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Дошкільнята й учні до 1 вересня

повинні мати всі обов’язкові щеплення
В Україні тепер законно відсторонити невакциновану дитину від занять

Н

7 квітня - хмарно
з проясненням, уночі
можливий сніг, температура повітря вночі 0-1
градус морозу, вдень 4-6
градусів тепла. Схід сонця - 6.42, захід - 19.58.
8 квітня - хмарно з
проясненням, можливий
дощ, температура повітря вночі 0-1 градус морозу, вдень 6-7 градусів
тепла. Схід сонця - 6.40
захід - 20.00.
9 квітня - хмарно з
проясненням, без опадів, температура повітря

вночі 0-1, вдень 8-9 градусів тепла. Схід сонця 6.38, захід - 20.02.
10 квітня - ясно, без
опадів, температура повітря вночі 0-2, вдень
12-14 градусів тепла.
Схід сонця - 6.36, захід 20.03.
11 квітня - ясно, без
опадів, температура повітря вночі 2-4, вдень
14-16 градусів тепла.
Схід сонця - 6.34, захід 20.05.
12 квітня - хмарно з
проясненням, без опа-

дів, температура повітря
вночі 3-6, вдень 16-17
градусів тепла. Схід сонця - 6.32, захід - 20.06.
Новий місяць.
13 квітня - хмарно з
проясненням, без опадів, температура повітря
вночі 5-7, вдень 15-17
градусів тепла. Схід сонця - 6.30, захід - 20.08.

Д

ної лікарні Володимир Кучма, у закладах
дошкільної освіти Тернополя майже всі
діти вакциновані. Є поодинокі випадки,
коли в дитини медичні протипоказання.
Натомість, у тернопільських школах навчаються 482 учні, які не мають профілактичних щеплень, проте відвідують уроки, та
ще 736 дітей, які частково вакциновані (не
від усіх 10 інфекційних хвороб).
- Для того, щоб 1 вересня діти мали змогу безперешкодно відвідувати навчання,
закликаємо батьків завчасно звернутися
до сімейного лікаря чи педіатра та перевірити наявність усіх обов’язкових щеплень,
– каже Володимир Кучма. – У Тернополі їх
роблять щодня у шести педіатричних філіалах.

Рада прирівняла електронні
паспорти до звичайних

епутати проголосували за закон, який надає електронній версії паспорту
у смартфоні статус повноцінного документу. Це вперше у світі. Нововведення почне діяти з 23 серпня. Згідно із законом е-паспорт і е-паспорт для
виїзду за кордон формуються безкоштовно та можуть пред’являтися на території
України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, крім випадків перетинання державного кордону . Також закон передбачає наявність в е-паспортах
інформації про місце проживання та коду платника податків.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що тепер можна
використовувати цифрові паспорти нарівні з паперовими Йдеться про відкриття
банківського рахунку онлайн, касові операції в банку, подорож поїздом або літаком всередині країни, заселення в готель, отримання посилок на пошті, підтвердження віку в супермаркеті.

+38 (068) 364-08-54

Погода в Тернополі й області

Як повідомив заступник директора
Тернопільської міської дитячої комуналь-

Реклама:

У дитинстві, як багато хлопців його покоління, він мріяв
стати космонавтом. Але, як каже сам, Господь покликав
його до духовної праці, а від батька й матері йому
перейшло покликання боротися за Українську державу.
Коли 2015 року запропонували поповнити лави військових
священників, ні на йоту не засумнівався й одразу ж
погодився. Тепер протоієрей о. Володимир Андрухів
3
є капеланом 44-ї окремої артилерійської бригади
стор.
імені гетьмана Данила Апостола.  

ещодавно Верховний
суд визнав законним
відсторонення від навчання
у школах, закладах професійнотехнічної і дошкільної освіти
дітей, яким не зробили
профілактичні щеплення. Це
означає, що дошкільнятам
та учням необхідно мати
всі обов’язкові щеплення,
передбачені календарем
профілактичних щеплень, щоб з
1 вересня мати змогу відвідувати
заняття.

Сучасні інноваційні технології

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60
+38 (098) 37 000 60
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У рамках проєкту «Велике будівництво»
у Теребовлі здійснили реконструкцію
дитячого садочка
У дошкільному навчальному закладі "Сонечко"
виховується 156 дітей, працює 14 педагогів.

«

В рамках програми «Велике будівництво»
минулого року була здійснена
реконструкція дитячого ясла-садочка.
Ми бачимо результати роботи. У садочку
замінили покрівлю, утеплили фасади.
Встановили елементи організованого
водовідведення з даху. Також добудували
спортивний зал. Відтепер діти в теплому,
комфортному приміщенні та мають місце для
дозвілля. А з початком теплої погоди також
планують завершити прибудинкові роботи висадити квіти, дерева», - розповідає голова
ОДА Володимир Труш.

Саме приміщення садочка збудоване 50 років тому.
Через постійне затікання води під час дощів і танення
снігу всередині була підвищена вологість, місцями стіни промокали до нижчих поверхів.
«Наш дитсадок був відкритий у 1965 році. Ще до минулого року в нас протікав дах, повністю відкололася
одна веранда, інша - осіла. Тому постало питання про
капітальний ремонт та утеплення приміщення. Адже
кожен день у дитсадку багато дітей – 90-100 малят.

Батьки привозять їх навіть із сусідніх сіл», - розповідає
завідувачка дитсадка Людмила Немира.
Загальна кошторисна вартість проєкту становить
6865,880 тис. грн.

ЗУНУ посідає 11-те місце в Україні за інноваційністю
Західноукраїнський національний університет увійшов до незалежного міжнародного
рейтингу SCImago Institutions Rankings за інноваційністю й посів почесне 11-те місце.

П

оважна комісія
враховувала
такі критерії
інноваційності: кількість
патентів, технологічний
вплив та інноваційні
знання.
Міжнародний SCImago Institutions Rankings - наукометричний
рейтинг не тільки закладів вищої

освіти, а й наукових організацій, закладів охорони здоров’я та приватних компаній, які займаються науково-дослідницькою діяльністю.
Випускається щорічно з 2011 року.
Рейтинг використовує дані з виключно незалежних джерел: бібліометричної бази даних Scopus, бази
даних міжнародних патентів Patstat
та вебометричні бази даних.

Впровадження нових методів роботи, креативність в наданні освітніх послуг, сучасні знання - основні
пріоритети діяльності класичного
університету Тернополя. Результати наукової роботи, оціненої незалежним міжнародним рейтингом,
- це свідчення високих стандартів і,
відповідно, якості освіти в університеті.

Тема тижня

Мешканцям
Тернопільщини
перерахують субсидії

Н

а Тернопільщині субсидію
отримують 93652
домогосподарств. Їм
нараховують субсидії у готівковій
та безготівковій формі. Про це
повідомив заступник директора
департаменту соцзахисту ТОДА Олег
Воронка.

Однак у зв'язку із закінченням опалювального сезону орієнтовно 15 квітняздійснять
перерахунок житлових субсидій.
«Допомога буде становити половину суми
від нарахованої за повний місяць опалювального періоду. У зв'язку з чим деякі домогосподарства отримають меншу субсидію, або ж,
згідно з розрахунком, уже не отримають нічого», - розповідає Олег Воронка.
Ціна на «блакитне паливо» становить 6, 99
гривень. Відповідно до цієї вартостінараховуватимуть нажитлові субсидії.Оскільки у лютому ціна знизилася, у порівнянні з січнем, то
попередньо нараховані кошти або доведеться
повернути, або їх враховують у субсидію за
лютий-березень.

Зарплата – 10 тисяч,
борги – 40 мільйонів

З

а інформацією обласного
управління статистики середня
заробітна плата штатного
працівника області у лютому
становила 10280 грн, що на 20,3%
більше, ніж у лютому 2020 року

Натомість сума заборгованості з виплати
заробітної плати на підприємствах області
станом на 1 березня 2021 р. становила 40,1
млн.грн. У загальній структурі боргу області
основна сума заборгованості припадала на
підприємства промисловості (49,1%) і будівництва (32,3%).

«Надзвичайно важливо зробити  якісне сполучення,
яке стане частиною великого загальноукраїнського
проєкту – «Дорога єдності», - Володимир Труш

В Україні втілюється в життя амбітний проєкт «Дорога єдності», в рамках програми Президента
«Велике будівництво». Він має на меті з'єднати схід і захід
України сучасною, якісною дорогою.
Тим самим символічно показавши, що ми єдині.

В

же з початку тижня, 5
березня, на маршруті
Тернопіль-Бережани
почали знімати старе зношене
покриття. Дві фрези працюють
на 1,2-кілометровому відрізку
у межах села Підгороднє
під Тернополем. Підрядна
організація виконує поточний
середній ремонт автошляху.
Зокрема, це передбачає
укріплення основи, влаштування
двох шарів асфальтобетону,
тротуарів та освітлення у
населених пунктах та засобів
організації безпеки руху.
Голова обласної державної адміністрації Володимир Труш зазначає, що

для нашої області вкрай важливо реалізувати даний проєкт у визначені терміни.
«Поточний середній ремонт проведуть на 47 км від Підгороднього до Бережан. Крім ремонту покриття лагодять
і штучні споруди вздовж траси. Наразі
ремонтують мости у Підгородньому та
Почапинцях. Надзвичайно важливо зробити якісне сполучення, яке стане частиною великого загальноукраїнського проєкту – Дорога єдності», - зазначив голова
ОДА Володимир Труш.
Дорогу М-12, на котрій виконують
роботи, разом з трасою М-04 Знам’янка
– Луганськ – Ізварине буде об’єднано у
найдовший автошлях країни, трасу М-30
Стрий – Ізварине. Він матиме протяжність 1392,3 км. Утворення нового ав-

тошляху, котрий зшиватиме схід і захід
країни, присвячено 30 річниці Незалежності України.
Ділянка майбутнього автошляху
М-30 Стрий-Ізварине в Тернопільській
області проходить від меж Івано-Франківщини та Хмельниччини через Тер-

нопіль. Від обласного центру до межі
Хмельницької області її лагодили 2018
року. А от від Тернополя через місто Бережани до меж Івано-Франківської області цей автошлях не знав ремонту ще
з 1990-х років.

Особистість
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Захисник захисників України
У дитинстві, як багато хлопців його покоління, він мріяв
стати космонавтом. Але, як каже сам, Господь покликав
його до духовної праці, а від батька й матері йому
перейшло покликання боротися за Українську державу.
Коли 2015 року запропонували поповнити лави
військових священників, ні на йоту не засумнівався й
одразу ж погодився. Тепер протоієрей о. Володимир
Андрухів є капеланом 44-ї окремої артилерійської
бригади імені гетьмана Данила Апостола.  
З родини бандерівців

Доля о. Володимира Андрухіва віддзеркалює життя тисяч і тисяч галичан,
які боролися за незалежність України
й були знищені чи вимордовані радянською тоталітарною владою. 58 років
тому березневого дня він розпочав власний земний шлях не на українських просторах, де споконвіку жив і працював
його рід, а в Хабаровському краю. «Я народився у родині бандерівців», – каже не
без гордості. І стає зрозумілим, чому аж
на Далекому Сході опинилася його сім’я.
Батьки брали активну участь у національно-визвольних змаганнях. Тато був
у бойовому крилі, а мама – зв’язкова. Комуністичний режим засудив їх кожного
за любов до України на 25 років.
Власну родину вони створили далеко
від рідної оселі й Тернопільщини, стали
батьками двох синів і доньки. Володимир
– середульший. Що пригадує з батькових
спогадів? Тато розповідав, що, коли в’язнів вели на лісоповал, конвоїри любили
зривати з голови засудженого шапку.
Оскільки ув’язнений мав бути в строю
обов’язково в головному уборі, то мусив
бігти за шапкою, а тим часом конвойні,
розважаючись, стріляли в того, хто вийшов зі строю, мовляв, спроба втечі.
Сталося так і з батьком о. Володимира. Найстрашніше, що в цій історії був
замішаний горе-краянин, який походив
із села, де діяло активно підпілля ОУН
та яке було недалеко від рідного татового Яргорова. Цей землячок прийшов до
батька та й каже: «Ти Андрухів – прєдатєль». Тато йому відповів: «Ти сам – зрадник». І після цих слів уже прощався із
життям. Але щось таки у серці в начальника табору затепліло, бо випалив: «За
те, що ти мене назвав зрадником по-українськи, я прощаю тобі».
Із Далекого Сходу родина Андрухівих повернулася на Тернопільщину 1968
року. Батько походив із с. Яргорів Монастириського району, а мати – із Зубреця сусідньої Бучаччини. Для проживання
обрали мамин двір. Тут уже господарив
колгосп. Тож довелося в нього за 100
карбованців відкупити власну стареньку хату. З роками звели новий будинок.
Володимир закінчив тут школу, звідси
його призвали до армії, служив в батальйоні зв’язку, мав звання сержанта. Після
звільнення з військової служби працював у місцевому колгоспі слюсарем, електрозварювальником. Його портрет навіть висів на дошці пошани. На весільний
рушник став з Юлією, яка жила від нього
через п’ять дворів. Одного сина назвали
Тарасом на честь Великого Кобзаря, іншого нарекли Михайлом, вшановуючи
ім’я дідуся.
Здається, життя писало Володимирові звичну біографію. Та якогось дня йому
приснився сон, який він сприйняв, як
«привидіння Боже, як дар Божий». Снилося, що з неба спускається біла постать
і дає йому дерев’яний хрест, кажучи, що
має поставити за церкву в Зубреці. Треба зауважити, що мама прищепила своїм
трьом дітям любов до Бога. Коли Воло-

димир йшов до армії, вона дала йому медальйончик Матері Божої, який зберігав
в обкладинці військового квитка. Хоча
цей документ у нього перевіряли, та не
запримітили маминого оберегу.
Володимир, де б не був, завжди молився подумки, потайки. Коли ж приснився йому дивний, а радше – віщий сон,
звернувся за тлумаченням до сусідки,
вона ж сказала по-простому: «Нестимеш
свій хрест». Опісля двічі Володимир Андрухів вступав до духовної семінарії в
різних містах, але все не таланило. Та
свого домігся таки. За третім разом став
навчатися у Волинській духовній семінарії, де через три місяці його висвятили на
диякона, а згодом – і на священника. Так
почав нести свій духовний хрест.

Не парафіяни, а побратими

Священицьку діяльність починав у с.
Козачки на Тернопіллі. Але українські землі через російську агресію зазнали окупації,
запалали війною. Їздив на схід країни як
волонтер. Серпневого дня 2015 року отець
Володимир зустрів о. В’ячеслава Кізілова,
який одним з перших у Тернополі серед
священників Православної церкви України став капеланом. Той поцікавився, чи не
хотів би о. Володимир одягнути капеланський однострій. Одразу ж погодився. Коли
розповів про це дружині та повідомив, що
за три дні вирушає в зону АТО, не повірила,
гадала, що чоловік жартує. Зрозуміла, що
це правда, лише коли взявся складати речі
до сумки. Стала плакати – й стільки, не заперечувала.
Спочатку отець пройшов кількаденні курси домедичної допомоги у столиці,
а відтак на нього чекав буремний Донбас.
Бліндажі, скрізь стрілянина, всі хлопці у
бронежилетах, шоломах... Таку картину
побачив. Перші дні знайомства з воїнами.
Підходять, запитують, чи не страшно. Відповідав, що в армії служив, порох уже нюхав. Тут один з них мовить, що священникові не можна брати зброї в руки. «Зброєю
стрілецькою будь-якою вмію користуватися, – кажу. – Доки будете противника відбивати, я молитимуся. Треба буде й зброю в
руки візьму, я не вбиватиму, а захищатиму
вас і поранених. Оборонятиму рідну землю,
Україну, церкву, віру, це – почесно».
Добрий пастир про всіх дбає, незалежно від їх віросповідання. У підрозділі,
де служив Богові та Україні о. Володимир,
були не лише віряни Православної церкви
України, а й греко-католики, римо-католики, прихожани Московського патріархату
й навіть мусульмани. На кожного зважав,
підтримував. «Священник мусить бути
й психологом, і спостерігачем, сповідати,
причащати, молитися, благословляти й
підтримувати воїна морально», – мовить
капелан. Хлопці часто ділилися з панотцем власними й сімейними проблемами,
прагнули спілкування, розради чи просто
теплого слова.
Підрозділи артилеристів дислокувалися чи займали бойові позиції на різних
ділянках фронту. Отцю Володимирові доводилося їх, звісно ж, відвідувати й водно-

час одразу ж подбати про капличку чи бодай якийсь молитовний куточок. Бувало,
забили у землю кілька дошок, знадвору
натягнули на них плащ-палатки, ізсередини плівкою обтягнули, з піддона зробили
хрест, ікони почепили, престіл поставили,
капелан окропив – і вже є капличка. В одній з батарей поклав ящики від снарядів,
накрив плащ-палаткою та відправляв
Богослужіння. Бійці підходили, сповідав,
причащав. Коли, скажімо, капелан приїхав
у Боровеньки (неподалік Лисичанська Луганської області), воїни саме закінчували
зводити капличку. Ікони до неї дарували як
пожертви. Зараз усі ці образи прикрашають
капличку в артилерійській бригаді в Тернополі. Прикметно, що о. Володимир пам’ятає, хто яку ікону пожертвував. Каже, оці
надіслали з дому, а образ Ісуса Милосердного подарував Іван Комар з Львівщини.
Оці дві ікони вишила дружина підполковника Ігоря Стопчака – Алла з Хмельницького, її нагородили церковною медаллю «За
любов, жертовність до України». Два роки
вона вишивала бісером і сорочку для о. Володимира. Образ Миколая Чудотворця став
дарунком від воїнів 24-ої бригади, а ікона
Ісуса Христа – від «афганців» з міста Старокостянтинів.
У будь-якій капличці завжди було повно
людей. У неділю молився за здоров’я артилеристів, їхніх синів і доньок, батьків. Панахиду за побратимів, рідних воїнів відправляв у суботу. Довелося, на жаль, й хоронити
оборонців української землі. Воїнів капелан
о. Володимир Андрухів називає не парафіянами, а побратимами. Адже не раз з ними з
одного казанка і кашу їв, і сухарями ділився.

Допомагають Божа любов,
терпіння, військова
витримка

На сході країни капелан о. Володимир
пробув 870 днів. З першого й до останнього дня вів щоденник, де за годинами,
навіть інколи за хвилинами занотовував
усі події, заходи… «Як би не моя матуся, я
б перекрив 1000 днів», – каже. Дружина
дуже хвилювалася за чоловіка. Бо війна.
Бувало, по два-три дні зв’язку не було.
Але ніколи кохана Юлія не просила залишити капеланство. Завжди телефонувала, переймалася його здоров’ям. «Чотири
свята Миколая, Нового року, Різдва, Водохрестя я перебував у зоні АТО», – мовить отець.
Коли ж, нарешті, випало приїхати з
вогняного Донбасу на кілька днів додому,
то побачив, що дружина посивіла, адже

вона не фарбувала волосся. Сказала йому:
«Бачиш, якою я стала, тепер йди купи мені
фарбу для волосся». Та життєві сили дружини забирала онкологічна недуга. 1 січня
2021 року стало для о. Володимира Андрухіва – днем скорботи та непоправної втрати. Він навічно попрощався з дружиною.
Панотець жодного разу не пошкодував,
що обрав військове священництво. Твердить, що відновлення в Збройних силах
України інституції капеланів - дуже потрібна справа. Нині артилеристи повернулися
на ротацію до Тернополя. Тут збудовано каплицю, де й служить капелан о. Володимир
Андрухів.
Чи не важко йому фізично, морально,
адже вже 60-річчя, як то кажуть, заглядає
в очі? «Аж ніяк, – відповідає. – Я завжди
займався спортом, не курю, роблю зарядку, мешкаю у селі, а воно потребує чимало
фізичної праці, адже зі старшим сином засіваю ниву, вирощую, збираю врожай. Зрештою, коли мені тяжко на душі, завжди звертаюся до Бога».
Священником вирішив стати його молодший син Михайло. Спочатку він закінчив з відзнакою Чортківську греко-католицьку дяківську академію. Попрацював
певний час дяком, а зараз навчається на
другому курсі Київської православної богословської академії ПЦУ.
Нещодавно о. Володимирові Андрухіву
вручили відзнаки лауреата конкурсу «Людина року Тернопільщини». Представляючи його, захисник Донецького аеропорту,
а нині – тренер проєкту для ветеранів та
їхніх сімей «Серце воїна» Валерій Чоботар
дуже точно й правдиво означив призначення військових священників: «У захисників України є свої захисники. Це – капелани, душпастирі, люди, які без зброї, а це
набагато сміливіше, набагато важче, ніж зі
зброєю, перебували на передовій, поруч, і
силою своєї віри, власних слів, іноді навіть
фізичних обіймів тих, хлопців, які зневірювалися, які вагалися, ставали захисниками захисників. Їхнє серце, як нічиє інше,
– поранене, адже капелани безпосередньо
знають найбільші тонкощі, найважчі речі
життя воїна».

Микола ШОТ.
На світлині:
Нагороди лауреата «Людина року Тернопільщини-2020» капеланові 44-ої окремої артилерійської бригади протоієрею
о. Володимирові Андрухіву вручає голова
журі конкурсу Олег Караванський.
Фото автора.
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Як «бідували» українські чиновники
та політики у коронавірусний 2020-ий

«Одкровення» в деклараціях українських «слуг» народу вражають. Чого там тільки нема!
То ж як жилося окремим відомим політикам та чиновникам у коронавірусний 2020-ий?
Статки президента:
мільйони, житло
в Британії та
анексованому
Криму, торгові
марки...  
Володимир Зеленський у декларації-2020 рік вказав доходи у 22,7
мільйонів гривень. Із них зарплата 336 тисяч. Також задекларував боргу
майже на 2,5 млн. грн.
Із нерухомості президент вказав
три квартири в Києві: площею 132
м кв, вартістю 746 478 грн.; 254 м кв
- вартістю 636 250 грн.; 200 м кв, ціна
якої не вказана. Два паркомісця за 300
тисяч. Квартиру у Великій Британії
вартістю у 42 млн. грн., та в анексованому Криму - в Ялті, вартістю 1,3 мільйони.
Місце проживання задекларував у
«Конча-Заспі» та в київській квартирі.
Дружина Олена також задекларувала
нерухомість у Києві: квартиру й паркомісце, загальною вартістю більш як 1,3
мільйона.
Як повідомив «Урядовий портал»,
від продажу нерухомості та земельної
ділянки родина Зеленських отримала
понад 13,4 млн. грн.
Також у декларації: автомобілі Land Rover моделі Range Rover,
2016 року випуску, за 4,7 млн. грн.;
Mercedes-Benz моделі S 500 4 Matic,
2014 року випуску, вартістю більш як
1,8 млн. грн. Шість наручних годинників брендів Breguet, Bovet, Piaget, Rolex,
Tag Heuer. Ювелірний виріб бренду
Graff. Ціни всього цього не вказано.
Зеленський - власник великої
кількості торгових марок. Торік були
зареєстровані 13 торговельних марок в Україні та дві за кордоном. Вартість ТМ «Жіночий квартал» складає
понад 21,3 млн. грн., ТМ «Слуга народу» - більше 11 млн. грн. Продовжує
отримувати роялті від використання
торгових марок, сума яких понад 4,6
мільйонів.

У спікера
Разумкова - купа
готівки
Голова Верховної
Ради Дмитро Разумков
у 2020-ому заробив 547
563 гривні. Й отримав 1,6 млн. грн. від
відчуження майна. Ще 12 тисяч - від
продажу електроенергії за зеленим
тарифом, йдеться в його е-декларації.
Дружина Разумкова - Юлія Чайка
торік отримала 6,7 млн. грн. від підприємницької діяльності.
Разумков задекларував домоволодіння, площею 492,2 м кв, вартістю 2,9
млн. грн., офіс, чотири квартири та дві
земельні ділянки. Ще одна ділянка площею 1333 м кв - в оренді Юлії Чайки. Також вона має житловий будинок
у Миколаєві.
У декларації Разумкова вказані
авто: Toyota Land Cruiser 200, Toyota
Camry, Tesla Model S та BMW X5. Останні дві машини належать дружині.

У спікера є 28,5 млн. гривень та $75
тисяч готівки. У Юлії - $140 тисяч, 45
тисяч євро та 970 тис. грн. Разумков
пояснив: 28 мільйонів - це не новий
актив. А те, що заробив торік у парламенті, також продав будинок за 1,7
млн. грн. Решта суми - це гроші, які повернув йому позичальник.

У прем’єра - трохи
грошей, трохи землі  
П р е м ’є р - м і н і с т р
Денис Шмигаль заробив за минулий рік 540
тисяч гривень, також
йому виплатили 34 018 гривень в Івано-Франківській ОДА. Крім зарплати,
отримав 90 тис. грн. за відчуження нерухомості, свідчить його декларація,
розміщена на сайті Нацагентства з попередження корупції.
Володіє будинком на 215 «квадратів». Дружина - земельною ділянкою
151 м кв і 25% земельної ділянки, площею 458 м кв, - обидві у Львові. Родина
має ще дві земельні ділянки - кожна
по 2200 м кв. Окремо дружина володіє
нежитловим приміщенням - 417 «квадратів».
Серед джерел доходу в дружини
прем’єра вказана лише пенсія по інвалідності в сумі 25 800 гривень.
Шмигаль має $155 тисяч готівкою,
його дружина - $80 тисяч. А також 57,7
тис. грн. на рахунку в ПриватБанку,
дружина - майже 12 тисяч у цьому ж
банку.
Авто Land Rover Discovery Sport,
2016 року випуску, належить дружині.
Вартість на момент покупки в 2018ому - 831 900 гривень.
А ще в деклараціях - квиток у
космос, африканський лев, кіт, пес,
монети Римської імперії...

