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макарів сьогодні
на 16 квітня всі підприємства, яким дозволено працювати згідно «рішення щодо введення 

додаткових заходів у запобіганні поширенню коронавірусу в громаді», працюють дотримую-
чись санітарних заходів. ситуація нормальна. систематично виконуються заходи санітарної 
обробки. за офіційною інформацією станом на 16 квітня у жителя с. мостище олега міщенка 
підтверджено коронавірусна інфекція COVID-19, з летальним наслідком. пацієнт був з групи 
високого ризику, щодо розвитку ускладнень.

про 

місцеві 

вибори

стор.  4–5 

Ще в одного жителя, який 
мешкає в с. Лишня, виявле-
на короновірусна інфекція 
COVID-19. Пацієнт повністю 
обстежений та знаходиться на 
амбулаторному лікуванні під 

наглядом сімейного лікаря. 
Дотримується всіх карантин-
них норм й знаходиться в 
самоізоляції.

На 16 квітня в інфекційному 
відділенні Макарівської ЦРЛ 

перебуває дві людини 
з Вишгородського рай-
ону, у яких виявлена 
короновірусна інфекція 
COVID-19. 

Ще в трьох мешканців 

Макарівського району вияв-
лена короновірусна інфекція 
COVID-19. Пацієнти повністю 
обстежені та знаходяться на під 
наглядом лікарів.

Інформація щодо наявность 

в окремих аптеках Макарова од-
норазових медичних масок, од-
норазових резинових рукавичок, 
парацетамолу та дезінфікуючих 
засобів на 16 квітня:

– аптека № 1 (вул. ярос-

лава мудрого, 63 а): маски 
відсутні; рукавички – 6,50 грн 
за пару; дезінфікуючі засоби – 
89 грн (225 мл); парацетамол 
(таблетки, 500 мл., № 10) – 19 
грн.

– аптека «нова» (вул. 
ярослава мудрого, 59 б): ма-
ски –14,90 грн; рукавички – від 
4,80; грн; дезінфікуючі засоби – 
від 49,90 грн (100 мл.); параце-
тамол (10 капсул) – 26,90 грн.

– аптека «подорожник» 
(вул. б. Хмельницького, 64): 
маски – від 14,30 грн; рукавич-
ки – від 10 грн; дезінфікуючі за-
соби – від 30,80 грн (70 мл) та 
49, 80 грн (100 мл); парацета-
мола – немає; еферлган – 88,90 
грн (10 таблеток).

– аптека № 10 (вул. 
димитрія ростовського, 58): 
маски – 20 грн; рукавички – 
від 4,50 грн; дезінфікуючий засіб 
– 40 грн (50 мл); парацетамол  
– 37,50 грн (500 мл, 20 табле-

ток) та 8,50 грн (200 мл, 2 та-
блетки);

– аптека оптових цін 
(вул. димитрія ростовського, 
33): в наявності є все. Ціни та 
асортимент поданий на сайті 
apteka911.com.ua

– аптека низьких цін (вул. 
димитрія ростовського, 31); в 
наявності є все. Ціни потрібно 
уточнювати на місці.

– аптека «а+» (вул. 
димитрія ростовського, 29): 
з вище перелічених засобів все 
відсутнє.

– аптека «бажаємо 
здоров’я» (вул. димитрія 
ростовського, 34): йшов 
переоблік, але напис на дверях 
повідомляв «масок немає». 

– аптека «нова» (вул. 
проектна, 1): маски –14,90 
грн; рукавички – від 3,80 грн; 
дезінфікуючі засоби – від 49,80 
грн; парацетамол (10 капсул) – 
25,90 грн.
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За даними ДУ «Київський об-
ласний лабораторний центр МОЗ 
України» станом на 8.00 год. 
16.04.2020 року в Київській області 
234 лабораторно підтверджені ви-
падки коронавірусної інфекції (з 
них 14 – у дітей).

