Шановні краяни, пайовики, працівники та ветерани споживчої кооперації!
Від щирого серця вітаю вас з великим святом —
Воскресінням Христовим!

Свято Великодня нагадує нам про те, що кожна людина народжується для добрих справ і творіння.
Цей день сповнений любові, надії та безмежної віри. Забуваючи про
всі турботи і негаразди, ми відкриваємо свої серця Богу та один одному, молимося за мир , здоров'я та добробут наших рідних і близьких.
Хай це чудове свято подарує Вам гарний настрій, натхнення та
сповнить Ваші душі радістю й спокоєм.

Веселих свят і щедрої долі! Христос Воскрес! Воістину Воскрес !

З повагою, голова правління Михайло Лазар.

НашД е н ь
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Шановні працівники екстреної медичної
допомоги, дорогі тернополяни, вельмишановні
краяни! Щиросердно вітаю усіх Вас з великим
Днем світлого Христового Воскресіння!
Нехай пасхальний дух надії, радості, всепрощення
повсякчас супроводжує Вас і Ваші родини, а диво Воскресіння Христового надихає на добрі й праведні діла.
Нехай любов Господня дарує нашій українській землі
довгоочікуваний мир та спокій, а Вам і Вашим рідним
– міцне, незламне для жодних коронавірусів здоров’я,
добробут та процвітання. Нехай величні церковні
передзвони наповнять світлою радістю Ваше серце
й теплом християнської любові оновлять душу, а незабутній смак домашньої великодньої паски ніколи не
дасть забути, що родина й Україна – понад усе!
Благословенних Вам свят Воскресіння Господнього та
світлої пасхальної радості!

Щиро вітаю працівників
газових господарств області,
ветеранів праці та всіх
споживачів блакитного палива
зі світлим святом Великодня!
Здавна в народі шанують це свято
- за його піднесеність і духовність, за
чистоту та умиротворення, а ще - за
ту невимовну радість, яку приносить
одна тільки нагода привітатися такими величними словами “Христос
Воскрес! Воістину Воскрес!”.
Тож нехай відгомін слів пасхального
привітання долине до кожного серця,
наділяючи його теплом та світлом.
Від усієї душі бажаю Вам та Вашим
рідним у час Великодня відчути повноту життя та Божу благодать, отримати щедроти української землі, зігрітися теплом у
родинному колі.
Нехай Великодній Благовіст наповнить Вас силою,
добром та миром, окрилить Ваші душі та укріпить віру,
подарує надію та впевненість у завтрашньому дні!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Михайло ДЖУС, директор Центру екстреної
медичної допомоги Тернопільщини.

Вітаємо!

Многая літа, шановний
Антоне Івановичу!

27 квітня свій черговий день народження зустрів легендарний хлібороб,
щира, добра і чуйна Людина, директор ОП «Іванівське» на Теребовлянщині Антон Іванович БІЛИК.
Антон Іванович - заслужений працівник сільського господарства України, повний кавалер ордена «За заслуги» і кавалер ордена Ярослава Мудрого, багаторазовий депутат обласної ради і щедрий меценат. Уже пів століття він очолює
одне з кращих у нашій державі агропідприємство «Іванівське» на Теребовлянщині.
І найкраща, найвища його нагорода, не виміряна ні з чим – вранішнє поле, на якому лише
сходить чи вже дзвенить добірним колоском пшениця. Запах хліба з першого зібраного урожаю. «Доброго ранку» на світанку від своїх односельців, які спішать до роботи, як і їх багаторічний незмінний керівник – Антон Іванович.
У його трудовій книжці - лише один запис, зроблений у далекому 1957 році, коли прийшов
працювати агрономом у скромне іванівське господарство. Цей рік і започаткував подальший
шлях фахового зростання Антона Івановича як яскравої особистості, а господарство, яке він
очолює, давно стало візитівкою краю. З високоефективними, світовими технологіями хазяйнування, з мільйонними доходами як у рослинництві, так і тваринництві.
Це господарство є своєрідним університетом передового досвіду. А Іванівка стала одним із небагатьох сіл області, яке мали за честь відвідувати і українські президенти, і
прем’єр-міністри, і зарубіжні гості, котрі були приємно вражені високим рівнем розвитку
аграрного виробництва. Бо таких господарів, як Антон Білик Білик, одиниці. Орендне
підприємство «Іванівське» жодного разу не брало банківських кредитів!
Антон Іванович постійно дбає про людей праці. Він є найбільшим роботодавцем на
Теребовлянщині: понад двісті місцевих жителів мають стабільне місце праці та найвищі
офіційні заробітки в аграрному секторі краю. За минулий рік працівникам колективу виплачено 31 мільйон гривень заробітної плати!
Знаний аграрій відгукується на будь-які прохання земляків, турбується як про окремих людей, так і про цілі колективи соціально-культурної сфери, громадські організації,
а тепер - і про місцеву об’єднану територіальну громаду.
Надійним помічником та опорою Антона Івановича є його вірна дружина Софія Юріївна. Ось уже шістдесят чотири роки вона ділить з ним нелегку хліборобську ношу. А ще
береже затишок великої родини.
Тож сердечно вітаємо Вас, дорогий Антоне Івановичу, з Днем народження! Бажаємо
Вам Божої ласки, міцного здоров’я, щастя, невичерпної енергії, рясного многоліття як
зернин у щедрому колосі виплеканого Вами хлібного лану! І нехай улюблена Вами робота ще багато весен приносить Вам задоволення!
З глибокою повагою - керівники, спеціалісти,
весь колектив і пайовики ОП «Іванівське».

Христос
воскрес!

З повагою, Олег КАРАВАНСЬКИЙ.

Працівникам
ПАП «Аркадія», жителям
сіл Гримайлівської та Клювинці - Хоростківської громад,
усім землякам і партнерам по
аграрному бізнесу!
Прийміть найщиріші вітання зі
світлим Христовим воскресінням!
Нехай у цей святковий день Ваші серця будуть відкриті Богу, а у Ваші душі
прийдуть гармонія, любов і тепло.
Бажаю, щоб Ваші домівки наповнювалися затишком, дзвінким дитячим сміхом, аби тільки добрі вісті приходили у Ваші родини.
Нехай частинка радості Христового воскресіння, яку сьогодні переживає весь християнський світ, залишається з
Вами на весь рік. Хай Матір Божа Вас охороняє. Святий дух
здоров’я, мир і достаток Вам посилає. Господь дарує Вам
ангела-охоронця із небес.
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Микола ПИЛИПІВ,
заслужений працівник
сільського господарства
України, директор
ПАП «Аркадія».

ВІТАННЯ ЩИРІ З ВЕЛИКОДНЕМ
Шлем читачам, які сьогодні
Живуть РАЗОМ із «Нашим ДНЕМ».
Бажаєм злагоди в родинах,
Надій і віри в Україну
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
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«Лановецький зооботсад» планують
відкрити до Дня Незалежності України

У Лановецькому зоологічному саду триває робота. Вже облаштували пішохідні доріжки,
мости, розчистили водойми і розробили схему озеленення.

У

рамках робочого візиту
голова обласної державної
адміністрації Володимир
Труш оцінив стан ремонтних робіт
на об'єкті. Оновлений зооботсад
планують відкрити до Дня
Незалежності України.

- Лановецький зооботсад має усі шанси стати туристичною родзинкою міста.
Адже кілька десятків років тому це було
улюблене місце відпочинку ланівчан та гостей. Проєкт потрапив у програму «Велике
будівництво». Сам задум цього парку - це
величезна територія з велодоріжками, деревами, мостами і штучними водоймами.
Думаю, ця «жива» фотозона стане окрасою
міста та приваблюватиме туристів. Такі зміни не можуть не тішити ланівчан, а результат принесе радість усім, - зазначив голова
ОДА Володимир Труш.
Для завершення робіт необхідно завезти
ґрунт, вирівняти ділянки поміж доріжками
й засіяти траву. Згодом, за попередньо розробленою картою, висадять дерева. Згідно
з проєктною документацією, у зооботсаду
заплановано побудувати більш як 2500 м
пішохідних доріжок, встановити освітлення

та насадити більше 1000 дерев і кущів. Після закінчення будівництва у «Лановецькому зооботсаді» можна буде побачити канадський червонолистий клен, туї різних видів,
самшит, акацію, сакуру та магнолію.
Вартість робіт - 11,2 млн грн. Це майже
8 млн грн з державного бюджету і 3 млн з

місцевого.
Лановецький зооботсад визнаний зоологічним парком місцевого значення в
Україні. Заснований у 1988 році на базі територіального парку культури і відпочинку.
Площа парку - 10 га.

Тема тижня
На Тернопільщині
смертність
удвічі вища, ніж
народжуваність

Ч

исельність
наявного
населення
у Тернопільській
області, за оцінкою на
1 березня 2021 року,
становила 1 029 256
осіб.

Упродовж січня-лютого
населення стало менше на
1306 осіб. Це відбулося за
рахунок природного скорочення - 1461 особа. Водночас зафіксовано міграційний приріст населення
- 155 осіб.
У січні-лютому цього
року в області народились
1164 дітей - на 161 дитину
менше, ніж у відповідному
періоді 2020-го.
Упродовж цьогорічних
січня-лютого зареєстрували 2625 померлих, що на
67 більше, ніж торік, повідомляє Головне управління
статистики в області.

На Тернопільщині ремонтують 5 трас і 9 мостів
Перші результати програми «Велике будівництво» в області вже тішать водіїв

Н

а Тернопільщині
тривають
масштабні ремонти
доріг державного
значення. Що вже
зроблено і які автошляхи
будуть з новеньким
покриттям, розповіли
під час прес-конференції
виконувач обов’язків
начальника Служби
автомобільних доріг у
Тернопільській області
Микола Довгошия
і заступник голови
облдержадміністрації
Ігор Гайдук.

- Якщо аналізувати 2020
рік, ми бачимо, що програма
президента «Велике будівництво» дає свій великий позитивний результат. І це не тільки
будівництво і реконструкція
великих об’єктів, а й ремонт доріг, мостів, а також створення
нових робочих місць і надходження додаткових податків у
місцеві та державний бюджети,
- розповів Ігор Гайдук.
Торік завдяки програмі «Велике будівництво» на Тернопільщині відновили понад 162
км державних автошляхів. Цього року в області САД планує
відновити понад 200 км доріг
державного значення. Цей показник – рекордний за всі роки
незалежності.
- Вперше за понад 10 років Тернопільщина в лідерах
за кількістю профінансованих
об’єктів, - розповів Микола Довгошия. - Вже на початку року
Уряд передбачив кошти на ре-

монт усіх перехідних об’єктів
та низки нових. Цього року роботи на дорогах розпочали на
місяць раніше, ніж минулого – з
22 березня. Зараз підрядні організації працюють на 5 дорогах і 9 мостах.
Ремонтують
автошляхи
М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка; М-19
Доманове–Ковель–Чернівці–Тереблече; Р-39 Броди–Тернопіль;
Т-20-10 Збараж – Підволочиськ;
Н-18 Івано–Франківськ – Бучач – Тернопіль. Мости облаштовують у населених пунктах
Лисівці, Струсів, Підгороднє,
Почапинці, Скорики, на обході
Козови, у Шибалині й два - у
Плотичі. Міст через річку Ценівка у Шибалині перекритий
для транспорту. Об’їхати цю
ділянку можна через міст, розташований неподалік. На решті
об’єктів рух відбувається у реверсному режимі – дорожники
працюють на одній смузі.
Найперше роботи стартували на пріоритетному об’єкті «Великого будівництва» у

цьому році – «Дорозі Єдності»
М-30 Стрий - Ізварине. Вона у
нашій області збігається з нині
наявним автошляхом М-12 і
проходить від меж Івано-Франківщини та Хмельниччини через Тернопіль. Від обласного
центру до межі Хмельницької
області її лагодили 2018 року.
А от від Тернополя через місто
Бережани до меж Івано-Франківської області цей автошлях
не знав ремонту ще з 1990-х
років. «Дорогу Єдності» планують відкрити до 30-річчя Незалежності. Планується, що цей
маршрут стане найдовшим в
Україні. В межах Тернопільщини відремонтують 47 км цієї
дороги.
Головним об’єктом нового
будівництва в області стане
північно-східна ділянка обходу
Тернополя (перша черга). Автошлях матиме чотири смуги
руху і дозволить розвантажити вулиці обласного центру від
транзитного транспорту.
- Дорога з’єднає населені
пункти Шляхтинці та Смиківці

та дві міжнародні траси М-19
та М-12, - каже Микола Довгошия. - Торік Тернопільська ОДА
розпочала викуп земельних
ділянок під будівництво автошляху. 29 з 56 вже викуплено.
Ще 16 власників надали згоду
на викуп. Усі ділянки розташовані на території Байковецької
та Великобірківської ОТГ.
ОДА продовжить викуп
решти земельних ділянок.
Стартувало також виготовлення проєкту на будівництво ІІ
черги обходу Тернополя.
Крім оновлення покриття, у населених пунктах облаштовують тротуари та нову
систему освітлення, бар’єрне
огородження, встановлюють
дорожні знаки нового зразка.
Для прикладу, в місті Монастириська дорожники продовжать
виконувати обіцянку з покращення безпеки: дельта-блоки
типу Нью-Джерсі й надалі встановлюватимуть на ділянках з
крутими поворотами на спусках і підйомах. У межах села
Дарахів та міста Монастири-

ська на небезпечних ділянках
тротуари матимуть перильну
огорожу.
Щодо доріг місцевого значення, то, за словами Ігоря Гайдука, цього року їх ремонтуватимуть на ділянках загальною
протяжністю приблизно 120
км. Загалом - 122 об’єкти. Минулого року було реалізовано
75 км доріг місцевого значення.
Першочергово до уваги беруться під’їзні шляхи до шкіл, садочків, спортивних споруд.
Крім того, відповідно до постанови Кабміну, Тернопільщина отримала кошти на ремонт
найбільш проблемних доріг
області. Одна з них - Бучач-Товсте, зокрема, ділянка поблизу
населеного пункту Язлівець.
Щодо цієї дороги вже оголошено тендер на виконання робіт
за наявним проєктом. Також
цього тижня планують оголосити тендер на ремонт дороги
від населеного пункту Гримайлів до межі з Хмельницькою
областю.

Вітання
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Наш День

Шановні хлібороби, краяни,
дорогі мої земляки!
Щиро вітаю із світлим святом
Великодня!
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Дорогі краяни, працівники
ФГ «Вікторія-92», земляки!
Щиро вітаю із світлим
Христовим Воскресінням!

Для кожного українця Воскресіння Христове, у час
весняного пробудження хліборобського поля, споконвіку було і є тією особливою миттю, котра засвідчує одвічний зв’язок роду людського з Богом і хлібом
насущним. Озимий лан манить нас своєю чистотою
і природною непогрішимістю, налаштовує на добрі
помисли і сподівання.
Тож зичу Вам міцного здоров’я, злагоди, достатку в родинах, теплих світанків, радості та
щедрого хліборобського ужинку. Будьте багаті на добро, на щирість, на любов. Хай малинові
дзвони Великодня принесуть мир і спокій, віру і надію - у Ваші домівки, у наш спільний дім - Україну.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Бажаю Вам щастя, міцного здоров’я,
віри і благополуччя! Нехай величне свято
Великодня принесе тепло у дім, щирість
та повагу у взаємини, додасть енергії,
наснаги для добрих і корисних справ. Нехай Боже благословення стане запорукою
духовного оновлення України, миру та злагоди на нашій землі.
Нехай Ваші серця оберігає любов, радість дарує Великодня
писанка, а молитву почує Спаситель. Хай світло Господньої
ласки завжди осяває Ваше життя!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!

З повагою,
Олександр ПЕЛЯК,
директор
ФГ «Вікторія-92».

З повагою, Антон БІЛИК, директор ОП «Іванівське»
на Теребовлянщині, заслужений працівник
сільського господарства України.

Дорогі краяни! Щиро вітаю вас з Великоднем!

Шановні співвітчизники! Дорогі краяни!

Передсвяткові Пасхальні дні
загострюють почуття людини!
Гостріше ми реагуємо на добро,
віддаючи йому перевагу, стаємо
справедливішими, чуйнішими,
більш люблячими!
У ці дні обдумуємо прожите,
спокутуємо помилки, звіряємося з
вічними біблійними істинами. Ці
дні відсувають злі помисли, недобрі почуття, пригашують злість,
заздрість, корисливість і агресію.
Ми живемо у непрості часи. Європа й Україна ніколи раніше так близько не стояли перед викликом широкомасштабної військової агресії з боку Росії. Ми маємо загальносвітовий
виклик – пандемію коронавірусної хвороби та її тяжкі наслідки, що призводить до втрат здоров'я громадян, втрат
людських життів і соціально-економічних втрат. Все це ми
повинні перебороти. Іншого просто не дано.
Все це повинно мобілізувати нас, змусити згадати
загальнолюдські прописні істини про силу добра, віри та
надії. Це мотивує звернутися до Неба, згадати про вічне
Чудо Божого зцілення, відновлення, Божого воскресіння! Це
спонукає дуже щиро і трепетно, з надією і вірою у перемогу
добра і любові сказати вже вкотре, але по-новому: «Христос
воскрес! Воістину Воскрес!»
З повагою, професорка Тернопільського національного медичного
університету
Лілія Бабінець.

Шановні краяни!
Зі Світлим Святом
Великодня!

Хай усі зусилля до добрих перемін
збудуться. Хай ваші серця наповнюються здоров’ям та силою перебувати в християнській любові. Хай добробут та сімейний затишок увійде у
кожну родину. А Боже благословення
буде запорукою успіхів у всіх починаннях, дарує мир та процвітання Україні.

Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!

За дорученням колективу –
з повагою та шаною –
начальник управління
виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування
України в Тернопільській
області Федір Бортняк.
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Нехай світло Воскресіння Христового дасть нам непохитну віру в кращий завтрашній день та сили і терпіння перебороти труднощі, які випали на нашу долю!

Великдень уособлює найкращі духовні цінності та прагнення,
наповнює наші серця вірою, надією та любов’ю. Кожен знаходить
у цьому святі особливий зміст, пробуджуючи в собі прагнення
бути добрішим і милосерднішим.
Відзначаючи перемогу життя над смертю, не забудьмо згадати всіх героїв, котрі полягли за Україну. Уклінно просімо Божої
опіки для кожного, хто й сьогодні захищає Україну.
Адресуючи один одному найкращі побажання доброго здоров’я,
радості, щастя, спільно молімося за мир та єдність на нашій землі, подолання пандемії.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Хай це святкове привітання зародить в серці кожного
велику віру у прекрасне та щасливе майбутнє для нашої Батьківщини та для кожної родини.

З повагою Олександр Богомол, начальник ГУНП
в Тернопільській області, генерал поліції третього рангу.

Із святом Великодня, дорогі українці!
Світле свято Христового Воскресіння уособлює наші духовні цінності та прагнення, наповнює серця вірою і надією
у здійснення заповітних мрій та очікувань. Ці по-особливому неповторні дні спонукають нас по-новому побачити й
відчути себе в світі, оцінити чистоту своїх помислів, бажань та вчинків, а ще - бути добрішими, милосерднішими,
терплячішими один до одного. Тож нехай чудо Христового
Воскресіння, яке сповістив ангел, принесе мир та спокій у
наше життя! Божої благодаті усім родинам, внутрішньої
свободи та оновлення!
Хай Господь дарує Вам любов і здоров'я, безмежну радість і надію, а Боже благословення буде запорукою миру на землі, духовного відродження нашої держави, здійснення
сподівань українського народу!

Христос Воскрес! Воскресне Україна!

Чи будуть відкриті храми на Великдень

В

Україні не вводитимуть
додаткових обмежувальних
заходів на період Великодніх
свят, водночас МОЗ закликав церкви і
українців дотримуватися карантину.
Зокрема заохочують церкви
проводити онлайн-богослужіння, а
вірян - брати в них участь з дому.

За словами державного санітарного лікаря
Віктора Ляшка, якщо хтось з вірян і вирішить
піти до храму на Богослужіння та освячення
пасок, то нехай це буде одна людина з родини. Священникам радять збільшити кількість
освячень і зменшити їх тривалість. До церков
пускати обмежену кількість людей, а на вулиці

дотримуватися дистанції не менше 1,5 метра.
- Святкування має бути безпечним, - зазначив голова Тернопільської ОДА Володимир
Труш. - Це спільна позиція облдержадміністрації та представників релігійних громад Тернопільщини. Сьогодні на засіданні обласної
Ради Церков і релігійних організацій ми обговорили заходи щодо запобігання поширенню
коронавірусної інфекції у період Великодніх
свят. Є два головні правила – дистанція та маска. Якщо їх дотримуватися, ризик захворіти
буде мінімальним. Рішення щодо додаткових
заходів кожна спільнота визначатиме індивідуально. Це проведення - онлайн-трансляцій,
відправ на відкритій території, забезпечення
засобами захисту.
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Українців планують законодавчо
зобов’язати утримувати
непрацездатних батьків

М

іністерством соціальної політики
було встановлено розмір оплати
послуг соціальних служб, щоб
захистити права літніх людей. Крім
того, планується узаконити суму, яку
зобов’язані будуть витрачати на літніх
людей опікуни, які уклали з ними
договір довічного утримання, пише
«Сьогодні».

Раніше турбота про літніх непрацездатних
батьків була моральним обов’язком, але тепер
її також буде регламентувати законопроєкт, що
знаходиться на стадії громадського обговорення, - «Про захист майнових прав окремих категорій осіб і відшкодування витрат на догляд за
такими особами».
Як сказано в пояснювальній записці до законопроєкту, на практиці закон про допомогу
літнім батькам або іншим родичам часто ігнорують. Покарання за це немає, а люди похилого
віку змушені користуватися допомогою державним коштом. Законопроєктом вводиться норма,
за якою зобов’язання компенсації витрат, які
несе державний бюджет на утримання літніх
людей, лягає саме на плечі родичів. Їм доведеться оплачувати всі соціальні витрати, які раніше
несла держава - за послуги соцпрацівника або
ж за утримання в спецустанові тощо. В іншому
випадку держава може вимагати відшкодування
витрат через суд.
Схожі зобов’язання накладаються на опікунів, які укладають з самотньою літньою людиною договір довічного утримання за право
успадкувати його житло або інше майно, в іншому випадку опікунів позбавлять права на майно
за договором, і воно відійде державі.
Договори довічного утримання планується

зробити більш суворими стосовно опікунів, які
зараз можуть брати на себе зобов’язання або за
змістом, або по догляду за літньою людиною, або
обидва варіанти відразу, проте новий законопроєкт зобов’яже робити їх і те й інше. Крім того,
він вимагає в обов’язковому порядку обумовлювати всі види забезпечення і всі види догляду,
які зобов’язаний надавати опікун і встановлює
мінімальну суму забезпечення - в розмірі двох
прожиткових мінімумів.
Люди, які успадковують майно літньої людини за договором довічного утримання, зобов’язані будуть оплачувати всі «розумні витрати,
які були зроблені іншою особою (фізичною або
юридичною) на утримання, догляд, лікування та
поховання».
Зараз влада зобов’язана запобігати незаконному відчуженню житла літніх людей і людей з
інвалідністю. У разі необхідності та за бажанням
цих людей на них лягає обов’язок організувати
їм догляд або влаштувати в спеціалізований заклад, де їм буде забезпечений такий догляд. Але
законом дозволено укладення з літніми людьми
договору про забезпечення органам соцзахисту в обмін на те, що їх житло потім відійде державі.
Також органи соціальної опіки стежитимуть
за якістю надаваних послуг - і за тим, щоб опікуваних не позбавили майна.

Cуспільство

Міністр інфраструктури
спростував переведення всіх
пенсій на картки: тільки в 4%
населених пунктів є банкомати

М

іністерство соціальної політики
запропонувало в обов’язковому порядку
перевести всі пенсії на банківські картки з
1 вересня 2021 року. Цю ініціативу прокоментував
міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі
телеканалу «Україна 24».
«У таких проблемах не буває переможця. Перевести всіх на
картку просто неможливо. Ми пройшли цю дискусію, цей непростий діалог», - сказав Владислав Криклій.
За його словами, тільки в 4% населених пунктів є банкомати.
«Банкомати - це теж витратна історія. Банку не вигідно утримувати банкомат в населеному пункті, де 100 людей. Що робити
пенсіонерам, які мешкають в такому населеному пункті. Їхати до
найближчого районного центру? Ми не можемо допустити таких незручностей. Не хочу назвати це геноцидом, але це точно
не назустріч нашим громадянам, а навпаки», - додав міністр.
Він зазначив, що зараз обов’язкового переведення пенсій на
картки не буде.
«Укрпошта працює, картки будуть у тих, кому це зручно», резюмував він.

Т

Як працюватимуть банки
на травневі свята

равень порадує українців великою кількістю вихідних - для відпочинку передбачено 13 днів. Також графік роботи
банків на травневі свята відрізнятиметься від
звичного, оскільки 1 і 9 травня - вихідні дні.
1 травня в цьому році припадає на суботу, яка буде вихідною,
тому банки цього дня не працюватимуть.
Також 2 травня, неділя, - вихідний день. Відповідно, банки не
працюватимуть.
Загалом з 1 до 4 травня в Україні триватиме міні-відпустка у
зв’язку з такими святами як, День праці та Великдень.
9 травня припадає на неділю, тому вихідний переноситься на
понеділок, 10 травня, тоді банки також не працюватимуть.

Олігархи з «патроном» ще в 90-их

прирекли Україну на бідність

Вони впливають на політику, економіку, суспільство. Боротьба з
ними в Україні стала політичним трендом. Йдеться про олігархів.

У

другій половині 1990-х
років в Україні склалася
система управління, яка
прирекла державу на бідність.
Тоді, під час президентства
Леоніда Кучми, відбулося
становлення олігархічної
системи. І вона стала складовою
сучасної політичної системи
України, в якій фінансовопромислові групи (клани)
шляхом зрощення з владою
впливають на державне
управління, аби захистити свої
бізнесові інтереси.

До речі, першим українським олігархом став Павло Лазаренко, який у 1996-у
очолив Кабмін. Зараз він - під домашнім
арештом у США, і навряд, чи повернеться на рідні терени.
Вітчизняні олігархи, переважно, не
заробляють на креативних ідеях, наукових розробках, сучасному менеджменті тощо. Розкрадання майна та коштів
держави і громадян. Монополія на виробництво. Махінації з відшкодування
ПДВ... Це не повний перелік діянь, завдяки чому вони збагачуються. А щоб
підмарафетити свій імідж, вдаються до
благодійництва, фінансують спортивні
клуби, культурні заходи. Купують або

створюють газети, телекомпанії, політичні партії. Мають своїх депутатів, а то
й самі стають народними обранцями.
Олігархи зупиняють розвиток економіки, бо їм не потрібна конкуренція.
Якби в Україні не правив бал олігархат,
ВВП міг би бути значно вищим. За словами радника глави держави з питань
економіки Олега Устенка, не 165 мільярдів доларів ВВП, як торік, а в межах 400
мільярдів могла б отримати Україна
завдяки зменшенню впливу монополій.
Тож можна було б вирішити проблеми
з трудовою міграцією, низьким рівнем
доходів та інше.
Гроші олігархів часто опиняються
за межами України і можуть йти навіть
на фінансування тероризму. Вони ощасливлюють офшори, купують за кордоном дорогу нерухомість, підприємства,
вчать там своїх дітей, відпочивають…
Україна для них - майданчик для заробляння грошей. Крім того, деякі олігархи ще й проросійськи налаштовані. Війна їхніх поглядів не змінила.
«Україна - держава з колосальним
рівнем тіньової економіки, який, за різними оцінками, коливається від 25 до
50%. Це означає, що, як мінімум, близько 40-45 мільярдів доларів знаходиться
щорічно «в тіні», - зазначив Олег Устенко.