Міністр внутрішніх
справ Арсен
Аваков,
як і торік, задекларував дві квартири у
Харкові і квартиру в
Чугуєві. Подружжя має земельну ділянку, площею 1200 кв м.
Заробив Аваков за рік у МВС майже
700 тисяч. І отримав в «Ощадбанку»
проценти на суму понад 123 тис. грн.
Його дружина отримала у ПАТ «Інвестор» зарплату 3 241 756 грн., а в італійській Avitalia s.r.l. - ще 1 137 874 грн. Її
проценти в «Ощадбанку» склали 218
493 грн., в «АкордБанку» - майже 11,5
тисяч.
В українських банках глава МВС
має майже 800 тис. грн., близько $200
тисяч та 200 тис. грн. у дорогоцінних металах. В італійському «Banca
Popolare del Frusinate» зберігає майже
150 тисяч євро, його дружина - майже
півтора мільйона.
Готівкою міністр тримає $9400,
майже 43 тисячі євро, 96 тисяч єн, 4000
фунтів стерлінгів і 300 австралійських
доларів. Інна Авакова має готівкою
$49 тисяч, 10 тисяч євро, 15790 фунтів.
Аваков задекларував 100% капі-

талу ТОВ Avitalia s.r.l. (вартість 8 832
Андрій Єрмак
000). Серед цінних речей подружна посаді
жя: картини, ікони, меблі, годинники,
глави Офісу
ювелірні вироби, шуби, жіночі сумки...
Президента
В Авакова є низка колекцій: мідних,
заробив
торік
бронзових, срібних і золотих монет
16-21 століть території сучасної Укра444,5 тис. грн.
їни, древньої Греції, а також територій
Вказав $153 тисячі та 50 тисяч євро
Російської, Австро-Угорської, Римської готівкою; 226,3 тис. грн. на банківімперій 2 ст. до н.е. - 20 ст. н.е. у кілько- ських рахунках; 1,381 млн. грн, позисті 2661 монета; колекції вин та інше. чених ТОВ «Гарнет Інтернешнл Медіа
Груп» та заборгованість цієї компанії
Лідерка партії
за двома договорами у розмірі 8,314
млн. грн. Має залишок по кредиту в
«Батьківщина»
Юлія Тимошенко сумі 2 млн. 643 тис. грн., взятого для
придбання квартири.
за 2020 рік
Торік Єрмак купив Mercedes-Benz за
задекларувала $5
2,973 млн. грн. Має передані в управмлн. 491 тис., які
ління корпоративні права у п’ятьох
тримає в готівці. компаніях, зокрема в фармацевтичній.
На банківських рахунках - 780 242
грн. Зокрема, отримала 462 538 грн.
Т. в. о. міністра
зарплати і 255 860 грн. на виконаненергетики Юрій
ня депутатських повноважень. Понад
Вітренко за рік
148 млн. грн. вказала як компенсацію
шкоди, заподіяної політичними реу «Нафтогазі»
пресіями 2011-2014 років. Нардепка
отримав понад 284
отримала її в США на стадії досудового
млн. грн. зарплати.
врегулювання.
На
його
рахунках
у банках - $2,951
Її чоловік Олександр готівкою
млн.,
904,4
тис.
грн.
та
більше 13 тис.
зберігає 180 тис. євро, $ 456 тис. 550
євро.
У
готівці
$100
тис.,
10 тис. євро
тис. грн.
та
500
тис.
грн.
Вітренко
задекларуТимошенко орендує житловий бував
також
гонорари
від
«Укрнафти»
динок, площею 588 кв. м в Козині на
1,4
млн.
грн.,
1
млн.
грн.
додаткового
Київщині й має кілька земельних ділянок в праві користування. А ще - кош- блага від «Нафтогазу» та інші доходи.
товності всесвітньо відомих торго- У його власності - квартира в Києві.
вих марок: Mikimoto, Chanel, Dinh Van, Дружина має дві квартири в столиці.
Cartier і Chopard. А от власного авто Подружжя орендує квартиру в Німеччині. Вітренко - кінцевий бенефіціар
нема.
компаній «Ейвайей Кепітал», Nestras
Глава Нацбанку Holding Limited, - реєстрація на Кіпрі,
та Ginger Global SA, що зареєстрована в
Кирило
Панамі. У декларації ще багато іншого
Шевченко
добра, зокрема дорогі автівки.
задекларував за
У деяких чиновників - екзотичминулий рік 19,03
млн. грн. зарплати ні вподобання та своєрідне баченв Укргазбанку і 2,4 ня розкоші. Наприклад, як інформує
млн. грн. - на поса- «Українська правда», депутат Харді керівника НБУ, а також квартири в ківської міськради від «Опозиційної
Києві, декілька автомобілів, коштовні платформи - За життя» Саід Джавід
задекларував африканського лева.
годинники.
Разом із дружиною Юлією отримав Мер Дніпра Борис Філатов - квиток на
163,5 тис. грн. виплат за облігаціями, політ у космос. Нардепка від «Голосу»
майже 1,23 млн. грн. процентів від Олександра Устінова вказала як цінне
Banque Lombard Odier and Co., 187,3 рухоме майно кота і собаку.
До речі, якщо високопосадовці «затис. грн. страхових виплат від UNIQA
були» вказати щось у своїх деклараціAustria тощо.
У готівці Шевченко тримає $256,6 ях, то їм нічого боятися. Кримінальна
тис. і 10 тис. євро, дружина - 25 тис. відповідальність починається у тому
євро, $27 тис. та 120 тис. грн. У спіль- випадку, якщо чиновник збреше на поній власності - 4,605 млн. грн. готівки. над 6 мільйонів гривень.
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Віктор ОВЧАРУК: «У нашому перинатальному центрі
є все необхідне для безпечних і комфортних пологів»
COVID-19 вніс корективи у життя українців. Нова недуга вплинула і
на родини, які поповнилися малятами або планують народжувати
дітей. Через певні страхи дехто навіть відклав таку важливу
для себе подію. Як на Тернопільщині в ці непрості часи надають
допомогу жінкам, які зважились на поповнення у сім’ї, і чи
можуть вони тут отримати все необхідне лікування? Про це й не
тільки розмовляємо з керівником Тернопільського обласного
перинатального центру « Мати і дитина» Віктором ОВЧАРУКОМ.
- Донедавна ви очолювали
Тернопільську обласну раду.
Тож особливо розумієте важливість фінансування медичної галузі й насамперед охорони материнства і дитинства,
адже спільно з депутатським
корпусом, своєю командою
приділяли цьому достатньо
уваги.
- До речі, я не полишав лікувальну практику і будучи головою обласної ради. Поєднував
тоді роботу чергового лікаря
і посаду голови облради. Крім
того, завжди спілкувався з медиками, бував у кожному лікувальному закладі. Тож мені дуже
добре відомі проблеми медичної
галузі. Маємо розділяти дві речі.
Перше – те, що безпосередньо
стосується самих лікарів і персоналу, які повинні належно виконувати свої професійні обов’язки. Друге - те, що має робити
влада, аби створювати для цього
певні умови. Сьогодні лікарі, керівники закладів не можуть нести абсолютну відповідальність
за наявні умови, адже фінансування недостатнє. Вважаю, що
вони докладають максимум зусиль для надання якісної допомоги своїм пацієнтам.
- Обласний перинатальний
центр сьогодні один з ключових медичних закладів на
Тернопільщині. Чи має він достатньо ресурсів для надання
такої необхідної допомоги?
- Дехто з опонентів закидає,
що в закладі до мого приходу
вже було багато чого зроблено. Не заперечую, але не менше
проблем залишилося. Сьогодні
у перинатальному центрі немає
сучасної дитячої реанімації. Та,
що є, міститься у двох пристосованих приміщеннях. У пристосованому приміщенні - і реанімація для дорослих. Цю ситуацію
потрібно терміново виправляти. За моєї каденції головою обласної ради у розвиток перинатального центру було вкладено
25 мільйонів гривень. Завдяки
цим коштам створені комфортні умови для перебування жінок
та новонароджених. Це - палати
покращеного типу, із санвузлами, душовими, телевізором. Є
навіть із кухонним гарнітуром.
Вже відколи я прийшов на цю
посаду, облаштували ще дві такі
палати. У відділенні патології
вагітних зробили сучасну маніпуляційну, обладнали палату
покращеного перебування у
тому ж відділенні. Вдалося закупити сучасне обладнання, зо-

крема для рентген-обстежень,
сучасні апарати штучної вентиляції легень, УЗД-апарат
експертного класу, сучасний
гістероскоп, монітори спостереження за пацієнтом. Хоча від
владних структур, зокрема, з
обласного бюджету поки що не
отримали жодної копійки.

- Обласний перинатальний
центр – заклад третинного
рівня. Пацієнти повинні отримувати тут висококваліфіковану медичну допомогу. Однак, галузь охорони здоров’я,
у тому числі материнства і
дитинства, не завжди у влади
серед пріоритетних під час
розподілу коштів.
- Справді, ми повинні зрозуміти, що життя і здоров’я людей
є найважливішими. Особливо
зараз, коли складна ситуація з
COVID-19. Щоб кожен, а вагітні
жінки, малята особливо, відчували себе захищеними. Щоб не їхали наші пацієнти в інші області
- особисто мене це зачіпає, тому
зроблю все, щоб відновити довіру та імідж Тернопільського обласного перинатального центру.
Щоб, навпаки, ми стали авторитетом для сусідніх областей.

- І все-таки щороку народжується менше діток. На вашу
думку, які чинники сприяють
цьому? Що може заохотити
жінок народжувати?
- Я приведу таку статистику.
У 2008 році кількість пологів
в області складала більше 12
тисяч. У минулому, 2020-му, народилося лише 7,5 тисяч малят.
Отже, скоріш за все, треба говорити про соціальний фактор.
Адже багато родин задумуються, чи зможуть забезпечити своїх дітей, дати їм хорошу освіту…
Звичайно, це залежить від умов
у державі, від політики чинної влади. Певну роль відіграє
і надання медичної допомоги.
Хоча основним є бажання в сім’ї
народжувати. Зараз у нашому перинатальному центрі ми
створюємо приємні, комфортні
умови, забезпечуємо уважне,
турботливе ставлення медичного персоналу до пацієнток, до
їхніх рідних.
Багато жінок, переживши
біль при пологах, бояться знову
народжувати. Але цей чинник
ми повністю виключаємо у нас.
У центрі є прекрасні фахівці,
анестезіологи, які володіють
методикою епідурального знеболення, з цього питання ми
співпрацюємо з американськи-

ми колегами, які також спеціалізуються на цій методиці. Зараз
навіть кесареві розтини проводимо з епідуральним знеболенням, без загального наркозу. Це
позитивно впливає на емоційний, психологічний, фізичний
стан жінки.
- Коронавірус не оминає і
вагітних жінок. У вашому центрі також є відділення, де лікують таких пацієнток?
- Так, у нас є відділення для
жінок, які мають підтверджений
COVID-19. Але, мабуть, ангели
захищають майбутніх матерів
з немовлятами. З таким діагнозом поступає небагато жінок,
за весь період їх було близько
сімдесяти. На жаль, є і складні
випадки, особливо у цій хвилі,
адже вірус ковіду надзвичайно
агресивний, як і в усій Україні.
Лише в однієї дитинки підтвердилася коронавірусна інфекція,
і що цікаво, і ще в однієї новонародженої дитинки виявили
антитіла до коронавірусу.

- У центрі всі палати облаштовані для спільного перебування матері та дитини.
Але дехто нарікає, що відмінили партнерські пологи…
- На жаль, були змушені це
зробити тимчасово з огляду на
сьогоднішню ситуацію з коронавірусом. Сподіваюся, ці незручності швидко минуть.

- Чимало лікарів виїжджають за кордон, де значно
більші зарплати, кращі умови
праці…
- Ми з такою проблемою не
зіткнулися. Лікарі, медсестрички центру працюють без відмов
навіть у ковідному відділенні.
Я сам там і пологи приймаю, і
кесареві розтини роблю. Ми давали клятву допомагати людям.
Водночас, медична реформа,
розпочата попередньою владою, потребує подальших, якісних кроків. Створили умови для
сімейних лікарів – це добре. У
лікарів стаціонарної допомоги
дуже низькі зарплати. Зараз це
орієнтовно 7-8 тисяч. При цьому, наприклад, у перинатальному центрі лікар відповідає за
життя двох. Тому, якщо ми хочемо зберегти в Україні кваліфікованих фахівців, варто подумати
про умови та гідну оплату їхньої
праці.
- НСЗУ законтрактувала
сотні медичних закладів для
надання медичної допомо-

ги під час пологів, серед них
і Тернопільський обласний
перинатальний центр. Сума
виплат зараз становить 10
тисяч 300 гривень на одну
жінку. Водночас, Національна
служба здоров’я України висуває до таких медзакладів
певні вимоги щодо наявності
у них необхідного обладнання
та команди спеціалістів, які
здатні забезпечити пацієнткам цілодобову якісну медичну допомогу.
- Фахівці у нас є. Необхідне
обладнання теж. Але, як я вже
зауважував, воно потребує постійного оновлення, над цим і
працюємо. Названа сума не забезпечує всіх потреб закладу. А
щоб мати краще фінансування,
збільшили кількість пакетів,
договорів з НСЗУ. Наприклад, є
пакет на пологи, на оперативне втручання, є для надання
медичної допомоги новонародженим до певної ваги, для проведення гістероскопії… Тепер
очікуємо, що відповідно до подання цих пакетів ми отримаємо більшу суму коштів. До речі,
прийшовши на посаду керівника перинатального центру, я
запровадив практику, що разом
із завідуючими відділень ми обговорюємо питання закупівлі
лікарських засобів, обладнання, інструментарію, що першочергово треба зробити. І таким
чином зліквідував непотрібні
закупівлі. Бо, скажімо, трапляється, що термін медикаментів
добігає кінця, бо вони виявилися не затребуваними.
- І все-таки: жінкам, які
ідуть до вас народжувати, уже
не потрібно ні за що платити?
- У нашому перинатальному центрі є все необхідне для
безпечних пологів. Хочу також
повідомити, що ми надаємо амбулаторну допомогу з супроводу вагітних. Жінки з будь-якого
куточка області можуть стати у
нас на облік.

- Ви активно ведете свої
сторінки в інстаграмі, у фейсбуці, де оприлюднюте інформацію про діяльність перинатального центру. Це важливо?
- Для мене - дуже важливо.
Адже багато жінок, наших пацієнток, інколи чують про заклад
не лише позитив, а й негатив.
Хтось комусь не догодив, всіляке трапляється, і вже ширяться
неправдиві чутки. Тому ми розповідаємо про себе, про новітні
напрямки нашої роботи. Працюємо також над запуском сайту,
де будуть прізвища завідуючих,
лікарів, їхні контакти. Щоб при
бажанні пацієнти могли звернутися по допомогу чи з’ясувати
хвилююче для них питання.
- Кажуть, що ви навіть
здійснюєте виховну роботу серед персоналу приймального
відділення?
- Я просто їм кажу: подивіться, як зустрічають відвідувачів у
ресторані, наприклад? Чи в готелі, інших закладах, для яких їхні
клієнти важливі. З усмішкою, з
приязню. Для нас теж усі наші
пацієнти важливі. Тому що це –
наша робота, престиж. Врешті,
хтось мудро підмітив, що театр
починається з вішалки, а лікарня з приймального відділення.
Якщо людина звертається до
нас, вона має приходити і йти
задоволеною.
- І наостанок, що б ви побажали читачам «Нашого ДНЯ»?
- Щоб їхній кожен день був
гарним. Щоб народжувалися у
любові діти. І –
найголовніше
– бути усім здоровими.

Зіна
КУШНІРУК
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Духовність

Благовіщення – початок нашого спасіння

На Благовіщення Пресвятої Богородиці ми святкуємо початок новозавітного дня.
Зупинився гріховний розвиток людства. Сьогодні початок нашого спасіння, як співає
Церква у тропарі празника Благовіщення. Настав час виповнитись обітниці Господа,
і в Назареті Свята Діва приймає цю радісну звістку. Вона перша облагодіяна небом,
непорочна Наречена, обдарована благодаттю Святого Духа: «Дух Святий зійде на Тебе і
сила Всевишнього осінить Тебе» (Лк.1,35), так благовіствує Їй архангел Гавриїл.

Р

адісні піснеспіви світлого
празника Благовіщення
– цієї весни християнства –
переможним урочистим гімном
вливаються у загальну мелодію
суму, журних зітхань і покаянних
молитв, якими сповнені страсні
церковні служби. Церква Божа
згадує велику подію у житті
людей – архангел Гавриїл
благовістив, приніс нам радісну
новину про визволення, що
Христос народжується від Діви
Марії.
Благодатна Свята Діва, Котру приглянув Господь, Благовісниця великої радості, сповіщає Спасителя. Яка велика

таємниця Благовіщення нашого спасіння! Смиренна і лагідна Діва з Назарета
зведена до Божественного достоїнства.
Пресвята Богородиця стає вищою на вершині обраного людства, своїми надіями
та мріями зверненого до неба.
Далеко від Бога було людство до
цього святого дня. Після того, як впала
у гріх перша людина, лише обрані жили
святою надією на пришестя обіцяного
Спасителя, Котрий знову з’єднає людей
з Господом Богом і людська душа знайде той світ, якого позбавилась, підпавши
рабству смерті і гріха. Думка про Відкупителя була провідною зіркою старозавітнього людства.
І ось пролунала вість, прийшов благовісник і сказав: «Радуйся, Благодатна! Го-

сподь з Тобою, Благословенна Ти між жонами…» (Лк.1, 28). Пречиста, Свята Діва,
як чудесна зоря, була провісницею сходу
Сонця правди. Морок розганяється, приходить благодать, тьма щезає, приходить
день: « Ніч минула, а день наблизився»
(Рим, 13,12) – радіє ап. Павло.
До Божественної слави і безсмертя
покликані і ми всі, хто з вірою і любов‘ю
та молитвою вдається до Заступниці
роду християнського. Вона радісно приймає молитви, сердечні прохання і тих,
хто дівствує, і тих, хто перебуває в супружому стані, сповнює радістю серця
людей, які наближаються до Неї в журбі і
смутку, подає їм благодатну поміч і освячення. Всім доступна Вона, як Провідниця і Мати Господа нашого Ісуса Христа.

У великий і світлий день Благовіщення - початку нашого спасіння, від усього
серця благаймо: « Не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім Тебе, о, Божа Мати, бо Ти нас
охорониш і захистиш по всі віки». Життя
продовжується, наступає новий день:
твій, мій, наш день!
О. Богдан ЗІНЧЕНКО,
член національної
Спілки журналістів
України.

На Тернопільщині вірян закликають Благодійній їдальні
до неперервної молитви за припинення пандемії

А

рхиєпископ і
митрополит
ТернопільськоЗборівський Василій
Семенюк звернувся із
закликом до усіх парохів та
вірних УГКЦ ТернопільськоЗборівської архиєпархії
розпочати цілодобову та
неперервну молитву на
вервиці за Боже змилування
над нашим народом та
припинення епідемії
коронавірусу. Парохам
поручили залучити усіх
молільників, формуючи
відповідні списки, щоб ця
молитва була неперервною
та кожна особа могла
зробити свій молитовний
внесок.
«Через зростання кількісті
хворих та поширення епідемії коронавірусу благословляю і прошу
звершувати усіх небайдужих посилену, неперервну та цілодобову
молитву на вервиці, - наголошує
Кир Василій. - Тільки молитва до
Бога робить нас сильними, дає
силу боротися далі. Кожне лихо,
чи то війна, чи епідемія у жодному разі не повинні ставати для нас

У «Карітасі» тричі на тиждень
годують безхатьків і
потребуючих людей

джерелом відчаю. У цей Великий
Піст вони є закликом до покаяння,
до укріплення віри у Всемогутнього Бога.Брати і сестри, Бог ніколи не відвернеться від нас, Його
всемогутня та батьківська рука
піклується своїми дітьми у незвідані способи. Звернися, брате і
сестро, «єдиним серцем і єдиними
устами» до нашого Батька, «скажи до Господа: Мій захисте і моя
твердине, мій Боже, на котрого
покладаюсь. Він бо спасе тебе від
сíтки птахолова, і від погибельного мору. Він тебе покриє крилами

своїми, і ти втечеш під його крила,
щит і заборóло – його вíрність. Ти
не злякаєшся ні страху вночі, анí
стріли, що вдень літає. Анí чуми,
що в пíтьмі бродить, анí зарази,
що нищить опівдні» (Пс. 90).
Нашу надію на Бога виражаймо щирістю молитви. Особливо
прошу жертвувати цю цілодобову
молитву за недужих, за працівників медичної сфери, за людей
слабких і незахищених, за всіх тих,
хто несе відповідальність за безпеку і здоров'я народу», - підсумував архиєрей.

У Зарваниці зберігається Чудотворна
ікона розп’ятого Спасителя

І

сторія однієї з
найбільш шанованих ікон Греко-Католицькою Церквою бере свій початок
із 1728 року. Мешканець
села Зарваниці Стефан
Долган, їдучи з села Дарахова додому, знайшов
у полі «чорну шухляду»,
всередині якої лежало
шовкове полотно з намальованим образом
Розп’яття Ісуса Христа.

потрібна допомога

У 1742 році до Зарваниці прибула спеціальна
комісія для дослідження ікони та чудесних
зцілень, що відбувалися
за її посередництвом.
Виявили понад 40 фактів, які підтверджували
чудотворну силу святині впродовж 1728 року
та 1738-1742 років.
Папа Римський Бенедикт XIV дозволив
київському митропо-

литу та архиєпископу
львівському Атанасію
Шептицькому здійснити чин коронації Зарваницької ікони. Митрополит особисто приїхав
до Зарваниці і проголосив ікону Розп’яття чудотворною, а місцевий
храм Пресвятої Трійці
- місцем для паломництва, а також особисто
уклав молитву до ікони
Розп’яття Христового.

Також образ коронували срібною короною
та розмістили у святилищі, як запрестольну
ікону. Святиню можна
побачити в малій базиліці Зарваницької Божої
Матері.

С

юди приходять за теплою їжею і
підтримкою. І розуміють, у цей непростий
час вони не одні. У «Карітасі» вже 26 років
працює благодійна їдальня. Через пандемію
люди отримують обіди на виніс. Приходять зі
своїм посудом або ж їм кладуть їжу в одноразову
тару.

Щоразу на благодійні обіди приходять близько 80-100
людей. Це люди з інвалідністю, бідні, безпритульні, люди,
які не можуть забезпечити собі повноцінне харчування.
Обіди готують у понеділок, середу та п’ятницю о 12:00.
Їдальня діє завдяки небайдужим людям, парафіяльним
спільнотам та організаціям. Є благодійники, які надають
продукти для обідів – консервацію, сезонні овочі, крупи та
інше. У «Карітасі» зазначають, число тих, хто потребує підтримки їжею, під час карантину значно зросло. Відповідно,
й збільшилась потреба у продуктах харчування.
Долучитися до допомоги потребуючим може кожен.
Потрібні крупи, макаронні вироби, овочі, цукор. Можна
також жертвувати печиво, хлібобулочні вироби, овочі,
фрукти. Приносити продукти можна у приміщення «Карітасу-Тернопіль», яке розташоване за адресою: вул. Замонастирська, 1. Ще можна пожертвувати кошти на рахунок
«Карітасу».
Тернопільський благодійний фонд « Карітас»:
21162280, Р /рах. UA68 325365 000000 2600201171387,
АТ Кредобанк, МФО 325365.
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Лановецька лікарня закупила
сучасне діагностичне обладнання

Технічні новинки допоможуть у роботі медикам

З

аклад придбав
новий пересувний
рентгенівський апарат
типу С-дуга, стаціонарний
апарат УЗД SonoScape P20,
відеоендоскопічну систему
для проведення гастроскопії,
бронхоскопії, колоноскопії. Про
це повідомив головний лікар
Лановецької міської лікарні
Омелян Гулько.

пацієнтам та полегшить і спростить роботу лікарів, - зазначає
керівник закладу. – Також ми
придбали апарат ШВЛ (всього у
лікарні є шість) та кисневі концентратори. Для лабораторії
закупили коагулометр, гематологічний та біохімічний аналізатори (напівавтомати), замовили автоклав для стерилізації
інструментів.
На фото Мирослава Коломій- Це обладнання допоможе здійс- чука: лікар-діагност Олександр
нювати якісну діагностику нашим Ящук під час огляду пацієнта.

Пацієнтів госпіталізовують у важкому стані,
лікарні переповнені, смертність зросла

Ситуація з COVID-19 на Тернопільщині стає все складнішою.
Людей просять дотримуватися карантину і залишатися вдома

Щ

оденна статистика
лякає, а число
летальних випадків
зростає. У понеділок, 5
квітня, кількість померлих за
добу сягнула 21 людини. Це
найбільше з початку пандемії.
Серед них - 24-річний чоловік із
села Великі Гаї Тернопільського
району та 26-річна
жінка з Бережан. Фахівці
відзначають, за останній рік
це найскладніший період. Досі
не було такої великої кількості
недужих у лікарнях. На жаль,
ситуація зі захворюваністю на
COVID-19 набирає обертів.

Більшість хворих у віці 40-50 років

На Тернопільщині 28 закладів допомагають хворим на коронавірус. На амбулаторному та стаціонарному лікуванні
- 10034 особи.
В області з початку пандемії 57662
особам підтверджено діагноз коронавірусної інфекції (54137 дорослим, 3525
дітям). У вівторок, 6 квітня, зафіксовано
513 випадків інфікування COVID-19. В закладах охорони здоров’я на стаціонарному лікуванні перебуває 1487 осіб з коронавірусом, серед них – 1469 дорослих та
18 дітей. 1043 особи потребують кисневої підтримки (кисневі маски та концентратори), 24 - на апараті ШВЛ. Всього в
області є 2383 ліжка для хворих на коронавірус. А загалом у медзакладах області
– 4766 ліжкомісць.
- У лікарні пацієнти поступають у
важкому стані. Більшість потребує кисневої підтримки. Надзвичайно завантажені ліжка у фтизіопульмонологічному центрі, Збаразькій, Почаївській,
Заліщицькій, Борщівській лікарнях. Також у Тернопільській міській лікарні № 3
та № 2 - 90% завантаженість ліжок. Нам
доводиться змінювати маршрутизацію
пацієнтів. Наприклад, у Теребовлі - 100%
завантаженості ліжок. Тому пацієнтів з
Теребовлі направляють в Скалатську і
Підволочиську лікарні, де є менша кількість пацієнтів, - розповідає Ольга Ярмо-

ленко, начальниця управління охорони
здоров'я ОДА.
Вік пацієнтів із COVID-19, яких зараз
госпіталізовують, в середньому становить 40-50 років, хоча ще донедавна в лікарні потрапляли переважно 70-80-річні.
Збільшилася кількість випадків інфікування серед дітей, у них також ускладнився перебіг хвороби.
- Тернопільщина віднесена до «помаранчевої» зони карантину. Однак показник інтенсивності захворювання уже
перевищує допустиму норму. Тому хочу
звернутися до всіх. Залишайтеся вдома,
подумайте про своє здоров'я і тих, кого
ви можете інфікувати, - додає Ольга Ярмоленко.

