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У Чорткові відзначили свято 
величного місцевого храму

21 квітня - хмарно з 
проясненням, дощ, тем-
пература повітря вночі 
2-4, вдень 12-14 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.14, 
захід - 20.20. 

22 квітня - хмарно, 
дощ, температура пові-
тря вночі 5-7, вдень 12-13 
градусів тепла. Схід сонця 
- 6.12 захід - 20.22. 

23 квітня - хмарно з 
проясненням, можливий 
дощ, температура пові-
тря вночі 4-6, вдень 9-10 

градусів тепла. Схід сонця 
- 6.10, захід - 20.23. 

24 квітня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вно-
чі 0-3, вдень 7-8 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.08, 
захід - 20.25. 

25 квітня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вно-
чі 1-2, вдень 8-9 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.06, 
захід - 20.26. 

26 квітня - хмарно, 

можливий дощ, темпе-
ратура повітря вночі 0-2, 
вдень 6-7 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.04, захід - 
20.28. 

27 квітня - хмарно, без 
опадів, температура пові-
тря вночі 2-3, вдень 9-10 
градусів тепла. Схід сонця 
- 6.02, захід - 20.29. Пов-
ний місяць.

Сучасні інноваційні технології

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

Погода в Тернополі й області

Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”
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У ціну газети враховано 
вартість поштових послуг: 

прийом та доставку видання 
до передплатників

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
«Нашого ДНя» на 2021 рік!

1 місяць - 28 грн. 50 коп. 
3 місяці - 86 грн. 10 коп.
6 місяців - 165 грн. 20 коп.
8 місяців - 224 грн. 40 коп. 
Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будь-якому 

поштовому відділенні або у листонош.

індекс - 68710

«Який батько – 
такий син?..»

Вітаємо!
  Сьогодні, 21 квітня, 

День народження зустрічає 
досвідчений господарник, 

меценат та мудрий, вмілий 
керівник, відповідальна 

і щира людина, 
директор ПП "Вікнини"

  

Шановний Василю Івановичу!
У цей весняний час, коли спрагла земля просить працьовитих 

хліборобських рук, щиро вітаємо Вас з Днем народження! Бажа-
ємо, щоб Ваше мудре керівництво і добре серце ще багато років 

радувало усіх, хто Вас знає і поважає. Нехай кожен Ваш день буде 
насиченим і плідним, а нові ідеї успішно втілюються в життя. Не-

хай щедро родять засіяні Вами ниви. Нехай множаться благородні 
справи, завжди відмінним буде настрій, робота приносить задово-

лення, а відносини в колективі будуть теплими і дружніми! 
З роси й води – на щедру долю!

Вітаєм з Днем народження Вас нині, 
Всім колективом дружнім від душі.
 І зичимо здобутків в Україні 
У праці небувалих досягти.
 Нехай колосяться рясні жита у полі 
Й добро у Вашім домі прибува. 
І хай по Божій милостивій волі
 Ідуть угору справи всі щодня. 
Хай буде все міцним, передусім – здоров’я, 
Живуть повага й злагода в сім’ї,
 І серце, що наповнене любов’ю, 
Хай б’ється неустанно до ста літ!

З повагою - колектив ПП "Вікнини", колеги , друзі.

Василь 
Іванович Ванярха

ВЕсНа ДаРУє НаДію

Більше року весь світ живе в умовах пандемії. А значить - поганих 
новин, хвилювання за своїх близьких, карантинних обмежень, 
браку живого спілкування. Незважаючи на те, що ми носимо 

маски і за можливості уникаємо масових подій (принаймні, так 
повинно бути), життя з його звичними явищами - народженнями, 
роботою чи навчанням - триває. Молодість, весна і любов перемагають 
карантин і хворобу. 

Тим часом у МОЗ розповіли, що Україна пройшла пік ковіду. Все ще хворіє ба-
гато людей, але кількість нових випадків недуги пішла на спад, заявив міністр 
охорони здоров'я Максим Степанов. Водночас у МОЗ наголосили, що ситуація піс-
ля свят - щоб не було подальших спалахів і жорстких карантинів - залежить від 
того, чи українці продовжать дотримуватися протиепідемічних правил на почат-
ку травня, на який припадає Великдень.

На фото івана ПШОНЯКа - 
чортківчанки анна та Марія Грабовецькі.

Якщо вранці ви 
відчуваєте скутість в 
суглобах і вам важко 
ходити по сходах, 
не зволікайте з 
візитом до лікаря

Чи можуть 
пенсіонерів 
змусити 

перейти на 
обслуговування 

у банки?
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«Область отримала третю 
вакцину для щеплення 
осіб від COVID-19. Ми 

вже працюємо з AstraZeneca 
(Covishield), СoronaVac. Відтепер 
ще із Pfizer. Серед особливостей 
цієї вакцини є температурний 
режим зберігання - від -60 до 
-80 градусів. А використання 
можливе лише з дотриманням 
холодового ланцюга. Тому 
працівники мобільної бригади 
та працівники складу повинні 
володіти чітким алгоритмом», 
- розповіла заступниця 
начальника управління охорони 
здоров'я Тернопільської 
облдержадміністрації Тетяна 
Скарлош.

Згідно з планом щеплення, отрима-
ною вакциною Pfizer щеплюватимуть 
людей похилого віку, які перебувають в 
інтернатах, працівників даних закладів, 
а також працівників ДСНС та ДПСУ. На-
передодні керівники структур, які опі-
куються людьми похилого віку, подали 
списки осіб для вакцинації. Відповідно 
до цього переліку, спеціалісти підготу-
вали для розморожування першу дозу 
вакцини.

За перший день вакцинації Pfizer іму-
нізували 60 підопічних Петриківського 
обласного геріатричного пансіонату та 
ще 72 особи у Почаївському психоневро-
логічному будинку-інтернаті. 

«19 квітня ми вакцинували 60 меш-
канців обласного геріатричного пансіо-
нату, що в Петрикові. У будинку прожи-
вають 150 людей віком від 30 до 99 років. 
Усі вакциновані почуваються добре», 
- розповів директор пансіонату Степан 
Глушок.

«Я перебуваю в геріатричному пансі-
онаті разом з чоловіком вже 25 років. Ми 
тут розписалися. Коли з'явилася можли-
вість, то ми погодилися зразу вакцинува-
тися. Сьогодні щеплення роблять мені. А 
чоловікові - завтра», - зазначила вакци-
нована Аня Возняк. 

Також цим препаратом щеплювати-
муть 46 із 93 працівників пансіонату. 
Вакцинацію проводять дві мобільні бри-
гади центру первинної медико-санітар-
ної допомоги.

20 квітня щеплення вакциною Pfizer 
отримали ще 108 підопічних Петриків-
ського обласного геріатричного пансіо-
нату. Також вакцинували 48 підопічних 
Катеринівського відділення стаціонар-
ного догляду центру надання соціальних 
послуг Кременецької міської ради та пі-
допічних центру в селі Великі Бережці.

Додамо, що 16 квітня в Україну доста-
вили перші вакцини в рамках механіз-
му COVAX - безпрецедентної ініціативи 
світової солідарності щодо забезпечен-
ня глобального доступу до вакцин від 
COVID-19. Це перша поставка в межах 
ініціативи COVAX в Україну. 117 тисяч 
доз вакцини Pfizer/BioNTech Україна от-
римує безоплатно.

Постачання вакцин різних виробни-
ків у рамках COVAX продовжаться, і очіку-
ється, що до кінця 2021 року дозволять 
охопити щепленнями до 20% населення 
України. У рамках механізму COVAX ЮНІ-
СЕФ закуповує і постачає лише ті вакци-
ни від COVID-19, що відповідають крите-
ріям безпеки та ефективності ВООЗ.

На Тернопільщині розпочали 
щеплення вакциною Pfizer

Тернопільщина отримала 1170 доз вакцини Pfizer від COVID-19. 
Препарат зберігається в контейнері при температурі від -60 до -80 градусів. 

І використовувати його можна лише з дотриманням холодового ланцюга.

Вперше в Україні в рамках 
реалізації проєкту 
"Електронний університет", 

відділ цифрової трансформації 
класичного університету 
Тернополя розробив офіційний 
чат-бот ЗУНУ в Телеграм, який є 
студентським помічником  для 
молодих людей в комунікації 
з підрозділами університету, 
вдосконаленні системи взаємодії 
з професорсько-викладацьким 
колективом та працівниками, 
спрощенні процедури отримання 
інформації.

Завдяки чат-боту ЗУНУ студенти змо-
жуть отримати відповіді на запитання, які 
виникають в освітньому процесі, заван-
тажити зразки заяв, здійснити оплату за 

навчання та проживання, відновити па-
роль у MOODLE, повідомити про проблеми, 
дізнатися про події в університеті, подати 
заявку на онлайн-поселення в гуртожитки 
ЗУНУ.

Щоб запустити чат-бот у телеграмі пе-
рейди за посиланням: 

https://t.me/WUNUBot
Західноукраїнський національний уні-

верситет - це класична освіта на базі сучас-
них цифрових технологій!

Ця доброчинна ініціатива існує 
від початків заснування фонду 
і щороку охоплює усіх, ким 

опікується «Карітас Тернопіль». У закладі 
розповідають, цього року мають на меті 
зібрати 300 великодніх кошиків, аби 
особливу святкову атмосферу відчули 
соціально незахищені родини. У кошики 
планують покласти паску, яйця, масло, 
сир, майонез, олію, ковбасу та хрін.

Збір продуктових наборів і коштів триватиме до 28 квітня. Долучитися до акції може 
кожен. Потрібно принести продукти, необхідні для формування «Великоднього кошика», 
розповсюдити інформацію або перерахувати кошти на рахунок «Карітасу» за реквізита-
ми: м. Тернопіль, вул. Замонастирська, 1, 

АТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, UA683253650000002600201171387, 
код: 21162280 (з позначкою: Великодній кошик).

19 квітня цього року відбулося урочисте 
підписання меморандуму про співпрацю між 
Західноукраїнським національним університетом 

та Професійно-технічним інститутом Китайської Народної 
Республіки, місто Цзюцюань.

Ректори Андрій Крисоватий та Сюй Дзюнь у рамках співробітництва 
домовились про спільне проведення освітніх заходів, обміну досвідом, про-
ведення наукових досліджень та підвищення кваліфікації викладачів, пу-
блікацію наукових, навчальних та методичних матеріалів.

Важливо відзначити, що Професійно-технічний інститут Цзюцюань вхо-
дить до топ рейтингу інститутів КНР.

Класичний університет Тернополя - елітний та сучасний заклад вищої 
освіти, завжди відкритий до нової співпраці. Приємно відзначити, що в 
університеті розпочинають навчання молоді люди з Китайської Народної 
Республіки на підготовчих курсах з вивчення української мови і за ОС «Ма-
гістр», спеціальність «Професійна освіта» та «Міжнародна економіка».

У ЗУНУ вперше в Україні розробили 
офіційний чат-бот закладу

ЗУНУ сПіВПРацюВаТиМЕ 
з Професійно-технічним інститутом 
Китайської Народної Республіки

У Тернополі збирають «Великодні кошики» 
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На Тернопільщині 
вчаться малювати 
писанки та 

відроджують українські 
традиції. Щорічна 
«Школа писанкарства 
2021» триватиме до 
30 квітня в громадах 
області. 

Ініціаторами акції є громадська спілка «Молодіжний центр – 
Тернопіль» та обласна організація «Просвіта». Також дійство під-
тримало управління сім'ї та молоді Тернопільської ОДА. 

- Ми допомогли закупити матеріали, аби діти в Тернополі та 
в інших територіальних громадах змогли безкоштовно навчитися 
писанкарства. Дуже тішить, що не лише діти, а й молодь відгуку-
ється на можливість навчитися робити традиційні писанки, - за-
значає начальник управління сім'ї та молоді ТОДА Андрій Човган.

Майстер-класи проходять у Тернополі (вул. Й. Сліпого, 3) та у 
10 громадах області, на базі будинків культури та загальноосвіт-
ніх навчальних закладів.

- Дітям дуже подобається брати участь у таких заходах. На за-
няття у Підгороднянській ОТГ записалося 20 дітей, - розповідає 
просвітянка Надія Гута. - Через карантинні обмеження ми розділи-
ли учасників на дві групи. Заплановано, що сьогодні діти зроблять 
дві писанки. Одну зможуть забрати додому і подарувати рідним, а 
іншу віддадуть на виставку, яку проводитимуть в громаді.

Для того, щоб долучитись до акції, треба зареєструватись за 
посиланням - https://cutt.ly/tvsMdAD або ж зателефонувати за 
номером 0971643287.

Три саджанці Лесиної 
груші висадили у 
селі Миролюбівка 

неподалік Тернополя. Саме тут 
розташований єдиний пам'ятник 
Лесі Українці в області у повний 
зріст, який має велику історію. У 
пам'ять про поетесу груші із саду 
Косачів планують висадити в усіх 
містах, які пов'язані з видатною 
українкою та її родиною.

«Тернопільщина вирішила долучити-
ся до такої ініціативи. Одне із привезе-
них дерев ми посадимо в Кременці. Адже 
Леся Українка часто приїжджала на Кре-
менеччину у гості до своєї подруги Марії 
Биковської. Вже понад три десятки таких 
саджанців ростуть у різних куточках Во-

лині, Рівненщини, Львівщини, Житоми-
рщини. Дякую ініціаторам акції Остапу 
Михацю та Людмилі Приймачук за добру 
справу для збереження пам‘яті славної 
родини Косачів», - розповів заступник 
голови обласної державної адміністрації 
Ігор Гайдук. 

Ініціативу «Лесина груша» започат-

кував співвласник журналу «СонцеСад» 
Остап Михаць та журналістка, коорди-
наторка акції «Із минулого в майбуття» 
Людмила Приймачук. 

Як розповідає пані Людмила, дерево у 
садибі Косачів у Колодяжному посадила 
сестра Лесі Українки Ізидора. Зараз груші 
понад 120 років. Щоб вберегти пам'ять 

про Лесину грушу, вирішили зробити 
щепи та розповсюдити їх по Україні.

«Спільно ми вирішили зберегти 
пам'ять про рід Лесиної груші і запро-
понували адміністрації музею нарізати 
гілочок. Потім ми прищепили їх на груші 
дички. Щепи прижилися. І через рік, на-
передодні Дня пам'яті Лесі Українки, ми 
посадили саджанці на Волині та в усіх 
містах, які пов'язані поетесою та її роди-
ною», – зазначила Людмила Приймачук.

якщо ви давно 
не відвідували 
відділ міського 

абонементу 
Тернопільської 
обласної універсальної 
бібліотеки, то маєте 
чудову  нагоду це 
зробити.

Нещодавно фонд відділу  
поповнився новою художньою 
та галузевою літературою, 
яка побачила світ у місцевих 
видавництвах, зокрема, «На-
вчальна книга-Богдан», «Під-
ручники і посібники», «Астон», 
«Терно-граф», а також низкою 
видань , які вийшли друком  за 
фінансової підтримки Терно-
пільської облдержадміністра-
ції, Тернопільської обласної та 
міської рад.

Серед видань – твори тер-
нопільських авторів: Богдана 
Чепурка, Ніни Фіалко, Дарії 
Чубатої, Тетяни Дігай, Віктора 
Янкевича, Миколи Дмітруха, 
Сергія Синюка, Тамари Гнато-
вич, Марії Гуменюк, Антона 
Гриба, Володимира Дячуна, 
Сергія Ухачевського, Андрія 
Гулкевича, Богдана Грабов-
ського, Василини Вовчанської, 
Юрія Якубовського. 

Також  поціновувачі дру-
кованого слова   мають змогу 
насолодитися прочитанням 
творів   українських та за-
рубіжних  письменників із 
книжкових серій – «Богданова 
шкільна наука», «Детективна 
агенція ВО», «Magistra vitae», 
«Світовид», «Чейзіана», «Час 
читати», «Світовий історич-
ний роман», «Милий англій-
ський гумор».

Приємно зазначити, що у 
фонд відділу надійшла  книж-
ка  «Дитинство Ірусі Саїк: спо-
мини про Тернопіль» (розпо-
відь про міжвоєнну Галичину 
очима тернополянки),  яку 
подарував бібліотеці  терно-
пільський краєзнавець Тарас 
Циклиняк.  Це видання завер-
шує серію «Дитинство Терно-
поля». 

Казкова історія «Земні 
пригоди Ультрика, або Кому 
співає  веселка» – дарунок від 
Богдана Мельничука та Воло-
димира Фроленкова.

Фонд також поповнився  
навчальними посібниками та 
підручниками для учнів ЗОШ 
та абітурієнтів.

Запрошуємо всіх охочих до 
прочитання та ознайомлення 
з  виданнями  наших краян, 
щоб збагатитися духовно та 
пізнати   глибше та змістовні-
ше історію та сьогодення Тер-
нопілля.

Оксана ГАВЕНКО, 
Тетяна КОВАЛЬКОВА, 

бібліотекарі 
Тернопільської ОУНБ.

Лесині груші ростимуть 
на Тернопільщині

Що «свіжого» почитати
які книжкові новинки підготували в 

Тернопільській обласній універсальній бібліотеці

В області стартувала 
«Школа писанкарства»
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Війна, безробіття і COVID - те, 
що зараз найбільше турбує 
українців. Із цих трьох бід 

найбільшою проблемою нашої 
держави вважають війну з 
Росією. 

Також удвічі збільшилася кількість 
людей, які називають коронавірус дер-
жавною проблемою, свідчать результа-
ти нещодавнього опитування соціоло-
гічної групи «Рейтинг». 

І, традиційно, українці переймають-
ся низькими зарплатами й пенсіями,  
хабарництвом та корупцією у владі; під-
вищенням тарифів на компослуги; не-
можливістю отримати якісне медичне 
обслуговування... 

Зараз важко всім: і молодим, і людям 
середнього та старшого віку. Однак, ста-
рість в Україні - це для багатьох випробу-
вання злиднями. Верховний комісар ООН 
з прав людини Мішель Бачелет констатує: 
дохід 77% українських пенсіонерів ниж-
чий за прожитковий мінімум. В ООН за-
кликають владу регулярно перевіряти, чи 
є пенсії достатніми, щоб люди могли собі 
дозволити основні товари та послуги. 

І гендерна нерівність у пенсійному 
забезпеченні простежується. У жінок в 
Україні середня пенсія на 30 відсотків 
нижча, ніж у чоловіків. Це підсилює бід-
ність серед жінок-пенсіонерок.

Упродовж найближчих років насе-
лення нашої країни старішатиме ще 
більше. Якщо в соціальному плані нічо-
го не зміниться, то бідних людей також 
ставатиме більше. Наразі, за оцінкою 
ООН, літні люди складають близько 25 
відсотків населення України, дві трети-
ни з них - жінки.

На 1 квітня цього року середній (не 
мінімальний) розмір пенсії в Україні ста-
новив 3,7 тисяч гривень. Найзабезпече-
ніші серед пенсіонерів - колишні судді. 
Про це вказують дані на сайті Пенсійно-
го фонду.

Тож які пенсії зараз отримують укра-
їнці? Виплати за віком мають 8316443 
осіб - середня пенсія - 3770,23 гривень; 
по інвалідності - 1367192 особи, у се-
редньому - 2825,32 гривні; у зв’язку із 
втратою годувальника - 530902 особи, 
середня пенсія - 3227,83 гривні; за ви-
слугу років - 212345 осіб, у середньо-
му - 3403,48 гривень; соціальні пенсії 
- 71924 осіб, середня пенсія - 1785,49 

гривень; довічне грошове утримання 
суддів - 3556 осіб складає в середньому 
-  77387,20 гривень. Пенсії військовос-
лужбовців отримували 550487 осіб, - се-
редня сума виплати - 5650,26 гривень. 

Середня пенсія судді в 2021-у році 
зросла на 9425 гривень. А у військових 
на заслуженому відпочинку - лише на 67 
гривень.

І ще. При середній пенсії в країні - 3,7 
тисяч - найбільше отримують кияни - 
5,1 тисячу гривень. Найменші виплати 
на Тернопільщині - всього 2,8 тисяч.

До речі, згідно з новими даними Пен-
сійного фонду, виплати до 3 тисяч гри-
вень отримують 54,7 відсотків україн-
ців. Більше половини! 

Слід нагадати: з цьогорічного верес-
ня пенсії виплачуватимуть по-новому. 
Усі, крім українців старших за 80 років і 
малорухомих, повинні відкрити рахунки 
в банку й отримувати виплати на карт-
ку. Це зробили для того, щоб заощадити 
гроші на доставленні виплат за допомо-
гою листонош. Для сільських мешканців 
це стане новим випробуванням. Банко-
матів у селах немає. Аби зняти готівку, 
доведеться їхати до міста. 

І щодо вітчизняної економіки, а від 

неї залежить все. Нацбанк погіршив 
прогноз зростання ВВП та інфляції. В 
умовах посилених карантинних обме-
жень економіка України відновлюється 
повільно. Зважаючи на це, НБУ погір-
шив прогноз зростання реального ВВП 
у 2021 році з 4,2% до 3,8%. Регулятор 
зазначає: карантинні обмеження спри-
чинили пригнічення ділової активності. 
Ймовірно, починаючи з другого квар-
талу, економіка країни, повернеться до 
зростання. Головним рушієм і надалі за-
лишатиметься споживчий попит. А про-
гноз інфляції Нацбанк переглянув - з 7 
до 8 відсотків. 

В НБУ заявили: додатковий ризик 
майбутніх економічних втрат ство-
рює низький темп вакцинації проти 
COVID-19 в Україні. А також погіршення 
умов торгівлі, коливання на світових 
ринках капіталу та загострення ситуації 
на Сході країни. 

Є ще один нюанс. 
Транш від МВФ. Точніше, 
його відсутність у надто 
складний для України 
час…   

Пільги отримають 
не всі - в 
документах 

прописані обмеження 
за віком автомобіля і 
екологічним стандартом.

Депутати проголосували 
за зміни, які мають ще більше 
спростити та зробити дешев-
шою реєстрацію авто на іно-
земних номерах - так званих 
євроблях. Це не перша спроба 
зробити євробляхи «доступни-
ми» для всіх. Умови розмитнен-
ня авто на іноземних номерах 
кілька разів пом’якшували, а 
застосування штрафів перено-
сили.

Нові закони - зміни до По-
даткового та Митного кодексів 
- передбачають пільгове роз-
митнення авто за новою фор-
мулою. Що саме зміниться, ана-
лізує BBC NEWS Україна.

Отож, нова формула діятиме 
впродовж 180 днів після того, 
як закони введуть в дію (через 
місяць після оприлюднення). 
Для учасників бойових дій, які 
були на фронті не менше 90 
днів, цей термін подовжили до 
270 днів.

При цьому в Головному 
юридичному управлінні Ради 
зауважують, що це порушує 
принцип Податкового кодексу 
про рівність усіх платників по-
датків. Крім того, це суперечить 
Бюджетному кодексу, згідно із 
яким податки можуть змінюва-
тися лише за пів року до почат-
ку нового бюджетного періоду.

За новою формулою вар-
тість авто не береться до уваги, 
а для його легалізації брати-
меться до уваги лише вік, об’єм 
та тип двигуна.

Пільговий режим поширю-
ється на транспортні засоби, з 
року випуску яких минуло біль-
ше, ніж 5 років і які були заве-
зені до України до кінця 2020 
року. Вони мають бути лише в 
особистому користуванні. Тоб-
то розмитнити за пільговим 
акцизом дозволять один тран-
спортний засіб однієї категорії 
на одну людину. Один і той же 
українець зможе зареєструвати 
один легковик, одна вантажів-
ку і один причіп.

Авто не повинно походити з 
«країни-агресора» чи тимчасо-
во окупованої території, та має 
відповідати хоча б екологічним 
стандартам Євро-2.

За задумом авторів проєк-
тів, повна вартість розмитнен-
ня не повинна перевищувати 
1000 євро.

Після того, як у лютому цьо-
го року ВР ухвалила відповідні 
закони у першому читанні, пре-
зидент Зеленський заявив, що 
його остаточне схвалення може 
стати компромісом, «який, з 

одного боку, допоможе захи-
стити власників уже ввезених 
недорогих автівок, а з іншого 
- захистить нашу екологію від 
шкідливих викидів, але голов-
не - дасть змогу нарешті про-
вести державну реєстрацію цих 
авто й забезпечити необхідну 
безпеку всіх учасників дорож-
нього руху».

До слова, власники євро-
блях вимагали безакцизної реє-
страції своїх авто ще від прези-
дента Петра Порошенка.

Водночас у коментарях на 
Facebook-сторінці асоціації 
АвтоЄвроСила, яка виступає 
за «доступне» розмитнення 
вживаних іноземних авто і не-
одноразово проводила акції, 
власники євроблях пишуть, що 
ці закони є «черговим замилю-
ванням очей», а голова асоці-
ації Олег Ярошечив назвав їх 
«ляпасом». Там виступають за 
ухвалення іншого законопроєк-
ту - 3704, згідно з яким ввезені 
уживані авто не мають оподат-
ковуватися акцизом та ПДВ, а 
саме авто можна розмитнити 
впродовж 180 днів, сплативши 
лише мито та «добровільний 
платіж» у 8500 грн. (500 неопо-
даткованих мінімумів).

Із березня цього року штраф за непристебнутий ремінь 
безпеки в Україні зріс у 10 разів - до 510 грн. (трохи 
більше 15 євро). Донедавна він був найнижчим у 

Європі - 51 грн. (менше 2 євро). Про це написав перший 
заступник начальника Департаменту патрульної поліції 
Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

Він навів порівняльну статистику користування паском безпеки в 
Україні та Євросоюзі й розповів, яке саме передбачено за нього грошо-
ве покарання. За його словами, рівень користування пасками безпеки 
в Україні, порівняно з іншими країнами Європи, найнижчий.

«Наприклад: у Німеччині, де такий штраф становить 30 євро, кіль-
кість тих, хто пристібається в автомобілі, складає 98% для водіїв і па-
сажирів переднього сидіння і 99% - для пасажирів заднього сидіння», 
- пише Білошицький.

У Польщі штраф за непристебнуті ремені і водія, і пасажира скла-
дає 100 злотих (близько 23 євро) плюс два штрафні пункти (водія, 
який набрав більше 24 пунктів, позбавляють права керування). Водій, 
який не переконався, що всі його пасажири пристебнуті, отримує до-
даткові 100 злотих і 4 пункти штрафу.

Тому, за даними Нацради безпеки дорожнього руху, там пристіба-
ються 95% водіїв, 96% пасажирів на передньому сидінні й 76% - на 
задньому. Хоча ще 2004 року пристібалися лише 71% на передніх си-
діннях і 49% - на задніх.

У Данії штраф за непристебнуту дитину до 14 років складає 1500 і 
2000 данських крон (200 і 267 євро, відповідно), а також один штраф-
ний пункт (водій, який отримає 3 пункти за три роки, буде позбавле-
ний своїх водійських прав).

Що стосується України, то за результатами онлайн-дослідження 
«Сприйняття та використання пасків безпеки водіями та пасажира-
ми», проведеного у рамках кампанії «Пристібайся - не жахайся», 53,6% 
опитаних вважають достатнім штраф до 600 грн., щоб вони почали 
пристібатися, а для 30% він має бути понад 1000 грн. - саме така сума 
змусить подбати про власну безпеку в автомобілі. Крім того, третина 
респондентів вважає дієвим штраф від 1001 до 1500 грн, а дві трети-
ни зазначили, що тільки штраф у розмірі 1501-2000 грн. змусить їх 
скористатися ременем безпеки.

