5 доріг і 6 мостів
на ремонті

«Велике будівництво»
на Тернопільщині
6 стор.
набрало обертів

Українців починають 
вакцинувати
китайською CoronaVac.
Що про неї відомо?

Життєві історії
у “Сімейному гніздечку”

Помічна
7 стор.
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«Змалку дітей потрібно
навчати любити і
шанувати природу»

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА

«Нашого дня» на 2021 рік!

індекс - 68710

1 місяць - 28 грн. 50 коп.
У ціну газети враховано
3 місяці - 86 грн. 10 коп.
вартість поштових послуг:
6 місяців - 165 грн. 20 коп. прийом та доставку видання
до передплатників
8 місяців - 224 грн. 40 коп.
Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будь-якому
поштовому відділенні або у листонош.
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Український паспорт став
престижнішим
країна у рейтингу паспортів світу посіла 35 місце,
піднявшись одразу на шість позицій, згідно з даними
Індексу паспортів компанії Henley&Partners.

Лише з початку року уклали угоди про безвіз з Арубою, Кюрасао, Гренадою,
Сен-Мартеном та карибськими Нідерландами. Загалом українці мають право
подорожувати без візи чи з отриманням візи після прибуття у 136 країн. Проте, укладачі рейтингу зауважують, що карантини у багатьох країнах суттєво
обмежують реальні можливості таких подорожей.
Лідер рейтингу - Японія. Для громадян цієї країни відкриті кордони 193
країн світу. На другому місці - Сінгапур - 192 країни. На третьому - Німеччина
та Південна Корея, громадяни яких можуть подорожувати до 191 країни.

Погода в Тернополі й області

14 квітня - хмарно,
дощ, температура повітря вночі 4-5, вдень 9-11
градусів тепла. Схід сонця - 6.28, захід - 20.09.
15 квітня - хмарно,
дощ, температура повітря вночі 3-4, вдень 6-7
градусів тепла. Схід сонця - 6.26 захід - 20.11.
16 квітня - хмарно,
дощ, температура повітря вночі 3-4, вдень 6-8
градусів тепла. Схід сонця - 6.24, захід - 20.12.

17 квітня - хмарно,
дощ, температура повітря вночі 3-4, вдень 1012 градусів тепла. Схід
сонця - 6.22, захід - 20.14.
18 квітня - хмарно,
можливий дощ, температура повітря вночі 5-6,
вдень 12-13 градусів тепла. Схід сонця - 6.20, захід - 20.16.
19 квітня - хмарно з
проясненням, можливий
дощ, температура повітря вночі 5-7, вдень 13-

14 градусів тепла. Схід
сонця - 6.18, захід - 20.17.
20 квітня - хмарно,
дощ, температура повітря вночі 3-5, вдень 8-9
градусів тепла. Схід сонця - 6.16, захід - 20.19.

М

Згідно з документом, допомога при народженні першої та кожної наступної
дитини призначається у розмірі 50000 гривень. Виплата допомоги проводиться одноразово у розмірі 25% загального розміру допомоги, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами.
Зараз розмір допомоги складає 41280 гривень, з яких 10320 - виплачуються одразу, а решта - протягом наступних 36 місяців.

+38 (068) 364-08-54
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кологічну акцію під назвою «Посади дерево миру» минулих
вихідних організували у міському парку Зборова, а також
селах Кальне, Розгадів, Грабківці, Млинівці та Славна
5
стор.
Зборівської громади. Провели її священики Зборівського
деканату Тернопільсько-Зборівської архиєпархії.

іністерство соціальної політики підготувало проєкт
закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо
збільшення розміру допомоги при народженні дитини.
Уперше з 2014 року пропонується збільшити розмір виплат та
встановити щорічну індексацію. Проєкт закону розміщений для
обговорення на сайті Федерації профспілок України.

Реклама:

На Зборівщині священники УГКЦ разом з
школярами і молоддю саджали червоні дуби

Виплати при народженні дитини
можуть зрости до 50 тисяч гривень

Сучасні інноваційні технології

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60
+38 (098) 37 000 60
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У Трибухівській громаді
облаштують новий
спортивний майданчик

Трибухівській громаді з’явиться
сучасний мультифункціональний
спортивний майданчик. Проект
реалізують у рамках програми «Велике
будівництво».

- Сподіваюся, завдяки цьому проекту у громаді зросте мотивація мешканців до заняття
спортом. А з розвитком спортивної інфраструктури тут будуть рости майбутні чемпіони, - зазначив голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш.
Вартість проекту - 14 млн грн. Будівництво

відбуватиметься на умовах співфінансування з
Трибухівською громадою, яка профінансує 40%
вартості робіт.
В результаті реалізації проекту буде облаштовано покриття для футбольного, баскетбольного та волейбольного полів, огорожу полів,
електроосвітлення площадок, влаштування
трибун і спортивних інвентарів, здійснено ремонт сцени.
- Новий майданчик дасть змогу залучити до
здорового способу життя дітей та молодь села
й покращить матеріально-технічну базу, - каже
Володимир Труш.

Програміст із Тернополя
створив сервіс підбору
безкоштовних уроків

В

ипускник ТНЕУ (зараз Західноукраїнський
національний університет) Назар Кульчицький
створив онлайн-сервіс із підбору безкоштовних
уроків vsiuroky.online
Станом на початок квітня цього року в доступі є 90 курсів абсолютно різного спрямування: від іноземних мов і основ програмування - до
практичної психології та гри на гітарі.
Пандемія коронавірусу істотно підштовхнула розвиток ринку
онлайн-освіти по всьому світу, зокрема й в Україні. Згідно з недавнім
звітом World Economic Forum, за період пандемії кількість людей, що
шукають можливості для навчання в інтернеті за власною ініціативою,
збільшилася в чотири рази і продовжує зростати.
А за даними міжнародної консалтингової компанії Global Market
Insights, світовий ринок онлайн-освіти до 2023 року досягне майже
$283 мільярди.

В уряді допоможуть 
фермерам, які вирощують 
гречку та органічну продукцію

На засіданні Кабміну прийняли постанову, яка розширює
державну підтримку сільгоспвиробників на 2021 рік

П

оспілкувавшись з
аграрними асоціаціями
та бізнесом, в уряді
напрацювали нові механізми
підтримки, які допоможуть
вирішувати актуальні
проблеми аграріїв. Це такі
як, наприклад, посуха,
високі ризики, низька
оборотність коштів, низька
рентабельність вирощування
певних культур.
- Нові програми дозволять забезпечити стабільність діяльності
аграріїв та збільшення виробництва. Це, в свою чергу, покращить
продовольчу безпеку держави та
доступність товарів для кінцевого
споживача, - зазначив Міністр роз-

витку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор
Петрашко. - Держава компенсує
аграріям втрати, які вони понесли
минулого року внаслідок надзвичайних погодних умов. Також для
подальшого убезпечення виробників від можливих фінансових втрат
ми запроваджуємо агрострахування. Плюс додаємо програми, які направлені на посилення галузевого
виробництва, зокрема, гречки та
картоплі, для насичення внутрішнього ринку продукцією власного
виробництва та стабілізації цінової
ситуації в країні. Також підтримають сільгоспвиробників, які використовують меліоровані землі та
виробників органічної сільськогосподарської продукції.

У ЗУНУ завершилась
ІІ Міжнародна школа світових
освітніх практик «New Way»

О

рганізатори, координатори,
лектори та учасники з
величезною приємністю
констатували факт успішного
проведення в Західноукраїнському
національному університеті ІІ
Міжнародної школи світових
освітніх практик «New Way» інноваційного освітнього проекту,
спрямованого на підвищення
рівня компетентності у галузі
медіації та перемовин, формування
професійної культури нового
покоління висококласних
спеціалістів.
Співорганізатором школи незмінно є Батумський державний університет імені Шота
Руставелі.
Лектори - досвідчені викладачі та практики з України, Ізраїлю, Латвії та Болгарії. Учасники - більше 40 студентів із Грузії, Латвії та
України - спеціальностей «Міжнародні зв’язки», «Право», «Психологія», «Підприємницька
діяльність», «Документознавство».
Після закриття Школи відбулась
онлайн-церемонія нагородження учасників
та висловлення вдячності усім сторонам проєкту, адже навчання проходили у теплій і ду-

У

шевній атмосфері.
З вітальними словами до присутніх звернулися: проректор з науково-педагогічної
роботи ЗУНУ (міжнародна діяльність) Оксана Десятнюк; декан соціально-гуманітарного факультету і керівник Школи «New Way»
Оксана Гомотюк; заступник декана факультету права і соціальних наук БДУ Тамта Варшанідзе; керівник департаменту права і публічної служби БДУ Омар Партенадзе; начальниця
міжнародного відділу ЗУНУ, лекторка Уляна
Коруц; юрист, адвокат, медіатор, лектор Школи Богдан Будзик; юристка, психологиня,
сертифікована медіаторка, лекторка Вікторія Портере; професійний перемовник, сертифікований медіатор Євросоюзу, експерт зі
звільнення заручників, лектор Школи Вадим
Рахліс; докторка психології, юристка, медіаторка, лекторка Школи Еліза Ніколова; координаторка студентів, психологиня, медіаторка, викладач БДУ Кеті Девадзе.
Модерувала захід заступник декана соціально-гуманітарного факультету ЗУНУ, розробниця програми та координатор Школи
«New Way» Оксана Коваль.
«Долучайтеся до команди соціально-гуманітарного факультету Західноукраїнського
національного університету й удосконалюйтеся разом з нами», - йдеться в інформації
ЗУНУ.

В області майже п'ять тисяч
учнів пройшли пробне ЗНО-2021

області відбулося пробне
незалежне оцінювання.
Працювало 25 пунктів
тестування, зареєструвалося майже
5 тисяч учасників. На пункти
тестування з'явилося 4600 учасників,
що становить 95 % від загальної
кількості. Про це повідомила
начальниця управління освіти і науки
Ольга Хома.

До пунктів тестування і проведення залучили більше тисячі педагогічних працівників, двадцять п'ять медичних працівників.
Облаштували 246 аудиторій для проведення
пробного незалежного оцінювання з різних
предметів, - каже Ольга Хома. - Зараз розглядають питання щодо проведення основної
сесії зовнішнього незалежного оцінювання. У
якій саме формі її організують, як це буде відбуватися у МОН повідомлять згодом.

Попередньо відомо, що цього року випускники шкіл зможуть складати ЗНО із 5 навчальних предметів. Тестування буде проводитися з української мови, української мови
і літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, німецької, французької та іспанської мов. МОН
оприлюднило наказ про рішення щодо підготовки окремого тесту з української мови, а
також тесту з української мови і літератури
для вступників, які планують навчатися на
гуманітарних спеціальностях.

Суспільство
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На Тернопільщині виявили кам’яний саркофаг,
вік якого може сягати близько 5 тисяч років
На давнє поховання випадково натрапили
серед поля під час весняно-польових робіт

У

Білобожницькій
громаді несподівано
знайшли
доісторичний саркофаг.
Місцеві жителі вражені
знахідкою, а археологи
планують розкопки, аби
дізнатися більше про
давнє поховання. Що ж
це за кам’яна домовина,
як її виявили, що з нею
робитимуть далі, скільки
їй років, ми розпитали
у науковців та місцевих
жителів.

Село Білий Потік Білобожницької громади, поблизу якого
виявили саркофаг, має давню історію. Його назву вперше згадують у грамоті, виданій у 1442 році
серед шести сіл Теребовельського
повіту над річкою Серет, які король Владислав надав польському шляхтичу Міхалу «Мужилу»
Бучацькому. Також у цьому селі
вже виявляли знахідки з минулого. Зокрема, в урочищі «За городами» віднайшли поселення трипільської культури. У 1925 році
польський археолог Юзеф Костшевський розкопав могильник
комарівської культури. У 1975-у
- археологічну розвідку проводив
тернопільський археолог Ігор Герета. Матеріали з розкопок зберігаються в Познанському археологічному музеї та Тернопільському
обласному краєзнавчому музеї.
Та, як виявилося, ще не все віднайшли науковці.
- Для нас це дуже неочікувана
знахідка, - розповідає староста
Ридодубівської сільської ради,
до якої входить село Білий Потік,
Ярослав Огаль. – Це поховання
виявили під час польових робіт.
Трактор обробляв землю і неспо-

дівано провалився. Коли його
витягли, то побачили проламану
кам’яну плиту. Як заглянули всередину, то там виднілися людські
кістки. Ми повідомили поліцейських. Коли ж правоохоронці побачили знахідку, звернулися до
археологів. Вони оглянули плиту і
вміст саркофагу і сказали, що його
вік кілька тисячоліть. Звичайно,
не віриться, що стільки часу зберігалися кістки. Дуже цікаво, що покажуть дослідження. Ми обгородили це місце і чекаємо розкопок.
Директорка Тернопільського
обласного центру охорони та наукових досліджень пам'яток культурної спадщини Марина Ягодинська зазначає, це дуже цікава
знахідка, яка відкриє нові сторінки минулого нашого краю.
- Ми лише зовні обстежили
місце, адже не мали з собою всіх
необхідних інструментів, - каже
Марина Ягодинська. – До нашого
приїзду люди присипали череп,
який було видно після пролому
каменю. Зараз стверджувати щось

важко, це лише припущення. Ми
виявили у землі частину кам’яної
домовини-саркофагу із місцевого
каменю. Її довжина два метри, а
ширина близько 90 сантиметрів.
Кришку частково проломив трактор. Попередньо можна сказати,
що це типове поховання часів комарівської культури білопотоцького типу або культури кулястих
амфор. Тобто, йдеться орієнтовно
про третє тисячоліття до нашої
ери. Звичайно, це попередні висновки. Часто у таких кам’яних
скринях у цю пору ховали людей
у сімейних усипальницях.
Археологи вже почали розкопки на місці знахідки, щоб дізнатися більше про кам’яний саркофаг. Лише після цього знатимуть
точні дані, до якої культури належить це поховання і який хронологічний період поховання. У
наступному номері ми розкажемо
більше про те, що вдалося дізнатися науковцям.
Голова Білобожницької громади Віктор Шепета зазначає, ця

знахідка однозначно має позитивне значення для громади.
- Дуже цікаво дізнатися історію цього поховання, - зазначає
посадовець. – З якого воно періоду, скільки йому років. Можливо,
з його допомогою ми відкриємо
нові сторінки історії нашої громади. Також ця знахідка може відіграти позитивну роль у розвитку
туризму на території нашої громади. Адже у Білому Потоці вже
віднаходили сліди давніх цивілізацій – зараз ці землі під охороною держави. Тому сподіваємося,
цей саркофаг розповість ще більше про минуле Тернопільщини.
P.S. Коли ми готували до друку
номер, стало відомо, що археоло-

ги вже отримали перші результати досліджень. За словами Марини Ягодинської, віднайдений
саркофаг належить до культури
кулястих амфор, яка існувала
наприкінці доби енеоліту, тому
орієнтовно це поховання було
створене наприкінці третього
тисячоліття до нашої ери. Схожі
поховання культури кулястих
амфор вже віднаходили на Тернопільщині в минулому. Більше
про цю знахідку
розкажуть після
детальних досліджень.

Юля
ТОМЧИШИН.

Тернопільські діти можуть
Каністерапія – “лапа дружби”, що лікує долучитися
до створення книги

У

Тернополі для
дітей безкоштовно
проведуть сеанси
каністерапії. Це реабілітація з допомогою спеціально
відібраних та навчених
собак. Сьогодні вона
популярна в світі, а в
Україні починає своє
становлення.

Лікування
впроваджують
у Тернопільському обласному
центрі комплексної реабілітації.
Дітей запрошують на сеанс каністерапії із золотистими ретриверами Маєю та Вайдом. Про це
повідомляють на сторінці центру
реабілітації. Долучитися до роботи із собаками-терапевтами можуть діти з інвалідністю та діти,
які потребують корекційного
впливу каністерапевтів. Проводитимуть сеанси власники собак.
У програмі практичної частини – навички спілкування із
собаками, ігри з ними, читання

у їх присутності, що виробляє
правильну вимову та сприяє вербальному розвитку дитини, покращує дитячу моторику. Кожна
дитина має змогу попрацювати з
двома собаками як окремо, так і
за присутності батьків.
Каністерапія – сучасний метод лікування за допомогою собак. За твердженням медиків,
коли пацієнт гладить собаку, то і

його мозок, і мозок тварини виробляють в рази більшу кількість
дофаміну – «гормону щастя». Дофамін зменшує інтенсивність депресивних і неспокійних станів, а
також знижує рівень кров’яного
тиску.
Нині каністерапія широко
розвинена у країнах Західної Європи, Америки, подібний досвід є
у Польщі, все частіше до цього методу звертаються в Україні. Спеціально навчені собаки-каністерапевти можуть надовго стримати
страх, депресію, напругу, знизити
неуважність і мобілізувати рухові
функції. Собак використовують
для профілактики й лікування застудних захворювань, недуг серцево-судинної системи, безсоння, алергії та астми. Спілкування
з тваринами відіграє особливу
роль у соціально-психологічному
благополуччі дітей, собаки допомагають подолати самотність та
знімають психоемоційне напруження.

Т

ернопільська обласна бібліотека
організувала конкурс «Книгу творять діти».
Проводять його в усій Україні. Взяти участь
у конкурсі й долучитися до створення власної
книги можуть юні читачі віком від 6-ти до 10-ти
років.

«Казкові історії, оповідання та ілюстрації до них можна
подавати до 30 травня 2021-го року. Всі учасники конкурсу
отримають дипломи, а їх твори будуть надруковані в збірці
«Казкові історії маленьких мрійників». Нагородження переможців та лауреатів відбудеться під час проведення Київського міжнародного книжкового арт-фестивалю», - розповідають у бібліотеці.
Телефони для довідок: (097) 25-25-315, (067) 44-01-137.
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Мільйони та понад
1,8 мільярда під «подушками»
українських політиків

Л

ідер партії
«Європейська
солідарність»,
народний депутат Петро
Порошенко задекларував
найбільше готівкових
заощаджень серед
парламентаріїв. Він зберігає
готівкою $51,2 млн. і 423,3
млн. грн., що в еквіваленті
національної валюти
становить сумарно понад 1,8
мільярд гривень, повідомляє
«Радіо Свобода» з
посиланням на е-декларацію
експрезидента.

У пресслужбі п’ятого президента пояснили, що, зокрема
«Порошенко був вимушений
зняти з рахунків у банку 51
мільйон доларів і 423 мільйони
гривень через постійні спроби арештувати активи лідера
опозиції», і що «всі ці кошти
повернуть у банк…». І додали,
що Порошенко за 2020 рік задекларував 222 млн. грн. доходів,
із яких 214 млн. - дивіденди і 7
млн. - відсотки за депозитами.
Перевівши у гривневий еквівалент до курсу валют Нацбанку
станом на 7 квітня 2021 року всіх
заощаджень, задекларованих
кожним із депутатів як персональну власність або власність
членів їхніх родин, лідерами за
кількістю готівки виявилися:

Петро Порошенко («ЄС»):
понад 1,8 млрд. грн.; Вадим Столар (ОПЗЖ): понад 325,7 млн.
грн.; Дмитро Ісаєнко (ОПЗЖ):
понад 215,3 млн. грн.; Юлія
Тимошенко («Батьківщина»):
понад 169,5 млн. грн.; Максим Єфімов («Довіра»): понад
161,9 млн. грн.; Віталій Данілов («Батьківщина»): понад
148,8 млн. грн.; Нестор Шуфрич
(ОПЗЖ): понад 146,5 млн. грн.;
Ігор Абрамович (ОПЗЖ): понад 144,9 млн. грн.; Олександр
Фельдман (ОПЗЖ): понад 144,7
млн. грн; Олег Воронько («Слуга
народу»): понад 139,5 млн. грн.
«Великі суми готівкових коштів, сконцентровані в руках
громадян, можуть перетворюватися на суттєві проблеми для
країни. Зокрема, це може заважати розвиткові економіки країни
та її банківської системи, сприяти розвитку тіньового обігу
грошей і відмиванню недоброчесних заробітків», - пише згадане видання.

Наш День nday.te.ua
Ціни рвонули вгору
Що подорожчало в березні найбільше

В

Україні у березні підскочили
споживчі ціни в порівняння
з попереднім місяцем.
Про це повідомляють на сайті
Держстатистики.
У першому місяці весни вартість продуктів
зросла на 8,5% в річному вимірі (до березня минулого року), в порівнянні з 7,5% в лютому. Інфляція в березні в порівнянні з місяцем раніше
становила 1,7%, з початку року - 4,1%.
Базова інфляція в березні в порівнянні з
лютим 2021 року склала 1,6%, з початку року 2,4%.
Що подорожчало
У березні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої виросли на 2,1%. На першому

Актуально

місці за зростанням
ціни соняшникова
олія - подорожчала
на 9,7%. Далі йдуть
продукти переробки
зернових, рис, хліб,
м'ясо та м'ясопродукти, фрукти, цукор, овочі, риба і рибні продукти, сало, кисломолочна продукція - на 4,8-1,0%.
Також підвищилися ціни на алкогольні напої та тютюнові - на 0,7%.
Одяг та взуття подорожчали на 12,7%. Вартість одягу виросла на 13,0%, взуття - на 12,3%.
Ціни на транспорт зросли на 1,8%. Це пов'язано з подорожчанням палива та мастил - на
5,7%. Зросли тарифи на проїзд в залізничному
(на 4,4%) і автодорожньому (1,6%) пасажирському транспорті.

Що подешевшало
Вартість яєць знизилася в березні на 0,6%.

Уряд змінив умови перетину кордону

Українцям дали більше часу на ПЛР-тест

У

ряд змінив умови
перетину кордону
України для деяких
категорій мандрівників.
Зокрема, відтепер від
обов’язкової самоізоляції
звільняються українці,
які мають на руках
негативний ПЛР-тест на
коронавірус, зроблений
не раніше, ніж за 72, а не
48 годин.

Про це йдеться у постанові
Кабінету міністрів від 7 квітня,
яка оприлюднена на сайті уряду.
Головна новація - для громадян України, які поверта-

ються з-за кордону: раніше
ПЛР-тестування їм необхідно
було проводити за 48 годин до
поїздки, тепер (як і іноземцям)
– за 72 години.
Серед інших змін: відтепер
дітям-іноземцям та особам без
громадянства, які не досягли
12 років, при перетині кордону
на в’їзд не потрібно мати негативний ПЛР-тест.
Також іноземці та особи
без громадянства, які постійно проживають на території
України, при перетині державного кордону України відтепер
мають йти на самоізоляцію із
встановленням додатку "Вдо-

ма" (раніше в’їжджали без
умов).
Попереднє рішення щодо
ПЛР-тестів на коронавірус під
час в’їзду в Україну Кабінет міністрів запровадив 22 березня.
Згідно з тодішнім рішенням,
для іноземців обов’язковою
була наявність негативного
тесту, зробленого не раніше,
ніж за 72 години. Також було
визначено, що громадяни
України, які повертаються додому з-за кордону, мали піти
на самоізоляцію на 14 днів. Від
самоізоляції звільнялися українці, які мали на руках негативний ПЛР-тест на коронавірус,
зроблений не раніше, ніж за 48
годин.

Половина українців вважають: іншим людям

довіряти не можна, а владі й поготів...

Політикам та чиновникам подобаються високі рейтинги. Та вони не завжди є
достовірними. Рейтинг можна «намалювати». А добробут людей та країни - ні.    

Д

ля прикладу, станом на
перший квартал минулого
року показник бідності
серед працюючих українців
становив 42,4%. Прогнозують:
у першому кварталі 2021-го
ситуація не покращиться.
Заступник міністра соціальної
політики Віталій Музиченко
зауважив: боротьба з бідністю є
пріоритетом для українського
уряду. Слова, слова… Українці,
які потрапили в цю статистику,
не могли забезпечити собі та
своїм рідним гідний рівень
життя.

Фахівчиня з Інституту демографії та
соціальних досліджень імені М.В. Птухи
НАНУ Людмила Черенько наголосила: у
нинішньому році не варто розраховувати на поліпшення ситуації. А це означає,
що чималий відсоток працюючих українців й надалі залишаються бідними.
За даними Держстату, доходи населення торік становили 3 972 мільярди
гривень, із яких 1/3 або 1 336 мільярдів
- це соціальна допомога та інші трансферти. Їх обсяг збільшився на 12,2%,
порівняно із зростанням зарплати - на
3,7%. Тобто, це не зароблені реально
кошти, а взяті з бюджету.