Як українці ставляться до олігархів? Переважно, негативно. Результати
соціологічного дослідження «Всеукраїнський омнібус», проведеного дослідницькою компанією «Active Group» у
березні цього року свідчать: 47,1% респондентів заявили, що саме олігархи
є найбільш небезпечними для українського суспільства.
На питання, що робити з багатіями,
28,5% опитаних вважають: треба «розкуркулити» олігархів, націоналізувавши власність, яку вони отримали незаконно. 22,1% переконані, що необхідно
обмежити вплив олігархів на політичні
процеси. 17,1% висловились за обмеження монопольного впливу олігархів
на стратегічні галузі. 14,5% виступають
за налагодження співробітництва між
великим бізнесом та державою. А 2,6%
кажуть, що з олігархами нічого не потрібно робити.
На думку 49,4% респондентів, жоден
із олігархів не впливає позитивно на
державу. Найбільш негативний вплив
має Віктор Медведчук - за нього віддали свій голос 56,6% опитаних; 52,3% - за
Ігоря Коломойського; 49,2% - за Ріната
Ахметова; 48,3% - за Петра Порошенка.
Днями американське видання
«Pittsburgh Post-Gazette» опублікувало
розслідування оборудок олігарха Іго-

ря Коломойського у США. Журналісти
розкрили масштабну мережу нерухомості та підприємств на території Штатів,
контрольованих Коломойським та його
партнерами. Підґрунтям для отриманої
інформації стали закриті раніше судові
документи, звіти федеральних розслідувальних органів тощо. Між 2006 та 2016
роками Коломойський та партнери володіли 13 сталеливарними заводами у
США. Придбали їх за мільярди доларів,
незаконно виведених із «Приватбанку».
Також олігарх купив п’ять офісних висоток, два офісні парки, престижний готель на 484 кімнати. І це приклад діяння
лише одного з багатіїв...
Як пише «Forbes Україна», бізнес
українських олігархів під час пандемії
коронавірусу не постраждав. Навпаки,
їхні статки суттєво зросли. Тим часом
більшість українців у ковідний рік збідніли.
У західних суспільствах також є олігархи. Але там існує священне право власності,
законність, суд, вільна
конкуренція... Коли все
працюватиме у нас важко сказати.

Ольга ЧОРНА.

Зустріч з поетом
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Володимир Кравчук: «Поезія для мене –
то кладка через повінь»

О

тож, сьогодні мій
співрозмовник - поет,
публіцист і земляк
Володимир Кравчук. Свого часу
Володимир редагував Збаразьку
районну газету «Народне слово»,
тож добре знає ще й журналістську
кухню.
- У тебе більше двох десятків книг:
для дорослих і малечі. Є навіть навчальний посібник «Патріотичні мотиви у творчості Яра Славутича», який
перевиданий у Канаді. Та є і особлива
книжка «ВІР», видана у співавторстві з
відомою поетесою із Чорткова Раїсою
Обшарською. Це своєрідна інновація,
адже твори спільні. Як виникла така
ідея, немає ревнощів, що когось у книзі,
наприклад, більше?
- Раїса написала у фейсбуці чотири
рядки вірша, а я взяв і додав до них свої. Їй
сподобалось. І виникла ідея написати ось
таку книжку. Ми дуже тішимося з цього,
адже в українській літературі це справді інновація. Є спільні прозові твори, а от
поезії досі не було. Як творилося? Хтось задавав темп, здебільшого Рая, а я зазвичай
робив кінцівку. «Назва «ВІР» (у стовпчик)
– Володимир Кравчук і Раїса Обшарська.
«Зустрічалися» у фейсбуці. Відстань точно
не була перешкодою. Навпаки, виникали
нові позитивні емоції, своєрідний взаємодотик до думок, почуття творчої довіри.

- Остання твоя книжка - «Визріла
дорога». Це як підсумок певного шляху
життя - чи тільки його початок, по якому ще треба пройти?
- Мабуть, і те, й інше. Щось прожито,
щось пережито. А щось чекає попереду:
Ця дорога визріла для мене,
Дякую за неї небесам.
Кожен камінь, ямку поіменно
Знаю: спотикався сам.
Та мені давало руку Слово.
З пилюгою, бризками – на «ти».
Ген узбіччя медом полиновим
Спрагло манить і зове іти…
Якось так. А взагалі книжка складається із чотирьох циклів. Перший, дуже важливий для мене, - «Веслують повіки озерцями
сліз». Він присвячений Матерям бійців-героїв, подвигу і болю, який торкається нині
кожного. Інші розділи про нас, про час, бо
роки безприв’язні біжать, є тут громадянська, пейзажна лірика, поезії про кохання,
про любов…
- А передувала «Визрілій дорозі»
книжка з голосною назвою «Годинник
на розп’ятті»…

Хтось з колег, рецензентів називає його поезію глибинами космосу. Хтось
- філософською, що має особливу притягальну силу. Хтось підкреслює
енергетику образного мислення, де в кількох поетичних рядках, здавалося
б, непоєднувано переплетені почуття, емоції, враження. Я ж просто закохана
давно і безповоротно у його творчість, у ліричні шедеври-мініатюри,
де неймовірність слів, метафор, образів діють на сприйняття десь на
рівні підсвідомості. Бо у кого ще з поетів на дровах замішаний вогонь,
розхристані дерева, наче душі… Чи позшивані нерви на стиках прощань?
Або волочать хмари небо за собою? А оте – вишукане до філігранності
- гірчить солодка жінка, наче кава, що мліє в чашці, мов у сповитку… І
це можна продовжувати до безкінечності. А краще читати його поезію:
дорослу і дитячу.
Візитівка
Володимир Кравчук – відомий український поет, публіцист зі Збаражчини.
Член Національної спілки письменників України та НСЖУ. Лауреат Всеукраїнської
літературно-мистецької премії ім. Іванни Блажкевич та Всеукраїнської літературної премії ім. Петра Ковальчука. Володар «Золотої медалі журналістики». Дипломант літературних премій ім. Володимира Ви хруща та італійського часопису
«Giorni nostri». Є членом Всеукраїнської приймальної комісії НСПУ. За час його роботи в комісії не менше десяти талановитих краян поповнили НСПУ.
Керівник літературно-мистецької студії «Рушник» Центру культури і дозвілля
Збаразької міської ради. У творчому доробку Володимира Кравчука 23 книги. З останніх – «Сніговиця», «Годинник на розп’ятті», «Сивий жайвір висіває пісню», «Визріла дорога», «ВІР» (у співавторстві з Раїсою Обшарською).

- Випадок, ситуація, а скоріше те, що
дозволив побачити Бог, підказали таку
назву. Отож, передвеликодень. Йду сільським цвинтарем, треба опорядкувати
могили рідних. Бачу похилений старий
дерев’яний хрест. А на ньому з правиці
розп’яття вивершується іржавий цвях.
Світить ранкове сонце, яке падає на нього
і витінює стрілку. Я зупинився: годинник…
на розп’ятті. Я стояв, чекав на майже непомітний порух тіні на уявному циферблаті. І
тут в голові майнула думка: написати щось
про годинник на розп’ятті. Навіть створив
поему. Але оскільки я поет мініатюри, вона
мені не сподобалася. Я її порвав і викинув
у кошик – від цього світова література не
постраждала. Тоді зробив 12 монологів,
якими розпочав книжку. Як 12 годин. Тут
є і монолог межичасся, і стрілецької ватри
та бруківки з Майдану, і хлопців на фронті. І вкінці монолог лози та щему Страсної
п’ятниці, того, що дає життя... Є, звичайно,
у книзі і розділи ліричні. Наприкінці - «На
берегах моєї сивини», бо хоч вже сивий,
але (усміхається – ред.) і мариться , і мріється… А взагалі хороша, вдала назва – це
вже пів книжки.

- А як гадаєш, такі деталі тільки
поети помічають? Хтось інший міг би
спотикнутися об старий хрест. І просто
піти.
- Знаєш, що для мене поезія? Для Ліни
Костенко – завжди неповторність, якийсь
безсмертний дотик до душі. А для мене
поезія – то кладка через повінь. Часом хитка. Інколи міцна. Ти виставляєш слово - як
боксер на рингу – воно стійке, воно міцне,
воно витримує конкуренцію. Тоді тебе
сприймають:
По скалці думку підганяю знову,
хитких вагань таки мені не жаль,
Поезія – мов кладка через повінь,
зім’ятих мрій, прицвяшених бажань…
Якщо я бачу напровесні соковитий сніг,
потім розпатлані дощі, якщо осінь підкотилась яблуком рум’яним, – це поезія. Пригадую світлої пам’яті лауреата Шевченківської премії Ігоря Римарука, який написав

таку фразу: якщо людина бачить, як із замка проростають ключі – то вона поет. Все
інше – віршовані рядки. Для мене має бути
образ, метафора. Якщо цього нема – немає
і вірша.

- Але в нинішній час дехто видає
за власні гроші книжечки накладом
сто-двісті примірників. І називають
себе поетами.
- Вони не шукають літературу в собі,
вони шукають себе в літературі. Хтось з
гумористів сказав: пройшов крізь решето і сито, а виглядає досить сито. Колись
був літературний відбір. А зараз нікому
не заборониш видати книжечку зі своїми творами, продавати її, роздавати. В
цьому біда, особливо дитячої літератури. Навіть в читанках для малят є досить
низькопробні вірші. А чи можна навчити
писати? Якось Петро Перебийніс сказав:
писати навчити можна, творити не можна
навчити.

- А як вона приходить – Муза? До
речі, деякі твої поезії стали піснями.
- Це гарне слово – Муза. Але до неї потрібна праця. Розкажу такий епізод. Був
момент, коли моя дружина була на заробітках. Їду я у цей час якось з Тернополя
матрисою. Через вікно – долина, вся в ромашках. І мені спадає фраза: замело ромашками долину… Я, як дурний, носився з
тією фразою. А тоді ще листи писали. І тут
раптом осінило: замело ромашками долину, то розлуки нашої фата, не пелюстку
– крихту України - покладу для тебе у листа… Так народилася «Фата розлуки», яку
поклав на музику Віталій Добровольський
і пішла вона поміж людей піснею.
- Як і ще одна твоя поезія - «Гірчить
солодка жінка, наче кава…» Може, тому,
що в ній «…загублена одвічна таїна, яка
ще називається коханням, яку так важко випити до дна»?
- Ця поезія справді стала піснею «Кава
на двох», композитор - Юрій Бірковий. Дорогі мені і «Мамині пісні», я написав їх на

замовлення лауреата всеукраїнських конкурсів Миколи Соснового. Він дуже хотів
віддарувати неньці ті колискові, які колись вона співала йому. Він і виконує «Мамині пісні». Є ще у мене «Черешневий сніг»
на музику Володимира Вербовецького,
«Ветерани» (композитор Петро Ганчик)
– пісні, присвячені нашим воїнам, подіям,
що обпалили душу. Є ще аудіокасета в співавторстві з Богданом Бастюком «Пісня
для галичанки», музика і виконання Юрія
Біркового.
- Тебе багато рецензують. Не боїшся
критики? Творчі люди ранимі…
- Я дуже строго до себе ставлюся. Якби
не так – то може і мої книги були б товстішими (посміхається – ред.). - Я не боюся
мудрої критики, навпаки вдячний за конструктивні зауваження.

- Розкажи трошки про особисте.
- Я певний в трьох іпостасях: я сім’янин, ходжу на роботу, приношу якусь копійку і поет (сміється). Я багатий віршами
і внуками. Їх у мене семеро. П’ятеро живе зі
мною. Коли у мене світиться в кімнаті, переказують один одному: треба бути тихо,
дід пише. У мене є куточок, де я можу усамітнитися, але мені не потрібен улюблений стіл, улюблена ручка. Я можу писати
навіть на стіні, якщо з’явилася гарна фраза. Ношу блокнот завжди з собою. Єдине,
що не можу писати в зошиті в клітинку чи
в лінійку, має бути чистий папір. Бо коли
пишеш про лебедя, який орав крилом
свинцеве плесо, то
мусить бути чистий
аркуш. Якось те плесо
крилом в клітинках
не розореш…

Зіна КУШНІРУК

Наш День
Надзвичайні новини
У Борщові застрелили
Виманила у знайомих
безпритульного собаку
майже 400 тисяч гривень
Поліція відкрила справу на місцевого пенсіонера
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ернопільська поліція розшукує
шахрайку, яка «заробляла» на
довірі людей. Потерпілі віддали їй
гроші добровільно, повіривши в обіцяні
прибутки.

- Аферистка - жителька села Біла Тернопільського району. Відомо, що в пастку шахрайки потрапило більше 25 осіб. Люди добровільно віддали їй майже 400 тисяч гривень, - кажуть у поліції
Тернопільської області.
Зокрема, більше 11 тисяч доларів втратили
троє жителів Тернополя й області. З'ясувалося,
що жертвами шахрайка обирала своїх знайомих
або їхніх друзів. Усім пропонувала вкладатися у
розвиток бізнесу й отримувати з цього відсотки.
Жінка переконала всіх в тому, що має за кордоном
родича, який зможе передавати в Україну якісну
техніку.
- Одна з жертв, поспілкувавшись зі зловмисницею в інтернеті, погодилася вкластися у спільний
бізнес й інвестувала 8500 доларів. Гроші потерпіла передала при особистій зустрічі. Займатися
спільним бізнесом планувала з підозрюваною ще

одна мешканка обласного центру. Жінка повірила розповідям про хороші відсотки від продажу і
вклала у фейкову справу 1500 доларів, - розповіли подробиці у поліції.
Жертвами цієї ж шахрайки стало подружжя з
Тернопільського району. Чоловік і жінка ще у лютому оплатили їй 700 доларів за курси з ортодонтії, які мали відбутися у квітні. Проте, коли прийшов час отримувати відсотки, шахрайка почала
вигадувати щоразу нові виправдання. За деякий
час усі потерпілі звернулися до поліції.
Наразі аферистку розшукують. Слідчі відкрили справу за статтею 190 ККУ - шахрайство, що
завдало значної шкоди потерпілому.

Ні корови, ні грошей
На Тернопільщині чоловік придбав «віртуальну»
тварину за реальні 4 тисячі гривень

Ш

ахрайство
зафіксували
поліцейські
Зборова. Житель одного
з сіл здійснював покупку
в інтернеті й натрапив на
афериста.

- Потерпілий розповів, що
знайшов на сайті оголошень допис про продаж корови, - розповіли у поліції Тернопільської області. - Він зв’язався з продавцем,
і той попросив здійснити попередню оплату за тварину в роз-

мірі 4 тисячі гривень. Краянин
погодився й переказав готівку.
Після оплати сторони мали
обумовити, яким чином власник
мав отримати корову. Однак,
коли чоловік знову зателефонував продавцю, в афериста вже
був вимкнений телефон. Про
подію він повідомив правоохоронців.
Слідчі розпочали кримінальну справу. У поліції розповіли
про кілька простих порад, які
допоможуть не потрапити на
гачок аферистів і зроблять ваші

покупки у мережі безпечними:
• завжди перевіряйте адресу
сайту, адже, на відміну від інтерфейсу, її неможливо підробити;
• нікому не передавайте дані
для входу в акаунт і не заходьте
туди з чужих гаджетів, особливо якщо до профілю прив’язана
банківська карта;
• не здійснюйте оплату в обхід
системи. Якщо сайт пропонує здійснити онлайн-оплату через банківські сервіси, а продавець наполягає
на переказі грошей на картку, це
одна з ознак шахрайства;
• читайте відгуки про товар і
продавця. Насторожити має наявність виключно позитивних
відгуків, написаних ніби за шаблоном з невеликим проміжком
часу.

Вандал пошкодив близько 80 могил

Р

ідні похованих на Микулинецькому
кладовищі в Тернополі були
вражені, прийшовши до могил.
Родинні склепи та надгробні плити
виявилися пошкодженими. Такий шок
довелося пережити десяткам сімей.
Під час попереднього огляду стало відомо,
що двічі - у ніч з 13 на 14 квітня та з 17 на 18

квітня - пошкодили близько вісімдесяти могил.
При цьому вкрали круглі металеві та бронзові
ручки з надгробних кришок, а також пошкодили
гранітні оздоблювальні плити.
За кілька днів після злочину, каже заступник начальника Тернопільського відділу поліції
Сергій Гатанюк, працівники карного розшуку
вийшли на слід ймовірного злодія. Ним виявився уродженець Херсонської області, 1978 року
народження.
Чоловік переїхав на Тернопільщину шість
місяців тому до знайомої. Раніше у поле зору
правоохоронців він не потрапляв. Крадіжкою
металу з могил вирішив підзаробити на життя,
проте реалізувати крадене не встиг. Усі речі, а це
більше 19 кілограмів кольорових металів, вилучили правоохоронці.
Поліцейські розпочали кримінальну справу
за статтею 297 ККУ - наруга над могилою.

- За жорстоке поводження
з тваринами та незаконне поводження зі зброєю відповідатиме перед законом житель
Борщова, 1959 року народження, - розповіли у поліції
Тернопільської області. - Ще
13 квітня із заявою звернулася місцева мешканка. Жінка
повідомила, що пенсіонер в

районі цукрового заводу, на
стадіоні в райцентрі, застрелив безпритульного собаку.
На місце злочину виїжджали правоохоронці. У поліції
розповіли, що чоловік у скоєному зізнався, зброю - видав.
Її передали на експертизу.
Триває слідство.

Відчинене помешкання –

«джек-пот» для зловмисників

Н

езамкнені двері
допомогли злодіям
проникнути в
помешкання пенсіонерки
на Підволочищині. Вони
знайшли сховок з грішми
й привласнили понад
20 тисяч гривень і 300
американських доларів.

- Зловмисники проникли
до будинку, коли жінка поралася по господарству. Господиня, 1942 року народження,
не зачинила вхідні двері, це
допомогло крадіям потрапити
всередину, - розповіли у поліції Тернопільської області.
За попередньою інформацією, до злочину причетні невідомі, які того дня приїхали
до села та їздили від будинку
до будинку під приводом ку-

півлі помешкання.
Працівники поліції закликають людей взяти на озброєння кілька порад:
- не дозволяйте чужинцям
заходити до свого помешкання, натякніть, що вдома не самі
або ж скоро має повернутися
хтось з рідних;
- не соромтеся покликати
на допомогу випадкових перехожих чи сусідів;
- завжди замикайте вхідні двері. Адже одного разу ви
можете знехтувати правилами
безпеки, а потім станете черговою жертвою пройдисвітів.
Якщо ви помітили підозрілих осіб, які приїхали до села
чи міста та викликають у вас
сумніви, телефонуйте на лінію
«102».

У Чортківській в’язниці
викрили «авторитета»

З

асудженому
29 років, він
- уродженець
Криму. У Чортківській
установі відбування
покарань чоловік
поширював так
звані «злодійські
традиції», кажуть у
поліції.
- Засудили його за вчинене на замовлення умисне вбивство. Він закликав інших ув’язнених порушувати встановлені правила поведінки
та позиціонував себе одним із так званих «смотрящих» за окремими
дільницями виправної установи, - розповіли у поліції Тернопільської
області.
Як з’ясували слідчі, одним із ключових «напрямків», за які відповідав «авторитет», був збір коштів з так званої «гри», де призовим фондом були заборонені в установі предмети та наркотики. Зловмисник
організував та контролював канал постачання наркотичних засобів до
Чортківської установи відбування покарань. Крім того, саме він розподіляв «товар» серед інших засуджених та обирав, кому варто збувати
заборонені речовини.
Відомо також, що для легалізації отриманих від злочинної діяльності коштів «авторитет» використовував банківську картку раніше
судимої мешканки Тернопільщини. Серед його спільників був і засуджений за умисні тяжкі тілесні ушкодження 27-річний так званий
«смотрящий» за виправною установою.
Під час обшуків в установі правоохоронці вилучили значну кількість наркотичних речовин, мобільні телефони, банківські картки,
чорнові записи про «злодійські традиції» та розподіл так званого «общаку».
- 29-річному «авторитету» повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - поширення злочинного впливу
та збут наркотиків, - додали у поліції. - Вирішується питання про переведення його в ізолятор тимчасового тримання іншої області, а також
встановлюють особи всіх спільників.
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Новини
Україна
Обслуговування лише державною!

В Україні діє закон, який передбачає, що вся сфера обслуговування має
використовувати українську мову. 54%
українців підтримують ці правила. Такі
результати соцопитування Фонду «Демініціативи». Ставлення українців до цього
закону відрізняється залежно від регіону.
Зокрема, на Сході та Півдні лише третина
громадян підтримує цю норму, а більшість
- «проти». Також ставлення до закону прослідковується за електоральним розрізом.
Виборці «Батьківщини» та «Європейської
солідарності» підтримують норму найбільше. Критиками є електорат «Опозиційної платформи - За життя». 73% виборців
«ОПЗЖ» не підтримують проєкт, водночас
22% - прихильники таких змін. Щодо «Слуги народу», то 62% виборців підтримують
ініціативу, а 34% - ні. Підтримують обслуговування українською мовою 66% опитаних людей, які вважають її своєю рідною. А
22% українців, для яких рідна мова російська, ініціативу не підтримують.

Серед українців смертність
від Covid-19 на третьому місці

Covid-19, як причина в статистиці
смертей українців у січні-лютому цього
року, посів третє місце, інформує Держстат. За два місяці померли 109112 осіб,
що майже на 9000 смертей більше, ніж у
січні-лютому торік - 100738 померлих. Головною причиною смертності традиційно
є серцево-судинні захворювання. Від хвороб системи кровообігу, зокрема інсультів
та інфарктів, за вказаний період померли
71638 осіб. На другій позиції онкозахворювання. Від раку та інших новоутворень померли 11702 людини. Від Covid-19 - 6936
осіб, - третя позиція. Водночас від хвороб
органів дихання, зокрема грипу і пневмонії померли 3457 людей. На четвертому
місці - зовнішні причини смерті: аварії,
нещасні випадки, отруєнням і самогубства
- 4634 померлих. Від хвороб органів травлення померли 4137 людей - п’яте місце.

У школах можуть подовжити
навчальний рік

Можливо, деяким школярам доведеться влітку відпрацьовувати відпочинок на карантині. Рішення ухвалюватимуть безпосередньо керівники
навчальних закладів. Згідно із законодавством, навчальний рік повинен тривати
175 днів, повідомили в Міносвіти. І закінчуватися не пізніше, ніж у липні. Традиція
закінчувати навчання в травні допустима
лише за умови, що навчальний заклад використав усі навчальні дні. Завдяки дистанційці, навчання в більшості шкіл поки
йде за планом. Але є заклади, де діти не
навчалися через подовжені канікули. Там
навчання триватиме до червня.

Рейтинг найзбитковіших
держкомпаній

За підсумками 2020 року багато держкомпаній отримали мільярдні збитки.
Проєкт «Марлін» склав антирейтинг підприємств за розміром фінансових втрат.
Перше місце у НАК «Нафтогаз України»
- 36,93 млрд. грн. збитків. У 2019-у НАК
отримав 9,9 млрд. грн. доходу. Друге місце в «Укренерго». Збитки - 27,5 млрд. грн.,
тоді, як позаторік компанія отримала 1,86
млрд. грн. прибутку. Третє - в АТ «Укрзалізниця» зі збитком у 11,9 млрд. грн. Рік тому
її прибуток дорівнював 3 млрд. грн. Чет-
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верте місце - Державна продовольчо-зернова корпорація України - 5,8 млрд. грн.
збитків. А в 2019-у підприємство мало
1,54 млрд. грн. збитку. «Енергоатом» посідає п’яте місце - 4,8 млрд. грн. збитків. У
2019-у компанія отримала 3,8 млрд. грн.
прибутку. Всі вугледобувні підприємства
торік отримали 4,2 млрд. грн. збитків. Це
- 46 держпідприємств, що належать Міненерго. А в 2019-у компанії мали 3,6 млрд.
грн. прибутку. Сьомий - «Украерорух» - 1,5
млрд. грн. збитків. Позаторік компанія також повідомляла про збитки у 1,12 млрд.
грн.
А тим часом у керівників та менеджерів цих компаній мільйонні зарплати? За
що?

Почався дефіцит цукру

Українські заводи виробили менше
цукру, ніж споживає населення. Через
брак продукту підвищилися ціни. Україна планує тимчасово скасувати 50-відсоткове ввізне мито на цукор. Йдеться про
звільнення від мита 120 тис. тонн імпортного цукру до 1 жовтня. Передбачається,
що це допоможе впоратися з подорожчанням і дефіцитом власного цукру в Україні.
Пропозиція міститься в законопроєкті,
який підготувало Мінекономіки. Україна в
2020-2021 маркетинговому році виробила
1,1 млн. тонн цукру. А внутрішнє споживання становить не менше 1,3 млн. тонн.
Причина дефіциту - несприятлива для
врожаю погода і зменшення площ під посівами цукрових буряків.

Чому після 40 років знайти
роботу важко?

64% українців після 40 років мали
проблеми з пошуком роботи. Головні
причини відмов: бажаний рівень зарплати, вік, недостатній рівень освіти.
39% людей 40+ вважають свій вік
при працевлаштуванні значним мінусом,
йдеться в дослідженні OLX Робота. Лише
29% українців 40+ вдається знайти роботу менше, ніж за 14 днів. А 20% шукають
понад пів року. «Проблема вікової дискримінації на ринку праці продовжує існувати. Щоправда, за останні роки з’явилося
більше пропозицій для людей різного віку,
зокрема у робітничих спеціальностях», зазначила Марія Абдулліна, керівниця напряму OLX Робота.

90% імпортерів
працюють у тіні

За оцінками Держмитслужби, 90%
усіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності працюють у тіньовому секторі.
Йдеться про 130 тисяч компаній, які забезпечують 22 млрд. грн. надходжень до держбюджету. Для порівняння, 3% так званих
«білих імпортерів» забезпечують більше
300 млрд. грн. бюджетних надходжень.
Про це в інтерв’ю ZN.UA розповів голова
Державної митної служби Павло Рябікін.
«Посилення контролю серед цих компаній
дасть змогу збільшити бюджетні надходження на 100 мільярдів гривень щорічно... Але є маса проблем, починаючи з того,
що в нас у цьому сегменті відсутня реальна статистика навіть про те, що ввозиться
до країни, не кажучи вже про статистику
реальних цін», - сказав посадовець.

Карантин і діти:
сумні наслідки

В Офісі генпрокурора пов’язують
дитячі самогубства з карантином. Торік
неповнолітні скоїли 123 самогубства або
їх спроби. Цього року зафіксували вже 101
такий випадок, передає «РБК-УКраїна».
Через локдаун діти змушені більше часу
перебувати вдома. Частіше сидять в інтернеті й можуть стати потенційними жертвами кіберзлочинців. Також самогубства
пов’язують із поганим економічним становищем. «Якщо брати 2020 рік, то кожна
10-та дитина в нашій країні стає жертвою
злочину», - сказав заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов. І додав, що інтернет у
меншості випадків був основною мотивацією під час спроб суїциду.
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Світ
Українські заробітчани
скуповують житло в Польщі

У першому кварталі цього року понад
55,5% опитаних українських заробітчан
заявили про бажання придбати житло у
Польщі. Торік таких людей було 34%, повідомляє UBR. Опитувала українських мігрантів
компанія з міжнародного працевлаштування
Gremi Personal. Серед всіх іноземців, які працюють та проживають в Польщі, саме українці
найчастіше купують там житло. Така тенденція зберігається на ринку нерухомості останні
5 років. Це пов’язано з тим, що багато українців мають намір залишитися жити в Польщі. А
от британці, німці та скандинави частіше розглядають житло в Польщі як інвестицію.

В Австрії робот-будівельник
кладе цеглу і забиває цвяхи

Австрійський стартап Printstones
створив будівельного робота Baubot, якого можна запрограмувати на виконання
низки функцій або ж керувати ним через
смартфон. Він може рухатися будівельним
майданчиком зі швидкістю до 3,2 км/год. та
пересуватися сходами. Як пише «New Atlas»,
головним завданням робота є підвищення
безпеки на будмайданчику та зниження
витрат на будівництво. Baubot може фрезерувати та свердлити стіни, забивати цвяхи, класти цеглу, шліфувати й фарбувати,
перевозити вантажі до 500 кг. Автономно
працює до 8 годин. Має камери та підсвітку,
тому можна дистанційно моніторити будмайданчик вночі. Розробники сподіваються, що роботи можуть стати повноцінними
членами команди будівельників.