ШтРафи В ЄВРОПІ: Велика Британія - 580 євро; Греція - 350; Ес-
тонія та Іспанія -  200; Швеція та Норвегія - 150; Люксембург - 145; 
Албанія - 122; Португалія та Словенія -  120 євро, Україна – 15 євро. 

В Україні тривають випробування 
війною, пандемією, бідністю... 

Ольга ЧОРНА.

Тривають випробування, спричинені пандемією коронавірусу, 
для світу. І тривають випробування для України. 

Розмитнити «євробляху» 
коштуватиме 1000 євро

ШтРАф зА НепРистебНУтий 
РеміНь безпеки В АВтО: 
порівняння покарання 

в Україні та ЄС
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«Болять ноги, крутить суглоби, 
важко ходити» - саме такі 
скарги часто можна почути 

не лише від пенсіонерів, а й від 
людей середнього віку. Разом 
із комфортом і зручністю у 21 
столітті ми стали менше рухатися, 
набирати зайві кілограми і, як 
наслідок, все більше хворіти. 
Однією з найпоширеніших 
причин болю в суглобах є 
остеоартроз. Недуга вражає 
майже 80% людей у віці 60-65 
років. Але нерідко її діагностують 
і в 40-50 і навіть у 30 років. Саме 
остеоартроз є причиною кожної 
третьої інвалідності у світі. 
Чим небезпечна ця недуга, як 
можна її виявити і які симптоми 
мають насторожити кожного, 
ми розпитали в ортопеда-
травматолога, заступника 
головного лікаря з поліклінічної 
роботи КНП «Тернопільська 
комунальна міська лікарня №2» 
Вадима КРАВЧУКА та лікаря-
ревматолога поліклінічного 
відділення Оксани СТАСЮК.

Недуга розвивається 
безсимптомно

Остеоартроз - це дегенеративне 
захворювання суглобів, яке складно ді-
агностувати на ранній стадії. Його ще 
називають непомітним руйнівником. 

- Зміни відбуваються не лише з 
хрящем, а й з капсулою, сухожиллям, 
зв’язками, - зазначає Оксана Стасюк. 
- У будь-якому синовіальному суглобі 
може розвинути остеоартроз, але колі-
на, кульшові, плечові та невеликі сугло-
би рук – це ті периферичні ділянки, які 
найчастіше вражає недуга. Проблема в 
тому, що ця хвороба може досить дов-
го (від 5 до 12 років) протікати майже 
безсимптомно. Коли ж проблема стає 
очевидною, виявляється, що процес 
руйнування суглобу зайшов вже надто 
далеко, врятувати його не можна і по-
трібна складна операція з заміни ура-
женого артрозом суглоба на штучний.

Лікарі зазначають, остеоартроз 
може не розвиватися активно з часом. 
Однак пришвидшити цей процес здат-

ні травми або ж надмірні навантажен-
ня на суглоби. Коли недуга прогресує, 
кісткова тканина знищується, при 
цьому з'являються шиповидні кісткові 
нарости, які називають остеофіти. До 
порожнини суглоба потрапляють улам-
ки кісток та хряща. На останніх стадіях 
захворювання хрящ повністю стира-
ється, у результаті чого кістки труться 
одна об іншу під час руху, суглоб руйну-
ється ще більше, а біль посилюється. 

«Якщо після роботи 
на грядках біль не минає 
2-3 місяці, це хвороба, 

а не втома»
Мабуть, найбільша проблема у ліку-

ванні остеоартрозу – вчасне виявлення 
цієї недуги. Однак і сьогодні, незважа-
ючи на розвиток і досягнення медици-
ни, нерідко люди терплять біль і звер-
таються до лікарів, коли допомогти їм 
вже практично неможливо. Які тривож-
ні дзвіночки свідчать про те, що варто 
перевірити суглоби? 

- Це невеликий біль під час зміни по-
годи і скутість у суглобах вранці, - каже 
Оксана Стасюк. - Коли важко підніматися 
чи спускатися по сходах. Це перші дзві-
ночки, які мали б спонукати звернутися 
до лікаря. Також варто звернути увагу, 
коли під час руху в суглобі чутно клацан-
ня та хрускіт. Згодом додається припу-
хлість, обмеження рухів, ниючий біль.

- Буває, що людина перепрацювала, 
- додає Вадим Кравчук. - Цей біль після 
відпочинку має минути. Але не тривати 
два-три місяці. Часто, коли з’являються 
інші симптоми (обмеженість руху, на-
брякання суглоба, зміна форми кінців-
ки), виявляється, що врятувати суглоб 
вже неможливо і потрібна складна опе-
рація з заміни ураженого артрозом суг-
лоба на штучний.

При остеоартрозі колінних сугло-
бів відчувається слабкість, людині стає 
важко розгинати ноги у колінах. Зазви-
чай остеоартроз уражує обидва колін-
них суглоба. Винятком є випадки, коли 
хвороба виникла в результаті травми 
або захворювання одного коліна. При 
остеоартрозі пальців рук на кінцях суг-

лобів часто виростають кісткові шипи, 
у результаті чого суглоби дерев'яніють, 
болять, з'являється набряк та почер-
воніння. Людині боляче друкувати або 
грати на піаніно. Зазвичай уражуються 
суглоби основи великого пальця, вка-
зівних та середніх пальців.

Остеоартроз частіше 
вражає жінок

З остеоартрозом стикаються і чо-
ловіки, і жінки. Однак у представниць 
прекрасної статі цю недугу діагносту-
ють частіше. 

- У жінок остеоартроз часто почина-
ється після 50 років, коли в них розви-
вається менопауза, починаються гор-
мональні переналаштування, - додає 
Оксана Стасюк. – Навантаження на суг-
лоби, особливо коліна, зростають через 
зайву вагу, у результаті чого хрящова 
тканина швидше зношується. Саме 
тому в жінок з ожирінням ризик роз-
витку остеоартрозу колінних суглобів 
в чотири рази вищий, ніж у жінок з нор-
мальною вагою, у чоловіків – в п'ять 
разів. Ризик розвитку захворювання 
зростає з віком. Сприяють цьому і трав-
ми суглобів. Також недуга виникає при 
постійному надмірному навантаженні 
на певні суглоби. Наприклад, остеоар-
троз суглобів пальців рук розвивається 
частіше у перукарів та людей, які ба-
гато друкують. В офісних працівників 
частіше виникає остеоартроз колінних 
і кульшових суглобів. 

У вас болять суглоби: 
що робити

Якщо ви відчуваєте біль у суглобах, 
не зволікайте і запишіться на прийом 
до сімейного лікаря. Він вас огляне і 
дасть направлення до вузькопрофіль-
них спеціалістів.

- Якщо до нас звертається хворий, 
якого турбує біль у суглобах, ми за-
стосовуємо комплексний підхід до ді-
агностики із залученням кількох спе-
ціалістів, - розповідає Вадим Кравчук. 
- Пацієнта оглядають щонайменше два 
лікарі - ортопед і рентгенолог. Адже 
причиною болю в суглобі може бути і 
ревматоїдний артрит чи подагра. Та-
кож ми проводимо рентген- та УЗД-об-
стеження, за потреби – МРТ. Найваж-
ливіше – визначити причину болю, 

ступінь ураження суглоба. А вже тоді 
розпочати якісне лікування. 

При остеоартрозі залежно від етапу 
хвороби насамперед призначають кон-
сервативне лікування, щоб зменшити 
біль та запалення у суглобі. Якщо ситу-
ація складніша, то застосовують ліку-
вальну блокаду, яка має знеболюючий 
ефект, та внутрішньосуглобові ін’єкції. 
Значний досвід у проведенні цих про-
цедур мають фахівці відділу хірургії 
одного дня поліклінічного відділен-
ня КНП «Тернопільська комунальна 
міська лікарня №2». 

- Гарні результати у лікуванні осте-
оартрозу показує PRP-терапія, - додає 
Вадим Кравчук. - Це введення у суг-
лоб плазми крові пацієнта, збагаченої 
тромбоцитами. Вона містить фактори 
росту, які сприяють відновленню тка-
нин і стимулюють процеси регенерації 
суглоба. Ще один спосіб – введення пре-
парату гіалуронової кислоти, яка також 
позитивно впливає на стан суглоба. Ці 
процедури ми проводимо у відділі хі-
рургії одного дня. Сама процедура за-
ймає за часом не більше години, тобто є 
швидкою, ефективною, простою і мак-
симально безпечною для пацієнта. Ок-
рім операційної у нас облаштована па-
лата, де людина може підготуватися до 
процедури та відпочити після ін’єкції. 

Допоможуть 
скандинавська ходьба 

і схуднення 
Аби вберегтися від захворювань суг-

лобів і мінімізувати ризики розвитку ос-
теоартрозу, лікарі радять вести здоровий 
спосіб життя та позбутися зайвих кіло-
грамів, які збільшують навантаження на 
суглоби. Також, якщо у вас малорухлива 
робота, ви більшу частину доби проводи-
те в офісі, сидячи за комп’ютером, варто 
подбати про «рухливе хобі». Це можуть 
бути тривалі прогулянки на свіжому по-
вітрі, скандинавська ходьба, їзда на вело-
сипеді, плавання, рухливі ігри чи біг. Та-
кож не варто забувати про зручне взуття, 
правильну техніку 
ходьби і обов’язково 
ранкову гімнастику. 
Бережіть свої суглоби і 
будьте здорові! 

Якщо вранці ви відчуваєте скутість 
в суглобах і вам важко ходити по сходах, 

не зволікайте з візитом до лікаря
Остеоартроз розвивається непомітно, 
але з часом може провокувати сильний 

біль і навіть інвалідність

юля ТОМЧиШиН.



№15 (402) / 21  квітня - 27  квітня 2021 р. 6 Наш День Духовністьnday.te.ua

Церковна назва свята - Вхід 
Господній в Єрусалим. 
Його дата залежить від 

дня святкування Великодня. 
Традиційно воно відзначається в 
шосту неділю Великого посту, за 
тиждень до Світлого Христового 
Воскресіння. У 2021 році це 
православне свято випадає на 25 
квітня.

історія свята
Воно присвячене урочистому входу 

Ісуса Христа в Єрусалим. Відбулося це піс-
ля того, як Христос воскресив праведного 
Лазаря й чутки про це диво поширилися 
багатьма містами.

У писанні сказано, що Ісус в’їжджав 
у місто верхи на ослику. Багато людей 
вийшли його зустрічати, вони обсипали 
шлях Христа квітами, пальмовими гіл-
ками й клали біля його ніг свій одяг. Так 
зустрічали лише царів. Але Ісус йшов до 
Єрусалиму не для земної влади, а на муче-
ницьку смерть в ім'я спокутування гріхів 
людства.

У багатьох країнах світу Вербну не-
ділю називають Пальмовою (зокрема, 
в англійській, італійській та нідерланд-
ській). Там, де не ростуть пальми, це свято 
пов'язали з іншими рослинами або просто 
з цвітінням. 

В Італії, наприклад, пальмові гілки 
замінюються оливковими, що символізу-
ють мир. У сусідній Словенії інколи також 
святять оливки, ялину та лавр. У деяких 
регіонах Хорватії використовують кизил, 
а в Чехії - горішник.

Проте найпоширенішим деревом, яке 
заміняє пальму на слов'янських терито-
ріях, звісно, стала верба, звідки й головна 
назва цього свята - Вербна неділя. 

Що особливого у вербі?
Верба – тотемне дерево для українців. 

Швидко росте, легко розмножується та 
миттєво приживається. Кажуть, вона де не 
посади, там вродить. Це дерево надзвичай-
но витривале, оспіване в піснях, це символ 
української національної витривалості.

Крім того, у нас в країні завжди росли 
красиві плакучі верби, під їхніми вітами 
зустрічалися хлопці з дівчатами.

Котики ховають в одязі – 
щоб ніхто не наврочив

У традиційній культурі молода верба, 
тим більше освячена, мала неабияку за-
хисну силу. На Галичині свячену вербову 
гілку називають шуткою. Це не з росій-
ської, тобто не жарт. Назва походить від 
німецького шуцен – оберіг. Слово зберег-
лося з часів Австро-Угорської імперії. До 
речі, бечка - це інша локальна назва вер-
бових гілочок. 

Про особливості народних вірувань і 
традицій докладно розповіла в «Україн-
ській правді» етнографка Галина Олійник. 
Отож, готувати гілочки до освячення на 
Вербну неділю прийнято заздалегідь. 
Парна чи непарна кількість галузок в пуч-
ку - неважливо. Треба було, щоб пучок був 
тугенький, гілочок зо 12, наприклад, і щоб 
вони були всі гарні. Гілочки закручували-
ся лляним шнуром у напрямку за сонцем. 

Прикрашати могли пижмою, деревієм, 
безсмертником, м’ятою та чорнобривця-
ми. Іноді використовували для прикраси 
мірту (самшит). Поки шутка неосвячена 
– якщо хтось просить з неї гілочку, можна 
поділитися. Можна дати й освячену гілоч-
ку верби, якщо святили ще й крім букета 
окремо. Після того, як вербу освятили, 
вона стала ваша, діставати з неї гілочки не 
варто, несіть додому та кладіть за образи.

Освячена верба слугувала як оберегом 
для усього дому, так й індивідуальним, 
для кожного члена сім’ї. Після освячення 
треба було з’їдати по кілька котиків, щоб 
бути здоровими. Клали кілька котиків і 
у паску. Окрім того, посвячену вербу їли, 
якщо починало боліти горло. 

Ще вважалося, якщо ти принесеш свя-
чену вербу з церкви, посадиш з неї гілочку 
і вона прийметься на городі, то це велика 
милість і ласка Божа. Котики та шматочки 
гілочок верби ховали в одязі – щоб ніхто 
не наврочив. Особливо треба було це ро-
бити дівчатам, які хотіли вийти заміж, ва-
гітним на ранніх термінах та хворим. Бо-

гомільні жінки, у яких не виходило мати 
дітей, завжди носили такий оберіг, навіть 
зашивали його в одяг. Гілочки верби по-
міщали і до купелі немовлят для захисту. 
Також галузку з шутки клали покійникам 
в труну. Вважалося, що вона захистить їх 
на тому світі. 

А ще освяченою вербою в давнину 
спиняли грозу - махали гілочками в бік 
хмар і відводили громи та град. Кидали га-
лузки і в пожежу - щоб приборкати вогонь.

Стару свячену вербу не викидали ні в 
якому разі, її спалювали – але перед тим 
розпалювали нею піч, щоб пекти паску. 
Найпоширенішою до наших днів лиши-
лася традиція бити вербою – аби людина 
була здоровішою. У деяких регіонах ри-
туальне побиття починалося з тих, хто 
проспав службу (тобто мав не достатньо 
життєвих сил, щоб піти на неї). З цією ж 
метою на Вербну неділю господарі обхо-
дили худобу та вулики, ляскаючи їх свяче-
ними різками.

бити освяченими галузками 
слід з примовками

Найпоширеніша: "Не я б’ю, верба б’є, 
за тиждень Великдень. Уже недалечко чер-
воне яєчко".

Ще були варіанти такі:
"Не я б’ю, лоза б’є, лоза б’є не заб’є. Від 

нині за тиждень буде Великдень" (галиць-
ке вітання).

"Не я б’ю, верба б’є! Будь величний, як 
верба, здоровий як вода, багатий як земля".

"Не я б’ю, лоза б’є, лоза б’є не заб’є, від 
нині за тиждень буде Великдень. Будь здо-
ровий як вода, багатий, як земля, а красний 
як тая паска, бо в ній Божа ласка".

На Донеччині та в Запоріжжі побу-
тувала примовка: "Верба б'є, не я б'ю. Не 
вмирай, красненького яєчка дожидай".

Що можна і чого 
не варто робити 

Вербна неділя відзначається у Вели-
кий піст, тому не святкується шумно. Мож-
на зібратися сім’єю, відвідати літніх роди-
чів, але влаштовувати застілля і гуляння 
не можна. Єдине, що дозволяється, - у цей 
день можна їсти рибу і випити трохи вина. 
Потрібно постаратися відійти від суєти, 
очиститися духовно, помолитися і підго-
туватися до Страсної седмиці. 

У теперішній час у зв’язку з каранти-
ном, можливо, не всім вдасться відвідати 
Службу Божу. Сприйміть це як випробу-
вання вашої віри: присвятіть день молит-
ві та привітанню близьких і друзів, укрі-
пленню їхнього духу, підтримці та вияву 
любові до них.

ТрадицІї Вербної недІлІ. ЧомУ УкраїнцІ сВяТяТь гІлля, 
як його прикрасиТи Та що робиТи зІ сТарим

Остання неділя перед Великоднем в Україні мала багато назв. Залежно від регіону її 
називають Вербна, Квітна, Шуткова, бечкова, баськова. але є те, що з роками лишалося 

незмінним, – значення свята, його важливість та сакральність для українців. Яка історія Вербної 
неділі, які існують традиції і звичаї, що можна і чого не можна робити в цей день?

Тернопільська єпархія Православної 
Церкви України просить 
жителів Тернополя та й усієї 

області долучитися до спорудження 
кафедрального собору святих 
рівноапостольних Костянтина та Єлени. А 
саме, допомогти придбати дзвони. 

Вже сьогодні споруда головного храму єпархії 
ПЦУ прикрашає Тернопіль на перетині вулиць Ки-
ївської і Тарнавського. Помолитися тут, відвідав-
ши Службу Божу, можна поки що у капличці.           

 На дзвони кафедрального собору залишилося 
зібрати десяту частину коштів. 

«З Божою допомогою триває будівництво ка-
федрального собору святих рівноапостольних 
Костянтина та Єлени. Його дзвіницю прикрашати-
муть 15 дзвонів, які будуть скликати віруючих на 
молитву, - про це повідомляє Тернопільська єпар-
хія ПЦУ у фейсбук. -      

З благословення архієпископа Тернопільсько-
го і Кременецького Нестора триває збір коштів на 

придбання дзвонів. Найбільший із них – вагою 330 
кг, найменші – по 5 кг. За християнською традиці-
єю, імена жертводавців, за їхнім бажанням, можуть 
бути увіковічені на дзвонах».

Охочих внести свою лепту в будівництво со-
бору та розвиток єпархії просять звертатися до 
ключаря кафедрального собору свв.рівноапп. 
Костянтина та Єлени протоієрея Володимира 
Зубілевича, тел. +380 (97) 744 81 38.      

Прикмети та повір’я 
● Якщо на Вербну неділю хороша погода – буде гарний урожай фруктів.
● Вітряно у цей святковий день – до прохолодного літа.
● Несподівано вдарив мороз – цього року як ніколи вродить пшениця.
●  Якщо дівчина хоче в найближчому році вийти заміж, то їй необхідно до 

світанку наламати гілок на молодий вербі, покласти їх біля ліжка й весь день 
думати про кохану людину.
● Перед початком важливої справи слід з’їсти декілька бруньок верби, припа-

сеної у Вербну неділю, – це допоможе залучити удачу.
● Щоб отримати гарний урожай, початком сезону польових робіт слід увіткну-

ти в землю гілочки верби.
● Боязким і несміливим людям у Вербну неділю, прийшовши з церкви, слід 
убити в стіну кілочок з освяченої гілки верби – вона допоможе позбутися стра-

хів, боягузтва і нерішучості.

Тернополян просять допомогти коштами 
на дзвони кафедрального собору

Цьогоріч, зважаючи на карантинні обмеження, Хресна 
дорога відбулася в Архикатедральному Соборі Терно-
поля. Очолив молитву архиєпископ і митрополит Тер-

нопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк та єпископ-по-
мічник Теодор Мартинюк. Завдяки трансляції на телебаченні та 
в мережі до молитви онлайн долучилися віряни не лише з облас-
ті, а й з усієї України. 

- Брати і сестри, сьогодні жертвуємо цю Хресну дорогу за те, 
чого найбільше потребуємо, за наших дітей, онуків чи близьких, 
- зазначив у вступному слові митрополит Василій. - Усі разом жер-
твуємо її за відвернення війти від України та панування миру, за 
припинення пандемії коронавірусу у наших містах та селах і у ці-
лому світі. Темою наших розважань на цій Хресній дорозі стануть 
діла милосердя для душі і тіла. Вони є основною темою проповіді 
цілої нашої Церкви на цей рік. Тільки той, хто сам є милосердним 
до свого ближнього, заслуговує на милосердя від Бога.

Під час Хресної ходи вишиваними стаціями Хресної дороги у 
Архикатедрі почергово несли хрест та святу реліквію – частинку 
Чесного і Животворящого Хресна Господнього, яка була спеці-
ально доставлена з Малої базиліки Матері Божої Зарваницької  
с. Зарваниця. Кир Василій всіх благословив, уділив повний від-
пуст та побажав, щоб наступного року усі спільно могли пройти 
цю Хресну дорогу вулицями Тернополя.

Хресна дорога об’єднала у 
молитві десятки тисяч вірян
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З 1 вересня цього року 
змінять правила виплати 
пенсій та державної 

допомоги. Пенсіонерів та 
інших отримувачів соцвиплат 
мають перевести на банківські 
картки. Уряд прийняв 
постанову № 277, згідно з 
якою за місцем фактичного 
проживання з 1 вересня 2021 
року отримуватимуть пенсії 
та грошову допомогу лише 
особи, які досягли 80-річного 
віку, люди з інвалідністю І 
групи та ті, що потребують 
постійного стороннього догляду, 
одержувачі соцдопомоги, які 
не мають права на пенсію, і 
допомоги на догляд. До першого 
вересня їм доставлятиме 
пенсії АТ «Укрпошта», а далі 
організація, яку обере уряд 
на конкурсі або банк. Інші 
категорії пенсіонерів, які на 
сьогодні отримують виплати 
у відділеннях АТ «Укрпошта» 
або з доставкою додому 
листоношами, до 1 вересня 
2021 року повинні обрати один 
з уповноважених банків для 
здійснення подальшої виплати 
пенсій.

До нас звертаються читачі із про-
ханням роз'яснити постанову Кабміну, 
аби з'ясувати чи обов'язково пенсіонер 
повинен обслуговуватися у банку чи 
він може продовжувати отримувати як 
і раніше пенсію на пошті, не переходя-
чи на картки?

Зміни покращить життя 
людей чи навпаки?

Нині майже 3,5 млн пенсіонерів от-
римують пенсію через Укрпошту. А Мі-
ністерство соціальної політики та Пен-
сійний Фонд України хочуть перевести 
максимальну кількість пенсіонерів на 
обслуговування у банки. Тоді в Укрпо-
шті будуть отримувати виплати лише 
близько 1 млн пенсіонерів декількох 
категорій.

Постає питання: чи зможуть ці 2,5 
млн легко перейти на обслуговування 
у банки і чи це буде просто?

Просто не буде. Люди завжди з недо-
вірою ставляться до змін. Тим паче, якщо 
вони існують тільки на папері. Не секрет, 
що в українських селах ні доріг, ні банків, 
ні банкоматів. Не говорячи вже про те, 
що такі нововведення для стареньких 
мають бути підготовленими і супрово-
джуватися освітньою кампанією. 

- Як можна отак взяти, і перевести 
все на карточку? Де я тут розплачуся 
тією карткою, і де я гроші з неї буду 
знімать? – питає пенсіонерка Галина 
Василівна. Якщо обіцянки ПФУ справ-
дяться, то їй з вересня доведеться опа-
нувати банкомат і навчитися знімати 
гроші з картки. Бо розплатитися карт-
кою їй в селі ніде – в магазині прийма-
ють готівку і встановлювати термінали 
для оплат не планують.

Буцімто добрі наміри та плюси бан-
ківського обслуговування для людей 

поважного віку (особливо тих, хто про-
живає у сільській місцевості) перетво-
рюються на великі проблеми.

із сотні міст, сіл та селищ 
банківські відділення та 

банкомати є 
лише в чотирьох

Виглядає так, що швидкий перехід 
«на картки» викличе більше складно-
щів, ніж зручностей, а ще враховуючи 
пандемію, становить навіть ризик для 
здоров'я, коли потрібно автобусом, де 
є велике скупчення людей, дістатися 
до найближчого населеного пункту, бо 
більшість пенсіонерів мешкає в селах 
та невеликих містечках, де або взагалі 
немає відділень банків, або вони нещо-
давно закрилися.

До того ж неможливо самостійно 
зняти кошти в будь-який момент. По-
трібно раз на місяць їхати до найближ-
чого банкомату (добре, якщо в межах 
одного населеного пункту, часто – в 
інший), додатково витратити гроші на 
проїзд або просити зняти кошти роди-
чів чи знайомих. І добре, якщо в тому 
банкоматі ще будуть кошти. А може до-
ведеться приїхати ще раз.

Ще необхідно не тільки оформи-
ти картку, а й періодично проходити 
обов’язкову ідентифікацію у банку. І 
це неповний перелік проблем, з якими 
стикаються пенсіонери.

Зважаючи на те, що поштові від-
ділення знаходяться майже у кожно-
му населеному пункті, а листоноші 
обслуговують мешканців усіх без ви-
ключення сіл, селищ, хуторів (навіть 
найвіддаленіших), можливості пошти 
доставити та виплатити пенсію на по-
рядок вищі за будь-який банк. Нині зі 
ста міст, сіл та смт банківські відділен-
ня та банкомати є лише в 4. Але і ця 
статистика погіршується.  Тільки за ос-
танні 5 років банківська мережа змен-
шилася на 40%. Тільки протягом 2020 
року кількість банківських відділень 
скоротилася майже на 870 одиниць, а 
вся банківська система налічує лише 
7134 відділення. Натомість Укрпошта 
зберегла мережу з майже 11000 відді-
лень.

 Та найголовніше - похилий вік, на-

явність захворювань (чи інвалідності) 
часто роблять процес отримання пенсії 
надзвичайно складним навіть поза ме-
жам власного дому, а послуги листоно-
ші – не просто зручними й корисними, 
а й вкрай необхідними. Адже листоно-
ша не тільки принесе свіжу газеті та 
кошти додому, а й прийме оплату за 
комунальні послуги, може продати за 
соціальними цінами товари першої не-
обхідності.

Передплата газет може 
зменшитися на 30%

Заміна поштарів на банкомати має 
і інші наслідки, зокрема таке рішення 
Пенсійного фонду України вплине на 
друковану пресу. За найскромнішими 
підрахунками переведення пенсіонерів 
на обслуговування в банки призведе до 
скорочення передплати на понад 30% 
від загального обсягу. А мова ж йде 
про понад 1363 всеукраїнських, 1249 
обласних й районних видань, які існу-
ють завдяки передплаті в регіонах. Яку 
альтернативу запропонують посадовці 
видавцям, коли редакції почнуть за-
криватися через вимушене скорочення 
тиражів? І, головне, яку альтернативу 
посадовці запропонують українцям, 
для яких друкована преса часто зали-
шається єдиним джерелом інформації? 
Особливо це стосується східних облас-
тей, де на всіх потужностях працює ру-
пор російської пропаганди.

Тому, коли останнім часом так ак-
тивно обговорюється питання пере-
ходу на банківське обслуговування, 
потрібно розуміти, що ця реформа за-
чепить не лише Укрпошту, але і видав-
ничу сферу. Тому ми закликаємо мож-
новладців ще раз подивитися на всі 
аспекти ситуації і знайти таке рішення, 
яке б враховувало інтереси всіх сторін. 