«Кількість інфікованих
зростатиме щонайменше
1-2 тижні»

Епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Панічев зазначає,
про стабілізацію ситуації на Тернопільщині і зменшення чисельності хворих
говорити ще рано.
- На жаль, поки зберігається тенденція до збільшення числа хворих, кількості людей, які помирають, - зазначає
Володимир Панічев. – Принаймі, на найближчі 1-2 тижні. Зараз дуже важко щось
прогнозувати. Насамперед, це зумовлено
появою нових штамів вірусу. Єдине можу
сказати, ситуація надалі залишатиметься складною. Якщо провести паралель
із сусідньою Івано-Франківською областю, де на місяць раніше почала зростати
кількість хворих, то лише зараз ситуація
там потрохи стабілізується, хоч регіон
досі залишається у червоній зоні. Тому

краще готуватися на гірші прогнози,
аніж сподіватися, що все швидко мине.
Це могло б бути лише за умови масової
вакцинації великими темпами.

В області циркулює
британський штам
коронавірусу

На Тернопільщині в значній мірі циркулює так званий британський штам
COVID-19. За словами Володимира Панічева, цю інформацію підтвердили спеціалізовані дослідження.
- Циркуляція британського штаму
розпочалася ще з початком січня, - додає
Володимир Панічев. – Він небезпечний
для людей різного віку, адже через мутації поширюється значно видше, має
короткий інкубаційний період і складніший перебіг. Щодо південно-африканського і бразильських типів, то виключити їх присутність не можна, але
лабораторного підтвердження цього ще
немає.
Загалом згідно з ІФА-дослідженнями
і розрахунками, на сьогодні відомо, що
41,2% жителів області перехворіли на
коронавірус. Тож поки більшість людей
ще не хворіли і не мають імунітету.
Епідеміологи зазначають, зупинити
пандемію коронавірусу може лише вакцинація. На жаль, просувається вона не
надто швидко, тому ситуація з коронавірусом залишається неконтрольованою.
Єдине, що може вберегти сьогодні – дотимання карантинних вимог. На Тернопільщині щеплення уже зробили понад
12 тисячам осіб. Вакцинацію проводять
9 мобільних бригад, діє 28 пунктів щеплення.

ГРВІ також не відступає

За останній тиждень захворіла 6091
особа, що в 2 рази перевищує рівень епідемічного порогу та відповідає високому
рівню інтенсивності епідемічного процесу.
Найбільше хворих на Зборівщині, Козівщині та Підволочищині. Трохи краща
ситуація на Бережанщині, Борщівщині,
Бучаччині, Заліщанщині, Кременеччині,
Лановеччині, Монастирищині, Теребовлянщині, Чортківщині, Шумщині.
Серед хворих - 27,7% дітей, з них школярів – 54,5%. У порівнянні з попереднім
тижнем відмічають зниження захворюваності серед дітей на 11,3%, серед школярів – на 14,2%. Госпіталізовано 434
особи, із них 28 дітей (6,5%).

Літні тераси та
обмеження кількості
покупців у магазинах

Більшість навчальних закладів на
Тернопільщині перейшли на дистанційне навчання. Щоправда, у Тернополі початкові класи навчаються очно.
У разі погіршення епідситуації в обласному центрі з 12 квітня закладам
громадського харчування заборонять
приймати відвідувачів у приміщеннях.
Натомість, буде дозволено надавати
послуги громадського харчування на
відкритих літніх майданчиках, а також
- здійснювати адресну доставку замовлень і доставку на винос. Відповідне рішення було прийняте на засіданні міського оперативного штабу.
Торговельні заклади міста (у тому
числі ТРЦ) можуть обслуговувати населення виключно за умови забезпечення
перебування в приміщенні не більше,
ніж 1 відвідувача на 10 кв. м. площі, за
наявності відповідного маркування для
перебування в черзі, з дотриманням дистанції між клієнтами не менше 1,5 м, а також за умови виконання інших санітарних і протиепідемічних заходів. Поліція
та представники Держпродспоживслужби стежать за дотриманням карантинних вимог.
Вероніка ПІСКУН.
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На Тернопільщині 7 осіб уникнули
покарання за водіння у нетверезому стані

Ч

Допоміг їм у цьому співробітник поліції. Зловживання
викрили, правоохоронцю повідомили про підозру.

оловік очолював сектор реагування
патрульної поліції. Попередньо відомо,
що через незаконні дії правоохоронця
7 осіб уникнули покарання за водіння у
нетверезому стані.

- За процесуального керівництва Тернопільської
обласної прокуратури йому повідомлено про підозру в несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, вчиненій повторно
особою, яка має право доступу до неї (ч. 1, 3 ст. 362
КК України). За даними слідства, правоохоронець
упродовж 2019-2020 років умисно вносив до Інформаційної підсистеми «Адміністративна практика»
телекомунікаційної системи «Інформаційний портал

Національної поліції» відомості про закриття судом
справ про адміністративне правопорушення у зв’язку
із закінченням строків на момент розгляду. Насправді
такі судові рішення в адміністративних справах за ст.
130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння) не виносились. Дві особи,
стосовно яких складено адміністративні протоколи
про керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, уникнули покарання, - розповіли у Тернопільській обласній прокуратурі.
На даний час перевіряється причетність правоохоронця до інших епізодів протиправної діяльності. Досудове розслідування у кримінальному провадженні
здійснюють слідчі територіального управління ДБР,
розташованого у Львові.

Вернулась з-за
кордону і не побачила
в квартирі меблів
Тернополянка заявила в поліцію
на власну доньку

З

і слів заявниці, вона тривалий час
перебувала за кордоном. Коли ж
повернулася, очам не повірила - з квартири,
в якій залишилася мешкати її 23-річна
донька, пропали всі меблі, розповіли у поліції
Тернопільської області.
Відтак, 45-річна тернополянка звернулася до співробітників поліції із заявою про крадіжку. Жінка звинуватила у
вчиненні злочину власну доньку. Вартість меблів оцінила
майже у сто тисяч гривень.
Слідчі розпочали кримінальну справу та з’ясовують обставини події.

нцидент трапився в Тернополі – на очах у
матері. Сварку між родичами «підігріло»
спиртне.

Потерпілому 43 роки. Про подію у поліцію повідомив
лікар екстреної медичної допомоги. На місці правоохоронці з’ясували, що родичі розпивали спиртні напої. Під
час застілля між чоловіками виник конфлікт і батько,
схопивши ніж, вдарив ним сина.
- Сварка відбувалася на очах мами потерпілого. Вона
й викликала швидку. Чоловіка з проникаючим пораненням госпіталізували в реанімаційне відділення, повідомили у поліції Тернопільської області.
Підозрюваного, 1955 року народження, затримали.
Йому інкримінують дві статті кримінального кодексу
України: статтю 15 - замах на злочин та статтю 115 ККУ
- умисне вбивство.

Вкрали авто і… в’їхали в огорожу
Горе-злодіїв затримали у Монастириській громаді

П

овідомлення про крадіжку
надійшло до співробітників
поліції від потерпілого. У
чоловіка вночі викрали автомобіль
марки «ВАЗ-2109», припаркований
поблизу кіоску, де він працює.
Транспортний засіб заявника поліцейські
знайшли пошкодженим на сусідній вулиці. Невдовзі знайшли і крадіїв - двох місцевих жителів.
1984 та 1988 років народження. Обоє вже раніше
були судимі за майнові злочини.
Чоловіки спочатку зізналися у крадіжці, однак
пізніше почали заперечувати свою причетність до
злочину. Проте результати дактилоскопічної експертизи та зібрані речові докази засвідчили їхню
провину, кажуть у поліції.
- З’ясувалося, зловмисники давно запримітили автомобіль. Знали, що господар залишає його
завжди на ніч без нагляду. Вирішили цим скори-

Вибух в Угринові: оголосили
підозру двом газовикам

П

онад рік минув від того
нещасливого дня, коли у селі
Угринів на Тернопільщині
внаслідок вибуху газу постраждали
діти. Інформація про подію
розлетілася по всій країні, люди
вболівали, щоб діти одужали та
повернулися до звичного життя. У
справі з’явилися нові подробиці.

Як повідомили у поліції Тернопільської області, оголосили про підозру працівникам державного газового підприємства. Двом робітникам слідчі інкримінують порушення правил
безпеки під час виконання робіт з підвищеною
небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.
- Виконавці мали під'єднати адміністративний будинок Угринівської сільської ради до газорозподільного механізму і запустити на його
об’єкт газ. За попередньою інформацією, під час
підключення до нового газопроводу підозрювані порушили правила, не перевірили обладнання та тиск газу й не встановили відповідних заглушок. Вони мали підключити усе обладнання і
перевірити спеціальним приладом, чи ніде нема
витоку газу. Проте цього не зробили, - кажуть у
поліції.
За даними слідства, таке порушення призвело до того, що тиск газу зростав і почав виходити
назовні, утворюючи вибухонебезпечну концентрацію. За деякий час газ вибухнув, зірвавши
дах будівлі. Після цього розпочалася пожежа.

І

Батько встромив
сину ножа в шию

статися. Вночі їм вдалося проникнути до салону і
завести двигун. Втім дорогою потрапили у ДТП в’їхали в огорожу приватного господарства. Залишивши пошкоджений автомобіль, крадії втекли,
- розповіли у поліції Тернопільської області.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Підозрюваним інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом.

Вирішила допомогти подрузі
– втратила 5 тисяч гривень

Жителі Тернопільщини потерпають від
нової схеми шахрайства в інтернеті

Ш

ахраї активно взялися зламувати
сторінки користувачів соціальних
мереж і розміщувати на них прохання
про допомогу. У таку пастку потрапила 20-річна
тернополянка. Дівчина побачила в Інстаграмі
розповідь про те, що у її знайомої серйозні
проблеми зі здоров’ям і та благає про кошти на
дороговартісне лікування. Не роздумуючи, дівчина
перекинула на картку, номер якої був вказаний у
пості, 5 тисяч гривень. Лише згодом дізналася, що
у подруги все гаразд, а її акаунтом скористалися
невідомі особи, розповіли у поліції Тернопільської
області.

Нещастя трапилося 3 січня 2020 року близько 17:40. Внаслідок вибуху постраждали восьмеро неповнолітніх віком від 12 до 17 років, які в
цей час проводили репетицію виступу різдвяного вертепу в клубі. Діти до цього часу лікуються
та проходять реабілітацію.
Слідчі продовжують вивчати деталі справи.
Коли усі докази будуть зібрані, провадження
скерують до суду.

Аби вберегти свою сторінку в соцмережах від зламу, спеціалісти кіберполіції рекомендують не довіряти підозрілим листам від
імені адміністрації, які вимагають від користувачів дані доступу
до акаунту.
Щоб не потрапити на гачок шахраїв, також варто знати: пароль
для поштової скриньки, на яку ви реєструватимете акаунт у соціальній мережі, має бути оригінальний і складний. Обов’язково створіть
додаткові критерії безпеки – наприклад, прикріплення номеру телефону до аканту. Окрім того, не слід довіряти всім, хто захоче встановити з вами контакт. Особливо, якщо в розмові з'являються прохання, пов'язані з відправкою смс на який-небудь номер або відправкою
кодів, що раптово прийшли на телефон.
- Також обов'язково оновлюйте секретні питання для відновлення паролів на важливих для вас ресурсах. Не прив'язуйте до аккаунту в соціальній мережі реальну кредитку або інтернет-гаманець,
якщо на них знаходяться великі суми грошей, - застерегли у поліції.
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Україна
Пенсії та грошову
допомогу виплачуватимуть
лише через банки

Із 1 вересня пенсії та грошову допомогу виплачуватимуть через рахунки
уповноважених банків. За бажанням,
одержувачам будуть доставляти кошти
додому. Відповідну постанову схвалив
Кабмін. Адресну доставку пенсій та грошової допомоги залишать для: людей з
інвалідністю І групи; осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не
здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду; осіб,
які досягли 80-річного віку; отримувачів
державної соцдопомоги та інші. Українці
із зазначених категорій отримуватимуть
пенсії та грошову допомогу за власним
вибором: через установу, відібрану на
конкурсі, або через обраний банк із числа
уповноважених. Ті, що ще не обрали собі
уповноважений банк, зможуть це зробити
до 1 вересня.

Мінфіну некомфортно через
відсутність траншів МВФ

Міністерство фінансів України вже
відчуває дискомфорт через відсутність
траншів Міжнародного валютного фонду. Ці гроші закладені до бюджету - інших
джерел немає. Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв’ю виданню
Liga.net. «Нам вже некомфортно. Так було
ще минулого року. Кінець 2020-го був
дуже складним, але нам вдалося узгодити параметри бюджету-2021 і отримати
макрофінансування від ЄС», - зазначив він.
І наголосив: «Кошти від МВФ передбачені
бюджетом. У нас немає можливості отримати доходи з іншого джерела. Програма
МВФ - наш базовий сценарій». Водночас глава представництва МВФ в Україні
Йоста Люнгман заявив: у Фонді поки не
готові назвати терміни першого перегляду програми Stand By, за яким послідує виділення траншу.

Яка головна загроза для
суспільства?

Через локдауни падає купівельна
спроможність населення, тому головною загрозою українці називають бідність. Найбільше суспільство хвилюють
високі ціни та низький рівень доходів,
передає результати опитування «Української соціологічної групи» УНІАН. За словами директора згаданої компанії Олександра Левцуна, більшість населення дуже
критично характеризує ситуацію в країні.
71% вважають, що ситуація розвивається
однозначно у неправильному напрямі або
скоріше в неправильному. Частка позитивних оцінок - 20%. Соціолог додав, що
51,4% респондентів найбільше переймаються через високу вартість харчування та
компослуг. Низький рівень доходів турбує
50,9% громадян, війна на Донбасі - 36,1%,
епідемія - 33,7%.

Зросли штрафи за брудні
номери на авто

В Україні зросли деякі штрафи для
водіїв. Зокрема, це стосується експлуатації авто із забрудненим номерним знаком,
повідомляє Ampercar.com. Якщо раніше
штраф за їзду на незареєстрованій машині, без номерного знака, або з номерним знаком, який не відповідає вимогам
стандартів («3D»-номери, стікери тощо),
забруднений, перевернутий або неосвітлений, чи закритий іншими предметами, що
ускладнює його ідентифікацію з відстані
20 метрів, становив 170 грн., то тепер за
таке порушення доведеться заплатити
850 грн.
Санкція загрожує порушнику, якщо
попадеться патрульним уперше. При повторному зауваженні поліції порушнику
доведеться сплатити вже 1700 грн. Крім
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того, водію можуть присудити 30-40 годин
громадських робіт. Також порушнику ПДР
загрожує оплатне вилучення транспортного засобу.

Половина продуктів фальсифікат

Частка фальсифікату на продуктовому ринку України складає 50%. Тобто
кожен другий продукт - непридатної якості, розповів у коментарі УНН директор
Асоціації постачальників торговельних
мереж Олексій Дорошенко. За безпеку продуктів відповідає Держпродспоживслужба
(ДПСС), але вона давно самоусунулася, зазначив експерт. «У ДПСС кілька функцій.
Одна з них - перевірка продуктів на безпеку. ДПСС як не займалася цим, так і не
займається. Руху ніякого немає, за останні
рік-два нічого не змінилося. А необхідно
постійно проводити забір продукції, проводити дослідження, притягувати порушників до відповідальності. У нас частка
фальсифікату на продуктовому ринку як
була під 50%, так і залишилася. Але винних немає», - заявив Дорошенко.

Заборонили облаштовувати
парковки на тротуарах

Уряд удосконалив правила паркування, заборонивши влаштовувати
майданчики для паркування на тротуарах. Відповідну постанову ухвалив Кабмін. Водночас парковки на дорогах дозволяється облаштовувати лише суб’єктам
господарювання. А майданчики для паркування тепер обладнають паркоматами,
платіжними пристроями та інформацією
про спосіб оплати.

Позитив від реформ бачить 1%
українців

Більше половини українців - 52%
відчули наслідки реформ, проте ставляться до них переважно негативно.
Про позитивні наслідки говорить лише
1% громадян, свідчать дані опитування
компанії Info Sapiens. Ознаками незворотності реформ для 55,6% опитаних є збільшення достатку їхніх родин. Позитивні
темпи зростання економіки та можливість
отримувати якісні послуги від держави
теж називають важливими показниками.
Лише негативний досвід впливу реформ
мали 27,3% громадян. Як гарні, так і погані результати відчули 23,6% українців. Помітні наслідки 16,7% очікують за 2-3 роки.

1,8 млн. українців отримують
менше 2000 гривень пенсії

В Україні 1,8 млн. пенсіонерів отримують менше 2 тисяч гривень пенсійних виплат. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі
«Громадського радіо». Донедавна було 4,2
млн. людей, які отримували пенсії до 2 тисяч гривень. Чиновниця заявила: «Законодавство визначає, що мінімальна пенсія
дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних - 1769 грн. Однак таку суму
платять тільки тим, хто не має стажу роботи. Відповідну мінімалку індексують двічі
на рік, однак не набагато».

Коли можна буде вільно
подорожувати світом

Поїздки за кордон повністю відновляться лише після закінчення кампанії
вакцинації в Україні та світі, розповів
міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. І повідомив, що вітчизняне МЗС,
спільно з ЄС працює над тим, аби зробити
нове середовище подорожей максимально
доступним для українців, та головним пріоритетом наразі є вакцинація. «Повноцінні
міжнародні поїздки не будуть відновлені,
поки не буде завершена вакцинація і поки
пандемія не буде взята під контроль», зазначив міністр, передає ICTV. Кулеба
підкреслив: в Україні вакцини від ковіду є
предметом дефіциту. Вакцинація рухається дуже повільно. Такими темпами кампанія розтягнеться на роки.
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Світ
США знову видаватимуть
робочі візи

У США закінчився термін заборони на видачу робочих віз. Про це пише
«Діло» з посиланням на сайт Держдепу.
Термін дії заборони експрезидента США
Дональда Трампа на видачу деяких видів
тимчасових робочих віз закінчився 31 березня. При цьому ті, кому було відмовлено
у візі через тимчасову заборону, зможуть
подати нову заяву. Указ Трампа припиняв
видачу таких віз: H-1B - для кваліфікованих робітників, в тому числі в IT і науці;
H-2B - для сезонних робітників; J-1 - для
наукових співробітників, викладачів та
учасників культурних програм і робочих
програм з обміну; L-1 - для керівників, які
працюють у великих корпораціях. Відтепер видачу цих віз буде поетапно відновлено. «У кінцевому підсумку буде повне
відновлення звичайних візових послуг.
Кандидатам слід перевіряти сайт найближчого до них посольства або консульства США, щоб дізнатися про послуги, які
вже надаються», - зазначили в Держдепартаменті.

У Польщі собакам та коням
платитимуть пенсію

Тварини також можуть йти «у відставку». МВС Польщі розробило законопроєкт, згідно з яким службові коні та
собаки матимуть право на виплату пенсії,
передає АР. Таке право матимуть тварини,
що працюють в поліції, прикордонній та
пожежній службах. У Польщі зараз працює
1200 собак, переважна більшість з яких німецькі та бельгійські вівчарки. Також на
службі перебуває понад 60 коней. Собаки
допомагають шукати вибухівку, контрабанду, наркотики, зниклих людей. Коні ж
патрулюють вулиці разом із поліцейськими. Тварини «у відставці» потребують
спеціального догляду й кваліфікованої
допомоги - у них болять суглоби, треба
спеціальний корм тощо. Пенсія допоможе
новим опікунам тварин компенсувати ці
витрати.

Індонезієць за 24 роки
озеленив безплідну пустелю

Житель індонезійського острова Ява
- 69-річний Аласай Садіман самостійно
висадив понад 11 тисяч дерев, передає
«Reuters». Протягом 24 років чоловік намагався відродити випалені пожежею
пагорби площею у 250 гектарів. Загиблі
місця він перетворив на ліс, у якому можна
побачити фікуси та баньянові дерева. Щоб
мати змогу купити нові саджанці, Садіман
продавав своїх кіз. Коли з’являлися перші
плоди - досаджував нові види, наприклад,
гвоздику або джекфрут. Якщо він бачив,
що дерево приносить надмірну кількість
плодів - продавав їх, або обмінював на нові
рослини. Зараз острів з кожним днем стає
все більш квітучим. Дерева не лише радують мешканців, але й утримують грунтові
води та запобігають ерозії ґрунту. «Я сподіваюся, що люди тут зможуть жити благополучно і щасливо. І не спалюйте ліс знову
й знову», - наголошує Садіман.

Чому японські діти
масово бояться школи

Мила шкільна форма, захоплюючі
позакласні заняття - такою є японська
школа в серіалах. Насправді все по-іншому, пише «Закон і Бізнес». Головна догма японського буття - не виділятися. До
5 років дітям нічого не забороняють. Усе
починається в початковій школі. Спідня
білизна має бути лише білого кольору,
волосся - чорного, навіть якщо дитина від
народження шатен. Жодних укладок. Це невеликий перелік правил, які існують в
більшості японських шкіл. Тих, хто їх не
дотримується (а вони часто регулюють
навіть колір колготок, оправи окулярів
і гумок для волосся), можуть не пустити
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до класу. Обмеження інколи доходять до
абсурду. В результаті, у Японії з 1998 року
закріпився термін «футоко», що означає
«невідвідування школи» або «прогул».
Явище переросло в масштабну соціальну
проблему: деякі діти психологічно нездатні переступити поріг школи через фобії. І
число школярів, небажаючих навчатися,
неухильно зростає.

Сусідня країна
спростить працевлаштування
для заробітчан

Польський уряд розробляє документ імміграційної політики, який полегшить працевлаштування іноземців.
Про це заявив міністр розвитку, праці і
технологій Польщі Ярослав Говін, передає
RMF24. Польща планує залучити більшу
кількість робітників з-за кордону задля
економічного зростання. «Якщо ми хочемо якомога швидше повернутися на шлях
динамічного економічного розвитку, нам
буде потрібно більше працівників. Підходить до завершення підготовка документа в міністерстві, який буде формою
продуманої міграційної політики. Він
включатиме пакет інструментів, що полегшують працевлаштування іноземців
в галузях, де не вистачає польських рук»,
- сказав Говін. Політик закликав імпортувати мозок і розум з країн, які за своєю
культурою близькі до Польщі.

Мільярдери збільшили
свої статки за рік: за це їх
хочуть «покарати»

У світі 2365 мільярдерів і за останній рік вони збільшили своє багатство
на $4 трильйони. Тепер вони мають
412,39 трильйонів, пише CBS News. Мільярдери розбагатіли на 54% і це дуже
не сподобалося американцям, які тепер
вимагають більшого оподаткування багатіїв. Ситуація, коли заможні стають ще
багатшими, викликає занепокоєння. Тому
в США активніше заговорили про «податок на багатство». Понад 80 профспілок та
організацій надіслали листа президенту
Джо Байдену із закликом скасувати закони, якими Трамп знижував податки багатіїв та ввести додатковий податок у розмірі 10% для тих, чиї доходи перевищують
$2 мільйони. Дослідник нерівності Чак
Коллінз стверджує: навіть із запропонованим податком мільярдери все одно будуть
багатшими, ніж до пандемії. Водночас у
світі рівень бідності зріс через труднощі,
створені пандемією. Кількість людей, які
живуть у злиднях, подвоїлася й склала понад 500 мільйонів за перші дев’ять ковідних місяців, підрахували в Oxfam.

Через безробіття в ЄС може
вирости «втрачене покоління»  

Боротьба з пандемією коронавірусу в Євросоюзі призвела до того, що
близько 6 млн. людей втратили роботу,
найсильніше криза вдарила по молоді.
Єврокомісія працює над тим, щоб в ЄС не
виросло «втрачене покоління», сказав в
інтерв’ю «РІА Новини» єврокомісар із зайнятості та соціальних прав Ніколас Шміт.
«Безробіття в ЄС зросло до 7,3% в січні
2021 року - із 6,6% роком раніше. Пандемія стала причиною того, що 6 мільйонів
людей втратили роботу. Сильно постраждала молодь: майже 3 мільйони молодих
людей зараз в ЄС не мають роботи. У нас
є спільний обов’язок - гарантувати, щоб
вони не стали втраченим поколінням»,
- сказав Шміт. Тому Єврокомісія запустила програму «Підтримка зайнятості молоді», щоб разом з ініціативою «Гарантія
для молоді» розширювати можливості
працевлаштування для молодих людей.
Економіка ЄС навесні минулого року занурилася
в найсильнішу за багато
десятиліть кризу, оскільки були введені жорсткі
карантинні обмеження.

Ольга ЧОРНА.

Наш День
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«Будеш хрещеною

нашій дівчинці?»
Сімейне

гніздечко

У

же вкотре Єлизавета
приходить до вишу,
придивляється
до дівчат, які шукають
помешкання, але жодна
їй не підійшла, бо надто
яскраві й самовпевнені
трапляються. Їй би
знайти просту сільську
дівчину, сором’язливу,
несміливу, поруч з якою
Єлизавета виглядала б
королевою, притягуючи
до себе захоплені погляди
чоловіків.

У танці сила, радість, щастя жити,
Краса, натхнення, світлі почуття…
Душа, як щойно музику почує,
Танцює до самозабуття…
На фото Івана ПШОНЯКА: учасниці танцювального
колективу - Ярина Дрозд, Галина Дрозд та Олена
Поцитайло, село Бурдяківці (Борщівщина).

Р

На пасовищі

Бувальщина

Напередодні 1 квітня

анкова прохолода
відганяла сонливість.
Троє пастухів поспішали
за чередою, перемовляючись
і слухаючи одночасно музику
із транзисторного приймача.
Надворі тільки сіріло.
Село залишилося за розлогими осокорами. Пастухи прискорили кроки, щоб вчасно відігнати худобу від буряків або молодої
пшениці, які так і вабили до себе соковитою
зеленню.
Корови раз по раз смикали зелену гичку
і хлопчина повертав їх влучними кидками
палиці, яка падала так, що змушувала вибігати худобу на дорогу.
На заході яскраво рожеві промені розбудили небо і, немов поважна золота паляниця, викотилося з-за обрію ранкове сонце.
Дівчата весело обговорювали сільські
новини, коли побачили, як хлопчина, якого
звали Степаном, несе в руках пухнасте зайченя.
- Дивіться, кого я знайшов! - тішився він.
- Відпусти пухнастика, нехай ще підросте, - промовила Оля.
- Занеси далі від дороги, щоб собака
який не знайшов його,- попросила Ганя.
Степан послухав дівчат і, збиваючи росу на
зеленій гичці, поніс зайчика між густими
буряками.
Корови тим часом пішли на вузьку ґрунтову дорогу. Вона збігала сірою стрічкою
зліва від головної дороги між конюшиною і
ячменем, до зеленої долини і Михальського
саду. Від саду тут залишилася тільки назва.
Дерева не родили вже давно, і густі хащі
скоріше лякали, ніж приваблювали пастухів. У селі казали, що його посадив ще давно
багатий пан Михальський. Пастухи пасли
худобу тут тільки скраю від лугу, а далі, де
закінчувався сад, ніхто і не заходив.
Вчора на полі працювала косарка. Машини допізна відвозили силос з молодої
конюшини. Зранку залишена косарка одиноко стояла на стерні недалеко від дороги.
Трактор ще не приїхав і якби не страх, що
коровам може зашкодити і небагато з’їденої конюшини, то вони могли б пастися і на
стерні.
Ганя зупинилася пасти свою худобу на
спориші недалеко від косарки. Решта корів
з телятами, смикаючи соковиту зрошену
траву, попрямували ближче луків.