9 летальних випадків. Випад-
ки COVID-19 підтверджено у 17 
медичних працівників, з яких 13 
працюють в медичних закладах 
міста Києва, 4 в закладах охорони 
здоров’я Київської області (м. Біла 
Церква, м. Вишневе, м. Боярка). 
Крім цього, випадок COVID-19 
підтверджено у водія екстреної 
медичної допомоги (м. Бровари).

У Києво-Святошинському 
районі – 77;

в Обухівському районі – 43, з 
них 4 дитини (смт Козин – 20, с. 
Романків – 4, м. Обухів – 10, м. 
Українка – 8; м. Ірпінь – 12; смт 
Ворзель – 1; смт Гостомель – 2;

у м. Бориспіль – 12, з них 1 
дитина;

у м. Бровари – 10;
у м. Буча – 7;
у м. Біла Церква – 7;
у Броварському районі – 7;
у Ставищенському районі – 6;
у м. Вишгород – 6;
у Макарівському районі – 5;
у Васильківському районі – 5 (с. Росавичі);
у м. Фастів – 4;
у Переяслав-Хмельницькому районі – 3;
у м. Кагарлик, Бориспільському, Білоцерківському та 

Бородянському р-нах – по 3;
у м. Васильків – 2;
у м. Переяслав – 2;
у Миронівському районі – 2;
у смт Коцюбинське – 1;
у Поліському, Рокитнянському, Іванківському, 

Баришівському районах, смт Бородянка, смт Ставище, смт 
Рокитне, смт Іванків по 1.

За останню добу зареєстровано 4 лабораторно 
підтверджені випадки COVID-19.

Крім цього, в області зареєстровано 930 осіб з підозрою 
на COVID-19. Лабораторно обстежено 44 зразки від ме-
дичних працівників, які мали контакт з лабораторно 

підтвердженим випадком COVID-19 (КНП КОР «Київська 
обласна клінічна лікарня», КНП КОР «Білоцерківський 
обласний онкологічний диспансер») за результатами 
досліджень ПЛР досліджень у всіх медпрацівників негатив-
ний результат на коронавірус.

Чотирнадцять пацієнтів одужали. Повторне лаборатор-
не дослідження ПЛР не виявило в них вірусу SARS-CoV-2.

Переважну більшість лабораторно підтверджених 
випадків COVID-19 становлять особи вікової категорії від 
21 до 60 років.

Медичне спостереження встановлено за 2426 контак-
тними особами.

Станом на 8-00 16.04.2020 року, за попередню добу в 
лікарняні заклади області госпіталізовано 45 осіб з діагнозом 
негоспітальна пневмонія, та 41 особа госпіталізовано з ГРВІ, 
серед яких у 12 захворювання супроводжується пневмонією.

За добу Київським обласним центром екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф здійснено 506 
виїзди до пацієнтів. Протягом доби на виїздах працювало 
103 бригади екстреної медичної допомоги (з них 20 – 
лікарські бригади, 83 фельдшерські). Станом на сьогодні 
усі бригади екстреної медичної допомоги забезпечені засо-
бами індивідуального захисту.

інф. київської ода.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 
лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 
летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 
нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 279 випадків;
Волинська область – 109 випадків;
Дніпропетровська область – 78 випадків; 
Донецька область – 12 випадків;
Житомирська область – 162 випадки;
Закарпатська область – 116 випадків;
Запорізька область – 115 випадків;
Івано-Франківська область – 401 випадок;
Кіровоградська область – 198 випадків;
м. Київ – 644 випадки;
Київська область – 234 випадки;
Львівська область – 166 випадків; 
Луганська область – 4 випадки;
Миколаївська область – 22 випадки;
Одеська область – 73 випадки;
Полтавська область – 27 випадків;
Рівненська область – 204 випадки;
Сумська область – 80 випадків;
Тернопільська область – 333 випадки;
Харківська область – 40 випадків;
Херсонська область – 44 випадки;
Хмельницька область – 37 випадків;
Чернівецька область – 662 випадки;
Черкаська область – 110 випадків;

Чернігівська область – 11 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, 

Донецької, Луганської областей та міста Севастополя 
відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-
лабораторією Центру громадського здоров’я України, а та-
кож обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 квітня 
2020 року до Центру надійшло 1124 повідомлення про 
підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 
14311 повідомлень про підозру на COVID-19.