Пенсіонер має право 
обирати, де і як буде 
отримувати належну 

йому пенсію
Підсумовуючи, наголошуємо ПЕН-

СІОНЕР САМ ОБИРАЄ МІСЦЕ ОТРИ-
МАННя ПЕНСІЇ — у відділенні Укр-
пошти (доставить листоноша) чи у 

банку на платіжну картку. Як визначе-
но у нормативно-правових актах, що 
регулюють виплату та доставку пенсій, 
виплата пенсії може проводитись під-
приємствами поштового зв’язку або 
банківськими установами. Отже особи-
сто сам пенсіонер визначає, де і як буде 
отримувати належну йому пенсію. Для 
цього він має написати власноруч від-
повідну заяву та надати її до найближ-
чого відділення Пенсійного фонду 
України. Тобто коли пенсіонеру гово-
рять, що йому пенсію тепер буде пе-
рераховувати банк на картку, а не Укр-
пошта, це порушення закону. Ніхто без 
його письмової згоди цього робити не 
може. Тож, якщо ви виходите на пенсію 
й хочете отримувати гроші вдома від 
листоноші, або уже отримуєте кошти 
на банківській рахунок, але хочете пе-
рейти на обслуговування в Укрпошту, 
потрібно зробити декілька простих 
кроків:

• заповнити заяву на отримання 
пенсії в Укрпошті,

• підготувати копії документів, які 
потрібно додати до заяви,

• надати пакет документів до най-
ближчого відділення Пенсійного фон-
ду України,

• отримати пенсію у відділенні або 
вдома від листоноші.

У період дії карантину, який вста-
новлено на рівні держави через поши-
рення коронавірусної інфекції, змінено 
порядок виплати пенсії та соціаль-
ної допомоги:

Якщо отримувач коштів повідомив 
листоношу або працівників відділення, 
в якому він отримує пенсію, про захво-
рювання або має візуальні ознаки рес-
піраторного захворювання, можна:

• призначити іншу особу, яка буде 
отримувати кошти;

• перенести виплату пенсії на на-
ступний виплатний період.

У будь-якому з випадків потрібно 
проінформувати про своє рішення спів-
робітника Укрпошти (листоношу/пра-
цівників відділення, яке обслуговує ад-
ресу проживання отримувача коштів/
оператора контакт-центру Укрпошти) 
та надати вичерпну інформацію щодо 
пенсійних документів та контактних 
даних.

Чи можуть пенсіонерів змусити 
перейти на обслуговування у банки?

Кабмін запровадив нові правила отримання соцвиплат: 2,5 мільйони 
людей позбавлять права отримувати кошти за місцем проживання

До найближчого банкомата доїхати нелегко
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Аварія сталася 12 лютого 2020 року на 
Кременеччині. Обвинувачений був присяжним 
місцевого районного суду. як розповіли у 

Тернопільській обласній прокуратурі, вину чоловіка 
довели в суді. 

За даними обвинувачення, в день аварії чоловік їхав за кермом 
автомобіля «MERCEDES-BENZ» у стані алкогольного сп’яніння. У 
селі Великі Млинівці він скоїв наїзд на подружжя, що йшло у по-
путному напрямку. 

- Внаслідок наїзду потерпілий помер на місці пригоди, а жінка 
отримала  травми, кваліфіковані як тілесні ушкодження серед-
ньої тяжкості, – розповіли у прокуратурі. - Суд призначив йому 4 
роки позбавлення волі.

Палія викрили в 
селі Городище 
Тернопільської 

міської територіальної 
громади. Порушення 
зафіксували під час рейду 
інспектори муніципальної 
інспекції. 

- На порушника оформили 
адмінпротокол та передали 
його на розгляд до Державної 
екологічної інспекції в облас-
ті, - розповіли у Тернопільській 
міській раді. - Чоловік свою про-
вину не заперечував. Екологіч-
на інспекція винесла постанову 
про притягнення громадянина 
до адміністративної  відпові-
дальності та сплати 3060 гри-
вень штрафу.

Верховна Рада суттєво під-
вищила штрафи за спалювання 
сухої трави та пошкодження лі-
сів минулої весни після низки 
масштабних пожеж в екосисте-
мах. 

Екологи наполягають, що 
випалювання сухостою погір-
шує стан довкілля і забруднює 
атмосферу. Висока температура 
під час таких пожеж погіршує 
родючість ґрунтів та нищить 
цілі лісові масиви, птахів і тва-
рин. 

Не спалювати сухі рослин-
ні залишки просять мешканців 
Тернопілля рятувальники. У цю 
весняну пору вогнеборцям що-
дня доводиться гасити пожежі 
в природних екосистемах, часто 

це десятки викликів. 
- Зазвичай під час таких по-

жеж неминуче гинуть тварини, 
- нагадують в обласному управ-
лінні Держслужби з надзвичай-
них ситуацій. 

Аби стримати паліїв, ря-
тувальники публікують зво-
рушливі світлини врятованих 
звірят і птахів. Проте зазвичай 
вогонь випалює на своєму шля-
ху все живе.

- Цьому маленькому зайче-
няті (на фото - ред.) пощастило, 
- розповідають в рятувальній 
службі області. - Його витягли 
з вогню під час гасіння пожежі 
сухої трави поблизу села Куди-
нівці Зборівського району.

Досвід показує, що навіть 
«невинні» підпали сухостою на 
грядці чи городі можуть роз-
почати велику пожежу. Вітер 
швидко розносить полум’я на 
великі території, для гасіння 
таких загорань потрібно багато 
ресурсів і часу. 

- Подумайте про тих, хто по-
руч, - нагадують рятувальни-
ки. - Пам’ятайте, життя – це не 
лише ви.

- Дотримання карантину 
перевіряють рейдові групи, 
- розповіли в поліції Терно-
пільської області. - Зокрема, 
щодня перевіряють суб’єк-
ти господарювання, пере-
візників, ринки, громадські 
місця. За минулий тиждень 
поліцейські склали  96 ад-
мінпротоколів за порушення 
правил карантину та винес-
ли 346 постанов за недотри-
мання маскового режиму.

Найбільше випадків ігно-
рування карантину рейдові 

групи виявили в закладах 
торгівлі. Там були відсутні 
маркування для перебуван-
ня в черзі клієнтів, а також 
продавці обслуговували від-
відувачів, котрі перебували 
без масок. Нехтували прави-
лами карантину і водії гро-
мадського транспорту, які 
у салоні перевозили понад 
норму пасажирів.

Порушення рейдові гру-
пи зафіксували і в закладах 
громадського харчування. 
Найбільш поширене – робо-
та у заборонений час. Адже 

з 12 квітня в кав’ярнях, рес-
торанах і кафе, що працюють 
на території Тернопільської 
громади, дозволено при-
ймати відвідувачів лише на 
літніх майданчиках, а також 
можна здійснювати адресну 
доставку замовлень і замов-
лень на виніс. Обмеження 
запровадили, щоб стримати 
поширення коронавірусної 
інфекції. 

Щодо таких порушників 
правоохоронці складають 
адміністративні протоколи 
за ст. 44-3 КУпАП (порушен-
ня правил щодо карантину 

людей). Закладам харчуван-
ня, які продовжують при-
ймати відвідувачів всереди-
ні, загрожує значний штраф 
- від 17 до 34 тисяч гривень. 
А людей, які в громадських 
місцях і транспорті не вдя-
гають маски, штрафують на 
суми від 170 до 255 гривень.

У відомстві наголосили, 
що й надалі разом з кон-
тролюючими органами сте-
житимуть за дотриманням 
протиепідемічних заходів, а 
жителів області закликають 
не порушувати їх.

З 17 квітня 
збільшилися штрафи 
за хибні виклики 

рятувальників, поліції 
й швидкої. За такі дії 
загрожує адміністративна 
відповідальність. Тепер 
доведеться заплатити 
від 850 до 3400 гривень 
штрафу, раніше – від 51 
до 119 гривень. 

- За перший квартал цього 
року поліцейські області скла-
ли 948 адмінпротоколів за за-
відомо неправдивий виклик 
спецслужб, - розповіли у поліції 
Тернопільської області. - Поспі-

шаючи на повідомлення, яке 
виявляється згодом неправ-
дивим, працівники екстрених 
служб затрачають час, зусил-
ля, а в цей момент хтось може 
по-справжньому потребувати 
їхньої допомоги. У такому разі 
перенаправлення підрозділів з 
одного виклику на інший при-
зводить до втрати дорогоцін-
них хвилин, які вкрай необхідні 
реальним постраждалим.

Правоохоронці просять гро-
мадян не легковажити і, перш 
ніж повідомляти про такі ви-
падки,  переконатися у їх прав-
дивості та достовірності. 

- До поліції звернулася жителька 
Тернополя, 1969 року народження. 
Вона розповіла, що чоловік, з яким по-
знайомилася в соціальній мережі, заво-
лодів її грошима - 6650 євро, - повідо-
мили у поліції Тернопільської області.  

Зі слів жінки, віртуальне знайом-
ство відбулося 22 березня цього року. 

Чоловік назвався італійцем і сказав, що 
працює за контрактом на закритому 
об’єкті. Гроші просив, аби мати змогу 
приїхати до неї. 

- Жінка двома трансакціями через 
банк перечислила  217 тисяч гривень, 
- розповіли у поліції. - Проте «італієць» 
вимагав більше – просив перерахувати 

ще сім тисяч євро. Тоді тернополянка 
збагнула, що потрапила у шахрайську 
пастку, і звернулася до правоохорон-
ців. 

Поліцейські розслідують злочин і 
застерігають краян від необдуманих 
вчинків, особливо, коли справа стосу-
ється грошей.

- Незважаючи на неодноразові попереджен-
ня, люди ігнорують повідомлення про афери і 
довіряють зловмисникам, - розповіли у поліції 
Тернопільської області. - Черговою жертвою ша-
храїв стала 75-річна краяна. Жінка звернулася до 
Тернопільського районного управління поліції і 
повідомила, що аферист заволодів її грошима.

Поліцейські з’ясували, що 14 квітня на ста-
ціонарний телефон потерпілої подзвонив неві-
домий чоловік. Він назвався лікарем і приголо-
мшив стареньку новиною, що її син потрапив до 
лікарні і необхідна термінова  операція. Для того, 
щоб її розпочати, потрібні гроші - 3 тисячі дола-
рів. 

Жінка повідомила аферисту адресу свого 
проживання та погодилася надати гроші для лі-
кування сина. В обумовлений час невідомий чо-
ловік прийшов до потерплої додому та отримав 
від неї кошти. Лише тоді пенсіонерка зателефо-
нувала до  невістки і з’ясувала, що її ошукали.

- Завжди перевіряйте отриману інформацію, 
не поспішайте платити стороннім особам, нада-
вати їм будь-які дані, не довіряйте їм, - кажуть у 
поліції. - Про подібні випадки шахрайств розпові-
дайте своїм родичам і застерігайте їх. 

Впіймали на гарячому 
на Тернопільщині селянин заплатить більше 3060 гривень  

штрафу за спалювання сухої рослинності

Присяжного засудили 
за п’яну аварію 

Чоловік сів за кермо нетверезим і збив 
подружжя - один із пари загинув

Зросли штрафи за хибний 
виклик спецслужб

Зайшли в магазин без маски? 
Готуйте 255 гривень

на Тернопільщині минулого тижня поліцейські оштрафували 346 
людей, які не вдягли маску в громадському місці чи транспорті

«Ваш родич 
у лікарні»

Шахраї змінюють «персонажів» 
і продовжують заробляти на довірі

Віртуальний «італієць» реально 
«кинув» тернополянку на 6650 євро

Жінка йому повірила і надіслала гроші на… квитки до неї
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В єс запровадять 
Covid-паспорти

Країни Євросоюзу офіційно домови-
лись про запровадження Covid-паспор-
тів для подорожей. Це стане кроком до 
відновлення поїздок за кордон, пише 
«Reuters». Запуск сертифікатів планують 
підготувати до літа. У процесі підготовки 
беруть участь 27 країн-учасниць ЄС. Євро-
парламент ще має дати згоду на цю про-
позицію та узгодити власну позицію щодо 
паспортів у квітні. Остаточні перегово-
ри між законодавцями, представниками 
країн та виконавчим органом Євросоюзу 
розпочнуться в травні. Угода між членами 
ЄС містить положення проти дискриміна-
ції щодо тих, хто не має бажання або ж не 
може отримати вакцину від коронавіру-
су. Таким людям дозволено здати тест на 
Covid-19 та подорожувати за умови нега-
тивного результату.

В саудівській аравії 
висадять 10 млрд. дерев

Наслідний принц Саудівської Аравії 
Мухаммед ібн Салман ас-Сауд схвалив 
програму озеленення Королівства, у 
рамках якої висадять 10 мільярдів де-
рев у найближчі десятиліття. Про це по-
відомляє портал «Akhbar Al Saudiya». Од-
ночасно кронпринц має намір запустити 
програму «Зелений Близький Схід», яка 
передбачає посадку 40 мільярдів дерев по 
всьому регіону. «Як провідний світовий 
виробник нафти, наше Королівство усві-
домлює свою частку відповідальності за 
подолання наслідків кліматичних змін і 
прагне стати глобальним лідером у ство-
ренні більш зеленого світу», - пояснив 
рішення Мухаммед ібн Салман. За його 
словами, найбільшим екологічним викли-
ком для регіону є наступ пустель. Щорічні 
втрати від піщаних бур сягають $13 млрд., 
а забруднення повітря парниковими га-
зами призвело до скорочення середньої 
тривалості життя в країні на 1,5 року. 

В іспанії школярі 
навчаються на березі моря

В іспанському регіоні Мурсія після 
року дистанційного навчання школярі 
почали займатися на березі моря, пише 
«Reuters». Уроки є частиною проєкту, ві-
домого як «Свіже повітря», який має на 
меті створити кращу якість повітря для ді-
тей під час пандемії COVID-19, у тому числі 
шляхом навчання на відкритому повітрі. 
Вчителі починають підготовку пляжу о 
8 ранку. У 20-хвилинних уроках беруть 
участь вісім класів. Так навчаються діти ві-
ком від 3 до 12 років. «Це безпечно, діти ве-
село проводять час. Те, що вони дізнаються 
тут - не забувають», - сказав учитель анг-
лійської мови Хуан Франциско Мартінес. 
Дітям подобається ходити на такі пляжні 
уроки, вони почуваються комфортно. 

Олімпіада в Токіо може 
відбутися без глядачів 

Влада японії розглядає варіант про-
ведення Олімпійських ігор в Токіо без 
глядачів через пандемію коронавірусу. 
Міністр у справах Окінави й північних те-
риторій Японії Таро Коно заявив, що Олім-
піада в Токіо може відбутися за порожніх 
трибун, повідомляє «Associated Press». Ра-
ніше Оргкомітет Олімпійських ігор-2020 
прийняв рішення провести турнір без іно-
земних уболівальників.

На фермах америки 
вирощуватимуть біопластик

Щорічно в світі виробляється близь-
ко 380 мільйонів тонн пластику, поло-
вина з якого використовується лише 
раз. Про це повідомляє agweb.com. У при-
роді пластик розкладається сотні років, з 
цієї причини вчені вбачають альтернати-
ву у вирощуванні біопластику на фермах. 
Це допоможе істотно знизити шкоду, що 

завдається довкіллю. Американська ком-
панія Yield10 Bioscience розробила два 
прототипи генетично модифікованих 
сортів рижію, насіння якого містить бі-
ологічний пластик полігідроксіалканоат. 
Цей полімер досить поширений у природі 
й повністю розкладається. Крім того, полі-
гідроксіалканоат можна використовувати в 
якості палива і корму для тварин. Біоплас-
тик розкладається так само, як папір, дерево 
або бавовна, тому полімер цілком придат-
ний для використання і в харчовій промис-
ловості. Випробування нових сортів рижію 
триватиме в цьому році у США та Канаді.

Нова Зеландія хоче 
заборонити куріння

Нова Зеландія оголосила пакет пропо-
зицій, спрямованих на наближення краї-
ни до своєї мети - заборонити куріння до 
2025 року. Про це пише «The Guardian». 
У планах уряду - поступове збільшення 
законного віку паління, яке може поши-
рюватися на заборону продажу цигарок 
та тютюнових виробів кожному, хто на-
родився після 2004 року. Це, фактично, 
робить куріння незаконним для цього 
покоління. Також розглядалось значне 
зниження рівня нікотину, дозволеного в 
тютюнових виробах, заборону фільтрів, 
встановлення мінімальної ціни на тю-
тюн та обмеження місць продажу тютюну 
й цигарок. У владі зазначають: щороку 
близько 4500 жителів Нової Зеландії вми-
рають від тютюну.
Діти майже не засвоюють 

предмети онлайн
Проведене дослідження Центру де-

мографічних наук Оксфордського уні-
верситету серед школярів у Нідерлан-
дах, де школи були закриті на карантин 
протягом 8-ми тижнів, виявило: учні 
за цей час втратили знання. Школярі 
початкових класів не засвоїли майже ні-
чого нового, навчаючись дистанційно, 
пише «HighTech Plus». На думку авторів 
дослідження, аналогічна ситуація, на-
певно, склалася в багатьох країнах світу. 
Тим паче, що у школах Нідерландів були 
створені одні з найкращих умов для вірту-
альної освіти. Але, незважаючи на це, учні 
тут втратили в середньому 20% прогре-
су в знаннях через закриті школи. А діти 
батьків з низьким рівнем освіти відстали 
від своїх товаришів на 50%. Ще одне до-
слідження, проведене у першій половині 
2020 року, свідчить, що дистанційне нав-
чання не працює: школярі набагато гірше 
засвоюють предмети онлайн, ніж на уро-
ках у класах. Так, американські школярі 
3-8-го класів освоїли програму англійської 
мови на 70%, а математики тільки на 50%.
Китайців закликали більше 
народжувати на зло сШа
Центробанк Китаю закликав гро-

мадян народжувати на зло США. Ре-
гулятор упевнений, що потрібно від-
мовитися від політики контролю 
народжуваності через ризик відстати 
від США на тлі старіння населення. Про 
це повідомляє «South China Morning Post». 
В іншому випадку населення КНР ризикує 
скоротитися на 32 мільйони осіб до 2050 
року. Водночас у США стане на 50 мільйо-
нів більше громадян. При такому сценарії 
Китай втратить свою економічну перева-
гу й відстане не лише від Штатів, але й від 
інших західних країн через нестачу людей 
працездатного віку. Зараз в Китаї живе 
майже 1,4 мільярда людей. Нагадаємо: із 
1979 року у Китаї діяла «політика однієї 
дитини» у родині. Із 2016-го жителям Ки-
таю влада вже дозволяла народжувати не 
більше двох дітей. На початку 2020-го в 
Китаї народжуваність ре-
кордно впала. Скороти-
лася й чисельність пра-
цездатних людей. Крім 
того, населення країни 
швидко старіє.

Уряд затвердив іспит з 
української для чиновників

Кабмін затвердив порядок проведен-
ня іспитів на рівень володіння держав-
ною мовою. Іспит складається з письмо-
вої та усної частин. Відбувається у формі 
анонімного тестування з використанням 
комп’ютерної техніки, повідомив постійний 
представник уряду у Верховній Раді Василь 
Мокан. Нацкомісія зі стандартів державної 
мови визначає методику та інструкції про-
ведення іспиту. За результатами видають 
державний сертифікат про рівень володін-
ня мовою. Із 16 липня близько 100-150 ти-
сяч громадян повинні будуть скласти іспит. 
Того дня набуде чинності норма закону, що 
кожен претендент на посаду в органах дер-
жвлади або місцевого самоврядування має 
складати іспит на володіння українською.

Лідери церков закликали 
рятувати екологію

Всеукраїнська рада церков і релігій-
них організацій (ВРЦіРО) закликала кож-
ного громадянина України зробити свій 
внесок задля збереження спільного при-
родного дому. Про це йдеться у зверненні 
ВРЦіРО, передає «Укрінформ». Наголошуєть-
ся, що через війну на сході України «страждає 
все створіння Боже - природа». А також через 
масову вирубку лісів; неконтрольований 
видобуток бурштину; забруднення повітря 
підприємствами, транспортом; забруднен-
ня довкілля побутовими та промисловими 
відходами; хаотичну забудову зелених зон 
у містах... «Це лиш окремі фрагменти сумної 
картини екологічної ситуації нашої краї-
ни... Руйнування нашого спільного дому є 
соціально-екологічним гріхом», - йдеться 
у зверненні релігійних лідерів за підписом 
головуючого Патріарха УГКЦ Святослава 
(Шевчука). Щоб подолати екологічну кризу, 
ВРЦіРО наголосила на потребі створити сучас-
ну систему нагляду за станом довкілля, вдо-
сконалити екологічне законодавство та інше. 

Чотири партії отримали 
153,73 млн. з бюджету

Чотири парламентські партії отри-
мали кошти з держбюджету, виділені на 
фінансування статутної діяльності за ІІ 
квартал цього року, повідомляє сайт На-
цагентства з питань запобігання коруп-
ції. «Слуга народу» - 86,4 млн. грн.; «Опо-
зиційна платформа - За життя» - 26,15 млн. 
грн.; ВО «Батьківщина» - 16,39 млн. грн.; 
«Європейська солідарність» - 24,94 млн. грн. 
(із них 8,71 млн. - за дотримання ґендерного 
принципу). Партії «Голос» кошти з бюджету 
не перераховували, бо фінансування цієї по-
літсили зупинене наказом НАЗК від 23 груд-
ня 2020 року, пише «Українська правда». 

На Донбасі виявили 
297 мінних полів

На Донбасі організація з гуманітар-
ного розмінування HALO Trust виявила 
297 мінних полів, загальною площею 
понад 26 млн. кв м. Про це повідомила 
координаторка з інформування про мінну 
небезпеку, помічниця з операцій HALO Trust 
Ася Болотова. Організація проводить гума-
нітарне розмінування на підконтрольній 
українському уряду частині Донецької та 
Луганської областей з 2015 року. Особли-
вості гуманітарного розмінування - деміне-
ри не знешкоджують снаряди та міни, вони 
займаються лише їх виявленням. Тобто, 
спецгрупа виявляє заміновану територію, 
визначає приблизну її площу, специфіку 
можливих вибухонебезпечних предметів - 
протитанкові міни, протипіхотні міни, роз-
тяжки тощо.

Неплатникам аліментів 
заморозять рахунки

Мін’юст дозволив виконавчим орга-
нам арештовувати банківські рахунки 
боржників. Це стосується також неплатни-
ків аліментів та осіб, що не погасили штра-
фи за порушення правил дорожнього руху. 
Рахунки заморозять після звернення дер-
жавних або приватних виконавців у фінан-
сові установи. Кошти автоматично знімуть 
на погашення боргів, розповів Gazeta.ua 
економіст Борис Кушнірук. Арештувати ра-
хунки осіб, які фактично не мають боргів, не 
зможуть, адже все відбувається на підставі 
рішення суду. 

Обсяг тіньової економіки 
України - половина ВВП

Обсяг тіньової економіки України ся-
гає половини її валового внутрішнього 
продукту. У 2020 році ВВП становив 4,5 
трлн. грн. Про це розповів голова Комітету 
Верховної Ради з питань фінансів, податко-
вої та митної політики Данило Гетманцев 
в інтерв’ю «Укрінформу». «Точно цифру ні-
хто не скаже, жодні дослідження не можуть 
бути достовірними, тому що «тінь» немож-
ливо порахувати», - сказав Гетманцев. І до-
дав, що питання контрабанди та тіньової 
економіки за своїми масштабами є прямою 
загрозою національній безпеці. 

бюджет із популяризації 
вакцини становить 0 гривень

Бюджет Мінохорони здоров’я на кам-
панію з популяризації вакцинації від ко-
ронавірусу становить нуль гривень. «Усе, 
що відбувається в інформаційному просторі 
щодо вакцинації - заслуга лікарів, експертів 
і міжнародних організацій», - сказав міністр 
охорони здоров’я Максим Степанов під час 
виступу у Верховній Раді.
За рік комуналка «злетіла» 
на 22%, електрика - на 36,6%

Вартість житлово-комунальних по-
слуг за рік зросла на 22%. Про це написав 
голова Ради НБУ Богдан Данилишин на 
своїй сторінці у facebook. Так, ціна на елек-
троенергію збільшилася на 36,6%; газ - на 
63,6%; гарячу воду та опалення - на 10,4%. У 
результаті, заборгованість населення перед 
постачальниками ЖКП у лютому переви-
щила 82 млрд. грн.
Рада заборонила примусове 
виселення з житла боржників 

Комітет ВР з питань інтеграції Укра-
їни в ЄС схвалив законопроєкт щодо за-
борони на примусове виселення з житла 
і припинення надання житлово-кому-
нальних послуг українським боржни-
кам. Про це повідомляє «Перший діловий». 
Головні положення закону передбачають 
певні гарантії правильного нарахування 
споживачам компослуг: тарифу на газ, воду, 
електрику та інше. При цьому закон забо-
роняє нарахування штрафної пені в разі не-
своєчасної оплати квартплати й забороняє 
виселяти українців із власного житла за ко-
мунальні борги.

Депутати піаряться 
на своїх деклараціях 

Нардепи часто використовують що-
річні декларації для піару і вносять туди 
речі, які законом не передбачено декла-
рувати. Про це голова Комітету виборців 
України Олексій Кошель розповів у інтерв’ю 
«Главкому». «Декларують речі, аби додати 
собі статусності й показати, які вони інте-
лектуали та любителі української старови-
ни. Декларації стають піар-метою», - сказав 
він. І навів приклад першого віцеспікера 
Руслана Стефанчука, який задекларував бі-
бліотеку наукової літератури у 5 тисяч то-
мів. «Не думаю, що наукова література 
радянських часів чи 90-х років є настільки 
дорогою, аби заносити її в декларацію... Це 
- така ж хвороба, як залежність від «лайків» 
у фейсбуці, і політики також на неї страж-
дають. З цієї ж серії - декларування одним 
депутатом минулого парламенту «святих 
мощей», - зазначив голова КВУ. 

Україна Світ

Ольга ЧОРНа.

Новини
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СТРУНИ СЕРЦЯ
* * * * *

Душа бринить акордами весни.
Тріпоче серце від чарівних звуків.
І нам усе під силу й до снаги.
Ідем вперед, узявшися за руки.

З натхненням день стрічаємо новий,
Який принесли лебеді на крилах.
І в павутинках несміливих мрій
Радіємо, що все таки ми в силах

Всміхатися, на зло усім штормам.
Наперекір вітрам іти до цілі.
І якби важко не прийшлося нам,
Ми все одно знайдемо в собі сили

Піднятися над мороком проблем,
Прорватися крізь пелену відчаю.
Ми в світ лише прекрасне принесем,
Поборемось з нещастям і злобою.

І усміхнеться веселково світ
На щастя, щоб були усі здорові.
Залишимо у круговерті літ
Цей вогник незрадливої любові.

* * * * *
І кожен день в погоні ми за часом,
А час від нас крізь пальці утіка.
Давайте будемо ділитися запасом
Любові, ніжності, турботи і тепла.

Давайте не на завтра відкладати
Поїздку до своїх батьків в село.
Давайте нині будем дарувати
Для ближніх нерозтрачене тепло.

Давайте нині ми напишем друзям,
І нині з дітьми проведемо час,
Поможемо самотнім бідним людям…
Хтозна, чи «завтра» ще прийде до нас?!

Хто знає, скільки в кожного з нас часу,
 Який втіка крізь пальці в нікуди.
Тож поспішім з сердечного запасу
Найкращим поділитись із людьми!

* * * * *
Ще холодна й така неприваблива,
З мокрим снігом й колючим дощем.
І примхлива, і досить вибаглива
Березнева весна за плечем.

Та усмішкою можна зігріти
Ті холодні обвітрені дні.
Так багато причин, щоб радіти
В коротенькому цьому житті!