У США McDonald’s платить
за співбесіди $50:
люди не йдуть працювати

У Флориді (США) McDonald’s платить
людям по $50, якщо вони приходять на
співбесіду. Проте компанія все ще відчуває
дефіцит співробітників. Місцевий франчайзі Блейк Каспер, що володіє 60 ресторанами
McDonald’s у районі Тампи, розповів виданню «Insider», що ідею винагороджувати
кандидатів на співбесіді придумали його
менеджери. Він доручив їм «зробити все що
завгодно», аби знайти нових працівників.
І тепер не проти платити за співбесіди. Річ
у тім, що повторне відкриття бізнесів, які
хочуть наймати співробітників, поряд з підвищеними допомогами з безробіття призвели до скорочення кількості претендентів. Навіть акція $50 за співбесіду не надто
допомагає залучити людей на роботу. 42%
власників малого бізнесу заявили про наявність вакансій, на які вони ніяк не можуть
найняти працівників.

Щодня в Європі зникає
17 дітей мігрантів

Розслідування
видання
«The
Guardian» і міжнародного журналістського колективу Lost in Europe показало, що
з січня 2018 року по грудень 2020-го в Європі зникли 18292 дітей-мігрантів, тобто
17 дітей у день. Торік пропало безвісти
5768 дітей у 13 країнах Європи. Більшість
із них в останні три роки приїхали в Європу
з Марокко, Алжиру, Еритреї, Гвінеї та Афганістану. 90% - хлопчики й приблизно кожен
шостий - молодший 15 років. Результати
розслідування викликають запитання: чи
європейські країни можуть і хочуть захищати дітей-мігрантів, які живуть в Європі без
батьків? Злочинні організації дедалі частіше націлені на дітей-мігрантів. Особливо
на тих, хто без супроводу дорослих. Багато з
них стають жертвами трудової чи сексуальної експлуатації, примушення до жебрацтва
й торгівлі людьми.

Байден хоче збільшити
податок для багатих удвічі

Президент Джо Байден запропонує
майже удвічі збільшити ставку податку
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на прибуток мільйонерів - до 39,6% (зараз 20%). Так він сподівається розв’язати
проблему нерівності, спрямувавши гроші
на потреби людей з низькими доходами,
пише «Bloomberg». Підвищення податків
дозволить виділити близько $1 трильйона на підтримку сімей. Зокрема, на догляд
за дітьми, загальну шкільну освіту, оплачувану відпустку для працівників. Якщо
пропозицію Байдена приймуть, то це стане
найбільшим підвищенням податків з 1913
року. Податок на приріст капіталу платить
близько 1% американців.

В Естонії перекрили
трасу через жаб

У Таллінні до кінця квітня закрили
нічний проїзд однією зі жвавих трас, щоб
через неї змогли безпечно перебратися
жаби, пише nypost.com. Вони мігрують через магістраль щороку, зимуючи по один бік
дороги, а потім перебираються на інший.
Там у них ставки для розмноження. Жабам
допомагають волонтери, які переносять їх
через небезпечні ділянки. Таким чином добровольцям вдалося врятувати понад 97
тисяч особин. «У цьому році добровольці
не можуть зібратися через пандемію, однак потрібно вжити заходів безпеки, адже
земноводним важко рухатися по теплому
асфальту. Через це на проїжджій частині
разом може виявитися до 300 жаб», - йдеться в повідомленні. В адміністрації Таллінна
пішли назустріч жабам і оголосили про перекриття траси в нічний час. У майбутньому розглядають можливість прокласти під
трасою тунель для жаб або викопати ставок
для їхнього розмноження на тому ж боці, де
вони зимують.

Білоруса засудили за...
рідну мову

Відомий білоруський журналіст Ігор
Лосик повідомив, що в Мінську засудили
на 15 діб пенсіонера за спілкування рідною мовою. «Пенсіонерові Адаму Шпаковському вже 65 років. Стало відомо, що на чоловіка поскаржилися сусіди, бо «він дістав
усіх своєю білоруською мовою», - написав
Лосик в Твіттер-акаунті «РБ головного мозку». Сам Ігор Лосик також зараз знаходиться в СІЗО. За свою патріотичну позицію.

В ЄС зрівняють зарплати
чоловіків і жінок

Із 2022 року у всіх країнах Євросоюзу
зарплату чоловіків і жінок за однакову
роботу зрівняють. Як передає «Європульс»,
для цього готують спільний для всього ЄС
стандарт. Так, роботодавці повинні будуть
надавати порівняльну інформацію про
зарплату чоловіків і жінок в компаніях із чисельністю співробітників від 250 осіб. Такі
компанії також будуть зобов’язані звітувати
про ґендерний розрив у зарплатах своїх співробітників. Крім цього, їм буде заборонено
запитувати у претендентів, скільки вони отримували на попередньому місці праці. Сьогодні правило про рівну зарплату, незалежно
від статі працівників, діє не в усіх країнах ЄС.

Створили пластик,
який повністю
розкладається у воді

Вчені-хіміки Каліфорнійського університету (США) створили спеціальні
речовини, які при додаванні в пластик
змушують його повністю розкладатися
за кілька днів або тижнів у стандартному
компості чи у водопровідній воді. Про це
пише «Mind». За останні 70 років у світі виробили понад 6 млрд. тонн пластику, з яких
переробили всього 9% і ще 12% спалили.
Основна ж маса розкидана по смітниках,
плаває у воді й проникає в живі організми. Його мікрочастинки
можуть осідати в живих
тканинах і викликати різні патології. Тому винахід
учених може дуже допомогти.

Ольга ЧОРНА.
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У пам’ять про Дмитра Мудрого
висадили буковий гай
Тернополяни здійснили мрію 24-річного пластуна

У

парку Національного
Відродження діти і дорослі
посадили 25 буків. Це число
символічне, адже саме стільки
років мало б виповнитися юнаку,
життя якого трагічно обірвалося
у березні. До акції «Тихий гай»
долучилися близько півсотні
тернополян. Це –учні мистецької
школи-ліцею імені Ігоря Ґерети,
пластуни, рідні та знайомі
хлопця, активні тернополяни.
Саджанці дерев передали з Умані
батьки подруги Дмитра Ярини
Остапчук.

- Це був неймовірний день, разом
з вами ми посадили молоді дерева, які
виростуть і стануть справжнім «Тихим
гаєм», - ділиться емоціями мама Дмитра, тернопільська журналістка Олена
Мудра. - Багато людей цього дня вперше
в житті садили дерева. Я щиро вдячна
кожному за підтримку і пам’ять. Наш
чудовий світлий Діма дуже любив буки.
Тепер вони міцнітимуть, ростимуть на
радість людям і нагадуватимуть усім
нам про нього, його добре серце і великі
мрії. Дякую моїм синам Павлу і Денису
за реалізацію цього задуму і родині Ярини Остапчук за дерева і за добрі серця.
Днями минуло 40 днів після смерті
Дмитра Мудрого. Під час екологічної акції рідні і друзі згадували хлопця, говорили про проблеми, які його хвилювали,
велику любов до природи. Брат Павло
Мудрий розповів, що їх дуже непокоїли
масштабні вирубування лісів в Україні,
зокрема у Карпатах.
- Ми розуміли, що потрібно щось робити, - розповідає Павло. – Багато говорили про це, думали, що можна вдіяти,
аби це зупинити. Тому вирішили садити

дерева. Це те, що може зробити кожен. У
минулому році ми посадили 31 дерево.
Хотіли і далі продовжувати цю справу.
Тому сьогоднішня акція дуже важлива
для усіх нас.
Нагадаємо, лихо трапилося 11 березня. Через вибух газу постраждали
53-річний Олег Мудрий та його 24-річний син Дмитро, які перебували у будинку і винесли з вогню молодших дітей. Хоч рятувальники загасили пожежу
за 10 хвилин, вогонь встиг наробити

великої біди і завдати постраждалим
значних опіків. Мама Дмитра, тернопільська журналістка Олена Мудра відчайдушно боролася за життя сина, вела
перемовини із закордонними клініками,

Волонтери зі Збаражчини передали

А

шукала можливість допомогти сину,
молилася і до останнього подиху вірила
в його одужання. Однак, на жаль, організм не витримав. Діма шість днів боровся за життя. Хлопець залишив після
себе дуже багато щоденників, незакінчених планів і нереалізованих ідей. Олена робить все, аби зберегти пам’ять про
сина і здійснити задуми та мрії, які він
не встиг втілити.

на Схід три тисячі пасок

би на Великдень
бійці, які
захищають Україну
на передовій, відчули
святкову атмосферу і
смакували домашньою
їжею, представники
«Максимівської
ініціативи» разом
з колективом
«Тернопільського
професійного
коледжу з посиленою
військовою та фізичною
підготовкою» за
підтримки Збаразької
міської ради відправили
на Схід пасочки,
шинки, ковбаси та інші
пасхальні страви.

нашим бійцям за те, що відстоюють українські кордони.
І хочемо, щоб вони відчували
підтримку і турботу. Щоб за
сотні кілометрів від рідного
- Ми вже 8 років активно дому відчували домашній задопомагаємо нашим військо- тишок.
вим, - каже голова ГО «МаксиЦьогоріч волонтерам із
мівська ініціатива» Михайло Збаражчини вдалося зібрати
Хомишак. – Готуємо варени- для військових майже три тики, вітамінні чаї, квашену ка- сячі пасок.
- Напередодні Великодпусту, консервацію. Ми вдячні

ня разом з духовенством ми
звернулися до жителів нашої
громади і закликали усіх підготувати святкові смаколики
на Схід, - розповідає заступниця голови правління ГО
«Максимівська
ініціатива»
Надія Тлумацька. – Паски пекли небайдужі жителі громади вдома. Також ми зібрали
продукти і передали у пекарню села Стриївка. Її власник

Олександр Ковальчук нас підтримав. Долучилася Збаразька міська рада. Підприємець
Роман Мацик з Вишнівця передав м’ясні вироби. Пасочки,
ковбаски та інші смаколики
освятили отці Роман Сливка,
Олексій Боднарчук. Дякуємо
кожному, хто пожертвував час,
працю, продукти чи кошти.
Особлива подяка діточкам, які
взяли участь у випіканні пасо-

чок, виготовленні великодніх
листівок!
Святкові смаколики вже
повезли волонтери на Схід.
Також їх відправили поштою
у військовий госпіталь та бійцям у Маріуполь. Активісти
Збаразької громади переконані, готуватися до Великодня
потрібно, роблячи добрі справи. І щиро бажають нашим
військовим міцного здоров’я,
спокійного Великодня і Божої опіки.
Юля
ТОМЧИШИН.

Цілющі
краплини
народної медицини

Їсти чи не їсти.

Чим допоможе молода
кропива і як її готувати
Це прекрасне доповнення до салатів, супів,
соусів і навіть смузі. Молода кропива - джерело
вітамінів і мікроелементів, необхідних навесні,
коли їх так не вистачає. Збирати її можна з кінця
березня до початку травня.

М

олода кропива природний концентрат
вітамінів, таких як: А, В,
С, Е, К, а також мікроелементів.
У ній є: залізо, магній, мідь,
кальцій, кремній, селен,
фітонциди й органічні
кислоти. Вона зміцнює
імунітет, сприяє обміну речовин, виведенню шлаків і
токсинів. Завдяки вмісту вітаміну К кропива допомагає
гарному згортанню крові, має протизапальну дію і
помічна при внутрішніх кровотечах. Хлорофіл, що
міститься у великій кількості в листі, запускає обмінні
процеси в організмі і допомагає йому протистояти
онкологічним захворюванням. Кропива нормалізує
рівень цукру в крові. І, як відомо, кропиву активно
використовують в косметології і фармацевтиці.

Водночас, через потужні кровоспинні властивості, молода кропива протипоказана людям, що страждають на варикозне розширення вен, тромбофлебіт і атеросклероз, а також людям з густою
кров’ю, оскільки може спровокувати утворення тромбів. Молоду
кропиву не рекомендують людям з підвищеним артеріальним тиском, а також вагітним, бо є ризик викидня.

Коли збирати і як обробляти
Навесні кропива з’являється однією з перших рослин. Найпоширеніший вид - кропива дводомна. Молодою вона вважається до
початку цвітіння, тобто до середини травня. Збирати кропиву краще за містом, далеко від доріг. Хоча молода кропива не жалить, а
якщо й жалить, то зовсім трохи, збирати її краще в рукавичках. При
приготуванні кропиву необхідно ошпарити.
Молоду кропиву краще не піддавати або якомога менше піддавати тепловій обробці, щоб вона зберегла якнайбільше корисних
властивостей і вітамінів. Відварювати кропиву можна максимум
три хвилини. Тому в супи кропиву додають в самому кінці приготування.
Щоб зберегти в кропиві якомога більше вітаміну А, краще її
кришити керамічним ножем або рвати руками.
Якщо немає протипоказань, то молоду кропиву можна вживати в будь-яких кількостях. З нею готують зелений борщ, салати,
соуси, пироги, яєчню, окрошку, крем-суп, смузі та ін.

Що приготувати: салат
Всі свої корисні властивості молода кропива найкраще збереже
в салаті. Для супервітамінного весняного салату необхідні: молода
кропива, зелена цибуля, кріп, петрушка, олія, лимонний сік, сіль і
перець. Листя кропиви обдати окропом, дрібно порвати руками або
порізати керамічним ножем, покришити кріп, петрушку, цибулю,
заправити олією і лимонним соком, перець і сіль додати за смаком.

Чай з кропиви для очищення крові
Найпростіший спосіб приготування чаю з кропивою – це додати кілька шматочків листя рослини до звичайного трав'яного збору. А от для чаю лише з кропиви підійде інший рецепт.
Потрібно: кропива сушена - 1 ст. ложка, вода - 200 мл. Залийте кропиву окропом у зручному посуді. Даєте настоятися 1 годину.
Можна пити отриманий напій чистим або розбавляти водою за
смаком. Випивати не більше 2–3 склянок на день. Найбільш оптимально – 1 склянка для підтримки гарного самопочуття і тонусу.
Ефект - очищення крові, зміцнення організму, виведення
токсинів, бадьорість і свіжість, поліпшення стану шкіри, зниження
ваги, поліпшення обміну речовин, імунітет до застудних і запальних захворювань.
Якщо концентрація кропиви в чаї буде зовсім мала, його можна
пити роками. А ось концентровані чаї та відвари з кропиви п'ють
не більше 3 місяців, потім роблять тривалу перерву.

Наш День
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ТОП-10 фактів, чим корисний грейпфрут

С

оковитий, м’ясистий, з
приємним ароматом
і доволі пікантним
гіркуватим смаком, цей
незвичайний фрукт - один із
найзагадковіших з родини
цитрусових. Грейпфрут,
або «виноградний фрукт» таке ім’я дали йому ямайські
торговці. На величезних
деревах ростуть плоди у вигляді
грон, що нагадують виноградні.
Вважається, що цей фрукт є гібридом
апельсина й помело, а його творцем
називають ботаніка Гріффітса Хьюджеса
з острова Барбадос. Сам Гріффітс прозвав
плід «райським».

Незважаючи на те, що світ вперше про грейпфрут
дізнався ще в XVII столітті, вчені досі відкривають у
ньому нові властивості. Сьогодні існує близько 20
видів цих плодів, які різняться за смаком і кольором
м’якоті: від білої до яскраво-рожевої. Тож, які корисні
властивості грейпфрута?

антиоксиданті, який підвищує чутливість
організму до інсуліну. У результаті
фрукт допомагає підтримувати вагу
й цукор у нормі.

❽ Профілактика
гепатиту С

У наукових лабораторіях світу
провели низку випробувань, і виявилося, що нарингенин на 80% знижує поширення вірусу гепатиту С. Поки
що ці дослідження знаходяться на вивченні,
але позитивний результат вже підтверджено.

❾ Поліпшення стану крові

Разом із печінкою та гранатовим соком сучасні
лікарі рекомендують при недокрів’ї вживати грейпфрут. Корисність полягає в наявності тих самих антиоксидантів і каротиноїдів.

❿ Ефект при схудненні

Грейпфрутові дієти - це не міф. «Райські плоди»
дійсно відіграють чималу роль у гонитві за бажаною
фігурою. Вони не тільки поліпшують травлення і виводять «шкідливий» холестерин, а й допомагають контролювати апетит. Хто б міг подумати, але всього 1–2
часточки здатні розбудити смакові рецептори й знизити бажання з’їсти величезну тарілку «некорисного»
❶ Джерело вітамінів
смачненького. Щоправда, без дотримання загальної діГрейпфрут містить майже половину добової нор- єти й здорового раціону всі старання будуть марними.
ми вітаміну С, завдяки чому широко використовується як натуральний продукт, що підтримує імунітет.
Шкода й протипоказання
Крім того, вітаміни в грейпфруті представлені рідкіс«райського плода»
ним Р і незамінним А.
Грейпфрут треба вживати дозовано й обережно.
❷ Природний антидепресант
За його апетитною екзотичною зовнішністю криєтьЕфірні олії, якими багатий фрукт, допомагають ся доволі підступна властивість. Група дослідників
боротися зі стресом. Щоб підвищити працездатність із Канадського Інституту охорони здоров’я Лоусона
і настрій, достатньо почистити руками один свіжий довели, що всього один «райський плід» здатний виплід. Аромат подарує бадьорість і легкість.
кликати серйозну інтоксикацію організму. Аж до ле❸ Засіб від «поганого» холестерину
тального результату. Лякатися не варто й назавжди
Ці лікувальні властивості грейпфрута були де- відмовлятися від фрукта теж, якщо ви не вживаєте
тально вивчені в Єврейському університеті в Єруса- ліки певної групи.
лимі. Науково доведено, що пектин виводить з оргаГрейпфрут не можна вживати разом із ліками для
нізму холестерин. З цією метою лікарі рекомендують зниження холестерину: всі препарати групи «статиїсти плоди з насиченою рожевою м’якоттю, у яких ни». Загадка криється в тому, що особливі речовини
пектину набагато більше, ніж у світлих плодах.
грейпфрута блокують властивість печінки синтезувати білок. Таким чином, орган не справляється зі своїми
❹ Допомога травленню
Користь грейпфрута для травлення криється у обов’язками, а одна таблетка, запита грейпфрутовим
великій кількості рослинних волокон, які стимулю- соком, прирівнюється до п’яти-десяти, запитих водою.
Ще одна група таких медикаментів - блокатори кальють роботу кишечника. Його рекомендують у профіцевих
каналів і ліки при порушеннях ритму серця. Грейлактичних цілях при хронічних запорах.
пфрут різко підвищує концентрацію засобів і підсилює
❺ Чудовий антиоксидант
ефект у кілька разів.
Антиоксиданти допомагають зберігати молоТакож відмовитися від фрукта варто всім, у кого є
дість і здоров’я організму. До таких диво-продуктів алергія на цитрусові. Крім того, у разі неправильного
належать і грейпфрути. Антиоксиданти у плодах вживання грейпфрут може завдати шкоди шлунку й зубефективні в боротьбі з багатьма хворобами.
ній емалі. Велика кількість фруктових кислот протипока❻ Підтримка серця й судин
зана людям із хворобами шлунково-кишкового тракту.
Грейпфрути містять багато калію, а це - головний
помічник у підтримці здоров’я серця та судин. Його
Як часто можна їсти грейпфрут?
рекомендують для профілактики атеросклерозу та
Щоб мінімізувати шкоду й отримувати від фруксерцевої недостатності.
тів тільки користь, лікарі-дієтологи рекомендують
❼ Протидіабетичний фрукт
включати до раціону свіжовичавлені соки, а також
Сучасним дослідникам вдалося на практиці до- плоди не частіше 1–2 рази на тиждень. Оптимальний
вести унікальну властивість грейпфрутів знижувати час, коли краще їсти грейпфрут, - середина дня. А ось
рівень інсуліну в крові. Вся справа в нарингенині - натще - протипоказані всі цитрусові.

Які продукти допоможуть зміцнити зір

А

би добре бачити,
важливо правильно
харчуватися. Щоб
забезпечити нормальне
функціонування органів
зору, потрібно додати в
раціон продукти із високим
вмістом вітамінів: А, С та Е.
Вітамін А необхідний для
здорової сітківки. Його нестача
провокує стан "курячої сліпоти"
– погіршення зору в темний час
доби. Вітаміном А багаті: морква,
жовтий болгарський перець та
абрикоси, а також яєчні жовтки.
Для здоров'я очей важливий
загальний стан організму і, зокрема, нормальна робота серцево-судинної системи. Вітамін С не
тільки підтримує загальний імунітет, а й зміцнює судини. Він у

Підтримувати здоров'я очей можна за допомогою вітамінів і
мікроелементів, які містяться в певних харчових продуктах

високій концентрації міститься в
цитрусових і чорниці. Запаси цієї
ягоди у свіжомороженому вигляді можна приготувати на зиму та
їсти її перетертою з цукром.
Молодість організму зберігає
вітамін Е. Він сприяє регенерації
тканин, омолодженню клітин, зокрема, запобігає дистрофії сітківки та райдужної оболонки очей.
Для забезпечення організму цією
корисною речовиною необхідно
додати в раціон злакові. Особливо корисні жито та пророщена
пшениця. Також потрібно регулярно вживати горіхи.
Необхідно запобігти нестачі
кальцію та цинку, оскільки вони

протистоять старінню кришталика. Раціон варто збагачувати
молочними та кисломолочними
продуктами, рибою, печінкою, печеним і сирим гарбузом. Особливо
корисними для очей є різні зелені
продукти: петрушка, кріп, цибуля,
шпинат, листя салату, горох.
Цілюще на зір впливає зелений чай. У ньому містяться антиоксиданти, вітаміни С, Е та унікальні елементи – катехіни. Вони
дають змогу запобігти розвитку
глаукоми. А обліпиховий чай,
корисний для зміцнення імунітету, позитивно впливає і на очі,
оскільки у високій концентрації
містить вітамін С.

10 №16 (403) / 28 квітня - 4 травня 2021 р.

Наш День

nday.te.ua

Для всієї родини
Сокровенне

nday.te.ua

Наш День

№16 (403) / 28 квітня - 4 травня 2021 р. 11

Сльоза ненародженого

ангела

Сімейне

гніздечко

- А ти дала би їй шістдесят?
- Звісно, ні.
- В добрі купається, тому й
виглядає гарно. Глянь, яка постава.
- Певно, зі спа салонів не вилазить.
- А костюм який стильний!
Від дизайнера.
- Її одна картина коштує, як
моїх не знаю скільки зарплат...

У танці - чарівність і усмішка,
У кожнім русі - щастя відчуття.
«Зернятко» красу
покликане творити,
Для цих дітей танець і радість,
І життя...
Коли вони танцюють серце завмирає,
І розквітає барвами весна.
Прекрасна музика
і юний танець...
Це просто казка, дивина...

Журналістки пліткували про
Елеонору. Модну художницю.
Елегантну та загадкову жінку.
А ще їй личила сивина. Є жінки,
які її ніколи не зафарбовують.
Сивина додавала Елеонорі не
років - шарму.
Елеонора не любила давати
інтерв’ю. Не тусувалася з місцевим бомондом. Багато працювала. Мандрувала. Жила сама.
...У цьому місті з’явилася

На фото Івана ПШОНЯКА: танцювальний гурт
«Зернятко», село Підгайчики (Теребовлянщина).

Життєва історія

В

асиль залишився
молодим вдівцем
після раптової
смерті дружини Олени.
Все почалося з того, що
вона перед пологами їла
смажені гриби. Певно,
отрута, потрапивши в
організм, зробила свою
справу: нудота, висока
температура. Олену так
і не вдалося врятувати,
а дівчинка народилася
блідою та кволою.
Після пережитого стресу
Василь почувався кепсько. Боліло серце і душа за втраченою
близькою людиною, у якої було
так багато мрій, планів і сподівань. Та не судилося їм здійснитися. Не вірилося, що Олени вже
немає поруч.
Завжди усміхнена, щира і
привітна вона проводжала його
на роботу і чекала повернення. А
тепер - пустка…
Йому не хотілося жити. Та
мала Софійка тримала на цьому світі. Оленина мати – бабуся
Галя - піклувалася про внучку.
Василь допомагав, як міг. Працював учителем історії у середній школі. Після уроків поспішав додому, бо на нього чекала

донечка. Вона простягала маленькі рученятка і тішилася,
коли татко брав її на руки. Коли
Софійці виповнилося три рочки, вона вже гарно розмовляла.
Якось несподівано запитала: «А
де моя мама?». Василь розхвилювався - це питання застало
його зненацька.
«Твоя мама – на небі. Дивиться звідти, чи ти чемна і молиться
за тебе», - пояснив дитині, хоча
Софійка не дуже зрозуміла його.
Бабуся дивилася на внучку зі
сльозами на очах і не змогла вимовити жодного слова, бо рана
від втрати доньки так і не загоїлася.
Однак саме вона радила Василеві одружитися, адже йому
потрібна жінка, а дитині - мати.
Та Василь вагався: чи стане хоча
б хтось доброю матір’ю для Софійки?
А донечка росла, розквітала,
гарнішала. Дізналася від «добрих» людей, що мама померла
під час її народження.
Якось до школи, де викладав
Василь, прийшла нова молода
вчителька – Зоя. Маленька, худенька, з веснянками на обличчі… Красунею її не назвеш. Проте, була досить чуйною до дітей,
ввічливою до старших і колег.

«Назви її мамою, дочко…»

Взяла її бабуся Галя на квартиру.
Так познайомилася Зоя зі своєю
майбутньою ученицею Софійкою.
Коли дівчинці виповнилося
сім років і вона пішла в перший
клас, її першою вчителькою стала Зоя Іванівна. Вона допомагала Софійці у навчанні, а бабусі
– по господарству. Спочатку Василь був до Зої байдужий, вважав її просто колегою. Та, коли
побачив її ставлення до малої,
ніби відчув, що вона – саме та, на
яку він чекав усі ці роки.
Вони таємно розписалися
і стали сім’єю. Зоя була щаслива, що тепер мала родину, адже
сама росла сиротою. Вона поважала бабусю Галю і та доброзичливо ставилася до неї. Василь
теж розумів її з півслова.
Та сусідські хлопчиська насміхалися над Софійкою. «Як ти
терпиш ту свою мачуху? Вона ж
вкрала у тебе батька! Вона чужа
тобі». Від цих необдуманих, нікчемних, зайвих слів Софійці ставало прикро.
«Мачуха»… Що означало це
слово - не знала, бо зверталася
до своєї вчительки – Зоя Іванівна. Тим часом мачуха віддавала
всю свою любов Софійці і завжди говорила: «Наша донечка розумна, красива, добре вчиться».
Вважала її своєю донькою, тож,
коли почула діагноз лікарів, що
у неї не буде власних дітей, не
засмутилася, бо вірила - Софійка
стане їй рідною.
Скільки ночей Зоя не доспала, сидячи біля ліжка хворої донечки, гріла їй чай, напувала молоком з медом, піклувалася про
дитину, як про рідну.
Василь часто просив донечку
називати Зою Іванівну мамою.

