 
комбайн та збивайте хвилину-дві. Потім 
повільно влийте оливкову олію, продов-
жуючи збивати. Використовуйте для 
приготування пасти, картопляного пюре, 
різноманітних соусів тощо. Ложечка соусу 
додасть вашим стравам нового ароматно-
го смаку.

КРЕМ-суп З КаРТопЛі Та ЧЕРЕМШі 

ПОТРІБНО: 1 цибулина, 1 цибуля-порей, 
3 середніх картоплини, трохи соняшни-
кової олії, 1 ст. л. вершкового масла, 1 л 
курячого бульйону, 1 лавровий лист, 150 
мл густої сметани або вершків, 50 мл біло-
го сухого вина, 100-150 г листя черемші (1 
великий пучок), сіль і перець за смаком.

ПРИГОТУВАННя: наріжте цибулю і ци-
булю-порей. Картоплю поріжте кубиками. 
Розігрійте олію з вершковим маслом. Коли 
піна від вершкового масла осяде, додайте 
обидва види цибулі. Тушкуйте до м'якості. 
Додайте картоплю, лавровий лист і гаря-
чий бульйон. Варіть до готовності карто-
плі. Коли картопля звариться, додайте 

вершки або сметану, вино і нарізану че-
ремшу. Посоліть і поперчіть за смаком. До-
ведіть до кипіння і збийте все блендером. 
Подавайте суп гарячим c грінками з багета 
і шматочками вареного яйця.

Шпинат - справжнє джерело вітамінів і 
корисних мінеральних речовин, які допома-
гають позбутися надлишку холестерину 
та зміцнити імунну систему, запобігають 
хворобам серця. Також у ньому високий 
вміст йоду, що сприяє здоров’ю щитовид-
ної залози.

суп Зі ШпиНаТоМ

ПОТРІБНО: ріпчаста цибуля – 2 шт., мо-
лода картопля – 200 г, цибуля порей – 150 
г, шпинат – 2 великих пучки, корінь імбиру 
– 30 г, оливкова олія – 3 столові ложки, сіль 
і перець за смаком, морква – 150 г, овоче-
вий бульйон – 1 л.

ПРИГОТУВАННя: дрібно нарізати ци-
булю і тушкувати на повільному вогні, 
весь час перемішуючи, поки він не стане 
м'яким і золотистим. Картоплю і мор-
кву порізати кубиками та пересипати в 
бульйон (або воду). Довести до кипіння. 
Цибулю порей і шпинат добре промити і 
порізати. Імбир очистити та подрібнити. 
В окріп з картоплею та морквою додати 
цибулю, шпинат і імбир. Потім зменшити 
вогонь і томити 5 хвилин. Додати сіль і 
перець за смаком. Подавати з хрусткими 
тостами.

КаРТопЛЯНиКи 
Зі ШпиНаТоМ і ЯйцЕМ 

ПОТРІБНО: картопля, сіль, мелений чор-
ний перець та дрібка меленого мускатного 
горіху, два яйця, пів чашки муки, цибуля, 
олія для смаження, шпинат.

ДЛя СОУСУ: кефір, сметана, трішки кро-
пу та лимонної цедри.

Приготування: відварити картоплю зі 
шкіркою, дати трохи охолонути, очистити. 
Натерти на терці з невеличкими зубчика-
ми або потовкти товкучкою. Додати сіль, 
мелений чорний перець та дрібку мелено-
го мускатного горіху. Покласти невеличке 
сире яйце, пів чашки муки та замісити ті-
сто. Воно буде трохи липке, але впевнено 
триматиметься купи. Решту муки висипа-
ти на стіл, викласти тісто і розкачати його 
в брусочок. Нарізати на шість частин. Для 
начинки треба дрібно нарізати цибулю і 
трохи підсмажити її в олії, буквально до 
прозорості. Листя шпинату очистити від 
товстих стеблин. Закип'ятити каструлю 
води і кинути в неї свіжий шпинат. Через 
буквально 30 секунд дістати його друшля-
ком та перекласти в льодяну воду. Завдяки 
цьому шпинат залишиться яскравим і під 
час подальшого приготування. Відкинути 
шпинат на сито, максимально позбутися 
води. Порізати його, змішати з підсмаже-
ною цибулею (олію не класти) і відваре-
ним січеним яйцем. Додати сіль, перець і 
дрібку мускатного горіху. Кожну частину 