 Не важливо, що холод надворі,
Нехай буде тепло у душі.
Коротесенькі миті святкові
У буденній ловіть суєті!

Оксана ГУДЗЬ.

Христі теж здавалося, 
що ніхто, окрім її 
найкращої подруги 

Наді, не знає про її 
кохання з сільським 
головою. Однак, коли 
Христя заявила, що 
виходить за нього заміж, 
Надійка не витримала і 
розповіла про це своїй 
мамі. «Чому не в мене, 
а в Христю закохався 
Семен, мамочко? Чим 
я гірша? Навіщо таку 
косу ростила, личко у 
трояндовому відварі 
мила?» -  розплакалася 
Надя. «Не плач, ти в мене 
красуня. І душею – світла 
і добра. Тому щастя не 
омине і тебе», - заспокоїла 
її мама. 

Наступного дня, коли Надя 
прийшла на роботу в дитсадок, 
де працювала разом із Христею, 
подруга зустріла її насупленою. 
На привітання теж не відповіла. 
Уникала зустрітися поглядами. 
«Ти що – так мовчатимеш весь 
день?» - спитала Надя. «А про 
що нам можна тепер розмовля-
ти, коли ти не вмієш тримати 

язик за зубами? Ми ж з Семеном 
хотіли таємно розписатися, бо 
його мати давно пригледіла 
йому іншу. Тому й просила тебе 
не розголошувати про нас. Так 
ні! Ти матері розбовтала, вона 
сусідці, а сусідка – іншій сусідці. 
І вже до Семенової матері дійш-
ло», - завелася Христя. В очах її 
заблищали сльози. Хтозна, чи 
не змінить Семен свого рішен-
ня, чи зуміє матір переконати 
його одружитися на іншій?

Надійка уже й пошкодува-
ла, що поділилася новиною з 
матір’ю. Ох, ті жінки! Їм їсти не 
дай, а тему, щоб побалакати, хоч 
щодня подавай. Однак матір 
Семена була  мудрою жінкою. 
Коли слухи дійшли і до неї, ска-
зала синові: «Неважливо, кого я 
бачила своєю невісткою. Люби-
тиму ту, яку полюбив мій син». 

Надійка була старшою дру-
жкою на весіллі Христі і Семе-
на. Тепер Христя була вдячна 
їй. Бо не довелося їм з коханим 
ховатися зі своїм щастям, без 
батьківського благословення, 
без весільного короваю, гучних 
музик і віватів, що звучали на 
усе село. Давно такого веселого 
і багатого весілля у них не було!

Під ранок, коли за традиці-
єю молода кидає віночок поміж 
дівчат, щастя упіймати його 
мала Надійка. Її очі засвітилися 
радістю, коли староста голос-
но сказав: «Ось вам і наступна 
наречена у нашому селі!» І він 
не помилився. Невдовзі Надя 
познайомилася з хлопцем із 
сусіднього села. Високий з ве-
ликими карими очима і густим 
хвилястим чубом, він одразу 
сподобався їй. Щонеділі, коли 
він приїжджав додому з роботи, 
Надійка мовби на крилах летіла 
на побачення. Через три місяці 
Михайло посватав Надію. «Твій 
віночок щастя мені приніс», - 
обіймала Надя Христину. 

Вони стали дружити 
сім’ями. Тим паче, що жили 
недалеко, хоч і в різних селах, 
котрі пролягали через річку, 
що була між ними кордоном. 
На два села був один магазин і 
одна церква. 

У приємних клопотах швид-
ко минав час. Якось Надя зізна-
лася подрузі, що чекає дитину, 
отож, мовляв, хай Христя готу-
ється бути хрещеною. В очах 
Христини виплив сум і жаль. 
Виходить, Надя випередила 
її? Їй теж дуже хочеться мати 
маля. І Семен не проти. 

Коли малому Денискові 
минуло два рочки, Христя на-
родила дівчинку, яку назвали 
Юлею. Тепер Надя давала кумі 
настанови: в чому купати, що 
робити, аби зберегти грудне 
молоко, чим промивати оченя-
та. Як і колись, жінки ділилися 
своїми секретами і почувалися 

щасливими. До того злощас-
ного дня, коли Христя вийшла 
на господарку і побачила на 
своєму подвір’ї закривавлену 
Надю. Вона лежала на лавоч-
ці вся в синцях. Важко дихала 
і стогнала. У Христі запекло зі 
середини: «Що з тобою, Надю? 
Хто тебе так побив?» - заледве 
витиснула зі себе.

Надія забилася в істери-
ці. Перестрибуючи з думки на 
думку, стала розповідати, що 
Михайло останнім часом став 
випивати, влаштовувати дебо-
ші. А цього разу – геть очманів, 
дав хід кулакам. Вона заледве 
втекла з хати, а коли доплен-
талась до них, у вікнах уже 
не світилося. Стукати у двері 
не хотіла, аби не розбудити 
Юленьку. Як не вмовляла її Хри-
стя написати заяву в поліцію, 
Надя категорично відмовила-
ся. Боялася людських пересудів 
і гніву чоловіка. Своїм мовчан-
ням нашкодила собі ще більше. 
Михайло усе частіше приходив 
п’яним, з нічого влаштовував 
скандал, піднімав руку. Надія 
терпіла, благала опам’ятатися, 
але коли чоловік одного разу 
вдарив сина за те, що той нена-
роком  розбив вазу, - подала на 
розлучення. 

Дениско ріс дуже симпатич-
ним і цікавим хлопчиком. Ще 
змалечку Надя залучала його 
до праці. Коли подруги навіду-
вали одна одну, брали з собою 
дітей. Вони гарно ладили між 
собою, просили бачитися ча-
стіше. Ніхто й подумати не міг, 
що згодом їх дитяча дружба 
переллється у високі і чисті по-
чуття. Коли Денис закінчував 
коледж, Юля була на другому 
курсі вишу. Тепер вони зустрі-
чалися не лише в компанії своїх 
матерів, а з нетерпінням чека-
ли справжніх побачень. З жа-
гучими поцілунками, міцними 
обіймами і клятвами у вічному 
коханні.

Якось Денис сповістив ма-
тір, що хоче засватати Юлю. В 
Надії аж дух перехопило. Шви-
денько набрала номер Христи-
ни: «Здраствуй, Христю. Ти вже 
знаєш новину? Тепер не лише 
кумами, свахами будемо! Здо-
рово, правда? Ти хоч порадь, з 
чим на сватання прийти маємо? 
Це ж уперше така подія в нас» - 
веселим голосом лепетала На-
дія. Але у слухавці не почула ні 
звуку. Може, щось зі зв’язком, 
подумала Надія, і ще раз набра-
ла номер. «Ти наче обухом по 
голові влупила мене, Надіє. Ти 
вже не ображайся, та не віддам 
я Юлю за Дениса. Гени у нього 
погані. Знаєш, недарма в наро-
ді поговірка народилася: який 
батько – такий син. А що, коли 
й Денис п’яничкою стане, як 
його батько? Буде знущатися з 

моєї доньки? Ти ж сама пережи-
ла таке, тому маєш зрозуміти 
мене», - мовила Христя і кинула 
слухавку. 

Надію ніби окропом обли-
ли. Не могла повірити, що такі 
слова чула від куми, найкращої 
подруги, з якою дружили з ма-
лих літ, ділилися і радощами, й 
клопотами. Її думки переривав 
схвильований голос Дениса: 
«Я все чув, мамо. Спробую сам 
поговорити з хрещеною», - він 
кулею вилетів з хати. Не повер-
тався довго. Надя місця собі не 
знаходила. Телефонувала Хри-
сті, але та була поза зоною. 

Прийшов Денис, коли на-
дворі уже було темно. Сумно 
розповідав про те, як просив-
ся до хресної в дім, але Христя 
його не пустила. Ще і Юлю 
замкнула на ключ, коли гукав її, 
забрала в неї телефон.

Юля аж захворіла. У неї пе-
кло в грудях, гіркий клубок 
перетискав горло, з’явилася за-
дишка. Проте Христя не вірила 
доньці. Переконувала, що Де-
нис не для неї. Що він їй дасть? 
Ймовірно, ще й пити почне. Яке 
життя в них буде? Юлі потрібен 
достойний жених – багатий, 
успішний, - була упевнена Хри-
стя.

Юля перестала їздити на 
навчання, відмовлялася їсти, 
пити. Могла годинами диви-
тися в одну точку й мовчати. 
Христя нарешті збагнула: з 
донькою біда. І повезла її до 
спеціалістів, які виставили ді-
вчині діагноз: гостра реакція 
на стрес. Юлю поклали у стаці-
онар.  

Денис тяжко переживав 
розлуку з коханою. Кілька ра-
зів приїжджав до неї в лікарню. 
Але до Юлі його не впустили. 
Після виписки Юлі призначили 
тривале лікування. Тепер без 
антидепресантів вона не могла. 

А Денис знайшов свою 
долю. Привів Надії у дім невіст-
ку, яку вона полюбила, як рідну. 
У подружжя народилося двійко 
діток – Ілонка та Дмитрик, для 
яких татко змайстрував гой-
далку, альтанку у саду, добуду-
вав дім. Вони з Іринкою щасли-
ві. Біля добрих дітей та онуків 
молодіє й Надія…

…У передвеликодні дні 
спішать люди до сповіді. Щоб 
вихлюпнути те, що гнітить 
душу, не дає спокійно жити, 
притискає до землі. Христя ро-
зуміє: у своїй провині їй теж 
слід стати перед Господом. Бо 
скапарала життя власній донь-
ці, зсилаючись на безглузді по-
говірки, що виникли, хтозна, 
коли і чому. Тільки піти до спо-
віді вона ніяк не наважується. 
Хоч розуміє – треба…

Марія МАЛІЦЬКА.   

Невигадана історія«Який батько – 
такий син?..»

Недарма кажуть: у селі таємниць не буває. Тут все на виду. За 
короткий час будь-яка новина пташкою залітає від оселі до оселі. І до 
вечора -  уже обговорюється, перемелюється, доки не наступить свіжа.

гніздечко
Сімейне

Нещодавно, в  час Великого Посту, в 
храмі  Преображення Господнього  
села Городниця, що на Гусятинщині, з 

ініціативи отця Михайла Пилипіва відбулася 
«Хресна дорога ненародженої дитини». 

Сьогодні надзвичайно важливим є збереження 
майбутніми матерями вагітності, аби  малята, які пе-
ребувають у лоні жінки, побачили цей світ, а не стали 
жертвами абортів. Тому цю Хресну дорогу жертвува-
ли за всіх ненароджених дітей, молилися за них, та-
кож перепрошували у Господа за батьків, які зробили 
в своєму житті аборт, тим самим вчинивши великий 
гріх.  Бо людське життя – священне і недоторканне, 
оскільки походить від Бога і Йому єдиному належить. 
Недарма Творець дав окрему заповідь: ”Не вбивай”.  

 У проведенні Хресної дороги взяли участь  діти 
дошкільного віку та учні 1-5 класів, зокрема Кузь Ві-
таліна, Підністрянський Сергій, Перон Злата, Кримець 
Каріна, Кравець Артем, сестри Онишко Юлія та Карі-
на, Ванат Сергій, Метельська Поліна, Демків Віталій, 
Тринька Олена, Кука Олександр, Єндрик Яна, Малькут 
Андрій, Довгань Ярослав, Гриців Тетяна та Кримець 
Юлія. Разом з ведучими Інною Майданюк та Вітою 
Пискір учасники дійства пройшлися всіма  чотирнад-
цятьма стаціями болю і страждань Ісуса Христа, поєд-
нуючи все це  з  благанням ненародженого дитяти і 
гасячи свічки, що символізувало завершення життя. 

Хоча малі виконавці не сповна розуміли цю тему, 
однак зуміли майстерно донести до людей зміст кож-
ної стації Хресної дороги і відтворити всі страждання 
убитої в лоні матері дитини. Виступи  вражали. Осо-

бливо  зворушливо звучали  слова з уст  Віти Пискір: 
"Я ще не народився, а вже зазнав смерті ", які безсум-
нівно  викликали у присутніх не тільки сльози, а й 
глибокі роздуми над власними вчинками та вдячність 
за дар життя, яке отримали від Господа Бога і від сво-
їх батьків. Щирі дитячі голоси доносили до прихожан 
вічну істину і возвеличували даний Ісусом дар життя...

Марія МАЙДАНЮК.

Очі коханої він виводив на палітрі 
небес. Вони дивилися крізь 
вимоклі осінні вікна. Ховалися 

поміж заквітчаних весняних дерев. 
Усміхалися танцюючому вітру. У них 
сумувало смеркання… 

Звичайнісінький сільський хлопчина любив 
фарби та олівці. Дитяча рука творила сюжети, 
гідні подиву. Микола й сам інколи не розумів 
змісту свого малюнка. Просто душа щось хотіла 
повідати світові й людям. А сусід, який був у цер-
кві дяком, казав:

- Твоєю рукою, сину, ангел водить. 
Після школи Микола вступив до художнього 

училища. Педагоги пророкували сором’язливо-
му студентові майбутнє великого майстра. 

У дев’ятнадцять він зустрів, як гадав, свою 
Музу. Кохання для юного художника виявило-
ся таким непростим і фатальним, як несумісне 
поєднання барв на його картинах, яке насправді 
творило дивовижну гармонію. 

Миколине життя і творчість були тепер спов-
нені очима коханої. Веселі, заплакані, сполоха-
ні… Визирають то з дощу, то з ночі. То просто 
притихли на білому папері. Шалено-прекрасні, 
наївні й звабливі… Скільки тих очей він нама-
лював?! 

Одного дня Муза відвернулася від нього. Ким 
був Микола для пещеної міської панночки? 

Простим сільським парубком. Чи кохала його? 
Почуттів не мала, лише порожні слова, у які він 
щиро вірив. 

Їй подобалось, що він - кращий студент, при-
діляє їй увагу. Що пише її потрети. Що фантас-
тично малює її очі. Їй заздрили друзі та одно-
групники. Для неї ж це була чергова забаганка.  

Згодом Миколине кохання дівчині набрид-
ло. А він хотів познайомити її зі своїми батька-
ми. Показати село, в якому народився й виріс. 
Яке любив. Її ж дратували його розповіді про 
річечку, яку чомусь називали Маруська, про ліс, 
що навесні пахнув первоцвітами й медунками, а 
влітку - суницями... 

- Наївний, ми з тобою дуже різні, - сказала 
вона. - І мені зовсім не цікаве твоє село. Зреш-
тою, я зустріла іншого...             

- Ти ж повернешся, - мовив схвильовано. 
- Звісно, ні. А навіщо? - здивувалася. 
- Бо я… я кохаю тебе. Кохаю...
- Що ти розумієш у коханні? 
- Ти - моя Муза. Я не зможу без твоїх очей. 

- Дивак ти. Простий і добрий. Бувай! 
- Я не відпущу тебе… Не відпущу, - шепотів 

сам до себе.   
Але Муза поспішила до чоловіка, який не 

вмів писати картини, не був романтиком, зате 
був заможним.     

...Її очі взяли його у полон вічного безумства. 
І переслідували навіть уже хворого. Микола 
завжди тримав олівці під подушкою, носив у 
кишенях. Малював ту, через яку втратив глузд, 
навіть на клаптиках паперу.  

Згодом дівчина «подорослішала». Це вже 
була жінка з гарними, але чомусь засмученими, 
очима. Бувало, Миколу запитували, хто вона. 
Відповідав: 

- Муза... Моя Муза... 
...Муза не стала художницею. І не стала ща-

сливою. Багатий чоловік тримав її у золотій 
клітці. Коли почала пручатися, поселив там 
іншу «пташку». Вона зустрічалася з чоловіками, 
але не знайшла кохання. Микола цього не знав...       

...Коли недуга загострилася, малював лише 

контури, лінії. І підстругував, 
за звичкою, олівці й постій-
но тримав їх напохваті. Але 
Муза в його уяву вже не при-
ходила… 

«Дозволь мені 
побачити світанки…»                 

О, мила мамо, матінко, матусю!
До тебе я звертаюсь – не убий!
По твоїй волі я не народжуся,
А я жива, чи, може, і живий…

Дозволь мені побачити світанки,
Дозволь побігати по вранішній росі,
Дозволь мені вдягнути вишиванку,

Дозволь мені торкнутися душі.
Дозволь мені тебе назвати МАМО,

Відчути теплоту твоїх долонь…
Я буду чемною… найкращим в світі стану,

Лиш народитися мені дозволь…

Сокровенне У полоні зрадливих очей... 

Ольга ЧОРНА

Його картини споглядали на світ фантастичними очима незнайомки кольору волошок 
і неба. Ці очі - минуле, яке уже ніколи не дасть йому волі. 
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* * * * *

Українець Іван Ред-
кач достроково 
програв колиш-

ньому чемпіону світу у на-
півсередній вазі Реджісу 
Прогрейсу зі США. В Атланті 
(США) наш боксер протри-
мався лише шість раундів. 

Прогрейс впродовж 
усього поєдинку володів іні-
ціативою, а у шостому раун-
ді завдав українцеві потуж-
ного удару у корпус, після 
якого той не зміг самостій-
но підвестися та залишив 

ринг на ношах.  Оскільки 
рефері не зафіксував нока-
ут, а вирішив, що українець 
не зміг продовжити бій з 
медичних причин, були по-
раховані суддівські записки. 
Вони виявилися на користь 
американця - 60:54, 60:54, 
59:55.

* * * * *

Українка Дар’я Бі-
лодід знялася з 
фіналу чемпіона-

ту Європи з дзюдо, де вона 
мала зустрітися з Дістірєю 
Краснікі з Косова. Наша 
борчиня не змогла зма-
гатися через травму, яку 
отримала у переможному 
півфіналі проти росіянки 
Ірини Долгової. Відтак, 
Краснікі без боротьби 
присвоїли золото, а Біло-
дід задовольнялася сріб-
ною медаллю. 

* * * * *

У Лізі чемпіонів 
УЄФА визначилися 
всі учасники 1/2 

фіналу. Боротьбу в турнірі  
продовжують французь-
кий ПСЖ, англійські "Чел-
сі", "Манчестер Сіті"  та іс-
панський "Реал".  За вихід 
до фіналу ПСЖ поспереча-
ється з "Манчестер Сіті", а 
"Челсі" - з "Реалом". 

Перші півфінальні мат-
чі Ліги чемпіонів УЄФА 
пройдуть 27 і 28 квітня, 
а повторні зустрічі відбу-
дуться 4 і 5 травня. 

У півфіналі Ліги Європи 
лондонський "Арсенал" зі-
грає проти іспанського "Ві-
льярреала", а англійський 
"Манчестер Юнайтед" зу-
стрінеться з італійською 
"Ромою". Матчі будуть зі-
грані 29 квітня та 6 травня. 

* * * * *

Авторитетний аналі-
тичний портал CIES 
Football Observatory 

склав рейтинг кращих грав-
ців березня у топ-5 ліг Єв-
ропи. Лідером списку став 
українець Руслан Малинов-
ський.

Півзахисник "Аталан-
ти" набрав 97.3 балів зі 100. 
Українець випередив у рей-
тингу таких футболістів, як 
зірка "Реалу" Карім Бензе-
ма, екс-гравець "Шахтаря" 
Фред, володар "Золотого 
м'яча" Лука Модріч і чинний 
переможець Ліги чемпіонів 
Леон Горецка. 

Загалом у поточному се-
зоні Малиновський провів 
34 матчі, забив чотири голи і 
віддав вісім результативних 
передач. "Аталанта" займає 
четверте місце в Серії А.

сПОРТаРЕНа

сПОРТ ТЕРНОПіЛЛЯ

* * * * *

У 10 турі чемпіонату України се-
ред аматорів дві команди з Тер-
нопільщини здобули очки. Але, 

якщо великогаївський «Агрон» розписав 
домашню нічию з чернівецьким «Довбу-
шем» (0:0), то теребовлянська «Нива» пе-
ремогла МФА (Мукачеве) – 3:2.

Після 10 зіграних матчів у теребовлян-
ців 17 набраних очок і четверте місце в 
турнірній таблиці, а в «Агрона» – 9 очок 
і восьме місце серед дев’яти команд учас-
ниць групи 1.

* * * * *

18 квітня першими чверть-
фінальними матчами Ліги 
чемпіонів та Ліги Тернопіль-

щини в області офіційно розпочався фут-
больний сезон-2020/21.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ:
❶ ФК «Плотича» – ФК «Зарубинці» – 

4:0 (3:0)
❷ «Колос-Бровар» (Сидорів) – ФК «Пе-

револока» (Бучацький р-н) – 2:1 (2:1)
❸«Стандарт» (Вишгородок) – ФК «Ви-

гнанка» (Чортківський р-н) – 0:3 (0:2)
❹ «Збруч» (Дорофіївка, Підволочись-

кий р-н) – ФК «Куропатники» (Бережан-
ський р-н) – 5:0 (2:0)

ЛІГА ТЕРНОПІЛЬЩИНИ:
❶ ФК «Вишнівець» – «Галичина» (Чер-

нихівці) – 4:2 (1:0)
❷ «Олімпія» (Клювинці) – «Обрій» 

(Ланівці) – 4:0 (1:0)
❸ «Поділля» (В. Березовиця) – ФК 

«Цвітова» (Бучацький р-н) – 3:1 (1:0)
❹ ФК «Івачів» (Тернопільський р-н) – 

«Стрипа» (Купчинці) – 4:1 (0:0)
Повторні чвертьфінальні поєдинки від-

будуться наступної неділя, 25 квітня.
Нагадаємо, діючим володарем Ліги чем-

піонів Тернопільщини є ФК «Плотича», а 
Ліги Тернопільщини – «Говерла» (Дубівці).

аліна – чемпіонка України

У місті Славутич Київської 
області  відбувся 
чемпіонат України серед 

юнаків та дівчат до 15 років 
та Всеукраїнський відкритий 
турнір пам’яті Героїв Чорнобиля 
з важкої атлетики.

Представниця Тернопілля Аліна Дадер-
ко стала чемпіонкою України у ваговій ка-
тегорії 45 кг.

Юна важкоатлетка здобула перше місце 
у ривку з результатом 46 кг та перше міс-
це у поштовху з результатом 58 кг. Аліна є 
вихованкою Хоростківської ДЮСШ, пред-
ставляє обласну ШВСМ, тренується під 
керівництвом Ярослава Ваверчака.

До квітня головним тренером 
«Ниви» був Ігор Білан, 
однак після низки невдалих 

матчів у весняній частині сезону 
його було увільнено із займаної 
посади. Новим наставником 
жовто-зелених став 49-річний 
Ігор Климовський. Він народився 
на Донеччині. як футболіст 
відомий виступами у донецькому 
«Металурзі», «Машинобудівнику», 
хмельницькому «Поділлі» та в 
інших клубах. Тренерську кар’єру 
розпочав у 2002 році у структурі 
донецького «Олімпіка», де й 
працював до лютого цього року.

Ігор Климовський тренував юнацькі 
та молодіжні команди донеччан, а також 
тричі очолював основну команду. Поміч-
ником головного тренера у «Ниві» буде 
Руслан Уманець, який працював пліч-о-
пліч з Климовським в «Олімпіку».

Уже з новим керівництвом 16 квітня 
футбольний клуб "Нива" Тернопіль у 22 

турі чемпіонату Першої ліги у номінально 
домашньому матчі мінімально поступив-
ся "Вересу" з Рівного – 0:1.

Гра проти лідера Першої ліги відбулася 
на стадіоні "СКІФ" у Львові. Погода внесла 
свої корективи і на перший план у мат-
чі вийшла боротьба, якої протягом 90-та 
хвилин було чимало. Вийти вперед рівня-
нам вдалося завдяки стандарту. Панасенко 
пробив метрів із 20-ти і забив, як вияви-
лось, переможний гол для своєї команди.

Тернополяни достойно протистояли 
лідеру і справедливо мали усі шанси пре-
тендувати хоча б на нічию. Своїми нагода-

ми не скористалися Кисленко та Скакун 
ще у першому таймі.

Після перерви "Нива" виглядала пере-
конливіше. Впевненості підопічним Ігоря 
Климовського, який спостерігав за грою 
на відстані, додав нереалізований супер-
ником пенальті. Механів зреагував на удар 
Сергійчука, відгадавши потрібний кут.

Наприкінці матчу "Нива" створила 
ще кілька нагод, щоб відігратися. Проте, 
забракло везіння. Не говорячи уже й про 
суддівські помилки — не призначений пе-
нальті у ворота "Вереса" та скасований гол.

ТЕРНОПіЛЬсЬКий фУТбОЛ«Нива» змінила тренера, але знову програла

У центральному матчі туру столичний клуб 
здолав «Шахтар»  і на 10 очок відірвався від 
гірників у чемпіонській гонці. Відтак, кияни 

наблизилися до завоювання 16-го в історії титулу 
чемпіонів України з футболу. У неділю, 25 квітня, 
«біло-синім» потрібно обіграти «Інгулець» 
на своєму полі, аби відрив від «Шахтаря» в 
турнірній таблиці став недосяжним.

Загалом, до завершення чемпіонату України залишаєть-
ся 4 тури. Останній має бути зіграно 15 травня, після чого 
переможець чемпіонату має отримати золоті медалі.

Зауважимо, що «Динамо» нині має в активі 15 чемпі-
онств, а «Шахтар» — 13. Саме донецька команда залишаєть-
ся чинним чемпіоном України.

РЕЗУЛЬТАТИ МАТЧІВ:
"Львів" - "Олександрія" - 3:1
"Шахтар" - "Динамо" - 0:1
"Ворскла" - "Зоря" - 4:2
"Минай" - "Десна" - 3:1
"Інгулець" - "Рух" - 0:0
"Маріуполь" - "Олімпік" - 1:1
"Колос" - "Дніпро-1" - 1:1.

«ДиНаМО» наблизилося до чемпіонства
з 16 по 18 квітня пройшли матчі 

22 туру чемпіонату України.
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Не варто 
ігнорувати 
жовті плями 

на листках томатів. 
Від зовнішнього 
вигляду плямистості 
визначають проблему 
і методи боротьби. Це 
може бути банальне 
порушення правил 
агротехніки, а може 
виявитися серйозним 
захворюванням, 
здатним привести до 
загибелі рослин. 

Поява плям жовтого кольору на розсаді однозначно свід-
чить про те, що у рослини стресова ситуація. Це може бути не-
долік певних мікроелементів, сонячний опік, підвищена воло-
гість, кладоспоріоз (бура плямистість).

Дуже часто зміна забарвлення листя залежить від нестачі 
певних мікроелементів. При нестачі міді, але надлишку орга-
нічних речовин поверхня листочків покривається цятками 
блідо-салатового або жовтуватого кольору. При нестачі мар-
ганцю нижній ярус жовтіє, а новий росте в цяточку. Нестача 
заліза провокує пожовтіння та опадання листя. При нестачі 
азоту з’являються вкраплення світло-зеленого або жовтого 
кольору. При нестачі магнію пігментація буває не тільки жов-
того кольору, а й коричневого, або темно-червоного кольору.

Виправити подібну проблему нестачі мікроелементів 
дуже легко – достатньо почати регулярно вносити добрива, в 
складі яких переважають відсутні мікроелементи.

На забарвлення листя може вплинути неправильне освіт-
лення. Плями білого або світло-жовтого кольору можуть 
з’явитися як від надлишку прямих сонячних променів, так і 
від нестачі світла. При сонячному опіку щільність розташу-
вання плям може бути абсолютно різною: від дрібних цяточок 
до великих плямам, які покривають всю поверхню.