Але Софійка не поспішала так
ласкаво називати цю добру жінку. Ще й люди насміхалися: «Яка
вона тобі мама?».
Якось Софійка отримала
«трійку» від Зої Іванівни за те,
що не вивчила вірш. Вдома вона
влаштувала великий скандал.
Не могли втихомирити її ні бабуся, ні батько. А коли звернулася
до неї Зоя: «Доню, ти така ж, як і
всі учні», Софійка злісно кинула:
«Ти прийшла до нас мене вчити?
А ще називаєш мене «донею»!
Я не твоя донька, а ти мені не
мама, а мачуха!».
Зоя не образилася. «Підлітковий період», - пояснила Василеві. І хоч як чоловік не намагався помирити своїх «дівчат»,
Софійка ще довго ображалася
на Зою. Також вона не любила
батькових повчань, а хвору і немічну бабусю зовсім перестала
слухати.
Старенької не стало, коли
Софійка вже вчилася у восьмому
класі. Вона мріяла бути вчителькою початкових класів, тож Зоя
Іванівна допомогла їй вступити в педучилище. Але Софія не
цінувала цього, бо була надто
егоїстичною. Дівчина байдуже
ставилася до мачухи, ніколи навіть не дякувала їй за все добро.
«Вчителька» - саме так вона називала Зою Іванівну.
Василь поважав свою дружину, яка стала вірною подругою
в його житті, і радив не зважати на вибрики доньки. «Колись
вона, Зою, зрозуміє, що ти була
для неї, як рідна мати. Обов’язково зрозуміє», - казав він. «Надіюся, що зрозуміє, Василю. Так
хочеться почути від неї щось
миле серцю», - відповідала Зоя.
Йшов час. Софія навчалася,

вже й з хлопцем почала зустрічатися – своїм однокурсником
Сергієм.
Якось Василь раптово захворів на грип, хвороба дала
ускладнення. Пневмонія розвивалася з шаленою швидкістю.
Коли Софійка провідувала батька у лікарні, то заледве впізнала
його. Схуд, почорнів, згорав від
температури.
«Дочко, - звернувся той до
Софії, - Я не знаю скільки ще мені
залишилося жити. Будь мудрою,
назви Зою мамою, бо вона своє
серце і душу віддала тобі одній.
Будь милосердною до неї, прошу
тебе. Пообіцяй мені, доню».
Софії стало шкода батька.
«Не вмирай, тату, як я без тебе?,
- заплакала вона. – Я виконаю
твоє прохання. Обіцяю».
Через дві доби Василь не
прокинувся. Побивалася Зоя за
чоловіком, а Софія - за батьком.
Без нього обоє осиротіли.

Одного дня Софія приїхала додому з нареченим. Стали
перед Зоєю і Софія промовила:
«Пробач мені, мамо, за все. Ми
просимо твого благословення».
Зоя здригнулася. Невже вона
нарешті назвала її мамою? Таке
жадане слово! «Доню, я дуже щаслива!»,– обняла Софію і поцілувала. Обоє розплакалися.
Відтоді Софія називає Зою
мамою. Виконує батьковий заповіт? Чи, може, зрозуміла, нарешті, що Зоя дійсно замінила їй
рідну матір.
Наречені вклонилися могилам
своїх родичів. Прийшли просити
благословення до батька, бабусі,
а також до рідної мами – Олени.
А поруч стояла Зоя, у якої переповнювалося любов’ю до доньки
і зятя материнське серце…
Оксана КИШКАНЮК.
с. Слобідка Чортківського (Заліщицького)
району.

На потребу душі

Молитва оптинських старців

Г

осподи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що
принесе мені цей день. Дай мені цілковито віддатися
на волю Твою святу. На всяк час дня цього в усьому настав мене і підтримай мене, Господи. Які б я не дістав
звістки, навчи мене приймати їх зі спокійною душею і твердим
переконанням, що на все Свята Воля Твоя. У всіх ділах моїх і словах керуй думками моїми і почуттями. У всіх непередбачених
випадках не дай мені забути, що все Ти посилаєш. Навчи мене
просто і мудро ставитись до всіх людей, нікого не ображаючи,
ані засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести втому і всі
події цього дня.
Керуй моєю волею і навчи мене молитись, вірити, надіятись, терпіти, прощати і любити.

тридцять років тому. Стала примітною. Завдяки своїй творчості. А ще була модницею. Носила
одяг лише пастельних кольорів. Любила шалики і прикраси.
Вишукані парфуми. У її погляді
завжди був невловимий тихий
смуток. А в душі... Туди дорога
закрита...
- Що ви можете розказати про
себе? - поставила Елеонорі наївне запитання молода журналістка під час відкриття першої
виставки.
Елеонора почувалася незручно перед журналісткою, яка
була майже її ровесницею. Вона,
здавалося, знала відповіді на всі
запитання. А на це - ні.
Інстинктивно торкнулася лівої руки. Обтягнула рукав светра. Чоловік добряче потовк
руку. І права в синцях. Але про
це ніхто не знав.
Всеволод був сином чиновників. Батьки дозволяли єдиному
улюбленцеві все. Одного разу
Елеонора поскаржилася свекрам, що Всеволод її б’є. Зробили вигляд, що не повірили.
Вона ж не впізнавала у своєму
чоловікові колишнього уважного, веселого хлопця. А, може,
це була лише маска. Може, він
завжди таким був. Аж тепер задумалась: чому Всеволод обрав
її, дівчину не зі свого кола? Що
вона про нього знала? Адже зустрічалися не повний рік.
Більше не мала кому скаржитися. Вона - пізня дитина.
Батько помер, щойно вийшла
заміж. З матір’ю особистим не
ділилася. В неї серце й без того
поболювало. Мати думала, що
донька щаслива. А вона ховала
синці під довгими рукавами,
біль - під усмішкою.
Якби Елеонора розповіла про
перитетії свого сімейного життя, їй би не повірили. Подумали
б: вигадує, аби увагу привернути, чи обмовити чоловіка. Всеволодова родина ідеальна. Так
вважали...
...- Ваші картини... вони, наче,
живі. Сумують, усміхаються,
мріють... Як вам вдається писати так настроєво? - запитували.
- Як казала одна поетеса - усе
це з болю, - відповіла й одразу
осіклася.
- Чому з болю?
Елеонора мусила викрутитися:
- Бо художник бачить світ
по-своєму, по-особливому. Його
зачіпає те, на що багато людей
просто не звертають увагу.
Знала, що говорить зовсім не
те, лукавить. А про біль - правда.
Але це її правда. Не для загалу.
А ще в її картинах багато дитинності. «Дитина у руках Всесвіту», «Сльоза ненародженого
ангела», «Доторк до матері»...
Вона зображала дитину, якої не
народила.
...Всеволод тоді повернувся

від своєї «кішечки». Він зневажав вагітну дружину. Був нетверезий. Розбудив Елеонору.
Причепився серед ночі за якусь
дрібницю. І вдарив. Сильно. Не
пам’ятає, як опинилася в лікарні. Дитину втратила.
Зі шпиталю свекри відвезли
невістку на дачу. Сиділа мало не
під замком, поки оговтувалася.
За нею наглядала непривітна й
мовчазна жінка, що жила поруч
у селі.
Всеволод приїхав лише раз. З
порога мовив:
- Не думай, що буду вибачатися. Ти ж сама на мене накинулася, а потім зі сходів упала. Хіба
не так було?
Вона не вміла ненавидіти.
Але знала: не зможе пробачити.
Вирішила піти від чоловіка. Назавжди зникнути з його життя.
Він немов читав її думки.
- Хочеш розлучитися? Не вийде. Мої батьки не дозволять. У
нас ідеальна та порядна сім’я.
Затямила?
...Із дачі повернулася наче в
інший світ. Той, колишній, помер разом із її ненародженою
дитиною. Дівчинкою.
- Тебе боліло? - запитувала в
душі свого ненародженого ангела. І сама відповідала: - Дуже...
Свої емоції переносила на
картини.
Елеонора гадала, що свекри
влаштовували виставки її робіт, аби похвалитися талантом
невістки. І, можливо, згладити
провину. Зрештою, домовитися,
аби Елеонора взяла участь у виставці, їм було неважко.
- Розкажіть про себе...
Скільки разів чула цю фразу.
І завжди уникала відповіді... Й
інстинктивно торкалася лівої
руки. Як тоді... Дотепер не може
позбутися тієї звички...
...Про Елеонору заговорили. Її
роботи були цікаві, оригінальні.
А ще хотіли вгодити свекрам.
Особливо Всеволодовому батькові, від якого в місті багато залежало.
...Всеволода не стало раптово.
Серце. Такою була офіційна версія. Але це не так. Бавився наркотиками. Не розрахував дозу.
Батьки все зам’яли. Елеонорі
наказали мовчати.
На похороні їй співчували
знайомі та незнайомі люди. А
вона не могла плакати.
- У неї стрес. Бідна дитина,
- заламувала на публіку руки
свекруха.
Через пів року Елеонора поховала матір. Місто, в якому
народилася й виросла, тепер
видавалось незатишним. Воно
наче відштовхувало її від себе.
Може, тому, що зараз її нічого,
крім батьківських могил, тут не
тримало.
Згодом сказала свекрам, що
хоче перебратися в інше місто.
Здається, вони полегшено зітхнули.
- Я там знаю декого, допоможуть з роботою, - буркнув

свекор. - Це буде твоя плата за
мовчання. Поклянися, що ніколи нікому нічого не розповідатимеш. Бо на краю світу дістану.
Вона розповідатиме про все
на своїх картинах. Таким чином
з’явиться «дитяча» тематика.
Роботи здобудуть прихильність
глядачів та критиків.
...Елеонора продала мамину
квартиру. Купила житло в місті,
де жила її інститутська подруга.
Колись Таня запрошувала Елеонору в гості. Їй сподобалось це
місто. А з Танею залишилися
гарні стосунки.
...Тридцять років минули, як
мить. Елеонора багато працювала і чимало досягла. Її роботи
є в приватних колекціях, експозиціях музеїв. Її запрошують на
виставки. Вона багато мандрує,
привозить цікаві задуми для
нових робіт. І продовжує творити «дитячу» серію картин.
...Відома, заможна, але самотня кажуть про неї. Елеонора
ж допомагала хворій на онкологію сусідці. Жінки не стало,
коли її донька закінчувала школу. Елеонора Ганну вивчила. Заміж видала. Вони - більше, ніж
сусіди. Подумки Елеонора називає Ганну донькою. А Ганна
ставиться до неї, як до матері.
Маленький Максимко взагалі
кличе Елеонору - бабуся Еля.
А ще кажуть: Елеонора жорстка. Вона ж за цією напускною
непідступністю та суворістю ховає те, що не може переболіти.
І дуже любить дітей. Частину
виручених за картини грошей
жертвує у благодійний фонд,
який допомагає сиротам. Але
просить про це не розповідати. Це не для преси. Бо живе за
правилом: нині добро зробила
- завтра про це забула...
В Елеонори були залицяльники. Та вона боялася нових
стосунків. Пліткували ж, що
ціни собі не складе...
...Вона знала, що мусить поспілкуватися з журналістами.
По-перше, це її ювілейна персональна виставка. По-друге, так
заведено.
- На багатьох ваших виставках є картина «Сльоза ненародженого ангела». Вона для
вас щось значить? Чи це... ваш
талісман? - запитав один із журналістів.
Елеонора на мить розгубилася. Підійшла до картини, і раптом дзвінко пролунало:
- Бабуся Еля!
До неї біг Максимко з букетом квітів.
- Це ваш онук? - здивовано запитав журналіст.
Елеонора інтригуюче, як це
вона вміла, усміхнулася. Взяла
на руки Максимка. А він водив
ручкою по картині, немов хотів
витерти ангеликові сльозу...

Ольга
ЧОРНА

СТРУНИ СЕРЦЯ
Суд над Христом

– Чого ви хочете? – спитав Пилат людей,
Що привели Ісуса на розправу.
– Суди його! Ось, ворохобник цей
Ще небезпечніший за бунтаря Вараву.
Усюди він підбурює твій люд,
Себе царем юдейським називає
І каже, що як прийде Божий суд,
Він, Божий син, усіх судити має.
– Це правда? – у Христа Пилат спитав. –
Ти – Божий син і цар Юдеї?
Ісус промовив: – Це, ось, ти сказав.
Слова обмови бачу однієї.
– Нема на ньому жодної вини! –
Прорік Пилат, звертаючись до люду,
Та люд ревів: – Ісуса розіпни!
Нехай таке веління буде суду.
І перший раз у своєму житті
Пилат вчинив негідну справу:
Звелів Христа розп’яти на хресті
І відпустив розбійника Вараву.

Великдень

Лунає всюди передзвін
І погляд в синім небі тоне,
Куди не глянь, зо всіх сторін
Хвалу Христу співають дзвони.
Їм вторить в світлім небі грім,
Ось хмарка звідкись набігає,
І вже в відлунні гомінкім
То сіє дощ, то сонце сяє.
А там, де гуркіт грому щез
Й світліє спалах блискавиці,
– Христос воскрес! Христос воскрес! –
Десь між дерев співають птиці.
Великдень радість всім несе,
Бо день такий раз в рік буває,
Коли в захопленні усе
Христа воскреслого вітає.
І лине пісня до небес,
Де в синій далі погляд тоне.
– Христос воскрес! Христос воскрес! –
Звіщають світу зранку дзвони.

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ.
м. Хоростків.

Дай Боже...

Дай Боже сил, зробити щось для тебе,
та встигнути завершити діла.
Допоки ще закрите мені небо,
щоб недарма на світі я жила.
І місію свою змогти завершить,
було б із чим з’явитися на суд.
Нехай собі ворони в світі брешуть,
старатимусь усе зробити тут.
Усі я перешкоди подолаю,
та стерплю все, підкинуте життям.
Не злобу, а добро у серці маю,
і душу чисту я Тобі віддам.

Олександра КАРА.
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Фінал Кубка України:
13 травня, Тернопіль

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ФУТБОЛ

25

квітня відбулися повторні чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів та Ліги Тернопільщини сезону-2020/21.

Ліга чемпіонів Тернопільщини:
1. ФК «Зарубинці» – ФК «Плотича» – 0:2 (0:0)
Перший матч: ФК «Плотича» – ФК «Зарубинці» – 4:0
2. ФК «Переволока» (Бучацький р-н) – «Колос-Бровар» (Сидорів) – 0:2 (0:2)
Перший матч: «Колос-Бровар» – ФК «Переволока» – 2:1
3. ФК «Вигнанка» (Чортківський р-н) – «Стандарт» (Вишгородок) – 0:2 (0:1)
Перший матч: «Стандарт» – ФК «Вигнанка» – 0:3
4. ФК «Куропатники» (Бережанський р-н) – «Збруч» (Дорофіївка, Підволочиський р-н) – 3:2 (1:2)
Перший матч: «Збруч» – ФК «Куропатники» – 5:0

4:0

Ліга Тернопільщини сезону-2020/21:
1. «Галичина» (Чернихівці) – ФК «Вишнівець» – 1:3 (0:2)
Перший матч: ФК «Вишнівець» – «Галичина» – 4:2
2. «Обрій» (Ланівці) – «Олімпія» (Клювинці) – 0:3 (0:2)
Перший матч: «Олімпія» (Клювинці) – «Обрій» (Ланівці) –

У

півфіналах Кубка України
«Динамо» обіграло
«Агробізнес» з рахунком 3:0,
а «Зоря» виявилася сильнішою за
«Олександрію» в серії пенальті.

З стартовим свистком господарі заволоділи ініціативою,
але гольових моментів так і не створили. На 32-й хвилині тернополяни отримали право на одинадцятиметровий удар, який
впевнено реалізував капітан тернополян Олександр Пиж. 0:1 –
з таким рахунком завершився перший тайм.
У другому таймі після навісу Олександра Пижа, точним був
удар тернопільського нападника Тараса Судомира (0:2). А після
прострілу Михайла Габуди, м’яч переправ у ворота суперників
Владислав Шевчук (0:3). В наступні десять хвилин тернополяни отримали два вилучення (Олександр Пиж та Юрій Пилипко)
за розмови з арбітром. Проте удев’ятьох ФК «Тернопіль АТО»
провів контратаку, яку завершив Судомир (0:4).
Завдяки перемозі над основним конкурентом, наша команда вийшла в лідери групи «Захід». Наступний матч «Тернопіль
АТО» проведе 8 травня.
*****
Житомирі завершився чемпіонат України з футзалу
серед ветеранів. У віковій категорії 55 років і старші
взяла участь команда «Євроінтер’єр» з Тернополя.
Наші земляки за результатами жеребкування потрапили
до групи «В», в якій виступало п’ять команд. До чвертьфіналу
виходило по два кращі колективи з кожної групи та дві з трьох
команд, які на груповій стадії посядуть треті місця. На жаль,
тернополянам не вдалося здобути у змаганнях призове місце.
Серед чотирьох футбольних матчів виграшною для їхньої команди виявилася лише одна гра.

3. «Поділля» (В. Березовиця) – ФК «Цвітова» (Бучацький
р-н) – відмова від участі в матчі ФК «Цвітова»
Перший матч: ФК «Цвітова» (Бучацький р-н) – «Поділля» (В.
Березовиця) – 1:3
4. «Стрипа» (Купчинці) – ФК «Івачів» (Білецька громада) –
3:6 (1:2)
Перший матч: ФК «Івачів» (Тернопільський р-н) – «Стрипа»
(Купчинці) – 4:1
Отож, у Лізі чемпіонів до півфіналу пробилися: ФК «Плотича» (Білецька громада), «Колос-Бровар» (Сидорів), ФК «Вигнанка» (Чортківський р-н) та «Збруч» (Дорофіївка, Підволочиська
громада).
У Лізі Тернопільщини: ФК «Вишнівець», «Олімпія» (Клювинці), «Поділля» (В. Березовиця), ФК «Івачів» (Білецька громаРезультати матчів за участю
да).
тернопільської команди:
*****
квітня в м. Ківерці Волинської області на стадіоні «Євроінтер’єр» – «Динамо» (Приморськ, Запорізька область) –
«Колос» в рамках другого туру чемпіонату Укра- 5:2 (Віктор Данилишин-3, Іван Чіп, Андрій Капуста)
їни серед учасників АТО, ФК «Волинь АТО» при- «Смілаенерго» (Черкаси) – «Євроінтер’єр» – 2:1 (Віктор Даниймав гостей з Тернополя.
лишин)
Варто зазначити, що волиняни переможці групи «Захід» «Локомотив» (Лиман, Донецька область) – «Євроінтер’єр» – 3:0
сезону 2020 року, а також вони - бронзові призери чемпіонату «Енергія+» (Нова Каховка) – «Євроінтер’єр» – 3:0.
України.

У
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УПЛ: «Динамо» - чемпіон!

З

23 по 25 квітня пройшли
матчі 23-го туру
чемпіонату України з
футболу.
"Динамо" розгромило "Інгулець" і
за три тури до фінішу оформило чемпіонський титул. Це перше чемпіонство для киян з 2016 року. Натомість,
за всю історію незалежних чемпіона*****

Український гімнаст Ігор
Радівілов відстояв звання
чемпіона Європи в опорному стрибку.
У Базелі (Швейцарія) у
фінальних змаганнях середня оцінка українця склала 14,716 бала.
Срібло дісталося ізраїльтянину Андрію Медведєву,
бронзу виграв британець
Джарні Реджині-Моран. Таким чином, Ігор Радівілов
захистив титул чемпіона
Європи в опорному стрибку.
У цій дисципліні він також
переміг на ЧЄ-2020.

тів «Динамо» рекордний 16 раз підкорило цю вершину.
Водночас, "Шахтар" програв
"Олександрії", і тепер лише на 4 очки
випереджає "Зорю", у якої є матч в
запасі.
Результати матчів:
"Маріуполь" - "Рух" - 0:3
"Львів" - "Десна" - 1:0

"Колос" - "Ворскла" - 3:0
"Дніпро-1" - "Минай" - 3:0
"Зоря" - "Олімпік" - 2:1
"Динамо" - "Інгулець" - 5:0
"Олександрія" - "Шахтар" - 2:0.

Спортарена

У Базелі медаль Радівілова стала для збірної України другою. Першу нагороду
нашій команді 23 квітня
приніс 17-річний Ілля Ковтун, який сенсаційно здобув бронзу в багатоборстві.
Чемпіонат Європи у Базелі
пропускають лідери збірної
України Олег Верняєв та Петро Пахнюк.
*****
Український боксер Василь Ломаченко проведе
наступний бій 26 червня
в Лас-Вегасі проти японця
Масайоші Накатані. Востаннє 33-річний український
боксер бився у жовтні 2020
та поступився американцю
Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій
вазі (до 61,2 кг).
32-річний Масайоші На-

Спорт

катані у грудні минулого
року технічним нокаутом
переміг пуерториканця Фелікса Вердехо. В пасиві японця є одна поразка, якої йому
завдав Теофімо Лопес.
*****

Українська тенісистка
Ангеліна Калініна виграла
турнір серії ITF 25 в португальському Оейраш. У фіналі змагань українка обіграла
представницю Південної
Кореї Чан Су Джон.
Матч тривав 3 години і 5
хвилин.

*****
У Варшаві завершився
Чемпіонат Європи з греко-римської боротьби, на
якому українці завоювали
три бронзові медалі. У фіналі Віктор Петрик у вазі до 60
кг боровся з представником
Білорусі Глібом Макаренком. Суперником Максима
Євтушенко у ваговій категорії до 72 кг став українець
Роман Пацурківський, який
зараз виступає за Польщу.
А напередодні Жан Беленюк (87 кг) також виграв
бронзову медаль. У матчі він
переміг німця Дениса Максиміліана Кудлу - 1:1. Жан
став переможцем сутички,
оскільки останнім заробив
бал. У загальнокомандному
заліку українська збірна з
греко-римської боротьби
посіла четверте місце.

«Динамо» і «Зоря» зіграють 13 травня в
Тернополі. Ця гра стане останньою в українському клубному футбольному сезоні
2020/21.
Для киян це 18-й фінал Кубка України.
«Зоря» вдруге вийшла до фіналу.
Чемпіонат і Кубок завершаться раніше,
щоб збірна України мала більше часу на підготовку до Євро-2020.

СпортИВНА СЛАВА тернопІлля
*****

Т

ернополянка Анастасія Бачинська виграла бронзову медаль на
чемпіонаті Європи зі спортивної
гімнастики у вправах на колоді. У фіналі
змагань вона показала третій результат,
хоча з попередніх стартових листів взагалі не потрапляла до фіналу.
За результатами кваліфікації сюди
відбиралися вісім найкращих гімнасток, а
українка була десятою - це зробило її другою запасною для участі в фіналі.
Уже безпосередньо у день старту дві
спортсменки відмовилися від участі у фіналі на колоді - румунка Ларіса Іордаче
(лідерка у кваліфікації) та перша запасна.
Відповідно, Бачинська отримала право
стартувати.
У фіналі Анастасія показала результат
13.333 бали - на 0.2 більший, ніж у кваліфікації. Чимало суперниць українки у
фіналі помилялися, були навіть падіння
з колоди. І тільки п'ять гімнасток змогли
набрати 13 та більше балів. Третьою найкращою стала саме українка.
У битві за "золото" зійшлися француженка Мелані де Жезус дос Сантос та нідерландка Санне Веверз. За сумою балів
виграла Мелані, вона й стала чемпіонкою
Європи.
*****

М

айстер спорту України з плавання тернополянин Сергій Лисобей у складі збірної команди
України взяв участь у престижних європейських змаганнях "LEN Multinationals
Junior Swimming Meet 2021", які проходили у м. Бровари (Київська область).
У перший день змагань в чоловічій
комбінованій естафеті 4×100 м Сергій
Лисобей, (м. Тернопіль) разом із Володимиром Лісовцем (Київська обл), Андрієм
Коваленком (м. Київ) та Олександром
Лєтніковим (м. Запоріжжя) вибороли золоту нагороду.
До слова, місце у збірній команді України Сергій Лисобей виборов завдяки здобутій перемозі у плаванні на дистанції
100 м на спині під час Чемпіонату України
з плавання серед молоді.

Культура

nday.te.ua

Наш День
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Писанки на страусиних і перепелиних яйцях,
ляльки-мотанки та барвисті витинанки
У Тернопільському музеї вже 30 років
поспіль організовують справжнє
Великоднє свято

Б

ільше сотні
найрізноманітніших
писанок із орнаментами,
характерними для різних
регіонів України, а також
дряпанки, травлянки і
нитянки можна побачити у
Тернопільському обласному
художньому музеї. Цікаво, що
великодні орнаменти зображені
на курячих, гусячих, страусиних
і перепелиних яйцях. Також в
експозиції є ікони та картини
на Великодню тематику, 200
вітальних листівок України,
Польщі, Канади, США та інших
країн.
- Цьогорічна Великодня виставка
ювілейна, - розповідає директор музею Ігор Дуда. – Вже тридцять років
напередодні Великодня ми організовуємо це мистецьке дійство. До початку пандемії коронавірусу також проводили майстер-класи з писанкарства,
які збирали дуже багато тернополян і
гостей із різних куточків області. Цього року, як і минулого, ми не робили
святкового відкриття. В експозиції
виставки – традиційні регіональні
писанки майстрів з Тернополя Лесі та
Юрія Цікала, які вони подарували музею. Також є писанки інших майстрів
- Стефанії Семців з Теребовлі, Лесі Токарської з-під Києва, Наталі Савенко з
Копичинців. Крім традиційної воскової техніки представлені дряпанки,
мальованки, нитянки, писанки із бісеру. Цьогорічна виставка цікава тим, що
доповнена яскравими витинанками
з колекції «Барви Тернопілля» народної майстрині Галини Дудар та ляльками-мотанками народної майстрині
Алли Шушкевич. Майстрині є учасницями багатьох виставок як в Україні,
так і за її межами.
Кольорові, яскраві, з геометричними та рослинними орнаментами
витинанки Галини Дудар чудово доповнюють Великодню експозицію.
Майстриня зізнається, на їх створення
її надихнула мальовнича природа та
борщівська вишивка.
- Тут представлені 27 моїх витинанок, - розповідає Галина Дудар. - Надихнули на створення колекції «Барви
Тернопілля» вишиванки української
дослідниці Мирослави Шандро. Вони
мені нагадали нашу борщівську вишивку. Мене привабило поєднання
чорного кольору і яскравих барв. За-

звичай, на створення одної роботи витрачаю один день.
Це своєрідне малювання з допомогою паперу та ножиців. У виготовленні
витинанки дуже важливо гармонійно
підібрати кольори – це займає найбільше часу в створенні композиції.
Пані Галина розповідає, карантинні обмеження, які понад рік тривають
у всьому світі, надихнули майстриню
на творчість. Вона почала малювати,
створювала багато витинанок. Жінка
радить людям відволікатися від переживань і поганих думок творчістю. На
власному досвіді переконалася, це чудово працює.
Поряд з витинанками розквітли
барвисті ляльки-мотанки. Алла Шушкевич презентувала понад два десятки

оригінальних творінь, зокрема колекції «Гаївки», «Лялька-Писанка», «Зустріч весни». Майстриня займається
створенням ляльок вже понад 10 років. Зізнається, все почалося з того, що
у школі, де вона працює, запровадили
варіативний курс «Народна лялька».
Тоді, аби навчати дітей, вирішила сама
опанувати це мистецтво. Так і з’явилося захоплення, яке стало вагомою
частиною життя. Кожна виставка Алли
Шушкевич продумана до найменшої
деталі. Вона особливо ретельно підбирає тканину для одягу, візерунок
вишивки, нитки для традиційного намотування на голові.
- Особливо мені до душі лялечки-писанки, - розповідає Алла Шушкевич, - Вони такі яскраві, святкові й

тішать око. Чудовий дарунок до Великодня. Я переконана, у кожної людини
повинна бути справа, яка робить її щасливою, приносить радість. Лялькарство – це те, що надихає мене, приносить позитивні емоції, вчить бачити
прекрасне і змінювати світ довкола
себе.
Виставка триватиме до 14 травня,
тому всі охочі можуть завітати у музей
і на власні очі побачити неймовірні
мистецькі твори на Великодню тематику. Музей працює з
9:30 до 17:00 у всі дні,
окрім суботи.
Фото Ірини ДВОРНИЦЬКОЇ
Юля ТОМЧИШИН.
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Понеділок
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.35, 01.25,
02.50, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.30 М/ф «Як козак щастя шукав».
07.40 М/ф «Як козаки на весiллi гуляли».
08.05, 09.05 Д/с «Дикуни. Дикi забави
в зоопарку Сан-Дiєго».
09.30 Т/с «Дiвчата вiйни».
11.05 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
12.00 Т/с «Нашi матерi - нашi батьки».
14.50 Вiдтiнки України.
15.20 Концерт. Дмитро та Назарiй
Яремчуки.
16.30 Т/с «Гордiсть».
17.25 Мiста та мiстечка.
17.50, 00.00 «Помилка 83». Чому платять
за встановлення iнвалiдностi?
18.55 Д/с «Дивнi створiння».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
21.25 Д/с «Дикi тварини».
22.00 Д/с «Дикi зграї».
23.00 Перша шпальта.
00.50, 01.50 #ВУкраїнi.
01.20, 05.30 Погода.
03.15 «Зворотнiй вiдлiк».
05.00 Схеми. Корупцiя в деталях.