тіста розплющити в диск приблизно 5-7 
см в діаметрі, викласти в середину на-
чинку і акуратно зліпити. Смажити в не-
великій кількості добре розігрітої олії на 
середньому вогні з обох боків. Подавати з 
соусом зі сметани та кефіру в рівних про-
порціях, в який можна додати трішки кро-
пу та лимонної цедри.

сМуЗі Зі ШпиНаТоМ 
ПОТРІБНО: 50 г шпинату, 1 банан, 1 

яблуко, 1 ківі та пів чайної ложки меду.
ПРИГОТУВАННя: збийте все ретельно 

в блендері. Чудовий варіант до сніданку. 
А інгредієнти смузі можна змінювати, на-
приклад, ківі міняти на грушу чи на де-
кілька ложок йогурту.

ШвиДКий пиРіг З ФЕТоЮ 
Та ШпиНаТоМ 

ПОТРІБНО: пачка листкового тіста, пач-
ка сиру фета, пучок шпинату, сіль та пе-
рець за смаком (можна додавати іншу зе-
лень та спеції).

ПРИГОТУВАННя: наріжте шпинат се-
редніми шматочками, змішайте з сиром і 
спеціями та загорніть у листкове тісто. Го-
туйте в духовці, поки тісто не покриється 
золотистою скоринкою.

Броколі зменшує ризик розвитку раку. 
- допомагає уникнути проблем із шлунко-
во-кишковим трактом, сприяє виведенню 
токсинів і має протизапальну дію, зменшує 
ризик виникнення серцево-судинних захво-
рювань, діабету й ожиріння.

суп-пЮРЕ З БРоКоЛі 

ПОТРІБНО: суцвіття проколі, козячий 
сир, оливкова олія, сіль і перець за смаком, 
грецький горіх.

ПРИГОТУВАННя: проваривши декілька 
хвилин суцвіття з одного броколі, слід за-
лишити у ньому трохи води, а також дода-
ти 100-150 г козячого сиру, декілька ложок 
оливкової олії, сіль і перець. Перебити все 
це за допомогою блендера і додати ще тро-
хи води, якщо суп надто густий (в такому 
разі ще раз перебити). Суп пюре провари-
ти до закипання. Подавати із шматочками 
грецького горіха, попередньо обсмажено-
го чи підсушеного в духовці. Пікантний 
смак цього супу змусить по-новому погля-
нути на звичні продукти.

ЗапЕЧЕНа БРоКоЛі піД 
вЕРШКовиМ соусоМ 

ПОТРІБНО: броколі (середня) — 1 шт, 
вершки (20-25%) — 250 мл, молоко — 150 

мл, сир твердий — 200 г, сир плавлений 
(без смакових домішок або ж із зеленню) 
— 2 шт., яйця — 2 шт., борошно — 4 ст. л., 
мускатний горіх (мелений) — ½ ч. л., сіль, 
чорний перець за смаком.

ПРИГОТУВАННя: розрізаємо броколі та 
відварюємо протягом 5 хвилин у кипля-
чій підсоленій воді. У глибокій посудині 
змішуємо за допомогою вінчика вершки, 
молоко, яйця, борошно, сіль, перець і му-
скатний горіх. Викладаємо броколі у єм-
ність для випікання. Додаємо порізаний 
кубиками плавлений сир та змішуємо. По-
ливаємо готовим соусом та посипаємо тер-
тим сиром. Випікаємо близько 30 хвилин 
за температури 200 градусів. Готова стра-
ва має трохи охолонути перед подачею на 
стіл. Також можна додавати у страву, окрім 
броколі, відварену стручкову квасолю, 
гриби або ж інші овочі. 