Витрати населення за 2020 рік
- 3 989 мільярдів гривень - перевищували доходи на 17 мільярдів та фінансувалися за рахунок скорочення
заощаджень. Як зазначив голова ради
НБУ Богдан Данилишин у Facebook,
скорочення заощаджень населення є
небезпечною тенденцією, оскільки це
звужує простір для підтримки внутрішнього споживчого та інвестиційного
попиту, необхідних для підтримки економіки у період кризи. Для порівняння: пакети заходів із фіскального та
монетарного стимулювання економік
розвинених країн, зокрема США, зумовили накопичення домогосподарствами рекордних запасів заощаджень, які,
очікується, виступатимуть головним
джерелом підтримки економічного відновлення та дозволять наздогнати докризовий тренд економічного зростання в США вже у 2022 році.
Рівень заможності та благополуччя
українців прийнято вимірювати за європейськими стандартами. Але до тих
стандартів так далеко… Лише один із
прикладів: як свідчить статистика, 35%
населення нашої країни не могли оплатити ліки та медичні послуги. Якщо
людина не може забезпечити власне
виживання, то це і є межа бідності. Точніше, за межею…

Під час економічних криз наголошують на ролі середнього класу. Бо він, зазвичай, втримується на плаву, констатує фінансовий експерт Олексій Кущ. В
Україні ж середній клас нечисленний і
невпливовий. Зокрема, у 2019 році його
представниками вважали себе лише
1,1% опитаних українців. За минулий
коронавірусний рік «середняків» ще не
порахували.
За словами експерта, в Україні проблема бідності дуже щільно поєднується
з проблемою демографічної ями. Сімейна
пара без дітей може вийти на рівень середнього класу й утримуватись там, якщо
вдасться. Але народження дитини вже на
25% знижує ймовірність їх перебування
в цьому сегменті. Народження двох - на
50%. Тому багато хто хоче отримувати насолоду від життя, але… без дітей.
І ще прикрий факт. Українці не вірять, що можуть вплинути на ситуацію
в державі. Хоча новітня історія нашої
країни доводила: можуть! Річ у тім, що
люди дуже розчарувалися в політиці та
політиках. 72% українців вважають: у
державі немає справжньої політичної
еліти. 87,2% погодилися з тезою, що
чиновники при владі не дбають про населення, а 79,9% не вірять, що можуть
вплинути на ситуацію в країні.
І що сумно: половина респонден-

тів - 50,5% погоджуються з тим, що іншим людям довіряти не можна. Думку
про те, що кожен повинен піклуватися
про спільні інтереси, поділяють лише
32,8% українців. А 62,2% переконані - на першому місці мають бути саме
особисті інтереси. Такий висновок зробили дослідники Програми сприяння
громадській активності «Долучайся!»
за результатами Національного опитування щодо громадського залучення,
проведеного компанією Info Sapiens, інформує «детектор Медіа».
83,6% українців переконані: думка
громадян не має значення для влади.
84,9% згодні з тим, що коли людина досягає вищих ешелонів влади, то починає
використовувати свій статус для особистого збагачення. Також 67,8% хотіли
би бачити при владі сильного лідера.
Довіра населення до влади залежить
від верховенства права,
зростання добробуту,
діалогу з суспільством
та інших чинників. У
нас все це є?
Ольга ЧОРНА.

Наш День
«Змалку дітей потрібно навчати
любити і шанувати природу»
Екологія
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На Зборівщині священники УГКЦ разом з
школярами і молоддю саджали червоні дуби

Е

кологічну акцію
під назвою «Посади
дерево миру»
минулих вихідних
організували у міському
парку Зборова, а також
селах Кальне, Розгадів,
Грабківці, Млинівці
та Славна Зборівської
громади. Провели її
священики Зборівського
деканату ТернопільськоЗборівської архиєпархії.
Отець-декан Віталій Вовк,
отець Андрій Мушинський,
отець Іван Гавдяк та отець Володимир Беркита разом з дітьми та молоддю саджали червоні
дуби, говорили про важливість
цієї справи, любов до природи
і потребу її оберігати та дбати
про неї.
Екологічну акцію у селах
Розгадів та Кальне організував
парох місцевих храмів отець
Іван Гавдяк.
- Дерева ми саджали біля
церков, аби вони росли і прикрашали святині у наших селах,

- розповідає отець Іван. – Допомагали мені діти, які готуються
до урочистого Святого Причастя
і Першої сповіді. Вони були дуже
захоплені цим процесом. Допомагали і копати ямку, і лити
воду, і закріплювати саджанці.
Для багатьох це було перше посаджене дерево в їхньому житті.

Також під час цієї акції я говорив з дітьми на духовні теми,
пояснював важливість віри і молитви в їхньому житті. Адже з
маленького пагінця, якщо його
доглядати і поливати, виросте
красиве міцне дерево. Так і в
маленьких дітей, якщо їхнє серце будуть наповнювати чисті

Один мільйон дерев –
за добу у 100 країнах світу
Працівники Гримайлівської селищної ради
долучилися до озеленення планети

помисли, віра та добрі справи
А коли ще підживлюватимуть
його Святим Причастям і Сповіддю, то обов’язково виростуть
добрими християнами.
За словами отця Івана, тепер
діти приходять до храму і поливають свої дерева, турбуються, щоб вони прийнялися, адже
відчувають за них відповідальність. Він переконаний, для цих
хлопчиків та дівчаток це дійсно
була важлива подія, яку вони запам’ятають надовго.
До слова, Всеукраїнську безстрокову екологічну акцію «Посади дерево миру» започаткували в Україні 5 листопада 2016
року за ініціативи Української
греко-католицької церкви та

У

Юля
ТОМЧИШИН.

Лісівники закликають жителів
області посадити своє дерево

У
рамках екологічного проєкту "Озеленення планети"
10 квітня у країнах світу проходила акція «Один
мільйон дерев за одну добу у ста країнах світу».
Мета проєкту – привернути увагу до проблем екології та відновлення екосистеми планети, сформувати позитивний імідж України у
світі через колективну історію успіху та об’єднання людей планети
довкола боротьби з глобальними ековикликами. Ініціював цю екологічну акцію благодійний фонд «Озеленення України» за підтримки
Міндовкілля, Держлісагентства та Міністерства закордонних справ
України.
Українці по всьому світу садили туї, дуби, клени, ялинки, сосни,
яблуні, вишні, кущі троянд і, навіть, гранатові саджанці. Вибирали для
себе певні види дерев, які притаманні саме тим чи іншим регіонам.
Приємно зазначити, що серед активних учасників акції були працівники Гримайлівської селищної ради. Того дня у селищі в ділянці урочища Скрабосирка було висаджено чотириста п'ять саджанців липи
дрібнолистої та п'ять черешень.
Марія МАЙДАНЮК.

підтримки Міністерства екології та природних ресурсів. ЇЇ метою є привернення уваги до катастрофічних наслідків війни на
Сході країни, єднання в молитві
за мир, плекання екологічної
свідомості та патріотизму, прагнення берегти життя, рідну країну і даровану Богом природу.
Долучитися до цієї акції може
кожен. Потрібно висадити своє
«дерево миру», плодове чи декоративне, а також молитися
за мир і збереження природи.

лісгоспах Тернопільщини
зараз кипить робота.
Працівники підприємств
щодня висаджують тисячі дерев,
наполегливо працюють, аби
зелених насаджень в області
ставало більше.

У ДП «Чортківський лісгосп» триває лісокультурна кампанія у рамках акції «Створюємо ліси разом» та акції «Озеленення
планети».
Зокрема, в Колиндянському лісництві
ДП «Чортківське лісове господарство»
працівники лісгоспу, Колиндянського лісництва та медійники висадили на площі 2
гектари 7142 сіянців дуба звичайного.
У Білецькому лісництві на площі 2,2 гектари представники Чортківської ОТГ, служби лісової охорони та громадськості висадили 6286 штук сіянців дуба звичайного.
Також, у Гусятинському лісництві активні жителі Коцюбинської ОТГ, працівники лісової охорони збільшили ліси на 7350
сіянців дуба звичайного.
Дати нове життя лісові, створити нові

насадження - основне завдання працівників лісового господарства. Тому, з настанням сприятливих погодних умов, чортківські лісівники, як і щороку навесні, активно
проводять лісокультурну кампанію.
Посадці лісових культур передувала
велика й копітка робота: заготівля лісового насіння, вирощування сіянців, очистка
ділянок та підготовка ґрунту до посадки
шляхом борознування.
До слова, весь посадковий матеріал
вирощений лісівниками підприємства у
тимчасових лісорозсадниках та теплицях.
У цілому лісгосп забезпечений якісним посадковим матеріалом в необхідному асортименті і його кількість достатня для створення та доповнення лісових культур на
запланованих площах.
Також тернопільські лісівники запрошують усіх бажаючих долучитися до весняної лісокультурної кампанії і посадити своє
дерево. У рамках акції «Створюємо ліси
разом», що триватиме до 17 квітня, кожен
може зробити свій внесок у створення лісів
для майбутніх поколінь.
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5 доріг і 6 мостів на ремонті

Соціум

«Велике будівництво» на Тернопільщині набрало обертів

Щ

е п’ять років тому
в області не могли
відремонтувати
жодного кілометра державних
доріг. Та завдяки програмі
«Велике будівництво» за
2020 рік у регіоні відновили
понад 162 км державних
автошляхів. З них у верхньому
шарі готові 84,5 км. Ба більше,
у населених пунктах тепер
влаштовують тротуари та нову
систему освітлення, бар’єрне
огородження та встановлюють
дорожні знаки нового зразка.
Цьогоріч планують відновити
понад 200 км автошляхів
У цьому році Служба автомобільних доріг планує відновити понад 200
км доріг державного значення. Цей
показник – рекордний за всі роки незалежності. Окрім того, він більший, ніж
сукупна протяжність відремонтованих
доріг в області доріг з 2010 по 2019
роки.
Будівельний сезон погода дозволила
повноцінно відкрити 22 березня. Тоді
стартували роботи на пріоритетному
об’єкті «Великого будівництва» у цьому році – «Дорозі єдності» М-30 Стрий
- Ізварине. Вона у нашій області збігається з нині наявним автошляхом М-12
Стрий - Тернопіль - Кропивницький
- Знам’янка. Перша бригада субпідрядника почала працювати у с. Підгороднє
Тернопільського району. Передусім почали готувати до ремонту міст.
Міст у Шибалині – перекритий
Сьогодні на відрізку Тернопіль – Бережани вже чимало зроблено. Зняли старе зношене покриття на 16 кілометрах,
укріпили основу дороги на 6 км, влаштували перший шар дорожнього покриття
на 4 км. Крім того, у населених пунктах
почали влаштовувати тротуари. Стартували у Городищі. Вже готові 2,5 км доріжок з бруківки. Також лагодять 3 мости
на маршруті Тернопіль –Бережани: у селах Підгороднє, Почапинці та Шибалин.
Половину першого мосту вже забетонували. На двох інших готуються до цього
відповідального процесу.
Зауважимо, що міст через річку
Ценівка у Шибалині перекритий для
транспорту від суботи. Об‘їзд здійснюється мостом, який розташований поруч. Для уникнення затримок у дорозі
варто виїхати заздалегідь або спланувати альтернативний маршрут.

Які ще дороги відремонтують
Ділянка майбутнього автошляху
М-30 Стрий – Ізварине в Тернопільській області проходить від меж Івано-Франківщини та Хмельниччини через Тернопіль. 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.
Ще одна міжнародна траса, на якій
кипить робота – М-19 Доманове-Ковель- Чернівці-Тереблече. 145 км цього
автошляху почали відновлювати торік.
Цьогоріч підрядник завершить роботи
на 4 ділянках. Так, верхній, фінішний
шар покриття вже почали влаштовувати поблизу Кобиловолок. На 2,8 кілометра траси верхній шар вже уклали. Крім

асфальтобетон почали укладати 27
березня. На 10 кілометрах від Дарахівського перехрестя у бік Бучача вже є
перший шар покриття, завтовшки 10
см. Підрядник сьогодні здійснює земляні роботи та влаштування тротуарів
у населених пунктах. Нагадаємо, торік
10 кілометрів від смт Дружба до Дарахівського перехрестя почали ремонтувати. Цьогоріч відновлять решту дороги Н-18 у межах Тернопільської області.
Крім оновлення покриття, у населених
пунктах встановлять освітлення, облаштують пішохідні доріжки, буде замінено дорожні знаки та встановлено
бар’єрне огородження. У місті Монастириська дорожники продовжать виконувати обіцянку з покращення безпеки: дельта-блоки по типу Нью-Джерсі
й надалі встановлюватимуть на ділянках з крутими поворотами на спусках/
підйомах. У межах села Дарахів та міста
Монастириська на небезпечних ділянках тротуари матимуть перильну огорожу.
5 кілометрів першого шару дорожнього покриття влаштували і на
територіальній дорозі Збараж – Підволочиськ. Також у рамках поточного
середнього ремонту підрядна організація почала лагодити міст на цій дорозі.
Нагадаємо, відновлювати дорогу
Збараж – Підволочиськ почали торік.
Поточний середній ремонт заплановано здійснити на 8,9 км автошляху. У
2020 році на 4 кілометрах автошляху
провели регенерацію основи та влаштували вирівнюючий шар покриття.
того, продовжують водовідведення, У цьому році цю ділянку «накриють»
встановлення бар’єрного огородження, верхнім шаром покриття та продовтротуарів у населених пунктах.
жать ремонт
Вирівнюючий 10-сантиметровий
шар крупнозернистого асфальтобето… і мости
ну влаштовано і на 3 кілометрах дороги
Що ж до мостів, то крім вищезгаР-39 Броди – Тернопіль біля офтальмологічного санаторію «Барвінок». Попе- даних, у Тернопільській області з 2020
редньо на ділянці ремонту відфрезу- року капітально ремонтують ще два: у
вали зношене покриття та здійснили Струсові та Лисівцях. Якщо на першому
укріплення основи дороги методом хо- процесу рухається поволі, то на друлодної регенерації. За програмою «Ве- гому – великий прогрес. Береги річки
лике будівництво» у 2020 році відно- Серет вже з’єднали балками прогоновили 11,6 км від межі з Львівщиною і вої будови. Мостобудівники завершили
до селища Залізці включно. Цьогоріч,
керуючись маршрутним принципом, монтаж 21 балки на мосту в селі Лисіввідновлення автошляху продовжено ці (траса Р-24 Татарів – Косів – Коломия
–Кам’янець-Подільський). Наступним
до с.Хомівка.
На маршруті до Карпат, трасі Н-18 етапом стане бетонування шкафних
Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, стінок штучної споруди.
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Українців починають вакцинувати
китайською CoronaVac. Що про неї відомо?

13 квітня в Україні почалося щеплення китайською
вакциною CoronaVac проти Covid-19. Про це повідомив
на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.

215

тисяч доз вакцин
CoronaVac
виробництва
китайської компанії Sinovac
Biotech кілька тижнів тому
привезли до України. МОЗ каже,
що завершило всі необхідні
перевірки й тести препарату. За
словами Степанова, решта 1,7
мільйона доз мають надійти до
України найближчим часом.
Це вже третя дозволена до застосування в Україні вакцина. Раніше зареєстрували AstraZeneca (Covishield) та
Pfizer/BioNTech. Поки що українців вакцинували тільки індійською Covishield.
Досьє на вакцину CoronaVac наразі перебуває на розгляді Всесвітньої
організації охорони здоров'я. Очікувалося , що на початку квітня ВООЗ
оголосить своє рішення — схвалити її
до використання чи ні. Однак рішення
поки що немає.

Кого будуть щеплювати?

Першу партію вакцин CoronaVac
розподілять серед людей з інвалідністю та їх доглядальників, соціальних
працівників. Також нею будуть щеплювати освітян, які беруть участь в
організації та проведенні ЗНО.
Крім того, китайською вакциною
щеплять українських олімпійських
та паралімпійських спортсменів, які
готуються до Токійської олімпіади, і
представників Національної поліції та
Збройних сил України.

незії, Філіппінах, Бразилії. Також нею
вакцинували вже кілька мільйонів
людей у Китаї. Щеплення CoronaVac у
січні зробив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
Як пише BBC NEWS Україна, за
попередніми даними досліджень
ефективність вакцини CoronaVac становить 78%. Проте результати випробування препарату у Бразилії показали, що ефективність вакцини - 50,3%.
ВООЗ вимагає, щоб для затвердження вакцина показувала ефективність принаймні у 50% випадків, тож
компанія Sinovac відповідно до цих досліджень успішно долає цей поріг.
Водночас, на початку березня фармацевтична компанія "Лекхім", яка постачатиме вакцини в Україну і є представником компанії Sinovac Biotech,
повідомила, що вакцина успішно завершила третю фазу клінічних випробувань у Туреччині, її ефективність
склала 83,5%.
МОЗ заявляв, Україна не купуватиме вакцину CoronaVac, якщо ефективність буде меншою за 70%, нагадує
видання.

Що відомо про
китайську компанію

Sinovac Biotech — найбільша китайська компанія з виробництва вакцин, яка виробляє від 300 до 500 мільйонів доз вакцини на рік, зазначає
BBC NEWS Україна. Компанія Sinovac
розробила і вивела на ринок вакцини
проти гепатиту А, гепатиту А+В, вірусів грипу, зокрема пташиного, пароНаскільки вона
титу тощо. За час існування компанії
було здійснено понад 3 млрд щеплень
ефективна?
Вакцину CoronaVac закупили для її препаратами, 59 млн з яких — дітям.
щеплень у Туреччині, Малайзії, Індо-

Як діє CoronaVac

CoronaVac діє, використовуючи
вбиті частинки вірусу, і тренує таким
чином імунітет.
Цей тип вакцин активно використовується для щеплень проти
багатьох хвороб, зокрема так діють
вакцини проти дифтерії, гепатиту B і
поліомієліту.
Вакцину компанії Sinovac Biotech
водять внутрішньом'язово. Для формування імунітету потрібно отримати
дві дози з інтервалом у два тижні. За
інформацією МОЗ, першу партію розділять на дві частини, 100 тисяч доз
використають для першої вакцинації,
100 тисяч доз - для другої.
Зберігати вакцинану можна у звичайному холодильнику за температури від +2 до +8 С.

А кого щеплюватимуть
американською Pfizer?

Окрім того, частину українців планують щеплювати вакциною американської фармацевтичної компанії
Pfizer. Цей препарат став першим, що
отримав дозвіл до застосування в США
і ЄС. 117 тисяч доз цієї вакцини Україна чекає приблизно 14-15 квітня. Передбачається, що розподілять її між
громадянами у будинках для людей
похилого віку (йдеться про мешканців і працівників таких закладів), які
підпадають під перший етап вакцинації. Також нею планують щеплювати працівників Державної служби
надзвичайних ситуацій і Державної
прикордонної служби, які підпадають
під третій етап вакцинації. Про це повідомив заступник міністра охорони
здоров'я, головний санітарний лікар
України Віктор Ляшко.
Особливість вакцини BioNTech/

COVID-19 не відступає: вісім лікарень
області перепрофілювали у госпіталі

Н

а Тернопільщині
зафіксували рекордну
кількість померлих
за добу. За 12 квітня
зареєстровано вже 22
летальних випадки від
COVID-19. Це найбільше з
початку епідемії в області.

Вперше найвищий показник
смертності від коронавірусу фіксували в Тернопільській області
лише тиждень тому, 5 квітня. Тоді
зареєстрували 21 летальний випадок. Серед них - 24-річний чоловік зі с. Великі Гаї Тернопільського
району та 26-річна жінка з м. Бережани. За добу 12 квітня серед
померлих від COVID-19 - 35-річна
жінка зі с. Велика Лука Тернопільського району (серцево-судинні

захворювання) та 37-річний чоловік з м. Борщів (цукровий діабет,
надлишкова вага), повідомляють
в обласному управлінні охорони
здоров’я.
Також серед 22-х осіб, життя
яких забрав COVID-19, є медик з
Бережан. Це 22-ий летальний ви-

падок серед медиків в області, і
вже десятий - з початку року.
На жаль, ситуація із захворюваністю на COVID-19 набирає
обертів. Лікарні, які надають допомогу хворим з коронавірусом,
працюють цілодобово. Також в
області 8 медзакладів перепрофілювали у тимчасові госпіталі. Медики працюють на виснаження.
Тому закликають жителів області
дотримуватись протиепідемічних
заходів.
На Тернопільщині наразі хворіють коронавірусом 10 507 людей.
Показник завантаженості ліжок
становить 57,0% (з підозрою),
56,8% (підтверджені випадки). На
кисневій підтримці перебувають
1 279 осіб – 1 277 з підтвердженим
коронавірусом та двоє з підозрою.

Pfizer - їй потрібні наднизькі температури для зберігання - до мінус 80
градусів. В Україні під час логістики
першої партії цього препарату буде
випробувано рекомендацію виробника щодо розвезення в транспортних
контейнерах з сухим льодом.

Скільки українців уже
вакциновані?

Вакцинація від Covid-19 триває
в Україні з 24 лютого. До цього часу
українцям робили щеплення вакциною Covishield, яку виготовляють в Індії за ліцензією AstraZeneca. Загалом в
Україні станом на 13 квітня зроблено
388 401 щеплення: 1 дозу отримали
388 399 осіб, завершили вакцинацію
(отримали 2 дози) – 5 осіб.
У Тернопільській області першою
дозою щеплено 15 768 людей. В області працює 8 мобільних бригад з
імунізації. Окрім мобільних бригад,
які зробили щеплення 130 особам,
працювало 19 пунктів щеплень – там
вакцинували 230 осіб.
Водночас на вакцинацію від
COVID-19 в Україні записалося 446 213
осіб. Зареєструватися можна через
портал https://diia.gov.ua чи мобільний застосунок «Дія» та через національний контакт-центр МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

На Тернопільщині вже
є «британський» та «південноафриканський»
штами коронавірусу

Н

імецька лабораторія «Шаріте»
підтвердила, що в Тернопільській
області зафіксовано «британський»
та «південноафриканський» штами
коронавірусу. Про це повідомила
начальниця управління охорони здоров`я
ОДА Ольга Ярмоленко.

- Нові різновиди коронавірусу заразніші, хвороба
проявляється скоріше, а сам перебіг хвороби – складний. Крім того, вірус вражає не тільки людей літнього
віку, а й молодих, частіше хворіють діти, - зазначила
Ольга Ярмоленко.
Крім того, на Тернопільщині зросла кількість
смертей, пов`язана з COVID-19.
- Якщо за минулий рік було 460 летальних випадків, то лише за перший квартал 2021-го ми вже
наближаємось до цього показника, - зазначає Ольга
Ярмоленко.
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Заробітчанина обікрали на
25 тисяч гривень і 4 тисячі злотих

Правоохоронці розшукали злодія, проте кошти він встиг витратити

П

риїхав із заробітків та в Тернополі натрапив на бувалого злодія - така кримінальна пригода трапилася з мешканцем Теребовлянщини. До поліції звернувся
19-річний потерпілий. Він розповів, що пізно
ввечері повернувся з-за кордону в Тернопіль.
До Теребовлі вже було нічим добиратися, тож
залишився ночувати в місцевому готелі. Саме
там і познайомився зі злодієм. Разом випивали
в номері, а коли хлопець заснув, новий знайомий «почистив» його гаманець. Крадій забрав

всі тяжко зароблені гроші – майже 4 тисячі
злотих та 25 тисяч гривень.
Зловмисника поліцейські розшукали, от
тільки готівку повернути вже не вдалося.
47-річний і неодноразово судимий тернополянин менш ні за два тижні встиг витратити усі
крадені кошти.
За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження. Працівники поліції перевіряють підозрюваного щодо скоєння інших злочинів. Тривають слідчі дії.

Розрахувався
сувенірними грошима

У

вчиненні шахрайських дій
підозрюють 34-річного жителя
Бучаччини. Зловмисник
розрахувався в крамниці за товар
грошима, які виявилися сувенірними.

Повідомлення про злочин надійшло до співробітників поліції від продавчині продуктового
магазину. Жінка розповіла, що покупець розрахувався за товар двома купюрами номіналом по 200
гривень, які виявилися сувенірними.
- Зловмисник двічі заходив до крамниці. Продавчиня не помітила одразу,
що гроші несправжні. Продала чоловікові продукти та ще й здала решту – понад 150 гривень, - розповіли у поліції Тернопільської області
Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 34-річний
мешканець Бучаччини. Чоловік уже раніше мав проблеми з законом.
Тепер йому може загрожувати покарання від штрафу - і до трьох років обмеження волі. Правоохоронці також перевіряють його причетність до вчинення інших злочинів.

Підприємця звинувачують
у шахрайстві з
державними коштами

З

а даними поліції,
майже 45 тисяч
гривень привласнив
підрядник під час
виконання ремонтних
робіт на Бучаччині. Про
незаконні заробітки стало
відомо після проведеної
ревізії.