Êàíàë “1+1”

06.50, 07.50 «Життя вiдомих людей».
08.50 «ТСН-Тиждень».
10.20, 03.00 Х/ф «Ерагон».
12.40, 04.35 Х/ф «Анжелiка - маркiза
янголiв».
15.00 Х/ф «Чудова Анжелiка».
17.10 Х/ф «Анжелiка i король».
19.30 «ТСН».
20.15, 21.25 Т/с «Свати».
22.30, 23.30 Т/с «Слов`яни».
00.30 «Лiга смiху».

Iíòåð

03.05 «Україна вражає».
03.50, 03.55, 18.00 «Стосується кожного».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 15.15 «Речдок».
08.55 Х/ф «Iграшка».
10.40 «Позаочi».
11.35 Х/ф «Татусi без шкiдливих
звичок».
13.35 Х/ф «Агент Лев».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Вiдлуння вiйни».
23.55 Т/с «Любов згiдно iз законом».
01.35 Т/с «Гречанка».

ICTV

05.35 Скарб нацiї.
05.45 Еврика!

05.50 Служба розшуку дiтей.
05.55 Громадянська оборона.
07.50 Факти тижня.
10.20 Х/ф «Альфа».
12.05, 13.00 Х/ф «Свiт юрського
перiоду».
12.45 Факти. День.
14.45 Х/ф «Рiддiк».
16.45 Х/ф «Форсаж».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Подвiйний форсаж».
21.05 Х/ф «Потрiйний форсаж: Токiйський дрифт».
23.00 Х/ф «Легион».
00.50 Х/ф «Важка мiшень».
02.30 Я зняв!

ÑÒÁ

04.50 Невiдома версiя. Бiле сонце
пустелi.
05.50 Невiдома версiя. Вiрнi друзi.
06.25 Невiдома версiя. Висота.
07.10 Невiдома версiя. Весiлля у Малинiвцi.
08.15 Х/ф «Максим Перепелиця».
09.55 Х/ф «Солдат Iван Бровкiн».
11.45 Х/ф «Iван Бровкiн на цiлинi».
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.45 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Детектор брехнi.
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки».
00.55 Т/с «Навчаю грi на гiтарi».

Íîâèé êàíàë

06.00, 07.30 Kids` Time.
06.05 М/ф.
07.35 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
10.30 Х/ф «К-9».
12.40 Х/ф «Месники: Вiйна нескiнченностi».
15.40 Х/ф «Месники: Фiнал».
19.00 Вiд пацанки до панянки.
21.00 Х/ф «Ной».
23.50 Х/ф «Мама!».
02.15 Служба розшуку дiтей.
02.20 Зона ночi.

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 15.00, 17.00, 18.00, 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».
12.15 Х/ф.
15.15 Концерт.

4 травня

Вівторок
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.35, 01.25,
02.50, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.30 М/ф «Як козаки кулiш варили».
07.40 М/ф «Як козаки наречених виручали».
08.05, 09.05 Д/с «Дикуни. Дикi забави
в зоопарку Сан-Дiєго».
09.30 Т/с «Дiвчата вiйни».
11.05 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
12.00 Т/с «Нашi матерi - нашi батьки».
14.50 Вiдтiнки України.
15.20 Концерт. Нiна Матвiєнко та Дмитро Андрiєць.
16.30 Т/с «Гордiсть».
17.25 Мiста та мiстечка.
17.50 «Сто рокiв iзоляцiї». Що приховує
українська психiатрiя?»
18.55, 22.00 Д/с «Дикi зграї».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
21.25 Д/с «Дикi тварини».
23.00, 00.50, 01.50 #ВУкраїнi.
00.00 «Сто рокiв iзоляцiї». Що приховує
українська психiатрiя?
01.20, 05.30 Погода.
03.15 Суспiльна студiя. Головне.
05.00 Перша шпальта.

Êàíàë “1+1”

07.30, 19.30, 04.30 «ТСН».
08.30, 09.30, 10.30, 05.35 «Життя вiдомих людей».
11.30 Х/ф «Вiдьма та Осман».
13.20 Х/ф «Анжелiка i король».
15.40 Х/ф «Невгамовна Анжелiка».
17.30 Х/ф «Анжелiка i Султан».
20.15, 21.25 Т/с «Свати».
22.30, 23.30 Т/с «Слов`яни».
00.30 Х/ф «П`ятдесят вiдтiнкiв сiрого».
02.40 Х/ф «Чудова Анжелiка».

Iíòåð

05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Школа хороших дружин».
14.35, 15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок. По
той бiк фронту».
18.00, 03.50 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Вiдлуння вiйни».
23.55 Т/с «Любов згiдно iз законом».
01.35 Т/с «Гречанка».

ICTV
04.00
04.10
04.15
04.40
06.30

Скарб нацiї.
Еврика!
Факти.
Т/с «Таємнi дверi».
Ранок у великому мiстi.

08.45 Факти. Ранок.
09.00, 02.35 Я зняв!
10.05 Х/ф «Назад у майбутнє».
12.25, 13.00 Х/ф «Назад у майбутнє 2».
12.45 Факти. День.
14.40 Х/ф «Назад у майбутнє 3».
16.50 Х/ф «Форсаж 4».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Форсаж 5: Шалена п`ятiрка».
21.35 Х/ф «Форсаж 6».
23.55 Х/ф «Глибоководний горизонт».
01.50 Громадянська оборона.

ÑÒÁ

05.30 Т/с «Лист очiкування».
06.35 Х/ф «Солдат Iван Бровкiн».
08.10 Х/ф «Iван Бровкiн на цiлинi».
10.00 Х/ф «Баламут».
11.45 Х/ф «Максим Перепелиця».
13.20, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.45 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Таємницi ДНК.
20.15, 22.45 Т/с «Снiг посеред лiта».
00.50 Т/с «Навчаю грi на гiтарi».

Íîâèé êàíàë

06.00, 07.30 Kids` Time.
06.05 М/ф.
07.35 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
09.30 Х/ф «11 друзiв Оушена».
12.00 Х/ф «12 друзiв Оушена».
14.20 Х/ф «13 друзiв Оушена».
17.00 Х/ф «8 подруг Оушена».
19.00 Де логiка? (12+).
20.00 Improv Live Show.
21.00 Х/ф «Механiк».
23.00 Х/ф «Пiдпiльна арена».
00.40 Х/ф «Кiлер-псих».
02.30 Зона ночi.

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 00.00, 01.00,
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, 16.10 Час «Ч».
17.10, 02.10 Д/с «Таємнича свiтова
вiйна».
19.30 «Дiйовi особи».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.

Наш День
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».
01.15, 05.10 Д/с «Злочини в тилу вiйни».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
11.00 Х/ф «Нульовий цикл».
12.50 Т/с «Батько-одинак», 1 i 2 с.
15.30 Т/с «Батько-одинак».
17.10 Т/с «Виклик».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Теорiя зла», 1 i 2 с.
23.00 Т/с «Чесна гра», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Чесна гра».
03.00 Т/с «Назавжди».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.20 «Ух ти show».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
10.35 Х/ф «Пiсля весiлля».
12.35 Х/ф «Посилка».
14.35 «Орел i решка. Морський сезон».
19.00 «Орел i решка. Перезавантаження.
Америка».
00.00 Х/ф «Серена».
01.50 Т/с «Доктор Хто».
03.35 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

04.55 «Top Shop».
05.15 Х/ф «Казка про втрачений час».
06.40 М/ф «Як козаки...»
08.25, 16.40, 02.00 «Випадковий свiдок».
10.10 Т/с «Коломбо».
12.00 Х/ф «Один шанс на двох».
14.00 Х/ф «Бережiть жiнок».
17.50 «Таємницi свiту».
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.00, 01.30 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Дiвчина без адреси».
21.15 Х/ф «Жандарм iз Сен-Тропе».
23.10 Х/ф «Порушуючи правила».
00.55, 03.15 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15 М/ф «Льодовиковий перiод».
10.00 Х/ф «Бетховен».
11.45 Х/ф «Бетховен 2».
13.30 Х/ф «Бетховен 3».
15.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.15 Богиня шопiнгу.
18.15, 19.15, 20.15 Одного разу пiд
Полтавою.
18.45, 20.45 Танька i Володька.
19.45 Країна У 2.1.
21.15 М/ф «Посiпаки».
22.00, 23.00 Т/с «Епоха честi».
01.15, 05.10 Д/с «Злочини в тилу вiйни».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 03.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
09.50 Мiсiя: краса.
10.50 Мисливцi за чудесами.
11.45, 03.50 Реальна мiстика.
13.50, 15.30, 04.40 Т/с «Жiночий
лiкар 4».
17.10 Т/с «Виклик 2».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Теорiя зла», 3 i 4 с.
23.00 Т/с «Майже вся правда», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Майже вся правда».

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
10.20 «Орел i решка. Навколо свiту».
12.10 Х/ф «Бунтарка».
14.00 Х/ф «Одружуся з першою зустрiчною».
15.35 «Орел i решка. Морський сезон».
19.10 «Орел i решка. Перезавантаження.
Америка».
00.00 Т/с «Грань».
03.25 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

04.55 «Top Shop».
05.55 М/ф «Таємниця третьої планети».
07.55 М/ф «Як козаки на весiллi гуляли».
08.35, 16.40, 02.40 «Випадковий свiдок».
09.10 Х/ф «Дiвчина без адреси».
10.55 Х/ф «Оцеола».
13.00 Х/ф «Жандарм iз Сен-Тропе».
14.55 Х/ф «Порушуючи правила».
17.50 «Будьте здоровi».
18.30 «Акцент».
19.00, 02.10 «Свiдок».
19.30 Т/с «Коломбо».
23.10 Х/ф «Повернення немає».
01.05 «Реальнi злочинцi».
03.05 «Речовий доказ».
03.55 «Правда життя».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15 М/ф «Льодовиковий перiод 2:
Глобальне потеплiння».
10.00 М/ф «Льодовиковий перiод 3: Ера
динозаврiв».
11.45 Х/ф «Бетховен 4».
13.30 Х/ф «Бетховен 5».
15.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
16.15 4 весiлля.
17.15 Богиня шопiнгу. Екстремальний
сезон.
18.15, 19.15, 20.15 Одного разу пiд
Полтавою.
18.45, 20.45 Танька i Володька.
19.45 Країна У 2.1.
21.15 М/ф «Нiкчемний я».
23.00 Країна У 2.0.

nday.te.ua

23.00
23.30
00.00
01.00
01.45
02.45
03.30
05.50

Країна У 2.0.
Сiмейка У.
Країна У.
Казки У Кiно.
Панянка-селянка.
Теорiя зради.
Вiталька.
Кориснi пiдказки.

Прямий

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.45
«Репортер». Новини.
09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини країни» з К. Ашiон, П. Рольником,
О. Близнюком, Д. Щасливою, М.
Стецюк та А. Мiщенко.
13.10, 14.15 «Великий день» з А.
Сайчуком, Ю. Шпачинською i В.
Попович.
15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. Калнишем та
О. Курбановою.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.
23.00 «Перша передача» з О. Федченко.

МЕГА

06.00 Випадковий свiдок.
08.20, 02.50 Мiстична Україна.
09.10, 03.30 Правда життя.
10.20 Речовий доказ.
11.30 Їжа богiв.
12.25 У пошуках iстини.
14.25 Бойовий вiдлiк.
15.20 Таємницi Кремнiєвої долини.
17.20 Мадагаскар.
20.05 Дива нашого життя.
21.00 Ритуали.
01.00 Особливий загiн.
01.45 1000 рокiв на Афонi.

Enter-фільм

07.10, 09.00, 02.35 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
07.50, 01.55 «Двоколiснi хронiки».
09.30 «Свiтова кухня по-українськи».
10.25 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Чорна Рада».
13.55 Х/ф «Повернення «Святого
Луки».
15.35 Х/ф «Чорний принц».
17.15 Х/ф «Версiя полковника Зорiна».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.55 Т/с «Суто англiйське вбивство».
02.25, 03.05 «Зорянi долi».
03.25 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»
06.00
06.10
09.50
15.20
17.30
19.25

«ДжеДАI».
Т/с «Опер за викликом 5».
«Загублений свiт».
Х/ф «Придорожнiй заклад».
Х/ф «Соломон Кейн».
Т/с «Опер за викликом».

23.30
00.00
01.00
01.45
02.45
04.15
05.50

Сiмейка У.
Країна У.
Казки У Кiно.
Панянка-селянка.
Щоденники Темного.
Вiталька.
Кориснi пiдказки.

Прямий

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.45
«Репортер». Новини.
09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини країни» з К. Ашiон, П. Рольником,
О. Близнюком, Д. Щасливою, М.
Стецюк та А. Мiщенко.
13.10, 14.15 «Великий день» з А.
Сайчуком, Ю. Шпачинською i В.
Попович.
15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. Калнишем та
О. Курбановою.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.
23.00 «Вiйна за незалежнiсть».

МЕГА

06.00 Випадковий свiдок.
08.10, 05.35 Мiстична Україна.
09.00 Правда життя.
10.10, 04.35 Речовий доказ.
11.20, 23.55 Їжа богiв.
12.15 У пошуках iстини.
14.05 Бойовий вiдлiк.
15.00 Таємницi Iсуса.
18.00, 00.50 Особливий загiн.
20.00 Дива нашого життя.
21.00 Таємницi Кремнiєвої долини.
23.00 Паломництво на Святу землю.
01.35 Брама часу.

Enter-фільм

05.40 Х/ф «Повернення «Святого
Луки».
07.10, 09.00, 02.40 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
07.50, 02.25 «Двоколiснi хронiки».
09.30 «Свiтова кухня по-українськи».
09.55 «Невiдома версiя».
10.40 Х/ф «Сiнг-Сiнг».
12.50 Х/ф «Iнспектор Лаварден».
14.40 Х/ф «Буднi карного розшуку».
16.10 Х/ф «Iнспектор карного розшуку».
17.50 Х/ф «П`ять хвилин страху».
19.35, 01.30 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
21.35 Т/с «Загадковi вбивства Агати
Крiстi».
23.25 Т/с «Профайл».
03.10 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»
06.00
06.15
09.10
15.30

«ДжеДАI».
Х/ф «Вихiд: Боги та царi».
«Загублений свiт».
Х/ф «Спiльна подорож».

Програма ТБ
20.20 Т/с «Одинак».
22.30, 00.05 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
01.55 «Вiдеобiмба 2».
02.25 «Люстратор. Прокляття системи».
04.05 «Зброя».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

НЛО-ТБ
06.10 Телемагазин.
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Качинi iсторiї».
09.20 М/с «Сiмпсони».
12.50 Т/с «Дефективи».
14.30 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.00 Шоу Маска.
22.50 Мамареготала. Найкраще.
02.40 Оттак мастак!

ªâðîñïîðò
00.30 Автоперегони. World Endurance.
«6 годин Спа».
01.30, 04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 14.45,
19.30, 20.45 Снукер. ЧC. Шеффiлд.
Фiнал.
02.30 Велоспорт. «Тур Романдiї». Етап 1.
06.00, 09.30, 13.00 Велоспорт. «Джiро
д`Iталiя - 2020». Етап 10.
12.00, 12.30 Стрiльба з лука. Кубок свiту.
Гватемала.
18.00 Велоспорт. «Льєж - Бастонь Льєж». Чоловiки.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00 Сампдорiя - Рома. Чемпiонат Iталiї.
07.45, 20.10 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Олiмпiк - Iнгулець. Чемпiонат
України.
10.00 «Великий футбол».
11.45 Топ-матч.
12.00 Удiнезе - Ювентус. Чемпiонат
Iталiї.
13.50 Арсенал - Лацiо (2000/01). Лiга
чемпiонiв УЄФА.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Журнал Лiги Європи.
16.30 Ворскла - Динамо. Чемпiонат
України.
18.20 Сассуоло - Аталанта. Чемпiонат
Iталiї.
20.40 Шахтар - Днiпро-1. Чемпiонат
України.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
23.45 Лацiо - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.
01.35 Журнал. УЄФА Євро-2020.
02.05 Челсi - Порту (2009/10). Лiга
чемпiонiв УЄФА.
03.55 Рух - Олександрiя. Чемпiонат
України.
05.45 Програма передач.
17.25 Х/ф «Мiсiя у Маямi».
19.25 Т/с «Опер за викликом».
20.20 Т/с «Одинак».
22.30, 00.05 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
01.55 «Вiдеобiмба 2».
03.40 «Люстратор. Прокляття системи».
04.05 «Зброя».
04.55 «Зловмисники».

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин.
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Качинi iсторiї».
09.20 М/с «Сiмпсони».
12.50 Т/с «Дефективи».
14.20 Т/с «СуперКопи».
16.50 Т/с «Швидка».
19.00 Шоу Маска.
23.20 Мамареготала. Найкраще.
03.00 Оттак мастак!

ªâðîñïîðò

00.30, 23.00 Автоперегони. World
Endurance. «6 годин Спа».
02.30 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя 2020». Етап 10.
04.00, 08.00, 11.00 Снукер. ЧC.
Шеффiлд. Фiнал.
06.00, 09.30 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя
- 2020». Етап 17.
12.30, 15.00 Велоспорт. «Тур Романдiї».
Етап 1.
13.00 Велоспорт. «Тур Романдiї». Етап 2.
13.30 Велоспорт. «Тур Романдiї». Етап 3.
14.15 Велоспорт. «Тур Романдiї». Етап 4.
16.00 Велоспорт. The Cycling show.
16.30, 22.30 Велоспорт. Чотири днi
Дюнкерка. Чоловiки. Етап 1.
18.00 Велоспорт. «Льєж - Бастонь Льєж». Жiнки.
19.30 Олiмпiйськi iгри. Надя Команечi
vs. Сiмона Байлз.
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал All Around.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Десна - Колос. Чемпiонат України.
08.10 Сассуоло - Аталанта. Чемпiонат
Iталiї.
10.00, 15.40, 21.00, 22.45 Футбол News.
10.20 Шахтар - Днiпро-1. Чемпiонат
України.
12.10 «Великий футбол».
13.50 Ман Сiтi - ПСЖ. 1/4 фiналу
(2015/16). Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
16.30 Удiнезе - Ювентус. Чемпiонат
Iталiї.
18.15 Журнал Лiги Європи.
18.45 Ворскла - Динамо. Чемпiонат
України.
20.30, 21.10, 23.55 «Нiч Лiги чемпiонiв».
21.55 Live. Ман Сiтi - ПСЖ. 1/2 фiналу.
Лiга чемпiонiв УЄФА.
00.25 Кротоне - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
02.15 Ювентус - Ман Сiтi (2015/16). Лiга
чемпiонiв УЄФА.
04.00 Олiмпiк - Iнгулець. Чемпiонат
України.
05.45 Програма передач.

Програма ТБ

nday.te.ua
5 травня

Середа
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 02.40 Енеїда.
06.30 М/ф «Iсторiя про дiвчинку, яка
наступила на хлiб».
06.40 М/ф «Кульбаба - товстi щоки».
06.50 М/ф «Цап та баран».
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 Т/с «Дiвчата вiйни».
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 Концерт. Iво Бобул.
16.30 Т/с «Гордiсть».
17.25 #ВУкраїнi.
18.55, 22.00 Д/с «Дикi зграї».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. Аспект.
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.25, 02.35, 03.10, 05.05 Погода.
00.30 Д/с «Суперчуття».
01.00 Т/с «Вiра».
03.15 Енеїда 3.
04.05 Д/ф «Висота 307.5».

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з
«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30 «ТСН».
09.25, 10.20, 06.00 «Життя вiдомих
людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження наослiп».
15.50 «Свiт навиворiт».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати».
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН».
20.15, 21.20 Т/с «Свати».
22.30, 23.30 Т/с «Слов`яни».
00.30 Х/ф «П`ятдесят вiдтiнкiв темряви».
02.35 Х/ф «Невгамовна Анжелiка».
04.00 Х/ф «Анжелiка i Султан».

Iíòåð

05.30, 23.15 «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 «Хто тобi доктор?».
14.10, 14.55, 15.50 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок. По
той бiк фронту».
18.00, 04.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Вiдлуння вiйни».
00.10 Т/с «Любов згiдно iз законом».
01.50 Т/с «Гречанка».
04.55 «Телемагазин».

ICTV

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

04.20 Факти.
04.45 Т/с «Таємнi дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 03.40 Я зняв!
11.00, 13.15 Х/ф «Флот МакХейла».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30 Х/ф «Тiлоохоронець кiлера».
16.20 Х/ф «Острiв горлорiзiв».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм.
20.15, 02.10 Секретний фронт.
21.25 Т/с «Перший хлопець на селi».
23.40 Т/с «Винищувачi».

ÑÒÁ

04.40 Т/с «Лист очiкування».
06.50 Т/с «Комiсар Рекс».
10.25 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.45 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Мiй любий друг».
00.50 Т/с «Навчаю грi на гiтарi».

Íîâèé êàíàë

06.00, 07.30 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi шоу».
07.35 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
11.20 Х/ф «Чого хоче дiвчина».
13.40 Екси.
15.10 Хто зверху? (12+).
19.00, 20.00 Вар`яти.
21.00 Х/ф «Шалена карта».
23.00 Х/ф «Погнали».
00.40 Т/с «Шлях чарiвника».
02.25 Служба розшуку дiтей.
02.30 Зона ночi.

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 00.00, 01.00,
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, 16.10 Час «Ч».
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».
01.15, 05.10 Д/с «Злочини в тилу вiйни».

6 травня

Четвер
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 02.40, 03.15 Енеїда.
06.30 М/ф «Знайда».
06.50 М/ф «Нiкудишко».
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 Т/с «Дiвчата вiйни».
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 Концерт. Анатолiй Гнатюк.
16.30 Т/с «Гордiсть».
17.25 Д/с «Дикi тварини».
18.55, 22.00 Д/с «Дикi зграї».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. Аспект.
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.25, 02.35, 03.10 Погода.
00.30 Д/с «Суперчуття».
01.00 Т/с «Вiра».
04.10 Д/ф «Одесити на Донбасi».

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з
«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30, 04.25 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.30 «Життя вiдомих
людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження наослiп».
15.50 «Свiт навиворiт».
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 «Темнi часи».
03.05 Х/ф «Вiдьма та Осман».

Iíòåð

05.25, 23.10 «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 «Шеф».
14.05, 14.55, 15.50 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок. По
той бiк фронту».
18.00, 03.55 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Жiнки-агенти».
01.00 Т/с «Любов згiдно iз законом».
02.30 Т/с «Гречанка».

ICTV
04.10
04.20
04.25
04.45
06.30
08.45

Скарб нацiї.
Еврика!
Факти.
Т/с «Таємнi дверi».
Ранок у великому мiстi.
Факти. Ранок.

Наш День

09.15, 03.25 Я зняв!
11.05, 13.15 Х/ф «Парк Юрського
перiоду».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.05, 16.15 Х/ф «Парк Юрського
перiоду 2».
17.00 Х/ф «Парк Юрського перiоду 3».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм.
20.15, 01.55 Анти-зомбi.
21.25 Т/с «Перший хлопець на селi».
23.35 Т/с «Винищувачi».

ÑÒÁ

04.50 Т/с «Лист очiкування».
07.00 Т/с «Комiсар Рекс».
10.40 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Як вийти замiж.
20.15, 22.45 Т/с «Привiт, тату!».
00.50 Т/с «Навчаю грi на гiтарi».

Íîâèé êàíàë
06.00, 07.30 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi шоу».
07.35 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
10.30 Екси.
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Деннi-пес».
23.00 Х/ф «Сибiр».
00.50 Т/с «Шлях чарiвника».
01.45 Вар`яти.
02.55 Служба розшуку дiтей.

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час
новин.
06.25 Стоп-реванш.
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 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 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êàíàë «Óêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 03.10 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
09.50 Мiсiя: краса.
10.50 Мисливцi за чудесами.
11.45, 04.00 Реальна мiстика.
13.50 Т/с «Жiночий лiкар 4».
15.30, 04.40 Т/с «Жiночий лiкар 5».
17.10 Т/с «Виклик 2».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Теорiя зла», 5 i 6 с.
23.00 Т/с «Я нiколи не плачу», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Я нiколи не плачу».

Ê1

08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
10.30 «Орел i решка. Навколо свiту».
12.15 Х/ф «Одружуся з першою зустрiчною».
14.00 Х/ф «Хлопчик у дiвчинцi».
15.35 «Орел i решка. Морський сезон».
19.10 «Орел i решка. Перезавантаження.
Америка».
00.00 Т/с «Грань».
03.25 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

04.50 «Top Shop».
05.50 «Будьте здоровi».
07.50, 17.00, 03.05 «Випадковий свiдок».
08.25 Х/ф «Богдан-Зиновiй Хмельницький».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.30, 16.30, 19.00, 02.35 «Свiдок».
15.00 «Легенди карного розшуку».
17.50 «Вартiсть життя».
18.30 «Акцент».
23.10 Х/ф «Безсмертний гарнiзон».
01.00 «Реальнi злочинцi».
02.05, 03.25 «Речовий доказ».
03.50 «Правда життя».

ÒÅÒ

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 Сiмейка У.
10.45, 23.00 Країна У 2.0.
12.15, 16.15 4 весiлля.
13.15, 01.45 Панянка-селянка.
15.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
17.15 Богиня шопiнгу. Екстремальний
сезон.
21.15 М/ф «Нiкчемний я 2».
00.00 Країна У.
01.00 Казки У Кiно.
02.45 Щоденники Темного.
04.15 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

Êàíàë «Óêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 03.50 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
09.50 Мiсiя: краса.
10.50 Мисливцi за чудесами.
11.45 Реальна мiстика.
13.50, 15.30, 04.40 Т/с «Жiночий
лiкар 5».
17.10 Т/с «Виклик 2».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Теорiя зла».
23.00 По слiдах.
23.30 Т/с «Без коливань», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.00 Т/с «Без коливань».

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Орел i решка. Шопiнг».
10.10 «Орел i решка. Навколо свiту».
12.00 Х/ф «Хлопчик у дiвчинцi».
13.50 Х/ф «Голий романтик».
15.35 «Орел i решка. Морський сезон».
19.10 «Орел i решка. Перезавантаження.
Америка».
00.00 Т/с «Грань».
03.25 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

05.45 «Вартiсть життя».
07.55, 17.00, 02.35 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.05 «Свiдок».
09.00 Х/ф «За вiтриною унiвермагу».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «Коломбо».
14.55 «Легенди карного розшуку».
17.50, 03.50 «Правда життя».
18.30 «Акцент».
23.10 Х/ф «Хронiка пiкiруючого бомбардувальника».
00.45 «Реальнi злочинцi».
01.45, 03.25 «Речовий доказ».