Шановні меШканці 
благодатної макарівЩини!
Прийміть сердечні вітання зі Світлим 

Христолвим Воскресінням!
Нехай же благодатна звісточка про 

Воскресіння Сина Божого навідається в 
кожну душу та кожну оселю, і не тільки 
словами, але справами любові та милосер-
дя. Ми зараз переживаємо непрості часи. 
Нам треба об’єднуватись та підтримувати 
один одного. Будьмо уважнішими до по-
треб інших, будьмо милосердними і 
співчутливими.

Тож нехай Світло Воскресіння Христо-
вого  надає нам  силу перебороти всі труднощі, які випали на нашу 
долю та дарує непохитну віру в кращий завтрашній день. Бажаю Вам 
миру, душевного спокою та родинного затишку. 

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
олег дунда,

                                              народний депутат україни.

транспорт 
для медиків макарівЩини
більше тижня спільно з макарівською рда, 

місцевими радами та кода займались вирішенням 

питання щодо організації спецмаршрутів для медич-

них працівників макарівщини. 

Проблема виявилась дійсно непростою, зайняла багато 

часу, але рішення знайшлось і перевізник також. Узгодили 

логістику, 10 квітня вже весь необхідний пакет документів 

було надано до Департаменту поліції області. Після погод-

ження спецмаршрутів з 15 квітня транспорт поїхав. Тепер 

всім медикам Макарівського району стало простіше потра-

пити до своїх робочих місць.

P.S. Щиро вдячний всім, хто долучився до вирішення 

проблеми з транспортуванням, без злагодженої роботи 

керівництва Макарівського району це було б складно.

Шановна 
громадо макарівЩини!

Вітаю вас зі святом Воскресіння Хри-
стового!

Сердечно бажаю, щоб переможний 
дух надії, радості, всепрощення і надалі 
супроводжували вас і вашу родину, давав 
сили, енергію, наснагу для добрих і ко-
рисних справ на добробут і процвітання 
нашої рідної України. Нехай радісні 
Пасхальні дні покладуть благодатні по-
чатки нових перемог і звершень на Ва-
шому життєвому шляху.

Христос воскрес!
вадим токар,

  макарівський селищний голова.

поточна епідеміологічна ситуація в київській області
у закладах охорони здоров’я київської області та міста києва де є боксовані інфекційні відділення 
перебуває 69 жителів київської області з лабораторно підтвердженим COVID-19, 165 осіб перебуває 

на амбулаторному лікувальні у лікарів первинної ланки (самоізоляція).

моз україни повідомляє
в україні зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби COVID-19

РОЗКЛАД Нерегуляоні перевезення за маршрутом Вільне – Київ 

Прямий рейс 

Назви зупинок

Зворотній рейс 

прибуття, 
год., хв. Ціна Ціна прибуття, 

год., хв.

6:00 47 Вільне 47 13:10

6:10 43 Соснівка 43 13:00

6:25 43 Лубське 43 12:45

6:30 42 Ферма 42 11:40

6:40 40 Чорногородка 40 11:30

6:45 39 Яблунівка 39 11:25

6:50 38 Леонівка 38 11:20

7:00 36 Мостище 36 11:10

7:10 35 Новосілки 35 11:00

7:20 25 Музичі 25 10:50

7:25 25 Лука 25 10:45

7:35 25 Гнатівка 25 10:35

7:40 35 Гореничі 35 10:30

7:50 18 Стоянка 18 10:20

8:10 м. Київ 10:00

РОЗКЛАД 
Нерегуляоні перевезення за маршрутом 

Кодра – Київ 

Прямий рейс 

Назви зупинок

Зворотній рейс 

прибуття, 
год., хв.