- Один із приватних підприємців, який виконував роботи з капітального ремонту в адміністративній будівлі однієї з селищних рад
та в школі, вказав завищені ціни.
В акти виконаних робіт він вніс
завідомо неправдиві дані. Роботи
тривали впродовж 2016-2017 років, - розповіли у поліції Тернопільської області.
Після того, як якість та обсяг

Надзвичайні новини

Хотів вкрасти… паркомат

В

ипадок стався у Тернополі.
Поліцейські затримали
зловмисника на місці
скоєння злочину.
Крадій намагався демонтувати паркомат на одній із центральних вулиць міста,
однак реалізувати задумане правоохоронці йому завадили.
Як розповіли у поліції області, 38-річний зловмисник мешкає у Тернополі, його вже неодноразово притягували до кримінальної відповідальності.
Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У Тернополі п’яна вулична бійка
закінчилася ножовим пораненням

Нетверезі молодики не поділили територію біля супермаркету
- Повідомлення про пацієнта з проникаючими ножовими пораненнями надійшло
до поліцейських від лікаря екстреної медичної допомоги. Травмованого 24-річного чоловіка доправили в обласну клінічну
лікарню. Його реанімували. Співробітники
карного розшуку встановили нападника,
причетного до протиправного. Це 26-річний тернополянин. У нього вилучили
знаряддя злочину – спортивний ніж, - повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
Слідчі з’ясували, що молоді люди перебували у різних компаніях. Нетверезі, вони
не поділили території, що біля супермаркету на проспекті Злуки. Спочатку гамселили
один одного руками, відтак 26-річний тернополянин вийняв з кишені ніж. Як наслі-

док, один – в реанімації, в іншого – проблеми із законом.
За хуліганські дії тернополянину загрожує від трьох до семи років позбавлення
волі.

Жив біля ставка і
зловживав спиртним…

У Ланівцях втопився місцевий житель

Т

виконаних робіт перевірила спеціально створена комісія, з'ясувалося, що вони не відповідають оплаченим коштам. За даними слідства,
підприємець заробив близько 16
тисяч на ремонті селищної ради
та майже 29 тисяч на актовій залі
школи.
Підозрюваний у скоєному зізнався, гроші повернув. Проте,
йому доведеться відповідати у суді
за правопорушення згідно зі статтею 190 ККУ.

Знову «банківські» шахраї
У тернополянина видурили 26 тисяч гривень

- Схема шахрайства не нова, - розповіли у поліції Тернопільської області. - До 24-річного жителя обласного центру на мобільний зателефонував
невідомий, представився співробітником служби безпеки банку, клієнтом
якого є хлопець, і розповів, що хтось намагається викрасти кошти з його
картки. Замість перевірити дану інформацію у фінустанові, тернополянин
погодився вирішити проблему в телефонному режимі. Зробив усе, як велів
незнайомець, і отримав сповіщення: з картки знято 26 тисяч гривень.
Правоохоронці нагадують: усі банківські питання варто вирішувати з
реальними працівниками фінансових установ, котрі ніколи не вимагатимуть дані карток чи рахунків. І робити це потрібно аж ніяк не в телефонному режимі.

іло чоловіка з ставка
між селом Гриньки та
Ланівцями витягували
працівники служби
надзвичайних ситуацій.
Його за два метри від берега
побачив у воді місцевий
рибалка. Він викликав
поліцію та швидку.
Як з'ясувалося, загиблий - житель
райцентру, 1971. Мешкав неподалік
ставка. При попередньому огляді тіла
експерт слідів насильницької смерті
не виявив.
- За словами сусідів, за життя чоловік зловживав спиртними напоями. Востаннє його бачили у стані сильного алкогольного сп'яніння, - розповіли у поліції Тернопільської області.
Слідчі кваліфікували загибель чоловіка як нещасний випадок.

На Тернопільщині викрили
підпільні гуральні

У двох незаконних цехах виробляли фальсифікований алкоголь

Я

к розповіли в Тернопільській обласній прокуратурі, алкобізнес облаштував місцевий житель. Чоловік організував незаконне виготовлення та
збут алкогольних напоїв. Розповсюджував
спиртне через посередників, використовуючи служби кур’єрської доставки. Замовлення відбувалося через інтернет-сайти.
Працівники управління ДФС у Тернопільській області під час обшуків виявили
та вилучили 1100 л рідини із різким за-

пахом спирту, 1270 л алкогольних напоїв
(коньяк, настоянки, горілчана продукція),
смакові добавки для незаконного виготовлення фальсифікату.
Загальна вартість вилучених з незаконного обігу товарів становить 970 тисяч гривень,
з яких підакцизні - на суму 870 тисяч гривень.
Призначено ряд судових експертиз, після цього вирішуватимуть питання щодо
повідомлення про підозру причетним до
злочинних дій.
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Україна
Україна розраховує отримати
ПДЧ в НАТО у 2021-у

Київ багато зробив на шляху до вступу в НАТО. Головним елементом продовження цього процесу є отримання у 2021
році Плану дій щодо членства в Альянсі. Про
це йдеться у заяві міністра оборони України
Андрія Тарана, яку оприлюднило відомство.
Він зазначив: Росія повинна розуміти, що
активізація агресії та ескалація конфлікту
матимуть чітку і потужну відповідь міжнародної спільноти. На думку міністра, протидії РФ може сприяти прискорення виконання рішення Бухарестського саміту НАТО
2008 року щодо членства України в Альянсі.
Таран наголосив: за останні 7 років Україна дуже багато зробила на шляху до НАТО,
що засвідчило надання статусу Партнера
Альянсу з розширеними можливостями
влітку 2020 року. І додав: євроатлантична
інтеграція є запорукою суверенітету й територіальної цілісності України.

Інфляція побила
півторарічний рекорд

За підсумками березня інфляція в
Україні досягла 8%. Це півторарічний
рекорд, який перевищує очікування
Нацбанку, що оцінювали у 7,6%. Про це
повідомляє «Reuters» із посиланням на
опитування українських аналітиків. Аналітики банків і брокерських компаній звинувачують у такому зростанні споживчих цін
ситуацію на світових товарних ринках. За
останній рік, зокрема на 37-156% зросла
вартість пшениці, кукурудзи, соняшникової
олії та сиру. За даними інвестиційної компанії ICU, ціни на харчові продукти та енергоносії продовжили чинити тиск на інфляцію.
Також свою роль зіграло падіння економіки
за підсумками 2020 року та першого кварталу 2021-го. До кінця року інфляція може
сповільнитися до 7%, якщо уряду вдасться
відновити запозичення з Міжнародного валютного фонду та зняти карантинні обмеження для відновлення економіки.

Дефіцит Пенсійного фонду 7,5 млрд. грн.

Доходи Пенсійного фонду України за
січень-березень склали 116,6 млрд. грн.,
витрати - 124,1 млрд. грн. Про це йдеться на сайті ПФУ. Дефіцит коштів Фонду досяг 7,5 млрд. грн. У загальних доходах ПФУ
кошти держбюджету склали 41,8 млрд. грн.
Власні кошти - 74,84 млрд. грн., у тому числі
отримані з бюджету за деякі категорії застрахованих осіб і покриття недоотриманої
суми від застосування пільгового розміру
єдиного внеску - 7,3 млрд..

Населення України
за 5 років скоротиться
на майже мільйон

Міжнародний валютний фонд озвучив прогноз чисельності населення
України до 2026 року. Так, у Фонді припустили, що населення скоротиться майже на
мільйон осіб, передадає 24 канал. За інформацією Фонду, населення України на кінець
2020 року становило 41 мільйон 483 тисячі
осіб. Упродовж найближчих 6 років населення скорочуватиметься. На кінець 2021
року буде 41 мільйон 317 тисяч осіб; 2022го - 41 млн. 152 тис.; 2023-го - 40 млн. 987
тис.; 2024-го - 40 млн. 823 тис.; 2025-го - 40
млн. 660 тис.; 2026 року - 40 млн. 497 тис. До
слова, востаннє перепис українців відбувся
ще у 2001 році. Після того населення нашої
країни не рахували.
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Безкоштовний проїзд
в транспорті хочуть
скасувати, але...

Безкоштовний проїзд у транспорті
для пільгових категорій хочуть скасувати. Втім, пільги нікуди не зникнуть: їх планують виплачувати грішми «на руки». Про
це розповів заступник міністра соцполітики
Віталій Музиченко, передає 24 канал. Уже
розробили документ, який передбачає заміну пільг конкретними виплатами. Це дозволить зрівняти права громадян, які живуть у
великих містах і постійно користуються багатьма видами транспорту, й тими, хто живе
в невеликих населених пунктах. Вони мають
різний доступ до транспортної інфраструктури. Наразі, за механізмом децентралізації,
витрати на пільговий проїзд в транспорті переведені на місцеві бюджети. Тому монетизація цих пільг буде передана на розсуд місцевої влади, пояснив Музиченко. Чиновники
на місцях визначатимуть форму монетизації,
розміри і періодичність виплат, залежно від
можливостей місцевого бюджету. Варіанти
виплат різні: готівка, зараховані кошти на
карту або зараховані поїздки на картку.

Як транш від МВФ: депутат
задекларував мільярд
доларів у біткойнах

Усе більше українських посадовців
декларують свої заощадження у криптовалюті. Зокрема, депутат Дніпровської
міської ради В’ячеслав Мішалов задекларував 18 тисяч біткойнів, повідомляє «Опендатабот». Це становить понад 1 мільярд
доларів. Таку суму можна порівняти з траншем від Міжнародного валютного фонду.
Саме Мішалов очолює рейтинг посадовців,
які записали у декларації біткойни 2 роки
поспіль. Торік він теж очолював відповідний список. До слова, у 2016 році криптовалюту задекларували 25 посадовців, а через
4 роки - вже 652. За 2020 рік у деклараціях
державних службовців нарахували 46 351
біткойн - це майже 75 мільярдів гривень.
Найбільше власників задекларованих
криптовалют працює у: міських радах, Міністерстві оборони та Національній поліції.

Великі зарплати і засідання
на теплоході - витрати
наглядової ради «УЗ»

За підсумками 2020 року АТ «Укрзалізниця» отримало збиток у розмірі
11,9 млрд. грн., повідомили у пресслужбі компанії. Водночас наглядова рада «УЗ»
влаштовує виїзні засідання на теплоході
й отримує мільйонні зарплати. Про це на
телеканалі «Україна 24» заявив нардеп від
«Батьківщини», член парламентського
комітету з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв. «Ситуація
кричуща. Який рік поспіль у нас шалена
збитковість цього підприємства. Ми не бачимо реального документа, який буде реформувати «Укрзалізницю», аби вийти з
цієї економічної прірви… А в позаминулому
році, наприклад, було декілька засідань наглядової ради на теплоході «Хвиля», куди закупили одного алкоголю на більше, ніж 200
тис. грн. Голові наглядової ради за минулий
рік заплатили понад 3,5 млн. грн., - і це тільки одній особі». Депутат стверджує: саме
наглядова рада «гальмує реформи й нічого
не робить третій рік», а голову ради бачили
тільки через Skype разом із перекладачем українською він не розмовляє.

Компослуги за рік зросли
майже на 40%

Нарахування за житлово-комунальні
послуги, з урахуванням електроенергії, в
лютому 2021 року склали 27,3 млрд. грн.,
що на 39,3% більше, ніж у лютому минулого року (19,6 млрд. грн). Про це повідомляє Держстат. Населення сплатило в цьогорічному лютому за комуналку 24,9 млрд.
грн. (91,3% нарахованих за цей період сум).
А заборгованість зі сплати за компослуг на
кінець лютого склала 82,1 млрд. грн., це - на
1,1 млрд. грн. більше, ніж місяцем раніше.
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Світ
У Нью-Йорку запровадять
«податок на затори»

9

бразильців не можуть повноцінно харчуватись. Кожен 5-й житель на межі голоду.
Тільки в одному штаті Ріо-де-Жанейро за
рік роботу втратили близько 1 млн. осіб.
Бразильці отримують фінансову допомогу від держави, але вона мізерна. Сім’я з
двох осіб може отримати лише $45.

Мережа супермаркетів
Польщі дозволила
відтерміновувати платежі

Департамент транспорту США погодив запровадження у Нью-Йорку так
званого «податку на затори» - збору з
водіїв на користування інфраструктурою у пікові години або найбільш завантаженими дорогами. Про це повідомляє «Gothamist». З водіїв, які в’їжджають у
центральний Манхеттен, раз на день стягуватиметься плата. За чотири роки податок забезпечить транспортному управлінню Нью-Йорка надходження у $15
млрд. Кошти підуть на розвиток муніципального транспорту. Опоненти погрожують подати в суд, оскільки податок б’є по
жителях віддалених від ділового центру
передмість. Саме їм складніше дістатися
Манхеттену без авто. Торік у Нью-Йорку
обклали податком онлайн-шопінг, щоб
компенсувати витрати на роботу громадського транспорту, оскільки він зіштовхнувся з фінансовими проблемами через
пандемію.

Російські війська тренуються
розстрілювати машини
«Червоного хреста»

Порушуючи Женевську конвенцію,
ВМС Росії використовують медичні
авто під прапором «Червоного хреста»
як потенційну жертву для засідки. Це
обурює західних військових експертів,
пише «Daily Mirror». «Це нелюдське порушення всіх законів, що регулюють збройні конфлікти. Війна сама по собі кривава
і жахлива. Один із небагатьох проявів
людяності на ній - повага до міжнародних
гуманітарних місій. Ці символи - шанс для
всіх сторін ставитися до людей гуманно, і
неправильно використовувати їх інакше.
Це військовий злочин», - сказав полковник британської армії у відставці Саймон
Діггінс. Навчання російських військ відбулося біля норвезького кордону. Росіяни
підтвердили використання для навчань
машин «Червоного хреста». Експерти вважають: це може стати прелюдією до майбутньої брудної війни з боку РФ. «Не можу
сказати, наскільки шокований тим, що
роблять росіяни», - зазначив ексофіцер
британської армії, директор благодійної
організації Action on Armed Violence Салейх Ахсан.

Через коронавірус
зменшилася тривалість
життя в Європі

Статистичне агентство ЄС «Євростат» заявило, що внаслідок спалаху
пандемії очікувана тривалість життя
впала в більшості країн-членів ЄС. Про
це пише «Daily Mail». Так, у Великій Британії, Іспанії, Італії та Бельгії середня тривалість життя скоротилася більше, ніж на
рік. Найбільше падіння відбулося в Іспанії
- на 1,6 року. Болгарія втратила 1,5 років.
Литва, Польща і Румунія - 1,4 року. У Нідерландах, Франції та Австрії скорочення
становить 0,7 року.
Данія і Фінляндія - єдині країни Європи, де очікувана тривалість життя зросла
на 0,1 року.

Бразилію накрив масовий
голод через пандемію

Пандемія коронавірусу спричинила
в Бразилії масовий голод, передає видання «Segodnya». Біля центрів роздачі
їжі шикуються величезні черги, оскільки
населення країни страждає від браку продуктів. Уперше за 17 років понад 100 млн.

Карантин вплинув на економічну
ситуацію у всіх країнах світу. Люди почали купувати набагато менше продуктів. Деякі великі торгові мережі вдаються
до запровадження різноманітних акцій,
щоб залучити більше нових клієнтів і зберегти постійних покупців. Так, одна з найбільших мереж супермаркетів у Польщі
POLOmarket ввела систему відтермінування оплати за покупки, передає inPoland.
Покупець завантажує мобільний додаток
POLOmarket, вибирає опцію «купуй зараз
- сплачуй потім» і виконує певні умови.
Тоді система дає дозвіл відтермінувати
оплату за товари на 45 днів без комісії.

На Мальті туристам
платитимуть за відпочинок

Влада Мальти виплачуватиме іноземним туристам до 200 євро, якщо
вони пробудуть на острові щонайменше 3 дні. Так намагаються заохотити відпочивальників і відновити туристичну
галузь. «Більшість обмежень, запроваджених через коронавірус, влада скасує до 1
червня. Кошти за відпочинок зможуть
отримати ті туристи, які бронюють відпустку через готелі», - пояснив міністр туризму Мальти Клейтон Бартоло, передає
«Reuters». Туристи, які забронюють житло
у 5-зірковому готелі, отримають 100 євро
від управління туризму Мальти, а ще 100 заплатить готель. Гості 4-зіркових готелів
можуть розраховувати на 150 євро, тризіркових - 100 євро.

Назвали рік, який буде
гіршим за 2020-й

У департаменті розвідки США прогнозують, що у 2030 році світ потерпатиме від конфліктів, заворушень і голоду. Прогнози публікують кожні чотири
роки. У 2017-у в документі передбачили
епідемію коронавірусу і потребу призупинити подорожі, пише «The Daily Mail».
Зараз зазначають, що пандемія загострила економічну нерівність і виснажила ресурси урядів. Прогнозують, що темпи росту населення сповільняться, але загалом
людство старішатиме. Кліматичні зміни
пришвидшаться. Може виникнути голод
і гострий дефіцит питної води. Через це
почнеться велика міграція.

Світ може залишитися
без бананів

Новий грибок з високою заразністю
загрожує найпопулярнішим фруктам
на планеті - бананам. В особливій небезпеці знаходиться сорт, який найбільше продається, повідомляє «Die Welt». Зараз частка бананів у світовій торгівлі оцінюється у
понад 30 млрд. євро. У країнах-виробниках
вирощування бананів забезпечує роботою
сотні тисяч людей. Хвороба під назвою
Tropical Race 4 (TR4) вперше була виявлена
на Тайвані, зараз агресивний грибок поширюється по всьому світу. У Колумбії й Гондурасі вже закриті перші плантації. Засобів
знешкодити довгоживучі спори грибка у
ґрунті поки що не існує. Не позбутися грибка й за допомогою хімікатів. Це означає, що
заражені площі не можна буде використовувати протягом 30-40 років. У багатьох
країнах Азії, Африки й Америки банани
мають таку ж важливу роль у раціоні, як у
нас картопля чи рис. Тож,
якщо вони опиняться під
загрозою, люди позбудуться одного з основних
харчових продуктів.

Ольга ЧОРНА.
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Помічна ікона

Коли ти був біля
мого серця…

У

сміхається
первоцвітами
квітень. Таке
бажане сонечко
зігріває світ
своїми лагідним
промінням. Від
теплих обіймів
природи і на душі
стає гарно. Тому
й на зустріч з
тобою я йшла з
піднесенням. А верталась зі сльозами
на очах, із вкотре розбитими надіями.
І це вже не вперше. Та надіюсь,
що востаннє. Я не чекала чогось
особливого. Я чекала просто щирої
зустрічі, слів порозуміння. А ти не дав
мені і цього.

гніздечко

- Як любити дитину? запитаю в калини,
І вона відповість білим цвітом:
- Так, як сонце діброву,
як сердечну розмову,
Так, як дощик траву
теплим літом...
Раїса ОБШАРСЬКА.
На фото: директорка закладу дошкільної
освіти №1« Золота рибка» (м. Чортків) - Раїса
Обшарська та вихованці групи «Віночок» Алінка
Семенюк, Миколка Калакайло і Сашко Білевич.

Притчі

К

Два вовки

олись давно старий індіанець відкрив своєму онуку
одну життєву істину:
– У кожній людині йде боротьба,
дуже схожа на боротьбу двох вовків.
Один вовк представляє зло – заздрість, ревнощі, жаль, егоїзм, амбіції,
брехню… Інший вовк представляє добро – мир, любов, надію, істину, доброту, вірність…
Маленький індіанець, зворушений
до глибини душі словами діда, на кілька хвилин задумався, а потім запитав:
– А який вовк в кінці перемагає?
Старий індіанець ледь помітно посміхнувся і відповів:
– Завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш.

Все у твоїх руках

В

одному китайському селищі
жив мудрець. Звідусіль приходили до нього люди зі своїми проблемами і хворобами, і ніхто не
йшов, не отримавши допомоги. За це
любили і поважали його.
Тільки один чоловік говорив:
«Люди! Кого ви шануєте? Адже це
шарлатан і шахрай!» Одного разу він
зібрав навколо себе натовп і сказав:

Н

Храм душі

– Сьогодні я доведу вам, що мав
рацію. Ходімо до вашого мудреця. Я
впіймаю метелика, і коли він вийде на
ганок свого будинку, запитаю: вгадай,
що у мене в руці?. Він скаже: «метелик», адже все одно хто-небудь з вас
проговориться. І тоді я запитаю: а живий чи мертвий? Якщо він скаже, що
живий, я стискуватиму руку, а якщо
мертвий, то я випущу метелика на
волю. У будь-якому випадку, ваш мудрець опиниться в дурнях!
Коли люди прийшли до будинку
мудреця, і той вийшов до них назустріч, заздрісник поставив своє перше
питання:
– Метелик, – відповів мудрець.
– А живий чи мертвий?
Старий, посміхнувшись в бороду,
сказав:
– Все у твоїх руках, людино.

Не в грошах щастя

У

чень запитав Майстра:
– Наскільки вірні слова,
що не в грошах щастя?
Майстер відповів, що вони вірні
повністю.
– Це просто довести. Бо за гроші
можна купити ліжко, але не сон; їжу,
але не апетит; ліки, але не здоров’я;

а зорі своєї юності я ніяк не могла
збагнути сутьслів із пісні «цінуй
випробування, що послав тобі
Господь». Я задавала собі запитання: як
можна цінувати випробування, якщо
вони приносять прикрість в життя
людини? І оскільки моє дитинство,
яке плавно переходило в юність,
було безтурботним і безхмарним,
то я схилялася до думки, що коли
випробування й існують, то вони точно
призначені не для мене, а для інших
людей. В мене все гаразд і так буде
завжди! Але…
● Закінчивши дев’ятий клас, я сильно травмувала праву ногу і мені не давали шансів на те, що
я буду ходити.
● В десятому класі я серйозно захворіла,

слуг, але не друзів; жінок, але не любов; житло, але не домашнє вогнище;
розваги, але не радість; вчителів, але
не розум. І те, що названо, не вичерпує
список...

Орел і орля

С

тарий орел летів над прірвою.
На спині він ніс свого сина. Орлятко був ще занадто мале і не
могло осилити цей шлях. Над страшною глибиною, пташеня сказало:
– Батьку! Зараз ти несеш мене через прірву на спині, а коли я стану великим і сильним, я понесу тебе.
– Ні, синку, – сумно відповів старий
орел. – Коли ти виростеш, ти понесеш
свого сина.

Хто ти? І що ти робиш у моєму житті? Колись
ти був дуже добрий і дбав про мене. Телефонував, підтримував у важкі хвилини. І я вірила
тобі. Й відповідала взаємністю. Тому мені образливо, що для того, аби зустрітись, ти завжди шукаєш привід. Хоч знайомі ми вже кілька років. І у
нас вже є своя історія.
Тоді навіщо так жорстоко раниш моє серце? Ти не хочеш, аби я подумала, що між нами є
щось більше? Але тоді між нами нема і дружби.
І це дуже боляче. Я відчула себе, як те кошеня,
яке спочатку підібрали, обігріли, напоїли. Дали
йому любов і відчуття безпеки, а потім без всяких видимих причин у холодний дощовий вечір
викинули надвір. І кошеня не розуміє, за що
люди вчинили так, що воно зробило погано.
Адже воно теж уже полюбило тих, хто його обігрів.
Я обіцяла собі, що більше тобі не буду телефонувати. Не писатиму есемески. І не буду про
тебе думати. Але дивлюся на твоє фото, на різні дрібнички, якими ти мене обдаровував, і не
можу. Не можу просто взяти і піти, не озираючись, не попрощавшись. Ти занадто близько був
біля мого серця, щоб отак усе забути. Ось чому
мені боляче. І осо- бливо від того, що я сама дозволила цьому статись. Сама підпустила тебе
так близько, дозволила себе кохати.
І я кричу в сльозах, що ненавиджу тебе. Та
в цей же момент розумію, що люблю. Я давала
шанс тобі все виправити. Робила кроки тобі назустріч, але ти ніби не помічав цього. І ми зараз
дуже далеко один від одного, як не були ще ніколи. Та перед тим, як знову зачинити за тобою
двері, я хочу знати, що це вже востаннє. Що нарешті ти поставиш крапку, а не багатозначну
кому. Бо від невизначеності серце ще більше
болить…
Діана С. м. Тернопіль.

Приснилася покійна Дарка. Кликала Ксеню. Як колись, у
дитинстві. У Дарки сад був розкішний. А дітей та внуків не було.
Чоловік помер. Тому любила пригощати сільську дітлашню та
родину яблуками, сливами, грушами.
- Йди-но сюди, дитинко! - бувало гукала Дарка. - Вже ранні яблучка
доспіли…

К

сенина бабуся
Іванка - двоюрідні
сестри з Даркою.
Жили неподалік одна
від одної. До церкви
разом ходили, на лавці
любили посидіти, минуле
згадати. Взимку Дарка
на вечорниці приходила.
Пісень старих співали.
Ксеня навіть записала
деякі.