Редиска позитивно впливає на здоров’я 
печінки, виводить із крові токсини. Вона 
сприяє здоров’ю серцево-судинної системи, 
знижує тиск крові та зміцнює імунну си-
стему. 

КаРі З РЕДисКи
ПОТРІБНО: редиска – 25-30 шт. (серед-

нього розміру), цибулина – 1 шт., олія – 2 
столових ложки, часник – 2 зубчики, пе-
рець чилі – за смаком, куркума – 1 чайна 
ложка, кінза – 1 чайна ложка, гірчичний 
порошок – ½ чайної ложки, томати – 2 шт., 
сіль і перець за смаком.

ПРИГОТУВАННя: цибулю і редиску на-
різати тонкими слайсами й обсмажувати 
3-5 хвилин на середньому вогні в олії, по-
стійно перемішуючи. Додати дрібно нарі-
заний часник, перець чилі, куркуму, кінзу 
та гірчичний порошок, обсмажуючи суміш 
ще хвилину. Помити й порізати дольками 
помідори, додати їх у каррі, потім попер-
чити та посолити. Добре все перемішати, 
зменшити вогонь, накрити кришкою і го-
тувати ще 10 хвилин. Ця страва ідеально 
підходить до курки і яловичини. Подавати 
гарячою.

оКРоШКа З РЕДисКоЮ

ПОТРІБНО: редиска - 7 шт., картопля - 
2 шт., свіжі огірки - 2 шт., відварна курка 
- 200 г, яйця - 2 шт., сметана - 4 ст. ложки, 
зелень - петрушка, кріп і зелена цибуля, 
хлібний квас - 700 мл, сіль. 

ПРИГОТУВАННя: картоплю і яйця необ-
хідно відварити до готовності заздалегідь, 
остудити, а потім очистити від шкірки і 
шкаралупи. Потім нарізаємо невеликими 
кубиками картоплю і огірки, окремо яєч-
ний білок, м`ясо і редиску. Зелень дрібно 
рубаємо, а пір`ячко зеленої цибулі роз-
тираємо разом з сіллю. В окремій ємно-
сті жовтки перетираємо зі сметаною. Всі 
інгредієнти заливаються охолодженим 
квасом з яєчно-сметанною сумішшю. За 
смаком можна додати сіль, перець і навіть 
хрін або гірчицю. До речі, замість квасу 
можна використовувати кефір, розведе-
ний мінеральною водою, або сироватку. 

Черемша, шпинат, 
брокколі, редиска - 

неймовірні рецепти для весняного меню
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віДповіДі

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

РеКлаМа: +38 (068) 364-08-54

ТОВ  “Ліском-Шпон”,  
яке розташоване за адресою: 

м. Тернопіль, вул. Бригадна, 46,  
має намір одержати дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарним джерелами.

Підприємство спеціалізується  по  ви-
готовленні струганого шпону.

 Валовий викид забруднюючих речовин 
в атмосферу від виробничної діяльності 
товариства  становить -  44,996 т/рік.

Перевищень технологічних та сані-
тарно-гігієнічних нормативів в процесі 
виробничої діяльності немає.

Зауваження приймаються протягом 
30 календарних днів з дня опублікуван-
ня інформації за адресою :

 м. Тернопіль, вул. Коперника,1, тел. 
52-58-48, Управління Житлово-кому-
на-льного господарства, благоустрою  
та екології  Тернопільської міської 
ради. 

пЕНсіЯ у Зв’ЯЗКу 
З вТРаТоЮ гоДуваЛЬНиКа: 

як призначається 
і скільки можна 

отримати

Пенсія у зв’язку з втратою 
годувальника призначається 
на одного непрацездатного 

члена сім’ї в розмірі 50% пенсії за 
віком померлого годувальника. 
Про це пише Пенсійний кур’єр.