Нараз знизу з долини почувся незвичний гавкіт: «Гау – гау». Пастухи від здивування завмерли. Від коли вони тут пасли,
нічого подібного ніхто не чув. - Хто це так
дивно гавкає? - запитала Оля.
- Вчора ми гнали худобу додому і бачили недалеко Михальського саду хтось вивіз
здохлу свиню. Може, собаки з села наїлися
її і показилися, - продовжувала свої роздуми
дівчина. Степан мовчав.
Дорога збігла з горбика і пастухи побачили дивну картину: збоку від саду, ближче до дороги на сусіднє село, погавкуючи,
стояло вісім однакових вівчарок. Одна з них
тільки мала сіру масть, а інші - більш рижувату. Пси погарчали, дивно підвиваючи, і
нараз побігли в сторону села. Хоч їхній біг
здивував підлітків: час від часу собаки ніби
перестрибували через невидимий бар’єр.
- Вовки», - стиха промовив Степан. Вони ще не бачать ані нас, ні худоби, що будемо робити?
Оля завмерла від такої несподіванки.
Вона дивилася на звірів і не могла зрушити
з місця. До грудей дівчина притиснула приймач. Тиха музика, яка линула з цього неве-

личкого ящичка, якось дивно заспокоювала
її.
- Може, поженімо худобу назад до косарки, - промовила Оля .- Ми заліземо догори,
а худоба буде пастися, поки не прийдуть
трактористи, - продовжувала вона. Степан
схвально махнув головою і побіг завертати
корів.
Дівчина ще міцніше притиснула приймача до грудей і спостерігала за вовчою
зграєю. Звірі ще пробігли якусь відстань, потім зупинилися і знов почали гризтися між
собою. Нараз один із вовків поглянув у їхній
бік. Хижаки, ніби по команді, повернулися і
побігли назад. Оля попередила Степана, що
вовки повертаються, але він продовжував
неквапливо підганяти череду по дорозі.
Сіроманці нараз зупинилися. Вони стояли з високо піднятими головами і з цікавістю спостерігали за реакцією людей. Один
із вовків, напевне вожак, вийшов із зграї і
пішов через молодий ячмінь у напрямку
череди, яка вже порівнялася з Олею. Степан
ішов слідом за коровами. Дівчина з цікавістю розглядала вовка. Так близько вона
ще не бачила ніколи хижака, бо в зоопарку
не доводилося бувати. Здавалося, що підходить велика сірувата вівчарка, яка мирно хоче розминутися з людьми. У погляді
звіра не було люті і в очах дівчини також
цікавість десь перемагала страх. В якийсь
момент їхні погляди зустрілися. Вовк зупинився. Олі здалося, що ноги вросли у землю,

Азбука для дорослих

Коли вам кажуть
«ідеальна жінка»

К

вітень плаче прохолодним дощем, усміхається теплим сонцем. Вітер розносить запах
гіа- цинтів та ранніх нарцисів. Поміж зеленої травички розсіялися запашні фіалочки. У природі
повна ідилія – весна неквапливо, але впевнено вступає у свої права. А ось у моїй душі повне сум’яття…
Утім, ще не так давно я була дуже щаслива і навіть
давала поради іншим. Адже ми були разом, ділилися
усім – і радістю, й печаллю. Щомиті я відчувала твоє
міцне плече, дужі чоловічі руки.
Можливо, хтось і осуджував мене, адже ти прийшов жити до мене, залишивши дружину і сина. Але

але вона не відвела погляду від очей звіра.
Здавалося, промайнула вічність, але якась
сила повернула сіроманця у ячмені і він пішов до зграї з такою неквапливістю, як ішов
дивитися на людей.
Ще хвилину-дві зграя постояла, а потім хижаки знов повернулися і побігли в
напрямку сусіднього села. Згори до Олі підійшла Ганя. Вона також спостерігала мовчки за вовками, але дівчина в цей час не бачила нікого. Порадившись, пастухи вирішили
гнати череду через конюшину до хутора,
який виднівся у долині. Там, біля людей,
буде спокійніше. Підлітки поспішали і худоба бігла весь час підтюпцем.
Вовків пастухи бачили здалека. Сіроманці зайшли на дорогу, яка дугою піднялася над картопляним полем і полягали відпочивати. Пастухи розуміли, що їх врятувало
те, що звірі не були голодні. Але причини
їхньої появи у полі так до кінця і не встановили.
Ще близько місяця лякали хижаки жителів навколишніх сіл. Відстрілювати їх заборонили. Але біля сусіднього села зранку
звірі загризли колгоспну корову. Це стало
останньою краплею у терпінні людей. Зібралися мисливці з навколишніх сіл і під
час відстрілу вбили вожака звірів. Налякані
решта вовків пішли у невідомому напрямку
і більше не появлялися.
Марія ГУМЕНЮК.

син твій – майже дорослий, цьогоріч закінчує школу.
З дружиною, як ти переконував мене, у вас уже давно не було порозуміння, лише сварки та суперечки. Я
намагалася догодити тобі в усьому. Свіжі сніданки, випрасувані сорочки, лагідні слова. Не докоряла нічим,
зайвий раз не запитувала: де був, з ким зустрічався,
чому повернувся пізно? У відповідь ти запевняв мене,
що я – ідеальна жінка.
Я усміхалася і тішилася, що тобі зі мною добре. Та
щастя виявилося надто коротким. Котрогось вечора ти
не повернувся додому. Наступного дня, ніби нічого не
сталося, по- відомив, що заночував у товариша. Мовляв, засиділися допізна за келихом пива, за розмовами
про політику… Я повірила. Черговою стала ночівля на
рибалці, потім - на роботі, бо треба було «підготуватися» до перевірки. Причин щораз ставало більше. Одного дня мені перехотілося бути ідеальною жінкою. Я
запитала тебе про все й одразу. А головне, чи любиш
ти мене? Усе було зрозуміло і без твоєї відповіді. Я просто стала затишною тимчасовою гаванню, де можна

Ось і знову кілька студенток
зупинилося біля дошки оголошень, як раптом до них під’єдналася невеличка худенька дівчина
з важкою сумкою в руках. «Квартиру шукаєте?» - спитала її Ліза.
Дівчина кивнула, і ще не
встигла щось сказати, як Ліза схопила її за руку:
«Он бачиш, такий красивий,
новий дім? Близенько до вишу,
правда? Хочеш зі мною жити?
Квартира – комфортна, не роздумуй довго!» - торохтіла Єлизавета так, наче вони давно знайомі з
Наталею, так звали незнайомку.
Вони несли велику сумку Наталі, а Лізі на душі було легко, бо
знайшла те, що хотіла: Наталя зі
села, отже, кухнею і порядком у
кімнаті буде займатися вона. Ліза
ж не звикла до такого. Відколи
мати захворіла, у їх домі з’явилася служниця, котра бездоганно
виконувала свої обов’язки. Щоправда, матір не раз сперечалася
з батьком, що слід і Єлизавету
підключати до праці, але він
обожнював своє чадо і ніби не
чув її.
У перший день навчання Наталя вдягнула скромний костюмчик, який пошила своїми
руками. Ліза від ранку крутилася
біля дзеркала, підбираючи гардероб, доки не зупинилася на
вишуканому червоному платті з
відкритим декольте. В тон йому
нафарбувала помадою губи, по-

було перебути певні
життєві незручності. Поки тобі знову
не захотілося свіжих
відчуттів. Та чи лише
ти один у цьому винен? Хіба не я повірила, що у тебе недобра, прискіплива до
всього дружина, яка ще й підбурює проти батька сина?
Я зібрала твої речі, і ти пішов. Мабуть, інша жінка
тепер стала для тебе ідеальною. Чи надовго – хтозна.
Дивно, але я чомусь навіть не сумую за тобою. У душі
- хіба незрозумілі почуття образи на саму себе. Не дівчисько ж, а так купилася. А пишу цього листа до «Сімейного гніздечка» заради одного: щоб інші жінки не
повторювали моїх помилок. Принаймні, треба не забувати чиїсь мудрі слова, що у кожного – своя правда.

Неля С. Тернопльський район.

Коли Ліза вступила до тернопільського вишу, її батько – керівник однієї з
фірм у їхньому райцентрі – заздалегідь винайняв їй квартиру. Дівчині хотілося
чимшвидше спізнати самостійне життя, тому прибула сюди за кілька днів
до початку навчання. Щоб роздивитися, адаптуватися. Батько порадив Лізі
підселити до себе якусь дівчину, аби їм з матір’ю спокійніше було.

начіпляла прикрас, вдоволено
прицмокнула: «Що ж, можемо
йти!». Потім, хвильку подумавши, дістала зі шкатулки брошку:
«Візьми. Я люблю робити подарунки», - мовила. І, загледівши
подив в очах Наталі, сама пришпилила брошку до костюмчика.
Хоч Наталя була із незаможної
багатодітної сім’ї, а Єлизавета –
багата одиначка, все ж вони якось
відразу зійшлися між собою. Ліза
справді заходила в кухню хіба що
поїсти, готувала лише Наталя.
Але це приносило їй задоволення,
адже ще у третьому класі вже ліпила з мамою вареники, начиняла
рулетики сиром, смажила млинці
на сніданок. Це було найшвидше, чим матір могла нагодувати
п’ятеро дітей. А ще, окрім уроків,
Наталя мала свої обов’язки: годувала малечу, вчила говорити, заколисувала, змінювала підгузки.
Сусіди піджартовували: дитина
дитину бавить.
Тепер Наталя дуже скучала за
своїми братиками і сестричками. Коли їхала додому на вихідні,
купувала їм за стипендію подаруночки. Потім розповідала Лізі,
як вони раділи, розціловуючи
її, а матір просила не витрачати
грошей на дрібниці, а ліпше щось
придбати для себе. Наталя, пригорнувшись до матері, казала:
«Але ж із таких дрібниць складається наше життя, так, мамочко?».
Якось Ліза спитала: «Можливо, це добре, коли маєш братів
і сестер. Але скажи, Наталко, як
батьки твої хату між усіма ділити будуть?». Наталя зніяковіла,
вона не чекала такого запитання
і, якщо чесно, не задумувалась
над цим. «Якось доля сама розставить усе по місцях. Головне,
аби всі здорові були», - відповіла.
Ліза зловтішно зареготала: «Ти
що, віриш у долю? По-моєму, це
не вона, а ми маємо долею керувати», - мовила Ліза, витираючи
сльози від сміху. «Ти знаєш, а я
чомусь вірю у долю. Буває, плануєш одне, а станеться так, як має
статися», - заперечила їй Наталя.
Вона помітила, що Ліза часто
щось пише в товстому зошиті оранжевого кольору. Знала
точно – це не був студентський
зошит. «Мабуть, Єлизавета веде
щоденник», - якось визріла в
неї здогадка. Ліза саме вийшла
на вулицю, і Наталі чомусь так
закортіло заглянути в зошит.
Кожен рядок у ньому дивував
дівчину. Виявляється, не на прогулянку виходить Ліза, а на побачення.
Її хлопця звали Роман. Чорнявий, високий, з мушкою на
правій щоці, він теж робить пробіжку неподалік їх дому. Носить
чорний спортивний костюм фірми «Адідас» і білі кросівки. Мабуть, Єлизавета сильно закохана

у нього, бо навіть почала писати
ліричні поезії. Щоденник зацікавив Наталю, вона стала крадькома заглядати у нього, не відаючи,
що насправді в Лізи нікого не
було, а Роман – вигаданий персонаж, про якого вона мріяла.
Якось Єлизавета знову вийшла
з дому. Наталці стало сумно, і
вона вирішила піти у студентську бібліотеку. Назустріч їй
ішов стрункий високий юнак з
великим букетом троянд. Наталю пересмикнуло: звідки вона
знає його? І вмить збагнула: це
ж Роман, хлопець Лізи. Мабуть,
спішить до неї на побачення. Але
чому в очах його якийсь жаль і
розпука?
«Здрастуйте», - несподівано
вихопилося в Наталі.
Хлопець зупинився. Здивовано глянув на неї. «Ось, візьміть»,
- простягнув їй букет. – «Не викидати ж у смітник таку красу. А та,
для кого придбав ці квіти, зрадила мені», - на одній ноті прострочив юнак.
Наталка, завжди така скромна
і нерішуча, перегородила хлопцеві шлях. Була упевнена, це – кавалер Лізи. Подруга настільки детально його описала, що Наталі
здалося, що вже знайома з ним.
Кучеряве волосся, з мушкою на
правій щоці, у спортивному костюмі фірми «Адідас» - усе так і є.
Вона сказала: «Це непорозуміння
якесь. Ліза вже вийшла з дому і,
мабуть, зачекалася вас».
Гірка усмішка вималювалася
на обличчі хлопця. «У неї інше
ім’я. Щось ви наплутали, дівчино.
Утім, це вже не має значення. Запрошую вас на каву. Як вас звати,
таку жалісливу?», - спитав. «Наталя, - розгублено відповіла дівчина. – А вас?». «А я – Роман». Наталка, мов заворожена, дивилася
на незнайомця. Уже й забула, що
зібралася йти в бібліотеку. Несміливо прийняла його долоню.
… Легка лірична мелодія в барі
трішки розвіяла Романа. Він розговорився. Став розповідати про
себе. Сам із села, що неподалік
Тернополя, із багатодітної сім’ї.
Працює на фірмі. Хотів створити
сім’ю з коханою дівчиною, та, на
жаль, вона зрадила йому з його
найкращим другом.
«Що ж, Наталочко, життя на
цьому не закінчується. Така приємна музика, коли не хочеться
говорити про сумне. Давай потанцюємо», - сказав Роман з миловидною усмішкою.
… Ліза вже зачекалася Наталю.
Де вона так довго? Коли Наталка перекрутила ключ у дверях,
суворим тоном спитала: «Де ти
була?». Наталя лукаво усміхнулася: «На випадковому побаченні.
З вродливим хлопцем у костюмі
фірми «Адідас» і мушкою на правій щоці. Романом його звати».
Ліза почервоніла, у неї затремті-

ли губи. «Ти що, глузуєш з мене?
Щоденник мій читаєш? Скажи».
Вона стала тормосити Наталю
за худенькі плечі. Наталка не хотіла зізнаватися, що читала щоденник Лізи. Врешті, при чім тут
це? Вони й сама ошелешена від
ситуації, що склалася. Однак, Роман їй сподобався. І хоч упевнена,
він ще не забув ту, іншу, все ж погодилася зустрічатися з ним.
Згодом Наталя розповість
Романові, чому тоді перестріла
його. Поначитувала фантазій
подруги і повірила в них, а коли
побачила Романа – здалося, наче
знає його. Роман весело сміявся:
«Кумедна ти, Наталочко, і якась
така… Ну, не така, як усі», - якось
сказав він і поцілував її.
Єлизавета не раділа за подругу.
Навпаки, її злила Наталчина сяюча усмішка, коли вона поверталася з побачення.
Одного разу Наталка застала
Лізу в сльозах. «Що сталося, подруго?», - спитала. «Яка я тобі
подруга? Що ти собі таке вбила в
голову? Глянь на себе – селючка
нещасна! Кому ти така потрібна?
Думаєш, я повірила, що у тебе є
той Роман? І навіщо я притягнула
тебе сюди? Бачити тебе не хочу!»
- забилась в істериці Єлизавета.
Наталя заклякла. Їй би нагадати, що за квартиру вона теж оплачує, прибирає, їсти варить, то в
чім вона винна? Але з’ясовувати
Наталя нічого не стала і через
кілька днів перебралася на іншу
квартиру, яку підшукав їй Роман.
Своїм чистим коханням, простотою і добротою дівчина запалила
іскру в його серці. Коли Наталя
закінчила виш, він одружився з
нею. Тим паче, що створив свій
власний бізнес і йому потрібен
надійний і мудрий бухгалтер, як
його кохана.
Нещодавно у тернопільському
скверику, де пустотливо виграє
фонтан, Наталя зустріла Єлизавету. Вишукано одягнена, на високих підборах, з бездоганним
макіяжем – а в очах порожнеча і
сум.
«Прости, що обізвала тебе селючкою. Коли ти пішла, я сумувала за тобою. Плакала. Згадувала твої вареники, борщ і деруни.
Бачу, ти щаслива з Романом, поповнення чекаєте. А я, на жаль,
і досі одна. Ніби і маю усе, а насправді нічого не маю», - сказала
Ліза ледь чутно.
Наталі в цю мить чомусь стало
жаль цю красиву пані. В голові
визріла ідея: «Будеш хрещеною
нашій дівчинці? Єлизаветою її
назвемо». Тепла усмішка викраялась на обличчі Лізи, з очей мимоволі скотилася сльоза: «Звісно,
я буду. Спасибі тобі, Наталочко».
А фонтан вигравав кольорами
веселки під теплими промінчиками весняного сонечка…
Марія МАЛІЦЬКА.

СТРУНИ СЕРЦЯ
На крилах весни
Чуєш, лелеки, курличуть,
Гомін пливе в небесах ,
Ніби з собою нас кличуть
В дивні весни чудеса.
Радо земля їх стрічає
І Україна їх жде.
Щастям їх світ напуває,
Пісня любові цвіте…
Приспів:
На крилах весни до рідного краю
Лелеки спішать й монотонно співають.
До рідних джерел, до землі осяйної
Летять крізь дощі і туманні сувої.
Чуєш, лелеки курличуть?
Голос їх чути здаля.
Гнізда-оселі їх кличуть,
Кличе вкраїнська земля.
Тут їх калина стрічає,
Гомін зелених дібров.
Тут соловей заспіває
Їм про щасливу любов.
Приспів.
*****
Я побачила у небі
Місяченька коло.
Засвітилась свічка сяйвом
Багряним навколо.
І в моє вікно дивилось
Місяченька коло.
Приспів:
Пливло сяйво серед неба,
Пливло і світило,
Ох, яке ж ти гарне сяйво –
Місячне світило.
Пливло сяйво понад полем,
Пливло і світило.
Пливло сяйво понад лісом
І в даль покотилось.
Задивилась я на небо,
Вже й не розрізняю.
Що це світить так яскраво,
Мов в Божому раю.
Зачарована тим колом
Я довго стояла,
Поки нічка у полон свій
Його не забрала.
Приспів.
А воно мені світило,
До мене моргало,
Ніби щастя посилало,
Ніби щось казало.
Я «привіт» йому сказала
І знов пішла спати.
А над ранок, коли встала,
Його не видати…
Приспів.
*****
Коли поруч мати,
То весна весніє,
Небо неозоре,
жито зеленіє…
Коли поруч мати,
то щастя, як море,
Веселиться радість
і зникає горе.
Коли поруч мати,
то душа співає.
І доля до неї
дорогу шукає.
Коли поруч мати,
то хочеться жити.
І цей світ величний
із нею любити.
Її ім’я – Мати –
оберіг для хати.
І це слово рідне –
для світу покірне.
І це слово миле
і таке прекрасне…
В ньому вічна сила,
наче сонце ясне.

Оксана КИШКАНЮК.
с. Слобідка
Заліщицького району.
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ЧС-2022: прикра осічка збірної

Т

ретій березневий матч команди
Андрія Шевченка зі збірною
Казахстану, який проходив при
порожніх трибунах НСК "Олімпійського"
у Києві, завершився з рахунком
1:1. Українці тотально домінували
протягом всього матчу, виконали 29
ударів по воротах суперника, але зуміли
забити лише один раз.

На 20-й хвилині Роман Яремчук виконав розкішний удар після розрізної передачі Олександра Зінченка. Україна зуміла втримати перевагу
протягом всього першого тайму, але на початку
другого пропустила. Серікзан Мужиков переграв Анатолія Трубіна на 59-й хвилині.
Андрій Шевченко назвав причиною чергової
втрати очок погану реалізацію моментів.
За його словами, коли створюється стільки
моментів, а м’яч у воротах опиняється лише раз,
це – марнотратство. «На жаль, так вийшло, що
суперник з одного моменту забив нам гол. Результат негативний, я беру всю відповідальність
на себе», - сказав Шевченко.
Також він додав, що не вважає причиною невдалого старту у кваліфікації ЧС-2022 щільний графік, за якого довелося зіграти три матчі поспіль .
«Були гравці, які підсіли, але дали можливість
всім себе проявити, була ротація. Я бачу проблеми в нереалізації. Це дуже серйозний дзвіночок.
Ми повинні почати все заново, стати командою.
Ми повинні були закривати цю гру ще в першому таймі», - констатував головний тренер українців.
А от один з його попередників на цій посаді
Леонід Буряк заявив, що домашню нічию із Казахстаном для збірної України можна назвати
катастрофою.
"Чи можна сказати, що це катастрофа для нашої національної команди? У плані незапланованої втрати очок, а таких втрачено вже чотири,
- це, дійсно, катастрофа. При всій повазі до збірної Казахстану, - це прохідна для нас команда",
- сказав він і додав, що зараз шанси українців на
вихід до фінальної частини чемпіонату світу набагато нижчі, ніж після стартового матчу проти
Франції.
«Вважаю, що у березневих зустрічах, якби в
строю були Ярмоленко, Циганков і Бесєдін, ми
взяли б більше очок. Залишається сподіватися,
що восени зіграємо у найсильнішому складі і
відвоюємо друге місце в групі», - резюмував Буряк, який очолював збірну України у 2002-2003
роках.
До речі, 19-річний Анатолій Трубін вийшов на
матч проти Казахстану (1:1) у стартовому складі. Це дебют голкіпера в національній команді.
Він став наймолодшим воротарем, який дебю-

тував за збірну в офіційному матчі. На момент
стартового свистка йому було 19 років і 242 дні.
Анатолій побив рекорд Олександра Шовковського - 19 років і 315 днів.

Ось як зараз виглядає турнірна
таблиця у нашій групі:

Наступного разу підопічні Андрія Шевченка
зберуться вже у травні для участі в навчально-тренувальному зборі, який передуватиме
фінальному турніру Євро-2020. У рамках цього
НТЗ наша команда проведе три спаринги: 23
травня — із Бахрейном (уже відомо, що ця зустріч відбудеться в Харкові на ОСК «Металіст»),
3 червня — із Північною Ірландією та 7 червня
— із Кіпром.
Додамо, що графік матчів збірної України може
розширитися в контексті виступу на Євро-2020.
Подальший попередній календар матчів
національної збірної України 2021 року:
23.05. Україна — Бахрейн. Товариський матч
(Харків)
03.06. Україна — Північна Ірландія. Товариський матч
07.06. Україна — Кіпр. Товариський матч
13.06. Нідерланди — Україна. Євро-2020
(22.00, Амстердам)
17.06. Україна — Північна Македонія. Євро2020 (16.00, Бухарест)
21.06. Україна — Австрія. Євро-2020 (19.00,
Бухарест)
01.09. Казахстан — Україна. ЧС-2022 (17.00)
04.09. Україна — Франція. ЧС-2022 (21.45)
08.09. Чехія — Україна. Товариський матч
09.10. Фінляндія — Україна. ЧС-2022 (Гельсінкі, 19.00)
12.10. Україна — Боснія і Герцеговина. ЧС2022 (21.45)
11.11. Україна — Болгарія. Товариський матч
16.11. Боснія і Герцеговина — Україна. ЧС2022 (21.45).