Іванку Дарка пережила.
Зовсім старенькою у засвіти
відійшла. Осиротіла хатина. А
садок родить…
Дарка Ксеню «золотою
внучкою» називала. Ксеня
привозила з міста старенькій
різні смаколики. Та, мов дитина, раділа. Дякувала і молилася. Дарка дуже побожною була.
Постів дотримувалася. Худесенька, маленька, їла, наче горобчик.
- З ніг упадете, поки піст закінчиться, - казала Ксеня.
- А мене Господь підтримає,
- відповідала, усміхаючись.
…Сад бруньками брався.
Наче відчувала Дарка, що Небеса скоро покличуть душу
у Вічність. Із кожним деревцем розмовляла. Гладила пошерхлу кору старих яблунь.
Увечері слухала тишу й сповивала молитвами світ. Не стало
Дарки весняного ранку...
...Ксеня тепер зрідка до
села їздила. Матір нездужала,
тому до міста забрала. Хату
замкнула. Сусіди наглядали.
Останнім часом у Ксениному житті все наперекосяк.
Віталій, чоловік, з сім’ї пішов.

Цінність випробувань

моє тіло мучили сильні болі і я знаходилася між
життям та смертю.
● Коли я була в одинадцятому класі, в мами
стався зовнішній крововилив і її теж ледь врятували з милості Божої.
● Коли я навчалася на другому курсі педагогічного університету, в моєї старшої сестрички
виявили рак головного мозку і за три тижні вона
згасла, проживши лише 28 років.
● Через шість років після її смерті захворів
тато і вкоротив собі віку. Від пережитого шоку я
не могла довший час ходити, тому що не відчувала своїх ніг і не могла добре говорити.
● А через рік в мене відкривається кровотеча
через ліве вухо, мені роблять надзвичайно складну операцію на голові і я майже повністю втра-

чаю слух на ліве вухо. За півтора року я перенесла
п’ять лороперацій.
Так я зрозуміла, що випробування приходять в
життя без попереджень. І вони приходять в життя
не окремих вибраних людей, а до кожного, лише
в різному вигляді. Їх надто боляче переживати.
Стає дуже дискомфортно, коли нас зненацька застають випробування.
Але, оглядаючись на пройдену з Богом дорогу,
я зрозуміла, чому потрібно цінити випробування.
По-перше: випробування вчать нас смиренню!
«Тільки послухом уха я чув був про Тебе, а тепер
моє око ось бачить тебе…» (Йова 42:5). Коли в
моєму житті було все гаразд, я не відчувала і не
розуміла, наскільки я залежна від Бога. Пережиті
труднощі навчили мене цілком і повністю смиря-
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тися під могутню Божу руку.
По-друге: випробування зближують нас з Богом! «Ніхто-бо не може до Мене прийти, як Отець,
що послав Мене, не притягне його…» (Івана 6:44).
Саме переходячи через випробування, я відчула,
як Бог з безмежною Батьківською любов’ю притягував мене до Себе, щоб я могла зрозуміти і усвідомити повну залежність від Нього.
По-третє: у випробуваннях Бог показує, який
Він Величний! «О Господи, Боже! Ти небо та землю
створив Своєю потужною силою та Своїм витягненим раменом, - нічого для Тебе нема неможливого! (Єремії 32: 17). Коли моя сестричка лежала в
лікарні, я, поспішаючи до неї, стрімголов перебігала дорогу не на пішохідному переході. Я була ще
на середині дороги, як за декілька сантиметрів на

І нещодавно придбану квартиру прихопив. Бо його нова пасія не має власного житла, а в
неї мала дитина.
- Про свого сина забув? - запитала Ксеня. - Ми ж квартиру
для Славка старалися.
Славко був студентом. На
програміста вчився.
- Вам трикімнатне помешкання залишається, а ми з Веронікою та її донькою змушені
жити в однокімнатці.
- Не забудь додати: в новій
і просторій. І мала належати
вона нашому синові.
Славко бунтував, мовляв,
мені нічого не треба і зрадника-батька також.
Віталієва сестра при зустрічі вколола:
- Кому розлучена жінка потрібна? Та й зараз чоловіки на
молодих заглядають. Як от мій
братик. Оце втнув!
З Мілою в Ксені стосунки
були ніякі. Мілин благовірний
до пляшки прикладався. І до
роботи лінивий. У своїх негараздах жінка звинувачувала
всіх і вся. Заздрила Віталію, що
посаду має. І Ксеня рук на роботі не бруднить. А вона, Міла,
на ринку торгує. Їй ті огірки-помідори-капусти уже впоперек горла стоять. Тому Міла
не приховувала зловтіхи, що
в Ксені особисте вшкереберть
полетіло...
Ще й, як на зло, закрилася
агенція, де Ксеня туристичним
гідом працювала. Тож поповнила на біржі праці ряди безробітних.
...Дарка знову прийшла у
сон. Стояла край саду і кликала
Ксеню. Так знайомо-лагідно:
- Йди-но сюди, золота внучко...

Ксеня повідала сон матері.
- Треба на Службу Божу за
бабу Дарку дати і здалося б на
могилу поїхати. Може, у вихідні?
- Поїду, мамо. Та й до нашої
хати треба навідатися.
В суботу Ксеня зібралася
до села. Найперше пішла на
цвинтар, бо якраз неподалік
зупинки. Потім вступила по
дорозі на подвір’я баби Дарки. Двері у сіни були прочинені. Зайшла до хати. Добра в
покійної не було, проте хтось
щось шукав. Все перевернуто.
Зникли вишиті рушники. Подушки. На підлозі лежала ікона. На скло наступили, розду
шили й трохи забруднили. Це
був образ святого Миколая Чудотворця.
Ікона висіла на покутті.
Дарка щодня молилася до неї.
А на Різдво ставила під образом пшеничного снопа й кутю.
Колись розповіла історію. Її родина допомагала повстанцям.
Серед них був свояк священника. Він і приніс врятовану
ікону із знищеного «совітами»
храму. Дарка вірила: намолена
ікона - помічна. Цей святий допоміг її сім’ї дивом уникнути
сибірів, біди й хвороби відводив. Дуже дорожила образом.
Ксеня підняла ікону, струсила скло, витерла засохлий
бруд. Вирішила забрати з собою.
...Одного дня Ксені зателефонувала колишня одногрупниця. Працювала заступницею
директора школи.
- Чула від наших, що ти роботу втратила. У нас, в школі, місце звільнилося. А ти ж
на курсі однією з найкращих
була. Навіть на побачення не

мене на величезній швидкості мчав автомобіль.
До протилежного тротуару ще було неблизько, і я
відчула, як якась невидима сила миттєво штовхнула мене туди. Я отямилася вже на тротуарі, і всі
люди, які там були, просто завмерли від побаченого. Я вірю, що це Бог в такий надзвичайний спосіб
зберіг мене. Коли не стало батька і я майже жила
в лікарнях, був фінансово скрутний період в житті
моєї сім’ї. Якось після служіння до мами підходить
одна жіночка, дає гроші і каже: «Візьми, це тобі
від Господа!». Вона не знала, що ми переживаємо
фінансово скрутні часи, ми нікому про це не говорили, але Бог, щоб показати нам, який Він Всемогутній, спонукав її дати моїй мамі ці кошти.
По-четверте: у випробуваннях Бог показує
нам, що Він – наш захист, сила і допомога! «Бог
для нас – охорона та сила, допомога в недолях,
що часто трапляються!» (Псалом 45:2). Якось, це
була перша осінь після смерті батька, я з молоддю
поверталася після з’їзного служіння з Рівненщини і в нашому автомобілі відлетіло заднє колесо.

мала часу - лише історія була
в голові. Та й у школі колись
працювала. Словом, давай, зустрінемось, поговоримо.
Невдовзі Ксеня отримала
роботу.
Підлікувалася мама. Додому захотіла. На своє подвір’я.
До городу. Сусідів. Набридло в
багатоповерхівці сидіти.
А тут і син порадував:
- Мамо, я працюватиму в
айтішній компанії. Серйозна
фірма, до речі. Бажаючі були.
Але я виграв цей «приз»!
- А як буде з навчанням?
- Це ж не повний робочий
день. Зароблю резюме. Можливо, колись вдасться за кордоном попрацювати. Це моя
мрія - ти знаєш. Словом, круто,
що я потрапив туди!
Ксеня дякувала долі за те,
що минула темна смуга в житті. Вірила: їй допомагає ікона
святого Чудотворця...
...Над ранок приснилася
Дарка. Стояла край свого саду.
В біленькій хустинці. Лице
таке добре, світле. Нічого не
казала. Лише усміхалася...
Ксеня прокинулася. Сьогодні субота. Вихідний. Так
легко й гарно на душі. І сонячно й тепло надворі. Поїде
до мами. Відвідає батькову
могилу і баби Дарки. Подякує
за ікону. І треба в Дарчиному
садку лад навести, листя позгрібати. Попросить сусіда Миколу, щоб сухе гілля обрізав.
Скоро розквітнуть дерева. Хай
тішиться Дарчина душа, коли
прилітатиме на
рідне обійстя...

Ольга ЧОРНА

За нами їхала фура. І то справді велика милість
Божа і охорона, що наш водій зміг повернути
вбік, і ця фура промчала попри нас на великій
швидкості. Ми вийшли з машини і просто під відкритим небом почали дякувати Богові. Ми справді побачили Його захист і охорону.
Коли приходять випробування в життя, ми
зустрічаємо їх із страхом, переживаннями, сльозами. Але, дорогий друже, запам’ятай, що сьогоднішні випробування твого життя завтра можуть
стати для когось великим свідченням! Ось в цьому їхня цінність!
А ще, якщо ти зараз у своїх випробуваннях
ллєш сльози, то в небі буде кому їх утерти, бо ж
написано « і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре!»
(Об’явл. 7: 17).
І не забувай, навіть якщо твої проблеми такі,
як море, то Божа милість така, як океан! Цінуйте
випробування – вони обов’язково принесуть благословення у Ваше життя!
Оксана ГУДЗЬ.

СТРУНИ СЕРЦЯ
*****
Прилетіли до гніздечка, прилетіли,
Шлях важкий долавши з чужини,
Несучи любов свою на крилах,
В ніжну вЕсну із холодної зими.
Закружляли в танці, закружляли,
Ось і дім, родиннеє гніздо.
Як же цього дня вони чекали,
Щоб вернутись в батьківське село.
Намостили хмизом, намостили Тут колись малечі підростать.
Розпускати молодечі крила
Й небеса у леті підкорять.
Наморились. Сіли відпочити.
Разом. В парі. В рідному гнізді.
Щоби вдвох про щось поговорити,
Чи помріяти, всміхаючись весні...

Тетяна ЯБЛОНЬ.
*****
Намалюю Україну серцем
Квітами весняними в гаю,
Ніжним, щирим співом солов'їним.
Як же сильно я тебе люблю!
Намалюю в полі волошковім,
В соняхах, в ромашковім вінку.
Намалюю в кетягах калини,
В ароматах синього бузку.
Намалюю у очах коханих,
У серцях, що полум'ям горять.
Намалюю у полях безкраїх,
Де в боях боронять рідний стяг.
Намалюю в голубих озерах,
Намалюю в сонці з висоти.
В рушниках вкраїнських й вишиванках
Хрестиком нашию на віки.
Намалюю у своєму серці
В погляді і у своїй душі,
Знаю, ти найкраща в цілім світі,
Лиш завада вітер і дощі.
Я буду молити в Бога долі,
Щоб Вкраїну не зламать вітрам,
Моя нене, мила й найдорожча,
Я тебе нікому не віддам…

Віра СИРОТА-ЯБЛОНЬ.
с. Звиняч
Чортківського району.

На хуторі

Тут гамірно було у кожній хаті.
Минулося... Зостався лиш дідусь
У самотині віку доживати,
Бо діти не покликали чомусь.
Та ще старий лелека прилітає.
І хоч не носить діток він сюди,
Над хутором забутим покружляє,
Поп'є з джерельця чистої води...
- Спасибі, що навідався, лелеко.
Як зимувалось у краях чужих?
Мабуть, летіти вже тобі нелегко? Спитав дідусь й на хвилечку затих. Онуків маю в місті я. Далеко... Свій погляд звів у небо голубе. Ти їхню хату не минай, лелеко,
Щоб рід не вимер. Я прошу тебе...

Ганна НАЗАРКІВ.
смт. Козова.
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«Золота» Анастасія

ернопільська спортсменка Анастасія Бачинська здобула на чемпіонаті
України зі спортивної гімнастики відразу 2 перемоги: у вправі на колоді та у багатоборстві.
Вона стала однією з двох гімнасток, які увійшли в попередню заявку на чемпіонат Європи.
Змагання проходили у Кропивницькому. Збірну команду нашої
області представили спортсменки з Тернополя, вихованки відділення гімнастики спортивної школи № 2 ім. Ю. Горайського Анастасія
Бачинська, Тамара Валіон, Олена Грохольська та Оксана Соколовська.
За результатами командних змагань, тернополянки посіли 5
місце. В особистих змаганнях, в багатоборстві та вправах на колоді,
Анастасія Бачинська здобула дві золоті нагороди.
В складі збірної команди вона представить Україну на чемпіонаті
Європи із спортивної гімнастики, який відбудеться у швейцарському
місті Базель 21-25 квітня.

Файне місто готується до кубкових поєдинків

З

атверджені час та
місця проведення
матчів 1/2 фіналу
кубка України. Обидва
будуть зіграні 21 квітня.
Один з них відбудеться
у Тернополі і в гості до
Файного міста приїде
гранд українського
футболу – київське
«Динамо».

Господарем
футбольного
поля буде «Агробізнес» з сусіднього Волочиська (Хмельницька область). Матч «Агробізнес»
(Волочиськ) та «Динамо» (Київ)
відбудеться на Тернопільському
міському стадіоні імені Романа
Шухевича. Початок о 16:00.
До речі, київське «Динамо»
востаннє офіційний матч у Тернополі проводило більше 20 років
тому. 27 серпня 2000 року кияни
у рамках вищої ліги чемпіонату
України зустрічалися з місцевою
«Нивою» і перемогти господарів – 7:3. Не так давно гостював
у Файному місті наставник «Динамо», румунський тренер Мірча

Луческу. Ще коли він тренував
донецький «Шахтар», то приїздив
до Тернополя на перший матч
1/8 фіналу кубка України між ФК
«Тернопіль» та «Шахтарем». Той
поєдинок, який відбувся 23 вересня 2015 року, завершився впевненою перемогою «гірників» – 5:0.
Друга півфінальна гра кубка
України, у якій зустрінуться ФК
«Олександрія» та «Зоря» (Луганськ), буде зіграна в Олександрії на КСК «Ніка». Початок о
18:30.
Тим часом, на Тернoпільськoму міськoму стадіoні ім. Рoмана
Шухевича рoзпoчали підгoтoвку
дo прoведення фінальних матчів Кубка України з футбoлу
сезoну-2020/2021.Пoпередньo
запланoванo, щo фінал прoйде у
Тернoпoлі 12 травня 2021 рoку,
пoвідoмляє прес-служба міськoї
ради. Як рoзпoвідають в управлінні рoзвитку спoрту та фізичнoї
культури, дo цьoгo часу на стадіoні запланoванo такoж oблаштувати зoну рoзминки та місця для
представників медіа - відпoвіднo
дo карантинних oбмежень.

nday.te.ua

Наш День
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ФУТБОЛ

С

тартував чемпіонат України
серед учасників АТО. У дивізіоні
"Захід" на стадіоні села Дичків
ФК "Тернопіль АТО" приймав атовців
Львівщини – команду "Українці разом".

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі. На
щастя, львів‘яни свої шанси використати не змогли, бо впевнено діяв голкіпер тернополян Володимир Раточка. А от ФК "Тернопіль АТО" вдало
реалізував нагоди вийти вперед. На 13-й хвилині
Віталій Колцуняк відкрив рахунок у матчі (1:0), а
на 36-й – Михайло Габуда подвоїв перевагу тернополян (2:0).
У другому таймі на 56-й хвилині центральний
захисник тернополян Владислав Шевчук вдало
замкнув подачу з кутового (3:0). На 80-й хвилині
гості скористалися помилкою захисту тернополян
і скоротили рахунок (3:1).
В інших матчах туру луцька "Волинь АТО" перемогла на виїзді Хмельницьких прикордонників
– 2:0, в Івано-Франківську дві місцеві команди розписали між собою мирову (0:0), а у Новоград-Волинському місцевий "Звягель" мінімально переміг
команду з Рівненщини – "Гоща АТО" (1:0). Наступний матч тернополяни проведуть у рамках кубка.
17 квітня вони зіграють в Івано-Франківську.
*****
У Тернополі завершився чемпіонат області
серед ветеранів з міні-футболу у віковій категорії 60 років і старші. Переможцем змагань стала
команда з Тернополя – «Євроінтер’єр».
Тернопільські ветерани святкували перемоги у всіх трьох матчах. Спершу перемогли збірну
Підгайців та Козови (3:1), згодом легко обіграли
ветеранів з Ланівців (9:0) і, насамкінець, були
сильнішими за підволочиський «Збруч» (5:3).
*****
Відбулося урочисте нагородження кращих
команд та гравців за підсумками Тернопільської
футзальної ліги сезону-2020/21.
Вища ліга:
❶ «Алюр» (Тернопіль)
❷ «Айва-Тірас» (Іванків)
❸ «Говерла» (Дубівці)
Кращі:
– воротар – Ярослав Гаращук («Айва-Тірас»)
– бомбардир – Євген Гурін («Алюр», 29 м’ячів)
– гравець – Микола Гнатишин («Говерла»)

«Динамо» прямує до чемпіонського титулу

10 і 11 квітня були зігра- перемоги і зберегли свої по- "Ворскла" - "Львів" - 2:1
ні матчі 21-го туру Україн- зиції.
"Зоря" - "Інгулець" - 2:0
ської Прем'єр-Ліги.
Результати матчів:
"Рух" - "Минай" - 2:0
На вершині таблиці нічо- "Маріуполь" - "Шахтар" - 0:3
"Олімпік" - "Колос" - 1:2
го не змінилося - "Динамо", "Динамо" - "Дніпро-1" - 2:0
Українська
Прем’єр-Ліга
"Шахтар" і "Зоря" здобули "Десна" - "Олександрія" - 4:1 визначила найяскравішого

Спортарена

У

*****
країнець Дмитро Чумак у Москві став чемпіоном Європи із
важкої атлетики у категорії до
109 кг. Він показав найкращий результат у поштовху та четвертий у ривку.
Суми у 407 кг вистачило для здобуття
золотої медалі у двоборстві. Дмитро
Чумак втретє став чемпіоном Європи.
У 2017 році він переміг у категорії до
94 кг, а на ЧЄ-2019 - у вазі до 102 кг.
Ця золота нагорода четвертою для
збірної України. Раніше у Москві перемогли Каміла Конотоп (до 55 кг), Ірина Деха
(до 76 кг) та Аліна Марущак (до 81 кг).
Відтак, наша команда стала найкращою та виграла офіційний і неофіційний медальні заліки.
Отож, на чемпіонаті Європи у Москві було розіграно 20 комплектів нагород (20 вагових категорій).
Медальний залік Євро-2021 з
важкої атлетики має такий вигляд:
❶ Україна – 6 (4 "золота", 1 "срібло",
1 "бронза")
❷ Болгарія – 7 (3 "золота", 3 "срібла",
1 "бронза")

❸ Вірменія – 6 (2 "золота", 2 "срібла",
4 "бронзи")
❹Грузія – 4 (2 "золота", 2 "срібла")
❺Румунія – 5 (2 "золота", 1 "срібло", 2
"бронзи").
*****
ільшість мешканців Японії
проголосували за те, що літні
Олімпійські ігри в Токіо мають скасувати або перенести. 39,2%
опитаних висловили думку, що Олімпіаду в Токіо потрібно скасувати, 32,8%
виступили за перенесення. Лише
24,5% вважають, що Ігри треба провести за поточним розкладом.
Літні Олімпійські ігри в Токіо мають пройти з 23 липня по 8 серпня
2021 року. Вони мали відбутися 2020
року, але їх відтермінували на рік через пандемію коронавірусу.
*****
країнським любителям футболу не треба буде проходити карантинні заходи для того, аби
потрапити на матчі національної команди на чемпіонаті Європи з футболу.
Про це повідомляє Українська асоціація

Б

У

Спорт

Перша ліга:
❶ «Агрон-Агропродсервіс-Ветерн-40+» (Тернопіль)
❷ «Добра піца» (Тернопіль)
❸ ФК «Озерна-1»
Кращі:
– воротар – Едуард Матяш (ФК «Озерна-1»)
– бомбардир – Віктор Ковалик («Добра піца», 39
м’ячів)
– гравець – Богдан Іванців («Агрон- Агропродсервіс-Ветеран-40+»)
Друга ліга:
❶ «Три валети» (Кременець)
❷ Тернопільська міська рада
❸ «Метрікс» (Тернопіль)
Кращі:
– воротар – Віктор Кібляр (Тернопільська міська
рада)
– бомбардир – Ярослав Єфремов («Три валети»,
33 м'ячі)
– гравець – Володимир Пунька («Метрікс»)

Третя ліга:
❶ ФК «Таурів»
❷ «Дніпро» (Печірна)
❸ «Самець» (Підволочиськ)
Кращі:
– воротар – Анатолій Тимчій (ФК «Таурів»)
– бомбардир – Дмитро Стриєшин (ФК «Курівці»,
31 м'яч)
– гравець – Роман Скакун («Дніпро» Печірна)
Окремо Асоціація футболу Тернопільщини
відзначила призом «За феєр-плей» гравця команди «Кастар-Україна» (Тернопіль) Володимира Раточка.

футболіста з усіх, які взяли
участь у матчах 21-го туру.
За підсумком голосування
перемогу здобув півзахисник
«Десни» Андрій Тотовицький.

футболу. Проте, зазначається, вболівальники будуть зобов’язані дотримуватися
всіх обмежень і вимог при перетині кордонів, що діятимуть на момент поїздки.
У дев’яти країнах-господарях Євро-2020
не передбачається якихось преференцій
для володарів квитків.
Лише три країни планують послабити обмеження й вимоги при перетині кордонів: Росія (Санкт-Петербург),
Азербайджан (Баку) та Угорщина (Будапешт). У цих країнах володарі квитків можуть отримати дозвіл на в’їзд та
звільнення від карантину в межах спеціальних процедур.
Для українців важлива інформація,
що вболівальникам, які приїдуть на
матчі до Бухареста, буде дозволено не
відбувати карантин, якщо вони нададуть нещодавно зроблений негативний
тест на COVID-19 і перебуватимуть у
країні не більше трьох днів.
Нагадаємо, що саме в Бухаресті збірна України проведе два поєдинки групового раунду Євро-2020, проти Північної
Македонії (17 червня) та Австрії (21
червня).

Дві поразки «Ниви»:
одна з них – технічна

Я

к ми вже повідомляли, матч
20 туру Першої ліги між
тернопільською командою та
клубом «Гірник-Спорт» з Горішніх
Плавнів не відбувся через проблеми
з місцем гри.
9 квітня пройшло засідання Контрольно-дисциплінарного комітету Української
асоціації футболу, на якому розглянули цей
інцидент. За підсумками наради тернопільській «Ниві» зараховано технічну поразку,
оскільки, на думку членів КДК, керівництво
ФК «Нива» завчасно не потурбувалося про
місце проведення поєдинку.
А вже 10 квітня футбольний клуб "Нива"
у 21 турі чемпіонату Першої ліги у виїзному
матчі мінімально поступився київській "Оболоні" з рахунком 2:1.
Набравши 18 очок, «Нива» посідає» 13 місце у турнірній таблиці.

Цілющі
краплини
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народної медицини

Гастрит: народні
методи лікування
Якщо у вас часто болить шлунок, ви страждаєте на гастрит чи
інші шлункові хвороби, найперше
- потрібно звернутися до гастроентеролога. А щоб лікування було
ефективним та дієвішим, ми підготували добірку чудових народних
методів, які полегшать симптоми
та пришвидшать одужання.

Відвар з насіння льону

Льон здавна використовують для лікування гастриту. Всередині ці зернята маслянисті, тому відвар з них виходить тягучим і густим. Саме він позитивно впливає на стінки шлунка,
зменшує запалення та полегшує біль. Їсти такі зернята сирими
не можна, адже це може мати зворотний ефект. Гострі кінчики
насіння подразнюють шлунок.