Найчастіше формуються плями в тих місцях, куди потра-
пляє вода при поливі. Її краплі стають своєрідними лінзами. 
Тому, поливаючи розсаду, стежте, щоб вода не потрапляла на 
вегетативну частину рослини, а тільки вбиралася в грунт.

Якщо в приміщенні висока вологість, воно регулярно не 
провітрюється, а полив проводять надто часто, то на листі 
почнуть з’являтися жовті плями. В таких умовах починають 
розвиватися грибкові захворювання. Щоб виправити ситуа-
цію досить нормалізувати графік поливу. Помідорам потрібен 
регулярний рясний, але рідкий полив. Досить 2 рази в тиж-
день. Це грибкове захворювання, яке спочатку вражає нижній 
ярус листя, а потім переміщується вгору по кущу. Спочатку 
з’являються дрібні жовті вкраплення, які поступово зроста-
ються і зливаються. Плоди дорослих рослин не страждають. 
Якщо вчасно не вжити заходів, то поступово все листя набуває 
бурого кольору, висихає і відпадає.

Вживати заходів слід при появі плям на нижніх лист-
ках. Їх видаляють, а рослину слід обробити біологічним фун-
гіцидом. Правила і кількість процедур завжди зазначено в ін-
струкції препарату.

Знизити швидкість розвитку грибка можна регулюванням 
вологості. При вологості менше 70% розвиток спор грибка 
припиняється. Аналогічні дії проводять для лікування будь-
яких грибкових захворювань.

Одна з найнебезпечніших хвороб – вірусна мозаїка. Пер-
шими ознаками захворювання є нерівномірно забарвлене 
листя, на ньому з’являються жовтуваті плями і вкраплення. 
Також листя скручується вниз. Уражену рослину вже не вряту-
вати, її знищують, щоб вірус не перекинувся на інші рослини. 
Найбільш частою причиною появи цього захворювання є за-
ражене насіння. Для ефективної профілактики слід проводи-
ти знезаражування насіння шляхом замочування їх в розчині 
марганцю.

Квасоля й інші бобові (го-
рох, соя) - збагачують ґрунт 
азотом, засвоюючи його безпо-
середньо з повітря за допомо-
гою бактерій, що знаходяться 
на кореневих бульбах. Квасолею 
корисно обсаджувати інші рос-
лини - вона допомагає позбути-
ся від лугового метелика.

Люпин багаторічний теж 
збагачує ґрунт азотом. Його 
зелені частини зрізують і за-
копують навколо малини. Після 
збору врожаю, кущі люпину зрі-
зають трохи нижче рівня ґрунту 
і спалюють. Опісля грунт муль-
чують сухим торфом. Малина 
після цього добре зимує і рано 

плодоносить.
Малина захищає яблуню від 

парші, а яблуня малину - від сі-
рої гнилі.

Малина хороший сусід для 
багатьох рослин, але вона ін-
тенсивно освоює нові (чужі) 
території. Обмежте її в площі, 
прикопавши по краях посадки 
парканчик (на глибину не мен-
ше 50 см) з шиферу або іншого 
матеріалу. Своєрідним зеленим 
шлагбаумом для малини може 
стати висаджений поруч ща-
вель шириною до 50 см (не мен-
ше трьох рядків).

Амарант і кмин - покращують 
фізичні властивості (структуру) 

грунту і підвищують доступність 
в ньому поживних елементів.

Базилік, огіркова трава, 
помідори, шпинат виробляють 
біологічно активну речовину 
сапонін, що сприяє інтенсивно-
му росту і розвитку рослин.

Кореневі виділення гірчи-
ці стимулюють ріст гороху. Це 
явище називають взаємодопо-
могою між рослинами, на ньому 
заснований спосіб змішаних по-
сівів. Кореневі виділення буря-
ка оздоровче впливають на інші 
рослини.

Картоплю вважають 
одним з основних 
харчових продуктів. 

Але з року в рік садити 
картоплю в одному і тому 
ж місці не можна. Ґрунт 
швидко виснажується. 
Урожай стає мізерним, бо 
плоди дрібнішають. Рослини 
починають страждати від 
хвороб і навали шкідників. якщо 
щорічно планувати город заново, 
висаджувати однорічні культури з 
урахуванням сівозміни, то і врожай 
завжди буде радувати.

Картопля належить до сімейства пасльоно-
вих, тому за рік до посадки, а також на наступ-
ний рік після збирання врожаю на тому місці 
небажано висаджувати баклажани, томати, со-
лодкий перець та інші рослини, що належать до 
цього сімейства.

Що можна посадити після картоплі? Квасо-
лю або горох, які насичують ґрунт азотом, пати-
сони, кабачки, гарбузи, цибулю і часник, листові 
салати, шпинат, руколу, базилік, буряк, моркву, 

редис, редьку, селеру, огірки, петрушку, 
кріп.

Коренеплоди можна висаджу-
вати лише в тому разі, якщо ґрунт 
додатково збагачений компостом 
або перегноєм, оскільки цим рос-
линам потрібне хороше живлення. 

А ось садова суниця є поганим сусі-
дом картоплі і погано після неї росте, 

тому її краще посадити якнайдалі від 
картопляних грядок.
Оскільки картопля збіднює ґрунт, після зби-

рання врожаю варто засівати грядку сидерата-
ми. Коли сидерати досягнуть висоти 15-20 см, 
скосити їх і закрити в землю, перекопавши на 
пів штика лопати. Вибрати для цієї мети мож-
на олійну редьку, гірчицю, віку. Головне, щоб 
сидерати не встигли зацвісти, бо тоді вони ста-
ють жорсткими і довго перегнивають в землі. А 
якщо насіння встигне дозріти, то позбуватися 
від небажаної рослинності доведеться довго.

Деякі дачники вирощують картоплю два 
роки поспіль на одній грядці. Лише після цього 
змінюють місце. Щоб отримати на другий рік 
хороший врожай, знезаражують ґрунт, вносять 
в землю восени свіжий гній.

На клумбах вже 
розквітають 
нарциси та гіацинти. 

А от тюльпани лише 
випускають зелене листя. 
як їх підготувати, аби вони 
були здорові і красиві та 
тішили гарними квітами. 

Час цвітіння тюльпанів, при-
близно від одного до трьох тиж-
нів. Якщо стоять спекотні дні, то 
відцвітають швидше. Тюльпани 
люблять воду, бо їм необхідно 
швидко нарощувати зелену масу 
листків. Стежте, щоб земля під 
квітами не пересихала. Поливай-
те, намагаючись не потрапляти 
на листя.

Задля профілактики гриб-
кових захворювань варто обро-

бляти сходи «Фітоспоріном». Для 
кращого цвітіння обов’язково 
проведіть підгодівлю два рази: 
перший - до бутонів, другий – 
коли з’являться  бутони. 

Ніколи не вносьте під цибу-
лини свіжий гній! Видаляйте 
хворі рослини разом із цибули-
ною. Місце - ямку - після цього 
пролийте розчином марганцю 
або присипте золою, прикопай-
те. Щоб одержати повноцінний 
посадковий матеріал, видаляйте 
зів’ялі квіти, не даючи утворюва-
тися насінній коробочці.

Бажано щороку влітку ци-
булини викопувати. Роблять це, 
коли листки пожовкнуть і поля-
жуть, віддавши все харчування 
цибулинкам. Зберігають цибули-
ни тюльпанів у звичайних кар-

тонних коробках у прохолодному 
сухому приміщенні.

Підживляти можна нітроа-
мофоскою. Але краще, щоб не  
вираховувати скільки чого тре-
ба, купіть спеціальне добриво 
для цибулинних квітів саду! Такі 
мікроелементи, як бор і цинк 
впливають на кількість квітів і на 
якість цибулин. Суперфосфатом 
добре підживлювати тюльпани 
під час цвітіння.

Якщо листя тюльпанів рап-
том згинається й падає, стає ву-
зьким, із червоним відтінком - не 
вистачає азоту. Якщо листи набу-
ває синьо-зеленого відтінку - не 
вистачає калію і фосфору.

Рослини, що допомагають 
ґрунту і одне одному
базилік стимулює ріст овочів, 

а гірчиця позитивно впливає на горох

Які овочі і зелень посадити 
на городі після картоплі

Щоб отримувати гарний врожай, потрібно дотримуватися сівозміни

Коли варто підживляти 
тюльпани?

ЖОВТіє РОЗсаДа ПОМіДОРіВ: 
що робити?
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 02.45 Енеїда.
06.30 М/ф «Черевички».
06.40 М/ф «Чарiвнi окуляри».
06.50 М/ф «Нiкудишко».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.05, 05.25 Новини.
07.05, 08.05 Суспiльна студiя. Головне.
09.05 Д/ф «Розщепленi на атоми».
11.25 Телепродаж.
12.00 Хвилина мовчання: День чорно-

бильської трагедiї.
12.01, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.25, 00.30, 05.50 Спорт.
15.20, 18.55 «Чорнобиль. Вiдроджен-

ня».
16.30 Т/с «Гордiсть».
17.25 Д/с «Дикi тварини».
20.00 «Люди Зони».
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 «Вибiр».

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

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

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

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

ослiп».
15.50, 05.05 «Мисливцi за нерухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати».
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН».
20.45 Х/ф «Трансформери: Помста 

полеглих».
23.45 Х/ф «Кiнець свiту».
02.05 «Голос країни 11».

Iíòер
03.15 Х/ф «Розпад».
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».
10.05, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
12.25 Х/ф «Вiзит iнспектора».
14.15 Х/ф «Трьох потрiбно прибрати».
16.05 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.55 Т/с «Любов згiдно iз законом».
01.35 Т/с «Гречанка».

ICTV
05.05 Скарб нацiї.
05.15 Еврика!
05.20 Служба розшуку дiтей.
05.25, 13.40 Секретний фронт.

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

Стогнiєм.
10.05, 13.15 Х/ф «Той, хто бiжить по 

лезу 2049».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.40, 16.15 Х/ф «Людина з залiзними 

кулаками».
16.55 Х/ф «Центурiон».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.05 Теорiя змови.
21.25 Т/с «Пес».
22.35 Свобода слова.
00.00 Х/ф «Ешер».
01.55 Громадянська оборона.
02.25 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Х/ф «П`ять рокiв i один день».
07.00 Х/ф «Гордiсть i упередження».
09.25 Т/с «Джейн Ейр».
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 «Метелики».
01.15 Х/ф «Мама мимоволi».

Íоâий êаíаë
05.00 Х/ф «Вiйна драконiв».
06.50 Х/ф «Лялька».
08.30 Т/с «Надприродне».
11.10 Х/ф «Вiрус».
12.50 Х/ф «Скайлайн».
14.40 Х/ф «Скайлайн 2».
16.50 Х/ф «Бамблбi».
19.00 Вiд пацанки до панянки.
21.20 Х/ф «Метелик».
00.00 Х/ф «Щоденники Чорнобиля».
01.50 Т/с «Шлях чарiвника».
02.40 Служба розшуку дiтей.
02.45 Зона ночi.

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

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

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

Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Бойовий вiдлiк».
08.10 Д/с «Свiт завтрашнього дня 

сьогоднi».
09.30 Машина часу.
10.10, 18.10, 00.10 Д/с «Найбiльшi 

танковi битви».
11.10 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
12.40 Д/с «Iсторiя навколо нас».
13.00 Пiдсумки тижня з А. Мiрошни-

ченко.
14.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10, 01.15, 05.10 Д/с «Злочини в 

тилу вiйни».
17.10, 02.10 Д/с «Таємнича свiтова 

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

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

Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
09.50 Мисливцi за чудесами.
10.45 Мiсiя: краса.
11.45, 04.00 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», 9 i 10 с.
23.10 Т/с «Чорна квiтка», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Чорна квiтка».
04.40 Т/с «Жiночий лiкар 3».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Орел i решка. Незвiдана Єв-

ропа».
10.20 Х/ф «Кон-Тiкi».
12.20 Х/ф «Неймовiрна подорож мiсте-

ра Спiвета».
14.15 «Орел i решка. Навколо свiту».
16.10 «Орел i решка. На краю свiту».
20.40 «Орел i решка. Дива свiту».
00.40 Х/ф «Основний iнстинкт 2: Жага 

ризику».
02.35 Х/ф «А ось i вона».
04.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.55, 04.45 «Top Shop».
05.55 Х/ф «Справа Румянцева».
08.05, 16.50, 03.10 «Випадковий свi-

док».
08.40 Х/ф «Розпад».
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.30, 16.30, 19.00, 02.40 «Свiдок».
12.50 Х/ф «Атака Юрського перiоду».
14.40 «Легенди карного розшуку».
17.50 «Таємницi свiту».
18.20 «Свiдок. Агенти».
23.10 «Саша. Дитина Чорнобиля».
00.00 Х/ф «Афера пiд прикриттям».
02.20, 03.30 «Речовий доказ».
03.50 «Правда життя».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15 Х/ф «Залiзний Ганс».
09.55 Х/ф «Король Дроздобород».
11.05 Х/ф «Зорянi таляри».
12.15 Х/ф «Аватар».
15.15 Х/ф «Фантастична четвiрка».
17.15 Х/ф «Фантастична четвiрка 2: 

Вторгнення Срiбного Серфера».
19.00 М/ф «Епiк».

21.00 Х/ф «Дiм дивних дiтей мiс 
Сапсан».

23.20 Х/ф «Земля в облозi».
01.10 Країна У.
02.25 Панянка-селянка.
03.15 Щоденники Темного.
04.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.45 Правда життя.
10.15, 01.25 Речовий доказ.
11.25 Код доступу.
12.25 Мiстична Україна.
13.20 Природа сьогодення.
14.20, 18.55 Iгри iмператорiв.
15.15, 19.50 Їжа богiв.
16.10, 21.45 Крiзь простiр i час з Мор-

ганом Фрiменом.
17.05, 20.50 Вiн i вона. Бiй за життя.
18.00 Дикi Фiлiппiни Найджела Марвiна.
22.35 Народження континентiв.
23.30 Друга свiтова вiйна: свiдчення 

вiйни.
00.30 Таємницi королiвських вбивств.
02.35 Страх у твоєму домi.
03.20 Там, де нас нема.

Enter-фіëьм
07.10, 09.00, 02.50 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Звичайний Чорнобиль».
10.55 «Зорянi долi».
11.25 «Моя правда».
12.15 Х/ф «Тiнi забутих предкiв».
13.55, 19.00, 00.45 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
15.40 Х/ф «Безбатченко».
17.20 Х/ф «Мачуха».
20.55 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.45 Т/с «Профайл».
02.25 «Спецiя».
03.20 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.30 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 19.25 Т/с «Опер за викликом».
09.40 Х/ф «Чорний яструб».
12.15 «Цiлком таємно».
12.55 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.05 «Спецкор».
18.50, 02.35 «ДжеДАI».
20.25 Т/с «Опер за викликом 5».
22.30 «Грошi».
23.45 «Дубинiзми».
00.15 Х/ф «Крижанi акули».
03.05 «Вiдеобiмба 2».
04.05 «Зброя».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 02.50 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
08.20 М/ф «Качинi iсторiї».
09.40 Check-in. Україна.
16.10 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
00.00 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.00, 04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 20.00, 20.45 Снукер. ЧC. 
Шеффiлд. Раунд 2.

01.00 Велоспорт. «Льєж - Бастонь - 
Льєж». Жiнки.

02.30, 06.00, 09.30, 12.30, 19.00 Ве-
лоспорт. «Льєж - Бастонь - Льєж». 
Чоловiки.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Фiорентiна - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
07.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15, 23.40 Львiв - Десна. Чемпiонат 

України.
10.00 «Великий футбол».
11.45, 01.30, 03.40 Топ-матч.
12.00 Марiуполь - Рух. Чемпiонат 

України.
13.50 Реал - МЮ. 1/4 фiналу (2002/03). 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Журнал Лiги Європи.
16.30 Колос - Ворскла. Чемпiонат 

України.
18.15 Аталанта - Болонья. Чемпiонат 

Iталiї.
20.00 Олександрiя - Шахтар. Чемпiонат 

України.
21.40 Live. Лацiо - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.
01.50 Барселона - Челсi. 1/8 фiналу 

(2004/05). Лiга чемпiонiв УЄФА.
03.55 Торiно - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 02.40, 03.15 Енеїда.
06.30 М/ф «Рукавичка».
06.40 М/ф «Козлик та його горе».
06.50 М/ф «Як їжачок шубку мiняв».
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 «Самсон i Далiла», 1 с.
11.05 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.35, 00.10, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк.
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 Нашi грошi.
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 «Перехрестя Балу».

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

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

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

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

ослiп».
15.50 «Мисливцi за нерухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати».
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН».
20.45, 21.45 Т/с «Свати».
22.50, 23.50 Т/с «Кухня».
00.50 Х/ф «Сусiди: На стежцi вiйни».
02.35 Х/ф «Людина темряви».

Iíòер
03.45, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
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 «Сiссi».
14.35, 15.30 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.55 Т/с «Любов згiдно iз законом».
01.35 Т/с «Гречанка».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!

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

Стогнiєм.
10.10 Т/с «Смертельна зброя».
11.55, 13.15, 21.25 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45, 16.15, 22.40 Т/с «Розтин по-

каже».
17.00 Х/ф «Початковий код».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Громадянська оборона.
01.25 Х/ф «Дедпул».
03.05 Я зняв!

ÑТБ
04.25 Т/с «Лист очiкування».
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.
15.40 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Таємницi ДНК.
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки».
23.00 Т/с «Дочки-матерi».

Íоâий êаíаë
05.00 Абзац.
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
11.00 Х/ф «Повiтряна в`язниця».
13.10 Екси.
15.10 Хто зверху? (12+).
19.00 Де логiка? (12+).
20.00 Improv Live Show.
21.00 Х/ф «11 друзiв Оушена».
23.20 Х/ф «Мистецтво обману».
01.30 Х/ф «Перший контакт».
03.00 Зона ночi.

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 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 «Свiт завтрашнього дня 

сьогоднi».
09.30 Машина часу.
10.10, 18.10, 00.10 Д/с «Найбiльшi 

танковi битви».
11.10 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
12.40 Д/с «Iсторiя навколо нас».
14.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10, 01.15, 05.10 Д/с «Злочини в 

тилу вiйни».
17.10, 02.10 Д/с «Таємнича свiтова 

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

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

Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
09.50 Мисливцi за чудесами.
10.45 Мiсiя: краса.
11.45, 04.00 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», 11 i 12 с.
23.10 Т/с «Нiколи не здавайся», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Нiколи не здавайся».
04.40 Т/с «Жiночий лiкар 3».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
10.30 «Орел i решка. Навколо свiту».
12.20 Х/ф «А ось i вона».
14.00 Х/ф «Молодiсть за страховкою».
15.35 «Орел i решка. Iвлєєва vs Бєд-

няков».
19.10 «Орел i решка. Дива свiту».
23.00 Т/с «Грань».
02.10 Т/с «Три сестри».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.45 «Свiдок. Агенти».
07.50, 16.50, 02.25 «Випадковий свi-

док».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 01.55 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «Загiн особливого призна-

чення».
10.40, 12.50, 19.30 Т/с «Коломбо».
14.40 «Легенди карного розшуку».
17.50 «Будьте здоровi».
18.30 «Акцент».
23.15 Х/ф «Убити «Шакала».
00.40 «Реальнi злочинцi».
03.05 «Речовий доказ».
03.50 «Правда життя».
04.50 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.15, 11.15, 18.15, 19.15, 20.15 

Одного разу пiд Полтавою.
08.45, 18.45, 20.45 Танька i Володька.
09.45, 10.45, 00.00 Країна У.
10.15, 23.30 Одного разу в Одесi.
12.15 4 весiлля.
14.15, 01.30 Панянка-селянка.
15.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.15 Богиня шопiнгу.
19.45 Країна У 2.1.
21.15 М/ф «Льодовиковий перiод».
23.00 Країна У 2.0.
01.00 Казки У Кiно.

02.30 Щоденники Темного.
04.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

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

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

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

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

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

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

зовцем.
23.00 «Вiйна за незалежнiсть».

МÅГА
06.00, 12.35 Мiстична Україна.
07.00 Бандитський Київ.
08.55 Правда життя.
10.30, 01.25 Речовий доказ.
11.40 Код доступу.
13.30 Природа сьогодення.
14.25, 19.00 Iгри iмператорiв.
15.20, 19.55 Їжа богiв.
16.15, 21.45 Крiзь простiр i час з Мор-

ганом Фрiменом.
17.10, 20.50 Вiн i вона. Бiй за життя.
18.05 Дикi Фiлiппiни Найджела Марвiна.
22.35 Народження континентiв.
23.30 Друга свiтова вiйна: свiдчення 

вiйни.
00.30 Таємницi королiвських вбивств.
02.30 Страх у твоєму домi.
03.15 Скептик.

Enter-фіëьм
05.00 Х/ф «Провiнцiйний роман».
07.10, 09.00, 02.50 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
09.30, 02.25 «Спецiя».
10.20 «Зорянi долi».
10.50 «Моя правда».
11.40 Х/ф «Чорна Рада».
14.20, 19.00, 00.45 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
16.05 Х/ф «Хiд конем».
17.30 Х/ф «Раз на раз не випадає».
20.50 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.40 Т/с «Профайл».
03.20 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.25 «ДжеДАI».
06.30 Х/ф «Кiкбоксер».
08.25 Х/ф «Кiкбоксер 2».
10.15 Х/ф «Кiкбоксер 3».

12.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.55 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за викликом».
20.25 Т/с «Опер за викликом 5».
22.30, 00.05 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.55 «Вiдеобiмба 2».
04.05 «Зброя».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.10 Телемагазин.
07.15 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Качинi iсторiї».
09.30 М/с «Сiмпсони».
13.00 Т/с «Дефективи».
14.30 Т/с «СуперКопи».
17.10 Т/с «Швидка».
18.50 Мамареготала.
23.00 Мамареготала. Найкраще.
02.50 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00, 04.00, 08.00, 11.00 Снукер. ЧC. 

Шеффiлд. Раунд 2.
01.00 Велоспорт. «Льєж - Бастонь - 

Льєж». Чоловiки.
0 2 . 3 0  А в т о п е р е г о н и .  W o r l d 

Endurance-2019. Фудзi.
06.00 Велоспорт. «Страде Б`янке». 

Чоловiки.
09.30 Кiнний спорт. Великий шолом. 

Хертогенбосх. Конкур.
10.30 Велоспорт. The Cycling Show.
12.00, 15.00, 16.25, 19.30, 20.45 Снукер. 

ЧC. Шеффiлд. 1/4 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Колос - Ворскла. Чемпiонат 

України.
08.10 Аталанта - Болонья. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 15.40, 21.00, 22.45 Футбол News.
10.20 Олександрiя - Шахтар. Чемпiонат 

України.
12.10 «Великий футбол».
13.50 Челсi - Лiверпуль. 1/4 фiналу 

(2008/09). Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
16.30 Львiв - Десна. Чемпiонат України.
18.15 Журнал Лiги Європи.
18.45 Лацiо - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
20.30, 21.10, 23.55 «Нiч Лiги чемпiонiв».
21.55 Live. Реал - Челсi. 1/2 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
00.25 Фiорентiна - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
02.15 Боруссiя (Д) - МЮ. 1/2 фiналу 

(1996/97). Лiга чемпiонiв УЄФА.
04.00 Марiуполь - Рух. Чемпiонат 

України.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

26 квітня

27 квітня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 02.40, 03.15 Енеїда.
06.30 М/ф «Iванко та Воронячий Цар».
06.40 М/ф «Котигорошко».
06.50 М/ф «Тредичiно».
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 «Самсон i Далiла», 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.
16.30 Т/с «Гордiсть».
17.25 Нашi грошi.
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».
04.10 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».

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

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

19.30, 04.15 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.35 «Життя вiдомих 

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

ослiп».
15.50 «Мисливцi за нерухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати».
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН».
20.45, 21.50 Т/с «Свати».
22.55, 23.55 Т/с «Кухня».
00.55 Х/ф «Сусiди 2».
02.35 Х/ф «Грiнч - викрадач Рiздва».

Iíòер
03.45, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
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 «Сiссi - молода iмпера-

триця».
14.35, 15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.55 Т/с «Любов згiдно iз законом».
01.35 Т/с «Гречанка».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!

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

Стогнiєм.
10.10 Т/с «Смертельна зброя».
11.55, 13.15, 21.25 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30, 16.15, 22.40 Т/с «Розтин по-

каже».
17.05 Х/ф «Найманий вбивця».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
01.20 Х/ф «Дедпул 2».
03.05 Я зняв!

ÑТБ
04.50 Т/с «Лист очiкування».
07.00 Т/с «Комiсар Рекс».
10.45 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.45 Т/с «Слiд».
18.00 СуперМама.
19.00 Мiй секрет.
20.20, 22.45 Т/с «Папаньки».
23.05 Т/с «Дочки-матерi».

Íоâий êаíаë
05.00 Абзац.
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
11.10 Х/ф «Пiкселi».
13.00 Екси.
15.10 Хто зверху? (12+).
19.00, 20.00 Вар`яти.
21.00 Х/ф «12 друзiв Оушена».
23.40 Х/ф «Екстрасенси».
01.40 Т/с «Шлях чарiвника».
02.30 Служба розшуку дiтей.
02.35 Зона ночi.

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 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 «Свiт завтрашнього дня 

сьогоднi».
09.30 Машина часу.
10.10, 18.10, 00.10 Д/с «Найбiльшi 

танковi битви».
11.10 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
12.40 Д/с «Iсторiя навколо нас».
14.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10, 01.15, 05.10 Д/с «Злочини в 

тилу вiйни».
17.10, 02.10 Д/с «Таємнича свiтова 

вiйна».
19.30 «Велика полiтика».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00, 23.00 Т/с «Епоха честi».
03.10 Культ Ура!
04.10 Фiзкульт ура!

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

годнi.
09.00 Зоряний шлях.
09.50 Мисливцi за чудесами.
10.45 Мiсiя: краса.
11.45, 04.00 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», 13 i 14 с.
23.10 Т/с «Мiй любий знайда», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Мiй любий знайда».
03.30 Контролер.
04.40 Т/с «Жiночий лiкар 3».

Ê1
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Орел i решка. Шопiнг».
10.15 «Орел i решка. Навколо свiту».
12.10 Х/ф «Молодiсть за страховкою».
13.45 Х/ф «Осiнь у Нью-Йорку».
15.35 «Орел i решка. Iвлєєва vs Бєд-

няков».
19.10 «Орел i решка. Дива свiту».
23.00 Т/с «Грань».
02.35 Т/с «Три сестри».
03.20 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.50 «Будьте здоровi».
07.50, 16.50, 02.50 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.20 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «Сiмнадцятий трансатлан-

тичний».
10.45, 12.50, 19.30 Т/с «Коломбо».
14.45 «Легенди карного розшуку».
17.50 «Вартiсть життя».
18.30 «Акцент».
23.10 Х/ф «Акселератка».
00.55 «Реальнi злочинцi».
01.55, 03.10 «Речовий доказ».
03.50 «Правда життя».
04.50 «Top Shop».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.15, 11.45, 18.15, 19.15, 20.15 

Одного разу пiд Полтавою.
08.45, 11.15, 18.45, 20.45 Танька i 

Володька.
09.45, 19.45 Країна У 2.1.
10.15, 23.30 Одного разу в Одесi.
10.45, 23.00 Країна У 2.0.
12.15 4 весiлля.
14.15, 01.30 Панянка-селянка.
15.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.15 Богиня шопiнгу.

21.15 М/ф «Льодовиковий перiод 2: 
Глобальне потеплiння».