Спортарена

У

*****
країнка Каміла Конотоп, яка виступає у
ваговій категорії до
55 кг, виборола три золоті нагороди на чемпіонаті Європи з
важкої атлетики, який проходив у Москві. Їй не було рівних
у ривку (95 кг), поштовху (113
кг) і відповідно за сумою багатоборства - 208 кг.
Раніше дві бронзові нагороди на чемпіонаті Європи виборов Дмитро Вороновський
(до 55 кг): у поштовху (137 кг)
та в загальному заліку (247
кг). Ще одна українка Ангеліна Ломачинська посіла третє
місце у ривку у ваговій категорії до 45 кг.
*****
ерша ракетка України Еліна Світоліна
заявила, що виходить заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса.
Українка виклала світлини зі

П

стікером весільної обручки та
написала: "Так! До початку нашої вічності".
34-річний Монфіс теж
оприлюднив спільне фото з
26-річною Світоліною та оголосив, що зробив їй пропозицію. Очікується, що весілля
тенісистів відбудеться у липні
2021 року.
*****
емпіон світу за версією WBC у другій напівлегкій вазі Оскар
Вальдес зізнався, що бажає
вийти в ринг проти українця
Василя Ломаченко. За словами
Вальдеса, він прагне проводи-

Ч

ти поєдинки, за які платять
більше грошей. «Але я також
хочу боїв, цікавих людям. Я
не хочу битися з кимось заради грошей, щоб потім мене
критикували, кажучи, що я
уникаю бійців, або, що я боюся битися з деякими бійцями",
- заявив він. 30-річний Вальдес володіє титулом чемпіона
світу у другій напівлегкій вазі
(до 59 кг) за версією WBC.
*****
ЄФА (Союз європейських футбольних
асоціацій) розглядає
можливість розширити заявки національних команд на
чемпіонаті Європи. На такий
крок організація погодилася
через навантаження, яке лягло на футболістів під час пандемії коронавірусу.
Наразі рішення УЄФА ще
не прийнято, але відомо, що
кількість гравців у складі
збірних може зрости з 23 до

У

Наш День
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ФУТБОЛ
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*****
атч 20 туру чемпіонату Першої ліги між ФК "Нива"
Тернопіль та "Гірником-Спорт" з Горішніх Плавнів не
відбувся.
І хоча 2 квітня "Ниві" таки вдалося отримати дозвіл на проведення матчу від львівського стадіону "СКІФ", про що було
повідомлено відповідними листами керівництво ПФЛ та суперника, проте "Гірник-Спорт" не пішов назустріч та не погодився
на проведення поєдинку. Таким чином рішення щодо подальшої
долі матчу прийматиме КДК УАФ.
Тим часом, розпочалася безпосередня підготовка команди
до календарного матчу 21-го туру проти київської "Оболоні",
який запланований на 10 квітня. Гравці "Ниви" провели тренування на клубній базі "Ватра". Щодо наступних домашніх матчів
"Ниви", то клуб розглядає можливість їх проведення на стадіоні
"Харчовик" у Чорткові.
*****
квітня чемпіон Тернопільської області 2020 року теребовлянська «Нива» провела свій перший офіційний
матч цього року. У рамках 8-го туру аматорського чемпіонату України в гості до Теребовлі приїхала команда «Вотранс»
з Луцька і зуміла вивести з княжого міста повноцінних три очки.
Підопічні Ігоря Харковщенка пропустили єдиного м’яча, який
вирішив долю зустрічі. Ця поразка дозволила «Вотрансу» з 14
очками наздогнати «Ниву», а за додатковими показниками навіть обігнати. Також 14 залікових балів має ще одна команда
– «Довбуш» з Чернівців. 9-й тур теребовлянська «Нива» пропускає, а наступний матч гратиме на виїзді, 18 квітня, проти МФА
(Мукачево, Закарпатська обл.).
*****
ідбулася нарада за участю представників команд учасників чвертьфінальних пар Ліги чемпіонів та Ліги Тернопільщини сезону-2020/21. Серед іншого на нараді
одностайно було прийнято рішення провести перші чвертьфінальні матчі 18 квітня, а повторні – 25 квітня. Базова година поєдинків –14.00.
За результатами жеребкування
сформувалися такі чвертьфінальні пари:
Ліги чемпіонів Тернопільщини
❶ ФК «Плотича» (Тернопільський р-н) – ФК «Зарубинці»
(Збаразький р-н)
❷ «Колос-Бровар» (Сидорів, Гусятинський р-н) – ФК «Переволока» (Бучацький р-н)
❸ «Стандарт» (Вишгородок, Лановецький р-н) – ФК «Вигнанка» (Чортківський р-н)
❹ «Збруч» (Дорофіївка, Підволочиський р-н) – ФК «Куропатники» (Бережанський р-н)

4
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Ліга Тернопільщини
❶ ФК «Вишнівець» (Збаразький р-н) – «Галичина» (Чернихівці, Збаразький р-н)
❷ «Олімпія» (Клювинці, Гусятинський р-н) – «Обрій» (Ланівці)
❸ «Поділля» (В. Березовиця, Тернопільський р-н) – ФК «Цвітова» (Бучацький р-н)
❹ ФК «Івачів» (Тернопільський р-н) – «Стрипа» (Купчинці,
Козівський р-н).
Господарями перших чвертьфінальних поєдинків будуть команди, які вказані у парах першими.

25. Збірна України на груповому раунді Євро-2020 зіграє
з Нідерландами, Австрією та
Північною Македонією. Чемпіонат Європи відбудеться з
11 червня до 11 липня.
*****
ловенський фахівець
Урош Велепець став
головним тренером
жіночої збірної України з біатлону та готуватиме команду до олімпійського сезону
2021/22. Помічниками словенця стали Олександр Кравченко та Ігор Ященко.
У сезоні 2020/21 тренером жіночої збірної був Юрай
Санітра. Словацький фахівець
залишиться тренером чоловічої збірної.
Велепець вже працював у жіночій збірній України старшим
тренером з 2015 року. Перший
збір чоловіча і жіноча команди
проведуть в Сянках (Україна),
починаючи з 13 травня.

С

Спорт

УПЛ: лідери святкували
перемоги

З 2 по 4 квітня пройшли матчі 20-го туру
чемпіонату України з футболу.

Результати матчів:

"Дніпро-1" - "Львів" - 5:1
"Маріуполь" - "Інгулець" - 4:3
"Рух" - "Зоря" - 0:2
"Десна" - "Олімпік" - 2:0
"Минай" - "Колос" - 0:0
"Ворскла" - "Шахтар" - 0:2
"Олександрія" - "Динамо" - 1:2
У турнірній таблиці лідирує «Динамо» - 49
очок, у «Шахтаря» - 42 пункти, третьою йде
«Зоря» - 35 очок.
Українська
Прем’єр-Ліга
визначила
найяскравішого футболіста з усіх, які взяли
участь у матчах 20-го туру. За підсумком голосування експертів перемогу здобув нападник
«Маріуполя» Артем Бондаренко.
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Гладіолуси садимо у… горщики
Прикрасіть свій сад незвичайними пишними букетами,
посадивши цибулини гладіолусів у горщики.

В

Як обрати цибулю-сівок
для весняної посадки

Цибуля росте практично на кожному
городі. Але не завжди її врожай нас
тішить. Буває, що цибуля виростає
маленька, або ж - часто хворіє чи, навпаки,
взимку зберігається погано. Аби цього не
траплялося, насамперед, варто подбати
про якісне насіння. Ми зібрали корисні
поради, аби ви могли обрати найкраще.
Виробники перед продажем поділяють
сівок, залежно від розміру цибулинок,
на кілька фракцій:

• 8-14 мм - найдрібніша фракція. Для весняної посадки
такий сівок не рекомендується використовувати, тому що
він через малий запас поживних речовин зростатиме гірше за
більший сівок і відстане у розвитку від нього на кілька тижнів.
Цибуля-ріпка з нього виходить невеликого розміру. Зате для
підзимових посадок ця фракція вважається ідеальною. Правда, грядки необхідно на зиму вкрити, щоб цибуля не вимерзла.
• 14-21 мм - оптимальний варіант для посадки навесні. Цибуля цієї фракції не йде у стрілку і дає велику цибулину. Підходить такий сівок і для підзимової посадки.
• 21-24 мм - велика фракція. Такий сівок під час весняної
посадки може піти у стрілку. Найчастіше це відбувається тоді,
коли сівок був висаджений занадто рано (великий сівок потрібно садити на тиждень пізніше за більш дрібні фракції).
Деякі дачники для захисту від стрілкування рекомендують
перед посадкою зробити на денці невеликий хрестоподібний
надріз.
• 24-30 мм - дуже великий сівок. Найчастіше (і під час весняної, і під час підзимової посадки) його використовують для
отримання зелені.

Як купити якісну цибулю-сівок?

• Уважно огляньте цибулинки. Вони не мають бути зморщеними, з наявним зеленим листям. У цьому випадку поживні
речовини посадкового матеріалу пішли на вирощування пера
і на велику ріпку від такої цибулі очікувати не варто.
• Помацайте і понюхайте цибулинки. Вони не мають бути
м'якими і з запахом цвілі. Ці ознаки вказують на те, що сівок
почав гнити. Такий посадковий матеріал, особливо якщо ви
купуєте його у лютому-березні, може не дожити до посадки.
• Цибулини мають бути без слідів зовнішньої обробки. Не
варто купувати цибулинки з обстриженими корінцями, вологі
або без лусочок.
• На поверхні цибулинок не повинно бути ніяких плям,
вкраплень, вм'ятин. Якісна цибуля-сівок має рівномірне забарвлення, щільні, гладкі, блискучі луски.
Після покупки розкладіть цибулю тонким шаром біля батареї і просушіть протягом декількох днів. Потім покладіть
її у тканинний або паперовий мішок і зберігайте до посадки
у сухому місці. Ідеальні умови зберігання цибулі-сівка - температура 10-15° С і відносна вологість 70-75 %. Якщо вам довелося купити пророслу цибулю, то до посадки зберігайте її у
овочевому кошику холодильника.

арто обрати ємність
не менше 7 літрів.
Мінімальний діаметр
горщика – 30 см. Що
стосується глибини, тут
припустимий мінімум
– 40 см. Звичайно, чим
глибшою буде ємність,
тем краще для квітки.
Розмір горщика також залежить від кількості рослин, яку квіткар планує висадити в нього. У такому
випадку контейнер повинен бути ще більшим.
Цибулини саджають на відстані 6 см одна від другої, 10 -15 см у глибину. Вони повинні бути покриті не менше, ніж 5 см ґрунту. На дно контейнера
можна насипати крупного піску або гравію.
Для таких контейнерних посадок краще підійдуть цибулини гладіолусів низькорослих сортів.
Перед посадкою цибулини потрібно підготувати.
Спочатку слід забрати сухі лусочки для того, щоб
переконатися, чи не ховаються під ними ознаки
бактеріальних захворювань.
Після цього цибулини дезінфікують. Обробка фунгіцидним препаратом дає майбутнім рос-

линам імунітет до різних грибків.
Найчастіше
використовують
«Цитовіт». У ньому посадковий
матеріал замочують на 10-12
годин. Можна 10 хвилин потримати цибулини в 3-відсотковому розчині «Карбофосу» або «Фуфанона» (після
такої обробки їх промивають
і висушують).
Підготовку починають заздалегідь - за 2 або 3 тижні. Після
дезінфекції посадковий матеріал складають у паперові пакети й поміщають у прохолодне місце. Коли прийде час посадки, на здорових екземплярах уже можна буде помітити перші
росточки. Цибулини, на яких паростків не буде,
можна викидати. З них однаково нічого не виросте.
Висаджувати гладіолуси можна із середини
весни (тут усе залежить від погоди). Цвітіння
гладіолусів починається через 2,5 місяці. Якщо ви
прагнете одержувати безперервне цвітіння протягом усього сезону - не саджайте всі цибулини в
контейнер відразу. Краще через кожні два тижні
підсаджуйте чергову партію гладіолусів.

Потрібен пісок і пухкий ґрунт:
секрети гарного врожаю моркви

Н

е раз буває так,
що господарі
нарікають:
вирощували все літо
моркву, а на зиму
немає що їсти. Плоди
покручені, потріскані
та ще й гниють. Що
робити, аби морква
виросла рівна і гарно
зберігалася?

Сіємо «в мішечку» та
разом з цибулею
Морква краще росте на супісках і легких суглинках. Важкі
ґрунти для неї малопридатні,
бо утворюють щільну шкірку, в
результаті чого сходи виходять
зрідженими і слабкими.
Якщо на городі земля важка,
то варто додати при перекопуванні 3-5 кг торфу на кв. м, 0,5
кг попелу на кв. м. і 5 кг піску на
кожен кв. м площі.
Моркву не слід вирощувати
на місці попереднього зростання кропу, селери, пастернаку
і петрушки. З минулого року
в землі можуть залишитися
шкідники сімейства, а поживних речовин може бути недостатньо. Традиційно кращим
попередником
вважається
картопля, а після моркви рекомендують садити бобові. На
колишньому місці знову можна
вирощувати моркву через три
роки. Найбільш сприятливими
сусідами моркви є цибуля і часник, а також буряк і квасоля.
Є спосіб посіву насіння моркви, при якому дружні сходи
з'являються швидко. Він називається «морква в мішечку».
Як тільки починають з'являтися перші таловини, потрібно

викопати на ділянці ямку на
багнет лопати. Насіння моркви
в полотняному мішечку змочити водою, покласти в цю ямку,
засипати землею, закидати
снігом. Щоб не втратити місце,
де прикопане насіння моркви,
потрібно поставити будь-який
розпізнавальний знак, наприклад, палку. Через 10-12 днів
насіння моркви накльовується.
Потім його дістають, змішують
із сухим річковим піском і розкидають по грядці. Ґрунт злегка
боронують, накривають плівкою. Дружні сходи з'являються
вже на 5-6 день.
Наступний спосіб посіву насіння моркви - зручний і ощадливий. Потрібно змішати одну-дві столові ложки насіння
моркви з відром піску і розкидати цю суміш у борозни. Важливо, щоб пісок був сухим, інакше
насіння погано перемішається
з піском і посіви виявляться
нерівномірними. Потім добре
пролийте грядки з морквою водою, засипте зверху невеликим
шаром ґрунту і можете не підходити до моркви до осені. Проріджувати грядки з морквою
не доведеться. Восени у вас
має вродитися велика та рівна
морква. Посіви моркви можна сполучити з цибулею. Вони
охоронятимуть один одного від
шкідників: від морквяної і цибульної мухи.

Обов’язково прорідити
і додати фосфорні і
калійні добрива
Аби мати високий врожай
моркви, слід подбати про забезпечення морквяної грядки
ґрунтовою вологою протягом
усього періоду вегетації, а особливо одразу після посіву й
появи сходів. У результаті чергування незначних поливів з
тривалими посухами тканини
коренеплодів розриваються і
вони стають «хвостатими».
Сходи моркви потрібно проріджувати. Уникнути цього
майже неможливо. Тому, для
отримання великих коренеплодів, залиште між ними відстань
в 5 см. Якщо вам потрібна морква невелика, відстань між сходами - 2 см.
Негативно позначається на
розвитку коренеплодів і внесений на грядку свіжий гній. У результаті його розкладу в ґрунті
нагромаджуються вуглекислий
газ і аміак, які пошкоджують
ніжні корінці моркви і та набуває небажаної форми.
Білий наліт на коренеплодах
моркви може бути викликаний
ураженням її білою гниллю. Це
одне з найбільш шкідливих захворювань, що вражає овочі під
час зберігання, але зараження
ним можливе і в період вегетації. При цьому пошкоджені
тканини коренеплодів стають
м‘якими, вкриваються білим
нальотом і стають слизькими.
Пізніше з‘являються крапельки
вологи і чорні грибкові утворення. Щоб попередити білу
гниль, потрібно під моркву вносити у достатній кількості фосфорні та калійні добрива.

14 №13 (400) / 7 квітня - 13 квітня 2021 р.
12 квітня

Понеділок
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 02.45 Енеїда.
06.30 М/ф «Дивне китеня».
06.40 М/ф «Дощику, дощику, припусти».
06.50 М/ф «Дiвчинка та зайцi».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 00.05, 05.25 Новини.
07.05, 08.05, 09.05 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, 00.30, 05.50 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Т/с «Гордiсть».
17.25, 19.55 Д/с «Дикi тварини».
18.55 Д/с «Суперчуття».
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
00.40 Д/с «Свiт дикої природи».
04.10 Д/ф «З України до Голлiвуду».
05.20 Погода.

Êàíàë “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, 04.30 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.50 «Життя вiдомих
людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження наослiп».
15.50 «Мисливцi за нерухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати».
20.45, 21.55 Т/с «Свати».
23.05, 00.10 Т/с «Кухня».
01.10 «Голос країни 11».

Iíòåð

03.25 Х/ф «Дачна подорож сержанта
Цибулi».
03.40, 10.10, 18.00, 19.00 «Стосується
кожного».
04.55, 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».
12.25 Х/ф «Ас з асiв».
14.30 Х/ф «Як вкрасти дiамант».
16.10 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.50 Т/с «За справу береться Шекспiр 2».
01.30 Т/с «Гречанка».

ICTV

04.55 Скарб нацiї.
05.05 Еврика!
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15, 02.30 Громадянська оборона.
06.00 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.

09.10, 19.20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.15, 13.15 Т/с «Смертельна зброя».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.25, 16.15 Х/ф «Логан: Росомаха».
16.45 Х/ф «Люди Iкс: Росомаха».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.05, 21.35 Т/с «Пес 6».
22.50 Свобода слова.
00.00 Х/ф «Рейс».
03.15 Я зняв!

ÑÒÁ

05.15 Т/с «Коли ми вдома».
07.10 Т/с «Комiсар Рекс».
10.50 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.45 Т/с «Слiд».
18.05 Супермама.
19.05 Детектор брехнi.
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки».
23.00 Х/ф «Iван Васильович змiнює
професiю».
00.50 Невiдома версiя. «Iван Васильович
змiнює професiю».

Íîâèé êàíàë

05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
11.20 Х/ф «Не гальмуй».
13.10 Х/ф «Обдурити всiх».
15.10 Х/ф «Таксi 5».
17.10 Х/ф «Таксi 4».
19.00 Вiд пацанки до панянки.
21.20 Х/ф «Хвиля».
23.50 Х/ф «Землетрус».
01.50 Т/с «Хронiки Шаннари».
02.40 Служба розшуку дiтей.
02.45 Зона ночi.
05.00 Абзац.

5 êàíàë

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 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, 11.10, 22.00, 23.00 Т/с «Епоха
честi».
12.55 Вечiрнiй преЗЕдент.
14.10, 05.10 Д/с «Масштабнi iнженернi
помилки».
15.30 Час «Ч».
16.10 Д/с «Злочини в тилу вiйни».
17.10 Д/с «Друга свiтова вiйна: свiдчення вiйни».
18.10, 00.10 Д/с «Найбiльшi танковi
битви».
19.30, 01.15 «Кондратюк у понедiлок».

13 квітня

Вівторок
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 02.40, 03.15 Енеїда.
06.30 М/ф «Велика подорож».
06.40 М/ф «Залiзний вовк».
06.50 М/ф «Iсторiя одного поросятка».
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 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Т/с «Гордiсть».
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с «Суперчуття. Особливий
загiн».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. Аспект.
22.00 «Король-Слон».
23.00 Нашi грошi.
00.25, 02.35, 03.10, 05.05 Погода.
00.30 Д/с «Свiт дикої природи».
04.10 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».

Êàíàë “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 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.35 «Життя вiдомих
людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження наослiп».
15.50, 05.05 «Мисливцi за нерухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати».
20.45, 21.55 Т/с «Свати».
22.55, 00.00 Т/с «Кухня».
01.00 Х/ф «Я, знову я та Iрен».
03.00 Х/ф «Вiйна подружжя Роузiв».

Iíòåð

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 «Моє дiамантове розлучення».
14.10, 15.05, 15.50 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.40 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.50 Т/с «За справу береться Шекспiр 3».
01.30 Т/с «Гречанка».
04.55 «Телемагазин».

ICTV
04.10
04.20
04.25
04.45

Скарб нацiї.
Еврика!
Факти.
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.
13.45, 16.15, 22.40 Т/с «Розтин покаже».
16.50 Х/ф «Репродукцiя».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Громадянська оборона.
21.25 Т/с «Пес 6».
01.30 Х/ф «По слiду».
03.10 Я зняв!

ÑÒÁ

05.15 Т/с «Коли ми вдома».
07.05 Т/с «Комiсар Рекс».
10.40 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.45 Т/с «Слiд».
18.05 Супермама.
19.05 Таємницi ДНК.
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки».
23.00 Х/ф «Дiамантова рука».
00.55 Невiдома версiя. «Дiамантова
рука».

Íîâèé êàíàë

05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
11.20 Х/ф «Нью-Йоркське таксi».
13.10 Любов на виживання.
15.10 Хто зверху? (12+).
19.00 Де логiка? (12+).
20.00 Improv Live Show.
21.00 Х/ф «Тунель. Небезпечно для
життя».
23.00 Х/ф «2:22».
01.00 Х/ф «Абсолютна влада».
03.00 Зона ночi.
05.00 Абзац.

5 êàíàë

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 Вечiр з Янiною Соколовою.
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, 11.10, 22.00, 23.00 Т/с «Епоха
честi».
12.55 Вечiрнiй преЗЕдент.
14.10, 05.10 Д/с «Масштабнi iнженернi
помилки».
15.30 Час «Ч».
16.10 Д/с «Злочини в тилу вiйни».
17.10 Д/с «Друга свiтова вiйна: свiдчення вiйни».
18.10, 00.10 Д/с «Найбiльшi танковi
битви».

Наш День
20.30
21.00
21.40
03.10
04.10

Вечiр з Янiною Соколовою.
Час новин. Пiдсумки дня.
Час-Time.
Культ Ура!
Обережно, дiти!

Êàíàë «Óêðà¿íà»

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», 9 i 10 с.
23.10 Т/с «Без тебе», 10 с.
23.30 Т/с «Чужа», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Чужа».
04.15 Контролер.

Ê1

08.00
08.30
09.20
10.15
12.10

М/с «Юху та його друзi».
«Орел i решка. Шопiнг».
«Орел i решка. Шаленi вихiднi».
Х/ф «Кохання трапляється».
Х/ф «Обережно! Дверi зачиняються».
14.00 «Орел i решка. Морський сезон».
15.50 «Орел i решка. Незвiдана Європа».
19.15 «Орел i решка. Перезавантаження».
22.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Х/ф «Голi перцi».
01.30 Х/ф «Крихiтка на мiльйон доларiв».
03.35 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

05.00 «Top Shop».
06.00 Х/ф «Папуга, що говорить на
iдиш».
07.45, 16.50, 03.20 «Випадковий свiдок».
08.40 Х/ф «Холодне лiто 53-го».
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.30, 16.30, 19.00, 02.50 «Свiдок».
12.50 «Таємницi свiту».
14.40 Х/ф «Проект А 2».
18.20 «Свiдок. Агенти».
22.55 Х/ф «Днiпровський рубiж».
01.30 «Втеча. Реальнi iсторiї».
03.30 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 10.15, 20.15 Одного разу пiд
Полтавою.
08.45, 00.00 Одного разу в Одесi.
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 «Клони».
23.00 Країна У.
00.30 Казки У Кiно.
01.00 Рятiвники.
19.30, 01.15 «Дiйовi особи».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!

Êàíàë «Óêðà¿íà»

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», 11 i 12 с.
23.10 Т/с «Без тебе», 12 с.
23.20 Т/с «Наша лiкар», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Наша лiкар».
04.15 Контролер.

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.10 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00 «Орел i решка. Шаленi вихiднi».
10.50, 23.00 Т/с «Грань».
14.00 «Орел i решка. Морський сезон».
15.45 «Орел i решка. Незвiдана Європа».
19.10 «Орел i решка. Перезавантаження».
22.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
02.00 Т/с «Доктор Хто».
02.50 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

05.00 «Top Shop».
06.00, 10.45, 19.30 Т/с «Коломбо».
07.50, 16.50, 02.35 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.05 «Свiдок».
09.00 Х/ф «Мачуха».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.45 «Легенди карного розшуку».
17.50 «Будьте здоровi».
18.30 «Акцент».
23.00 Х/ф «Версiя полковника Зорiна».
00.40 «Склад злочину».
03.05 «Речовий доказ».
04.05 «Правда життя».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 10.15, 20.15 Одного разу пiд
Полтавою.
08.45, 00.25 Одного разу в Одесi.
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 «Змiнюючи реальнiсть».
23.25 Країна У.
00.55 Казки У Кiно.
01.25 Рятiвники.
02.40 Т/с «Хамелеон».
04.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

nday.te.ua

02.15 Т/с «Хамелеон».
03.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
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 країни» 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. Березовцем.
23.00 «Перша передача» з О. Федченко.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
08.40, 02.35 Правда життя.
10.00, 01.25 Речовий доказ.
11.10 Скептик.
12.10 Iлюзiї сучасностi.
13.10, 17.55 Дика природа Чилi.
14.05 Свiт дикої природи.
15.05, 19.50 Фантастичнi iсторiї.
16.05, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.00, 20.50 Вiн i вона. Бiй за життя.
18.50 Ремесла за призначенням.
22.35 Невiдома Африка.
23.30 Бойовi машини.
00.30 Апокалiпсис: Сталiн.
03.20 Брама часу.
05.30 Мiстична Україна.

Enter-фільм

06.05 Х/ф «Веселi Жабокричi».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
10.20 «Спогади».
11.20, 02.45 «Зорянi долi».
12.20 «Моя правда».
13.10 Х/ф «Сьомий маршрут».
14.35, 22.35 Т/с «Розслiдування Френкi
Дрейк».
16.15 Т/с «Вiчний поклик».
19.00, 00.15 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
20.55 Т/с «Таємниця Аврори Тiгарден».
01.55 «Академiя смiху».
03.15 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.15 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 3».
09.35 Х/ф «Команда А».
11.50 Х/ф «Спiвучасник».
14.15 «Загублений свiт».

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 країни» 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. Березовцем.
23.00 «Вiйна за незалежнiсть».

Програма ТБ
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.00 «Спецкор».
18.50, 02.30, 03.45 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Карпатський рейнджер».
20.20 Т/с «Опер за викликом 5».
22.10 «Грошi».
23.25 «Дубинiзми».
00.05 Х/ф «Остаточний вирок».
03.00 Т/с «Ласко».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

НЛО-ТБ

07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Качинi iсторiї».
09.15, 23.15 Мамареготала.
13.15 Т/с «Дефективи».
14.50 Т/с «СуперКопи».
16.50 Т/с «Швидка».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання
на вбивць».
03.00 Оттак мастак!

ªâðîñïîðò

01.00, 06.00 Керлiнг. ЧC. Калгарi. Чоловiки. Фiнал.
04.00 Снукер. UK Championship. Фiнал.
Трамп - Н. Робертсон.
08.00 Важка атлетика. ЧЄ. Москва.
Жiнки. Понад 87 кг.
08.45 Важка атлетика. ЧЄ. Москва. Чоловiки. Понад 109 кг.
09.30, 17.00, 23.00 Велоспорт. Париж Рубе. Чоловiки.
12.00 Велоспорт. «Тур Туреччини».
Етап 1.
13.00, 20.00 Велоспорт. «Тур Туреччини». Етап 2.
15.00 Велоспорт. Париж - Рубе. Жiнки.
21.00 Дзюдо. Великий шолом. Тбiлiсi.
21.30 Дзюдо. Великий шолом. Анталья.
22.00 Снукер. UK Championship. Фiнал.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00 Фiорентiна - Аталанта. Чемпiонат
Iталiї.
07.45, 16.00, 20.10 Журнал Лiги Європи.
08.15 Олiмпiк - Колос. Чемпiонат
України.
10.00 «Великий футбол».
11.45, 22.20 Топ-матч.
12.00 Рух - Мiнай. Чемпiонат України.
13.50 Арсенал - Монако. 1/8 фiналу
(2014/15). Лiга чемпiонiв УЄФА.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.30 Iнтер - Кальярi. Чемпiонат Iталiї.
18.20 Марiуполь - Шахтар. Чемпiонат
України.
20.40 Україна - Албанiя. Вiдбiр до Євро2022 з футзалу.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
23.45 Ворскла - Львiв. Чемпiонат
України.
01.30 «Визначальнi моменти». 2 епiзод.
02.25 Ювентус - Дженоа. Чемпiонат
Iталiї.
04.10 Десна - Олександрiя. Чемпiонат
України.
05.55 Програма передач.
18.50, 02.25, 03.40 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Карпатський рейнджер».
20.20 Т/с «Опер за викликом 5».
22.20, 00.05 Т/с «Кiстки 12».
02.55 Т/с «Ласко».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Качинi iсторiї».
09.15, 23.15 Мамареготала.
13.20 Т/с «Дефективи».
14.50 Т/с «СуперКопи».
16.50 Т/с «Швидка».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання
на вбивць».
02.50 Оттак мастак!