ÒÅÒ

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, 22.55 Країна У 2.1.
10.15, 23.25 Сiмейка У.
10.45 Країна У 2.0.
12.15, 16.15 4 весiлля.
13.15, 01.25 Панянка-селянка.
15.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
17.15 Богиня шопiнгу. Екстремальний
сезон.
21.15 М/ф «Нiкчемний я 3».
23.55 Країна У.
00.55 Казки У Кiно.
02.40 Щоденники Темного.
04.10 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.
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18.00, 19.45 «Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк,
М. Шамановим та М. Матросовим.
09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини країни» з К. Ашiон, П. Рольником,
О. Близнюком, Д. Щасливою, М.
Стецюк та А. Мiщенко.
13.10, 14.15 «Великий день» з А. Сайчуком, Ю. Шпачинською i В. Попович.
15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. Калнишем та
О. Курбановою.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.
23.00 «Новини вiд Христини» з Х. Чернегою.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
08.50 Правда життя.
10.15, 01.25 Речовий доказ.
11.25 Код доступу.
12.20 Мiстична Україна.
13.15 Природа сьогодення.
14.15 Особливий загiн.
15.10, 19.55 Їжа богiв.
16.10, 20.50 Крiзь простiр i час з Морганом Фрiменом.
17.05, 21.45 Вiн i вона. Бiй за життя.
18.00 Пересказана iсторiя.
18.55 Топ 10: Таємницi та загадки.
19.25 Сучаснi будiвлi Лондону.
22.35 Дива нашого життя.
23.30 Стежина вiйни.
00.30 Бойовi машини.
02.30 Страх у твоєму домi.
03.15 Скептик.

Enter-фільм

05.30 Х/ф «Цвiтiння кульбаби».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.25 «Телемагазин».
08.00, 11.30 «Моя правда».
10.10, 02.10 «Двоколiснi хронiки».
10.40, 02.55 «Зорянi долi».
12.20 Х/ф «Сьомий маршрут».
13.45, 21.00 Т/с «Загадковi вбивства
Агати Крiстi».
15.35 Х/ф «Чорний принц».
17.15 Х/ф «В останню чергу».
19.00, 00.40 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.40 Т/с «Профайл».
03.15 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 Х/ф «40 днiв та ночей».
07.45 Х/ф «Перевiзник».
09.35 Х/ф «Перевiзник 2».
11.05, 16.00 «Загублений свiт».
13.55 25 тур ЧУ з футболу. «Динамо» «Марiуполь».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.55 «Спецкор».
18.50, 02.25 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Опер за викликом».
20.20 Т/с «Одинак».
22.30, 00.05 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.55 «Вiдеобiмба 2».
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк,
М. Шамановим та М. Матросовим.
09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини країни» з К. Ашiон, П. Рольником,
О. Близнюком, Д. Щасливою, М.
Стецюк та А. Мiщенко.
13.10, 14.15 «Великий день» з А.
Сайчуком, Ю. Шпачинською i В.
Попович.
15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. Калнишем та
О. Курбановою.
21.30 «Watchdogs».
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.

МЕГА

06.00 Скарб.ua.
07.00 Бандитський Київ.
09.10 Правда життя.
10.20, 01.25 Речовий доказ.
11.30 Код доступу.
12.25 Мiстична Україна.
13.20 Природа сьогодення.
14.20 Особливий загiн.
15.15, 19.55 Їжа богiв.
16.10, 20.50 Крiзь простiр i час з Морганом Фрiменом.
17.05, 21.45 Вiн i вона. Бiй за життя.
18.00 Пересказана iсторiя.
18.55 Сучаснi будiвлi Лондону.
22.35 Дива нашого життя.
23.30 Стежина вiйни.
00.30 Бойовi машини.
02.30 Страх у твоєму домi.
03.15 Скептик.
04.05 Iлюзiї сучасностi.

Enter-фільм

05.55 Х/ф «В останню чергу».
07.10, 09.00, 02.50 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 11.35 «Моя правда».
10.15, 02.35 «Двоколiснi хронiки».
10.45 «Зорянi долi».
12.25 Х/ф «Така пiзня, така тепла
осiнь...»
13.55, 21.00 Т/с «Загадковi вбивства
Агати Крiстi».
15.35 Х/ф «П`ять хвилин страху».
17.10 Х/ф «Iнспектор карного розшуку».
19.00, 01.00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
22.50 Т/с «Профайл».

Êàíàë «2+2»

06.00 Т/с «Перевiзник 2».
09.40 Х/ф «Робiн Гуд».
12.15 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.55 «Спецкор».
18.50, 02.25 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Опер за викликом».
20.20 Т/с «Одинак».
22.30, 00.05 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.55 «Вiдеобiмба 2».
04.05 «Зброя».
04.55 «Зловмисники».

04.05 «Зброя».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин.
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Качинi iсторiї».
09.20 М/с «Сiмпсони».
12.50 Т/с «Дефективи».
14.30 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.00 Шоу Маска.
00.05 Мамареготала. Найкраще.
03.35 Оттак мастак!

ªâðîñïîðò

00.00, 03.00 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя
- 2020». Етап 17.
01.00 Снукер. ЧC. Шеффiлд. Фiнал.
02.30, 11.30, 15.30 Велоспорт. Чотири днi
Дюнкерка. Чоловiки. Етап 1.
04.00, 08.00 Снукер. UK Championship.
Фiнал. Трамп - Н. Робертсон.
06.00, 09.30 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя
- 2020». Етап 18.
10.30, 11.00 Ралi. ERC. «All Access».
12.30 Велоспорт. «Тур Романдiї». Чоловiки. Етап 1.
13.30 Автоперегони. Формула E. ЕдДiрiйя. Огляд.
14.30 Автоперегони. World Endurance. «6
годин Спа».
16.30 Велоспорт. Чотири днi Дюнкерка.
Чоловiки. Етап 2.
18.00 Велоспорт. «Тур Алгарве». Чоловiки. Етап 1.
19.30 Тенiс. «АТР: за кадром».
20.00 Тенiс. WTA 1000. Мадрид. 1/4
фiналу.
22.00 Тенiс. ATP 1000. Мадрид. Другий
круг.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00 Мiлан - Беневенто. Чемпiонат Iталiї.
07.45, 23.00 Журнал Лiги Європи.
08.15 Ворскла - Динамо. Чемпiонат
України.
10.00, 15.40, 19.45, 22.45 Футбол News.
10.20 Сассуоло - Аталанта. Чемпiонат
Iталiї.
12.05 Десна - Колос. Чемпiонат України.
13.50 Аякс - Ювентус. 1/2 фiналу(1996/97). Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.00 Ман Сiтi - ПСЖ. 1/2 фiналу. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
17.50 «Нiч Лiги чемпiонiв».
18.15, 20.55 «Тур Online».
18.55 Live. Ворскла - Десна. Чемпiонат
України.
21.25 Журнал. УЄФА Євро-2020.
21.55 Топ-матч.
22.15 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
23.30 Олександрiя - Колос. Чемпiонат
України.
01.15 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
02.05 МЮ - Спортинг (2007/08). Лiга
чемпiонiв УЄФА.
03.55 Челсi - Реал. 1/2 фiналу. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
05.45 Програма передач.

НЛО-ТБ
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-рятiвнички».
М/ф «Качинi iсторiї».
М/с «Сiмпсони».
Т/с «Дефективи».
Т/с «СуперКопи».
Т/с «Швидка».
Шоу Маска.
Мамареготала. Найкраще.
Оттак мастак! (16+).

08.10
09.20
12.50
14.20
16.50
19.00
23.20
03.00

ªâðîñïîðò

00.00 Тенiс. WTA 1000. Мадрид. 1/4
фiналу.
01.00 Снукер. UK Championship. Фiнал.
Трамп - Н. Робертсон.
02.30, 11.30, 15.30 Велоспорт. Чотири
днi Дюнкерка. Чоловiки. Етап 2.
03.00 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя 2020». Етап 18.
04.00, 08.00 Снукер. Scottish Open.
Фiнал. Селбi - О`Саллiван.
06.00, 09.30 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя
- 2020». Етап 20.
10.30, 11.00, 14.30, 15.00 Ралi. ERC. «All
Access». Огляд.
12.30 Велоспорт. «Тур Алгарве». Чоловiки. Етап 1.
13.30 Автоперегони. Формула E. Гранпрi Риму. Огляд.
16.30 Велоспорт. Чотири днi Дюнкерка.
Чоловiки. Етап 3.
18.00 Велоспорт. «Тур Алгарве». Чоловiки. Етап 2.
19.30, 22.00 Тенiс. WTA 1000. Мадрид.
1/2 фiналу.
20.00 Тенiс. ATP 1000. Мадрид. Третiй
круг.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00 Ман Сiтi - ПСЖ. 1/2 фiналу. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
07.45 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
08.15 Ворскла - Десна. Чемпiонат
України.
10.00, 15.40, 19.45, 22.45 Футбол News.
10.20 Удiнезе - Ювентус. Чемпiонат
Iталiї.
12.05 Олександрiя - Колос. Чемпiонат
України.
13.50 МЮ - Рома. 1/4 фiналу (2007/08).
Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.00 Челсi - Реал. 1/2 фiналу. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
17.50 Топ-матч.
18.00, 20.55 «Тур Online».
18.55 Live. Рух - Олiмпiк. Чемпiонат
України.
21.55 Live. Рома - МЮ. 1/2 фiналу. Лiга
Європи УЄФА.
23.55 «Шлях до Гданська».
00.35 Мiнай - Шахтар. Чемпiонат України.
02.20 Бенфiка - Барселона (2012/13).
Лiга чемпiонiв УЄФА.
04.05 Арсенал - Вiльярреал. 1/2 фiналу.
Лiга Європи УЄФА.
05.55 Програма передач.

16 №16 (403) / 28 квітня - 4 травня 2021 р.
7 травня

П’ятниця
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 04.40 Енеїда.
06.30 М/ф «Знахiдка».
06.40 М/ф «Казки про машини».
06.50 М/ф «Дострибни до хмаринки».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.35, 02.00, 05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна студiя.
Головне.
09.30 Т/с «Дiвчата вiйни».
11.05 Солодка дача.
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
15.10, 21.35, 00.10, 02.35, 05.45 Спорт.
15.20 Концерт Романа Скорпiона.
16.30 Т/с «Гордiсть».
17.25, 03.15 Перша шпальта.
18.55, 22.00 Д/с «Дикi зграї».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
20.20 Д/с «Дикi тварини».
21.55, 00.20, 02.40, 05.55 Спорт. Аспект.
23.00, 02.45 Д/с «Боротьба за виживання».
00.25, 01.55 Погода.
00.30 Д/с «Суперчуття».
01.00 Д/с «Тваринна зброя».
03.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
04.15 #ВУкраїнi.

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з
«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30, 05.10 «ТСН».
09.25, 10.20, 04.10, 06.05 «Життя вiдомих
людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження наослiп».
15.50 «Свiт навиворiт».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати».
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН».
20.10 «Чистоnews».
20.15 Х/ф «Iван Васильович змiнює
професiю».
22.10 «#Гуднайт_Клаб».
22.50 Х/ф «Врятувати рядового Раяна».
02.10 Х/ф «Темнi часи».

Iíòåð

05.25, 23.30 «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 «Молодiсть по страховцi».
14.05, 14.55, 15.50, 01.20 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок. По
той бiк фронту».
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Дванадцятий».
02.45 «Орел i решка. Чудеса свiту».
04.15 «Люди Перемоги».
05.05 Х/ф «Ати-бати, йшли солдати...»

ICTV

04.05 Скарб нацiї.
04.10 Секретний фронт.

04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25, 23.50 Факти.
04.50 Т/с «Таємнi дверi».
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 20.05 Дизель-шоу.
10.45, 22.50 «На трьох».
11.05, 13.15 Х/ф «Острiв горлорiзiв».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.05, 16.15 Х/ф «Джунiор».
16.45 Х/ф «Перлина Нiлу».
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм.
00.25 Т/с «Винищувачi».

ÑÒÁ

05.35 Т/с «Лист очiкування».
06.35 Х/ф «Моє улюблене весiлля».
08.05, 19.00, 22.45 Холостяк.
12.10 Як вийти замiж.
13.15, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
00.35 Детектор брехнi.

Íîâèé êàíàë

06.00, 07.30 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi шоу».
07.35 Орел i решка.
09.40 Т/с «Надприродне».
11.20 Вiд пацанки до панянки.
13.20 Вар`яти.
15.30 Де логiка? (12+).
16.20 Х/ф «Васабi».
18.20 Х/ф «Перл Гарбор».
22.00 Х/ф «Поцiлуй дракона».
23.55 Х/ф «Пiдпiльна арена».
01.50 Т/с «Шлях чарiвника».
02.35 Служба розшуку дiтей.
02.40 Зона ночi.

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час
новин.
06.25 Невигаданi iсторiї.
07.10, 08.10, 20.55 Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
08.15 Форшмак.
08.45 Натхнення.
09.30 Машина часу.
10.10, 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, 16.10 Час «Ч».
17.10, 02.10 Д/с «Таємнича свiтова
вiйна».
19.20 «Полiтклуб з Вiталiєм Портнiковим».
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 Обережно, дiти!
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Субота
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.55 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.00,
02.05, 03.30, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.30 М/ф «Як козаки сiль купували».
07.40 М/ф «Як козаки прибульцiв
зустрiчали».
08.05, 01.20 Д/с «Дикуни. Дикi забави
в зоопарку Сан-Дiєго».
09.05 Суспiльна студiя. Спецефiр до
Дня пам`ятi та примирення.
12.00 Хвилина мовчання: День пам`ятi
та примирення.
12.01 Т/с «Дiвчата вiйни».
14.40 Телепродаж.
15.10 «Примирення з перемогою».
15.55, 22.25 Пишемо iсторiю.
17.50 Х/ф «Столiття Якова», 1-3 с.
21.25 Х/ф «Столiття Якова», 4 с.
00.25 Розсекречена iсторiя. Українцi
у Другiй свiтовiй вiйнi.
02.30 #ВУкраїнi.
03.00, 05.00 Бюджетники.
03.50, 05.30 Погода.

Êàíàë “1+1”

07.00, 02.55, 06.00 «Життя вiдомих
людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
18.20 «Свiт навиворiт 12. Пакистан».
19.30, 05.05 «ТСН».
20.15 Х/ф «Сторожова застава».
22.25 Х/ф «Лара Крофт - розкрадачка гробниць: Колиска життя».
00.50 Х/ф «Усi в захватi вiд Мерi».

Iíòåð

06.35 «Слово Предстоятеля».
06.45 Х/ф «Слiди апостолiв».
09.00 «Готуємо разом. Домашня
кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.00 Хвилина мовчання.
12.01 Т/с «Нi кроку назад!».
18.05, 20.30 Х/ф «Перебiжчик».
20.00 «Подробицi».
22.10 Х/ф «Ати-бати, йшли солдати...»
00.00 Х/ф «Очiкування полковника
Шалигiна».
01.45 Х/ф «Це було в розвiдцi».
03.10 «Подробицi» - «Час».
03.40 «Ватутiн».

ICTV
05.10
05.20
05.25
05.55

Скарб нацiї.
Еврика!
Факти.
Д/ф «Вони закiнчили вiйну».

07.30 Громадянська оборона.
09.25, 01.35 Секретний фронт.
10.20, 13.00 Д/с «1945».
12.45 Факти. День.
14.10, 19.10 Т/с «Бомба».
18.45 Факти. Вечiр.
20.55 Х/ф «Дюнкерк».
23.00 Т/с «Винищувачi».

ÑÒÁ

04.40
08.00
10.50
14.40
19.00
21.55

Х/ф «А зорi тут тихi...»
Неймовiрна правда про зiрок.
Т/с «Садiвниця».
Х/ф «Вiднесенi вiтром».
МастерШеф. Професiонали.
СуперМама.

06.00
08.50
12.10
15.00
18.20
21.00
23.40
01.30
02.20

Х/ф «Ной».
Т/с «Геркулес».
Х/ф «З мiркувань сумлiння».
Х/ф «Перл Гарбор».
Х/ф «Залiзна людина».
Х/ф «Залiзна людина 2».
Х/ф «Шалена карта».
Т/с «Шлях чарiвника».
Зона ночi.

Íîâèé êàíàë

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
04.00, 05.00 Час новин.
06.10, 07.10 Д/с «Крила вiйни».
07.50, 08.50, 21.25 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
08.40 Натхнення.
09.10 Автопiлот.
09.30 Майстри ремонту.
10.15 Форшмак.
10.35 Медекспертиза.
11.10 Гончаренко рулить.
11.30 Бла-бла Таксi.
12.15, 15.15 Концерт.
17.10, 23.10 Д/с «Друга свiтова вiйна:
свiдчення вiйни».
18.20, 00.35 Невигаданi iсторiї.
19.00 Д/с «Майстри вiйни».
20.10, 02.10, 05.10 Рандеву.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35, 03.00 Вiкно до Америки.
22.00 Д/с «Загадки нацистських
злочинiв».
00.10 Є сенс.
01.10 Д/с «Найбiльшi танковi битви».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.25, 03.15 Реальна мiстика.
08.00, 15.20, 21.00 Т/с «Чуже життя».

Наш День nday.te.ua
Êàíàë «Óêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
09.50 Мiсiя: краса.
10.50 Мисливцi за чудесами.
11.45, 03.50 Реальна мiстика.
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 5».
17.10 Т/с «Виклик 2».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с «Батько-одинак», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Батько-одинак».

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Ух ти show».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
09.35 Х/ф «Голий романтик».
11.25 «Орел i решка. Морський сезон».
17.10 Х/ф «На глибинi 6 футiв».
19.00 Х/ф «Гра в iмiтацiю».
21.00 «Орел i решка. Перезавантаження.
Америка».
01.00 Х/ф «Iлюзiонiст».
02.50 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

05.50 «Правда життя».
07.50, 03.15 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.45 «Свiдок».
09.00 Х/ф «Хронiка пiкiруючого бомбардувальника».
10.40, 13.00, 19.30 Т/с «Коломбо».
14.30 Х/ф «Доля людини».
17.00 Х/ф «Пам`ятай iм`я своє».
21.30 «Мир чи вiйна».
23.30 Х/ф «Пiдiрване пекло».
01.20, 03.40 «Речовий доказ».

ÒÅÒ

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, 22.55 Країна У 2.1.
10.15 Сiмейка У.
10.45 Країна У 2.0.
12.15, 16.15 4 весiлля.
13.15, 23.25 Панянка-селянка.
15.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
17.15 Богиня шопiнгу. Екстремальний
сезон.
21.15 М/ф «Лоракс».
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк,
М. Шамановим та М. Матросовим.
09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини країни» з К. Ашiон, П. Рольником,
О. Близнюком, Д. Щасливою, М.
Стецюк та А. Мiщенко.
13.10, 14.15 «Великий день» з А. Сайчуком, Ю. Шпачинською i В. Попович.
15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
20.00
23.20
01.45
02.15

Ê1

Головна тема.
Т/с «Незломлена», 1 i 2 с.
Телемагазин.
Т/с «Незломлена».

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.35 «Орел i решка. Навколосвiтня
подорож».
09.35 Х/ф «На глибинi 6 футiв».
11.20 Х/ф «Гра в iмiтацiю».
13.30 «Орел i решка. Навколо свiту».
23.50 Х/ф «Остання любов на Землi».
01.30 «Бiйцiвський клуб».
02.20 Т/с «Три сестри».
03.10 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

05.00 «Top Shop».
06.00 Х/ф «Циган».
12.50, 02.50 «Випадковий свiдок».
14.40 Т/с «Смерть у раю».
19.00, 02.20 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Балада про доблесного
лицаря Айвенго».
21.20 Х/ф «Легенди: Гробниця дракона».
23.20 Х/ф «Дельфiйський ефект».
01.10 «Лохотрон».
03.40 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя».

ÒÅÒ
06.00
09.35
10.45
12.30
14.30
18.00
20.00

ТЕТ Мультиранок.
Х/ф «Красуня».
Х/ф «Iграшки з майбутнього».
Х/ф «Творець iгор».
Х/ф «Гудiнi».
Х/ф «Едвард - руки-ножицi».
Х/ф «Хеллбой 2: Золота армiя».
22.15 Х/ф «Стiвен Хокiнг: Теорiя
всього».
00.35 Iгри приколiв.
01.50 Сiмейка У.
02.20 Панянка-селянка.
04.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

09.00 «Щасливе iнтерв`ю».
10.00, 11.00, 12.01, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 «Репортер». Новини.
10.10 «Cоцiальний статус» з В. Бiрзулом.
10.40 «Перша передача» з О. Федченко.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
12.00 Хвилина мовчання. День пам`ятi
та примирення.
13.15 «Запорєбрик News» з О. Курбановою.
13.35 «Новини вiд Христини» з Х.
Чернегою.
14.10, 15.10, 16.10 Д/ф.
17.00 «Не наша Russia» з М. Гаєм та

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

МЕГА

06.00, 05.30 Скарб.ua.
07.00 Бандитська Одеса.
08.40 Правда життя.
10.20, 01.25 Речовий доказ.
11.30 У пошуках iстини.
12.20 Мiстична Україна.
13.15 Природа сьогодення.
14.15 Особливий загiн.
15.10, 19.50 Їжа богiв.
16.05, 20.50 Крiзь простiр i час з Морганом Фрiменом.
17.00, 21.45 Вiн i вона. Бiй за життя.
17.55 Пересказана iсторiя.
18.50 Сучаснi будiвлi Лондону.
22.35 Дива нашого життя.
23.30 Стежина вiйни.
00.30 Бойовi машини.
02.35 Страх у твоєму домi.
03.20 Люди Перемоги.
04.10 Актори-фронтовики.
04.50 Мiсто, яке зрадили.

Enter-фільм

06.00 Х/ф «Буднi карного розшуку».
07.10, 09.00, 02.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 12.20 «Моя правда».
11.00, 01.45 «Двоколiснi хронiки».
11.30, 02.30 «Зорянi долi».
13.10 Х/ф «Цвiтiння кульбаби».
14.30, 21.00 Т/с «Загадковi вбивства
Агати Крiстi».
16.20 Х/ф «Особливо важливе завдання».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.50 Х/ф «Мiський романс».
00.35 Х/ф «Весь свiт в очах твоїх».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.50, 03.25 «ДжеДАI».
06.15 Х/ф «2012: Наднова».
08.00 Х/ф «Швидкий i жорстокий».
09.45 Х/ф «Посилка».
11.40 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.55 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Мисливцi за скарбами».
21.50 Х/ф «Бунт».
23.35 Х/ф «Бойовi свинi».
01.05 Х/ф «Незбагненне».
03.55 «Помста природи».
04.30 «Люстратор. Прокляття системи».
04.55 «Зловмисники».

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин.
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Качинi iсторiї».
09.20 М/с «Сiмпсони».
I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з П. Рольником та О. Близнюком.
20.30 «Вiйна за незалежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
21.30, 23.00 «Ехо України» з М. Ганапольським.
22.00 «The Week». Мiжнародний
огляд з Т. Березовцем та П.
Залмаєвим.

МЕГА

06.00 Випадковий свiдок.
08.40, 02.30 Мiстична Україна.
09.25 Правда життя.
10.35 Речовий доказ.
11.45, 23.45 Їжа богiв.
12.40 Майор «Вихор».
13.40 1377 спалених заживо.
14.35 Бойовий вiдлiк.
15.30 Друга свiтова вiйна: свiдчення
вiйни.
18.15, 00.40 Особливий загiн.
20.05 Дива нашого життя.
21.00 Мiстичний бiк нацизму.
01.35 Чорна пiхота.
03.15 Бандитська Одеса.

Enter-фільм

05.40 Х/ф «Градус чорного мiсяця».
07.10, 09.00, 02.05 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
07.50, 01.15 «Двоколiснi хронiки».
09.30 Х/ф «Ромео i Джульєта».
13.40 Х/ф «До мене, Мухтар!»
15.10 Х/ф «Пам`ятай iм`я своє».
17.00 Х/ф «Доля людини».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.50 Х/ф «Чекаю i сподiваюся».
01.45, 02.35 «Зорянi долi».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»
06.00
08.00
14.00
16.55

«Помста природи».
«Загублений свiт».
Х/ф «Вихiд: Боги та царi».
Х/ф «Загiн спецiального призначення».
19.00 Х/ф «Крейсер».
21.20 Х/ф «16 кварталiв».
23.15 Х/ф «Експансивна куля».
01.00 Х/ф «Iмперiя акул».
02.35 «Вiдеобiмба 2».
03.15 «Люстратор. Прокляття системи».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

НЛО-ТБ

06.00, 03.20 Оттак мастак!
08.30 М/ф «Аладдiн».
10.15 М/ф «Темний плащ».
12.00 Check-in Україна.
17.30 Х/ф «Останнiй самурай».
20.20 Х/ф «Операцiя «Валькiрiя».
22.30 Х/ф «Операцiя «Фiнал».

Програма ТБ
12.50 Т/с «Дефективи».
14.20 Т/с «СуперКопи».
16.50 Т/с «Швидка».
19.00 Х/ф «Останнiй самурай».
22.00 Х/ф «Зоряна брама».
00.20 Х/ф «Зоряна пiхота 2: Герой
Федерацiї».
02.00 Х/ф «Взвод».
03.50 Оттак мастак!

ªâðîñïîðò

00.00 Тенiс. ATP 1000. Мадрид. Третiй
круг.
01.00 Снукер. Scottish Open. Фiнал. Селбi
- О`Саллiван.
02.30, 16.00 Велоспорт. Чотири днi Дюнкерка. Чоловiки. Етап 3.
03.00 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя - 2020».
Етап 20.
04.00, 08.00 Снукер. «Мастерс». Фiнал.
Хiггiнс - Янь Бiнтао.
06.00 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя - 2020».
Етап 21.
09.30 Футбол. Д/ф «Люблячи Марадону».
11.00, 11.30 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiйський форпост».
12.00, 12.30, 13.00 Олiмпiйськi iгри.
«Всупереч усьому».
13.30 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди».
14.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал
Footsteps.
15.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Speed
Boarders.
15.30 Велоспорт. «Тур Алгарве». Чоловiки. Етап 2.
16.30 Велоспорт. Чотири днi Дюнкерка.
Чоловiки. Етап 4.
18.00 Велоспорт. «Тур Алгарве». Чоловiки. Етап 3.
19.30, 20.00, 22.00 Тенiс. ATP 1000.
Мадрид. 1/4 фiналу.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00 Олександрiя - Колос. Чемпiонат
України.
07.45 Огляд середи. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
08.15 Челсi - Реал. 1/2 фiналу. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Рух - Олiмпiк. Чемпiонат України.
12.10, 03.30 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
12.40 Топ-матч.
12.50, 22.00 Журнал. УЄФА Євро-2020.
13.20 Iнгулець - Львiв. Чемпiонат України.
15.10, 01.10 Огляд матчу. Лiга Європи
УЄФА.
16.00, 23.20 Рома - МЮ. 1/2 фiналу. Лiга
Європи УЄФА.
17.50 Арсенал - Вiльярреал. 1/2 фiналу.
Лiга Європи УЄФА.
19.40 «Шлях до Гданська».
20.20 Мiнай - Шахтар. Чемпiонат України.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Передмова до
туру.
01.40 Мiлан - Барселона (2004/05). Лiга
чемпiонiв УЄФА.
04.00 Ворскла - Десна. Чемпiонат
України.
05.45 Програма передач.
00.50 Мамареготала.