00.00 Країна У.
01.00 Казки У Кiно.
02.30 Щоденники Темного.
04.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

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

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

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

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

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

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

зовцем.
23.00 «Новини вiд Христини» з Х. 

Чернегою.

МÅГА
06.00, 12.30 Мiстична Україна.
07.00 Бандитська Одеса.
09.00 Правда життя.
10.25, 01.25 Речовий доказ.
11.35 Код доступу.
13.25 Природа сьогодення.
14.25, 19.00 Iгри iмператорiв.
15.20, 19.55 Їжа богiв.
16.15, 21.45 Крiзь простiр i час з Мор-

ганом Фрiменом.
17.10, 20.50 Вiн i вона. Бiй за життя.
18.05 Дикi Фiлiппiни Найджела Марвiна.
22.35 Народження континентiв.
23.30 Стежина вiйни.
00.30 Таємницi королiвських вбивств.
02.30 Страх у твоєму домi.
03.15 Скептик.

Enter-фіëьм
05.00, 04.25 Кiнотрейлери.
05.30 Х/ф «Безбатченко».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.45 «Телемагазин».
08.00 Моя правда.
10.00, 02.20 «Спецiя».
10.50 «Зорянi долi».
11.40 «Моя правда».
12.30 Х/ф «Цвiтiння кульбаби».
13.50, 19.00, 00.50 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
15.50 Х/ф «Мачуха».
17.20 Х/ф «Ти - менi, я - тобi».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Т/с «Профайл».
03.15 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00 Х/ф «Тактична сила».
07.45 Х/ф «Атлантичний рубiж».
09.20 Х/ф «Атлантичний рубiж: Во-

скресiння».
11.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.55 «Спецкор».
18.50, 02.25 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Опер за викликом».
20.25 Т/с «Опер за викликом 5».
22.30, 00.05 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.55 «Вiдеобiмба 2».
04.05 «Зброя».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

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

ки-рятiвнички».
08.15 М/ф «Качинi iсторiї».
09.30 М/с «Сiмпсони».
13.00 Т/с «Дефективи».
14.30 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.05 Мамареготала.
23.00 Мамареготала. Найкраще.
02.50 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00 Автоперегони. Формула E. Вален-

сiя. Огляд.
01.00 Автоперегони. ETCR. ESET V4 Cup.
01.15 Велоспорт. «Тур Романдiї». 

Пролог.
02.30, 09.30 Автоперегони. World 

Endurance. Бахрейн.
04.00, 08.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.25, 

19.30, 20.45 Снукер. ЧC. Шеффiлд. 
1/4 фiналу.

06.00 Велоспорт. «Мiлан - Сан-Ремо». 
Чоловiки.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Кальярi - Рома. Чемпiонат Iталiї.
07.45, 22.50 Журнал Лiги Європи.
08.15 Колос - Ворскла. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Торiно - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
12.05, 03.55 Олександрiя - Шахтар. 

Чемпiонат України.
13.50 ПСЖ - Ман Сiтi. 1/4 фiналу 

(2015/16). Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.00, 23.20 Реал - Челсi. 1/2 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
17.50 «Нiч Лiги чемпiонiв».
18.15, 20.55 «Тур Online».
18.55 Live. Львiв - Рух. Чемпiонат 

України.
21.30 Журнал. УЄФА Євро-2020.
22.00 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
01.10 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
02.05 Лацiо - Валенсiя. 1/4 фiналу 

(1999/00). Лiга чемпiонiв УЄФА.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 02.40, 03.15 Енеїда.
06.30 М/ф «Ниточка та кошеня».
06.40 М/ф «Чому зникла шапка-неви-

димка».
06.50 М/ф «Про кiшку, яка упала з 

неба».
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 «Цар Соломон. Наймудрiший 

з-помiж мудрих», 1 с.
11.05 Зроблено в Українi. Пасха.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.35, 00.10, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.30 Т/с «Гордiсть».
17.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
18.55, 22.00 Д/с «Робота в дикiй при-

родi».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. Аспект.
22.20 Д/с «Дикi зграї».
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.25, 02.35, 03.10, 05.05 Погода.
00.30 Д/с «Суперчуття».
01.00 Т/с «Вiра».
04.10 Д/ф «Одесити на Донбасi».

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

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

19.30, 04.15 «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».
20.35 «Чистоnews».
20.40 Т/с «Свати».
21.45 «Право на владу».
00.45 Х/ф «Телефонна будка».
02.15 Х/ф «Загублений свiт».

Iíòер
03.40, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
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 «Сiссi: Важкi роки iмпера-

трицi».
14.35, 15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.55 Т/с «Любов згiдно iз законом».
01.35 Т/с «Гречанка».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!

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

Стогнiєм.
10.10 Т/с «Смертельна зброя».
11.55, 13.15, 21.25 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30, 16.15, 22.40 Т/с «Розтин покаже».
16.25 Х/ф «Код доступу «Кейптаун».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Анти-зомбi.
00.30 Х/ф «Людина з залiзними ку-

лаками».
02.05 Громадянська оборона.
02.50 Я зняв!
ÑТБ
04.50 Т/с «Лист очiкування».
07.00 Т/с «Комiсар Рекс».
10.55 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 «Дочки-матерi».

Íоâий êаíаë
05.00 Абзац.
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
10.50 Х/ф «Простачка».
12.50 Екси.
15.10, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «13 друзiв Оушена».
23.40 Х/ф «Номiс».
01.30 Т/с «Шлях чарiвника».
02.10 Вар`яти.
02.55 Служба розшуку дiтей.
03.00 Зона ночi.

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час 
новин.

06.25 Стоп-реванш.
07.10, 20.55 Актуально: Економiка. По-

лiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
08.10 Д/с «Свiт завтрашнього дня 

сьогоднi».
09.30 Машина часу.
10.10, 18.10, 00.10 Д/с «Найбiльшi 

танковi битви».
11.10 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
12.40 Д/с «Iсторiя навколо нас».
14.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
17.10, 02.10 Д/с «Таємнича свiтова 

вiйна».
19.30 «Прямим текстом».

21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00, 23.00 Т/с «Епоха честi».
01.15, 05.10 Д/с «Злочини в тилу вiйни».
03.10 Культ Ура!
04.10 Фiзкульт ура!

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

годнi.
09.00 Зоряний шлях.
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».
23.10 По слiдах.
23.50 Т/с «За законами вiйськового часу 

2», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «За законами вiйськового часу 

2», 3 i 4 с.

Ê1
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Орел i решка. Шопiнг».
10.15 «Орел i решка. Навколо свiту».
12.00 Х/ф «Осiнь у Нью-Йорку».
14.00 Х/ф «Чоловiк нарозхват».
15.45 «Орел i решка. Iвлєєва vs Бєд-

няков».
19.10 «Орел i решка. Дива свiту».
23.00 Т/с «Грань».
02.35 Т/с «Три сестри».
03.20 «Нiчне життя».
ÍТÍ
05.50 «Вартiсть життя».
07.55, 16.50, 02.35 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.05 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «Нiагара».
10.45, 12.50, 19.30 Т/с «Коломбо».
14.45 «Легенди карного розшуку».
17.50, 03.45 «Правда життя».
18.30 «Акцент».
22.50 Х/ф «Таємниця «Чорних дроздiв».
00.40 «Реальнi злочинцi».
01.40, 03.25 «Речовий доказ».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.15, 11.45, 18.15, 19.15, 20.15 

Одного разу пiд Полтавою.
08.45, 11.15, 18.45, 20.45 Танька i Во-

лодька.
09.45, 19.45 Країна У 2.1.
10.15, 23.30 Одного разу в Одесi.
10.45, 23.00 Країна У 2.0.
12.15 4 весiлля.
14.15, 01.30 Панянка-селянка.
15.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.15 Богиня шопiнгу.
21.15 М/ф «Льодовиковий перiод 3: Ера 

динозаврiв».
00.00 Країна У.
01.00 Казки У Кiно.
02.30 Щоденники Темного.
04.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

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

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

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

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

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

зовцем.

МÅГА
06.00, 12.25 Мiстична Україна.
07.00 Бандитський Київ.
08.50 Правда життя.
10.20, 01.25 Речовий доказ.
11.30 Код доступу.
13.20 Природа сьогодення.
14.20, 00.30 Iгри iмператорiв.
15.15, 19.55 Їжа богiв.
16.10, 21.45 Крiзь простiр i час з Мор-

ганом Фрiменом.
17.05, 20.50 Вiн i вона. Бiй за життя.
18.00, 22.35 Народження континентiв.
18.55 ТОП 10: Таємницi та загадки.
23.30 Стежина вiйни.
02.30 Страх у твоєму домi.

Enter-фіëьм
04.50 Х/ф «Чорна Рада».
05.15 Кiнотрейлери.
07.10, 09.00, 03.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 11.25 «Моя правда».
09.45, 02.35 «Спецiя».
10.35 «Зорянi долi».
12.15 Х/ф «Заради сiмейного вогнища».
13.55, 19.00, 01.00 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
15.50 Х/ф «Раз на раз не випадає».
17.10 Х/ф «Небезпечно для життя!»
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Т/с «Профайл».
03.30 Кiноляпи.
04.30 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.30 «ДжеДАI».
06.20 Х/ф «Спадок».
08.20 Х/ф «Храм черепiв».
10.15 Х/ф «Кришталевi черепи».
12.05 «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».
22.35, 00.10 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
03.00 «Вiдеобiмба 2».
04.05 «Зброя».

04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

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

ки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Качинi iсторiї».
09.30 М/с «Сiмпсони».
12.50 Т/с «Дефективи».
14.30 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.10 Мамареготала.
23.00 Мамареготала. Найкраще.
02.40 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00, 04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 19.00, 

19.55 Снукер. ЧC. Шеффiлд. 1/4 
фiналу.

01.00 Велоспорт. «Тур Романдiї». Чо-
ловiки. Етап 1.

02.30 Автоперегони. World Endurance. 
Остiн.

06.00 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 
Свiтлана Хоркiна.

06.30 Футбол. Д/ф «Люблячи Мара-
дону».

08.30, 09.00 Олiмпiйськi iгри. «Всупереч 
усьому».

09.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 
Speed Boarders.

10.00 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди».
10.30 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiйський 

форпост».
12.00 Гольф. Огляд.
12.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Big 

in Japan.
13.30 Олiмпiйськi iгри. Марк Спiтц vs. 

Майкл Фелпс.
14.45, 20.45 Снукер. ЧC. Шеффiлд. 1/2 

фiналу.
18.00 Кiнний спорт. Великий шолом. 

Хертогенбосх. Конкур.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Лацiо - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
07.45 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
08.15 Олiмпiк - Зоря. Чемпiонат України.
10.00, 15.40, 21.00, 22.45 Футбол News.
10.20 Реал - Челсi. 1/2 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
12.05, 00.35 Львiв - Рух. Чемпiонат 

України.
13.50 Рома - МЮ. 1/4 фiналу (2007/08). 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.00, 19.05 «Нiч Лiги чемпiонiв».
17.15 ПСЖ - Ман Сiтi. 1/2 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
19.35 Журнал. УЄФА Євро-2020.
20.00 Журнал Лiги Європи.
20.30, 21.10, 23.55 «Шлях до Гданська».
21.55 Live. МЮ - Рома. 1/2 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
02.20 Байєр - МЮ. 1/2 фiналу (2001/02). 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
04.10 Вiльярреал - Арсенал. 1/2 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
05.55 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

28 квітня

29 квітня
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UA:Перший
06.05, 04.40 Енеїда.
06.30 М/ф «Чого в лiсi не буває».
06.40 М/ф «Паперовий змiй».
06.50 М/ф «Як метелик вивчав життя».
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 «Цар Соломон. Наймудрiший 

з-помiж мудрих», 2 с.
11.05 Солодка дача.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.35, 00.10, 02.40, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.30 Т/с «Гордiсть».
17.25, 01.00 Перша шпальта.
18.55 Д/с «Робота в дикiй природi».
19.30, 22.00 Д/с «Дикi зграї».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
21.55, 00.20, 02.45, 05.55 Спорт. Аспект.
23.00 Д/с «Боротьба за виживання».
00.25, 02.00, 02.50 Погода.
00.30 Д/с «Суперчуття».
01.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
02.55 «Зворотнiй вiдлiк».

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

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

19.30, 04.15 «ТСН».
09.25, 10.20, 06.00 «Життя вiдомих 

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

ослiп».
15.50 «Мисливцi за нерухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати».
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН».
20.10 «Чистоnews».
20.15 «Лiга смiху».
23.15 «Вечiрнiй квартал».
01.15 Х/ф «Чєрговий тато».
02.55 Х/ф «Куленепробивний».
04.55 «Свiтське життя».

Iíòер
03.45, 18.00 «Стосується кожного».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.55 «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 «Зорро».
14.45, 15.40, 00.40 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Татусi без шкiдливих 

звичок».
02.25 «Чекай на мене. Україна».

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25, 01.05 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.
11.45, 13.15 Х/ф «Колонiя».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10, 16.15 Х/ф «Важка мiшень».
16.35 Х/ф «Раптова смерть».
18.45 Факти. Вечiр.
22.50 «На трьох».
23.50 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 3».
01.30 Х/ф «Воскресiння».
03.20 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.45 Х/ф «Пiсля».
07.50, 19.00, 22.45 Холостяк.
12.00 Як вийти замiж.
13.10, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
00.10 Мiй секрет.
01.25 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
05.00 Абзац.
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30 Орел i решка.
09.30 Т/с «Надприродне».
11.10 Вiд пацанки до панянки.
13.20, 01.20 Вар`яти.
15.20 Де логiка? (12+).
16.20 Х/ф «Метелик».
19.10 Х/ф «Васабi».
21.00 Х/ф «8 подруг Оушена».
23.20 Х/ф «Кiлер-псих».
02.25 Служба розшуку дiтей.
02.30 Зона ночi.

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час 
новин.

06.25 Невигаданi iсторiї.
07.10, 08.10, 20.55 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
08.15 Форшмак.
08.45 Натхнення.
09.30 Машина часу.
10.10, 18.10, 00.10 Д/с «Найбiльшi 

танковi битви».
11.10 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
12.40 Д/с «Iсторiя навколо нас».
14.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10, 01.15, 05.10 Д/с «Злочини в 

тилу вiйни».
17.10, 02.10 Д/с «Таємнича свiтова 

вiйна».

19.20 «Полiтклуб з Вiталiєм Портнiко-
вим».

21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00, 23.00 Т/с «Епоха честi».
03.10 Культ Ура!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
09.50 Мисливцi за чудесами.
10.45 Мiсiя: краса.
12.45 Т/с «Жити з Надiєю», 1 i 2 с.
15.30 Т/с «Жити з Надiєю».
17.10 Т/с «Виклик».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с «За законами вiйськового 

часу 2», 5 i 6 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «За законами вiйськового 

часу 2».
03.50 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Орел i решка. Шопiнг».
10.25 Х/ф «Лiто. Однокласники. Ко-

хання».
12.10 «Орел i решка. Навколо свiту».
17.20 Х/ф «Закони привабливостi».
19.00 Х/ф «Наречена-втiкачка».
21.00 «Орел i решка. Дива свiту».
01.00 Х/ф «Чоловiк нарозхват».
02.45 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.45, 03.45 «Правда життя».
07.50, 02.40 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.10 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «Посейдон» поспiшає на 

допомогу».
10.15, 12.50, 19.30 Т/с «Коломбо».
13.40, 16.50 Х/ф «Секретний фарва-

тер».
21.30 «Мир чи вiйна».
23.30 Х/ф «Їм було дев`ятнадцять...»
01.00, 03.25 «Речовий доказ».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.15, 11.45, 18.15, 19.15, 20.15 

Одного разу пiд Полтавою.
08.45, 11.15, 18.45, 20.45 Танька i 

Володька.
09.45, 19.45 Країна У 2.1.
10.15, 23.30 Одного разу в Одесi.
10.45, 23.00 Країна У 2.0.
12.15 4 весiлля.
14.15, 01.30 Панянка-селянка.
15.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.15 Богиня шопiнгу.
21.15 М/ф «Льодовиковий перiод 4: 

Континентальний дрейф».
00.00 Країна У.
01.00 Казки У Кiно.
02.30 Теорiя зради.

04.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

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

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

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

15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.00 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
18.30 «Влада хохотала».
19.00 «Ехо України» з М. Ганаполь-

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

бановою.

МÅГА
06.00, 12.20, 05.35 Мiстична Україна.
07.00 Бандитська Одеса.
09.20 Правда життя.
10.15, 01.25 Речовий доказ.
11.25 Код доступу.
13.15 Природа сьогодення.
14.15, 00.30 Iгри iмператорiв.
15.10, 17.55, 19.50 Їжа богiв.
16.05, 21.45 Крiзь простiр i час з Мор-

ганом Фрiменом.
17.00, 20.50 Вiн i вона. Бiй за життя.
18.50 ТОП 10: Таємницi та загадки.
22.35 Мадагаскар.
23.30 Стежина вiйни.
02.35 Страх у твоєму домi.
03.20 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Цвiтiння кульбаби».
07.10, 09.00, 03.05 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 11.40 «Моя правда».
10.00 «Спецiя».
10.50 «Зорянi долi».
12.30 Х/ф «Руда фея».
13.40, 19.00 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
15.20 Х/ф «Ти - менi, я - тобi».
16.50 Х/ф «Принцеса на бобах».
20.55 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.35 Х/ф «Людина в зеленому кi-

моно».
23.55 Х/ф «Заручниця».
01.25 Х/ф «Небезпечно для життя!»
03.35 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 01.35 «ДжеДАI».
06.15 Х/ф «Вiддача».
08.10 Х/ф «Лiквiдатори».
10.00 Х/ф «Прибрати Картера».

12.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.00 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Перевiзник».
21.15 Х/ф «Перевiзник 2».
23.00 Х/ф «Ледi Кривавий бiй».
02.10 «Вiдеобiмба 2».
03.40 «Люстратор. Прокляття системи».
04.05 «Зброя».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

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

ки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Качинi iсторiї».
09.30 М/с «Сiмпсони».
13.00 Т/с «Дефективи».
14.30 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.10 Мамареготала.
21.00 Х/ф «Полiцейська iсторiя».
23.00 Х/ф «Полiцейська iсторiя 2».
01.25 Мамареготала. Найкраще.
03.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00, 04.00, 05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 

15.00, 16.15, 19.30, 20.45 Снукер. 
ЧC. Шеффiлд. 1/2 фiналу.

01.00 Велоспорт. «Тур Романдiї». Чо-
ловiки. Етап 2.

02.30, 09.30 Автоперегони. «24 години 
Ле-Мана - 2020».

06.00 Велоспорт. Amstel Gold. Чоловiки.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Реал - Челсi. 1/2 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
07.45, 21.30 Огляд середи. Лiга чем-

пiонiв УЄФА.
08.15, 04.00 Лацiо - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 ПСЖ - Ман Сiтi. 1/2 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
12.10, 03.30 Огляд вiвторка. Лiга чем-

пiонiв УЄФА.
12.40 Топ-матч.
12.50, 22.00 Журнал. УЄФА Євро-2020.
13.20 Львiв - Рух. Чемпiонат України.
15.10, 01.10 Огляд матчiв. Лiга Європи 

УЄФА.
16.00, 20.55 «Шлях до Гданська».
17.15 МЮ - Рома. 1/2 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
19.05 Вiльярреал - Арсенал. 1/2 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Передмова до 

туру.
23.20 Олiмпiк - Зоря. Чемпiонат України.
01.40 Депортiво - Порту. 1/2 фiналу 

(2003/04). Лiга чемпiонiв УЄФА.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.30 М/ф «Як козак щастя шукав».
07.40 М/ф «Як козаки олiмпiйцями 

стали».
08.05 Д/с «Дикуни. Дикi забави в 

зоопарку Сан-Дiєго».
09.05 Вiдтiнки України.
09.40 #ВУкраїнi.
10.10 Люди Зони.
11.05, 16.55 Древо. Писанки.
11.25, 16.05, 04.10 Солодка дача.
12.00 Х/ф «Легенда про княгиню 

Ольгу».
14.20 Телепродаж.
15.00 Країна пiсень.
17.25 Х/ф «Пригоди Жуль Верна. 

Загадковий острiв».
19.10 Х/ф «Iсус, Бог i людина», 1 с.
21.25 Х/ф «Iсус. Бог i людина», 2 с.
23.00 Урочисте богослужiння Право-

славної Церкви України з нагоди 
Свiтлого Христового Воскресiння.

03.20 Д/ф «Сходи Якова».
04.30 Д/ф «Бовсунiвськi бабусi».
05.30 Погода.

Êаíаë “1+1”
07.00, 06.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
14.00, 15.05, 16.10, 17.15 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 Х/ф «Гра».
03.35 Х/ф «Щось».

Iíòер
03.35 «Орел i решка. Чудеса свiту».
04.20 М/ф.
05.05 «Телемагазин».
05.35 Х/ф «Фiнiст - Ясний Сокiл».
07.00 «Слово Предстоятеля».
07.05 М/ф «Принц Єгипту».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кух-

ня».
10.00 «Корисна програма».
11.00 Х/ф «Королева бензоколонки».
12.40 «Сходження Благодатного вогню 

в Храмi Гробу Господнього».
14.20 Х/ф «Операцiя «И» та iншi при-

годи Шурика».
16.15 Т/с «Джерело», 1-4 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.00 «Паломництво на Святу землю».
23.00 «Пасхальне богослужiння. Пряма 

трансляцiя».

03.00 «Подробицi» - «Час».

ICTV
05.00 Скарб нацiї.
05.10 Еврика!
05.15 Факти.
05.40 Х/ф «Назад у майбутнє».
07.50 Х/ф «Назад у майбутнє 2».
09.50 Х/ф «Назад у майбутнє 3».
12.00, 13.00 Х/ф «Парк Юрського 

перiоду».
12.45 Факти. День.
14.45 Х/ф «Парк Юрського перiоду 2».
17.00 Х/ф «Парк Юрського перiоду 3».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Свiт юрського перiоду».
21.35 Х/ф «Рiддiк».
23.40 Х/ф «Альфа».
01.25 Т/с «Розтин покаже».
02.50 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.00, 12.05 Т/с «Папаньки».
08.00 Неймовiрна правда про зiрок.
10.50 Мiй секрет.
17.00 Хата на тата.
19.00 МастерШеф. Професiонали.
21.50 Звана вечеря.
23.45 СуперМама.

Íоâий êаíаë
05.30, 02.00 Вар`яти.
08.05, 09.55 Kids` Time.
08.10 Х/ф «Помста пухнастих».
10.00 Орел i решка. Чудеса свiту.
11.00 Орел i решка.
12.10 У кого бiльше? (12+).
14.00 М/ф «Суперсiмейка».
16.20 М/ф «Суперсiмейка 2».
18.40 Х/ф «Месники».
21.20 Х/ф «Месники: Ера Альтрона».
00.20 Х/ф «Погнали».
02.50 Зона ночi.

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

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

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

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

свiдчення вiйни».

18.20 Невигаданi iсторiї.
19.00 Д/с «Майстри вiйни».
20.10, 05.10 Рандеву.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35, 03.00 Вiкно до Америки.
22.00 Д/с «Загадки нацистських зло-

чинiв».
00.00 Пасхальна утреня i Лiтургiя 

святителя Iвана Золотоустого з 
Михайлiвського Золотоверхого 
собору ПЦУ.

03.10 Культ Ура!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.25, 03.10 Реальна мiстика.
09.00 Т/с «Чорна квiтка».
13.00 Т/с «Назавжди», 1 i 2 с.
15.20 Т/с «Назавжди».
17.10 Т/с «Чесна гра», 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Чесна гра».
23.00 Т/с «Я нiколи не плачу», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Я нiколи не плачу».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.35 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00 Х/ф «Закони привабливостi».
11.35 Х/ф «Наречена-втiкачка».
13.40 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Х/ф «Пiсля весiлля».
02.00 «Бiйцiвський клуб».
02.45 Т/с «Три сестри».
03.35 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.15 Х/ф «Святi й праведники ХХ 

столiття».
05.55 Х/ф «Ярослав Мудрий».
08.45 Х/ф «Два капiтани».
12.55, 03.05 «Випадковий свiдок».
14.05 Х/ф «Текумзе».
16.05 Х/ф «Бiнго Бонго».
18.05 «Переломнi 80-тi».
19.00, 02.35 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Бiлi Роси».
21.15 Х/ф «Закони привабливостi».
23.00 Х/ф «Авраам: Хранитель вiри».
03.15 «Святi й праведники ХХ столiття».
04.50 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.25 Х/ф «Красуня й чудовисько».
13.10 Х/ф «Дiм дивних дiтей мiс 

Сапсан».
15.30 М/ф «Льодовиковий перiод».
17.15 М/ф «Льодовиковий перiод 2: 

Глобальне потеплiння».
19.00 М/ф «Льодовиковий перiод 5: 

Курс на зiткнення».
20.45, 21.45, 22.45 Одного разу пiд 

Полтавою.

21.15, 22.15 Танька i Володька.
23.15 Iгри приколiв.
00.15 Країна У 2.1.
00.45 Панянка-селянка.
02.35 Теорiя зради.
03.20 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

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

ченко.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
13.15 «Запорєбрик News» з О. Кур-

бановою.
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.

МÅГА
06.00 Випадковий свiдок.
08.25, 02.20 Мiстична Україна.
09.10 Правда життя.
10.10 Речовий доказ.
11.20, 00.00 Їжа богiв.
12.15 У пошуках iстини.
14.15 Бойовий вiдлiк.
15.10 Ритуали.
19.10 Народження континентiв.
21.00 Розгадка таємниць Бiблiї.
00.55 Справжня гра престолiв.
03.05 Там, де нас нема.

Enter-фіëьм
05.10 Х/ф «Незнайко з нашого двору».
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 01.40 «Зiркове життя».
09.50 «Моя правда».
10.40 «Невiдома версiя».
11.30 Х/ф «Генрiх VIII».
15.15 Т/с «Чорний трикутник».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.50 Х/ф «Бiля тихої пристанi».
00.05 Х/ф «Доброго ранку!»
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00, 08.00 «ДжеДАI».
08.30, 00.45 «Загублений свiт».
12.30 Х/ф «В iм`я Бен-Гура».
14.20 Х/ф «Король Артур i лицарi 

круглого столу».
16.05 Х/ф «Капiтан Грiм».
18.15 Х/ф «Робiн Гуд».
21.00 Х/ф «Соломон Кейн».
22.55 Х/ф «Мега-акула проти Кроко-

завра».
02.30 «Вiдеобiмба 2».
03.15 «Люстратор. Прокляття системи».
03.40 «Нишпорки».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.10 Телемагазин.
07.15, 23.10 Мамареготала. Найкраще.
08.20 М/ф «Аладдiн».
10.00 М/ф «Темний плащ».
11.40 М/с «Сiмпсони».
13.20 Т/с «СуперКопи».
15.20 Т/с «Швидка».
17.20 Мамареготала.
19.00 Шоу «Маска».
02.50 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00, 04.00, 05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 

15.00, 16.15, 19.30, 20.45 Снукер. 
ЧC. Шеффiлд. 1/2 фiналу.

01.00 Велоспорт. «Тур Романдiї». Чо-
ловiки. Етап 3.

02.30, 09.30 Автоперегони. World 
Endurance. Бахрейн.