Сік із капусти

Якщо у вас понижена кислотність, то сік із капусти - чудовий
метод побороти наслідки цієї недуги. Для людей із частими болями у шлунку він може стати справжнім порятунком.

Молоко і мед

Змішайте мед із теплим молоком, і ви отримаєте чудовий
засіб для полегшення симптомів гастриту. Після такого напою
біль у шлунку спадає.

Обліпиха

Олія, яка міститься у плодах обліпихи, гарно обволікає шлунок та допомагає при гастриті. Також ці помаранчеві ягоди містять в собі каротиноїди, які мають протизапальний ефект та
добре загоюють рани.

Виключити з свого раціону все, що
містить оцет і не вживати каву

Якщо ви лікуєте гастрит, потрібно пам'ятати, що деякі продукти протипоказані за цієї хвороби. Наприклад, оцет подразнює шлунок, від чого можуть з'явитися гострі болі. А ще - лікарі
радять обмежити вживання кави.
Пам’ятайте, що ці методи не лікують гастрит, а лише полегшують його симптоми та пришвидшують медикаментозне лікування, яке вам призначив лікар.
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Наш День
Як знизити рівень холестерину
в крові: 7 способів

Нормальний рівень холестерину важливий для
стабільної роботи організму і гарного самопочуття.

Х

олестерин необхідний для
роботи мозку, оскільки
постачає його необхідними
антиоксидантами. У достатній
кількості він допомагає організму
засвоювати жири. Приблизно 80% цієї
речовини утворюється в печінці, ще
20% надходить з їжею. Підвищений
холестерин в крові небезпечний
тим, що сприяє утворенню
атеросклеротичних бляшок на стінках
судин, які можуть призвести до
інфарктів та інсультів.
Ми підібрали 7 простих варіантів, як можна
знизити рівень холестерину в крові.

❶ Рух

У бігунів рівень «поганого» холестерину нижчий, а рівень «хорошого» - вищий за середньостатистичний. Для зниження холестерину рекомендують 3-4 рази на тиждень давати організму
динамічні навантаження. Вони можуть тривати
лише пів години. Наприклад, це може бути їзда на
велосипеді, ходьба, теніс або ж волейбол.

❷ Риб'ячий жир

Він корисний за підвищеного рівня холестерину. Кислота омега-3 відповідає за регуляцію
рівня ліпідів і коригує співвідношення ліпопротеїдів високої та низької щільності.

Однак необхідно пам'ятати правила температурної обробки риби: в процесі смаження більшість жирних кислот руйнується, тому варто
використовувати відварену, тушковану, запечену
або приготовану на парі рибу.

❸ Часник

Часник допомагає знизити холестерин. Якщо
щодня ви будете додавати у раціон 2-3 зубчики часнику, то відчуєте позитивний ефект. Його
треба вживати свіжим, без термічної обробки.
Додавайте його подрібненим у салати та соуси.
Але часник краще не вживати людям, які мають
захворювання шлунка та кишківника.

❹ Бобові

Всі бобові містять пектин - клітковину, яка
розчиняється у воді. Також цей елемент виводить
холестерин із організму. Тому їжте сочевицю, горох, квасолю та інші бобові.

❺ Авокадо

Авокадо допомагає у боротьбі з холестерином.
Якщо щодня з'їдати хоча б половину плода, то за
місяць холестерин зменшиться на 8%. Також за
цей час підвищиться рівень хорошого холестерину на 15% і впаде рівень тригліцеридів.

❻ Знежирене молоко

Аура Кілара, докторка філософії, доцентка дієтики в Університеті штату Пенсильванія, радить
більше пити знежиреного молока. В одному з експериментів добровольці додали до своєї щоденної дієти 1 л знежиреного молока. Наприкінці 12го тижня ті, у кого був підвищений холестерин,
знизили його приблизно на 8%. За словами вченої, компоненти нежирного молока перешкоджають утворенню холестерину в печінці.

❼ Лікування

Деякі захворювання на кшталт цукрового діабету, гіпотіреозу, захворювань нирок або цирозу
печінки можуть викликати підвищення рівня холестерину. У такому разі для того, щоб понизити
рівень холестерину, потрібно вилікувати основне
захворювання.
Перед тим, як випробовувати якийсь із методів, зверніться до спеціаліста.

Для зміцнення імунітету – соснові шишки

У пригорщі зелених шишок сосни вітамінів та мікроелементів більше, ніж у кілограмі імбиру та лимонів разом узятих

А

фітонциди просто
зашкалюють – саме те, що
потрібно для укріплення
імунітету. Рецепти є різними
для кожного, адже декому такі
ліки протипоказані. Однак,
якщо вживати помірно і при
конкретних симптомах – то
кращого народного засобу годі й
шукати.
На весняного Миколу наші предки
йшли до лісу збирати зелені шишки. Молоденькі зелені шишки містять у собі
практично всі групи вітамінів, а ще кальцій, магній, калій, фосфор, ефірні олії й
ліпіди, олеїнову кислоту. За умови розумного застосування вони приносять організму величезну користь.
З шишок роблять відвари, виготовляють різноманітні настоянки та, навіть,
варять варення. Вони підвищують імунітет, покращують кровообіг, зміцнюють судини та рятують від інсульту та інфаркту,
нормалізують артеріальний тиск, прискорюють обмін речовин. До того ж всім

відомі й фітонцидні властивості сосни.
Проти астми, бронхітів та пневмоній це –
якраз те, що треба.
Ми наведемо тут лише кілька нескладних і безпечних рецептів. Ідеальні шишки
для ліків повинні бути м’якими, але не
зів’ялими. Вони повинні легко різатися
ножем, але не кришитися, мати від одного
до чотирьох сантиметрів у довжину. Щодо
того, чи варто їх промивати водою перед
використанням, – однозначної відповіді немає. З одного боку, вважається, що
вживати немитий продукт небезпечно. А
з іншого – існує думка, що після миття з
плодів зникає чи не половина їх корисних
властивостей. Єдине, що можемо точно
сказати, – не збирайте шишки біля автотрас.
Настоянка
Лікувальні властивості настою соснових шишок на горілці добре відомі. Його
зазвичай застосовують у разі бронхіту, захворювань на грип та застуду, для
очищення судин та покращення пам’яті.

Також настій є незамінним при захворюваннях шлунка. Щоб приготувати цілющу
рідину, необхідно дрібно нарізати зелені
пагони, а далі в скляному посуді залити їх
чистою горілкою в пропорції один до десяти. Суміш настоюють, періодично збовтуючи, три тижні в темному прохолодному місці. Приймають зілля два-три рази на
день по одній столовій ложці до їди.

Сосновий «мед»
Кілограм молоденьких зелених шишок перекрутити у м’ясорубці. Далі знадобиться півкілограма рідкого квіткового
чи гречаного меду. Суміш у зручній скляній тарі залити медом та настоювати в
темному місці упродовж трьох місяців.
Є й інший рецепт: промиті шишки ріжуть, заливають медом у співвідношенні:
один до одного. Цей мед можна вживати
вже через 2 тижні, а зберігати його краще у холодильнику чи погребі. Вживають
його як при застуді, так і для зміцнення
імунітету. Так, у випадку застуди приймаємо «сосновий мед» по три-чотири столо-

ві ложки на день, дітям – 3-4 чайні ложки
аж до повного одужання. З цим «медом»
узимку можна проводити будь-які маніпуляції – аж до додавання його в горілку.
Готують і за таким рецептом: один
кілограм зелених шишок, один кілограм
цукру, 0,5 л води, сік одного лимона чи
айви. Шишки треба промити від хвої, залити водою і залишити для настоювання.
Туди ж додають цукор, варять 10 хвилин і
залишають на 8 годин. Так треба зробити
ще двічі. Перед тим, як закінчити варити,
в «мед» додають сік лимона чи айви.
Соснові «цукати»
Кожну шишку розрізаємо на чотири
частини, закладаємо в трилітрову банку і
засипаємо цукром. Далі виносимо в підвал
і взимку при кашлі, застуді додаємо столову ложку до чаю.
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Понеділок
UA:Перший
06.30 М/ф «Бегемот та сонце».
06.40 М/ф «Братик Кролик та братик
Лис».
06.50 М/ф «Будиночок для равлика».
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 Х/ф «Апостол Павло: Диво на
шляху в Дамаск», 1 с.
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 Галапагос: Королiвство гiгантських
акул.
20.20 Д/с «Боротьба за виживання».
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
00.40 Д/с «Свiт дикої природи».
01.10 Т/с «Вiра».
04.10, 05.20 Погода.
04.15 Д/ф «Висота 307,5».

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, 05.30 «Життя вiдомих
людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження наослiп».
15.50 «Мисливцi за нерухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати».
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН».
20.45, 21.45 Т/с «Свати».
22.50 Т/с «Кухня».
00.50 «Голос країни 11».

Iíòåð

03.10 Х/ф «Ласкаво просимо, або Стороннiм вхiд заборонено».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.15 «Ранок з Iнтером».
10.10, 18.00, 19.00 «Стосується кожного».
12.25 Х/ф «Замiж на 2 днi».
14.30 Х/ф «Сiмейне пограбування».
16.10 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.50 Т/с «Любов згiдно iз законом».
01.30 Т/с «За справу береться Шекспiр 3».
02.15 Т/с «Гречанка».

ICTV

04.55 Скарб нацiї.
05.05 Еврика!
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15, 02.10 Громадянська оборона.

06.00 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.10, 19.20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.05 Т/с «Смертельна зброя».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15 Секретний фронт.
14.00, 16.15 Х/ф «Експат».
16.25 Х/ф «Люди Iкс: Темний Фенiкс».
18.45, 21.15 Факти. Вечiр.
20.05, 21.35 Т/с «Пес 6».
22.55 Свобода слова.
00.15 Х/ф «Iнтереси держави».
02.50 Я зняв!

ÑÒÁ

05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.50 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя».
06.50 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 «Детектор брехнi».
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки».
23.00 Т/с «Пограбування по-жiночому».
00.50 Т/с «Абонент тимчасово недоступний».

Íîâèé êàíàë

06.00, 07.30 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.35 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
10.30 Х/ф «Хвиля».
12.50 Х/ф «Землетрус».
14.50 Х/ф «Пiк Данте».
17.00 Х/ф «Смерч».
19.00 Вiд пацанки до панянки.
21.00 Х/ф «Скайлайн».
23.00 Х/ф «Битва за Землю».
01.00 Х/ф «Вiйна драконiв».
02.50 Служба розшуку дiтей.
02.55 Зона ночi.

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 «Бойовий вiдлiк».
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 «Авiакатастрофи:
причини i наслiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10 Д/с «Злочини в тилу вiйни».
17.10 Д/с «Друга свiтова вiйна: свiдчення вiйни».

20 квітня

Вівторок
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 02.40, 03.15 Енеїда.
06.30 М/ф «Ватажок».
06.40 М/ф «Було лiто».
06.50 М/ф «Горщик-смiхотун».
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 «Апостол Павло: Диво на
шляху в Дамаск», 2 с.
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 «Боротьба за виживання».
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. Аспект.
22.00 Д/с «Робота в дикiй природi».
23.00 #ВУкраїнi.
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 «Хто створив Змiєвi вали?»

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, 03.20, 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».
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН».
20.45, 21.50 Т/с «Свати».
22.50, 23.50 Т/с «Кухня».
00.50 Х/ф «Ганнiбал».

Iíòåð

03.40, 18.00, 19.00 «Стосується кожного».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Лапусик».
14.00, 14.55, 15.45 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.50 Т/с «Любов згiдно iз законом».
01.20 Т/с «За справу береться Шекспiр 3».
02.10 Т/с «Гречанка».

ICTV

04.10 Скарб нацiї.

04.20 Еврика!
04.25 Факти.
04.45 Т/с «Таємнi дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 Т/с «Смертельна зброя».
12.00, 13.15 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.50, 22.45 Т/с «Розтин покаже».
16.15 Х/ф «Росомаха».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Громадянська оборона.
21.25 Т/с «Пес 6».
01.30 Х/ф «Розплата».
02.50 Я зняв!

ÑÒÁ

05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.45 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя».
06.45 Т/с «Комiсар Рекс».
10.30 «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 Т/с «Пограбування по-жiночому».
00.55 Т/с «Абонент тимчасово недоступний».

Íîâèé êàíàë

06.00, 07.30 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.35 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
11.20 Х/ф «Перший контакт».
13.00 Екси.
15.20 Хто зверху? (12+).
19.00 Де логiка? (12+).
20.00 Improv Live Show.
21.00 Х/ф «Скайлайн 2».
23.10 Х/ф «Повстання».
01.00 Т/с «Шлях чарiвника».
02.40 Зона ночi.

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 «Бойовий вiдлiк».
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 «Авiакатастрофи:
причини i наслiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10 Д/с «Злочини в тилу вiйни».

Наш День
18.10, 00.10 Д/с «Найбiльшi танковi
битви».
19.30, 01.15 «Кондратюк у понедiлок».
20.30 Вечiр з Янiною Соколовою.
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, 03.05
Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
09.50 Мисливцi за чудесами.
10.45 Мiсiя: краса.
11.45, 03.55 Реальна мiстика.
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 4».
17.10 Т/с «Виклик 2».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Чужi грiхи», 1 i 2 с.
23.10 Т/с «Скляна кiмната», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Скляна кiмната».
04.40 Т/с «Жiночий лiкар 3».

Ê1

08.00 М/с «Юху i його друзi».
08.30 «Орел i решка. Шопiнг».
09.25 «Орел i решка. Божевiльнi вихiднi».
10.15, 00.35 М/ф «Комашки. Пригода в
Долинi Мурашок».
11.50 М/ф «Дозор джунглiв».
13.35 «Орел i решка. Морський сезон».
15.30 «Орел i решка. Iвлєєва vs. Бєдняков».
19.10 «Орел i решка. Чудеса свiту 2».
23.00 М/ф «Ронал-Варвар».
02.10 Т/с «Три сестри».
03.00 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

04.45, 05.00 «Top Shop».
05.15 Х/ф «Прощавайте, фараони!»
06.40, 16.50, 03.00 «Випадковий свiдок».
07.20 Х/ф «Фронт за лiнiєю фронту».
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.30, 16.30, 19.00, 02.25 «Свiдок».
12.50 «Таємницi свiту».
14.40 Х/ф «Суперпограбування в
Мiланi».
18.20 «Свiдок. Агенти».
22.50 Х/ф «Слiди апостолiв».
01.00 «Втеча. Реальнi iсторiї».
03.30 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 10.15, 18.15, 20.15 Одного разу
пiд Полтавою.
08.45, 00.45 Одного разу в Одесi.
09.15 Танька i Володька.
09.45, 10.45, 23.45 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець».
12.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
15.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.15 Богиня шопiнгу.
21.15 Х/ф «Ван Гелсiнг».
17.10 Д/с «Свiт Гiтлера».
18.10, 00.10 Д/с «Найбiльшi танковi
битви».
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, 03.50
Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
09.50 Мисливцi за чудесами.
10.45 Мiсiя: краса.
11.45 Реальна мiстика.
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 4».
17.10 Т/с «Виклик 2».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Чужi грiхи», 3 i 4 с.
23.10 Т/с «Чужi дiти», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Чужi дiти».
04.40 Т/с «Жiночий лiкар 3».

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху i його друзi».
08.25 «Юшок ти show».
09.10 «Орел i решка. Божевiльнi
вихiднi».
10.00 Х/ф «Красень».
12.10 Х/ф «Красень 2».
14.30 «Орел i решка. Морський сезон».
15.30 «Орел i решка. Iвлєєва vs. Бєдняков».
19.10 «Орел i решка. Чудеса свiту 2».
23.00 Т/с «Грань».
02.10 Т/с «Доктор Хто».
03.00 «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, 02.10 «Свiдок».
09.00 Х/ф «Законний шлюб».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.40 «Легенди карного розшуку».
17.50 «Будьте здоровi».
18.30 «Акцент».
22.55 Х/ф «Товариш генерал».
00.40 «Склад злочину».
03.15 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя».
05.00 «Top Shop».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 10.15, 18.15, 20.15 Одного разу
пiд Полтавою.
08.45, 00.15 Одного разу в Одесi.
09.15 Танька i Володька.
09.45, 10.45, 23.15 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець».
12.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
15.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.15 Богиня шопiнгу.
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01.15 Казки У Кiно.
02.00 Рятiвники.
03.00 Щоденники Темного.
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.
09.00 Правда життя.
10.30, 01.30 Речовий доказ.
11.40 Скептик.
12.40 Мiстична Україна.
13.35 Левиний рик.
14.05, 18.50 Ремесла за призначенням.
15.05, 19.50 Фантастичнi iсторiї.
16.05 Крiзь простiр i час з Морганом
Фрiменом.
17.00, 20.50 Вiн i вона. Бiй за життя.
17.55 Таємницi акул.
21.45 НАСА: нез`ясоване.
22.35 Невiдома Африка.
23.30 Друга свiтова вiйна: свiдчення
вiйни.
00.35 Апокалiпсис: Нескiнченна вiйна.
02.35 Страх у твоєму домi.
03.20 Великi українцi.
04.15 Єврорабинi.
05.05 Професiя - альфонс.

Enter-фільм

05.50 Х/ф «Матрос Чижик».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
09.30, 01.55 «Спецiя».
10.15, 02.45 «Зорянi долi».
11.00 «Моя правда».
11.50 Х/ф «Синьйор Робiнзон».
13.50, 22.35 Т/с «Розслiдування Френкi
Дрейк».
14.35, 20.55 Т/с «Таємниця Аврори
Тiгарден».
16.05 Т/с «Вiчний поклик».
19.00, 00.15 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
03.15 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.15 Кiнотрейлери.
21.15
00.45
01.15
02.30
03.15
05.50

Х/ф «Фантастична четвiрка».
Казки У Кiно.
Рятiвники.
Щоденники Темного.
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 «Вiйна за незалежнiсть».

Програма ТБ
Êàíàë «2+2»
06.00, 18.50, 02.30 «ДжеДАI».
06.35 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 3».
10.20 Х/ф «Шанхайський полудень».
12.25 Х/ф «Смокiнг».
14.20 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.00 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за викликом».
20.25 Т/с «Опер за викликом 5».
22.30 «Грошi».
23.45 «Дубинiзми».
00.10 Х/ф «У тилу ворога: Колумбiя».
03.00 Т/с «Вуличний боєць».
03.45 «Вiдеобiмба 2».
04.10 «Бандерлоги».
04.55 «Зловмисники».

НЛО-ТБ

07.15 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-рятiвнички».
08.00 М/ф «Качинi iсторiї».
09.10, 23.10 Мамареготала.
13.10 Т/с «Дефективи».
14.50 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання
на вбивць».
02.40 Оттак мастак!

ªâðîñïîðò

00.00, 04.00, 08.00, 11.00, 12.00, 15.00,
16.30, 19.30, 20.45 Снукер. ЧC.
Шеффiлд. Раунд 1.
01.00 Мотоперегони. FIM EWC. «24 години Ле-Мана».
02.30 Велоспорт. «Тур Туреччини».
Етап 8.
06.00 Велоспорт. Amstel Gold. Жiнки.
06.45 Велоспорт. Amstel Gold. Чоловiки.
09.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Big
in Japan.
10.30 Олiмпiйськi iгри. Карл Льюїс vs.
Усейн Болт.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00 Iнгулець - Рух. Чемпiонат України.
07.45, 17.50 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Динамо (К) - Ман Сiтi. 1/8 фiналу
(2010/11). Лiга Європи УЄФА.
10.00 «Великий футбол».
11.45 Топ-матч.
12.00 Марiуполь - Олiмпiк. Чемпiонат
України.
13.50 Барселона - Арсенал. 1/4 фiналу
(2009/10). Лiга чемпiонiв УЄФА.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Колос - Днiпро-1. Чемпiонат
України.
18.20 Севiлья - Бетiс. 1/8 фiналу. Лiга
Європи УЄФА.
20.10 Журнал. УЄФА Євро-2020.
20.40 Аталанта - Ювентус. Чемпiонат
Iталiї.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
23.45 Ворскла - Зоря. Чемпiонат України.
01.30 «Визначальнi моменти». 3 епiзод.
02.25 МЮ - Боруссiя (Д). 1/2 фiналу
(1996/97). Лiга чемпiонiв УЄФА.
04.10 Торiно - Рома. Чемпiонат Iталiї.
05.55 Програма передач.

Êàíàë «2+2»
06.00, 18.50, 02.25 «ДжеДАI».
06.30 Т/с «Рекс 2».
08.15 Х/ф «У тилу ворога».
10.15 Х/ф «У тилу ворога: Вiсь зла».
12.10 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.55 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за викликом».
20.20 Т/с «Опер за викликом 5».
22.30, 00.05 Т/с «Кiстки 12».
02.55 Т/с «Вуличний боєць».
03.40 «Вiдеобiмба 2».
04.10 «Бандерлоги».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин.
07.15 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-рятiвнички».
08.00 М/ф «Качинi iсторiї».
09.10, 23.10 Мамареготала.
13.00 Т/с «Дефективи».
14.30 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання
на вбивць».
02.40 Оттак мастак!

МЕГА

ªâðîñïîðò

06.00, 12.50 Мiстична Україна.
07.00 Бандитський Київ.
08.55 Правда життя.
10.40, 01.30 Речовий доказ.
11.50 Скептик.
13.45 Левиний рик.
14.15, 18.55 Ремесла за призначенням.
15.15, 19.55 Фантастичнi iсторiї.
16.10, 21.45 Крiзь простiр i час з Морганом Фрiменом.
17.05, 20.50 Вiн i вона. Бiй за життя.
18.00 Таємницi акул.
22.35 Дика Iндонезiя.
23.30 Друга свiтова вiйна: свiдчення
вiйни.
00.30 Апокалiпсис: Нескiнченна вiйна.
02.35 Страх у твоєму домi.
03.15 Брама часу.

00.00, 04.00, 08.00, 11.30, 12.00, 15.00,
16.30, 19.30, 20.45 Снукер. ЧC.
Шеффiлд. Раунд 1.
01.00, 06.00, 09.30 Велоспорт. «Тур
Альп». Етап 1.
02.30 Велоспорт. FIM EWC. «24 години
Ле-Мана».
07.00 Велоспорт. «Флеш Брабансонн».
Чоловiки.
11.00 Трiатлон. SLT Arena Games.
Роттердам.

Enter-фільм

05.45 Х/ф «Кам`яний хрест».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
08.00 «Невiдома версiя».
09.45, 01.40 «Спецiя».
10.35, 02.40 «Зорянi долi».
11.25 «Моя правда».
12.15 Х/ф «Запорожець за Дунаєм».
14.05, 22.25 Т/с «Розслiдування Френкi
Дрейк».
14.50, 20.50 Т/с «Таємниця Аврори
Тiгарден».
16.20 Т/с «Вiчний поклик».
19.00, 00.00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Мiнай - Десна. Чемпiонат України.
08.10 Аустрiя - Металiст (2011/12). Лiга
Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Шахтар - Динамо. Чемпiонат
України.
12.10 «Великий футбол».
13.50 Галатасарай - Реал. 1/4 фiналу
(2012/13). Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.00 Наполi - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
17.45 Чемпiонат Iталiї. Передмова до
туру.
18.15 Бетiс - Севiлья. 1/8 фiналу
(2013/14). Лiга Європи УЄФА.
20.45 Iнгулець - Рух. Чемпiонат України.
22.50 «Визначальнi моменти». 3 епiзод.
23.45 Аталанта - Ювентус. Чемпiонат
Iталiї.
01.30 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
02.25 Баварiя - Реал. 1/2 фiналу
(2000/01). Лiга чемпiонiв УЄФА.
04.10 Марiуполь - Олiмпiк. Чемпiонат
України.
05.55 Програма передач.

Програма ТБ
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Середа
UA:Перший
06.05, 02.40, 03.15 Енеїда.
06.30 М/ф «Грицьковi книжки».
06.40 М/ф «Двоє справедливих курчат».
06.50 М/ф «Вiйна яблук та гусенi».
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 «Iосиф Прекрасний. Намiсник фараона», 1 с.
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 #ВУкраїнi.
18.55, 22.00 Д/с «Робота в дикiй
природi».
19.55 Д/с «Боротьба за виживання».
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. Аспект.
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».
04.05 Д/ф «Клiтка для двох».

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, 04.15 «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».
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН».
20.45, 21.45 Т/с «Свати».
22.45, 23.45 Т/с «Кухня».
00.45 Х/ф «Щось».
02.50 Х/ф «Виття: Переродження».