Ціна
відстань, 

 км 
Ціна

5:30 55 Кодра 55 12:30

5:45 51 Забуяння 51 12:15

5:55 49 Королівка 49 12:05

6:05 46 Липівка 46 11:55

6:15 47 Андріївка 47 11:45

6:25 45 Макарів 45 11:35

6:35 40 Гавронщина 40 11:25

6:45 45 Плахтянка 45 11:15

7:05 39 Маковище 39 10:55

7:15 35 Колонщина 35 10:45

08:00 Київ 10:00

РОЗКЛАД 
Нерегуляоні перевезення за маршрутом 

Борівка – Київ 

Прямий рейс 

Назви зупинок

Зворотній рейс 

прибуття, 
год., хв.

Ціна Ціна
прибуття, 
год., хв.

6:00 55 Борівка 55 12:05

6:10 52 Комарівка 52 11:55

6:25 49 Ніжиловичі 49 11:45

6:35 47 Наливайківка 47 11:35

6:50 45 Макарів 45 11:10

7:10 38 Копилів 38 10:50

8:00 Київ 10:00

РОЗКЛАД 
Нерегуляоні перевезення за маршрутом 

Вільне – Київ 

Прямий рейс 

Назви зупинок

Зворотній рейс 

прибуття, 
год., хв.

Ціна Ціна
прибуття, 
год., хв.

6:00 47 Вільне 47 13:10

6:10 43 Соснівка 43 13:00

6:25 43 Лубське 43 12:45

6:30 42 Ферма 42 11:40

6:40 40 Чорногородка 40 11:30

6:45 39 Яблунівка 39 11:25

6:50 38 Леонівка 38 11:20

7:00 36 Мостище 36 11:10

7:10 35 Новосілки 35 11:00

7:20 25 Музичі 25 10:50

7:25 25 Лука 25 10:45

7:35 25 Гнатівка 25 10:35

7:40 35 Гореничі 35 10:30

7:50 18 Стоянка 18 10:20

8:10 м. Київ 10:00

РОЗКЛАД 
Нерегуляоні перевезення за маршрутом 

Мар'янівка – Київ 

Прямий рейс 

Назви зупинок

Зворотній рейс 

прибуття, 
год., хв.

Ціна Ціна
прибуття, 
год., хв.

6:00 46 Мар'янівка 46 12:00

6:10 44 Грузьке 44 11:50

6:20 42 Козичанка 42 11:40

6:30 40 Бишів 40 11:30

6:40 38 Лишня 38 11:20

6:45 36 Осикове 36 11:15

6:50 34 Ясногородка 34 11:10

7:00 26 Неграші 26 11:00

7:10 25 Личанка 25 10:50

7:15 23 Шпитьки 23 10:45

7:20 20 Мрія 20 10:40

7:30 19 Мила 19 10:30

7:35 18 Капітанівка 18 10:25

7:40 17 Стоянка 17 10:20

8:00 м. Київ 10:00

олег дунда,
народний депутат україни.
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макарівська селиЩна рада 
сьомого скликання 

київської області
виконавчий комітет

ріШення
11 квітня 2020 року          № 025

смт Макарів
про запровадження додаткових обмежувальних 

заходів на території макарівської селищної
ради з метою запобігання поширенню гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема, щодо 
перебування громадян в громадських місцях 

у період вихідних і святкових днів
Відповідно до статей 17, 29, 30 Закону України 

«Про захист населення від інфекційних хвороб», поста-
нови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 
року № 211 «Про запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами, 
внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів 
України від 16.03.2020 № 215, від 20.03.2020 № 
242, від 25.03.2020 № 239, від 29.03.2020 № 241, від 
02.04.2020 № 255, від 08.04.2020 № 262), на виконання 
рішень Київської обласної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол 
№ 11 від 10.04.2020), Макарівської районної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичай-
них ситуацій (протокол №14 від 10.04.2020), зважаю-
чи на актуальність загрози погіршення епідеміологічної 
ситуації в Україні та з метою вжиття необхідних до-
даткових заходів для відвернення загрози, забезпечення 
безпеки і здоров’я громадян та запобігання поширенню 
на території Макарівської селищної ради коронавірусної 
хвороби COVID-19, керуючись статтями 40, 59 та 73 За-
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Макарівської селищної ради 
вирішив:

1. Викладене у протоколах позачергового засідання 
Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 квітня 2020 року 
№ 11 та позачергового засідання Макарівської районної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та над-
звичайних ситуацій від 10 квітня 2020 року № 14 взяти 
до відома та врахування в роботі.

2. рекомендувати громадянам на території смт 
Макарів, сіл Зурівка, Калинівка, Фасівочка обмежити 
перебування в громадських місцях у період вихідних і 
святкових днів (починаючи з 13 год. 00 хв. суботи 11 
квітня 2020 року до 06 год. 00 хв. 13 квітня 2020 року 
та з 13 год. 00 хв. суботи 18 квітня 2020 року до 06 год. 
00 хв. вівторка 21 квітня 2020 року).

Взяти до уваги, що для рекомендованого обме-
ження перебування, вказаного у цьому пункті, під 
терміном «громадське місце» слід розуміти:

•території загального користування (парки 
(лісопарки), лісосмуги, рекреаційні зони, сквери, спортивні 
та дитячі майданчики, стадіони, пляжі, кладовища);

•релігійні та культові споруди, приміщення органів 
державної влади та органів місцевого самоврядуван-
ня, інших державних установ, підприємств, установ та 
організацій (зокрема, але не виключно: заклади торгівлі, 
надання послуг тощо) усіх форм власності, готелів та 
аналогічних засобів розміщення громадян, гуртожитків 
(крім визначених місць обсервації (ізоляції)), 
автостанції, музею, кінотеатру;

•зупинки громадського транспорту;
•прибудинкові території багатоквартирних жит-

лових будинків та гуртожитків, території підприємств, 
установ, організацій та закріплені за ними території на 
умовах договору.

3. Макарівському ВП Ірпінського ВП ГУ НП в Київській 
області спільно з ГФ «Макарівська муніципальна інспекція» 
на час карантину посилити контроль за виконанням грома-
дянами обмежувальних заходів на території Макарівської 
селищної ради та забезпечити громадський порядок, осо-
бливо у період вихідних і святкових днів.

4. На час карантину громадянам:
4.1. рекомендувати утриматися від відвідування 

місць поховань на території кладовищ в смт Макарів, 
селах Зурівка, Калинівка, Фасівочка;

4.2. у разі виникнення необхідності відвідання 
місць поховань на території кладовищ в смт Макарів, 
селах Зурівка, Калинівка, Фасівочка, громадянам не-
ухильно дотримуватися обмежень, встановлених поста-
новою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 
211 «Про запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами та доповнен-
нями) для перебування у громадських місцях, а саме: 
обов’язково перебувати в засобах індивідуального захисту 
(зокрема, респіраторах або захисних масках тощо), до-
тримуватися рекомендацій щодо безпечної дистанції між 
людьми (1,5 - 2,0 метри).

5. Продовжити проведення роз’яснювальної роботи 
серед населення щодо запровадження додаткових обме-
жувальних заходів на території Макарівської селищної 
ради, зокрема, у вихідні та святкові дні.

6. Рекомендувати громадянам за перших ознак 
респіраторної інфекції залишатися вдома (за місцем 
перебування (проживання)) і негайно звертатися за 
медичною допомогою до закладу охорони здоров’я за 
місцем обслуговування.

7. Керуючому справами (секретарю) виконавчо-
го комітету Макарівської селищної ради Вовкулі С.І., 
підбирачу довідкового та інформаційного матеріалу 
Макарівської селищної ради Проценко А.О., голов-
ному редактору газети «Макарівські вісті» Кравчені 
М.М. невідкладно забезпечити широке анонсування та 
висвітлення інформації про прийняте рішення.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на заступника Макарівського селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Омельченко Л.С.