МЕГА

ªâðîñïîðò

06.00, 05.40 Мiстична Україна.
07.00 Бандитський Київ.
09.20, 02.35 Правда життя.
10.40, 01.25 Речовий доказ.
11.50 Скептик.
12.50 Iлюзiї сучасностi.
13.50 Левиний рик.
14.20 Свiт дикої природи.
14.50, 18.55 Ремесла за призначенням.
15.20, 19.55 Фантастичнi iсторiї.
16.15, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.05, 20.50 Вiн i вона. Бiй за життя.
18.00 Дика природа Чилi.
22.35 Невiдома Африка.
23.30 Друга свiтова вiйна: свiдчення
вiйни.
00.30 Апокалiпсис: Сталiн.
03.30 Україна: забута iсторiя.

00.30 Керлiнг. ЧC. Калгарi. Чоловiки.
Фiнал.
02.30 Важка атлетика. ЧЄ. Москва. Чоловiки. До 109 кг.
03.15 Важка атлетика. ЧЄ. Москва. Чоловiки. Понад 109 кг.
04.00, 09.30, 15.00, 21.00 Снукер. «Маcтерс». Фiнал. Хiггiнс - Янь Бiнтао.
06.00 Мотоперегони. «24 години Ле-Мана - 2019».
08.00, 12.05 Велоспорт. «Тур Туреччини». Етап 2.
11.00 Дзюдо. Великий шолом. Тбiлiсi.
11.30 Дзюдо. Великий шолом. Анталья.
13.00, 17.30, 20.00, 23.00 Велоспорт.
«Тур Туреччини». Етап 3.
19.00 Велоспорт. Париж - Рубе. Жiнки.

Enter-фільм

05.45 Х/ф «Небилицi про Iвана».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
08.00 «Невiдома версiя».
09.40 «Спогади».
10.40, 02.40 «Зорянi долi».
11.30 «Моя правда».
12.20 Х/ф «Чекаючи вантаж на рейдi
Фучжоу бiля Пагоди».
14.40, 22.25 Т/с «Розслiдування Френкi
Дрейк».
16.10 Т/с «Вiчний поклик».
19.00, 00.00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
20.50 Т/с «Таємниця Аврори Тiгарден».
01.40 «Академiя смiху».
03.20 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.15 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 Т/с «Рекс».
08.05 Х/ф «Макс Пейн».
10.00 Х/ф «Втеча».
12.15 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.55 «Спецкор».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00 Рух - Мiнай. Чемпiонат України.
07.45, 16.00, 20.00 Журнал Лiги Європи.
08.15 Україна - Албанiя. Вiдбiр до Євро2022 з футзалу.
10.00, 15.40, 21.00, 22.45 Футбол News.
10.20 Ворскла - Львiв. Чемпiонат
України.
12.10 «Великий футбол».
13.50 ПСЖ - Баварiя (2000/01). Лiга
чемпiонiв УЄФА.
16.30 Фiорентiна - Аталанта. Чемпiонат
Iталiї.
18.15 Десна - Олександрiя. Чемпiонат
України.
20.30, 21.10, 23.55 «Нiч Лiги чемпiонiв».
21.55 Live. ПСЖ - Баварiя. 1/4 фiналу.
Лiга чемпiонiв УЄФА.
00.25 Марiуполь - Шахтар. Чемпiонат
України.
02.15 Парма - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
04.00 Олiмпiк - Колос. Чемпiонат
України.
05.45 Програма передач.

Програма ТБ
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Середа
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 02.40, 03.15 Енеїда.
06.30 М/ф «Казки про машини».
06.40 М/ф «Як козаки на весiллi гуляли».
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 Х/ф «Пророк Iєремiя. Викривач
царiв».
11.05 Солодка дача. Чiзкейк.
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 Нашi грошi.
18.55 «Король-Слон».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. Аспект.
22.00 Д/с «Епоха великих котiв».
23.00 #@)?$0 з Майклом Щуром.
00.25, 02.35, 03.10, 05.05 Погода.
00.30 Д/с «Свiт дикої природи».
01.00 Т/с «Вiра».
04.10 Д/ф «Док на прийомi».

Êàíàë “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 наослiп».
15.50 «Мисливцi за нерухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати».
20.45, 21.50 Т/с «Свати».
22.55, 00.00 Т/с «Кухня».
01.00 Х/ф «Краще не дивись».
02.35 Х/ф «Моя бабуся Фанi Каплан».

Iíòåð

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 «Батьки дружини».
14.10, 15.05, 15.50 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.40 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.50 Т/с «За справу береться Шекспiр 3».
01.30 Т/с «Гречанка».

ICTV

04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.

04.30 Факти.
04.50 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, 22.40 Т/с «Розтин покаже».
16.45 Х/ф «Експат».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
21.25 Т/с «Пес 6».
01.25 Х/ф «Iнтереси держави».
03.00 Я зняв!

ÑÒÁ

05.15 Т/с «Коли ми вдома».
07.00 Т/с «Комiсар Рекс».
10.35 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.45 Т/с «Слiд».
18.05 Супермама.
19.05 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки».
23.00 Х/ф «Операцiя «И» та iншi пригоди Шурика».
00.50 Невiдома версiя. «Операцiя «И».

Íîâèé êàíàë

05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
11.10 Х/ф «Тунель. Небезпечно для
життя».
13.10 Любов на виживання.
15.10 Хто зверху? (12+).
19.00, 20.00 Вар`яти.
21.00 Х/ф «Гонитва за ураганом».
23.00 Х/ф «Бої без правил».
01.20 Т/с «Хронiки Шаннари».
02.50 Служба розшуку дiтей.
02.55 Зона ночi.
05.00 Абзац.

5 êàíàë

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 Невигаданi iсторiї.
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, 11.10, 22.00, 23.00 Т/с «Епоха
честi».
12.55 Вечiрнiй преЗЕдент.
14.10, 05.10 Д/с «Масштабнi iнженернi
помилки».
15.30 Час «Ч».
16.10 Д/с «Злочини в тилу вiйни».

15 квітня

Четвер
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 02.40, 03.15 Енеїда.
06.30 М/ф «Як козаки сiль купували».
06.40 М/ф «Як козаки наречених
виручали».
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 Х/ф «Свята сiм`я», 1 с.
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 «Епоха великих котiв».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. Аспект.
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.25, 02.35, 03.10, 05.05 Погода.
00.30 Д/с «Свiт дикої природи».
01.00 Т/с «Вiра».
04.10 Д/ф «Тi, що вiрнi».

Êàíàë “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 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.30 «Життя вiдомих
людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження наослiп».
15.50, 05.00 «Мисливцi за нерухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати».
20.35 «Чистоnews».
20.40 Т/с «Свати».
21.45 «Право на владу».
00.45 Х/ф «Прибульцi 2: Коридори
часу».
03.05 Х/ф «Моя бабуся Фанi Каплан».

Iíòåð

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 «Любов з ризиком для
життя».
14.10, 15.05, 15.50 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.40 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.50 Т/с «За справу береться Шекспiр 3».
01.30 Т/с «Гречанка».
04.55 «Телемагазин».

ICTV

04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!

Наш День

04.30 Факти.
04.50 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, 22.40 Т/с «Розтин покаже».
17.00, 01.20 Х/ф «За подих вiд тебе».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Анти-зомбi.
21.25 Т/с «Пес 6».
03.30 Я зняв!

ÑÒÁ

05.15 Т/с «Коли ми вдома».
07.00 Т/с «Комiсар Рекс».
10.35 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.45 Т/с «Слiд».
18.05 Супермама.
19.05 Як вийти замiж.
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки».
23.00 Х/ф «Дiвчата».
00.55 Невiдома версiя. «Дiвчата».

Íîâèé êàíàë

05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
11.10 Х/ф «2:22».
13.10 Любов на виживання.
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Фантом».
22.40 Х/ф «Пiк Данте».
00.50 Т/с «Шлях чарiвника».
01.40 Вар`яти.
02.55 Служба розшуку дiтей.
03.00 Зона ночi.
05.00 Абзац.

5 êàíàë

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, 11.10, 22.00, 23.00 Т/с «Епоха
честi».
12.55 Вечiрнiй преЗЕдент.
14.10, 05.10 Д/с «Масштабнi iнженернi
помилки».
15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
17.10 Д/с «Друга свiтова вiйна: свiдчення вiйни».
18.10, 00.10 Д/с «Найбiльшi танковi
битви».

17.10 Д/с «Друга свiтова вiйна: свiдчення вiйни».
18.10, 00.10 Д/с «Найбiльшi танковi
битви».
19.30, 01.15 «Велика полiтика».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00, 03.10
Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
11.45, 04.00 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», 13 i 14 с.
23.10 Т/с «Без тебе», 14 с.
23.20 Т/с «Вiрю. Люблю. Сподiваюся»,
1 i 2 с.
02.00 Т/с «Вiрю. Люблю. Сподiваюся».

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50 «Орел i решка. Шаленi вихiднi».
10.50, 23.00 Т/с «Грань».
13.50 «Орел i решка. Морський сезон».
15.45 «Орел i решка. Незвiдана Європа».
19.10 «Орел i решка. Перезавантаження».
22.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
02.00 Т/с «Доктор Хто».
02.50 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

06.00, 10.45, 19.30 Т/с «Коломбо».
07.50, 16.50, 03.00 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.30 «Свiдок».
09.00 Х/ф «Версiя полковника Зорiна».
12.50 «Таємницi кримiнального свiту».
14.35 «Легенди карного розшуку».
17.50 «Вартiсть життя».
18.30 «Акцент».
22.55 Х/ф «Прощальна гастроль «Артиста».
00.30 «Склад злочину».
01.55, 03.10 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 10.15, 20.15 Одного разу пiд
Полтавою.
08.45, 00.35 Одного разу в Одесi.
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 «Лара Крофт: Розкрадачка
гробниць 2 - Колиска життя».
23.35 Країна У.

№13 (400) / 7 квітня - 13 квітня 2021 р. 15
01.05
01.50
02.50
04.20
05.50

Казки У Кiно.
Рятiвники.
Т/с «Хамелеон».
Вiталька.
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 країни» 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. Березовцем.
23.00 «Новини вiд Христини» з Х.
Чернегою.

МЕГА

06.00, 05.15 Мiстична Україна.
07.30 Бандитська Одеса.
09.35, 02.35 Правда життя.
10.35, 01.25 Речовий доказ.
11.45 Скептик.
12.45 Iлюзiї сучасностi.
13.45 Левиний рик.
14.15, 18.55 Ремесла за призначенням.
15.15, 19.55 Фантастичнi iсторiї.
16.10, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.05, 20.50 Вiн i вона. Бiй за життя.
18.00 Таємницi акул.
22.30 Невiдома Африка.
23.30 Друга свiтова вiйна: свiдчення
вiйни.
00.30 Апокалiпсис: Сталiн.
03.35 Бандитський Київ.

Enter-фільм

05.45 Х/ф «Дайте нам чоловiкiв!»
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00 Моя правда.
10.40 «Спогади».
11.40, 02.45 «Зорянi долi».
12.30 «Моя правда».
13.20 Х/ф «Веселi Жабокричi».
14.35, 22.40 Т/с «Розслiдування Френкi
Дрейк».
16.15 Т/с «Вiчний поклик».
19.00, 00.10 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
21.00 Т/с «Таємниця Аврори Тiгарден».
01.40 «Академiя смiху».

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.50, 02.20, 03.35 «ДжеДАI».
06.35 Т/с «Рекс».
08.30 Х/ф «Спогад».

19.30, 01.15 «Прямим текстом».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!

01.05
01.50
02.50
04.20
05.50

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
11.45, 03.45 Реальна мiстика.
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 3».
17.10 Т/с «Виклик 2».
20.10 «Говорить Україна».
21.00, 23.50 Т/с «Без тебе».
23.10 По слiдах.
00.00 Т/с «Коли на пiвдень вiдлетять
журавлi», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Коли на пiвдень вiдлетять
журавлi».

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 країни» 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.
21.30 «Watchdogs».
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Ух ти show».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50 «Орел i решка. Шаленi вихiднi».
10.40, 23.00 Т/с «Грань».
13.50 «Орел i решка. Морський сезон».
15.45 «Орел i решка. Незвiдана Європа».
19.15 «Орел i решка. Перезавантаження».
22.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
02.10 Т/с «Доктор Хто».
02.50 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

05.00 «Top Shop».
06.00, 10.40, 19.30 Т/с «Коломбо».
07.50, 16.50, 03.00 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.30 «Свiдок».
09.00 Х/ф «Прощальна гастроль «Артиста».
12.50 «Вартiсть життя».
14.40 «Легенди карного розшуку».
17.50, 04.00 «Правда життя».
18.30 «Акцент».
23.05 Х/ф «У моїй смертi прошу винуватити Клаву К.»
00.30 «Склад злочину».
02.00, 03.35 «Речовий доказ».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 10.15, 20.15 Одного разу пiд
Полтавою.
08.45, 00.35 Одного разу в Одесi.
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 «Двiйник».
23.35 Країна У.

Казки У Кiно.
Рятiвники.
Т/с «Хамелеон».
Вiталька.
Кориснi пiдказки.

Прямий

МЕГА

06.00, 05.30 Мiстична Україна.
06.55 Бандитський Київ.
09.25, 02.35 Правда життя.
10.25, 01.25 Речовий доказ.
11.35 Скептик.
12.35 Iлюзiї сучасностi.
13.35 Левиний рик.
14.05 Ремесла за призначенням.
15.05, 19.50 Фантастичнi iсторiї.
16.05, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.00, 20.50 Вiн i вона. Бiй за життя.
17.55, 22.35 Невiдома Африка.
18.50 Свiт дикої природи.
23.30 Друга свiтова вiйна: свiдчення
вiйни.
00.30 Адольф Гiтлер. Шлях.
03.30 Мiсця сили.

Enter-фільм

05.55 Х/ф «Сьомий маршрут».
07.10, 09.00, 02.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 12.15 «Моя правда».
10.35 «Спогади».
11.25, 02.30 «Зорянi долi».
13.05 Х/ф «Небилицi про Iвана».
14.30, 22.20 Т/с «Розслiдування Френкi
Дрейк».
16.10 Т/с «Вiчний поклик».
19.00, 00.00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
20.45 Т/с «Таємниця Аврори Тiгарден».
01.30 «Академiя смiху».
03.20 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.50, 02.20, 03.35 «ДжеДАI».
06.15 Т/с «Рекс 2».

10.20 Т/с «Перевiзник 2».
13.10 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.50 «Спецкор».
19.25 Т/с «Карпатський рейнджер».
20.20 Т/с «Опер за викликом 5».
22.25, 00.00 Т/с «Кiстки 12».
02.50 Т/с «Ласко».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

НЛО-ТБ

07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Качинi iсторiї».
09.15, 23.15 Мамареготала.
13.10 Т/с «Дефективи».
14.45 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання
на вбивць».
02.50 Оттак мастак!

ªâðîñïîðò

00.30 Автоперегони. Формула E. Рим.
Огляд.
01.30 Мотоперегони. «24 години Ле-Мана - 2019».
02.30, 08.00, 12.00 Велоспорт. «Тур
Туреччини». Етап 3.
04.00, 09.30 Снукер. German Masters.
Фiнал. Трамп - Лiсовськi.
06.00 Мотоперегони. «Бiль д`Ор - 2019».
13.00, 18.30, 23.10 Велоспорт. «Тур
Туреччини». Етап 4.
15.00, 19.15 Велоспорт. «Вуельта Валенсiї». Етап 1.
16.30 Велоспорт. «Флеш Брабансонн».
20.00 Гольф. «Мастерс». Огляд.
21.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Big
in Japan.
22.00 Олiмпiйськi iгри. Карл Льюїс vs.
Усейн Болт.
22.30 Олiмпiйськi iгри. Марк Спiтц vs.
Майкл Фелпс.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00 Iнтер - Кальярi. Чемпiонат Iталiї.
07.45, 19.35 Журнал. УЄФА Євро-2020.
08.15 Марiуполь - Шахтар. Чемпiонат
України.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Десна - Олександрiя. Чемпiонат
України.
12.05 Боруссiя (Д) - Ман Сiтi (2012/13).
Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.50, 00.25 ПСЖ - Баварiя. 1/4 фiналу.
Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.00, 19.05 «Нiч Лiги чемпiонiв».
17.15 Челсi - Порту. 1/4 фiналу. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
20.00 Ворскла - Львiв. Чемпiонат
України.
21.45 Live. Боруссiя (Д) - Ман Сiтi. 1/4
фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
23.55 Журнал Лiги Європи.
02.15 Фiорентiна - Аталанта. Чемпiонат
Iталiї.
04.00 Рух - Мiнай. Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.
08.05 Х/ф «Втiкачi».
10.00 Х/ф «Полiсмен з Беверлi Хiллз».
12.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.50 «Спецкор».
19.25 Т/с «Карпатський рейнджер».
20.20 Т/с «Опер за викликом 5».
22.25, 00.00 Т/с «Кiстки 12».
02.50 Т/с «Ласко».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Качинi iсторiї».
09.15, 23.15 Мамареготала.
13.00 Т/с «Дефективи».
14.40 Т/с «СуперКопи».
16.50 Т/с «Швидка».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання
на вбивць».
02.50 Оттак мастак!

ªâðîñïîðò

00.00, 11.30 Гольф. «Мастерс». Огляд.
01.00, 06.00, 19.30 Мотоперегони. FIM
Endurance. «Сепанг - 2019».
02.30, 08.00, 12.00 Велоспорт. «Тур
Туреччини». Етап 4.
04.00, 09.30, 21.00 Снукер. Welsh Open.
Фiнал. О`Саллiван - Браун.
08.45, 17.30 Велоспорт. «Вуельта Валенсiї». Етап 1.
13.00, 16.30, 23.00 Велоспорт. «Тур
Туреччини». Етап 5.
15.00 Велоспорт. «Вуельта Валенсiї».
Етап 2.
18.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Big
in Japan.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00 Челсi - Порту. 1/4 фiналу. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
07.45 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
08.15 Десна - Олександрiя. Чемпiонат
України.
10.00, 15.40, 21.00, 22.45 Футбол News.
10.20 ПСЖ - Баварiя. 1/4 фiналу. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
12.05 Марiуполь - Шахтар. Чемпiонат
України.
13.50, 00.35 Боруссiя (Д) - Ман Сiтi.
1/4 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.00, 19.05 «Нiч Лiги чемпiонiв».
17.15 Лiверпуль - Реал. 1/4 фiналу. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
19.35 «Визначальнi моменти». 2 епiзод.
20.30, 21.10, 23.55 «Шлях до Гданська».
21.55 Live. МЮ - Гранада. 1/4 фiналу.
Лiга Європи УЄФА.
02.25 Ворскла - Львiв. Чемпiонат
України.
04.10 Рома - Аякс. 1/4 фiналу. Лiга
Європи УЄФА.
05.55 Програма передач.
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П’ятниця
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 04.40 Енеїда.
06.30 М/ф «Як козаки кулiш варили».
06.40 М/ф «Як козаки у футбол грали».
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 Х/ф «Свята сiм`я», 2 с.
11.10 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, 01.00 Перша шпальта.
18.55, 22.00 Д/с «Епоха великих котiв».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
21.55, 00.20, 02.45, 05.55 Спорт. Аспект.
23.00 Д/с «Боротьба за виживання».
00.25, 02.00, 02.50 Погода.
00.30 #ВУкраїнi.
01.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
02.55 «Зворотнiй вiдлiк».

Êàíàë “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, 06.00 «Життя вiдомих
людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження наослiп».
15.50 «Мисливцi за нерухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати».
20.10 «Чистоnews».
20.15 «Лiга смiху».
22.30 «Лiпсiнк Батл».
00.15 Х/ф «Щасливий день смертi».
02.10 Х/ф «Прибульцi 2: Коридори
часу».
04.50 «Свiтське життя».

Iíòåð

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 на кiнчиках пальцiв».
14.35, 15.35, 00.25 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «У владi стихiї».
02.10 «Чекай на мене. Україна».
03.20 М/ф.
04.05, 05.20 «Орел i решка. Чудеса
свiту».

ICTV

04.10 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.

04.30, 00.50 Факти.
04.50 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, 01.25 Т/с «Вижити за будь-яку
цiну 3».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15, 23.50 «На трьох».
14.50, 16.15 Х/ф «Прокляття фараона
Тута».
18.45 Факти. Вечiр.
22.50 «На трьох 9».

ÑÒÁ

05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.00 Х/ф «Близнюки».
08.05, 19.00, 22.45 Холостяк.
12.00 Як вийти замiж.
13.10, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
00.00 Детектор брехнi.

Íîâèé êàíàë

05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30 Орел i решка.
09.30 Т/с «Надприродне».
11.20 Вiд пацанки до панянки.
14.00, 01.40 Вар`яти.
16.00 Де логiка? (12+).
17.00 Х/ф «На гребенi хвилi».
19.00 Х/ф «Некерований».
21.00 Х/ф «Смерч».
23.10 Х/ф «Еверест».
02.20 Служба розшуку дiтей.

5 êàíàë

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 Невигаданi iсторiї.
07.10, 08.10, 20.55 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Крила вiйни».
08.15 Форшмак.
08.45 Натхнення.
09.30 Машина часу.
10.10, 11.10, 22.00, 23.00 Т/с «Епоха
честi».
12.55 Вечiрнiй преЗЕдент.
14.10, 05.10 Д/с «Масштабнi iнженернi
помилки».
15.30 Час «Ч».
16.10 Д/с «Злочини в тилу вiйни».
17.10 Д/с «Друга свiтова вiйна: свiдчення вiйни».
18.10, 00.10 Д/с «Найбiльшi танковi
битви».
19.20, 01.15 «Полiтклуб з Вiталiєм
Портнiковим».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!

17 квітня

Субота
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.55 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.00, 02.05,
03.30, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.40 М/ф «Як козаки наречених
виручали».
08.05, 09.35, 02.30 #ВУкраїнi.
08.35 Д/с «Дикуни. Дикi забави в
зоопарку Сан-Дiєго».
09.05 Вiдтiнки України.
10.05 Д/с «Епоха великих котiв».
12.00 Х/ф «Березневi iди».
13.55 Д/с «Боротьба за виживання».
14.25, 03.50, 05.30 Погода.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.05 Концерт. Дмитро та Назарiй
Яремчуки.
17.30 Х/ф «Самсон i Далiла», 1 i 2 с.
21.25 Д/с «Дикi тварини».
22.00 Х/ф «Будь-якою цiною».
00.25 Д/ф «Северин Наливайко. Остання битва!».
03.00, 05.00 Бюджетники.

Êàíàë “1+1”

07.00, 05.15 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
13.45, 14.55, 16.00, 17.05 Т/с «Свати».
18.20 «Свiт навиворiт 12. Пакистан».
19.30, 04.35 «ТСН».
20.10 «Чистоnews».
20.15 «Вечiрнiй квартал».
22.15 «Лiпсiнк Батл. Фiнал».
00.05 «Свiтське життя. Дайджест».
01.05 «Лiга смiху».

Iíòåð

06.10 «Планета Земля 2: Хронiки».
07.10 «Слово Предстоятеля».
07.20 Х/ф «Трезор».
09.00 «Готуємо разом. Домашня
кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.00 Х/ф «Ласкаво просимо, або
Стороннiм вхiд заборонено».
12.30, 03.15 Х/ф «На вас чекає громадянка Никанорова».
14.05, 04.35 Х/ф «Суєта суєт».
15.45 Т/с «Слiдчий Горчакова».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.05 Т/с «Птах в клiтцi».
01.40 Х/ф «Двоє пiд дощем».

ICTV

05.25 Скарб нацiї.
05.35 Еврика!
05.45 Факти.
06.10 Секретний фронт.
07.05 Громадянська оборона.
08.00 Х/ф «Прокляття фараона Тута».

Наш День nday.te.ua
Êàíàë «Óêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
12.45 Т/с «Кейс», 1 i 2 с.
15.30 Т/с «Кейс».
17.10 Т/с «Виклик».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с «Скляна кiмната», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Скляна кiмната».
03.50 Реальна мiстика.

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50 «Орел i решка. Шаленi вихiднi».
10.35 Х/ф «Вiдлуння далеких свiтiв».
12.10, 22.00 «Орел i решка. Навколо
свiту».
17.40 Х/ф «Остiн Пауерс: Мiжнародна
людина-загадка».
19.10 Х/ф «Iз джунглiв у джунглi».
21.10 «Орел i решка. Перезавантаження».
00.50 Х/ф «Хронiки месника».
02.35 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

06.00, 10.35, 19.30 Т/с «Коломбо».
07.50, 16.50, 03.25 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.55 «Свiдок».
09.00 Х/ф «У моїй смертi прошу винуватити Клаву К.»
12.50, 04.00 «Правда життя».
14.35 «Легенди карного розшуку».
18.20 «Таємницi свiту».
21.30 «Мир чи вiйна».
23.30 Х/ф «Кисневий голод».
01.30 «Склад злочину».
03.40 «Речовий доказ».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 10.15, 20.15 Одного разу пiд
Полтавою.
08.45, 02.00 Одного разу в Одесi.
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 «Хоробре серце».
00.45 Країна У.
02.30 Казки У Кiно.
03.00 Рятiвники.
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
«Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк,
01.10 Д/с «Найбiльшi танковi битви».
03.20 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!

11.15, 13.00 Х/ф «Геракл: Народження
легенди».
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с «Пес».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Люди Iкс 5: Перший клас».
21.40 Х/ф «Люди Iкс 6: Днi минулого
майбутнього».
00.00 Х/ф «Вуличний боєць».
01.50 Т/с «Розтин покаже».
03.25 Я зняв!

Êàíàë «Óêðà¿íà»

04.45 Невiдома версiя. «Дiвчата».
05.40 Х/ф «Дiвчата».
07.25, 10.50 Х/ф «Дiамантова рука».
08.00 Неймовiрна правда про зiрок.
12.05 Т/с «Папаньки».
17.00, 00.45 Хата на тата.
19.00 МастерШеф. Професiонали.
22.40 Звана вечеря.

Ê1

ÑÒÁ

Íîâèé êàíàë

05.30, 00.50 Вар`яти.
08.15, 09.55 Kids` Time.
08.20 Х/ф «Стюарт Лiттл».
10.00 Орел i решка. Чудеса свiту.
12.10 У кого бiльше? (12+).
14.10 Х/ф «Водiй для копа».
16.00 Х/ф «Гонитва за ураганом».
18.00 Х/ф «День незалежностi».
20.50 Х/ф «День незалежностi: Вiдродження».
23.20 Х/ф «Фантом».
02.20 Зона ночi.