06.00 Велоспорт. «Льєж - Бастонь - 
Льєж». Чоловiки.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Торiно - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
07.45 Чемпiонат Iталiї. Передмова до 

туру.
08.15 Львiв - Рух. Чемпiонат України.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 01.50 МЮ - Рома. 1/2 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
12.05 Олiмпiк - Зоря. Чемпiонат Укра-

їни.
13.50 ПСЖ - Ман Сiтi. 1/2 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
15.55 Live. Верона - Спецiя. Чемпiонат 

Iталiї.
17.55 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
18.25 Журнал. УЄФА Євро-2020.
18.55 Live. Кротоне - Iнтер. Чемпiонат 

Iталiї.
20.55, 01.30, 03.40 Топ-матч.
21.10 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
21.40 Live. Мiлан - Беневенто. Чемпiо-

нат Iталiї.
23.40 Десна - Колос. Чемпiонат Укра-

їни.
03.55 Шахтар - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

30 квітня

1 травня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Енеїда.
06.30 М/ф «Як козаки сiль купували».
06.40 М/ф «Як козаки наречених ви-

ручали».
07.00, 21.00, 23.55, 01.50, 03.15, 05.35 

Новини.
07.10 М/ф «Як козаки у футбол грали».
07.30 Великоднi богослужiння з Патрiар-

шого собору Недiля Христового 
Української Греко-Католицької 
Церкви.

11.00 Недiльна Свята Меса Римсько-Ка-
толицької Церкви в Українi.

12.00 Концерт. Пiснi про кохання.
14.35 Концерт Р. Скорпiона.
15.45 Концерт. Наталiя Валевська.
16.35 Д/ф «Бовсунiвськi бабусi».
17.45 Х/ф «Сватання на Гончарiвцi».
19.15 Дивнi створiння.
20.20 Д/с «Боротьба за виживання».
21.25 Д/с «Дикi тварини».
22.00 Х/ф «Пригоди Жуль Верна. За-

гадковий острiв».
00.15, 01.45, 02.10, 03.10, 03.35, 05.30 

Погода.
00.20 «Зупини мене, якщо зможеш».
01.15, 02.15 #ВУкраїнi.
03.40 Суспiльна студiя. Головне.

Êаíаë “1+1”
07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.45 «Свiт навиворiт 12. Пакистан».
10.55, 03.15 «Свiт навиворiт».
18.15 «Українськi сенсацiї».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 Х/ф «Лара Крофт - розкрадачка 

гробниць: Колиска життя».
23.15 Х/ф «Трансформери: Помста 

полеглих».
02.15 «Свiтське життя».

Iíòер
03.30 «Подорожi в часi».
03.55 «Стосується кожного».
04.00 Х/ф «Шельменко-денщик».
05.45 М/ф «Астерiкс i таємне зiлля».
07.20 М/ф «Кунг-фу Панда 3».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше життя».
12.50 Х/ф «Операцiя «И» та iншi при-

годи Шурика».
14.40 Т/с «Джерело», 1-4 с.
18.10 Х/ф «Агент Лев».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Школа хороших дружин».
23.00 Х/ф «Королева бензоколонки».

00.30 Х/ф «Приходьте завтра...»
02.20 «Подробицi» - «Час».
03.05 «Україна вражає».

ICTV
05.20 Скарб нацiї.
05.30 Еврика!
05.40 Факти.
06.05 Анти-зомбi.
07.00 Х/ф «Воскресiння».
09.00 Х/ф «Мiстер i мiсiс Смiт».
11.10, 13.00 Т/с «Пес».
12.45 Факти. День.
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Тiлоохоронець кiлера».
23.35 Х/ф «Найманий вбивця».
01.20 Т/с «Розтин покаже».
03.35 Я зняв!
ÑТБ
05.05 Х/ф «Оксамитовi ручки».
06.55 Х/ф «Приборкання норовливого».
08.45 Х/ф «Шалено закоханий».
10.45 МастерШеф. Професiонали.
13.25 Хата на тата.
15.15 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
23.10 Таємницi ДНК.

Íоâий êаíаë
05.45, 08.05 Kids` Time.
05.50 М/ф «Суперсiмейка».
08.10 М/ф «Суперсiмейка 2».
10.20 Х/ф «К-9».
12.20 Х/ф «Месники».
15.10 Х/ф «Месники: Ера Альтрона».
18.00 Х/ф «Месники: Вiйна нескiнчен-

ностi».
21.00 Х/ф «Месники: Фiнал».
00.40 Improv Live Show.
02.30 Вар`яти.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 12.00, 15.00, 17.00, 20.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Час новин.

06.10 Д/с «Крила вiйни».
07.30 Надгробне, Пасхальна Утреня та 

Божественна Лiтургiя з Патрiаршо-
го собору Воскресiння Христового 
УГКЦ.

12.15 Х/ф.
15.15 Концерт Оксани Бiлозiр «Сповiдь».
17.10 Д/с «Масштабнi iнженернi по-

милки».
18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня 

з А. Мiрошниченко.
19.00 Д/с «Майстри вiйни».
20.10, 02.15 Машина часу.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.

21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.25 Актуально: Економiка. Полiтика. 

Соцiум.
21.30 Вечiр з Янiною Соколовою.
22.00 Д/с «Загадки нацистських зло-

чинiв».
23.10 Д/с «Друга свiтова вiйна: свiдчен-

ня вiйни».
00.10 Д/с «Найбiльшi танковi битви».
01.55 Огляд преси.
03.10 Культ Ура!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi.
06.50, 03.10 Реальна мiстика.
08.45 Т/с «Чужi грiхи».
17.00 Т/с «Майже вся правда», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
21.00 Т/с «Майже вся правда».
23.00 Т/с «Без коливань», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Без коливань».

Ê1
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.35 «Орел i решка. Шопiнг».
09.30 Х/ф «Лiто. Однокласники. Ко-

хання».
11.10 Х/ф «Бунтарка».
13.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Х/ф «Посилка».
02.00 «Бiйцiвський клуб».
02.50 «Нiчне життя».
ÍТÍ
05.50 Х/ф «Добрi намiри».
07.20 «Слово Предстоятеля».
07.30 «Випадковий свiдок. Навколо 

свiту».
09.15 Х/ф «Текумзе».
11.20 Х/ф «Закони привабливостi».
13.05 Х/ф «Бiлi Роси».
14.50 Х/ф «Старий знайомий».
16.25 Х/ф «Троє в човнi, якщо не раху-

вати собаки».
19.00 Х/ф «Бережiть жiнок».
21.40 Х/ф «Один шанс на двох».
23.45 Х/ф «Казка про жiнку та чо-

ловiка».
01.25 «Речовий доказ».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.55 М/ф «Червона Шапка проти зла».
11.40 М/ф «Епiк».
13.45 М/ф «Льодовиковий перiод 5: 

Курс на зiткнення».
15.30 М/ф «Льодовиковий перiод 3: Ера 

динозаврiв».
17.15 М/ф «Льодовиковий перiод 4: 

Континентальний дрейф».
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного разу 

пiд Полтавою.

19.30, 20.30, 21.30 Танька i Володька.
22.30 Країна У 2.1.
23.00 Х/ф «Кохання та iншi лiки».
01.00 Панянка-селянка.
02.45 Щоденники Темного.
03.30 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.
Прямий
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

17.00 «Репортер». Новини.
09.15 «Медексперт» з К. Трушик.
10.10 «Про особисте» з Н. Фiцич.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
13.15 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
14.10, 15.30 Концерт.
17.15 «Не наша Russia» з М. Гаєм та I. 

Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з П. Рольником 

та О. Близнюком.
20.00 «Мiнiстерство правди».
20.25 «Про вiйсько».
20.50 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з Т. Березовцем.
22.00 «Влада хохотала».
22.30 «Щасливий день з полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А. Полтавою.

МÅГА
06.00 Випадковий свiдок.
08.45, 02.25 Мiстична Україна.
09.35 Правда життя.
10.45 Речовий доказ.
11.55, 00.00 Їжа богiв.
12.50 У пошуках iстини.
14.20 Бойовий вiдлiк.
15.15 Розгадка таємниць Бiблiї.
18.15 Мадагаскар.
21.00 Таємницi Iсуса.
01.00 Справжня гра престолiв.
02.50 Там, де нас нема.
03.45 Нашi.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Поживемо-побачимо».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 01.25 «Зiркове життя».
09.55 «Моя правда».
10.45 «Невiдома версiя».
11.35 Х/ф «Iсус. Бог i людина».
15.05 Х/ф «Пригоди Електронiка».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.45 Х/ф «Тегеран-43».
02.45 «Зорянi долi».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00, 08.00 «ДжеДАI».
09.05 «Загублений свiт».
11.55 Т/с «Перевiзник 2».
15.25 Х/ф «Перевiзник».

17.15 Х/ф «Перевiзник 2».
19.00 Х/ф «Вихiд: Боги та царi».
21.55 Х/ф «Придорожнiй заклад».
00.05 Х/ф «Наутiлус: Володар океану».
01.50 «Вiдеобiмба 2».
02.15 «Нишпорки».
03.55 «Найкраще».
04.05 «Зброя».
04.55 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.10 Телемагазин.
07.15, 22.50 Мамареготала. Найкраще.
08.20 М/ф «Аладдiн».
10.00 М/ф «Темний плащ».
11.40 М/с «Сiмпсони».
13.20 Т/с «СуперКопи».
15.20 Т/с «Швидка».
17.30 Мамареготала.
19.00 Шоу «Маска».
02.30 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00, 02.30, 04.00, 05.00, 08.00, 09.30, 

13.00, 13.50, 18.00 Снукер. ЧC. 
Шеффiлд. 1/2 фiналу.

01.00, 07.00, 12.00 Велоспорт. «Тур 
Романдiї». Чоловiки. Етап 4.

06.00 Велоспорт. «Тур Романдiї». Чо-
ловiки. Етап 3.

11.00 Кiнний спорт. Великий шолом. 
Хертогенбосх. Конкур.

14.45, 19.30, 20.45 Снукер. ЧC. Шеффiлд. 
Фiнал.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 ПСЖ - Ман Сiтi. 1/2 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
07.45, 23.20 Журнал. УЄФА Євро-2020.
08.15 Ворскла - Динамо. Чемпiонат 

України.
10.00, 14.45, 16.20, 17.45, 20.15, 23.00 

Футбол News.
10.20 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.50 Кротоне - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
12.35 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
13.00, 15.55, 16.30, 18.55 «Тур Online».
13.55 Live. Рух - Олександрiя. Чемпiонат 

України.
16.55 Live. Марiуполь - Львiв. Чемпiонат 

України.
19.25 Live. Олiмпiк - Iнгулець. Чемпiонат 

України.
21.20 «Великий футбол».
23.50 Сассуоло - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
01.40 Марiуполь - Львiв. Чемпiонат 

України.
03.30, 05.30 Топ-матч.
03.40 Удiнезе - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

Íедіëя 2 травня

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 26 êâіòíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер 

клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті. 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» 
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Спогади
12.00 Відкрита зона
14.10, 01.00 Х.ф.«Останній герой» 
17.15 Те, що любиш
17.30 Про нас 
19.30 Відкрита зона
20.00 На контролі
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Святі і солдати» 
00.15 Час-Tайм
02.30 Хіт-парад

Віâòороê, 27 êâіòíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер 

клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Погляд зблизька
08.00 На контролі
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 
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.«Людина з півдня» 
17.10 Древо
17.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.00 Спогади
21.30 Погляд експерта
21.45 ЗУНУ NEWS
22.35, 04.00 Х.ф.«Великий Медічі : 

лицар війни» +16 

Ñереда, 28 êâіòíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер 

клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Межа правди
08.30 ЗУНУ NEWS 
08.40, 17.00 Древо
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 
11.15 Погляд експерта
11.30, 21.00 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Клятва Мадо»
15.35 Те, що любиш 
16.40 «Кіндер ШОУ»

17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Мандри країною
21.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф. «Легенда темної 

гори» +16 

Чеòâер, 29 êâіòíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер 

клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Мандри країною
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 
11.15 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
11.30, 21.00 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
13.45 Те, що любиш 
14.10, 01.00 Х.ф.«Диявольський 

вітер»
15.45, 19.55 Добрі традиції 
17.30 Машина часу
19.30 Наші вітання
20.00 Відкрита зона
20.30 Завтра-сьогодні
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Зелені різники» 

П’яòíиця, 30 êâіòíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.30 Кіндер 

клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Відкрита зона
08.00 Завтра-сьогодні
08.30 Смачна мандрівка 
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Спогади 
12.00 Відкрита зона
14.10, 01.00 Х.ф.«Собачий сні-

данок»
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Древо
17.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
19.30 Наші вітання
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.00 Українські традиції
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Дорога» +16 

Ñóáоòа, 1 òраâíя
06.00, 09.30, 15.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35, 10.30 Про нас 
08.00, 19.00 Єдина країна 
08.30 Завтра-сьогодні
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
11.00 На контролі
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 02.30 Х.ф.«Книга Буття. 

Створення світу» +12 
14.40 «Кіндер ШОУ»

16.20 Shift. Життя в цифрі 
16.45 Духовна програма «Агнець 

Божий». Камерний хор та 
оркестр Тернопільської фі-
лармонії 

18.00 Наші вітання 
19.30 У фокусі Європа
20.10 Українські традиції
20.30 Х.ф. «Десять заповідей»
23.30 НАДГРОБНЕ
00.00 ПАСХАЛЬНА УТРЕНЯ
01.00 ПАСХАЛЬНА БОЖЕСТВЕН-

НА ЛІТУРГІЯ
04.00 Х.ф. «Свята Варвара» +16

Íедіëя, 2 òраâíя
06.00 ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ УРО-

ЧИСТОЇ АРХИЄРЕЙСЬКОЇ 
СВЯТОЇ ЛІТУРГІЇ СВІТЛОГО 
ПРАЗНИКА ХРИСТОВОГО 
ВОСКРЕСІННЯ з Архика-
тедрального Собору УГКЦ 
м.Тернопіль

09.00 Х.ф. «Десять заповідей» 
12.00 «Кіндер ШОУ»
12.30 Кіндер клуб
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 Тарас Петриненко. Концерт
17.25, 21.40 Добрі традиції
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті. 

Тиждень
20.00 Огляд світових подій
21.00 Єдина країна
21.45, 04.15 Х.ф.«Продавщиця» 

+16 
23.30 У фокусі Європа 
01.00 Х.ф.«Дорога» +16 
02.30 Хіт-парад 
03.00 Євромакс

 UA: Терíоïіëь
Поíедіëоê, 26 êâіòíя
6.00 М/Ф «Дерево і кішка»
6.10 М/Ф «Ватажок»
6.15 Піщана казка
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 «Пекельне відрядження»
9.50 Обличчя
10.30 Загадки чернівецьких атлантів
10.40Д/ф «Чорнобиль. Чотири 

квітневі дні» 
12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ
12.10 Д/п «Чорнобиль. Моя зміна» 
12.40 Д/ц «Світ дикої природи» 
13.05 Д/с «Планета інновацій»
13.40 Кіношкола вдома 
13.55 М/ф «Велика подорож»
14.05 М/ф «Казка про доброго 

носорога»
14.10 М/ф «Ватажок»
14.20 М/ф «Дерево і кішка»
14.30 М/ф «Хлопчик з вуздечкою»
14.40 М/ф «Подарунок»
14.50 Піщана казка 
15.05, 16.05, 17.15  Суспільна студія
18.10 Обличчя
18.40 Загадки чернівецьких атлантів
18.45 Небезпечна зона
19.00, 22.05  Сьогодні.Головне
19.55 Шерифи для нових громад
20.00 Цикл «Наші тридцять».Горів 

не блок. Екопротести після 
Чорнобиля»

21.00 Т/с «Гордість»
21.50 Шерифи для нових громад
23.00Д/ф «Чорнобиль. Чотири 

квітневі дні» 
0.15 Буковинські загадки
 

 Віâòороê , 27 êâіòíя
6.10 Марійчин Першосвіт
6.25 Українська абетка всесвіт пер-

шосвіт
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 Культ.Особистості
12.10 Роздивись 
12.40 Д/ц «Світ дикої природи» 
13.05 Д/с «Планета інновацій»
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобі поясню 
13.45 Уроки тітоньки Сови. 
14.10 М/Ф «Як Петрик пяточкін 

слоників рахував»
14.20 М/Ф «Справа доручається 

детективу Тедді»
14.25 М/Ф «Бегемот та сонце»
14.35 М/Ф «Як іжачок шубку міняв»
14.45 Піщана казка
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 Ораторія «Сім слів Спасителя 

на Хресті
23.00 Т/с «Віра» 
0.25 Буковинські загадки

Ñереда, 28 êâіòíя
6.10 Марійчин Першосвіт 
6.25 Українська абетка всесвіт пер-

шосвіт
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 Солодка дача
10.05 Загадки чернівецьких атлантів
10.30 Т/с «Любов під час війни» 
11.50 Культ. Особистості
12.10 Роздивись 
12.40 Д/ц «Світ дикої природи» 
13.05 Д/с «Планета інновацій»
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Кіношкола вдома 
13.45 Уроки тітоньки Сови. 
14.10 М/Ф «Горщик -сміхотун»
14.20 М/Ф «Двоє справедливих 

курчат»
14.30 М/Ф «Дощику,дощику при-

пусти»
14.35 Українська абетка всесвіт 

першосвіт
15.05, 16.05, 17.15  Суспільна студія
18.10 Відтінки України
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 «Віра» 
0.30 Д/ф «Олександр Довженко: 

Одеський світанок» 

Чеòâер, 29 êâіòíя
6.10 Марійчин Першосвіт 
6.25 Українська абетка всесвіт пер-

шосвіт
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 Солодка дача
10.30 Т/с «Любов під час війни» 
11.50 Загадки чернівецьких атлантів
12.10 Роздивись
12.40 Д/ц «Дикі тварини»
13.05 Д/п»Неймовірні винаходи»
13.30 Лайфхак українською 
13.45 Уроки тітоньки Сови. 
14.10 М/Ф «Чарівні окуляри
14.20 М/Ф «Грицеві писанки»
14.25 М/Ф «Знахідка»
14.35 Українська абетка всесвіт 

першосвіт
14.50 М/Ф «Капітошко»
15.05, 16.05, 17.15  Суспільна студія
18.10 Візуальний код 
18.40 Загадки чернівецьких атлантів
18.45 Street Схід 
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 Д/ф «З України до Голлівуду» 

П’яòíиця, 30 êâіòíя
6.10 Марійчин Першосвіт 
6.25 Англійська абетка всесвіт пер-

шосвіт
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 Загадки чернівецьких атлантів
12.10 Роздивись
12.40 Д/ц «Дикі тварини» 
13.05 Д/п»Неймовірні винаходи» 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Кіношкола вдома 
13.45 Уроки тітоньки Сови. 
14.10 М/Ф «Чудасія»
14.20 М/Ф «Справжній ведмедик»
14.30 М/Ф «Достирибни до хма-

ринки» 
14.35 Українська абетка всесвіт 

першосвіт
15.05, 16.05, 17.15  Суспільна студія
17.30 Кіношкола вдома 
17.35 Лайфхак українською
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 
22.05 Сьогодні.Головне
23.00 Т/с «Віра» 
0.30 Д/ф «Бальний король» 

 Ñóáоòа, 01 òраâíя
6.00 Спецпроєкт «Люди Зони» 
7.00, 8.00, 9.00 Новини 
7.15, 8.15 Ранок на Суспільному.

Дайджест 
7.30 Недалечко
7.45 Шукачі пригод 
8.30 Геолокація: ВОЛИНЬ
9.15 Сьогодні. Головне 
9.50 Д/ц «Світ дикої природи»
10.30 Солодка дача.
11.00 Енеїда
11.30 Х/ф «Поруч з Ісусом: Марія 

Магдалина»
13.05 Гендерні окуляри 
13.20 Небезпечна зона 
13.35 «Я вдома 
14.05 Лайфхак українською

14.20 Уроки тітоньки Сови. 
14.35 М/Ф «Як козаки сіль купували»
14.45 М/Ф «Як козаки куліш варили»
14.55 М/Ф « День ,коли щастить «
15.05 М/Ф «Найсправжнісінька 

пригода «
15.15 М/Ф «Свара «
15.25 Піщана казка
15.30 «Шо? Як? « 
15.50 Буковинські загадки
16.00 Маршрутом змін 
16.15 Пліч-о-пліч
16.30 ВУКРАЇНІ 
16.55 Х/ф «Апостол Павло: Диво на 

шляху в Дамаск «
18.30 Крутий заміс
19.00 Культ особистості 
19.15 Відтінки України 
19.45 Задача з зірочкою
20.00 Суспільно-політичне ток-шоу 

«Зворотний відлік»
21.40 ВУКРАЇНІ
22.05 Д/ф «Ті, що вірні»
23.00 Артефакти 
23.30 Загадки чернівецьких атлантів
23.50 Великоднє Богослужіння з 

Кафедрального собору Святої 
Трійці у Запоріжжі 

 

Íедіëя, 02 òраâíя 
6.00 Д/ц «Світ дикої природи»
7.00 Новини 
7.15, 8.15 Ранок на Суспільному.

Дайджест 
7.30 Недалечко
7.45 Шукачі пригод 
8.00 Шерифи для нових громад
8.30 Артефакти
9.00 Великодня літургія з церкви 

Різдва Пресвятої Богородиці 
(УГКЦ) у Львові 

10.15 Буковинські загадки
10.30 Великодній концерт «Кривий 

танець»
10.55 Солодка дача
11.10 Культ. Особистості
11.30 Пишемо історію. Валентин 

Войно-Ясенецький 
11.45 Х/ф « Поруч з Ісусом: Йосип 

з Назарета»
13.35 Відтінки України
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобі поясню
14.20 Уроки тітоньки Сови. 
14.35 М/Ф «Як Козаки Олімпійцями 

Стали»
14.55 М/Ф « Коп і Штик-завзяті 

кроти»
15.05 М/Ф « Лежень «
15.15 М/Ф « Літачок Ліп «
15.25 Піщана казка
15.30 «Шо? Як? « 
15.50 Невідомі Карпати
16.00 ВУКРАЇНІ 
16.30 Освітні лекції «Форуму інклю-

зивності»
16.50 Художній фільм «Цар Соломон. 

Наймудріший з-поміж мудрих» 
18.30 Крутий заміс
19.00 Культ особистості 
19.15 Обличчя , 
20.00 Спецпроєкт «Люди Зони»
20.50 Цикл «Наші тридцять».Горів 

не блок. Екопротести після 
Чорнобиля»

21.20 Неймовірні світи Ціолковського
22.05 Д/ф «Хто створив Змієві 

Вали?»
23.00 Бийся як дівчина 
23.05 ВУКРАЇНІ 
23.35 Освітні лекції «Форуму інклю-

зивності»
0.00 Разом
0.30 Д/ф «Будинок «Слово»
2.00 Ток-шоу «Зворотний відлік»
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Для справжніх гурманів: 
оригінальних 
страв з риби 

до Вербної неділі
Вже цього тижня, 25 квітня, відзначатимемо Вербну неділю. У цей день не прийнято влаштовувати 

гучні гуляння, оскільки випадає на дні Великого посту, проте можна себе потішити і приготувати щось 
смачне і незвичайне. «Наш ДЕНЬ» підготував для вас 9 оригінальних рецептів страв із риби 

(а рибні палички особливо смакуватимуть навіть дітям). Готуймо разом!

РибНий сУП З ПОМіДОРаМи

ПОТРІБНО: 500 г риби, 3 кар-
топлини, 1 морква, 1 цибулина, 
1 корінь петрушки, 0,5 склянки 
консервованого зеленого горо-
шку, 3-4 свіжих помідора, зелень 
для прикраси. 

ПРИГОТУВАННя: зварити 
рибний бульйон, рибу вийняти 
– порізати туди картоплю, через 
п'ять-десять хв. додати пасеро-
вані моркву, цибулю і корінь пе-
трушки. Повернути в каструлю 
шматочки риби. Хвилин за де-
сять до готовності додати 0,5 
склянки консервованого зелено-
го горошку і 3-4 свіжих помідора, 
нарізані шматочками. При подачі 
прикрасити зеленню.

ЗаПЕЧЕНЕ фіЛЕ 
ХЕКа В ЛаВаШі

ПОТРІБНО: лаваш – 1 шт., філе 
хека – 4 шт., курячі яйця – 2 шт., 
сметана (20%) – 1 ст. л., цибуля – 
1 шт., сир твердий – 70 г, олія – 50 
мл, сіль – 0,5 ч. л. 

ПРИГОТУВАННя: цибулю дріб-
но нарізати і обсмажити на олії. 
Кожне філе хека розрізати на три 
поздовжні тонкі смужки. Вони по-
винні бути приблизно однакової 
ширини. У миску розбити яйця. 
Додати сметану. Потім посолити. 
Все добре перемішати. Додати в 
яєчну суміш обсмажену цибулю 
і знову перемішати. Твердий сир 
натерти на дрібній тертці. Тон-
кий лаваш нарізати невеликими 
квадратиками (за кількістю сму-
жок риби). Розігріти духовку до 
180 градусів. У силіконові фор-
ми вставити паперові формочки 
для випічки кексів. У формочки 
покласти квадрати лаваша. Сму-
жки хека згорнути рулетиками 
і помістити в кошики з лаваша. 
Додати приблизно по 1 ст. л. яєч-
ної суміші в кожен кошик. Нама-
гатися розподілити рівномірно 
суміш, щоб вистачило на кожну 
порцію. Зверху посипати тертим 
сиром. Відправити в розігріту до 
180 градусів духовку приблизно 
на 20 хв. Риба готується швидко. 
Можна також експериментувати 
з іншими видами риби.

саЛаТ Зі сМаЖЕНОю 
РибОю Та ОВОЧаМи 

«сиТНий»
ПОТРІБНО: 250 г філе морської 

риби з білим м’ясом, 3 картопли-
ни середнього розміру, 3 невели-

ких помідора, стебло цибулі-по-
рею, 5-6 пір’їв зеленої цибулі, 
кілька гілочок свіжої петрушки, 
мелений перець (білий і чорний), 
15 мл оливкової олії, 30 мл сві-
жовичавленого лимонного соку, 
сіль, 15 г цукру. 

ПРИГОТУВАННя: рибне філе 
розрізаємо на порційні шматоч-
ки, солимо, присипаємо перцем, 
збризкуємо декількома крапля-
ми лимонного соку. Прибираємо 
на 15 хвилин у поліетиленовий 
пакетик. Поки риба маринується, 
очищаємо картоплю, відварюємо 
до готовності в підсоленій воді. 
Коли картопля охолоне, нарі-
заємо невеликими брусочками, 
але не занадто дрібно, щоб при 
перемішуванні салату карто-
пля не перетворилася в пюре. 
Цибулю-порей нарізаємо то-
ненькими кільцями. Посипаємо 
цибульні кільця цукром, сіллю, 
перемішуємо. Обсмажуємо мари-
новану рибу на олії до рум’яної 
скоринки. Томати ріжемо кубика-
ми, за розміром трохи меншими 
від картоплі та риби. Викладаємо 
в глибоку салатницю смажену 
рибу, картоплю, помідори, мари-
новану цибульку. Додаємо дрібно 
нарізану петрушку та тоненькі 
кільця зеленої цибулі. Приправ-
ляємо оливковою олією та реш-
тою лимонного соку, додаємо за 
смаком перець, при необхідності 
підсолюємо. Обережно перемі-
шуємо та розкладаємо в порційні 
креманки.

РибНі ПаЛиЧКи

ПОТРІБНО: 2 філе минтая, 1,5 
склянки панірувальних сухарів, 
150 г борошна, 1 яйце, 1 жовток, 
200 мл натурального йогурта, 10 
гілочок петрушки (або кропу), 1 
ст. л. лимонного соку, за смаком 
сіль і перець.