ªâðîñïîðò
00.00 Тенiс. ATP 1000. Мадрид. 1/4
фiналу.
01.30 Снукер. «Мастерс». Фiнал.
Хiггiнс - Янь Бiнтао.
02.30, 06.00, 12.00 Велоспорт. Чотири
днi Дюнкерка. Чоловiки. Етап 4.
03.00, 07.00, 09.30, 13.50 Велоспорт.
«Джiро д`Iталiя - 2020». Огляд.
04.00, 08.00, 10.30 Керлiнг. ЧC. Калгарi. Жiнки. Китай - Канада.
13.00 Велоспорт. «Тур Алгарве».
Чоловiки. Етап 3.
14.50 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя».
Етап 1.
18.30 Велоспорт. «Тур Алгарве».
Чоловiки. Етап 4.
20.00 Велоспорт. Чотири днi Дюнкерка. Чоловiки. Етап 1.
21.00, 22.00 Тенiс. ATP 1000. Мадрид.
1/2 фiналу.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00 Челсi - Реал. 1/2 фiналу. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
07.45, 15.10 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
08.15 Рух - Олiмпiк. Чемпiонат України.
10.00, 15.40, 17.55, 22.30 Футбол
News.
10.20 «Auto гол!»
10.45 Арсенал - Вiльярреал. 1/2 фiналу. Лiга Європи УЄФА.
12.35 Огляд середи. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
13.05, 20.55, 01.30, 03.40 Топ-матч.
13.20 Ман Сiтi - ПСЖ. 1/2 фiналу.
Лiга чемпiонiв УЄФА.
15.55 Live. Спецiя - Наполi. Чемпiонат
Iталiї.
18.05 Огляд матчу. Лiга Європи УЄФА.
18.35 Журнал. УЄФА Євро-2020.
19.05 Рома - МЮ. 1/2 фiналу. Лiга
Європи УЄФА.
21.10 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
21.40 Live. Фiорентiна - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
23.40 Ворскла - Десна. Чемпiонат
України.
01.50 Атлетiко - Ювентус (2014/15).
Лiга чемпiонiв УЄФА.
03.55 Удiнезе - Болонья. Чемпiонат
Iталiї.
05.45 Програма передач.

nday.te.ua Наш День

Програма ТБ

9 травня

Неділя
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 04.00 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 18.00, 21.00, 00.00,
02.05, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.25 М/ф «Як козаки у хокей грали».
07.40 М/ф «Як козаки олiмпiйцями
стали».
08.15, 05.30 Погода.
08.20 Д/с «Боротьба за виживання».
09.00 Божественна Лiтургiя Православної Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української
Греко-Католицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-Католицької Церкви в Українi.
13.30, 20.20 Пишемо iсторiю.
15.20 Телепродаж.
15.55 Х/ф «Столiття Якова», 1 i 2 с.
18.20 Х/ф «Столiття Якова», 3 i 4 с.
21.25 Х/ф «Українська вендета».
23.20 Д/с «Дикi тварини».
00.25 #ВУкраїнi.
01.20 Схеми. Корупцiя в деталях.
01.50, 02.30 Суспiльна студiя. Головне.

Êàíàë “1+1”

07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.45 «Свiт навиворiт 12. Пакистан».
10.55 «Свiт навиворiт. Україна».
12.05, 02.10 «Свiт навиворiт».
18.15 «Українськi сенсацiї».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 Х/ф «Мiдвей».
23.45 Х/ф «Ворог бiля ворiт».

Iíòåð

04.30 Х/ф «Вони билися за Батькiвщину».
07.00 «Марафон «Наша Перемога».
10.45 Х/ф «А зорi тут тихi...»
13.40 Т/с «Нi кроку назад 2. На лiнiї
фронту», 1-6 с.
18.30, 01.30 Х/ф «В бiй йдуть однi
«старi».
20.00 «Подробицi».
20.30 Концерт «Перемога. Одна на
всiх».
23.55 Х/ф «Йшов четвертий рiк вiйни».

ICTV
03.30
03.40
03.50
04.15

Скарб нацiї.
Еврика!
Факти.
Д/с «1945».

07.40 Т/с «Конвой».
11.15, 13.00 Т/с «Один у полi воїн».
12.45 Факти. День.
15.30, 19.10 Т/с «Танк».
18.45 Факти тижня.
20.15 Х/ф «Безславнi виродки».
23.20 Т/с «Винищувачi 2. Останнiй бiй».
02.15 Я зняв!

ÑÒÁ

04.35 Невiдома версiя. Бiлоруський
вокзал.
05.25 Х/ф «Ати-бати, йшли солдати...»
07.00 Х/ф «А зорi тут тихi...»
10.40 МастерШеф. Професiонали.
13.30 Хата на тата.
15.20 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
23.10 Таємницi ДНК.

Íîâèé êàíàë

06.00, 00.10 Вар`яти.
07.40, 09.20 Kids` Time.
07.45 М/ф «Мiстер Лiнк: Втрачена ланка
еволюцiї».
09.25 Х/ф «Божевiльний професор».
11.20 Х/ф «Божевiльний професор 2».
13.20 Х/ф «Залiзна людина».
16.00 Х/ф «Залiзна людина 2».
18.20 Х/ф «Залiзна людина 3».
21.00 Х/ф «Доктор Стрендж».
23.20 Improv Live Show.

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 08.50, 15.00, 17.00,
20.00, 23.00, 00.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Час новин.
06.10, 07.10 Д/с «Крила вiйни».
07.50, 21.25 Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум.
08.05 Невигаданi iсторiї.
08.25 Vоїн - це я!
08.35 Натхнення.
09.00 Божественна лiтургiя ПЦУ.
11.00 Божественна лiтургiя УГКЦ.
12.15 Х/ф.
15.15 Концерт.
17.10 Д/с «Масштабнi iнженернi помилки».
18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня
з А. Мiрошниченко.
19.00 Д/с «Майстри вiйни».
20.10, 02.15 Машина часу.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.30 Вечiр з Янiною Соколовою.
22.00 Д/с «Загадки нацистських злочинiв».
23.10 Д/с «Друга свiтова вiйна: свiд-

Програма місцевих телеканалів

TV-4
Понеділок, 3 травня
06.00, 09.30, 13.00, 16.00 Кіндер
клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті. Тиждень
08.00 Єдина країна
08.30 Завтра-сьогодні
09.00 Древо
10.05 Добрі традиції
10.30 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15 Слід
11.30 Спогади
12.00 Хіт-парад
14.10 Межа правди
15.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
17.00 Древо
17.30 Про нас
18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
19.00 Огляд світових подій
19.30 Наші вітання
20.00 ЗУНУ. Великодній концерт
21.30 Сільський календар
22.00 Єдина країна
22.35 Добрі традиції
22.40 Х.ф.«Кохання : інструкція із
застосування» +16
00.45 Час-Tайм

Вівторок, 4 травня
06.00 Кіндер клуб
06.45 За спорт
07.00 Сільський календар
07.35 ЗУНУ. Великодній концерт
09.00 Час-Tайм
09.15 За спорт
09.30 Кіндер клуб
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.15 За спорт
10.30 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.00 Добрі традиції
12.05 Хіт-парад
13.00 Кіндер клуб
14.00 Провінційні вісті
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
15.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
16.00 Провінційні вісті
16.10 Кіндер клуб
17.00 Древо
17.30 Смачна мандрівка
18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
18.50 Оголошення. Бюро знахідок
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 Відкрита зона
20.30 Євромакс
21.00 Спогади
21.20 Добрі традиції
21.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф.«Загублений світ»
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

Середа, 5 травня
06.00 Кіндер клуб
06.45 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.30 Оголошення.Бюро знахідок
07.35 Відкрита зона
08.00 Євромакс
08.30 Древо
08.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм

09.15 За спорт
09.30 Кіндер клуб
10.00 Провінційні вісті
10.15 За спорт
10.30 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Спогади
12.00 Хіт-парад
13.00 Кіндер клуб
14.00 Провінційні вісті
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
15.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
16.00 Провінційні вісті
16.10 Кіндер клуб
16.40 Дитяча програма «Кіндер
ШОУ»
17.00 Древо
17.30 Українські традиції
17.55 Добрі традиції
18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 Український гастротур
21.00 Спогади
21.30 Смачна мандрівка
22.00 Провінційні вісті
22.30 Міська рада інформує
22.35 Оголошення.Бюро знахідок
22.40 Х.ф.«Після дощу» +16
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
01.00 Х.ф. «Легенда темної гори»
+16
02.30 Хіт-парад
03.30 Провінційні вісті
04.00 Х.ф.«Після дощу» +16

Четвер, 6 травня
06.00 Кіндер клуб
06.45 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35 Український гастротур
08.30 Погляд експерта
08.45 Древо
09.00 Час-Tайм
09.15 За спорт
09.30 Кіндер клуб
10.00 Провінційні вісті
10.10 Оголошення. Бюро знахідок
10.15 За спорт
10.30 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
11.30 Спогади
12.00 Хіт-парад
13.00 Кіндер клуб
14.00 Провінційні вісті
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
15.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
15.45 Добрі традиції
15.50 Оголошення. Бюро знахідок
16.00 Провінційні вісті
16.10 Кіндер клуб
17.00 Древо
17.30 Євромакс
18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
18.50 Оголошення. Бюро знахідок
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
19.55 Добрі традиції
20.00 Бла Бла таксі
20.30 Завтра-сьогодні
21.00 Спогади
21.30 Оголошення. Бюро знахідок
21.35 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
22.00 Провінційні вісті
22.30 Оголошення.Бюро знахідок
22.35 Х.ф.«Необачний» +16
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
00.55 Оголошення.Бюро знахідок

00.10
01.55
03.10
04.10
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чення вiйни».
Д/с «Найбiльшi танковi битви».
Огляд преси.
Обережно, дiти!
Фiзкульт ура!

Êàíàë «Óêðà¿íà»
05.50 Сьогоднi.
06.50, 04.00 Реальна мiстика.
09.15 Т/с «Улюбленi дiти».
16.50 Т/с «Сестричка», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21.00 Т/с «Сестричка».
23.15 Т/с «Останнiй день вiйни», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Останнiй день вiйни».

Ê1

06.30
08.00
08.40
09.35
11.35
13.20
00.00
02.00
02.45

ÍÒÍ

«Top Shop».
М/с «Кротик i Панда».
«Орел i решка. Шопiнг».
Х/ф «Вчитель року».
Х/ф «Кiнозiрка в погонах».
«Орел i решка. Навколо свiту».
Х/ф «Iлюзiонiст».
Т/с «Три сестри».
«Нiчне життя».

04.55 «Top Shop».
05.55 Х/ф «Москаль-чарiвник».
07.25 «Слово Предстоятеля».
07.35 «Випадковий свiдок. Навколо
свiту».
09.25 Т/с «Смерть у раю».
13.45 Х/ф «Легенди: Гробниця дракона».
15.45 Х/ф «Балада про доблесного
лицаря Айвенго».
17.35 Х/ф «Добре сидимо!»
19.00 Х/ф «Кримiнальний талант».
22.00 Х/ф «Фунт плотi».
00.05 Х/ф «Дельфiйський ефект».
01.55 «Речовий доказ».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.45 Х/ф «Бетховен».
10.25 Х/ф «Бетховен 2».
12.05 Х/ф «Бетховен 3».
13.50 Х/ф «Бетховен 4».
15.35 Х/ф «Бетховен 5».
17.20 М/ф «Лоракс».
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного разу
пiд Полтавою.
19.30, 21.30 Танька i Володька.
20.30, 22.30, 00.00 Країна У 2.1.
23.00 Сiмейка У.
23.30 Країна У 2.0.
00.30 Панянка-селянка.
02.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

01.00 Х.ф.«Зелені різники» +16
02.30 Хіт-парад
03.30 Провінційні вісті
04.00 Х.ф.«Необачний» +16

П’ятниця, 7 травня
06.00 Кіндер клуб
06.45 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.30 Оголошення.Бюро знахідок
07.35 Бла Бла таксі
08.00 Завтра-сьогодні
08.30 Древо
09.00 Час-Tайм
09.15 За спорт
09.30 Кіндер клуб
10.00 Провінційні вісті
10.10 Оголошення. Бюро знахідок
10.15 За спорт
10.30 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Спогади
12.00 Хіт-парад
13.00 Кіндер клуб
14.00 Провінційні вісті
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
15.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
15.50 Оголошення. Бюро знахідок
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча програма «Кіндер
ШОУ»
16.30 Кіндер клуб
17.00 Древо
17.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
18.50 Оголошення. Бюро знахідок
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.10 Сільський календар
20.40 Спогади
21.10 Українські традиції
21.20 Добрі традиції
21.25 Оголошення.Бюро знахідок
21.30 Єдина країна
22.00 Провінційні вісті
22.30 Оголошення.Бюро знахідок
22.35 Х.ф.«Скарби да Вінчі» +16
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
00.55 Оголошення.Бюро знахідок
01.00 Х.ф.«Дорога» +16
02.30 Спогади
03.30 Провінційні вісті
04.00 Х.ф.«Скарби да Вінчі» +16

Субота, 8 травня
06.00 Кіндер клуб
06.45 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.30 Оголошення.Бюро знахідок
07.35 Про нас
08.00 Єдина країна
08.30 Завтра-сьогодні
08.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.15 За спорт
09.30 Кіндер клуб
10.30 Про нас
11.00 Спогади
11.50 Оголошення.Бюро знахідок
11.55 Тернопільська погода
12.00 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
12.30 Х.ф. «Життя і смерть Пітера
Селлерса»
14.30 Оголошення.Бюро знахідок
14.35 Тернопільська погода
14.40 Дитяча програма «Кіндер
ШОУ»
15.00 Кіндер клуб
16.30 Те, що любиш
16.50 Оголошення.Бюро знахідок
16.55 Тернопільська погода
17.00 Х.ф.«Бран воїна» +16

19.00 Єдина країна
19.30 У фокусі Європа
19.55 Добрі традиції
20.00 Оголошення. Бюро знахідок
20.05 Тернопільська погода
20.10 Погляд експерта
20.20 Х.ф. «Бункер» +16
21.50 Х.ф. «Життя і смерть Пітера
Селлерса»
00.00 Оголошення. Бюро знахідок
00.05 Тернопільська погода
00.10 Вікно в Америку
00.30 Х.ф.«Бран воїна» +16
02.30 Завтра-сьогодні
03.00 Хіт-парад
04.00 Х.ф. «Бункер» +16

Неділя, 9 травня
06.00 Кіндер клуб
07.00 За спорт
07.15 Українські традиції
07.30 Оголошення. Бюро знахідок
07.35 Тернопільська погода
07.40 Х.ф.«Скарби да Вінчі» +16
09.15 За спорт
09.30 Єдина країна
10.00 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії з
Архикатедрального Собору
УГКЦ м.Тернополя
11.40 Те, що любиш
12.00 Дитяча програма «Кіндер
ШОУ»
12.30 Кіндер клуб
14.00 Погляд зблизька
14.30 ЗУНУ. Великодній концерт
16.00 Бла Бла таксі
16.25 Добрі традиції
16.30 Євромакс
17.00 Вікно в Америку
17.20 Погляд експерта
17.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті. Тиждень
19.45 Міська рада інформує
20.00 Огляд світових подій
20.30 Про нас
21.00 Єдина країна
21.30 Оголошення. Бюро знахідок
21.35 Тернопільська погода
21.40 Добрі традиції
21.45 Х.ф.«Штиль»
23.30 Бла Бла таксі
00.00 Провінційні вісті. Тиждень
00.45 Міська рада інформує
01.00 Х.ф.«Необачний» +16
02.30 Український гастротур
03.00 Хіт-парад
03.30 Провінційні вісті. Тиждень
04.15 Х.ф.«Штиль»

UA: Тернопіль

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.

06.00 Випадковий свiдок.
08.35, 02.25 Мiстична Україна.
09.25 Правда життя.
10.35 Речовий доказ.
11.45, 23.35 Їжа богiв.
12.40 Леонiд Биков. Зустрiчна смуга.
13.30 У пошуках iстини.
14.25 Бойовий вiдлiк.
15.20, 20.50 Друга свiтова вiйна: свiдчення вiйни.
18.05, 00.35 Особливий загiн.
19.55 Дива нашого життя.
01.30 Прокляття Че Гевари.
03.05 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фільм

06.05 Х/ф «Весь свiт в очах твоїх».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
07.50, 01.25 «Двоколiснi хронiки».
09.30 Х/ф «Змова проти корони».
13.20 Х/ф «Викликаємо вогонь на
себе».
19.10 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.55 Х/ф «Беремо все на себе».
00.15 Х/ф «Екiпаж машини бойової».
01.55, 02.45 «Зорянi долi».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 «Шаленi перегони».
07.00, 08.00 «ДжеДАI».
09.15, 01.15 «Загублений свiт».
13.25 Х/ф «Хороший, поганий, мертвий».
15.10 Х/ф «12 раундiв».
17.15 Х/ф «Колектор».
19.10 Х/ф «З Парижа з любов`ю».
21.00 Х/ф «Стрiлок».

Вівторок , 4 травня
6.15 Піщана казка
6.25 Англійська абетка всесвіт
першосвіт
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00 Новини
9.15 Крутий заміс
9.40 Буковинські загадки
9.50 Древо.Писанка.
10.30 Х/ф «Обличчя кохання»
12.10 Шукачі пригод
12.40 Артефакти
13.05 «Міста і містечка.
13.20 Буковинські загадки
13.30 Лайфхак українською
13.40 Ок, я тобі поясню
13.45 Уроки тітоньки Сови.
14.10 М/ф «Повертайся, Капітошко»
14.15 М/ф « День ,коли щастить «
14.25 Марійчин Першосвіт
14.40 Піщана казка
15.05 Міста і містечка.
15.50 Буковинські загадки
16.00 Шерифи для нових громад
16.05 Задача з зірочкою
16.10 ВУКРАЇНІ
16.40 Х/ф «Опівнічний жеребець»
18.10 Древо.Писанка.
18.40 Буковинські загадки
18.45 Край пригод
19.00 Пліч -о -пліч
19.15 Відтінки України
19.45 Задача з зірочкою
19.55 Шерифи для нових
20.10 ВУКРАЇНІ
20.40 Крутий заміс
21.00 Т/с «Гордість»
21.50 Шерифи для нових громад
22.05 Помилка 83
23.00 Т/с «Віра»
0.30 Буковинські загадки

Понеділок, 3 травня

Середа, 5 травня

6.15 Піщана казка
6.25 Англійська абетка всесвіт
першосвіт
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00 Новини
9.15 ВУКРАЇНІ
9.40 Буковинські загадки
9.50 Древо.Писанка.
10.30 Х/ф «Опівнічний жеребець»
12.10 Роздивись
12.40 Артефакти
13.05 «Міста і містечка.
13.20 Буковинські загадки
13.30 Лайфхак українською
13.40 Ок, я тобі поясню
13.45 Уроки тітоньки Сови.
14.10 М/ф «Капітошко»
14.15 М/ф «Найсправжнісінька
пригода»
14.25 Додолики

6.15 М/ф «Казка про машини»
6.25 Англійська абетка всесвіт
першосвіт
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.10,
20.40 Новини
9.15 Крутий заміс
9.50 Великодній концерт «Кривий
танець»
10.15 Телепродаж на комерційній
основі
10.30 Т/с «Любов під час війни»
12.10 Шукачі пригод
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 «Історія одного поросятка»

НЛО-ТБ

06.10 Телемагазин.
07.15 Мамареготала. Найкраще.
08.20 М/ф «Аладдiн».
10.00 М/ф «Темний плащ».
11.40, 23.30 Мамареготала.
15.20 Т/с «СуперКопи».
17.20 Т/с «Швидка».
19.30 Х/ф «Зоряна брама».
21.50 Х/ф «Зоряна пiхота 2: Герой
Федерацiї».
03.10 Оттак мастак!

ªâðîñïîðò

МЕГА

14.40 М/ф «Як Козаки На Весіллі
Гуляли»
14.50 Піщана казка
15.05 Міста і містечка.
15.50 Буковинські загадки
16.00 Шерифи для нових громад
16.05 Задача з зірочкою
16.10 ВУКРАЇНІ
16.40 Х/ф «Обличчя кохання»
18.10 Великодній концерт «Кривий
танець»
18.40 Загадки чернівецьких атлантів
18.45 Небезпечна зона
19.00 Культ .Особистості
19.15 Відтінки України
19.45 Задача з зірочкою
19.50 Шерифи для нових громад
20.00 Цикл «Наші тридцять»
20.25 ВУКРАЇНІ
20.50 Задача з зірочкою
21.00 Т/с «Гордість»
21.50 Шерифи для нових громад
22.05 Життя післязавтра
23.00 Т/с «Віра»
0.30 Д/ф «Веронські скарби»

23.20 Х/ф «Спiймати i вбити».
02.15 «Вiдеобiмба 2».
03.05 «Люстратор. Прокляття системи».
04.45 «Найкраще».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

00.00, 04.00, 08.00, 10.30, 21.00 Керлiнг.
ЧC. Калгарi. Жiнки. 1/2 фiналу.
03.00, 06.00, 09.30, 12.30 Велоспорт.
«Джiро д`Iталiя». Етап 1.
11.30 Велоспорт. «Тур Алгарве». Чоловiки. Етап 4.
13.30 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя».
Етап 2.
18.15 Велоспорт. «Тур Алгарве». Чоловiки. Етап 1.
20.00 Велоспорт. Чотири днi Дюнкерка.
Чоловiки. Етап 6.
22.00 Керлiнг. ЧC. Калгарi. Жiнки.
Фiнал.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00 Рух - Олiмпiк. Чемпiонат України.
07.45, 15.10, 19.55, 23.20 Журнал. УЄФА
Євро-2020.
08.15 Iнтер - Сампдорiя. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 17.45, 23.00 Футбол News.
10.20, 20.50 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.50 Мiнай - Шахтар. Чемпiонат України.
12.40, 20.25 Огляд матчу. Лiга Європи
УЄФА.
13.10, 03.30, 05.30 Топ-матч.
13.20 Фiорентiна - Лацiо. Чемпiонат
Iталiї.
16.00, 18.55 «Тур Online».
16.55 Live. Матч. Чемпiонат України.
21.20 «Великий футбол».
23.50 Дженоа - Сассуоло. Чемпiонат
Iталiї.
01.40 Наполi - Боруссiя (Д) (2013/14).
Лiга чемпiонiв УЄФА.
03.40 Матч. Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

14.20 М/ф «Козлик та його горе»
14.30 Додолики
14.45 Піщана казка
15.05, 16.05, 17.15 Суспільна студія
18.10 Древо.Писанка.
18.40 ЗаАрхівоване
18.45 Недалечко
19.00 Сьогодні.Головне
19.55 StopFakeNews
20.10 Схеми. Корупція в деталях
21.00 Т/с «Гордість»
22.05 Сьогодні.Головне
23.00 Т/с «Віра»
0.30 Д/ф «МАЛЕВИЧ»

Четвер, 6 травня
6.15 М/ф «»Казка про жадібність»
6.25 Англійська абетка всесвіт
першосвіт
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.10,
20.40 Новини
9.15 Сьогодні. Головне
9.50 Енеїда
10.30 Т/с «Любов під час війни»
11.50 Загадки чернівецьких атлантів
12.10 Шукачі пригод
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 «Казка про жадібність»
14.15 М/ф «Колосок»
14.25 Марійчин Першосвіт
14.45 Піщана казка
15.05, 16.05, 17.15 Суспільна студія
18.10 Візуальний код
18.40 Загадки чернівецьких атлантів
18.45 Street Схід
19.00 Сьогодні.Головне
19.55 Задача з зірочкою
20.10 Крим .Реалії
20.40 Новини
21.00 Т/с «Гордість»
21.50 Шерифи для нових громад
22.05 Сьогодні.Головне
23.00 Т/с «Віра»
0.30 Буковинські загадки

П’ятниця, 7 травня
6.15 Марійчин Першосвіт
6.25 Веселі саморобки
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.10,
20.40 Новини
9.15 Сьогодні. Головне
9.50 Обличчя
10.30 Т/с «Любов під час війни»
11.50 Загадки чернівецьких атлантів
12.10 Невідомі Карпати
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 «Червона жаба»
14.15 М/ф «Жив собі чорний кіт»
14.20 Піщана казка
14.30 Додолики
14.40 М/ф «Як козаки інопланетян
зустрічали»
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
19.00 Сьогодні.Головне
19.55 Шерифи для нових громад
20.00 Брехня від політиків.Перевірка
20.15 Крутий заміс
20.40 Новини
21.00 Т/с «Гордість»
21.50 Люди Є
22.05 Сьогодні.Головне
23.00 Т/с «Віра»

Субота, 8 травня
6.00 На східному фронті
6.30 ВУКРАЇНІ
7.00 Новини
7.15 Ранок на Суспільному.Дайджест
7.25 Пишемо історію
8.00 Новини
8.15 Ранок на Суспільному.Дайджест
8.30 Пишемо історію
9.00 Новини
9.15 Сьогодні. Головне
9.50 Обличчя
10.30 Загадки чернівецьких атлантів
10.45 Пишемо історію
11.00 Д/ф «Вердикт історії»
12.00 Хвилина мовчання
12.01 Д/ф «Вердикт історії»
13.05 Гендерні окуляри
13.20 Небезпечна зона
13.35 Артефакти
14.05 Кіношкола вдома
14.20 Уроки тітоньки Сови.
14.45 М/ф «Велика подорож»
14.55 М/ф «Дерево і кішка»
15.05 М/ф «Казка про доброго
носорога»
15.15 М/ф «Подарунок»
15.25 М/ф «Ватажок»
15.30 Піщана казка
15.50 Буковинські загадки
16.15 Пишемо історію
16.30 Документальна програма
«Примирення з перемогою»
17.05 Пишемо історію
18.30 ВУКРАЇНІ
19.00 Культ особистості
19.15 Обличчя
19.45 Створюй із Суспільним.Розслідування
20.00 Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік»
21.55 Д/ф «Вердикт історії»
23.00 Розсекречена історія

Неділя, 9 травня
7.00 Новини
7.15 Ранок на Суспільному.Дайджест
7.25 Пишемо історію
8.00 Новини
8.15 Ранок на Суспільному.Дайджест
8.35 Пишемо історію
9.15 Д/ц «Супер - чуття. Особливий
загін»
10.10 Міста і містечка
10.30 Енеїда
10.55 Солодка дача
11.30 Пліч -о пліч
11.45 Х/ф «Яків «
13.20 Роздивись
13.35 Відтінки України
14.05 Лайфхак українською
14.15 Ок, я тобі поясню
14.20 Уроки тітоньки Сови.
14.35 М/ф « Котигорошко «
14.45 М/ф « Івасик Телесик «
14.55 Піщана казка
15.05 Додолики
15.15 Піщана казка
15.25 М/ф «Жив собі чорний кіт»
15.30 «Шо? Як? «
15.50 Невідомі Карпати
16.00 Маршрутом змін
16.15 Пишемо історію.
16.30 Д/ф «Справа «Рифи»»
18.30 Крутий заміс
19.00 Культ особистості
19.15 Обличчя ,
19.45 Створюй із Суспільним.Розслідування
20.05 Документальна передача
«Примирення з перемогою»
20.35 ВУКРАЇНІ
21.00 Цикл «Наші тридцять» Ми вас
туди не посилали
21.25 ВУКРАЇНІ
21.55 Д/ф «Вердикт історії»
23.00 Розсекречена історія.
23.50 Бийся як дівчина
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Смачна сторінка

Хай на великодньому
столі будуть

страви гарні і смачні!
На порозі одне з найсвітліших і найрадісніших свят у році. «Наш ДЕНЬ» підготував
для вас, наші любі читачі, добірку смачних ідей для пасхальної гостини
Профітролі з
червоною рибою

Потрібно: 250 г води, 100 г
вершкового масла, 150 г борошна,
4-5 яєць, по 5 г солі і цукру, сир, зелень, червона риба.
Приготування: розтопити
вершкове масло в воді та довести до кипіння, додати борошно,
поставити сотейник на вогонь і
постійно мішати. Тісто швидко
збереться в кулю, на це піде 2-3
хвилини. Ви повинні побачити
тонку білу кірку на дні.
Зняти сотейник з вогню. Ввести
яйця по одному, щоразу добре перемішуючи масу. Можна ложкою
або ж міксером.
Яєць піде від 3 до 5. Тому кожного разу добре перемішуйте тісто і
дивіться, що вийшло. Ми очікуємо
на однорідну текстуру гладкого
тіста, без крупинок.
Перекласти тісто в кулінарний
мішок з насадкою 10 мм. Тісто
може пролежати в мішку і 12 годин, а можна працювати відразу.
Відсадити на пергамент кульки
діаметром 2-2,5 см. Випікати в
духовці при 170 градусах до отримання рум'яної скоринки (режим
верх-низ). Профітролі чудово піднімуться.
Нарізати свою улюблену зелень,
з'єднати з сиром та добре перемішати, збити трохи міксером. Перекласти в мішок з насадкою відкрита
зірка. Діаметр приблизно 12-14 мм.
Готові заварні остудити. Розрізати
хлібним ножем навпіл. Наповнити
рибою та сиром. Подавати із зеленню.