Відповідно до статті 36 Закону Укра-
їни «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування». пенсія у зв’язку з 
втратою годувальника призначається не-
працездатним членам сім’ї померлого го-
дувальника, які були на його утриманні.

Батьки і чоловік (дружина) померло-
го, які не були на його утриманні, мають 
право на пенсію у зв’язку з втратою году-
вальника, якщо втратили джерело засо-
бів до існування.

Розмір призначеної пенсії не може 
бути меншим за прожитковий мінімум 
для осіб, які втратили працездатність.

Особі, яка має одночасно право на різ-
ні види пенсії (за віком, по інвалідності, у 
зв’язку з втратою годувальника), призна-
чається один із цих видів пенсії за її вибо-
ром (стаття 10 Закону 1058).

Трапляються ситуа-
ції, коли в магазині, 
на ринку, в тран-

спорті чи в будь-якому 
іншому закладі сфери 
послуг відмовляються 
приймати в якості опла-
ти за товар чи послугу 
дрібні монети чи зношені 
гроші. Відсутність здачі 
у продавця з купюр ве-
ликого номіналу також 
часто стає проблемою 
саме покупця.

Чи так це повинно бути, роз-
повіли у Координаційному цен-
трі з надання правової допомоги. 

Зазначається, що відносини 
споживач і продавець або нада-
вач послуг регулюються поряд-

ком провадження торговельної 
діяльності та правил торговель-
ного обслуговування на ринку 
споживчих товарів, затвердженим 
постановою Кабінету міністрів 
України від 15 червня 2006 р.

«Касир у магазині, продавець 
на ринку чи інший працівник 
сфери обслуговування, з яким 
розраховується споживач за 
товар чи отриману послугу, зо-
бов’язаний приймати банкноти 
і монети всіх номіналів, які випу-
скає Національний банк (у тому 
числі розмінні, обігові монети, 
пам’ятні та зношені банкноти і 
монети), що є платіжними засо-
бами і не викликають сумніву в 
їх справжності. Також вони ма-
ють забезпечувати наявність у 
касі банкнот для здачі (крім тих, 

карбування та випуск в обіг/до-
датковий випуск в обіг яких при-
пинено Національним банком)», 
– сказано в повідомленні.

Якщо продавець відмовля-
ється приймати у покупця чи 
клієнта сфери послуг монети чи 
банкноти, які є дійсними засоба-
ми платежу, то на продавця або 
надавача послуг чекає адмінвід-
повідальність, передбачена ст. 
155 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення, 
а саме: Порушення правил тор-
гівлі, виконання робіт і надання 
послуг працівниками торгівлі, 
громадського харчування та 
сфери послуг, громадянами, які 
займаються підприємницькою 
діяльністю, і тягне за собою на-
кладення штрафу від одного до 

десяти неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян.

Крім цього, якщо особа про-
тягом року вже притягалась до 
адміністративної відповідаль-
ності за цією статтею, то пе-
редбачено покарання у вигляді 
штрафу від 5 до 27 неоподатко-
вуваних мінімумів доходів гро-
мадян.

Щоб притягнути порушника 
до відповідальності, потрібно 
звернутися до Держпродспо-
живслужби або правоохоронних 
органів.

продавець не приймає до оплати дрібні монети чи зношені гроші: що робити?
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ОВЕН 
Ви зможете проявити 

свої таланти. Причому це 
стосується як роботи, так i 
розваг. Завдяки кмiтливостi 
вдасться уникнути багатьох 
неприємних ситуацiй.

ТЕЛЕЦЬ 
Не варто розраховувати, 

що швидкоплинні стосунки 
триватимуть iще довго. Вiд 
вас залежить, як подолати 
значні труднощі у взаєминах.

БЛИЗНЮКИ 
Чудовий час для втілен-

ня нових проєктів і задумів. 
Почніть рухатися в омрія-
ному напрямку та не доз-
воляйте сумнівам завадити 
вам досягти бажаного.