ПРИГОТУВАННя: філе минтая 
пропустіть через м'ясорубку. Риб-
ний фарш посоліть і поперчіть. 
Додайте 2 ст. л. панірувальних су-
харів і 1 жовток. Вимішайте фарш 
до однорідності і трохи відбий-
те руками. Сформуйте акуратні 
рибні палички і зробіть подвійну 
паніровку. Спочатку обваляйте в 
борошні, потім в яйці і сухарях, 
що залишилися. Знову занурте 
в яйце і обваляйте в сухарях. Ви-
кладіть палички на деко, засте-
лене пергаментом, і випікайте в 

духовці з температурою 180 гра-
дусів протягом 20 хв. до утворен-
ня рум'яної скоринки. Подавайте 
з йогуртовим соусом. Подрібніть 
зелень петрушки/кропу (10 гіло-
чок) і змішайте з нейтральним 
йогуртом (200 мл). Посоліть за 
смаком і додайте сік лимона (1 
ст. л.). 

фОРШМаК ПО-ОДЕсЬКи 
ВіД ШЕфа аНДРіЯ ВЕЛиЧКа 

ПОТРІБНО: оселедець - 2 шт 
(700-800 г), яблуко кисле без 
шкірки - 120 г (2 дрібних), яйце 
куряче - 120 г (2-3 шт.), цибуля 
кримська солодка - 60 г, масло 
вершкове - 100 г, сік лимона та 
олія за смаком, сіль і перець за 
смаком, для оформлення страви 
- бородинський хліб, зелена ци-
буля. 

ПРИГОТУВАННя: виберіть 
хороший оселедець, цілий, щіль-
ний. Розділіть на філе і зніміть 
шкіру, так щоб жирок залишився 
на філейці. Також видаліть кіст-
ки. Підготуйте інші інгредієн-
ти. Перше — необхідно дістати 
вершкове масло заздалегідь із 
холодильника, щоб воно стало 
м'яким. Яйця відваріть (варіть 
хвилин 8 після закипання води). 
Яблука потрібно почистити від 
шкірки й видалити серцевину, а 
також скропити соком лимона, 
щоб не потемніли. Почистіть ци-
булю. Якщо цибуля біла ріпчаста 
- необхідно або удвічі зменшити 
вагу її в рецепті, або обдати овоч 
окропом. 

Всі інгредієнти необхідно про-
пустити через м'ясорубку. Дово-
димо суміш до смаку. Обов'язково 
додати кислоти з соком лимона 
(приблизно половина середнього 
лимона). Далі сіль, перець та лож-
ка-дві оливкової або домашньої 
олії. Далі дуже інтенсивно пере-
мішати і дати постояти годин-
ку-другу в холодильнику, нехай 
всі смаки поєднаються. Намазати 
на грінки з чорного бородинсько-
го хліба. Посипати зеленою ци-
булькою. 

Якщо від риби залишилися мо-
лочко, то з нього можна приготу-
вати секундну закуску. Розбиває-
те молочко виделкою, видаляєте 
плівки, вливаєте трохи оцту, олії, 
а також додаєте дрібно рубану 
цибулю. Все добре перемішайте і 
смакуйте як закуску. 

КаРасі В сМЕТаНі ВіД 
єВГЕНа КЛОПОТЕНКа

ПОТРІБНО: 5-8 шт. карасиків 
(залежно від розміру), 20-40 г 
пшеничного борошна, 1/2 шт. 
цибулі-порей, 5 гілочок кропу, 2 
зубчики часнику, 300 г сметани 
(15 % жирності), 200 мл вершків 
(30-33 % жирності), 3-5 ст. л. со-
няшникової олії (для смаження), 
сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННя: карасі по-
мийте, очистіть від луски і вида-
літь зябра і нутрощі. Просушіть 
тушки паперовим рушником, 
добре посоліть і залиште в холо-
дильнику на 1-2 години. Посоліть 
карасі за смаком і запаніруйте в 
борошні. Обсмажте на патель-
ні з олією по 1 хвилині з кожно-
го боку. Цибулю-порей наріжте 
кружальцями. Дно форми для 
запікання змастіть соняшни-
ковою олією і викладіть зверху 
кружальця цибулі. Викладіть ка-
расів у  форму зверху на цибулю. 
Змішайте в мисці 300 г сметани 
і 200 мл вершків, залийте рибу 
цією сумішшю. Дрібно порубайте 
зелень (5 гілочок кропу) і 2 зуб-
чики часнику. Посипте часником 
і зеленню рибу. Запікайте карасів 
в духовці при температурі 160 
градусів 20-30 хв.

ПЕЧЕНЯ З Риби ПО-
ЗаКаРПаТсЬКи В ГОРЩиКУ 

ПОРІБНО: філе риби (судак, 
хек, минтай) - 500-600 г, олія - 100 
мл, цибуля - 2 шт., томатний соус - 
3 ст. л., червоний молотий перець 
і сіль - за смаком, рибний бульйон 
- 250 мл, часник - 0,5 зубчика, ру-
блена зелень - 2 ст. л., лавровий 
лист - 1-2 шт., перець горошком 
- 5-6 шт.

ПРИГОТУВАННя: залити рибу 
водою, довести до кипіння, вки-
нути лавровий лист, кілька пер-
ців горошком. Варити 40 хв. Риб-
не філе посипати сіллю, нарізати 
шматочками і обсмажити в 50 мл 
рослинної олії до легкого золоти-
стого кольору. Ріпчасту цибулю 
подрібнити і підсмажити на олії. 
Додати томатний соус і червоний 
мелений перець. Влити бульйон 
і трохи посолити. Довести до ки-
піння. На дно горщика покласти 
лавровий лист і перець горо-
шком. Потім укласти смажену 
рибу. Залити бульйоном з цибу-
лею. Заправити розтертим часни-
ком і зеленню. Накрити кришкою 
і поставити в духовку. Запікати 
печеню з риби 50 хв. при 180 
градусах (враховуючи час нагрі-

вання духовки). До столу печеню 
з риби подавати в горщику. До 
риби можна відварити картоплю. 
Можна розкласти рибу в порційні 
маленькі горщики. Тоді час запі-
кання трохи зменшиться.

«РибКа В КаПУсТі»

ПОТРІБНО: 400 г філе тріски, 
500 г білокачанної капусти, одна 
цибулина, невеликий шматочок 
кореня селери, морква, сіль, пе-
рець, спеції, 25 г томатної пасти, 
30 мл олії, 20 мл лимонного соку. 

ПРИГОТУВАННя: філе риби 
промиваємо, обсушуємо та нарі-
заємо на великі порційні шмат-
ки. Солимо, перчимо, збризкуємо 
лимонним соком. З капусти зні-
маємо верхні листки, нарізаємо 
тонкою соломкою. Цибулю по-
дрібнюємо, моркву та селеру на-
тираємо на тертці. У сотейнику 
розігріваємо олію, обсмажуємо 
спочатку цибульку до золотого 
відтінку, потім додаємо моркву 
та селеру, смажимо ще кілька 
хвилин. Додаємо капусту та то-
матну пасту, солимо, перчимо, 
тушкуємо до готовності капусти, 
постійно помішуючи всі овочі, 
щоб нічого не підгоріло. Виклада-
ємо у форму для випікання поло-
вину тушкованих овочів, зверху 
акуратно викладаємо рибне філе, 
накриваємо рибу, що залишилася 
з капустою. Запікаємо в духовці 
протягом 30 хв.

ШПРОТи З МОйВи 
ПОТРІБНО: 4 зубчики часнику, 

кубик курячого бульйону, мойва - 
500 г, жменя цибулиння, чорний 
чай - 3 ст. л., сіль, лавровий листо-
чок, горошини перцю (5 шт.), олія 
- 120 г.

ПРИГОТУВАННя: мойву ре-
тельно миємо, чистимо і промо-
каємо паперовими рушниками. 
Заварюємо чай і настоюємо 20 
хв. Покриваємо дно сковороди 
лушпинням від цибулі, додаємо 
горошини перцю, лавровий лист 
і нарізаний тонкими слайсами 
часник. Викладаємо мойву на 
ароматну «подушку». Робимо це 
таким чином, щоб тушки вияви-
лися черевцями вниз. Розкри-
шуємо зверху кубик бульйону і 
вливаємо практично охолодже-
ну заварку. Ставимо ємність на 
сильний вогонь, а після початку 
кипіння знижуємо нагрівання 
до мінімуму. Тушкуємо продукти 
одну годину, накритими криш-
кою. Після закінчення зазначе-
ного часу вливаємо олію і збіль-
шуємо вогонь до максимуму. 10 
хв. випарюємо рідину з ємності. 
Смакуємо шпротами, коли вони 
охолонуть. 
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•	 Виконуємо	повний	комплекс		
фасадних	робіт

•	 Утеплення	будинків
•	 Декорування	фасадів
•	 Матеріали	та	риштування	у	

наявності

тел.	+38	098	756	28	74,	
												+38	096	658	68	98

ПроДаю
Металочерепицю, профнастил, комплектуючі 

для даху, водостічні системи. 
Повний розрахунок, доставка. 

Телефон: +38 (067) 384-10-09.

Вагонку, підлогу, крокви, лати, дошку обрізну, 
балки-перекриття стелі. Виготовлення альтанок, 

будівельних вагончиків. 
Телефон: +38 (067) 112-34-56. 

Західноукраїнський	
національний	університет

IV рівня акредитації відповідно до Закону України 
«Про вищу освіту» оголошує конкурс на заміщення 

вакантної посади 
ЗавІдУвача КафедРи ІНфоРмацІйНо-обчис-

лювальНих сисТем І УпРавлІННя.
вимоги до кандидатур на посади: науковий 

ступінькандидата наук.
Термін подання документів – один місяць з дня 

опублікування оголошення. 
перелік документів, які подаються на ім’я 

ректора університету: заява про участь у конкур-
сі; особовий листок з обліку кадрів; автобіографія; 
засвідчені в установленому порядку копії докумен-
тів про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання; 
список наукових та навчально-методичних праць і 
винаходів.

додаткова інформація щодо основних функці-
ональних обов'язків, розміру та умов оплати праці 
надається кадровою службою. (Працівники ЗУНУ 
для участі у конкурсі подають заяву на ім'я ректора, 
оновлений список наукових та навчально-методич-
них праць).

документи надсилати за адресою: ЗУНУ, вул. 
Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020. Детальніше з 
умовами конкурсу можна ознайомитись у вченого 
секретаря ЗУНУ за тел. (0352) 47-50-62.

ВВажати	неДійсниМи	
Втрачене тимчасове посвідчення 

(взамін військового квитка) N013869 на 
ім’я Сиротюк О.М. 

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 зе-
мельної ділянки. 

ІНвеНТаРиЗацІя об’ЄКТІв 
НеРУхомосТІ: 

• виготовлення технічних паспортів, екс-
пертна оцінка об’єктів нерухомо-го май-
на, інвентаризація самочинного будів-
ництва. 

Телефон: (098) 623-00-65, 
смт Козова, у центрі біля церкви.

1. Інвестор (замовник)
поштова і електронна 

адреса - Тзов «Тернопіль-
ський завод безалкогольних 
напоїв». 46008, м. Тернопіль, 
вул. федьковича, 7.

2. Місце розташування май-
данчиків (трас) будівництва 
(варіанти) - м. Тернопіль, вул. 
Федьковича, квартал змішаної 
житлової забудов.

3. Характеристика діяльності 
(об'єкта) - багатоквартирний 
житловий будинок з приміщен-
нями громадського призначен-
ня. Відповідно до Ст.3 частини 
першої статті 1 ЗУ «Про ОВД» 
даний об’єкт не відносяться до 
видів діяльності та об’єктів, що 
становлять підвищену еколо-
гічну небезпеку. Транскордон-
ного впливу немає. 

Технічні і технологічні дані 
- багатоквартирний дев’ятипо-
верховий житловий будинок з 
вбудованими приміщеннями 
громадського призначення.

4. Соціально-економічна не-
обхідність планованої діяльно-
сті - дане будівництво зумов-
лене рішенням Тернопільської 
міськради за №7/14/62 від 
24.03.2017, про коригування 
плану зонування міста.

5. Потреба в ресурсах при бу-
дівництві і експлуатації: 

земельних - 0,0625 га, землі 
постійного користування ін-

вестора. Цільове призначення: 
для будівництва і обслуго-
вування багатоквартирного 
житлового будинку з об’єкта-
ми торгово-розважальної та 
ринкової інфраструктури. До-
даткового відведення землі не 
передбачається;

енергетичних (паливо, елек-
троенергія, тепло) -  

паливо і електроенергія - від 
існуючих мереж, згідно з ТУ. 
Тепло: житловий будинок – ін-
дивідуальні газові котли, гро-
мадська споруда – електричні 
нагрівачі;

водних 63,44 м3/
добу - існуючий міський водо-
гін, згідно з ТУ;

трудових – немає.
6. Транспортне забезпечення 

(при будівництві й експлуата-
ції) - при будівництві – силами 
підрядника, при експлуатації – 
індивідуальний транспорт.

7. Екологічні та інші обме-
ження планованої діяльності 
за варіантами - не планується.

8. Необхідна еколого-інже-
нерна підготовка і захист те-
риторії за варіантами згідно 
з проектними рішеннями та 
відповідно до вимог чинного 
законодавства.

9. Можливі впливи планова-
ної діяльності (при будівництві 
й експлуатації) на навколишнє 
середовище: клімат і мікроклі-

мат - негативних впливів при 
будівництві та експлуатації не 
передбачається:

Повітряне - викиди забруд-
нюючих речовин (продукти 
згоряння газоподібного пали-
ва - оксиди азоту у перерахунку 
на діоксид азоту; оксид вугле-
цю та парникові гази), обсяги 
яких визначаються проектом.

Водне – немає.
Ґрунт - руйнування ГРШ на 

території будівництва з по-
дальшим благоустроєм.

Рослинний і тваринний світ, 
заповідні об’єкти -  немає.

Навколишнє соціальне сере-
довище (населення) - покра-
щує.

Навколишнє техногенне се-
редовище - не впливає.

10. Відходи виробництва 
і можливість їх повторно-
го використання, утилізації, 
знешкодження або безпечного 
захоронення - тверді побутові 
відходи утилізуються шляхом 
вивезення на сміттєзвалище, 
відповідно до угоди з кому-
нальним підприємством міста

11. Обсяг виконання ОВНС - в 
повному обсязі, згідно з вимо-
гами ДБН А.2.2-1-2003 зі зміна-
ми.

12. Участь громадськості - 
не вимагається. З питаннями 
та пропозиціями звертатись в 
органи місцевого самовряду-
вання за адресою: 46000, вул. 
листопадова, 5, м. Тернопіль, 
Тернопільська міськрада.

ЗаЯВа	Про	наМіри

реклама:	
+38	(068)	364-08-54

У міській раді кажуть 
– це триватиме до 
завершення так 

званого перехідного 
періоду 

- Зросла температура по-
вітря в денну пору доби. У 
цей перехідний період гарячу 
воду не подаватимуть ціло-
добово з метою уникнення 
перегріву приміщень,- розпо-
віли у міській раді. 

Доки триватиме така ситу-
ація, в муніципалітеті не пові-
домляють. Тож наразі гарячу 
воду тернополяни отримува-
тимуть відповідно до затвер-
дженого графіку.

Зокрема, у понеділок - з 
17:00 до 23:00; у вівторок - з 
6:00 до 10.00, з 16:00 до 23:00; 
у середу – з 16:00 до 23:00; 
у четвер - з 6:00 до 10:00, з 
16:00 до 23:00; у п’ятницю – 
з 16:00 до 23:00; у суботу - з 
7:00 до 23:00, у неділю – з 
7:00 до 12:00, з 16.00 до 23:00.

Нова та вкрай необхідна послуга з’явилася 
у цНапі Тернополя. працівники отримали 
спеціальні планшети для обслуговування 

відвідувачів з вадами слуху. 

Під час отримання тієї чи іншої адміністративної послуги 
такі клієнти зможуть скористатися онлайн-послугами пере-
кладача жестової мови. Для цього були придбані планшети. 
Закупили їх у рамках онлайн-пітчингу проєктів соціальної дії 
у Тернополі за фінансової підтримки Європейської Комісії та 
Британської Ради у співфінансуванні з бюджетом громади. 

Одним із переможців конкурсу став проєкт «Почуємо. 
Допоможемо», на реалізацію якого з цих коштів було спря-
мовано 30 тис. грн. У його рамках придбали обладнання для 
нечуючих людей, щоб забезпечити їм доступність та само-
стійність у центрах обслуговування населення Тернополя.

До слова, один планшет також передали в управління 
державної реєстрації, а ще два - перекладачам жестової мови. 

У місті триває 
двомісячник 
благоустрою, 

в рамках якого 
проводиться очищення 
території міста після 
зимового періоду. цими 
днями працівники Кп 
«Тернопільводоканал» 
розпочали роботу над 
очисткою та поточним 
ремонтом фонтанів у 
відпочинкових зонах 
міста. Наразі чистять 
водограй «Каскад», 
що в парку ім. Тараса 
Шевченка.

Як розповідають у кому-
нальному підприємстві, ро-
боти з очищення водограїв 
проводять з 08:00 до 17:00. 
Один водограй прибирають 
близько 3-4 днів, сама ж очи-
стка проходить у декілька 
етапів. Після того, як зробле-
ні поверхневі роботи, гідро-

машина за допомогою тиску 
води промиває фонтан. Вап-
няний наліт, що утворюєть-
ся, працівники знімають за 
допомогою спеціальних за-
собів.

До Великодня у Терно-
полі планують очистити та 
відновити роботу водограїв 
«Каскад», «Життя» у парку 
ім. Тараса Шевченка, запра-
цює також «Кульбаба» в цен-
трі, а також пішохідні фонта-
ни на «Циганці» та у парку 
Національного відродження.

Гарячу	воду	в	тернополі	
подаватимуть	за	графіком

тернополяни	з	вадами	слуху	у	ЦнаПі	
зможуть	скористатися	послугами	
перекладача	з	жестової	мови

на	Великдень	у	тернополі	
запрацюють	фонтани
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Овен 
Особисте життя може вияви-

тися важливішим за роботу. У 
справах вас супроводжуватиме 
удача, тому сміливо вирішуйте 
ділові справи. 

Телець 
Фінансове становище бажає 

кращого. Великі витрати будуть 
пов’язані з розвитком бізнесу, 
вирішенням професійних про-
блем. У вихiднi спробуйте спо-
кiйно вiдпочити.

Близнюки 
Більше часу приділіть здо-

ров’ю та відпочинку. Сплануйте 
поїздку, розважтеся – і з нови-
ми силами втілюйте свої мрії в 
життя. 

Рак 
У службових справах ваша 

фантазія дасть матеріальні пло-
ди. Турбуйтеся про своє здо-
ров’я, більше відпочивайте – і 
організм віддячить вам новими 
силами. 

лев 
На цьому тижнi ви виправля-

тимете чужi помилки. Ця робо-
та потребує особливої уваги та 
контролю, але вам усе вдасться. 

Діва
Близька людина потребува-

тиме підтримки, будьте готовi 
до фiнансових витрат. Дове-
деться позичати грошi або шу-
кати додаткову роботу.

ТеРези 
Попереду ремонт старого 

приміщення. Новий напрям у 
бізнесі може розвиватися не так 
швидко, як ви планували.

СкОРпіОн 
Будьте пильні, перевіряй-

те папери, які маєте підписати, 
телефонуйте. Краще переста-
ратися, ніж програти. З’явиться 
можливість пiднятися кар’єр-
ною драбиною.

СТРілець
На шляху до успіху поста-

нуть серйозні фінансові пробле-

ми між вами та компаньйонами, 
справа може зайти у глухий кут. 
Не нервуйте і вирішуйте справи 
зі спокоєм – це залучить удачу. 

кОзеРіг 
Ви пояснюватимете колегам 

їхнi професійні та фінансові по-
зиції. Можливі вдалі операції з 
нерухомістю, є надія на отри-
мання кредиту.

вОДОлій 
Завдяки друзям ви можете 

знайти нове джерело прибут-
кiв. Уже зараз почніть економи-
ти, але це не означає, що ви на 
порозі фінансового краху. Про-
сто радимо не витрачатися на 
дрiбницi.

РиБи 
Вiдбудуться великі зміни на 

роботi та в особистому життi. 
Більше часу приділіть рідним і 
відпочиньте.

ГОРОСКОП 21 квітня - 27 квітня

  Вітаємо!
 Дорогого чоловіка, доброго дядечка і дідуся, 

люблячого свата 
 Григорія Філімоновича Чекалюка

із с. Вікнини Вишнівецької ОТГ
 з ювілеєм! 

Твій ювілей - не тільки Твоє свято, 
Радіють всі - і рідні, й друзі теж. 
Хай Бог пошле іще років багато, 
Спокою, миру, радості - без меж! 
Нехай добром наповнюється хата, 
Достатком, щирістю і сонячним теплом, 
Хай буде вірних друзів в ній багато,
 І щастя долі огорта крилом! 
А весни будуть світлі, легкокрилі, 
Не буде втоми лагідним рукам, 
Нехай здійсниться те, що не збулося, 
І добре серце не підкориться рокам!
Хай радують діти і внуки щомиті, щоднини,
Нехай усі будуть здорові, красиві.
 І тільки все гарне в житті щоб велося, 
Хай збудеться те, що іще не збулося! 
А Матінка Божа, Цариця Свята, 
Дарує здоров’я на многії літа!

З повагою і любов’ю - дружина Ольга з 
дітьми та онуками, сваха Марія з сім'єю.

Жіноча душа – творча 
і багатогранна. вона 
спрагло вбирає у 

себе красу довколишнього 
світу, а потім повертає її 
назад – набагато яскравішою, 
збагаченою любов’ю і світлом.  
Саме такий настрій панує зараз у 
туристичній перлині Тернопілля 
– вишнівецькому палаці. 
Там відкрили виставку робіт 
жіночого мистецько-художнього 
гурту «палітра», присвячену 
весні, пробудженню природи і 
красі рідної української землі.

Гурт «Палітра» створений 2003 року 
в Кременці з ініціативи художниці, за-
служеного майстра народної творчості 
України Тетяни Балбус. Сьогодні у ньому 
об’єдналися одинадцять мисткинь: Те-
тяна Балбус, Олександра Панфілова, Бог-
дана Гуменюк, Юлія Янчук, Марія Швед, 
Людмила Блищак, Юлія Трачук, Іванна 

Погонець, Катерина Склярук, Олена 

Павлович та Ольга Зозуля. 
За сімнадцять років роботи мисткині 

взяли участь у багатьох обласних, всеукра-
їнських і зарубіжних виставках. «Наш світ 
– прекрасний, але треба вміти його бачи-
ти», - кажуть вони.

На цьогорічній виставці у Вишнівець-
кому палаці полотна цвітуть весняними 
квітами. Їх зобразили на своїх картинах 
Олександра Панфілова та Ольга Зозуля 
(олійний живопис), Богдана Гуменюк (ак-
варель). 

Українські сільські мотиви на пейзажах 
Олени Павлович наповнюють серце зами-
луванням і любов’ю до рідної землі. А без-
донне синє небо на роботах Юлії Трачук, 
займаючи дві третини кожної картини, 
змушує замислитися над його вічною кра-
сою і безкінечністю всесвіту. 

Дивовижні Жар-птиці Тетяни Балбус, 
створені у стилі українського народного 
декоративного розпису, кличуть у світ 
казок. Витончені композиції Юлії Янчук, 
виконані у змішаній техніці графіки і ви-

тинанки, приворожують своєю замріяною 
красою.

Є на виставці роботи, які сподобаються 
і дорослим, і малим. Це – колоритні ляль-
ки-мотанки Марії Швед і ляльки – казкові 
персонажі, виготовлені у техніці «магод-
за», Людмили Блищак. 

«Палітра», як завжди, вражає багато-
гранністю талантів своїх учасниць, їх без-
кінечною фантазією, великою любов’ю 
до України. Роботи гурту випромінюють 
енергію добра, любові та світла. Пересвід-
читися в цьому може кожен, завітавши у 
Вишнівецький палац – виставка тривати-
ме до кінця квітня.

неоніла кРеМ’ЯнЧанка.

Вітаємо!
 Дорогого сина, люблячого і турботливого 

татуся і дідуся, доброго брата
Григорія Філімоновича Чекалюка

із с. Вікнини Вишнівецької ОТГ
 з 60-річним ювілеєм! 

Летять роки лелеками у вирій, 
У далі безкраї – за обрій летять,

 А Тобі, наш рідненький, на ниві життєвій
 Сьогодні від роду уже 60!

Тож сердечно бажаєм в цей день особливий,
Щоб доля складалась яскраво, щасливо!

Щоб у мирному небі Тобі сонце всміхалось,
Щоб всі Твої плани завжди збувались! 
 Ніколи не знай ані смутку, ні втоми,
Хай мир і достаток панують у домі.

Хай діляться люди душевним теплом,
Збираються рідні за щедрим столом.

Ще зичим прожити у силі й здоров’ї,
Хоча б до ста років щасливої  долі.

Хай Мати Божа скрізь оберігає,
Господь здоров’я й ласку посилає!

 З найкращими вітаннями - тато 
Філімон з сім'єю, діти Іван, Наталія, 

Оксана, Руслан, Михайло, Надія, внуки 
Андрій, Олексій, Тетяна, Ярина, Назар, 

Іван, Маргарита і Марічка.

Колектив «Нашого ДНЯ» 
від щирого серця вітає свого 
духівника, автора численних 

публікацій на теми духовності
 отця Богдана Зінченка 

з Днем народження!
Ви присвятили своє життя 
служінню Церкві - вашим вірним 
на парафії, усім тим, хто приходить 
до Вас за розрадою і душевною 
допомогою. Тож нехай Господь 
щедро обдаровує Вас своєю милістю, посилає 
міцне здоров’я, надихаючи на працю у Божому 
винограднику! Зичимо Вам радості, миру, любові, 
благополуччя, щастя! Хай сонячні промені щедро 
зігрівають Вашу домівку, даруючи тепло і затишок усій 
Вашій родині!
Хай рясніють літа, колосяться жита,
Зеленіють луги, вміло скошені,
Хай радіє земля, хай сміється душа
І далеко хай буде до осені.  
Хай майбутні літа, мов у казці, пливуть,
Сумувати за цим не годиться,
Хай все гарне вони і добро принесуть
І задумане все хай здійсниться! 
Небесна Ненька хай святим покровом
Освятить кожну мить життя,
Нехай Господь дарує ласку
На многії і благії літа!

 Вітаю!
Мудру, вродливу, щиру жінку, 

чудову господиню, надійну 
подругу 

Ірину Петрівну Лему
з Козови

з Днем народження!
Щастя жінки – бути потрібною,
Мов волошка у житі – привітною!
Щастя жінки бути коханою,
Завжди любою і жаданою!
Щастя жінки – здорові діти,
Що в любові зростають, мов квіти.
Щастя -  як внуки на Тебе чекають,
Разом з дідусем у вікно виглядають.  
Щастя жінки – гарна робота,
Сита сім’я і приємні домашні турботи.
Щастя – правнуків дочекати,
Любов і опіку від Господа мати.
Щастя жінки в’ється барвінком,
Та вона все здолає! На те вона – жінка!
Тож дозволь Тебе, подруго, привітати
І жіночого щастя Тобі побажати.
З любов’ю і безмежною вдячністю – за розуміння, 

щирість, підтримку – подруга Марія з Теребовлі.

ВеСна РОзКВітла у ВишніВецьКОму Палаці – 
ВідКРили ВиСтаВКу 11-ти миСтКинь