5 êàíàë

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: Економiка. Полiтика. Соцiум.
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
08.40 Натхнення.
09.10 Час «Ч».
09.30 Майстри ремонту.
10.15 Форшмак.
10.35 Медекспертиза.
11.10 Гончаренко рулить.
11.30 Бла-бла Таксi.
12.15 Х/ф.
15.15 Концерт.
17.10, 23.10 Д/с «Друга свiтова вiйна:
свiдчення вiйни».
18.15 Pro вiйсько.
18.30, 00.35 Невигаданi iсторiї.
19.00 Д/с «Майстри вiйни».
20.10, 02.10, 05.10 Рандеву.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35, 03.00 Вiкно до Америки.
22.00 Д/с «Загадки нацистських
злочинiв».
00.10 Є сенс.

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.25, 03.00 Реальна мiстика.
08.20 Т/с «День сонця».
12.10 Т/с «Чужi дiти», 1 i 2 с.
15.20 Т/с «Чужi дiти».
17.00 Т/с «Врятувати маму», 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Врятувати маму».
23.00 Т/с «Ти моя любима», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Ти моя любима».
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.45 «Орел i решка. Шопiнг».
10.25 Х/ф «Iз джунглiв у джунглi».
12.15 Х/ф «Остiн Пауерс: Мiжнародна
людина-загадка».
13.50 «Орел i решка. Морський сезон».
00.00 М/ф «Ронал-Варвар».
01.35 «Бiйцiвський клуб».
02.25 Т/с «Три сестри».
03.10 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

05.00 «Top Shop».
06.15 Х/ф «Ще до вiйни».
08.55 Х/ф «Тiнi зникають опiвднi».
13.00 «Випадковий свiдок. Навколо
свiту».
14.10 Х/ф «Ульзана».
16.00 Х/ф «Суперпограбування в
Мiланi».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 02.30 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Приходьте завтра».
21.30 Х/ф «Ганмен».
23.40 Х/ф «Розплата».
01.25 «Хвороби-вбивцi».
03.00 «Випадковий свiдок».
03.40 «Легенди бандитського Києва».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.05 М/ф «Бiлал».
11.10 Х/ф «Макс 2: Герой Бiлого
Дому».
12.45 Х/ф «Двiйник».
15.05 Х/ф «Клони».
16.50 Х/ф «Змiнюючи реальнiсть».
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 Одного разу в Одесi.
00.30 Панянка-селянка.
02.30 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

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

М. Шамановим та М. Матросовим.
09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини країни» з К. Ашiон, П. Рольником,
О. Близнюком, Д. Щасливою, М.
Стецюк та А. Мiщенко.
13.10, 14.15 «Великий день» з А.
Сайчуком, Ю. Шпачинською i В.
Попович.
15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.00 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
18.30 «Влада хохотала».
19.00 «Ехо України» з М. Ганапольським.
22.00 «Мiнiстерство правди».
22.30 «Запорєбрик News» з О. Курбановою.

МЕГА

06.00, 05.40 Мiстична Україна.
07.10 Бандитська Одеса.
09.20, 02.35 Правда життя.
10.20, 01.25 Речовий доказ.
11.30 Скептик.
12.30 Iлюзiї сучасностi.
13.30 Левиний рик.
14.00, 19.20 Ремесла за призначенням.
15.00, 17.50, 19.50 Фантастичнi iсторiї.
16.00, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
16.55, 20.50 Вiн i вона. Бiй за життя.
18.50 Свiт дикої природи.
22.35 Невiдома Африка.
23.30 Друга свiтова вiйна: свiдчення
вiйни.
00.30 Адольф Гiтлер. Шлях.
03.35 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фільм

05.10 Х/ф «Чекаючи вантаж на рейдi
Фучжоу бiля Пагоди».
07.10, 09.00, 02.55 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 12.40 «Моя правда».
11.00 «Спогади».
11.50 «Зорянi долi».
13.30 Х/ф «Тримайся, козаче!»
14.45, 22.30 Т/с «Розслiдування Френкi
Дрейк».
16.25 Т/с «Вiчний поклик».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
20.55 Т/с «Таємниця Аврори Тiгарден».
00.10 Х/ф «Дайте нам чоловiкiв!»
01.35 Х/ф «Поживемо-побачимо».
03.25 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.50, 02.05, 02.35 «ДжеДАI».
06.10 Т/с «Рекс 2».
08.00 Х/ф «Полiсмен з Беверлi Хiллз-2».
10.00 Х/ф «Полiсмен з Беверлi Хiллз
3».
12.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.35 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Шанхайський полудень».
21.45 Х/ф «Смокiнг».
23.40 Х/ф «Макс Пейн».
03.45 «Цiлком таємно-2017».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».
16.00 «Репортер». Новини.
10.10 «Cоцiальний статус» з В. Бiрзулом.
10.40 «Перша передача» з О. Федченко.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
13.15 «Запорєбрик News» з О. Курбановою.
13.35 «Новини вiд Христини» з Х.
Чернегою.
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.

МЕГА

06.00 Випадковий свiдок.
07.50, 02.00 Мiстична Україна.
08.40 Iсторiя українських земель.
10.05 Речовий доказ.
11.15, 00.00 Фантастичнi iсторiї.
12.15 Україна: забута iсторiя.
14.05 Бойовий вiдлiк.
15.00, 21.00 Майбутнє с Джеймсом
Вудсом.
18.00 Невiдома Африка.
20.00, 01.00 Ремесла за призначенням.
03.00 Теорiя Змови.

Enter-фільм

05.10 Х/ф «Незнайко з нашого двору».
05.25 Кiнотрейлери.
07.10, 09.00, 02.45 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 01.55 «Зiркове життя».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Фантоццi».
13.10 Х/ф «Перегони «Гарматне
ядро».
14.50 Х/ф «Два капiтани».
19.05 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.55 Х/ф «Сiм старих i одна дiвчина».
00.25 Х/ф «Без сина не приходь!»
03.15 «Зорянi долi».
03.25 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.

Êàíàë «2+2»

06.00 «Шаленi перегони».
07.00, 08.00 «ДжеДАI».
09.25 «Загублений свiт».
12.10 Х/ф «Команда А».
14.25 Х/ф «Акти насильства».
16.15 Х/ф «Пiдстава».
18.00 Х/ф «Саботаж».
20.00 Х/ф «У тилу ворога».
22.00 Х/ф «У тилу ворога: Вiсь зла».
23.55 Х/ф «У тилу ворога: Колумбiя».
01.45 Т/с «Ласко».
02.30 «Вiн, вона та телевiзор».
03.15 «Цiлком таємно-2017».

Програма ТБ
НЛО-ТБ
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Качинi iсторiї».
09.20, 01.20 Мамареготала.
13.15 Т/с «Дефективи».
14.50 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання
на вбивць».
21.40 Х/ф «Ефект метелика 2».
23.15 Х/ф «Коматозники».
03.00 Оттак мастак!

ªâðîñïîðò

00.30 Снукер. FIM Endurance. «12 годин
Ешторiла».
02.30, 08.00, 12.00 Велоспорт. «Тур
Туреччини». Етап 5.
04.00, 09.30 Снукер. The Players
Championship. Фiнал. Хiггiнс О`Саллiван.
06.00 Мотоперегони. FIM Endurance. «12
годин Ешторiла - 2020».
13.00 Велоспорт. «Тур Туреччини».
Етап 6.
15.00 Велоспорт. «Вуельта Валенсiї».
Етап 3.
16.30, 17.00, 17.30 Олiмпiйськi iгри.
«Всупереч усьому».
18.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал
Speed Boarders.
18.30, 19.00 Олiмпiйськi iгри. «Живi
легенди».
19.30, 20.00 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiйський форпост».
20.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал
Footsteps.
21.30 Футбол. Д/ф «Люблячи Марадону».
23.00 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди».
Свiтлана Хоркiна.
23.30 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiйський
момент».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00 ПСЖ - Баварiя. 1/4 фiналу. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
07.45, 14.15, 22.50 Огляд середи. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
08.15 Вiльярреал - Динамо (З). 1/4
фiналу. Лiга Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 17.45, 22.30 Футбол News.
10.20, 13.25 «Шлях до Гданська».
11.35, 04.00 МЮ - Гранада. 1/4 фiналу.
Лiга Європи УЄФА.
14.05, 19.25 Топ-матч.
14.45 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
16.00, 01.10 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.30, 18.55 «Тур Online».
16.55 Live. Львiв - Олександрiя. Чемпiонат України.
19.40 Лiверпуль - Реал. 1/4 фiналу. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
21.30, 03.30 Чемпiонат Iталiї. Передмова
до туру.
22.00 Журнал. УЄФА Євро-2020.
23.20 Рома - Аякс. 1/4 фiналу. Лiга
Європи УЄФА.
01.40 Челсi - Порту. 1/4 фiналу. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
05.45 Програма передач.
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

НЛО-ТБ

06.20 Телемагазин.
07.20 Мамареготала. Найкраще.
08.20 М/ф «Аладдiн».
10.00 М/ф «Темний плащ».
11.40, 22.40 Мамареготала.
15.20 Т/с «СуперКопи».
17.20 Т/с «Швидка».
19.10 Х/ф «Рожева пантера».
21.00 Х/ф «Рожева пантера 2».
02.20 Оттак мастак!

ªâðîñïîðò
00.00 Велоспорт. «Вуельта Валенсiї».
Етап 3.
00.30, 06.00 Мотоперегони. FIM
Endurance. «24 години Ле-Мана
- 2020».
02.30, 08.00, 12.00 Велоспорт. «Тур
Туреччини». Етап 6.
04.00, 10.00 Снукер. ЧС-2020.
Шеффiлд. Фiнал.
09.30 Снукер. Тележурнал Joy of six.
Роннi О`Саллiван.
13.00 Велоспорт. «Тур Туреччини».
Етап 7.
15.00 Велоспорт. «Вуельта Валенсiї».
Етап 4.
16.30, 19.30, 20.45 Снукер. ЧC.
Шеффiлд. Перший раунд.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00 Вiльярреал - Динамо (З). 1/4
фiналу. Лiга Європи УЄФА.
07.45 Чемпiонат Iталiї. Передмова до
туру.
08.15 ПСЖ - Баварiя. 1/4 фiналу. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Рома - Аякс. 1/4 фiналу. Лiга
Європи УЄФА.
12.05 Львiв - Олександрiя. Чемпiонат
України.
13.50 Лiверпуль - Реал. 1/4 фiналу.
Лiга чемпiонiв УЄФА.
15.55 Live. Сампдорiя - Верона. Чемпiонат Iталiї.
17.55 «Визначальнi моменти». 3 епiзод.
18.50, 20.55 Топ-матч.
18.55 Live. Сассуоло - Фiорентiна.
Чемпiонат Iталiї.
21.10 Журнал. УЄФА Євро-2020.
21.40 Live. Кальярi - Парма. Чемпiонат
Iталiї.
23.40 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
00.35 Мiнай - Десна. Чемпiонат України.
02.20 Боруссiя (Д) - Ман Сiтi. 1/4 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
04.10 Ворскла - Зоря. Чемпiонат
України.
05.55 Програма передач.

nday.te.ua Наш День

Програма ТБ

18 квітня

Неділя
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.55 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.00, 02.05,
03.30, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.40 М/ф «Як козаки прибульцiв зустрiчали».
08.15, 03.50, 05.30 Погода.
08.20 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-Католицької Церкви в Українi.
13.30 Д/с «Дикуни. Дикi забави в зоопарку Сан-Дiєго».
15.00 Країна пiсень.
16.05 Х/ф «Будь-якою цiною».
18.10 Галапагос: Королiвство гiгантських
акул.
19.20 Д/с «Епоха великих котiв».
20.20 Д/с «Боротьба за виживання».
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.00 Х/ф «Березневi iди».
00.25 Д/ф «Гiдра».
01.35, 02.30 #ВУкраїнi.
03.00 Бюджетники.

Êàíàë “1+1”

07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.45 «Свiт навиворiт 12. Пакистан».
10.55, 03.40 «Свiт навиворiт».
18.15 «Українськi сенсацiї».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос країни 11».
01.00 «Свiтське життя. Дайджест».
02.00 «Лiга смiху».

06.45 Секретний фронт.
07.40 Громадянська оборона.
08.35 Х/ф «Люди Iкс 5: Перший клас».
11.00, 13.00 Х/ф «Люди Iкс 6: Днi минулого майбутнього».
12.45 Факти. День.
13.40 Т/с «Пес».
15.50 Х/ф «Трансформери 5: Останнiй
лицар».
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Люди Iкс: Темний Фенiкс».
23.40 Х/ф «Росомаха».
01.55 Т/с «Розтин покаже».
04.10 Я зняв!

ÑÒÁ

04.40 Невiдома версiя. «Найпривабливiша i найсимпатичнiша».
05.30 Невiдома версiя. «Операцiя «И».
06.15 Х/ф «Операцiя «И» та iншi пригоди Шурика».
08.05 Х/ф «Iван Васильович змiнює
професiю».
09.55 МастерШеф. Професiонали.
13.20 Хата на тата.
15.15 Супермама.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
23.10 Таємницi ДНК.

Íîâèé êàíàë

05.30, 00.40 Вар`яти.
07.15, 09.15 Kids` Time.
07.20 Х/ф «Пригоди Паддiнгтона 2».
09.20 Х/ф «План гри».
11.40 Х/ф «Некерований».
13.40 Х/ф «День незалежностi».
16.20 Х/ф «День незалежностi: Вiдродження».
18.50 Х/ф «Розлом Сан-Андреас».
21.00 Х/ф «Земне ядро».
23.40 Improv Live Show.

Iíòåð

5 êàíàë

06.00 Х/ф «Шукачi пригод».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше життя».
12.50 «Речдок. Випереджаючи час».
17.10 Т/с «Проект «Синя книга» 2».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «Мiмiно».
23.50 Х/ф «Осiннiй марафон».
01.40 «Речдок».

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. Полiтика. 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 помилки».
18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня
з А. Мiрошниченко.

ICTV
05.05
05.15
05.25
05.50

Скарб нацiї.
Еврика!
Факти.
Анти-зомбi.

Програма місцевих телеканалів

TV-4
Понеділок, 12 квітня
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер
клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 19.00, 22.00,
00.30, 03.30 Провінційні вісті.
Тиждень
08.00, 21.00 Єдина країна
08.30 Завтра-сьогодні
09.00, 17.00 Древо
09.55, 22.35 Добрі традиції
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів»
+16
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Однокласниці»
+12
17.15 Те, що любиш
17.30 Про нас
19.30 Наші вітання
20.00 На контролі
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Коли орел атакує» +16
00.15 Час-Tайм

Вівторок, 13 квітня
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер
клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 19.00, 22.00,
00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35, 21.30 Погляд зблизька
08.00 На контролі
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів»
+16
11.15 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.00, 21.20 Добрі традиції
12.05, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Так вона знайшла
мене» +12
17.10 Древо
17.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.00 Спогади
21.45 ЗУНУ NEWS
22.35, 04.00 Х.ф.«Аватар» +16

Середа, 14 квітня
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер
клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 19.00, 22.00,
00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди
08.30 ЗУНУ NEWS
08.40, 17.00 Древо
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів»
+16
11.15 Погляд експерта
11.30, 21.00 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Примара з глибини» +12

15.35 Те, що любиш
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Мандри країною
21.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф. «Останнє бажання» +16

Четвер, 15 квітня
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер
клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 19.00, 22.00,
00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35 Мандри країною
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів»
+16
11.15 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
11.30, 21.00 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
13.45 Те, що любиш
14.10, 01.00 Х.ф.«По той бік минулого»
15.45, 19.55 Добрі традиції
17.30 Машина часу
19.30 Наші вітання
20.00 Відкрита зона
20.30 Завтра-сьогодні
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Один божевільний день» +16

П’ятниця, 16 квітня
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер
клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 19.00, 22.00,
00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35 Відкрита зона
08.00 Завтра-сьогодні
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів»
+16
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Дрібна рибка»
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Древо
17.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
19.30 Наші вітання
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.00 Українські традиції
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна
22.35, 04.00 Х.ф.«Оператор» +16

Субота, 17 квітня
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, 02.30 Завтра-сьогодні
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
11.00 На контролі
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф.«Вовк» +16

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 злочинiв».
23.10 Д/с «Друга свiтова вiйна: свiдчення вiйни».
00.10 Д/с «Найбiльшi танковi битви».
01.55 Огляд преси.
03.15 Культ Ура!

Êàíàë «Óêðà¿íà»

05.50 Сьогоднi.
06.50 Реальна мiстика.
08.10 Т/с «Без тебе».
17.00 Т/с «Не говори менi про любов»,
1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21.00 Т/с «Не говори менi про любов».
23.00 Т/с «День сонця», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «День сонця».
03.10 Гучна справа.
04.00 Т/с «Виклик 2».

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.30 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00 М/ф «Вартовi джунглiв».
11.40 Х/ф «Вiдлуння далеких свiтiв».
13.10 «Орел i решка. Морський сезон».
00.10 Х/ф «Хронiки месника».
02.10 Т/с «Три сестри».
02.50 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

06.20 Х/ф «Ключi вiд неба».
07.50 «Слово Предстоятеля».
07.55 «Будьте здоровi».
08.40 «Випадковий свiдок. Навколо
свiту».
09.50 Х/ф «Ульзана».
11.40 Х/ф «Ганмен».
13.50 Х/ф «Приходьте завтра».
15.40 Х/ф «Засуджений».
17.25 Х/ф «У небi «Нiчнi вiдьми».
19.00 Х/ф «Фронт за лiнiєю фронту».
22.15 Х/ф «Слiди апостолiв».
00.35 Х/ф «Розплата».
02.15 «Речовий доказ».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 М/ф «Супергерой».
11.00 Х/ф «Кравчиня: Помста от кутюр».
13.20 Х/ф «Хоробре серце».
16.40 Х/ф «Лара Крофт: Розкрадачка
гробниць 2 - Колиска життя».
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд
Полтавою.

14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Shift. Життя в цифрі
17.00, 03.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання
19.30 У фокусі Європа
20.10 Іво Бобул, Крила мрій моїх
21.35, 04.00 Х.ф. «Читай по губам» +16
23.30 Євромакс
00.10 Вікно в Америку

Неділя, 18 квітня
06.00, 12.30 Кіндер клуб
07.00, 09.15 За спорт
07.15 Українські традиції
07.40 Х.ф.«По той бік минулого»
09.30, 21.00 Єдина країна
10.00 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії з
Архикатедрального Собору
УГКЦ м.Тернопіль
11.40 Українські традиції
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Сільський календар
14.30 Межа правди
15.30 Слід
16.00 ЗАГАЛЬНОМІСЬКА МОЛИТОВНА ХРЕСНА ДОРОГА
17.25, 21.40 Добрі традиції
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті.
Тиждень
20.00 Огляд світових подій
21.45, 04.15 Х.ф.«Серця чоловіків» +16
23.30 У фокусі Європа
01.00 Х.ф.«По той бік минулого»
02.30 Хіт-парад
03.00 Євромакс

UA: Тернопіль
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19.30, 20.30, 22.00 Країна У 2.1.
23.00 Х/ф «Забути Сару Маршал».
01.10 Панянка-селянка.
03.15 Т/с «Хамелеон».
04.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
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.
13.15 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
14.10, 15.30 Концерт.
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.

МЕГА

06.00 Випадковий свiдок.
07.55, 02.00 Мiстична Україна.
08.45 Iсторiя українських земель.
10.30 Речовий доказ.
11.40, 00.00 Фантастичнi iсторiї.
12.35 Україна: забута iсторiя.
14.15 Бойовий вiдлiк.
15.10, 21.00 Майбутнє с Джеймсом
Вудсом.
18.10 Невiдома Африка.
20.00, 01.00 Ремесла за призначенням.
03.00 Пiдроблена iсторiя.

Enter-фільм

06.00 Х/ф «Поживемо-побачимо».
07.10, 09.00, 02.55 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 02.05 «Зiркове життя».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Другий трагiчний Фантоццi».
13.10 Х/ф «Синьйор Робiнзон».
15.05 Х/ф «Два капiтани».
19.10 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.05 Х/ф «Весна на Зарiчнiй вулицi».
00.45 Х/ф «До Чорного моря».
03.25 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.

Êàíàë «2+2»

06.00 «Шаленi перегони».
07.00, 08.00, 03.40 «ДжеДАI».
09.25 «Загублений свiт».
13.25 Т/с «Перевiзник 2».
16.20 Х/ф «Широко крокуючи».
18.00 Х/ф «Широко крокуючи 2: Розплата».

21.00 Т/с «Історії великого кохання»
21.50 Шерифи для нових громад
23.00 Т/с «Любов під час війни»
0.15 Буковинські загадки
0.25 Х/ф «Тіні забутих предків»

Вівторок , 13 квітня
6.00 Піщана казка
6.15 М/ф «Справа доручається
детективу Тедді»
6.25 Українська абетка всесвіт
першосвіт
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.00,
20.40, 2.00 Новини
9.15, 19.00, 22.05 Сьогодні. Головне
9.50 Енеїда.
10.30 Т/с «Посольсто»
11.45 Культ.Особистості
12.10 Я вдома
12.40 Д/ц «Світ дикої природи»
13.05 Д/п»Світ майбутнього.Планета Земля 2050»
13.30 Лайфхак українською
13.40 Ок, я тобі поясню
13.45 Уроки тітоньки Сови.
14.05 Додолики
14.20 М/ф «Івасик-Телесик»
14.30 Марійчин Першосвіт
14.40 М/ф « Іванко і Воронячий
Цар»
14.50 М/ф «Справа доручається
детективу Тедді»
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 «Хто створив Змієві
Вали?»
23.00 Т/с «Любов під час війни»
0.15 Буковинські загадки
0.25 Х/ф «Лісова пісня»

Понеділок, 12 квітня

Середа, 14 квітня

6.00 Піщана казка
6.15 М/ф «Повертайся Капітошко»
6.25 Українська абетка всесвіт
першосвіт
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.00,
20.40, 2.00 Новини
9.15 Крутий заміс
9.50 Країна пісень
10.30 Т/с «Посольсто»
11.45 Культ.Особистості
12.10 Я вдома
12.40 Д/ц «Світ дикої природи»
13.05 Д/п»Світ майбутнього.Планета Земля 2050»
13.30 Лайфхак українською
13.40 Ок, я тобі поясню
13.45 Уроки тітоньки Сови.
14.05 Додолики
14.20 М/ф «Коп і Штик -завзяті
кроти»
14.30 М/ф «Казка про дівчинку,яка
наступила на хліб»
14.40 М/ф «Велика подорож»
14.50 М/ф «Знахідка»
15.05, 16.05, 17.15 Суспільна студія
18.10 Країна пісень
18.40 Загадки чернівецьких атлантів
18.45 Небезпечна зона
19.00, 22.05 Сьогодні.Головне
19.55 Пишемо історію
20.10 На східному фронті

6.00 Піщана казка
6.15 М/ф «»Черевички»
6.25 Українська абетка всесвіт
першосвіт
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.00,
20.40, 2.00 Новини
9.15, 19.00, 22.05 Сьогодні. Головне
9.50 Країна пісень
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.Планета Земля 2050»
13.30 Лайфхак українською
13.40 Кіношкола вдома
13.45 Уроки тітоньки Сови.
14.05 Додолики
14.20 М/ф «Як їжачок шубку
міняв «
14.30 М/ф «Ведмедик і той ,хто
живе у річці»
14.40 М/ф «Як козаки наречених
виручали»
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
20.40 Новини

19.50 Х/ф «Пташка на дротi».
22.00 Х/ф «В`язень».
23.50 Х/ф «Захисник».
01.35 Х/ф «Мега-акула проти Колоса».
02.55 «Вiн, вона та телевiзор».
04.00 «Найкраще».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».

НЛО-ТБ

07.20 Мамареготала. Найкраще.
08.20 М/ф «Аладдiн».
10.00 М/ф «Темний плащ».
11.40, 23.10 Мамареготала.
15.30 Т/с «СуперКопи».
17.30 Т/с «Швидка».
19.30 Х/ф «Остiн Пауерс: Шпигун, який
мене звабив».
21.20 Х/ф «Остiн Пауерс: Голдмембер».
02.45 Оттак мастак!

ªâðîñïîðò

00.00, 04.00, 09.30, 19.30, 20.45 Снукер.
ЧC. Шеффiлд. Перший раунд.
01.00 Гольф. «Мастерс». Огляд.
02.00 Велоспорт. «Вуельта Валенсiї».
Етап 4.
02.30, 08.00, 12.00 Велоспорт. «Тур
Туреччини». Етап 7.
06.00 Велоспорт. Amstel Gold.
07.00 Велоспорт. Париж - Рубе.
13.00 Велоспорт. «Тур Туреччини».
Етап 8.
15.00 Велоспорт. Amstel Gold. Жiнки.
16.00 Велоспорт. Amstel Gold. Чоловiки.
18.15 Велоспорт. «Вуельта Валенсiї».
Етап 5.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00 Львiв - Олександрiя. Чемпiонат
України.
07.45, 12.35, 23.20 Журнал. УЄФА
Євро-2020.
08.15 Лiверпуль - Реал. 1/4 фiналу. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
10.00, 14.45, 16.20, 17.45, 20.15, 23.00
Футбол News.
10.20 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.50 Шахтар - Динамо. Чемпiонат
України.
13.00, 15.55, 16.30, 18.55 «Тур Online».
13.55 Live. Iнгулець - Рух. Чемпiонат
України.
16.55 Live. Марiуполь - Олiмпiк. Чемпiонат України.
19.25 Live. Колос - Днiпро-1. Чемпiонат
України.
21.20 «Великий футбол».
23.50 Аталанта - Ювентус. Чемпiонат
Iталiї.
01.40 Марiуполь - Олiмпiк. Чемпiонат
України.
03.30, 05.30 Топ-матч.
03.40 Наполi - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

21.00 Д/ф «Вердикт історії»
23.00 Т/с «Любов під час війни»
0.15 Буковинські загадки
0.25 «Д/ф «»Северин Наливайко.
Остання битва!»