Iíòåð

03.40, 18.00, 19.00 «Стосується кожного».
05.00 «Телемагазин».
05.30, 22.05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Синок».
14.10, 15.05, 15.50 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.50 Т/с «Любов згiдно iз законом».
01.25 Т/с «За справу береться Шекспiр 3».
02.15 Т/с «Гречанка».

ICTV

04.05 Скарб нацiї.

Наш День

04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Факти.
04.45 Т/с «Таємнi дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 Т/с «Смертельна зброя».
11.55, 13.15 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45, 22.45 Т/с «Розтин покаже».
15.05, 16.15 Х/ф «Трансформери 5:
Останнiй лицар».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с «Пес 6».
01.30 Х/ф «Ешер».
03.10 Я зняв!

ÑÒÁ

05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.50 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя».
06.50 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 «Один за всiх».
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки».
23.00 Т/с «Торгашi».
00.50 Т/с «Абонент тимчасово недоступний».

Íîâèé êàíàë

06.00, 07.30 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.35 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
10.30 Х/ф «Еверест».
13.00 Екси.
15.20 Хто зверху? (12+).
19.00, 20.00 Вар`яти.
21.00 Х/ф «Морськi паразити».
23.00 Х/ф «Вiрус».
00.40 Т/с «Шлях чарiвника».
02.20 Служба розшуку дiтей.
02.25 Зона ночi.

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 «Бойовий вiдлiк».
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 «Авiакатастрофи:
причини i наслiдки».

22 квітня

Четвер
UA:Перший

ICTV

06.00 Гiмн України.
06.05, 02.40, 03.15 Енеїда.
06.30 М/ф «Лис i дрiзд».
06.40 М/ф «Найголовнiший горобець».
06.50 М/ф «Чарiвнi окуляри».
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 «Iосиф Прекрасний. Намiсник фараона», 2 с.
11.05 Солодка дача.
11.30 Телепродаж.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.35, 00.10, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Т/с «Гордiсть».
17.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
18.55, 22.00 Д/с «Робота в дикiй
природi».
19.55 Д/с «Боротьба за виживання».
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. Аспект.
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.25, 02.35, 03.10 Погода.
00.30 Д/с «Свiт дикої природи».
01.00 Т/с «Вiра».
04.10 Д/ф «Веронськi скарби».

04.10 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Факти.
04.45 Т/с «Таємнi дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 Т/с «Смертельна зброя».
11.55, 13.15 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.40, 22.45 Т/с «Розтин покаже».
15.35, 16.15 Х/ф «Острiв».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Анти-зомбi.
21.25 Т/с «Пес 6».
01.30 Х/ф «Вуличний боєць».
03.00 Я зняв!

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, 05.30 «Життя вiдомих
людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження наослiп».
15.50 «Мисливцi за нерухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати».
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН».
20.40 «Чистоnews».
20.45 Т/с «Свати».
21.45 «Право на владу».
00.45 Х/ф «Людина-вовк».
02.45 Х/ф «Виття: Переродження».

Iíòåð

03.40, 18.00, 19.00 «Стосується кожного».
05.00 «Телемагазин».
05.30, 22.05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Патрiк».
14.10, 15.10, 15.50 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.50 Т/с «Любов згiдно iз законом».
01.25 Т/с «За справу береться Шекспiр 3».
02.15 Т/с «Гречанка».

ÑÒÁ

05.20 Т/с «Коли ми вдома».
05.40 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя».
06.40 Т/с «Комiсар Рекс».
10.25 «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 Т/с «Торгашi».
00.50 Т/с «Абонент тимчасово недоступний».

Íîâèé êàíàë

06.00, 07.30 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.35 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
11.30 Х/ф «Повстання».
13.10 Екси.
15.20, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Близькi контакти».
23.30 Х/ф «Перший контакт».
01.10 Вар`яти.
02.40 Служба розшуку дiтей.
02.45 Зона ночi.

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 «Бойовий вiдлiк».
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 «Авiакатастрофи:
причини i наслiдки».
15.30 Час «Ч».

15.30 Час «Ч».
16.10 Д/с «Злочини в тилу вiйни».
17.10 Д/с «Свiт Гiтлера».
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!

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
09.50 Мисливцi за чудесами.
10.45 Мiсiя: краса.
11.45, 03.45 Реальна мiстика.
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 4».
17.10 Т/с «Виклик 2».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Чужi грiхи», 5 i 6 с.
23.10 Т/с «Не говори менi про любов»,
1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Не говори менi про любов».
03.15 Контролер.
04.40 Т/с «Жiночий лiкар 3».

Ê1

08.00 М/с «Юху i його друзi».
08.25 «Юшок ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00 Х/ф «Красень 2».
12.10 Х/ф «Спокусник».
14.30 «Орел i решка. Морський сезон».
15.30 «Орел i решка. Iвлєєва vs. Бєдняков».
19.10 «Орел i решка. Чудеса свiту 2».
23.00 Т/с «Грань».
02.10 Т/с «Доктор Хто».
03.00 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

06.00, 10.45, 19.30 Т/с «Коломбо».
07.45, 16.50, 03.00 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.25 «Свiдок».
09.00 Х/ф «Товариш генерал».
12.50 «Таємницi кримiнального свiту».
14.35 «Легенди карного розшуку».
17.50 «Вартiсть життя».
18.30 «Акцент».
23.00 Х/ф «Корпус генерала Шубнiкова».
00.40 «Склад злочину».
02.10, 03.15 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 10.15, 18.15, 20.15 Одного разу
пiд Полтавою.
08.45, 00.00 Одного разу в Одесi.
09.15 Танька i Володька.
09.45, 10.45, 23.00 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець».
12.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
15.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.15 Богиня шопiнгу.
16.10 Таємницi вiйни.
17.10 Д/с «Свiт Гiтлера».
18.10, 00.10 Д/с «Найбiльшi танковi
битви».
19.30, 01.15 «Прямим текстом».
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 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
09.50 Мисливцi за чудесами.
10.45 Мiсiя: краса.
11.45, 03.45 Реальна мiстика.
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 4».
17.10 Т/с «Виклик 2».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Чужi грiхи», 7 i 8 с.
23.10 По слiдах.
23.50 Т/с «Ти моя кохана», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Ти моя кохана».
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21.15 Х/ф «Фантастична четвiрка 2:
Вторгнення Срiбного Серфера».
00.30 Казки У Кiно.
01.00 Рятiвники.
02.15 Щоденники Темного.
03.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.45 «Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк,
М. Шамановим та М. Матросовим.
09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини 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, 12.25 Мiстична Україна.
07.00, 05.10 Бандитська Одеса.
08.25 Правда життя.
10.15, 01.30 Речовий доказ.
11.25 Скептик.
13.20 Природа сьогодення.
14.20 Ремесла за призначенням.
15.20 Фантастичнi iсторiї.
16.05, 21.45 Крiзь простiр i час з Морганом Фрiменом.
17.10, 20.50 Вiн i вона. Бiй за життя.
18.05 Таємницi акул.
19.00 Iгри iмператорiв.
19.55 Їжа богiв.
22.40 Дика Iндонезiя.
23.30 Друга свiтова вiйна: свiдчення
вiйни.
00.35 Таємницi королiвських вбивств.
02.35 Страх у твоєму домi.
03.20 Iсторiя українських земель.
04.25 Україна: забута iсторiя.

Enter-фільм

05.25 Х/ф «Кам`яна душа».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
08.00 Моя правда.
10.15, 01.40 «Спецiя».
11.05, 02.40 «Зорянi долi».
11.55 «Моя правда».
12.45 Х/ф «Дiд лiвого крайнього».
14.00, 22.40 Т/с «Розслiдування Френкi
Дрейк».
14.45, 21.00 Т/с «Таємниця Аврори
Тiгарден».
16.15 Т/с «Вiчний поклик».
19.00, 00.10 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
03.10 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.
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.
21.30 «Watchdogs».
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.

Ê1

МЕГА

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху i його друзi».
08.25 «Юшок ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00 Х/ф «Спокусник».
12.20 Х/ф «Спокусник 2».
14.30 «Орел i решка. Морський сезон».
15.30 «Орел i решка. Iвлєєва vs. Бєдняков».
19.10 «Орел i решка. Чудеса свiту 2».
23.00 Т/с «Грань».
02.15 Т/с «Доктор Хто».
03.00 «Нiчне життя».

06.00, 12.35 Мiстична Україна.
07.00 Бандитський Київ.
09.25 Правда життя.
10.25, 01.30 Речовий доказ.
11.35 Скептик.
13.30 Природа сьогодення.
14.30 ТОП 10: Таємницi та загадки.
15.30 Їжа богiв. Зерно.
16.25 НАСА: нез`ясоване.
17.15, 20.50 Вiн i вона. Бiй за життя.
18.10, 22.35 Дика Iндонезiя.
19.05 Iгри iмператорiв.
19.55 Їжа богiв.
21.45 Крiзь простiр i час з Морганом
Фрiменом.
23.30 Друга свiтова вiйна: свiдчення
вiйни.
00.35 Таємницi королiвських вбивств.
02.35 Страх у твоєму домi.
03.20 Секти. Контроль свiдомостi.
04.10 Шосте вiдчуття. Дар чи прокляття?

ÍÒÍ

06.00, 10.35, 19.30 Т/с «Коломбо».
07.50, 16.50, 03.00 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.20 «Свiдок».
09.00 Х/ф «Дiти Дон Кiхота».
12.50 «Вартiсть життя».
14.45 «Легенди карного розшуку».
17.50, 04.00 «Правда життя».
18.30 «Акцент».
22.55 Х/ф «Право на пострiл».
00.30 «Склад злочину».
02.00, 03.40 «Речовий доказ».
05.00 «Top Shop».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 10.15, 18.15, 20.15 Одного разу
пiд Полтавою.
08.45, 01.15 Одного разу в Одесi.
09.15 Танька i Володька.
09.45, 10.45, 00.15 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець».
12.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
15.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.15 Богиня шопiнгу.
21.15 Х/ф «Аватар».
02.00 Рятiвники.
03.00 Щоденники Темного.

Enter-фільм

05.35 Х/ф «Запорожець за Дунаєм».
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 11.05 «Моя правда».
09.30, 01.40 «Спецiя».
10.25, 02.40 «Зорянi долi».
11.55 Х/ф «Кам`яна душа».
13.55, 22.30 Т/с «Розслiдування Френкi
Дрейк».
14.40, 20.55 Т/с «Таємниця Аврори
Тiгарден».
16.10 Т/с «Вiчний поклик».
19.00, 00.10 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
03.20 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.50, 02.25 «ДжеДАI».
06.40 Т/с «Рекс 2».

Êàíàë «2+2»
06.00, 18.50, 02.25 «ДжеДАI».
06.35 Т/с «Рекс 2».
08.20 Х/ф «Широко крокуючи 2: Розплата».
10.10 Т/с «Перевiзник 2».
13.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.55 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за викликом».
20.20 Т/с «Опер за викликом 5».
22.25 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
00.05 Т/с «Кiстки 12».
02.55 Т/с «Вуличний боєць».
03.40 «Вiдеобiмба 2».
04.10 «Бандерлоги».

НЛО-ТБ

07.15 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-рятiвнички».
08.00 М/ф «Качинi iсторiї».
09.10, 23.10 Мамареготала.
13.00 Т/с «Дефективи».
14.30 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання
на вбивць».
02.40 Оттак мастак!

ªâðîñïîðò

00.00, 04.00, 08.00, 18.00, 19.30, 20.45
Снукер. ЧC. Шеффiлд. Раунд 1.
01.30, 06.00, 09.30, 13.30 Велоспорт.
«Тур Альп». Етап 2.
02.30, 07.00, 10.30 Велоспорт. Amstel
Gold. Чоловiки.
11.15 Велоспорт. Amstel Gold. Жiнки.
12.05 Велоспорт. «Флеш Валлонь».
Жiнки.
14.00 Велоспорт. «Тур Альп». Етап 3.
15.30 Велоспорт. «Флеш Валлонь».
Чоловiки.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 08.00, 17.45, 20.55 Топ-матч.
06.10 Наполi - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
08.10 Днiпро - ПСВ (2012/13). Лiга
Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Аталанта - Ювентус. Чемпiонат
Iталiї.
12.10 Ворскла - Зоря. Чемпiонат України.
13.55 Севiлья - Ювентус (2016/17). Лiга
чемпiонiв УЄФА.
15.55 Шахтар - Динамо. Чемпiонат
України.
18.00, 20.25 «Студiя Live».
18.25 Live. Олександрiя - Зоря. 1/2
фiналу. Кубок України.
21.10 Чемпiонат Iталiї. Передмова до
туру.
21.40 Live. Спецiя - Iнтер. Чемпiонат
Iталiї.
23.40 Львiв - Мiнай. Чемпiонат України.
01.30 Журнал Лiги чемпiонiв.
02.00 Лiверпуль - Рома (2001/02). Лiга
чемпiонiв УЄФА.
03.45 Журнал. УЄФА Євро-2020.
04.10 Мiлан - Сассуоло. Чемпiонат Iталiї.
05.55 Програма передач.
08.30 Х/ф «Акти насильства».
10.20 Х/ф «Пiдстава».
12.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.55 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за викликом».
20.20 Т/с «Опер за викликом 5».
22.25, 00.05 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.55 «Вiдеобiмба 2».
04.10 «Бандерлоги».
04.55 «Зловмисники».

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин.
07.15 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-рятiвнички».
08.00 М/ф «Качинi iсторiї».
09.10, 23.10 Мамареготала.
13.20 Т/с «Дефективи».
14.50 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання
на вбивць».
02.50 Оттак мастак!

ªâðîñïîðò

00.00, 04.00, 15.00, 20.00, 20.45 Снукер.
ЧC. Шеффiлд. Раунд 1.
01.00, 06.00, 13.00 Велоспорт. «Тур
Альп». Етап 3.
02.30, 07.00 Велоспорт. «Флеш Валлонь». Чоловiки.
08.00 Футбол. Д/ф «Люблячи Марадону».
09.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал
Speed Boarders.
10.00, 10.30 Олiмпiйськi iгри. «Живi
легенди».
11.00, 11.30 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiйський форпост».
12.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал
Footsteps.
13.30, 14.00, 14.30 Олiмпiйськi iгри.
«Всупереч усьому».
18.00 Снукер. ЧC. Шеффiлд. Раунд 2.
19.00 Велоспорт. «Тур Альп». Етап 4.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00, 17.50 Топ-матч.
06.10 Колос - Днiпро-1. Чемпiонат
України.
08.10 Динамо (З) - Чорноморець
(2013/14). Лiга Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 23.40 Олександрiя - Зоря. 1/2
фiналу. Кубок України.
12.10 Ювентус - Парма. Чемпiонат Iталiї.
13.55 Атлетiко - Мiлан. 1/8 фiналу
(2013/14). Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.00 Спецiя - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
18.00 Барселона - Реал. 1/2 фiналу
(2010/11). Лiга чемпiонiв УЄФА.
19.50 Львiв - Мiнай. Чемпiонат України.
21.40 Live. Наполi - Лацiо. Чемпiонат
Iталiї.
01.30 Журнал. УЄФА Євро-2020.
02.00 Баварiя - Селтiк (2003/04). Лiга
чемпiонiв УЄФА.
03.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
04.10 Рома - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
05.55 Програма передач.
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П’ятниця
UA:Перший

ICTV

06.00 Гiмн України.
06.05, 04.40 Енеїда.
06.30 М/ф «Хто в лiсi хазяїн?»
06.40 М/ф «Ходить гарбуз по городу».
06.50 М/ф «Iсторiя про дiвчинку, яка
наступила на хлiб».
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 «Книга Буття. Створення
свiту».
11.10 Солодка дача.
11.30 Телепродаж.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
13.40, 22.00 Д/с «Робота в дикiй
природi».
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.
19.55, 23.00 Д/с «Боротьба за виживання».
21.55, 00.20, 02.45, 05.55 Спорт. Аспект.
00.25, 02.00, 02.50 Погода.
00.30 #ВУкраїнi.
01.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
02.55 «Зворотнiй вiдлiк».

04.05 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25, 00.55 Факти.
04.45 Т/с «Таємнi дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10, 20.05 Дизель-шоу.
11.35, 13.15, 23.55 «На трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.25 Х/ф «Центурiон».
16.55 Х/ф «Геракл: Народження легенди».
18.45 Факти. Вечiр.
22.50 «На трьох 9».
01.30 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 3».
02.30 Я зняв!

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з
«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30, 03.30 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.20 «Життя вiдомих
людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження наослiп».
15.50 «Мисливцi за нерухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати».
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН».
20.10 «Чистоnews».
20.15 «Лiга смiху».
22.30 «Лiпсiнк Батл».
00.15 Х/ф «Вiджа: Смертельна гра».
02.00 Х/ф «Людина-вовк».
04.10 «Свiтське життя».

06.00, 07.30 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.35 Орел i решка.
09.40 Т/с «Надприродне».
12.00 Вiд пацанки до панянки.
14.00, 01.00 Вар`яти.
16.00 Де логiка? (12+).
17.00 Х/ф «Еволюцiя».
19.00 Х/ф «Моя суперколишня».
21.00 Х/ф «Мисливцi за привидами».
23.00 Х/ф «Гребберси».
02.40 Служба розшуку дiтей.

Êàíàë “1+1”

Iíòåð

03.40, 18.00 «Стосується кожного».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.35 «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 «Уболiвальники зi стажем».
14.10, 15.05, 00.20 «Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Смертельна стежка».
02.05 «Чекай на мене. Україна».
03.15 «Орел i решка. Чудеса свiту».

ÑÒÁ

05.25 Т/с «Коли ми вдома».
05.45 Х/ф «Наречений напрокат».
08.00, 19.00, 22.45 «Неодружений».
12.00 «Як вийти замiж».
13.10, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини».
23.55 «Детектор брехнi».

Íîâèé êàíàë

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 «Бойовий вiдлiк».
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 «Авiакатастрофи:
причини i наслiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10 Д/с «Злочини в тилу вiйни».
17.10 Д/с «Свiт Гiтлера».
18.10, 00.10 Д/с «Найбiльшi танковi
битви».

24 квітня

Субота
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.55 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.05,
02.05, 03.30, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.40 М/ф «Як козаки у хокей грали».
08.05, 09.40, 23.30, 01.35 #ВУкраїнi.
08.35 Д/с «Дикуни. Дикi забави в
зоопарку Сан-Дiєго».
09.05 Вiдтiнки України.
10.10 «Найменшi тваринки».
11.05 Д/с «Робота в дикiй природi».
12.00 Х/ф «Трiстан та Iзольда».
14.25, 03.25, 03.50, 05.30 Погода.
14.30 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.05 Концерт. Пiснi про кохання.
17.20 Х/ф «Авраам: охоронець вiри»
1, 2 с.
21.25 Д/с «Дикi тварини».
22.00 Д/ф «Чорнобиль. Чотири квiтневi днi».
00.30 Д/ф «Три Iвани».
02.30 Розсекречена iсторiя.
05.00 Бюджетники.

Êàíàë “1+1”

07.00, 06.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
14.00 Т/с «Свати».
18.20 «Свiт навиворiт 12. Пакистан».
19.30, 05.05 «ТСН».
20.10 «Чистоnews».
20.15 «Вечiрнiй квартал».
22.15 «Жiночий квартал».
23.20, 00.20 «Свiтське життя».
01.20 «Лiга смiху».
04.35 «#Гуднайт_Клаб».

Iíòåð

04.00, 05.20 «Блакитна планета 2».
04.50 «Телемагазин».
06.20 «Слово Предстоятеля».
06.25 Х/ф «Залiзна маска»...
09.00 «Готуємо разом. Домашня
кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.00 Х/ф «Весна на Зарiчнiй вулицi».
13.50 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi».
15.40 Т/с «Прозрiння», 1-4 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.00 Т/с «Жереб долi».
01.30 Х/ф «Навiщо ти пiшов».
03.05 Х/ф «Звинувачується весiлля».

ICTV

04.50 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!
05.10 Факти.

05.35 Бiльше нiж правда.
06.25 Анти-зомбi.
07.25 Секретний фронт.
08.20 Громадянська оборона.
09.10 Х/ф «Колонiя».
11.00 Х/ф «Початковий код».
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Пес».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Люди Iкс 7: Апокалiпсис».
22.00 Х/ф «Дедпул».
23.55 Х/ф «Дедпул 2».
02.10 Т/с «Розтин покаже».
03.40 Я зняв!

ÑÒÁ

05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.30, 10.50 Т/с «Папаньки».
08.00 «Неймовiрна правда про зiрок».
17.00, 00.45 «Хата на тата».
19.00 «МастерШеф. Професiонали».
22.35 «Звана вечеря».

Íîâèé êàíàë

06.00, 02.00 Вар`яти.
08.40, 10.00 Kids` Time.
08.45 Х/ф «Стюарт Лiттл 2».
10.05 Орел i решка. Ювiлейний сезон.
11.00 Орел i решка. Ювiлейний сезон 2.
12.10 У кого бiльше? (12+).
14.10 М/ф «Аладдiн».
16.00 Х/ф «Розлом Сан-Андреас».
18.10 Х/ф «Трансформери».
21.00 Х/ф «Трансформери: Час вимирання».
00.20 Х/ф «Офiсний расколбас».
02.40 Зона ночi.

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 15.00, 18.00, 20.00,
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00
Час новин.
06.10 Д/с «Крила вiйни».
07.15 Д/с «Бойовий вiдлiк».
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 Д/с «Iсторiя навколо нас».
11.30 Бла-бла Таксi.
12.15 Х/ф.
15.15 Концерт.
17.00 «Небайдужа».
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.

Наш День nday.te.ua
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!

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.
09.50 Мисливцi за чудесами.
10.45 Мiсiя: краса.
12.45 Т/с «Врятувати маму», 1 i 2 с.
15.30 Т/с «Врятувати маму».
17.10 Т/с «Виклик».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с «На самiй межi», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «На самiй межi».
03.50 Реальна мiстика.

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху i його друзi».
08.30 «Юшок ти show».
08.45 «Орел i решка. Шопiнг».
09.40 «Орел i решка. Божевiльнi
вихiднi».
10.35 Х/ф «Мисливець з Уолл-стрiт».
12.35 «Орел i решка. Iвлєєва vs. Бєдняков».
18.00 М/ф «Хранитель Мiсяця».
19.35 М/ф «Воруши ластами, Семмi».
21.00 «Орел i решка. Чудеса свiту 2».
23.00 «Орел i решка. Чудеса свiту 2.
Невидане».
01.00 Х/ф «Спокусник 2».
03.00 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

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 «Право на пострiл».
12.50, 03.45 «Правда життя».
14.40 «Легенди карного розшуку».
18.20 «Таємницi свiту».
21.30 «Мир чи вiйна».
23.30 Х/ф «Мiльйони Ферфакса».
01.10, 03.25 «Речовий доказ».
04.45 «Top Shop».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 10.15, 18.15, 20.15 Одного разу
пiд Полтавою.
08.45, 00.45 Одного разу в Одесi.
09.15 Танька i Володька.
09.45, 10.45, 23.45 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець».
12.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
15.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.15 Богиня шопiнгу.
21.15 Х/ф «До зiрок».
01.15 Рятiвники.
22.00 «Прямим текстом».
23.25 Гончаренко рулить.
00.10 Є сенс.
01.10 Д/с «Найбiльшi танковi битви».
03.20 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.25, 03.15 Реальна мiстика.
08.20 Т/с «Нiколи не здавайся».
12.15 Т/с «Моя мила найда», 1 i 2 с.
15.20 Т/с «Моя мила найда».
17.00 Т/с «Мить, вкрадена у щастя»,
1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Мить, вкрадена у щастя».
23.00 Т/с «Подаруй менi життя», 1
i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Подаруй менi життя».

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротiк i Панда».
08.40 «Юшок ти show».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
10.50 М/ф «Хранитель Мiсяця».
12.15 М/ф «Воруши ластами, Семмi».
13.45 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Х/ф «Основний iнстинкт 2:
Жага ризику».
02.00 «Бiйцiвський клуб».
02.50 Т/с «Три сестри».
03.40 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

05.45 Х/ф «Чекаю та сподiваюсь».
08.20 Х/ф «Два капiтани».
12.50 «Випадковий свiдок. Навколо
свiту».
14.00 Х/ф «Смертельна помилка».
15.55 Х/ф «Сiнг-Сiнг».
18.00 «Крутi 90-тi».
19.00, 02.30 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Вийти замiж за капiтана».
21.15 Х/ф «Збиток».
23.25 Х/ф «Не вiдступати i не здаватися».
01.20 «Хвороби-вбивцi».
03.00 «Випадковий свiдок».
03.35 «Легенди бандитського Києва».
04.50 «Top Shop».