Пікантні сирні кульки

паніровку, обваляти кульки. По- леного червоного перцю (паприставити у холодильник на кілька ки), 50 г подрібненого часнику, 1-2
г товченого кмину, 1 г меленого
годин.
духмяного перцю чи інших спецій,
Салат з руколою
добре промиті свинячі кишки.
і моцарелою
Приготування: м’ясо промиПотрібно: 3-4 шт. помідора,
ти,
порізати на невеличкі шматки
1-2 шт. огірки, 100 г руколи., 200
без
жилок, посолити, покласти у
г моцарели, 1 шт. ріпчастої цибулі,
миску,
накрити кришкою і заликедрові горіхи за смаком, по 1 ст. л.
шити
у
холодному місці на добу.
меду, гірчиці та лимонного соку, 3
Пропустити
половину м’яса через
ст. л. оливкової олії, сіль та перець
м’ясорубку,
решту
(бажано пісні
за смаком.
шматочки) нарізати дрібними
Приготування: нарізати по- кубиками. Додати всі спеції та часмідори, огірки, цибулю. Для соусу: ник. Старанно перемішати - чим
перемішати гірчицю, лимонний довше, тим краще. Наповнити
сік, рідкий мед і оливкове масло, масою заздалегідь приготовлені
сіль і перець до однорідної маси. добре промиті кишкові оболонки.
Потім додати в салатник руколу, Залишити у холодному місці ще
подрібнені огірки і помідори, ци- на 12 годин. Такі ковбаски можна
булю і кульки моцарели, заправи- смажити, варити, пекти у духовці
ти салат медово-гірчичним соу- й коптити.
сом, за смаком можна прикрасити
його кедровими горішками.

Шинка у медовому соусі

Потрібно: 1 кг філе свинини

М’ясні рулетики з грибами (шиї), 5–8 зубців часнику, 2 ст. лож-

Потрібно: м’якоть свинини - 1
кг, печериці - 400 г, цибуля ріпчаста - 1 шт., сир твердий - 100 г, молоко - 250 мл, чебрець свіжий - 10
г, сіль, перець чорний мелений - за
смаком, рослинна олія (для смаження).
Приготування: свинину нарізати порційними пластинами. Відбити кожен шматок м’яса з обох
боків кухонним молотком. Посолити та поперчити м’ясо, за бажанням можна додати приправу.
Залишити м’ясо трохи промаринуватися у спеціях. Приготування
начинки. Печериці та цибулю нарізати дрібними кубиками. Обсмажити гриби з цибулею на розігрітій з олією сковороді до м'якості,
помішуючи. Додати сіль і перець.
Сир твердий нарізати брусочками. На пласт м’яса викласти трохи
грибної начинки, покласти брусочок сиру. Загорнути м’ясо конвертом. Скріпити краї рулетика
зубочистками. Повторити те саме
з рештою м’яса. Обсмажити рулетики на сковороді з додаванням
олії по 2-3 хвилини з усіх боків. Викласти їх у форму для запікання.
Влити молоко. Викласти поверх
рулетиків гілочки чебрецю. Накрити форму фольгою й відправити в розігріту до 170°С духовку
на 25-30 хвилин. Готові рулетики
нарізати кружечками й подавати
до столу.

Потрібно: 200 г кисломолочного пастоподібного сиру, 100 г
плавленого сиру, 150-200 г твердого сиру, 1-2 ст. ложки майонезу,
2 зубці часнику, сіль. Для начинки: горіх, оливки, копчена шинка
тощо. Для панірування: солодка
паприка, кунжут, посічені горіхи,
мак, кокосова стружка, посічений
кріп (заздалегідь помити і добре
висушити серветками від води).
Приготування:
кисломолочний сир змолоти блендером,
твердий – потерти на найдрібнішу тертку, плавлений потерти
крупно. Усе перемішати, додавши
інші складники. Майонезом регулювати густину: має добре формуватися кулька, не розпадатися.
Сформувати кульки завбільшки з
Домашні ковбаски
волоський горіх, поклавши всереПотрібно: 750-850 г свинини
дину начинку (я клала кубик копченого курячого філе – було дуже середньої жирності, 15-20 г солі, 2
смачно). У блюдця насипати різну г меленого чорного перцю, 1 г ме-

ки соєвого соусу, 1 ст. ложка меду,
сіль, перець.
Приготування: натерти м’ясо
сіллю, перцем, нашпигувати порізаним часником, полити соєвим
соусом, натерти медом. Залишити
маринуватися мінімум на 1 год.
Якщо шматок нерівний, обв’язати
ниткою, можна обкласти лавровим листям. Форму змастити олією і викласти м’ясо. Пекти у фользі (може пригорати мед) близько
1 год., спершу за температури 200
градусів (15 хв.), далі зменшити
температуру. За 15 хв. зняти фольгу і зарум’янити.

Паска з родзинками

Потрібно: 800 г борошна, 200
г вершкового масла, 200 г цукру,
1 скл. молока, 5 яєць, 50 г свіжих
дріжджів, 200 г родзинок, сіль.

Приготування: розтопити
масло, влити гаряче молоко, додати цукор, сіль. Перемішати і охолодити до температури парного
молока, після чого всипати борошно, влити розведені в невеликій
кількості молока спінені дріжджі,
ретельно перемішати. Поставити
в тепле місце. Коли підійде, додати
5 жовтків, 5 збитих у стійку піну
білків, родзинки та вимішати. Тісто покласти у змащену маслом і
посипану борошном форму, заповнивши її до половини. Коли тісто
підніметься в рівень з краями форми, випікати при температурі 180°
до готовності.

Королівська
сирна паска

Потрібно: 1 кг сиру, 0,5 скл.
сметани, пакетик ваніліну, 3 яйця,
1 скл. цукру, 100 г вершкового масла, 1 скл. родзинок та цукати.
Приготування: сир протерти
на ситі, або збити у блендері, додавши сметану та ванілін. Курячі
жовтки розтерти із вершковим
маслом и додати до сиру. Після
цього додати родзинки та цукати все добре перемішати. Яєчні білки
збити з цукром і акуратно змішати
з сиром. Отриману масу перекласти у форму, застелену марлею. Покласти важіль. Залишити на добу у
холодильнику. Готову паску перевернути на тарілку і прикрасити.

Ніжна паска

Потрібно: 1 кг борошна (не
більше і не менше), 400 г молока,
10 жовтків, 100 г дріжджів, 200 г
масла або маргарину, 300 г цукру,
100 г родзинок, 0,5 ч. ложки солі,
цедра лимона.
Приготування: замісити опару: дріжджі розчинити у теплому
молоці, додати 100 г цукру і 200 г
борошна, добре перемішати і поставити у тепле місце, щоб опара
збільшилась удвічі. Відтак додати
решту цукру, жовтки, сіль і борошно, вимісити, додати родзинки,
цедру. Замісити до однорідності,
наприкінці влити розтоплений,
але охолоджений жир. Місити
приблизно 10–15 хв., поки тісто не
почне відставати від рук. Поставити у тепле місце, щоб збільшилось
удвічі. Тоді його прим’яти і зачекати, щоб знову підросло. Розкласти
тісто у форми, заповнюючи 1/3
об’єму, дати знову піднятись удвічі. Духовку нагріти до температури 200 °С. Поставити паски і через
10 хв. зменшити температуру до
170–160 °С. Випікати ще 50 хв. З
цієї порції виходить 3 паски діаметром приблизно 18, 20 і 25 см.

хофрукти помити і залити гарячим чорним чаєм з бергамотом.
Далі взяти два яйця та два жовтки
і збити до пишної піни. У збиту
яєчну суміш додати цедру. Розтопити масло, влити до нього алкоголь, потім додати цю суміш до
збитих яєць. Все вимішати і туди
ж вилити опару. Далі все змішати
міксером і всипати 450 г борошна.
Місити тісто близько 20 хвилин.
Далі розділити його на дві частини і залишити на годину підкисати. Далі вже можна формувати
вироби. Цікаво, що з цього тіста
ви можете приготувати, як крафін,
так і традиційну паску і навіть оригінальний віночок. Якщо ви хочете
приготувати звичайну паску, то
сухофрукти потрібно обваляти в
борошні, а далі вимішати з тістом.
Для крафіна потрібно розкачати
тісто завтовшки 0.5-1 см. Далі посипати його сухофруктами, тісно скрутити в рулет, розрізати навпіл і ці дві
частити закрутити, як равлики по
спіралі, розрізом назовні. У форму
ці два «равлики» викладіть один на
другий і залиште підкисати. Тісто
у формах залишити на півгодини,
щоб підійшло. Далі помастити збитим яйцем. Випікати 30-40 хвилин
при температурі 180 градусів.

Желатинова глазур
для паски

Потрібно: 100 г цукрової пудри, 2 ст. л. лимонного соку, 5 г желатину, 30 мл води.
Приготування: желатин та
воду вимішати й залишити набрякати. Цукрову пудру та лимонний
сік помістити в невеликий сотейник й поставити на маленький
вогонь. Довести масу до кипіння,
помішуючи, до повного розчинення цукрової пудри. Зняти з вогню.
Починаючи збивати набряклий желатин, вливати тонкою цівкою гарячий цукровий сироп. Збивати, до
суттєвого збільшення маси в об'ємі,
білого відтінку та блиску. Покрити
вистиглі паски теплою глазур'ю.

Шоколадна глазур

Крафін

Потрібно: для опари - 25 г свіжих дріжджів або 8 г сухих, 100 мл
вершків 10%, 1 ч. л. цукру, для тіста
– 150-200 г сухофруктів, 2 яйця, 2
жовтки, 100 г цукрової пудри, 50 г
якісного вершкового масла, 30 мл
коньяку, або лімончело чи рому,
цедра 1 лайма або лимона, 450 г
борошна.
Приготування: спершу приготувати опару. У дріжджі долити
ледь теплі вершки, розвести і додати цукор. Залишити на півгодини, щоб зверху з’явилася пінка
і дріжджі почали працювати. Су-

Потрібно: 75 г цукрової пудри,
1 ст. л. какао, 2 ст. л. молока, 30 г
чорного шоколаду, посікти, 50 г
вершкового масла.
Приготування: цукрову пудру,
молоко та какао помістити в невеликий сотейник й прогрівати, постійно
помішуючи, доки розчиниться цукрова пудра. Зняти з вогню. Додати
шоколад та мішати до повного розчинення шоколаду, додати холодне
вершкове масло й знову вимішати
до однорідності й прогрівати, помішуючи, поки маса буде однорідною.
Залишити глазур трохи вистигнути
й змастити нею охололі паски.

Оголошення
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ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Комунальне підприємство
«Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» код ЄДРПОУ: 02220059
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта
господарювання.
Юридична адреса: 46003, м. Тернопіль,
вул. Білецька, 11
тел. (0352) 52-72-14,
e-mail: Park072007@ukr.net

2. Планована діяльність,
її характеристика, технічні
альтернативи.
Планована діяльність полягає у виконанні робіт по капітальному ремонті
- покращенні технічного та екологічного стану водосховища «Тернопільський
став» в м. Тернопіль шляхом розчистки
від наносів та донних відкладів окремих
ділянок водойми. Передбачені роботи
мають покращити гідрологічний режим та санітарний стан водного об’єкту.
Технічна альтернатива №1. Виконання робіт з розчистки окремих ділянок водойми планується проводити
плаваючим екскаватором – амфібією з
навантаженням донних наносів та відкладів на баржу, яка транспортуватиме
вантаж на ділянку складування відкладів узгоджену з органами місцевого самоврядування.
Технічна альтернатива №2. Розглянута альтернатива виконання робіт
екскаватором гусеничним з пониженням рівня води у водоймі, враховуючи
те, що в цьому випадку вплив на екосистему водосховища буде більш негативний, також зазнає економічних втрат
рекреаційна інфраструктура міста зосереджена навколо водосховища "Тернопільський став", зазначений метод
недоцільний.

3. Місце провадження
планованої діяльності,
територіальні альтернативи.
Територіальна
альтернатива
№1. В межах м. Тернопіль. Територія
проведення робіт з розчистки водойми
визначена окремими ділянками ложа
водосховища "Тернопільський став", а
саме: вздовж набережної біля Надставної церкви, вздовж дамби по вул. Руській до водоскидної споруди, навпроти
Центральної рятувально–водолазної
станції, вздовж берега на південь від
Дальнього пляжу, вздовж вул. Білецької
та на ділянці навпроти виходу дощового колектора в парку ім. Шевченка. Загальна площа розчистки – 9,0810 га.
Територіальна альтернатива №2.
Не розглядається, в зв’язку з прив’язкою до місця розташування водойми.

4. Соціально-економічний
вплив планованої діяльності.
Покращення гідрологічного режиму
та санітарного стану водного об’єкту,
матиме прямий позитивний соціально-економічний вплив, оскільки водосховище "Тернопільський став" є
об’єктом туристичної та рекреаційної
інфраструктури міста.

5. Загальні технічні характеристики, в тому числі параметри
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг
виробництва тощо).
На основі аналізу матеріалів топографо-геодезичних,
інженерно-геологічних вишукувань, гідрологічних,
гідрогеологічних, гідрохімічних та
гідравлічних розрахунків планується
оптимальний комплекс робіт, які включають проведення робіт з розчистки
окремих ділянок ложа водосховища на
площі - 9,0810 га.
6. Екологічні та інші
обмеження планованої
діяльності за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1.
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Громадсько-політичний тижневик.
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР
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Засновник і видавець Кушнірук З.А.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно
законодавства України з дотриманням
екологічних, санітарно – гігієнічних,
протипожежних, містобудівельних й територіальних обмежень згідно діючих
нормативних документів, дотримання
нормативів ГДВ та ГДК. Планова діяльність не повинна спричиняти негативного впливу на місцеве населення.
Щодо технічної альтернативи 2.
Не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи
1. Дотримання обмежень господарської
діяльності в межах прибережної захисної смуги.
Щодо територіальної альтернативи
2. Не розглядається.

- рослинний світ і тваринний світ –
позитивний, за рахунок покращення
гідрологічного режиму та санітарного
стану водойми;
- соціальне середовище – позитивний, за рахунок створення сприятливих
умов для рекреації та туризму;
- техногенне середовище – вплив відсутній.
Щодо технічної альтернативи 2.
Не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1. Позитивний вплив на водне і
соціальне середовища.
Щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається.

9. Належність планованої
діяльності до першої чи другої
категорії видів діяльності
та об’єктів, які можуть мати
значний вплив на довкілля та
підлягають оцінці впливу на
довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті
3 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля»).
Друга категорія згідно пункту 10,
частини 3 статті 3 (проведення робіт з
розчищенням і днопоглибленням русла
та дна річок, берегоукріплення, зміни та
стабілізації стану русел річок).
Друга категорія згідно пункту 11, частини 3 статті 3 (складування осаду, мулові поля площею 0,5 гектара і більше
або на відстані не більше як 100 метрів
до прибережних смуг).

7. Необхідна еколого-інженерна
підготовка і захист території
за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1.
Еколого-інженерна підготовка передбачає: інженерні вишукування та розробку проектно-кошторисної документації.
Встановлення попереджувальних, захисних та огороджувальних конструкцій, облаштування майданчику для
стоянки та обслуговування транспорту (спецтехніки), облаштування місць
тимчасового зберігання відходів, встановлення біотуалетів тощо.
Щодо технічної альтернативи 2.
Не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1. Передбачені заходи з дотримання обмеженої господарської діяльності в межах прибережної захисної
10. Наявність підстав для
смуги.
здійснення оцінки транскордонЩодо територіальної альтернаного впливу на довкілля
тиви 2. Не розглядається.
(в тому числі наявність значного негативного транскор8. Сфера, джерела та види мождонного впливу на довкілля та
ливого впливу на довкілля:
перелік держав, довкілля яких
Щодо технічної альтернативи 1.
може зазнати значного негативНа період проведення робіт:
ного транскордонного впливу
- повітряне середовище – незначне
(зачеплених держав).
короткострокове підвищення конценПідстави для здійснення оцінки
трацій забруднюючих речовин через транскордонного впливу на довкілля
неорганізовані викиди при роботі ав- відсутні.
тотранспорту та спецтехніки;
- водне середовище – короткостроко11. Планований обсяг
ве скаламучення поверхневих вод;
досліджень та рівень деталізації
- ґрунт – виїмка наносів та донних інформації, що підлягає вклювідкладів під час проведення розчист- ченню до звіту з оцінки впливу
ки, тимчасове порушення рослинного
на довкілля.
шару ґрунту при влаштуванні ділянки
Відповідно до статті 6 Закону України
для складування відкладів;
«Про оцінку впливу на довкілля» №2059- рослинний світ і тваринний світ VIII від 23.05.2017 року в обсязі достат– незначний короткостроковий нега- ньому для прийняття рішень щодо впротивний вплив у зв’язку з вирубуванням вадження планової діяльності.
деревино-чагарникової рослинності на
12. Процедура оцінки впливу
ділянці складування відкладів, що буде
компенсовано залуженням, тимчасо- на довкілля та можливості для
участі в ній громадськості.
вим порушенням гідроекосистеми, яка
Планована суб’єктом господарюванпісля виконання робіт стабілізується;
ня діяльність може мати значний вплив
- соціальне середовище – відсутній;
- техногенне середовище – усі об’єкти на довкілля і, отже, підлягає оцінці
впливу на довкілля відповідно до Засередовища будуть збережені.
кону України “Про оцінку впливу на доНа період експлуатації:
- клімат і мікроклімат – позитивний; вкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це
- повітряне середовище – відсутній; процедура, що передбачає:
- підготовку суб’єктом господарюван- водне середовище – запроектовані
ня звіту з оцінки впливу на довкілля;
заходи мають позитивний вплив;
- проведення громадського обгово- ґрунт – відсутній;
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___________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується
програмними засобами ведення Єдиного реєстру з
оцінки впливу на довкілля, не зазначається
суб’єктом господарювання)
___________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності (автоматично генерується
програмними засобами ведення Єдиного реєстру з
оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

рення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будьякої додаткової інформації, яку надає
суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під
час громадського обговорення, під час
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
- надання уповноваженим органом
мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати
аналізу, передбаченого попереднім абзацом п’ятим цього пункту;
- врахування висновку з оцінки
впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи
з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності, визначає допустимість чи
обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання
рішення про провадження планованої
діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливість громадськості для участі у цій процедурі,
зокрема на стадії обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля, а також на
стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів
громадськості надається можливість
надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також
взяти участь у громадських слуханнях.
Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах
території карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України з метою
запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби
(COVID - 19), спричиненої коронавірусом SARS – CoV – 2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання
не проводяться і не призначаються на
дати, що припадають на цей період, про
що зазначається в оголошені про початок громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля.
13. Громадське обговорення
обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що під-

Тернопільська облспоживспілка продає з аукціону :
- нежитлову будівлю магазину «Продукти» загальною площею 170,1кв.м за
адресою Бучацький район, с. Зубрець, вул. Центральна, 19,
стартовою ціною –166 400 грн., першим кроком аукціону - 500 грн.;
Реєстраційний внесок - 200 грн., гарантійний внесок - 5 відсотків
від стартової ціни лота.
Аукціон відбудеться 14 травня 2021 року о 9 годині, за адресою
м. Тернопіль, майдан Волі, 4.
Останній термін реєстрації учасників 11 травня 2021 року.
Телефон для довідок 52-10-44; 52-68-25.

Головний редактор - Зіна КУШНІРУК.
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лягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля.
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на
офіційному веб-сайті уповноваженого
органу громадськість має право надати
уповноваженому органу, зазначеному
у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції щодо планованої
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес
реєстрації та розгляду ваших зауважень
та пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і
пропозицій громадськості вони будуть
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля та передані суб’єкту
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що
надають зауваження і пропозиції, своїм
підписом засвідчують свою згоду на
обробку їх персональних даних. Суб’єкт
господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати
частково або обґрунтовано відхилити
зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля. Детальна інформація про це
включається до звіту з оцінки впливу
на довкілля.
14. Рішення про провадження
планованої діяльності.
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої
діяльності буде Дозвіл на виконання
будівельних робіт, що видається Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області.
15. Усі зауваження і пропозиції
громадськості до планованої
діяльності, обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля,
необхідно надсилати до
Управління екології та природних
ресурсів Тернопільської облдержадміністрації, 46008,
вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль,
e-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua, тел.
(0352)22-00-20
Контактна особа: Груніна Світлана
Олександрівна (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електрона адреса, номер телефону).

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
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Вітаємо!

Директора ОП «Іванівське»,
знаного аграрія, порядну,
щиру, добру людину

Антона Івановича
Білика

З Днем народження!
Квітень постукав у серце і
сонцем, і цвітом,
Нестриманий вітер гортає
життя сторінки,
Та нині хочеться трішки його зупинити
І Вас привітати із днем чарівливим таким.
Будьте щасливі, багаті й здорові,
Хай злагода, мир і повага панують в сім’ї,
Щоб тільки у радості, ласці й любові
Стрічали Ви завжди і свята, і будні прості.
Нехай зорепадом Вам ллється надія в віконце,
Панують в душі і мудрість, і вічна весна,
Щоб тільки гарячим і ясним було Ваше сонце,
Щоб золотом лиш колосилися Ваші жита.
Хай Бог береже від непроханих сліз і від бід,
Живіть між людей у любові, у спокої й шані
До сотні і далі щасливих, погожих і радісних літ,
Хай стеляться миром життєвії далі!

З повагою і щирою вдячністю за співпрацю –
колектив газети «Наш ДЕНЬ».

Погода в Тернополі й області
28 квітня - хмарно
з проясненням, без опадів, температура повітря
вночі 0-1 градус морозу,
вдень 9-13 градусів тепла. Схід сонця - 6.00, захід - 20.31.
29 квітня - хмарно,
без опадів, температура
повітря вночі 3-4, вдень
14-15 градусів тепла.
Схід сонця - 5.59 захід 20.32.
30 квітня - хмарно з
проясненням, дощ, температура повітря вночі
8-9, вдень 15-16 градусів
тепла. Схід сонця - 5.57,
захід - 20.34.
1 травня - хмарно,
можливий дощ, температура повітря вночі 6-7,
вдень 16-17 градусів тепла. Схід сонця - 5.55, захід - 20.35.

2 травня - хмарно,
дощ, температура повітря вночі 9-10, вдень
17-21 градус тепла. Схід
сонця - 5.53, захід - 20.37.
3 травня - хмарно,
дощ, температура повітря вночі 6-9, вдень 1011 градусів тепла. Схід
сонця - 5.52, захід - 20.38.
4 травня - хмарно з
проясненням, без опадів, температура повітря
вночі 5-6, вдень 9-11 градусів тепла. Схід сонця 5.50, захід - 20.40.

Наш День nday.te.ua
Вітаємо!

Вітання
Вітаємо!

Дорого тата, доброго
дідуся і свата

Дорогу колегу, щиру і добру
подругу

Василя Павловича
Марущака

із с. Жовнівка Бережанського району

із 70-річчям!

На килимі життя, немов пахуча м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата.
Нехай вона повік не одцвітає,
Хай щастя Вашу долю не минає.
Ви – наша опора, любові скарбниця,
Добра й милосердя бездонна криниця.
Хай Вас обминають печалі й тривоги,
Хай стеляться довгі, веселі дороги.
Ми просимо в Бога Вам років без ліку,
Здоров’я міцного і щастя довіку.
Хай серце не знає печалі й розлуки,
Хай втіху приносять і діти, й онуки.
Хай доля й надалі доброю буде,
Нехай поважають і люблять Вас люди!
Тож світлого неба і теплого сонця,
Хай стукає радість у кожне віконце!
Статків усяких, хліб і до хліба
Господь хай дарує на многії літа!
З повагою - сини Андрій, Павло, Ярослав, дочки
Зоряна, Галина з сім’ями, сім’ї Дубілевських з
Козівського району, свати із с.Конюхи та Бережан.

Діану Ростиславівну
Клімковецьку

із 40-річчям, яке вона
святкуватиме 3 травня!
Твій ювілей - не тільки Твоє свято,
Радіють всі - і рідні, й друзі теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, 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 горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається!
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує багаті і многії літа!

З повагою – колектив Лановецької
міської лікарні.

ГОРОСКОП
Овен
Вакантне мiсце поки що вiльне, тож воно може дістатися саме
вам. Надайте можливiсть коханiй людинi вибрати місце і час
для спiльного вiдпочинку.
Телець
Перш ніж укласти шлюб, ще
раз подумайте, чи варто робити такi кроки. Щоб упевнитися
в серйозностi намiрiв партнера,
довiрте йому важливу справу.

Близнюки
Зосередьтеся на поставленiй
метi й iдіть упевнено до неї. Що б
це не було — кохання чи робота
— не відступайте. У вихiднi чекайте на гостей.
Рак
Ви — господар власної долі. В
особистому житті ви гратимете
першу скрипку, тобто доведеться виконувати найважливішу
роботу.

28 квітня - 4 травня
Лев
Ви приємно здивуєте начальство. Це принесе фірмі пристойний прибуток. Незабаром ваше
фiнансове становище значно покращиться.
Діва
Ви вмiєте швидко підніматися по кар’єрних сходах, тож
смiливо можете розраховувати
на прихильнiсть керiвництва.
Попереду вигiднi контракти.
Терези
Новий знайомий стане вашим
другом на довгі роки і допоможе
вирiшити фiнансовi питання. Не
варто захоплюватися азартними
іграми, ви ризикуєте втратити
все.
Скорпіон
Вас чекає підвищення по
службі й помітне зростання авторитету. Намагайтеся залучити
до проєктiв впливових iнвесторiв.

Стрілець
Настає час привабливих перспектив. Проявiть обережність,
готуючи фiнансову документацiю. Сподiваємося, що ви приймете правильне рішення.
Козеріг
Новi захоплення викличуть
запеклі суперечки, захочеться
доказів власної правоти, з’явиться тяга до марнотратства. Але це
ненадовго.
Водолій
Незважаючи на завантаженiсть, спробуйте вiдпочити.
Зустріч iз давнiми друзями викличе багато спогадів і покращить настрій.
Риби
Якщо хочете змінити роботу,
не поспішайте з вибором нового
мiсця. Можливо, ви не використали всі свої можливості.

Тернопільський студент став кращим
на двох міжнародних конкурсах

Музиканта відзначили на змаганнях в Італії та Чехії

Н
Молодість схожа на весну,
Що сміється сонцем і квітом...
Схожа на раннє світання,
Що чекає дива й кохання...
Вона, наче біла палітра,
На якій життя пише долю...
Вона вродлива й чудесна,
Світ чарує красою й любов’ю...
На фото Мирослава Коломійчука: Валентина Цебрій контролер, Тетяна Ясиновська - оператор Лановецької дільниці
Шумського УЕГГ ПрАТ «Тернопільгаз».

азар Гринишин,
студент 4
курсу відділу
«Народні інструменти»
Тернопільського
мистецького фахового
коледжу імені Соломії
Крушельницької,
виборов призові місця
у двох міжнародних
конкурсах у номінації
«Інструментальна музика».

Мистецькі змагання відбувалися дистанційно. Назар Гринишин надіслав відеозаписи свого виконання до Італії (конкурс
«Recconto di primavera») та до Чехії («Spring Symphony 2021»).
Хлопець отримав два дипломи та дві медалі переможця: за
перше місце в італійській Равенні та друге – у Празі. Він навчається у класі викладача Дениса Драгомирецького, який також як
наставник отримав відзнаки за успіхи свого вихованця.
«У всеукраїнських та міжнародних конкурсах талановитий
музикант бере участь не вперше і завжди – успішно. Наприклад,
місяць тому, у березні, студент здобув диплом ІІІ-го ступеня у
всеукраїнському конкурсі «Провесінь», який відбувався у Кропивницькому», - повідомляють у коледжі.