РАК 
Якщо ви збережете хоро-

шi стосунки з колегами, то 
вдасться завоювати автори-
тет. Неабияку роль у цьому 
вiдiграють довгостроковi 
проєкти.

ЛЕВ 
Ви звикли бути в центрі 

подій, миттєво реагувати на 
мінливий ринок й укладати 
найвигідніші угоди. При-
бутки збiльшуватимуться, 
вiдповiдно, збiльшаться й 
витрати.

ДІВА 
Ви вирішите вкласти гро-

ші в нерухомiсть. На це дове-
деться витратити всі заоща-
дження і навіть узяти кредит. 
Але дивiденди не примусять 
себе довго чекати.

ТЕРЕЗИ 
У сiм’ї ви керуєте стосун-

ками, тож зможете погасити 
будь-яку конфліктну ситуа-
цію, не доводячи до розри-
ву. У вихiднi ви отримаєте 
приємнi новини.

СКОРПІОН 
Ви активні як у профе-

сійній сфері, так і в особи-
стих взаєминах. Ви розри-
ватиметеся на всіх фронтах, 
намагаючись допомогти 
всім.

СТРІЛЕЦЬ 
У вас з’являться новi 

друзi. Однак будьте обачні-
шими, оскiльки поруч може 
з’явитися людина, яка ко-
ристуватиметься вашою до-
бротою у своїх цілях.

КОЗЕРІГ 
Через ревнощi у вашiй 

родинi часто виникатимуть 
скандали, шукайте будь-
який компромiс. Щоб розру-
лити цю ситуацiю, займiть-
ся спiльною роботою.

ВОДОЛІй 
Коли ви нарешті зро-

зумієте, що сімейне щастя 
у ваших руках, то почнете 
довіряти коханій людині. На 
роботi на вас чекає пiдви-
щення на посадi.

РИБИ 
Вам випаде нагода зу-

стріти людину, з якою у вас 
однакові погляди на життя. 
Ця зустріч може стати доле-
носною. Прислухайтеся до 
власної iнтуїцiї.

гоРосКоп 31 березня - 6 квітня

У Почаївському психоневроло-
гічному будинку-інтернаті давно 
склалася добра традиція відзнача-
ти ювілеї, дні народження підопіч-
них та працівників з обов’язковим 
привітанням в улюбленій краяна-
ми газеті «Наш ДЕНЬ». 

олексій лиховидов – 
охайний, старанний, працелюбний. Хлопець що-
дня допомагає у повсякденній роботі молодшому 
медперсоналу та підсобному господарству, долу-
чається до збору лікарських рослин (фітотера-
пія). Бере активну участь у проведенні змагань 
із шахів та шашок, поїздках до історичних  місць 

Кременеччини і духовних святинь краю. 

Адміністрація, колектив працівників та підо-
пічних будинку-інтернату щиро вітали Олексія з 
його святом. Бажали в доброму здоров’ї перема-
гати усі життєві труднощі та й далі допомагати 
друзям, працівникам створювати затишні умови 
проживання. 

На фото -  іменинника 
(в центрі) вітає директор будинку-
інтернату Василь Мисько та члени 

адміністрації закладу.   

Бажали доброго здоров’я і радості

Нещодавно уродини 
відсвяткував підопічний 

У ціну газети враховано 
вартість поштових по-

слуг: 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

Вітаємо!
Відповідальну і щиру, добру колегу, 

заступницю начальника поштового 
відділення м. Зборів

 оксану Василівну Гладуш
із 60-річним ювілеєм! 

Цей ювілей – знаменна, гарна дата,
І сумніватись тут не слід,
Отож прийміть найкращі побажання 
Благополуччя, щастя на багато літ.
Хай квітує добро на життєвому полі,
Хай світанки дарують наснагу щодня,
Хай крізь хмари й туман посміхається доля,
Килимами дорогу встеляє весна. 
Хай дім Ваш наповниться світлом,
Цілющі джерела здоров’я дають,
На многії літа з калиною й хлібом
Зозулі хай спокій і мир накують.
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує многії і благії літа. 
Хай ангели Божі Вас бережуть
 Все добре і світле на крилах несуть!