ÒÅÒ
06.00
10.50
12.20
13.30
16.00
19.00
23.00
00.00
00.30
02.30
03.15
05.50

ТЕТ Мультиранок.
М/ф «Врятувати Санту».
Х/ф «Хоробрий кравчик».
Х/ф «До зiрок».
Х/ф «Аватар».
Одного разу пiд Полтавою.
Iгри приколiв.
Одного разу в Одесi.
Панянка-селянка.
Теорiя зради.
Вiталька.
Кориснi пiдказки.

02.30 Теорiя зради.
03.15 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк,
М. Шамановим та М. Матросовим.
09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини 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, 12.10, 05.35 Мiстична Україна.
07.00 Бандитська Одеса.
08.45, 03.25 Правда життя.
10.05, 01.30 Речовий доказ.
11.15 Код доступу.
13.05 Природа сьогодення.
14.05 ТОП 10: Таємницi та загадки.
15.05, 19.50 Їжа богiв.
16.05, 21.45 Крiзь простiр i час з Морганом Фрiменом.
17.00, 20.50 Вiн i вона. Бiй за життя.
17.55 Фантастичнi iсторiї.
18.55 Iгри iмператорiв.
22.40 Полiт над Землею.
23.30 Друга свiтова вiйна: свiдчення
вiйни.
00.35 Таємницi королiвських вбивств.
02.40 Страх у твоєму домi.

Enter-фільм

06.05 Х/ф «Вечiр напередоднi Iвана
Купала».
07.10, 09.00, 03.10 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 11.10 «Моя правда».
09.30 «Спецiя».
10.20 «Зорянi долi».
12.00 Х/ф «Сiмнадцятий трансатлантичний».
13.35, 22.25 Т/с «Розслiдування Френкi
Дрейк».
14.20, 20.55 Т/с «Таємниця Аврори
Тiгарден».
15.50 Т/с «Вiчний поклик».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.55 Х/ф «Нiагара».
01.30 Х/ф «Таємниця Чингiзхана».
03.40 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.
05.15 Кiнотрейлери.

Прямий
09.00 «Щасливе iнтерв`ю».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 «Репортер». Новини.
10.10 «Cоцiальний статус» з В. 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.
08.55, 02.50 Мiстична Україна.
09.45 Правда життя.
10.45 Речовий доказ.
11.55 Фантастичнi iсторiї.
12.50 Україна: забута iсторiя.
13.35 Мiсця сили.
14.15 Бойовий вiдлiк.
15.10, 21.00 Таємницi i змови.
18.10 Дика Iндонезiя.
20.00 ТОП 10: Таємницi та загадки.
00.00 Їжа богiв.
00.55 Коза ностра.
01.55 Iгри iмператорiв.
03.40 Скарб.ua.

Enter-фільм

05.50 Х/ф «Лiсова пiсня. Мавка».
07.10, 09.00, 02.25 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Зiркове життя».
10.30 «Моя правда».
11.20 «Невiдома версiя».
12.10 Х/ф «Мадам Боварi».
14.45 Т/с «Тiнi зникають опiвднi».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.50 Х/ф «Кримiнальний талант».
01.35 «Звичайний Чорнобиль».
04.20 Кiноляпи.
05.20 Саундтреки.
05.40 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 «Шаленi перегони».
07.00, 08.05 «ДжеДАI».
09.05 «Загублений свiт».
13.05 Х/ф «Андроїд-полiцейський».
14.50 Х/ф «Атлантичний рубiж».
16.35 Х/ф «Атлантичний рубiж: Воскресiння».
18.10 Х/ф «Лiквiдатори».
20.00 Х/ф «Прибрати Картера».
22.00 Х/ф «Дум».

Програма ТБ
Êàíàë «2+2»
06.00, 18.50, 01.35 «ДжеДАI».
06.10 Т/с «Рекс 2».
08.00 Х/ф «В`язень».
09.50 Х/ф «Пташка на дротi».
12.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.00 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Кiкбоксер».
21.20 Х/ф «Кiкбоксер 2».
23.10 Х/ф «Кiкбоксер 3».
02.10 «Вiдеобiмба 2».
03.45 «Люстратор. Прокляття системи».
04.10 «Бандерлоги».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин.
07.15 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-рятiвнички».
08.00 М/ф «Качинi iсторiї».
09.15, 00.20 Мамареготала.
13.10 Т/с «Дефективи».
14.30 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання
на вбивць».
20.45 Х/ф «Остiн Пауерс: Шпигун, який
мене звабив».
22.30 Х/ф «Остiн Пауерс: Голдмембер».
02.20 Оттак мастак!

ªâðîñïîðò

00.00, 12.00, 15.00, 16.30, 19.30, 20.45
Снукер. ЧC. Шеффiлд. Раунд 2.
01.00, 06.00, 09.30 Велоспорт. «Тур
Альп». Етап 4.
02.30, 07.00 Велоспорт. «Флеш Валлонь». Жiнки.
04.00, 08.00, 11.00 Снукер. ЧC.
Шеффiлд. Раунд 1.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00, 18.20, 01.35, 03.40 Топматч.
06.10 Олександрiя - Зоря. 1/2 фiналу.
Кубок України.
08.10 Арсенал - Ворскла (2018/19). Лiга
Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 19.45, 22.30 Футбол News.
10.20 Рома - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
12.10 Львiв - Мiнай. Чемпiонат України.
13.55 Барселона - Аякс (2014/15). Лiга
чемпiонiв УЄФА.
16.00, 21.30 Журнал Лiги чемпiонiв.
16.30 Наполi - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
18.30, 20.55 «Тур Online».
18.55 Live. Марiуполь - Рух. Чемпiонат
України.
22.00 Журнал. УЄФА Євро-2020.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
23.45 Мiлан - Сассуоло. Чемпiонат Iталiї.
01.50 Реал - Боруссiя (Д). 1/2 фiналу
(1997/98). Лiга чемпiонiв УЄФА.
03.55 Спецiя - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.
00.00 Х/ф «Мега-пiтон проти Гатороїда».
01.50 Х/ф «Герой».
03.15 «Люстратор. Прокляття системи».
04.55 «Зловмисники».

НЛО-ТБ
06.10 Телемагазин.
07.15 Мамареготала. Найкраще.
08.20 М/ф «Аладдин».
10.00 М/ф «Темний плащ».
11.40, 00.00 Мамареготала.
15.30 Т/с «СуперКопи».
17.30 Т/с «Швидка».
19.45 Х/ф «Полiцейська iсторiя».
21.35 Х/ф «Полiцейська iсторiя 2».
03.10 Оттак мастак!

ªâðîñïîðò
00.00, 04.00, 08.00, 11.00, 12.00,
17.00, 19.30, 20.45 Снукер. ЧC.
Шеффiлд. Раунд 2.
01.00, 06.00, 09.30 Велоспорт. «Тур
Альп». Етап 5.
02.30, 07.00 Велоспорт. «Париж Рубе».
15.00 Автоперегони. Формула E. Валенсiя. Квалiфiкацiя.
15.30 Автоперегони. Формула E. Валенсiя. Перегони 1.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00, 18.50, 20.55, 01.30, 03.40
Топ-матч.
06.10 Львiв - Мiнай. Чемпiонат України.
08.10 Шальке - Шахтар. 1/16 фiналу
(2015/16). Лiга Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Наполi - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
12.10 Марiуполь - Рух. Чемпiонат
України.
13.55 Барселона - Челсi. 1/8 фiналу
(2017/18). Лiга чемпiонiв УЄФА.
15.55 Live. Дженоа - Спецiя. Чемпiонат
Iталiї.
17.55 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
18.55 Live. Парма - Кротоне. Чемпiонат Iталiї.
21.10 Журнал. УЄФА Євро-2020.
21.40 Live. Сассуоло - Сампдорiя.
Чемпiонат Iталiї.
23.40 Колос - Ворскла. Чемпiонат
України.
01.50 МЮ - Iнтер. 1/4 фiналу (1998/99).
Лiга чемпiонiв УЄФА.
03.55 Львiв - Десна. Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

nday.te.ua Наш День

Програма ТБ

25 квітня

Неділя
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.55 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.20, 02.05,
03.30, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.40 М/ф «Як козаки у футбол грали».
08.15, 03.50, 05.30 Погода.
08.20, 20.25 Д/с «Боротьба за виживання».
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 «Дикi Дива. Дикi тварини в
зоопарку Сан-Дiєго».
15.00 Країна пiсень.
16.05 Д/ф «Розщепленi на атоми»,
1 i 2 с.
18.55 Д/ф «Чорнобиль. Чотири квiтневi
днi».
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.00 Х/ф «Трiстан та Iзольда».
00.45 Пекельне вiдрядження.
01.15 Розсекречена iсторiя.
02.30 Пишемо iсторiю. Чорнобиль.
02.45 #ВУкраїнi.
03.10 Чорнобиль. Моя змiна.

Êàíàë “1+1”

07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.45 «Свiт навиворiт 12. Пакистан».
10.55, 03.25 «Свiт навиворiт».
18.15 «Українськi сенсацiї».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос країни 11. Фiнал».
00.40 Д/ф «Розщепленi на атоми».

Iíòåð

04.20 Х/ф «Весна на Зарiчнiй вулицi».
05.50 Х/ф «Чорний тюльпан».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «Iнше життя».
13.50 «Речдок. Випереджаючи час».
18.10 Х/ф «Вiзит iнспектора».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi».
23.50 Х/ф «Погана хороша людина».
01.45 «Речдок».

ICTV

05.00 Скарб нацiї.
05.10 Еврика!
05.20 Факти.

05.45 Анти-зомбi.
06.35 Громадянська оборона.
07.30 Х/ф «Острiв».
10.05, 13.00 Х/ф «Люди Iкс 7: Апокалiпсис».
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с «Пес».
16.35 Х/ф «Код доступу «Кейптаун».
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Мiстер i мiсiс Смiт».
23.40 Х/ф «Той, хто бiжить по лезу
2049».
02.35 Т/с «Розтин покаже».
04.10 Секретний фронт.

ÑÒÁ

04.15 Х/ф «Оксамитовi ручки».
06.05 Х/ф «Приборкання норовливого».
07.55 Х/ф «Шалено закоханий».
09.55 «МастерШеф. Професiонали».
13.25 «Хата на тата».
15.10 «Супермама».
19.00 «Слiдство ведуть екстрасенси».
20.00 «Один за всiх».
23.15 «Таємницi ДНК».

Íîâèé êàíàë

06.00 Вар`яти.
06.10, 08.00 Kids` Time.
06.15 М/ф «Губка Боб. Життя на сушi».
08.05 М/ф «Аладдiн».
10.00 Х/ф «Земне ядро».
12.40 Х/ф «Трансформери».
15.20 Х/ф «Трансформери: Час вимирання».
18.50 Х/ф «Бамблбi».
21.00 Х/ф «Пiкселi».
23.00 Х/ф «Близькi контакти».
01.20 Х/ф «Лялька».

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 08.50, 15.00, 20.00,
00.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час
новин.
06.10, 07.15, 00.10 Д/с «Бойовий
вiдлiк».
07.50, 21.25 Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум.
07.55 Драйв.
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 Медекспертиза.
16.00 Концерт.
18.00, 02.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня
з А. Мiрошниченко.
19.00 Д/с «Майстри вiйни».

Понеділок, 19 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, 16.00, 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 Слід
11.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Межа правди
15.10 Огляд світових подій
15.40 Shift. Життя в цифрі
17.30 Про нас
19.30 Наші вітання
20.00 На контролі
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф.«Русалки» +16
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф. «Жінка під дощем» +16
Вівторок, 20 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, 16.00, 19.00,
22.00, 00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35 Сільський календар
08.00 На контролі
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів»
+16
11.15 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.00, 21.20 Добрі традиції
12.05, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Велика порожнече»
17.00 Древо
17.30 Смачна мандрівка
19.30 Наші вітання
20.00 Відкрита зона
20.30 Машина часу
21.00 Спогади
21.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
22.35, 04.00 Х.ф.«Полярна буря»
+16

Середа, 21 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, 16.00, 19.00,
22.00, 00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35 Відкрита зона
08.00 Євромакс
08.30 Древо
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів»
+16
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30, 21.00 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад

Машина часу.
Час новин. Пiдсумки дня.
Вечiрнiй преЗЕдент.
Вечiр з Янiною Соколовою.
«Дiйовi особи».
Д/с «Таємнича свiтова вiйна».
Д/с «Найбiльшi танковi битви».
Культ Ура!
Обережно, дiти!

Êàíàë «Óêðà¿íà»

05.50 Сьогоднi.
06.50 Реальна мiстика.
08.45 Т/с «Чужi грiхи», 1-8 с.
17.00 Т/с «Жити з надiєю», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21.00 Т/с «Жити з надiєю».
23.00 Х/ф «Її серце».
00.55 Контролер.
01.30 93-а церемонiя нагородження
премiї «Оскар».

Ê1

08.00 М/с «Кротiк i Панда».
08.30 «Юшок ти show».
09.10 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00 Х/ф «Неймовiрна подорож мiстера Спiвета».
12.00 Х/ф «Мисливець з Уолл-стрiт».
14.00, 02.00 «Орел i решка. Навколо
свiту».
00.00 Х/ф «Кон-Тiкi».
02.50 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

05.50 Х/ф «Дама з папугою».
07.45 «Слово Предстоятеля».
07.55 «Будьте здоровi».
08.30 «Випадковий свiдок. Навколо
свiту».
09.40 Х/ф «Смертельна помилка».
11.35 Х/ф «Збиток».
13.45 Х/ф «Вийти замiж за капiтана».
15.25 Х/ф «Каблучка з Амстердама».
17.05 Х/ф «Єдина дорога».
19.00 Х/ф «Загiн особливого призначення».
20.30 Х/ф «Справа Румянцева».
22.25 Х/ф «Атака Юрського перiоду».
00.05 Х/ф «Не вiдступати i не здаватися».
02.00 «Речовий доказ».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.15 М/ф «Пташиний ульот».
12.45 Х/ф «Фантастична четвiрка».
14.45 Х/ф «Фантастична четвiрка 2:
Вторгнення Срiбного Серфера».
16.30 Х/ф «Ван Гелсiнг».
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
23.30 Панянка-селянка.
05.50 Кориснi пiдказки.

14.10, 01.00 Х.ф.«Крутися,стріляй,біжи»
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.00 Древо
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Мандри країною
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Тільки поцілунок» +16

11.00 На контролі
12.00 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
12.30, 00.30 Х.ф.«Країна розваг»
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Те, що любиш
17.00, 03.00 Хіт-парад
17.50 ЗУНУ NEWS
18.00 Наші вітання
19.30 У фокусі Європа
20.10 Погляд експерта
20.20 Концерт Тараса Петриненка
22.25 Х.ф.«Його мати та я»
00.10 Вікно в Америку
04.00 Х.ф.«Останній герой»

Четвер, 22 квітня

Неділя, 25 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, 16.00, 19.00,
22.00, 00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35 Мандри країною
08.30 Погляд експерта
08.45, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів»
+16
11.15, 21.35 ПроОбраз з Наталкою
Фіцич
11.30, 21.00 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Світло в лісі»
15.45, 19.55 Добрі традиції
17.30 Машина часу
19.30 Наші вітання
20.00 Відкрита зона
20.30 Завтра-сьогодні
22.35, 04.00 Х.ф.«Татусі без шкідливих звичок» +16

06.00, 12.30 Кіндер клуб
07.00, 09.15 За спорт
07.15 Українські традиції
09.30, 21.00 Єдина країна
10.00 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії з
Архикатедрального Собору
УГКЦ м.Тернополя
11.40 Те, що любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Мандри країною
15.30 Shift. Життя в цифрі
16.00 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
16.25, 21.40 Добрі традиції
16.30 Євромакс
17.00 Вікно в Америку
17.20 Погляд експерта
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті.
20.00 Огляд світових подій
21.45, 04.15 Х.ф.«Всі справжні
дівчата» +16
23.30 У фокусі Європа
01.00 Х.ф.«Його мати та я»
02.30 Мандри країною
03.00 Огляд світових подій

Програма місцевих телеканалів

TV-4

20.10
21.00
21.20
21.30
22.00
23.25
01.10
03.15
04.10

П’ятниця, 23 квітня
06.00, 09.30, 13.00, 16.30 Кіндер
клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35 Відкрита зона
08.00 Завтра-сьогодні
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів»
+16
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30, 20.40 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Останній герой»
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 ЗУНУ NEWS
20.10 Сільський календар
21.10 Українські традиції
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна
22.35, 04.00 Х.ф.«Поспішне рішення» +16

Субота, 24 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

UA: Тернопіль
Понеділок, 19 квітня
6.15 М/ф «Про кішку,яка упала
з неба»
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 Новини
9.15 Крутий заміс
9.50 Країна пісень
10.30 Т/с «Любов під час війни»
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 Марійчин першосвіт
14.30 М/ф «Як песик і кошеня
підлогу мили «
14.40 М/ф «Як Коп і Шпик-завзяті
кроти «
14.50 М/ф «Літачок Ліп «
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, 21.50 Шерифи для нових

№14 (401) / 14 квітня - 20 квітня 2021 р. 17
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.
08.40, 02.50 Мiстична Україна.
09.30 Правда життя.
10.35 Речовий доказ.
11.45, 00.00 Їжа богiв.
12.40 Україна: забута iсторiя.
13.25 Мiсця сили.
14.10 Бойовий вiдлiк.
15.05, 21.00 Таємницi i змови.
18.05 Полiт над Землею.
19.05 Народження континентiв.
20.00 ТОП 10: Таємницi та загадки.
01.00 Коза ностра.
01.55 Iгри iмператорiв.
03.45 Вiйна всерединi нас.

Enter-фільм

05.40 Х/ф «Нiагара».
07.10, 09.00, 02.55 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Зiркове життя».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Провiнцiйний роман».
13.40 Т/с «Тiнi зникають опiвднi».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.45 Х/ф «Пам`ятай iм`я своє».
00.35 Х/ф «Невiдправлений лист».
02.15 «Звичайний Чорнобиль».
03.25 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.

Êàíàë «2+2»

06.00 «Шаленi перегони».
07.00, 08.00 «ДжеДАI».
09.15 «Загублений свiт».
13.10 Х/ф «Храм черепiв».
15.05 Х/ф «Кришталевi черепи».
16.55 23 тур ЧУ з футболу. «Динамо»
- «Iнгулець».
19.00 Х/ф «Чорний яструб».
21.45 Х/ф «Спадок».

громад
20.00 Цикл «Наші тридцять». Чуєш
гуркіт касок?
21.00 Т/с «Гордість»
23.00 Т/с «Любов під час війни»
0.15 Буковинські загадки
0.25 Х/ф «Сон»

Вівторок , 20 квітня
6.15 М/ф «Хто в лісі хазяїн?»
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 Новини
9.15, 19.00, 22.05 Сьогодні. Головне
9.50 Енеїда.
10.30 Т/с «Любов під час війни»
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
14.15 Українська абетка всесвіт
першосвіт
14.30 М/ф «Козлик та ослик»
14.40 М/ф «Про порося яке вміло
гратиу шашки
14.50 М/ф «Найменший»
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 Т/с «Гордість»
23.00 Т/с «Любов під час війни»
0.10 Д/ф «Хто створив Змієві
Вали?»
1.00 Д/ф «ТРИ ІВАНИ»

Середа, 21 квітня
6.15 М/ф «Найсправжнісінька
пригода»
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 Новини
9.15, 19.00, 22.05 Сьогодні. Головне
9.50 Країна пісень
10.30 Т/с «Любов під час війни»
11.50 Буковинські загадки
12.10 Я вдома
12.40 Д/ц «Світ дикої природи»
13.05 Д/с «Планета інновацій».
Глобальне потепління
13.30 Лайфхак українською
13.40 Кіношкола вдома
13.45 Уроки тітоньки Сови.
14.05 М/ф «Курка, яка несла всяку
всячину»
14.15 М/ф «Лис і дрізд»
14.30 М/ф «Кривенька каечка»
14.40 М/ф «Як козаки інопланетян
зустрічали»
15.05, 16.05, 17.15 Суспільна студія
18.10 Країна пісень
18.40 ЗаАрхівоване
18.45 Недалечко
19.55 Шерифи для нових громад
20.10 Схеми. Корупція в деталях
21.00 Т/с «Гордість»
23.00 Т/с «Любов під час війни»
0.15 Буковинські загадки

23.45
01.40
03.00
04.45
04.55
05.45

Х/ф «Вiддача».
Х/ф «Катастрофа на авiалiнiї».
«Помста природи».
«Найкраще».
«Зловмисники».
Телемагазини.

НЛО-ТБ

07.15, 11.40 Мамареготала.
08.20 М/ф «Аладдин».
10.00 М/ф «Темний плащ».
15.30 Т/с «СуперКопи».
17.30 Т/с «Швидка».
19.00 Х/ф «Нова полiцейська iсторiя».
21.30 Х/ф «Паразити».
00.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання
на вбивць».
03.05 Оттак мастак!

ªâðîñïîðò

00.00, 04.00, 08.00, 18.15, 19.30, 20.45
Снукер. ЧC. Шеффiлд. Раунд 2.
01.00 Велоспорт. «Тур Альп». Етап 1.
01.30 Велоспорт. «Тур Альп». Етап 2.
02.00 Велоспорт. «Тур Альп». Етап 3.
02.30 Велоспорт. «Тур Альп». Етап 4.
03.15 Велоспорт. «Тур Альп». Етап 5.
06.00 Велоспорт. «Льєж - Бастонь Льєж».
09.30 Велоспорт. «Париж - Рубе».
Жiнки.
10.30 Велоспорт. Amstel Gold. Жiнки.
11.30 Велоспорт. «Флеш Валлонь».
Жiнки.
12.20 Велоспорт. «Льєж - Бастонь Льєж». Жiнки.
13.45 Велоспорт. «Флеш Валлонь».
Чоловiки.
14.25 Велоспорт. «Льєж - Бастонь Льєж». Чоловiки.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00 Дженоа - Спецiя. Чемпiонат Iталiї.
07.45, 12.40, 23.20 Журнал. УЄФА
Євро-2020.
08.15 Карпати - Боруссiя (Д) (2010/11).
Лiга Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 17.45, 23.00 Футбол News.
10.20 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.50 Львiв - Десна. Чемпiонат України.
13.10 Баварiя - Ювентус. 1/8 фiналу
(2015/16). Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.00, 03.30, 05.30 Топ-матч.
16.15, 18.55 «Тур Online».
16.55 Live. Олександрiя - Шахтар. Чемпiонат України.
19.30 Фiорентiна - Ювентус. Чемпiонат
Iталiї.
21.20 «Великий футбол».
23.50 Кальярi - Рома. Чемпiонат Iталiї.
01.40 Атлетiко - Аякс. 1/4 фiналу
(1996/97). Лiга чемпiонiв УЄФА.
03.40 Колос - Ворскла. Чемпiонат
України.
05.45 Програма передач.