Четвер,15 квітня
6.00 Піщана казка
6.15 М/ф «Тредичіно»
6.25 Українська абетка всесвіт
першосвіт
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.00,
20.40, 2.00 Новини
9.15, 19.00, 22.05 Сьогодні. Головне
9.50 Енеїда
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.Планета Земля 2050»
13.30 Лайфхак українською
13.45 Уроки тітоньки Сови.
14.05 Додолики
14.20 Українська абетка всесвіт
першосвіт
14.30 М/ф «Дощику,дощику, припусти»
14.40 М/ф «День,коли щастить»
14.50 М/ф «Історія одного поросятка»
15.05, 16.05, 17.15 Суспільна студія
18.10 Відтінки України
18.40 Невидима правда
19.55 Задача з зірочкою
20.10 Крим .Реалії
21.00 Д/ф «Веронські скарби»
23.00 Т/с «Любов під час війни»
0.15 Буковинські загадки
0.25 Х/ф «Вавилон ХХ»

П’ятниця, 16 квітня
6.00, 16.30 Піщана казка
6.15 М/ф «Про порося яке вміло
грати в шашки»
6.25 Українська абетка всесвіт
першосвіт
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.00,
20.40, 2.00 Новини
9.15, 19.00, 22.05 Сьогодні. Головне
9.50 Обличчя
10.30 Буковинські загадки
10.50 Теніс. Кубок Біллі Джин Кінг
(Командний кубок світу з
тенісу серед жінок). Матч за
вихід до стадії Finals Україна-Японія
16.00 Буковинські загадки
16.05 Додолики
16.40 М/ф «Як Козаки Олімпійцями
Стали»
17.15 «Шо? Як? «
17.30 Кіношкола вдома
17.35 Лайфхак українською
17.45 Д/ц «Світ дикої природи»
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 «Клітка для двох»
23.00 Т/с «Любов під час війни»
0.20 Д/ф «АУ»
1.20 Д/ф «Кіноперформанс. Народний Малахій!»

Субота, 17 квітня
6.00 Додолики
6.25 М/ф «Як козаки у футбол
грали»
6.45 М/ф «Як Петрик П*яточкін
слоників рахував»
7.00, 8.00, 9.00 Новини
7.15 Ранок на Суспільному.Дайджест
7.20 М/ф «Як Козаки Куліш Варили»
7.30 Піщана казка
7.35 «Шо? Як? «
8.15 Ранок на Суспільному.Дайджест
8.30 Геолокація: ВОЛИНЬ
9.15 Сьогодні. Головне
9.50 Д/ц «Світ дикої природи»
10.30 Культ.Особистості
10.45 Лайфхак українською
11.00 Теніс. Кубок Біллі Джин Кінг
(Командний кубок світу з
тенісу серед жінок). Матч за
вихід до стадії Finals Україна-Японія
19.00 Культ особистості
19.20 Візуальний код
19.50 Ток-шоу «Зворотний відлік»
21.35 Т/с «Справжня гра престолів»
23.00 Розсекречена історія
23.55 Загадки чернівецьких атлантів
00.00 ВУКРАЇНІ
0.25 Д/ф «Гідра»

Неділя, 18 квітня
6.00, 21.10 На східному фронті
6.30 ВУКРАЇНІ
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. Особливий
загін»
9.55 Буковинські загадки
10.15 Пишемо історію
10.30 Культ .Особистості
10.45 Енеїда
11.40 Х/ф « Поки ти ходив на
побачення»
13.05 Гендерні окуляри
13.20 Небезпечна зона
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 у хокей
грали «
14.55 Піщана казка
15.05 Додолики
15.15 Українська абетка всесвіт
першосвіт
15.30 «Шо? Як? «
15.50 Буковинські загадки
16.00 Маршрутом змін
16.15 ВУКРАЇНІ
16.40 Пліч - о пліч
16.55 Х/ф «Цар Соломон. Наймудріший з-поміж мудрих»
18.30 Крутий заміс
19.00 Культ особистості
19.15 Обличчя ,
19.50 Спецпроєкт «Зупини мене,
якщо зможеш»
20.40 ВУКРАЇНІ
21.35 Т/с «Справжня гра престолів»
23.00 Бийся як дівчина
23.05 Освітні лекції «Форуму інклюзивності»
23.30 Артефакти
0.00 Д/с «Неймовірні винаходи»
0.25 Розсекречена історія
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Швидкі десерти:
8 неймовірних
рецептів з бананами
Б

анан - це не тільки
корисний фрукт, а
ще й чудова основа
для швидких і смачних
десертів. Причому,
для багатьох рецептів
з бананами ідеально
підходять злегка перезрілі
фрукти з темною шкіркою.
Їх м'якуш стає ніжним і
податливим, тому його
легко використовувати.
Цього разу ми підготували
добірку бананових десертів
на будь-який смак. Тим
паче, колись екзотичні
банани зараз доступні для
всіх, а в магазинах їх ціна
не надто відрізняється від
вартості яблук.

дельфія»); 200 г жирних вершків
(бажано 30%); 200 г готового печива «Savoiardi»; 2 банани; 150 г
цукру-піску (краще взяти цукрову пудру); 100 мл еспресо; какао в
порошку для присипки.
Приготування: зваріть порцію міцного еспресо в турці або
кавоварці. Залиште повністю
охолонути. З'єднайте цукор або
цукрову пудру з вершками. За
допомогою блендера з насадкою
віночок збийте в пишну масу.
Додайте сир та обережними рухами вимішайте до однорідної
консистенції. Очищені банани
поріжте на свій смак - кружечками або кубиками. Для подачі десерту візьміть прозорі порційні
креманки або склянки. Розподіліть по дну місткості шар крему.
Занурте кожне печиво в холодну
Торт з печива з бананом каву і викладіть щільним шаром.
Промажте кремом, а поверх викладіть нарізані фрукти. Таким
чином сформуйте десерт, чергуючи шари. Верхній шар промажте кремом. Через дрібне ситечко
присипте десерт з маскарпоне та
бананом шаром порошку какао.
Помістіть в холодильник настояПотрібно: 300 г печива (пі- тися на 1-2 години.
дійде цукрове або пісочне); 2 великих банани; 300 г сметани 25%
Банан в шоколаді
жирності; 100 г цукру-піску; 100
мл міцного чаю; 2 ст. л. порошку
какао.
Приготування:
заварити
чай і дати йому охолонути. Він
не повинен бути гарячим, інакше печиво занадто розмокне.
Замість чаю можна використовувати каву або молоко. Сметану
Потрібно: 2 невеликих баназбийте з цукром за допомогою
ни;
100 г гіркого шоколаду; цуміксера. Збивайте, поки маса
крове
кольорове посипання.
стане пишною і розчиняться всі
Приготування:
очищені
кристали цукру. Очищені банани
поріжте невеликими кружечка- банани розріжте на 2 частини
ми. Квадратну місткість або ло- поперек. Установіть їх на довгі
ток вистеліть харчовою плівкою. дерев'яні шпажки. Для рецепЗанурте печиво в остиглий чай і та вибирайте злегка недостиглі
застеліть дно форми першим ша- фрукти. Занадто стиглі можуть
ром. Змастіть сметанним кремом, розм'якнути й не будуть тримаа зверху викладіть кружечки ти форму. Поламайте шоколад на
фруктів. Таким чином сформу- шматочки. За допомогою водяйте торт. Останній шар печива ної бані або мікрохвильовій печі
змастіть кремом, присипте по- розтопіть до рідкого стану. Слідверхню какао-порошком. Постав- куйте, щоб не перегріти шокоте торт з печива і бананів в про- лад. Занурте заготівлю на шпазі
холодне місце або холодильник в розтоплений шоколад. Посипте
на 2,5-3 години. Перед подачею кондитерською посипкою. Також
для прикраси добре підійде поакуратно дістаньте з форми ра- дрібнений арахіс, стружка кокозом з плівкою і видаліть її з боків. са, мигдальні пелюстки тощо. ЗаПромажте боки торта сметанним готівлю помістіть в склянку або
кремом. Наріжте на порції та по- банку, щоб банан в шоколаді був
давайте гостям.
в повітрі. Помістіть в холодильник до застигання глазурі приблизно на 15-25 хвилин.
Тірамісу з бананом

Вівсяне печиво 
з бананом 

Потрібно: 300 г вершкового
сиру («Маскарпоне» або «Філа-

Потрібно: 200 г вівсяних
пластівців швидкого приготування; 1 стиглий банан; 2 ст. л.
соняшникової рафінованої олії; 1
ст. л. насіння кунжуту; 50 г білих
родзинок; 30 г рідкого меду; 1 ч.
л. порошку розпушувача; дрібка
солі.
Приготування: родзинки
промийте і залийте окропом.
Дайте настоятися, поки не розбухнуть. Для пряного смаку печива можна замочити родзинки
на всю ніч в ароматному алкоголі
(ром, віскі, коньяк). За допомогою
блендера пюруйте банан, влийте
в нього соняшникову олію. Всипте порошок розпушувача і підсоліть для відтінку смаку. Влийте
в пюре рідкий мед (мед, що вже
вкрився кристалами, розтопіть).
В заготівлю введіть цілі або попередньо подрібнені вівсяні пластівці. Засипте кунжут і родзинки.
Вимісіть тісто руками - воно повинно вийти трохи липким і добре зберігати потрібну форму. На
дно форми для запікання вистеліть лист пергаментного паперу.
Змастіть поверхню паперу 0,5
ч. л. олії. Відокремте від загальної маси приблизно 1 ст. л. тіста
і змоченими водою руками зліпіть печиво. Сформовані кульки
помістіть на деко і приплюсніть
їх рівним дном склянки. Відправляйте в розігріту до 180 градусів
духовку і печіть близько пів години. Вівсяне печиво з бананом
має стати красивого золотистого
кольору.

Шарлотка з бананом

Потрібно: 3 великих банани;
3 курячих яйця; 200 г борошна;
50 г цукру; 0,5 ст. л. порошку розпушувача.
Приготування: яйця попередньо дістаньте з холодильника і дайте їм нагрітися до кімнатної температури - так вони
краще зіб'ються. З'єднайте їх з
цукром-піском. За допомогою
блендера з насадкою віночок або
міксером збийте в пишну білу
масу. Очищені банани наріжте
кружальцями невеликої товщини. Борошно просійте за допомогою сита, змішайте з розпушувачем. У збиті яйця по частинах
акуратно введіть борошно. Вимішуйте масу до гладкої однорідної
консистенції обережними рухами, щоб не порушити легкість.
Форму для запікання змастіть декількома краплями рафінованої
соняшникової олії. На дно вилийте половину тіста. Викладіть на
нього шар бананових кружечків.
Вилийте інше тісто. Зверху ви-

Смачна сторінка

розива.
Потрібно: поставте сковорідку на вогонь і розтопіть в ній
вершкове масло. Засипте цукор,
розмішайте інгредієнти. Цілі
очищені банани обсмажте на
вершковому маслі на сильному
вогні приблизно 2-3 хвилини.
Вони повинні придбати золоШоколадні кекси
тисту скориночку. Для рецепта
з бананом 
краще взяти злегка недостиглі
фрукти, щоб при смаженні вони
не втратили форму. Гарячі банани розріжте на 2-3 частини
кожен. Розкладіть по порційних
тарілках. Зверху викладіть домашнє морозиво. Посипте терПотрібно: 300 г високосорт- тим шоколадом і відразу поданого пшеничного борошна; 250 г вайте до столу.
цукрового піску; 80 г какао-порошку; 100 г вершкового масла; 270
Панкейки з бананами
г несолодкого йогурту; 2 великих
яйця; 1 банан; 1 ст. л. порошку
розпушувача; 0,5 ч. л. соди.
Приготування: у глибокій
місткості з'єднайте всі сухі продукти: какао-порошок, борошно,
цукор-пісок, соду, порошок розпушувача. Розмішайте. В іншому
посуді за допомогою вилки розімніть банан в пюре. Можна залишати великі шматочки - вони
Потрібно: 180 г пшеничного
будуть відчуватися в тісті після борошна; 350 мл молока; 2 курявипікання і від цього кекси бу- чих яйця; 40 г вершкового масдуть ще смачніші. Розтопіть в
мікрохвильовці масло і влийте в ла; 40 г цукру-піску; 2 ч. л. розпузаготівлю. Вбийте 2 яйця в отри- шувача; 0,5 ч. л. соди; 2 банани;
ману олійно-фруктову суміш і ви- дрібка солі.
Приготування: з'єднайте
мішайте до однорідності. Влийте
йогурт і ретельно розмішайте. в глибокій місткості всі сипучі
Йогурт краще брати жирний і продукти: сіль, цукор-пісок, харгустий - так десерт вийде більш чову соду, порошок розпушувача
ніжним і краще підніметься. Вве- і борошно. Банан розімніть видіть в рідку масу суху суміш. Замісіть тісто - воно повинно вийти делкою або скористайтеся блендосить крутим. Силіконові, папе- дером для отримання більш
рові або металеві формочки для однорідного пюре. Заздалегідь
мафінів змастіть невеликою кіль- підготуйте при кімнатній темпекістю вершкового масла. Розподі- ратурі вершкове масло або дайте
літь тісто у форми, наповнюючи, йому розтанути на водяній бані
приблизно, на ⅔ висоти, щоб був чи в мікрохвильовій печі. Відозапас, коли тісто підніметься. На- кремте білки від жовтків. Жовтгрійте духовку до 200 градусів і
відправляйте в нього заготівлю. ки збийте міксером, влийте в
Випікайте кекси з бананом орі- них молоко. Додайте фруктове
єнтовно 15-18 хв. Перевіряйте пюре і розтануле масло. Збиготовність сухим сірником. Час вайте все блендером 1 хвилину.
приготування залежить від роз- Змішайте суху борошняну суміш
міру використовуваних форм, з рідкою сумішшю і збийте міктому орієнтуйтеся під свій посуд. сером. У масі не повинно залиГотові кекси з бананом присипте шитися грудочок. Збийте білки
цукровою пудрою.
з цукром в пишну стійку піну. Це
потрібно для того, щоб надати
щільному тісту більшої легкості.
Десерт «Банана спліт»
Додайте збиті білки в заготівлю,
акуратно перемішайте до однорідності. Посмажте панкейки на
сухий антипригарній сковороді.
Можна злегка змастити робочу поверхню сковорідки перед
смаженням першої порції. Перед
Потрібно: 3 банани; 50 г подачею полийте панкейки з бавершкового масла; 2 ст. л. цу- наном, кленовим сиропом або
кру-піску; 300 г вершкового мо- будь-яким іншим топінгом.
кладіть ще шар фруктів. Випікайте при 180 градусах близько 4045 хв. Готовність перевіряйте на
сухий сірник. Залиште шарлотку
злегка охолонути при кімнатній
температурі, а потім дістаньте з
форми. Поверхню присипте цукровою пудрою.
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У тернопільському виші обговорили проблеми децентралізації

•
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•
•

В ЗУНУ провели круглий стіл з науковцями, головами громад, посадовцями та іноземними експертами

афедра менеджменту,
публічного управління
та персоналу факультету
економіки та управління
Західноукраїнського національного
університету зініціювала
проведення круглого столу
«Удосконалення механізмів
публічного управління та
адміністрування в контексті
реалізації потенціалу
децентралізації».
Захід відбувся в змішаному форматі з
поєднанням роботи реальної та віртуальної студій з використанням платформи
ZOOM. Учасники обговорили проблеми реформи децентралізації, а також напрацювали підходи щодо вдосконалення механізмів
публічного управління та адміністрування

в контексті реагування на її виклики
Участь у круглому столі взяли голови
понад 15 територіальних громад Тернопільської області, посадові особи органів
державної влади та місцевого самоврядування України та Польщі, науковці України,
Польщі, Словаччини та Литви, професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу та інших кафедр ЗУНУ, аспіранти та
студенти, всього – понад 80 осіб.
Директор департаменту архітектури,
містобудування, житлово-комунального
господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА Володимир Харченко
відзначив структурні зміни в районуванні
Тернопільської області та проаналізував
результати децентралізації.
Завідувачка кафедри фінансів імені С.І.
Юрія д.е.н., професорка Ольга Кириленко

зачепила проблеми якості складання місцевих бюджетів. Міський голова Чорткова Володимир Шматько вказав на необхідність
залучення інвестицій та розвитку підприємництва і співпраці між ОДА, РДА та територіальними громадами.
Професорка кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ЗУНУ, д.е.н
Алла Мельник зосередилася на питаннях
актуальності проблем менеджменту на рівні
громад, формування кластерів, а також підвищенні кваліфікації працівників апарату ОТГ.
З ініціативи завідувача кафедри, д.е.н.,
професора, заслуженого економіста України Михайла Шкільняка результати обговорення будуть акумульовані в аналітичну
записку, яку опублікують в науковому журналі і направлять до органів державного
управління та місцевого самоврядування.
Вероніка ПІСКУН.

Триває ПЕРЕДПЛАТА
«Нашого дня» на 2021 рік!

індекс - 68710

1 місяць - 28 грн. 50 коп.
3 місяці - 86 грн. 10 коп.
6 місяців - 165 грн. 20 коп.
9 місяців - 248 грн. 10 коп.
У ціну газети враховано вартість поштових послуг:
прийом та доставку видання до передплатників

Передплатити «Наш ДЕНЬ»
можна у будь-якому поштовому
відділенні або у листонош.
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Виконуємо повний комплекс
фасадних робіт
Утеплення будинків
Декорування фасадів
Матеріали та риштування у
наявності
тел. +38 098 756 28 74,
            +38 096 658 68 98

Продаю
Металочерепицю, профнастил, комплектуючі для даху, водостічні системи.
Повний розрахунок, доставка.
Телефон: +38 (067) 384-10-09.

Вагонку, підлогу, крокви, лати, дошку обрізну, балки-перекриття стелі.
Виготовлення альтанок, будівельних
вагончиків.
Телефон: +38 (067) 112-34-56.

Західноукраїнський
національний університет

IV рівня акредитації відповідно до Закону
України «Про вищу освіту» оголошує конкурс
на заміщення посад:
● завідувача кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем;
● завідувача кафедри міжнародної
економіки;
● завідувача кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;
● завідувача кафедри кримінального права та процесу
і правоохоронної діяльності;
● завідувача кафедри фізичної
реабілітації, громадського
здоров’я і спорту;
● завідувача кафедри економічної
експертизи та землевпорядкування.
Вимоги до кандидатур на посади: науковий ступінькандидата/докторанаук.
Термін подання документів – один місяць з дня
опублікування оголошення.
Перелік документів, які подаються на ім’я ректора університету: заява про участь у конкурсі; особовий листок з обліку кадрів; автобіографія; засвідчені в установленому порядку копії документів про
вищу освіту, наукові ступені і вчені звання; список наукових та навчально-методичних праць і винаходів.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою. (Працівники ЗУНУ для участі
у конкурсі подають заяву на ім'я ректора, оновлений
список наукових та навчально-методичних праць).
Документи надсилати за адресою: ЗУНУ, вул.
Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020. Детальніше з
умовами конкурсу можна ознайомитись у вченого
секретаря ЗУНУ зател. (0352) 47-50-62.

відповіді
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Вітаємо!

Добру, щиру, порядну людину,
голову громадської організації
«Максимівська ініціатива»,
волонтера, хорошого друга,
енергійного, невтомного лідера

Михайла Івановича
Хомишака

з Днем народження!
Хай рясніють літа, колосяться жита,
Зеленіють луги, вміло скошені,
Хай радіє земля, хай сміється душа
І далеко хай буде до осені.
Хай майбутні літа, мов у казці, пливуть,
Сумувати за цим не годиться,
Хай все гарне і добре вони принесуть,
І задумане все хай здійсниться!
Тож бажаєм прожити у мирі й здоров’ї
Хоча б до ста років щасливої долі!
Добра і любові теж зичим багато,
Хай дім обминає біда,
І будуть веселими будні і свята,
Як чиста джерельна вода.
Хай Матір Божа скрізь охороняє,
Господь із неба ласки посилає!
З повагою і вдячністю за співпрацю –
колектив газети «Наш ДЕНЬ».

Вітаємо!

З Днем Народження іменинників квітня -

працівників Почаївського психоневрологічного
будинку-інтернату

Жилюк Любов, Горпинюк Ларису, Іщука
Василя, Пасічник Наталю, Зарицьку
Надію, Мельник Ганну, Городинську
Оксану, Попроцького Ігоря, Миська Василя,
Бужанську Світлану, Борковського Юрія,
Чух Лідію, Каняєву Наталію

У ці святкові для Вас дні
Прийміть вітання
Та найщиріші побажання:
Здоров'я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно, повсякчас
Хай буде все у Вас гаразд!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Господь із неба ласки посилає!

З повагою - колектив Почаївського
психоневрологічного будинку-інтернату.

Наш День nday.te.ua
Вітаємо!

Вітаємо!

Дорогу донечку, любу
сестричку

Відповідального, надійного, щирого
колегу

Валентину
Олександрівну Кравець

Романа Олеговича Будара
із Козови

із с. Бутин Вишнівецької ОТГ

із 35-річчям!
Бажаємо
фантастичного щастя,
Безкрайнього моря
чудових подій.
Хай все, що бажаєш, легко удасться,
А також цікавого втілення мрій.
Хай зорями радість Тебе осипає,
Природа здоров’ям наділить міцним.
Від душі з ювілеєм щиро вітаєм,
Хай тільки все гарне завітає у дім!
Хай кожен день здається дивним сном,
Який Тебе робив би щасливішим,
І будь завжди оточена теплом
Найближчих, найдорожчих, найрідніших!
А доля хай наснаги додає
Десятки літ ще мріяти, любити,
Щоб Ти зуміла все життя своє
Під Божою опікою прожити!
З любов’ю – сім’я Тивонюк - Оксана та
Ігор, тато Олександр і мама Ніна.

з Днем народження!
Від душі сьогодні ми Тебе вітаєм
І у День народження щиро побажаєм:
Приємних сюрпризів, удачі й натхнення,
Хай буде успішним Твоє сьогодення!
Куди б не вів життєвий шлях,
Хай лиш до щастя доля повертає,
І кожна мить, неначе птах,
Крилом любові й ласки огортає!
Тож бажаєм колективом щиро
Міцного здоров’я, радості й миру.
Завжди мети своєї досягати,
Ніколи суму і невдач не знати!
Благополуччя, кохання й удачі,
Були щоб легкими життєві задачі!
Щоб розпочаті справи удавались,
Приносили і втіху, і дохід.
Нехай Господь тебе благословляє
Й дарує щастя на багато літ!

З повагою - колектив Козівського
сектору поліцейської
діяльності №1 смт. Козова.

ГОРОСКОП
Овен
У вас накопичилося багато
справ. Нарештi вдасться закінчити ремонт і цим показати, хто в
домі господар.
Телець
Уникайте сумнiвних оборудок, iнакше ризикуєте втратити
все. Домашнi залюбки підтримають iдею запросити гостей у
вихiднi.
Близнюки
Останнiм часом ви перебуваєте у піднесеному станi. Святковий настрій вирішив затриматися у вашому домі, тiльки не
злякайте це чудове відчуття.
Рак
Не варто вiдмовлятися від
запропонованого
відрядження. Можлива зустрiч iз цiкавими
людьми. Начальство нарештi помiтить вас, тож фiнансова винагорода не примусить себе чекати.

7 квітня - 13 квітня
Лев
Не гнівайтесь, якщо хтось із
друзiв глузуватиме з вас. Умiйте
вибачати. Радимо вiдвiдувати
спортивний зал, а звідти легкою
ходою вирушати на пошуки нових пригод.
Діва
Вам доводиться багато працювати, але треба й вiдпочивати.
Постарайтеся направити свою
енергію в мирне русло.
Терези
Ваші божевільні вчинки — не
що інше, як спосіб піднятися над
суворою дійсністю. А iнодi чудернацькi вчинки можуть принести
відчутну користь.
Скорпіон
На роботі ви дуже авторитетна людина, тож вашi задумки підтримує керiвництво. Вам
захочеться втілити в життя новi
iдеї.

Тернопільський студент переміг у
міжнародному конкурсі в Болгарії

С

Вітання

Стрілець
Попереду приємнi сюрпризи
та новi захоплення. Ви отримаєте подарунок вiд долi — вам щаститиме майже в усьому. Сміливо
торуйте собi шлях.
Козеріг
Ви навіть не могли припустити, що легкий флiрт переросте
у велике почуття. Будьте щирі,
уважні, і кохана людина відповість тим же.
Водолій
Перш ніж оприлюднити новий проєкт, перевiрте всi «за» i
«проти». Несподівана зустріч зі
старим приятелем змінить ваші
плани.
Риби
Ви занадто вимогливі до
коханої людини. Минулі образи дають про себе знати. Треба
вiдверто поговорити, так легше
буде знайти компромiс.

Петро Турчин став кращим серед 600
учасників із 50 країн світу

тудент І курсу Тернопільського
мистецького фахового коледжу
імені Соломії Крушельницької
Петро Турчин став лауреатом І ступеня
Міжнародного конкурсу «Таланти ХХІ
століття». Музичні змагання відбувалися у
режимі онлайн у Варні (Болгарія).

ється, коли вступав у музичну школу, йому запропонували навчатися гри на бандурі. Оскільки не мав
особливого потягу до конкретного інструмента, погодився. А вже закінчуючи школу, розумів, не уявляє
життя без бандури і без творчості.
- Вкотре переконуюся, що праця – ключі до успіху, - каже Петро. - Цього б не сталося без моїх чудових викладачів Ірини Губ’як та Дмитра Губ’яка.
Журі серед майже 600 учасників із 50 країн світу Щиро вдячний за сили та час, вкладені в мене. У нас
визнало переможцем студента мистецького коле- ще все попереду.
джу у номінації «Вокал». Петро Турчин підготував
Петро розповідає, коли дізнався про перемогу у
для конкурсу дві пісні – «Лелеки» на музику Руслани конкурсі, то на очах з’явилися сльози. Адже незваЛісової та українську народну пісню у власній об- жаючи на наполегливу підготовку, не оцінював так
робці «Із сиром пироги». Другий твір Петро викону- високо свої сили. І дарма. Міжнародне журі було враПетро Турчин мріє реалізувати себе в житті як
вав, акомпонуючи собі на бандурі. Тренувався вико- жене талантом і майстерністю хлопця. Юний музи- музикант, творити, виступати на сцені, писати власнувати ці пісні ще з вересня.
кант вже неодноразово перемагав у всеукраїнських ні твори. І готовий багато працювати, аби втілити
Хлопець навчається у класі викладача Дмитра конкурсах. Тож тепер додав у «скарбничку» і міжна- всі задуми.
Губ’яка, вокалом займається з Іриною Губ’як. Зізна- родну нагороду.
Вероніка ПІСКУН.