З повагою – колектив «Укрпошти» м. Зборів.

Вітаємо!
 Щиру, хорошу людину, 

вродливу жінку
Раїсу Гаврилюк 
із с. Великі Вікнини 

Кременецького району
із золотим ювілеєм!

 Тобі 50! Не так уже й багато:
 Всього лиш тридцять 

після двадцяти, 
Тож зичимо у це прекрасне свято, 

Як в юності міцніти і рости. 
Ніхто не знає, що нас завтра жде, 

Зірки хоч відають, мовчать на видноколі, 
Тож проживи усі наступні дні

 По вінця повні у щасливій долі.
 Хай будуть поруч віра і надія, 

Як два крила, що впасти не дадуть, 
І сам Господь по милості наділить

 Ще довгих літ, що сонцем виграють!
 Тож зичим здоров’я багато-багато,

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

 Опіка і ласка від Господа Бога! 
Друзі – Марія та Василь Коляда.

Вітаємо!
Чудову дружину, люблячу маму

 Раїсу Гаврилюк 
із с. Великі Вікнини Кременецького 

району
із золотим ювілеєм! 

Хай сонечко світить 
із ясного неба,
Бажаємо всього, 
чого тільки треба:
Міцного здоров’я і теплого сонця,
Хай стукає радість у кожне віконце.
Ласкавої долі і довгого віку,
Усяких гараздів і щастя – без ліку!
Добра і любові ще зичим багато,
Хай дім обминає біда,
І будуть веселими будні і свята,
Як чиста джерельна вода!
Ми щиро бажаєм жар-птицю спіймати,
Удачу і щастя при собі тримати!
Іще раз здоров’я – з роси і води, 
Бадьорість і настрій хай будуть завжди.
Пречиста Діва скрізь допомагає
І Господь з неба милість посилає!
З любов’ю – чоловік Володимир 
і донечки Наталя та Світлана.

Погода в Україні 
цього квітня буде 
приблизно такою 

ж, як і у попередні 
роки - у межах середніх 
багаторічних значень. 
Про це повідомляє 
Укргідрометцентр. 

Так, середня місячна темпе-
ратура квітня передбачається 
на рівні 8-11° тепла, в горах 
5-6° тепла, що близько до се-

редніх багаторічних значень.
Кількість опадів також буде 

у межах середніх багаторічних 
значень, зауважують синопти-
ки. Так, їхня місячна кількість 
очікується на рівні 30-57 мм, в 
Карпатах 62-88 мм. 

Як розповіла завідувачка 
відділу кліматичних дослі-
джень і довгострокових про-
гнозів погоди Українського гід-
рометеорологічного інституту 
НАН Вазіра Мартазінова, на по-

чатку квітня до України прийде 
справжнє тепло, але в другій 
половині місяця прогнозують 
заморозки. 

За її словами, тепло поч-
неться вже з 1-го квітня, і такою 
буде вся перша декада. Якщо і 
будуть дощі, то незначні.

Але потім, як прогнозує 
Мартазінова, почнуться погод-
ні "гойдалки": періоди похоло-
дання і періоди потепління - 5 
днів холодних, 5 днів теплих, 5 
днів сонячних, 5 днів похмурих.

"І так до кінця місяця. До 10 
квітня може бути похолодання, 
аж до заморозків у повітрі", – 
попередила синоптик.

Прогноз погоди на весну від 
народного синоптика

Народний синоптик Украї-
ни Леонід Горбань теж дав про-
гноз погоди на весну і розповів, 
коли чекати тепла. За його сло-
вами, справжнє тепло прийде 
лише в 20-х числах квітня, але 
воно буде недовгим.

ПоТеПліННя чеРГУВаТиМеТьСя 
з ПохолоДаННяМи 

Другий місяць весни буде характеризуватися мінливою погодою