0.25 Д/ф «МАЛЕВИЧ»

Четвер, 22 квітня
6.15 М/ф «Дострибни до хмаринки»
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 Новини
9.15, 19.00, 22.05 Сьогодні. Головне
9.50 Енеїда
10.30 Т/с «Любов під час війни»
11.50 Буковинські загадки
12.10 Роздивись
12.40 Д/ц «Світ дикої природи»
13.05 Д/с «Планета інновацій»
13.30 Лайфхак українською
13.45 Уроки тітоньки Сови.
14.05 М/ф « «Котигорошко «
14.15 М/ф «Велика подорож»
14.25 Піщана казка
14.30 М/ф «Неслухняна мама»
14.40 М/ф «Справа доручається
детективу Тедді»
14.50 М/ф «Справжні ведмедик»
15.05, 16.05, 17.15 Суспільна студія
18.10 Візуальний код
18.40 Загадки чернівецьких атлантів
18.45 Street Схід
19.00 Сьогодні.Головне
19.55 Задача з зірочкою
20.10 Крим .Реалії
21.00 Т/с «Гордість»
21.50 Шерифи для нових громад
23.00 Т/с «Віра»
0.30 ЗаАрхівоване

7.00, 8.00, 9.00 Новини
7.15, 8.15 Ранок на Суспільному.
7.30 Недалечко
7.45 Шукачі пригод
8.30 Геолокація: ВОЛИНЬ
9.15 Сьогодні. Головне
9.50 Д/ц «Світ дикої природи»
10.30 Солодка дача.
11.00 Енеїда
11.35 Х/ф «Мій найкращий роман»
13.05 Гендерні окуляри
13.20 Небезпечна зона
13.35 «Я вдома
14.05 Лайфхак українською
14.20 Уроки тітоньки Сови.
14.40 М/ф «Повертайся Капітошко»
14.45 М/ф «Як козаки у футбол
грали»
15.05 Додолики
15.15 Піщана казка
15.25 М/ф «Червона жаба»
15.30 «Шо? Як? «
15.50 Буковинські загадки
16.00 Маршрутом змін
16.15 Пліч-о-пліч
16.30 ВУКРАЇНІ
16.55 Д/ф «Олександр Довженко:
Одеський світанок»
17.20 Д/ф «Клітка для двох»
18.30 Крутий заміс
19.00 Культ особистості
19.15 Відтінки України
20.00 Ток-шоу «Зворотний відлік»
21.50 Д/ф «Бальний король»
22.55 Задача з зірочкою
23.00 Розсекречена історія
23.55 Загадки чернівецьких атлантів
0.25 Д/ф « Українські шерифи»

П’ятниця, 23 квітня

Неділя, 25 квітня

6.15 Марійчин Першосвіт
6.25 Українська абетка 6.30, 7.05,
8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.00,
20.40 Новини
9.15, 19.00, 22.05 Сьогодні. Головне
9.50 Обличчя
10.30 Т/с «Любов під час війни»
11.50 Буковинські загадки
12.10 Роздивись
12.40 Д/ц «Світ дикої природи»
13.05 Д/с «Планета інновацій»
13.30, 17.35 Лайфхак українською
13.40 Кіношкола вдома
13.45 Уроки тітоньки Сови.
14.05 М/ф «Круглячок»
14.15 М/ф «Лежень»
14.25 М/ф «Маленький великий
пес «
14.35 Піщана казка
14.40 М/ф «Як Козаки На Весіллі
Гуляли»
15.05, 16.05, 17.15 Суспільна студія
17.30 Кіношкола вдома
17.45 Д/ц «Світ дикої природи»
18.10 Візуальний код
18.40 Буковинські загадки
18.45 Шукачі пригод
19.55 Шерифи для нових громад
20.00 Брехня від політиків.Перевірка
20.15 Крутий заміс
21.00 Т/с «Гордість»
21.50 Люди Є
23.00 Т/с «Віра»
0.25 Культ .Особистості
0.40 Д/ф «З України до Голлівуду»

6.00 Життя післязавтра
7.00, 8.00, 8.55 Новини
7.15, 8.15 Ранок на Суспільному.
7.30 Недалечко
7.45 Шукачі пригод
8.30 Д/ц «Світ дикої природи»
9.10 Д/ц «Супер – чуття. Особливий
загін»
10.00 Буковинські загадки
10.15 Культ .Особистості
10.30 Солодка дача.
10.45 Енеїда
11.45 Х/ф «Закохатися у Вермонт»
13.20 Роздивись
13.35 Відтінки України
14.05 Лайфхак українською
14.15 Ок, я тобі поясню
14.20 Уроки тітоньки Сови.
14.40 М/ф «Найсправжнісінька
пригода»
14.45 М/ф Кривенька качечка»
14.55 М/ф «Лисичка з качалкою»
15.05 Додолики
15.15 Піщана казка
15.25 М/ф «Про кішку,яка упала
з неба»
15.30 «Шо? Як? «
15.50 Невідомі Карпати
16.00, 0.00 ВУКРАЇНІ
16.30 Разом
16.55 Х/ф «Цар Соломон. Наймудріший з-поміж мудрих»
18.30 Крутий заміс
19.15 Обличчя ,
20.00 Помилка 83
20.50 Цикл «Наші тридцять». Чуєш
гуркіт касок?
21.25 Д/ф « Українські шерифи»
22.55, 23.55 Задача з зірочкою
23.00 Бийся як дівчина
23.05 Освітні лекції «Форуму інклюзивності»
23.20 Артефакти
0.25 Д/ф «Веронські скарби»

Субота, 24 квітня
6.00 На східному фронті
6.30, 00.00 ВУКРАЇНІ
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Смачна сторінка

«Зелена» випічка:

8 ароматних
рецептів із зеленню
Як правило, трави ми використовуємо лише як смакову добавку до супів, других страв і салатів, а також як прикрасу. Однак зелень за вмістом
корисних речовин нерідко перевершує улюблені нами овочі та фрукти: наприклад, у петрушці вітаміну С значно більше, ніж у цитрусових!
До того ж, пряні трави сприятливо впливають на різні системи організму, зміцнюють імунітет, допомагають при деяких захворюваннях.

П

огляньте на зелень
по-новому і додайте
її... у випічку, яку
обожнюють і дорослі, і
діти! Пироги і пиріжки
з начинкою із зелені,
булочки з цибулею,
шпинатом, щавелем,
кропом, петрушкою,
кінзою - все це дужедуже смачно. Приємного
апетиту!
Французький киш зі
шпинатом і брокколі

Потрібно: для тіста - 300 г борошна, 70 г вершкового масла, 1
яйце, щіпка солі.
Для начинки - 200 г свіжої
або замороженої брокколі, 400 г
свіжого або замороженого шпинату, 1 цибулина, 1 зубчик часнику, 2 ст. л. оливкової олії, 150
г домашнього сиру, 2 яйця, 70 мл
молока, мелений чорний перець,
сіль за смаком.
Приготування: для тіста борошно просійте з сіллю і порубайте з охолодженим маслом. Додайте яйце, замісіть тісто, сформуйте
кулю і помістіть у холодильник
на 30 хв. Духовку нагрійте до 200
°С. Для начинки брокколі варіть
в киплячій підсоленій воді 3 хв.
і відкиньте на сито. Шпинат слід
розморозити і трохи відтиснути
від води. Тісто потрібно розкачати в тонкий корж (товщиною
3 мм) і помістити в форму, вистелену папером для випікання,
зробивши бортики. Помістіть у
духовку на 15 хв. Цибулю з часником очистіть і дрібно порубайте.
У сковороді розігрійте оливкову
олію і обсмажте цибулю з часником. Додайте шпинат і тушкуйте
все разом 3 хв. Дайте охолонути.
Сир розімніть. Яйця збийте з молоком, змішайте з сиром, посоліть
і поперчіть. Викладіть начинку зі
шпинату, залийте сирно-яєчною
сумішшю і знову помістіть у духовку на 20 хв.

Пиріг з листкового тіста
з сиром і зеленню

Потрібно: 1 упаковка готового листкового тіста, 500 г домашнього сиру, 1 пучок петрушки, 1
пучок шпинату, 1 пучок черемші,
0, 5 пучка кропу, 3 яйця, 150 мл
жирних вершків, сіль, перець, мускатний горіх за смаком, 2 перчика чилі для прикраси.
Приготування: всю зелень
ретельно вимити, обсушити на
паперовому рушнику, дрібно нарізати. Сир протерти через сито,
з'єднати із зеленню, посолити,
поперчити, перемішати. Тісто
розморозити, розкачати, викласти в круглу форму, зробити бортики. Рівномірно розподілити
на тісті начинку з сиру і зелені.
Збити яйця з вершками, сіллю і
мускатним горіхом, залити начинку. Випікати пиріг в духовці
40 хв. при 220 ° С. Вийняти, дати
постояти 10 хв. Нарізати на порційні шматки.

Потрібно для тіста: 150
г вершкового маргарину, 400 г
сиру, 250 г борошна, 1/4 пакетика
розпушувача, дрібка солі.
Для начинки: 1 куряче філе,
1 цибулина, 1 ст. л. олії, 200 г домашнього сиру, 200 г шпинату,
мелений чорний перець, сіль.
Приготування: маргарин
розтопіть і дайте охолонути.
Змішайте з сиром, додайте борошно, змішане з розпушувачем
і сіллю, замісіть еластичне тісто.
Накрийте рушником і помістіть у
холодильник на 1 годину. Куряче
філе вимийте, обсушіть і наріжте
шматочками. Цибулю очистіть і
дрібно наріжте. У сковороді розігрійте олію, обсмажте цибулю
протягом 3 хв., додайте куряче
філе і готуйте все разом 5-7 хв.
Дайте охолонути, посоліть і поперчіть за смаком. Сир наріжте
маленькими кубиками. Шпинат
вимийте, добре обсушіть і наріжте тонкою соломкою. Духовку роСирний пиріг з 
зігрійте до 180°С. Тісто розділіть
цибулькою та кропом
на 2 частини, кожну розкачайте в
коло товщиною 5 мм. Одну частину викладіть у форму, вистелену
папером для випікання. Викладіть половину смаженого з цибулею курячого філе, потім сир,
шпинат, знову куряче філе - і накрийте другою половиною тіста.
Потрібно: майонез легкий — Защипніть краї, наколіть видел2 ст. л., розпушувач тіста — 0,5 ч. кою. Випікайте 40 хв. На стіл пол., масло вершкове — 50 г, смета- давайте теплим.
на — 5 ст. л., борошно — 300 г, сир
Заливний пиріг з 
твердий — 100 г, зелень (цибуля
та кріп) — 1 пучок, яйце куряче
цибулею від Євгена
— 2 шт.
Клопотенка
Приготування: змішайте
легкий майонез, 2 ст. л. сметани та вершкове масло. У велику
ємність просійте борошно з розпушувачем, добре перемішайте
та додайте до борошна сметанно-масляну суміш. Замісіть тісто,
сформуйте з тіста кулю, обгорніть харчовою плівкою та відправте до холодильника на 20
хвилин. Сир твердий натріть на
середній терці, а зелень дрібно
наріжте. Змішайте сир, зелень,
Потрібно для тіста: 400 мл
яйця та 3 ст. л. сметани в одній кефіру, 150 г вершкового масла (і
посудині. Змажте форму для за- 20 г для обсмажування цибулі), 2
пікання маслом, дістаньте тісто, ст. л. цукру, 2 яйця, 280 г борошна,
покладіть його у форму та рівно- 1 ч. л. розпушувача (не амонійномірно розподіліть його руками, го), 1 дрібка солі. Для начинки: 3
сформувавши пальцями борти- яйця, 100 г зеленої цибулі (один
ки. Вилийте начинку на тісто та пучок).
випікайте у розігрітій духовці за
Приготування: у каструлі
температури 180°С 30-35 хв.
розтопіть 150 г вершкового масла
на слабкому вогні. Додайте 2 ст. л.
Ніжний сирний пиріг зі цукру і дрібку солі, перемішайте
до повного розчинення цукру.
шпинатом і куркою
У мисці збийте 2 яйця і додайте
їх в каструлю з маслом і цукром.
Влийте 400 мл кефіру, додайте 1
ч. л. розпушувача і 280 г борошна. Перемішайте до однорідного
стану. Для начинки зваріть круто
3 яйця і порубайте невеликими

кубиками. Пучок зеленої цибулі промийте, дрібно наріжте і
припустіть на сковороді з 20 г
вершкового масла протягом кількох хвилин. Це дозволить більше
розкрити аромат зелені. Форму
для запікання змастіть тонким
шаром вершкового масла. Половину тіста вилийте в форму,
потім викладіть начинку, рівномірно розподіливши її по всій
поверхні. Зверху вилийте другу
частину тіста. Запікайте пиріг в
розігрітій до 200 градусів духовці
приблизно 35 хвилин. Готовність
перевіряйте за допомогою дерев'яної шпажки або зубочистки.

Ароматні булочки з 
часником та зеленню

Потрібно: 400 г борошна, 1 ч.
л. сухих дріжджів, 1 ч. л. цукру, 2-3
зубчики часнику, 250 мл молока, 0,5 ч. л. солі, 50 г вершкового
масла, 2 ст. л. олії, зелень, 1 жовток. Приготування: змішайте
дріжджі з просіяним борошном,
додайте тепле молоко, сіль, цукор і олію, перемішайте і замісіть
м’яке тісто. Миску з тістом накрийте і поставте у тепле місце
на 30 хв.
Поки тісто підходить, займіться приготуванням начинки. У
розм’якшене вершкове масло
додайте подрібнену зелень і часник, пропущений через прес, перемішайте все. Тісто, яке вже підійшло, скачайте в ковбаску, яку
потім наріжте на скибочки. Кожен шматочок розкачайте в коло,
по центру якого викладіть трохи
начинки. Складіть кружечки в 4
рази і помістіть по 2-3 штуки в
формочки для мафінів. Змастіть
майбутні булочки жовтком і відправте в духовку, розігріту до 180
градусів, на 20-25 хв. Чудова альтернатива хлібу! Щоб не «бавитися» часто з замісом тіста, використовуйте такий трюк: готуйте
відразу 2-3 порції. Частину використовуйте, а частину залиште
в холодильнику на потім: тісто
чудово зберігається під плівкою
до 5 днів.

Зелені мафіни зі
шпинату

Потрібно: 1,5 склянки борошна, 1 яйце, 4 ст. л. кислого молока,
100 г свіжого шпинату, 70 г сиру
фета, 2 ст. л. вершкового масла,
1 ст. л. розпушувача, 2 ст. л. олії,
щіпка мускатного горіха, сіль, перець за смаком.
Приготування: шпинат помити і порізати. У каструльці
розтопити вершкове масло і тушкувати в ньому шпинат до м'якості (хвилин 5). Дати охолонути.
Просіяти борошно разом з сіллю
і розпушувачем, додати мускатний горіх. В іншій мисці збити до
однорідності яйце з кислим молоком і олією. Акуратно змішати
вміст двох мисок. Додати охололу
шпинатну масу в тісто, перемішати. Сир порізати невеликими
квадратними шматочками і додати в тісто. Форми для мафінів
змастити вершковим маслом, заповнити їх тістом приблизно на
2/3 об'єму і запікати в розігрітій
до 200°С духовці 25 хв. Подавати
теплими.

Хачапурі із зеленню

Потрібно: кефір — 300 г, борошно — 450 г, сіль — 1 ч. л., сода
— 1 ч. л., сир сулугуні — 200 г (або
інший), улюблена зелень (кріп чи
петрушка) —1 пучок, вершкове
масло — 50 г.
Приготування: для початку
в глибоку миску просійте борошно, додайте сіль, соду та влийте
кефір. Замісіть м'яке тісто, яке не
липне до рук і залиште його на 30
хв. Тим часом помийте, обсушіть
і подрібніть зелень. Додайте тертий сир. Найкраще використовувати сулугуні, але ви можете взяти будь-який інший сир. Начинку
за бажанням посоліть і поперчіть.
Відщіпніть шматочок тіста і розкатайте його тонким шаром. У
центр викладіть начинку. З’єднайте краї і щільно защипніть.
Переверніть корж швом донизу,
акуратно розкачайте качалкою і
викладіть на розігріту суху сковороду. Смажте хачапурі з двох
сторін до рум’яної скоринки по
3-4 хв. Після цього викладіть на
тарілку і змастіть розтопленим
вершковим маслом.
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Калейдоскоп
повний комплекс
Що найчастіше декларують жителі Тернопільщини • Виконуємо
фасадних робіт

Д

о завершення деклараційної
кампанії за підсумками 2020
року залишилося трохи менше
трьох тижнів. Проте жителі Тернопільщини продовжують активно декларувати доходи. Упродовж січня-березня
цього року 5777 осіб подали податкові
декларації про отримані доходи. Про
це повідомив заступник начальника
Головного управління ДПС у Тернопільській області Петро Якимчук. Він додав,
що порівняно з аналогічним періодом
минулого року кількість декларантів
зросла на 1297 осіб, це 29 відсотків.
Наші краяни заявили про отримання 332,4 млн грн доходу. А це на 74,4 млн
грн більше, ніж торік. Загальна сума
самостійно нарахованих податкових зобов’язань склала 9,9 млн грн податку на
доходи фізичних осіб (плюс 2,1 млн грн

до 2020 року) та 1,9 млн грн військового
збору (на 100 тис. грн більше).
«Жителі Тернопільського краю, які
отримували доходи за кордоном, теж
активно долучились до деклараційної
кампанії. Якщо торік їх було 8, то цьогоріч – 183 особи. Сума заявленого доходу склала 12,3 млн грн доходу, що на 9,8
млн грн більше, ніж за 2019 рік», – повідомив заступник очільника податкової
служби області.
Найчастіше ж краяни декларували
доходи від спадку та дарування: вже подано 793 таких декларації на суму 83,9
млн грн. Ще 373 декларанти інформували про збагачення від продажу рухомого та нерухомого майна, а 174 – про
здачу такого майна у найм. Незалежна
професійна діяльність посприяла покращенню фінансового стану 88 осіб

•
•
•

на суму 6 млн гривень. Про отримання
інвестиційних прибутків заявили 24
декларанти на суму 4 млн гривень.
Петро Якимчук наголосив, що особам, які мають обов’язок щодо декларування, але ще не виконали його, варто
поспішити. А для зручності, комфорту та безпеки варто використовувати
електронні сервіси податкової служби,
зокрема «Електронний кабінет».

Утеплення будинків
Декорування фасадів
Матеріали та риштування у
наявності
тел. +38 098 756 28 74,
            +38 096 658 68 98

Приватизація землі.

Швидке та якісне виконання робіт:
присвоєння кадастрового номеру,
приватизація земельної ділянки,
встановлення меж в натурі
(на місцевості).
Виготовлення топографічної зйомки.
Виготовлення проекту відведення земельної ділянки.

•
•
•
•
•
•
•

Інвентаризація об’єктів
нерухомості:

виготовлення технічних паспортів,
експертна оцінка об’єктів нерухомого майна, інвентаризація самочинного будівництва.
Телефон: (098) 623-00-65,
смт Козова, у центрі біля церкви.

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.

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.
8 місяців - 224 грн. 40 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.

Квартирно-експлуатаційний
відділ міста Тернополя

має намір одержати дозвіл на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами котельні,
що розміщена за адресою: м. Тернопіль, вул.
Пушкіна, 4 в/м №10.
Валовий викид забруднюючих речовин
в атмосферу від господарської діяльності
котельні становить – 0,5 т/рік.
Перевищень технологічних та санітарно-гігієнічних нормативів в процесі виробничої діяльності немає.
Зауваження приймаються протягом 30
календарних днів з дня опублікування інформації за адресою :
м. Тернопіль, вул. Коперника, 1, тел.
52-58-48, Управління Житлово-комунального господарства, благоустрою та
екології Тернопільської міської ради.

відповіді

Реклама: +38 (068) 364-08-54

Наш День

Громадсько-політичний тижневик.
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Вітаємо!

Наш День nday.te.ua
Вітаємо!

Порядну, щиру, відповідальну людину,
умілого керівника, директора
Почаївського психоневрологічного
будинку-інтернату

Директора Почаївського
психоневрологічного
будинку-інтернату,
Заслуженого працівника
соціальної сфери України,
відому і шановану людину

Василя Антоновича Миська
з ювілеєм!

Василя Антоновича
Миська
із 70-річним ювілеєм!

Шановний Василю Антоновичу!
Прийміть щиросердечні, сповнені
людської шани та поваги привітання з нагоди
Вашого ювілею!
Ми пишаємося тим, що нам випала можливість
працювати з Вами й досягати разом професійних
висот. Ваш професіоналізм, багаторічна послідовна
наполеглива праця зробили неоціненний внесок у
розвиток нашої установи. Від душі бажаємо Вам
міцного здоров’я, бадьорості і життєвих сил, багато щасливих і радісних днів попереду,
безмірної любові близьких
і рідних людей, оптимізму та успіхів.
З повагою - колектив будинку-інтернату.

Хай квітує добро на життєвому полі,
Хай світанки дарують наснагу щодня,
Хай крізь хмари й туман
посміхається доля,
Килимами дорогу встеляє весна.
Ніколи не знайте ні смутку, ні втоми,
Хай мир і достаток панують у домі.
Хай діляться люди душевним теплом,
Збираються рідні за щедрим столом.
Хай несуть тільки радість
майбутні роки,
Хай збудуться мрії, бажання, думки!
Чого забажаєте – нехай у Вас буде,
Нехай і надалі шанують Вас люди.
Ще зичим прожити в добрі і здоров’ї
Хоча б до ста років щасливої долі.
Статків усяких, хліб і до хліба
Господь хай дарує на многії літа!
З повагою і щирою вдячністю
за багаторічну співпрацю,
колектив «Нашого ДНЯ».

Вітання
Вітаємо!

ФГ «Вікторія-92» вітає
іменинників квітня

Олександра Гаврилюка,
Андрія Кузьму,
Михайла Пеляка,
Богдана Галая,
Віталія Тичинського
з Днем народження!
Із цим святом сердечно вітаєм,
Миру, радості, щастя бажаєм,
Щоб здоров’я міцним завжди було,
А життя, як маків цвіт, яскраво цвіло!
Щоб збувались мрії і бажання,
Не втрачались віра й сподівання,
Серце радість щедро полонила,
Бог давав і розуму, і сили!
Щоб ніколи не знали ви втоми,
Хай спокій і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло
На многії-многії літа і на добро!

ГОРОСКОП

Вітаємо!

Коханого чоловіка,
люблячого тата

Ігоря Васильовича
Тивонюка

із с. Старий Вишнівець
із 35-річчям!
Сердечно бажаєм
в цей день особливий,
Щоб доля складалась
яскраво, щасливо!
Щоб у мирному небі Тобі
сонце всміхалось,
Щоби всі Твої мрії та плани збувались!
Нехай всі тривоги ідуть в небуття,
Удачу і радість дарує життя!
Щоб був здоровий, а також багатий,
Щоб сміхом веселим повнилася хата.
Як сон, негаразди щоби забувались,
А краще, щоб зовсім вони не з’являлись!
Хай Бог милосердний з високого неба
Пошле у житті, чого тільки треба.
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує многі-многії літа!

З повагою і любов’ю - дружина Оксана,
діти Іван, Інна, Андрій.

Овен
Спробуйте по-новому поглянути на робочі стосунки, якi вплинуть
на ваш характер. Щоб не доводити
до напруженої ситуацiї, доведеться
тримати дистанцiю.
Телець
Слiдкуйте за висловлюваннями, щоб потім не довелося відновлювати мир і зализувати рани.
Керівництво вiдзначить вашу сумлiннiсть грошовою винагородою.
Близнюки
Не можна бути таким трудоголіком, треба й вiдпочивати. Займiться спортивними вправами, також
не завадять вечiрнi прогулянки.
Рак
Сміливо використовуйте знання, отримані на практиці. Якщо виникне необхідність заручитися підтримкою запропонованого вами
проєкту, доведеться проявити витримку і такт.

14 квітня - 20 квітня
Лев
Останнiм часом накопичилося стiльки роботи, що не вистачає
часу на особисте життя. Велика
ймовірність укладання вигідних
контрактів.
Діва
Не загострюйте відносини з
колегами. І хоча ви маєте рацiю,
але їх значно більше. Щоб покращити своє фiнансове становище,
спробуйте економити.
Терези
У вашу голову часто приходять цiкавi iдеї. Незабаром оточуючі зрозуміють вигоду співпраці
з вами. Ближче до вихiдних чекайте приємних новин.
Скорпіон
Як кажуть, усе генiальне —
просте. Вашi проєкти, як завжди,
сприймуть на ура, а грошова винагорода не забариться.

Стрілець
Викликати вогонь на себе —
ваше кредо. Але настав час нарештi
подбати про себе. Найголовніше —
утримувати завойовані позиції.
Козеріг
Ваші бажання цілком збiгатимуться з можливостями. Друзі
скучили за вами, тож приділіть їм
більше уваги. Довіртеся зіркам,
вони приведуть вас до успіху.
Водолій
Щоб завести новi знайомства, доведеться завершити старі зв’язки. Ті, у кого не вирішене
квартирне питання, мають можливість успішно впоратися з ним.
Риби
Попереду переговори щодо
купiвлi-продажу
нерухомостi.
Щоб не втратити майно, перевiрте всi «за» i «проти». Краще сiм
разів вiдмiряти i один раз вiдрiзати.

Скрізь по зеленому весняні первоцвіти…

Ш

колярі з Ванжулова на
Лановеччині долучилися
до щорічної екологічної
акції «Первоцвіти Тернопілля»
флешмобом «Збережи первоцвіти
– врятуй своє майбутнє» та
віршованим словом:
Весна до сонця простягає руки,
Пробуджує природу до життя,
Невтомно рястом прикрашає луки
І розкидає, мовби вишиття,
Скрізь по зеленому весняні первоцвіти.
Не знищи їх, не зрань, не розтопчи!
Вони з'являються, щоб ми могли радіти
Приходу довгожданної весни.
Нам первоцвіти про тепло звіщають,
Про радість, що несе в собі весна.
Схилившись до землі, вони благають:
"Людино, не зривай мене дарма!

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА:  учні Ванжулівського ЗЗСО 
Лановеччини:  Іван Бригадир, Іванна Воловнік, Діана Сокирко, Сергій Критюк.

Не знищуй так безжально і жорстоко,
Ми вісники тепла, добра, весни.
Ми хочем милувати твоє око!
Нам руку допомоги простягни!"