селищний голова                              в.я. токар

пенсійний фонд україни інформує:

пенсії по інвалідності
На період карантину виплата пенсій по 

інвалідності, призначених відповідно до ЗУ «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання», НЕ ПРИПИНЯЄТЬСЯ.

Зокрема, згідно ЗУ «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів, спрямованих на забез-
печення додаткових соціальних та економічних 
гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної 
хвороби (COVID-2019)» від 02.04.2020, врегу-
льовано питання продовження виплати на період 
карантину пенсій особам, в яких на цей час 
припадає перекомісія МСЕК.

Після закінчення терміну дії карантину, 
або обмежувальних заходів, Головне управління 
Пенсійного фонду України у Київській області 
здійснить перерахунок розміру виплаченої пенсії 
на підставі результатів переогляду медико-
соціальної експертизи.

перераХунок пенсій пенсіонерам, 
яким виповнилось 80 і більШе років

На виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 
01.04.2020 № 251, Головним 
управлінням Пенсійного фон-
ду України у Київській області 
проведено перерахунок пенсії 
пенсіонерам, яким виповни-
лось 80 і більше років та розмір 
пенсії яких не перевищує 
9205,19 грн, а саме встановлено 
щомісячну компенсаційну ви-
плату в розмірі до 500 грн.

Тобто, розмір пенсії разом 
з компенсаційною виплатою та 
надбавками, підвищеннями, зо-
крема, пенсією за особливі за-
слуги перед Україною після про-
ведення перерахунку не може 
перевищувати 9205,19 грн.

Крім того, у разі коли після встановлення щомісячної 
компенсаційної виплати розмір пенсійної виплати з урахуванням 
зазначеної виплати, надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової 
грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі 
втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших до-
плат до пенсій, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі 
заслуги перед Україною), у пенсіонерів, які отримують пенсію, при-
значену відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» за наявності страхового стажу (у 
чоловіків – 25 років, а у жінок – 20 років), не досягає 2600 грн, 
таким особам встановлено доплату до пенсії в сумі, що не вистачає 
до зазначеного розміру.

Дякуючи небайдужим людям, вже 
закуплено та передано медикам, зокре-
ма, екстреній медичній допомозі, та 
іншим захисні костюми; дезінфікуючі 
засоби; акумуляторний оприскувач для 
дезінфікації карет екстренної допомо-
ги; захисні маски; захисні рукавички; 
захисні окуляри.

Також КНП «Макарівський центр 
первинної санітарно-медичної допо-
моги» забезпечене мотооприскува-
чами та деззасобами для проведення 
дезінфекційних робіт. 

Крім того чималий запас захис-
них масок безкоштовно роздали най-
менш захищеним 
верствам населення 
Макарова.

За інформацією 
Добровільного фор-
мування цивільного 
захисту додатково 
закуплено 1000 ма-
сок, дезінфікуючі за-
соби, захисні окуля-
ри. Крім того, ТОВ 
«ОВОСТАР» пере-
дали Добровільному 
формуванню 40 
багаторазових за-
хисних костюмів 

(вже роздано медикам), рукавиці та 
респіратори.

особливу подяку за допомогу 
хочемо висловити: 

– Володимиру Безверхому; 
– керівнику ПП «Яблунівський 

виробничий комплекс» Михайлу 
Ільчуку;

– директору ТОВ «МДМ» Сергію 
Блоцькому;

– Мамояну Кялашу;
– керівництву ТОВ «ОВОСТАР», 

с. Калинівка
– всім тим, хто не стояв і не 

стоїть осторонь.

нагадуємо, що в магазинах 
«фора», «бджілка», «михайловсь-
кий» та «єва» діє благодійна акція 
«підтримай літню людину! на-
повни кошик турботи». кожен з 
нас, купуючи продукти чи засоби 
гігієни собі, може лишити щось 
для найменш захищених верств 
населення.

інф. макарівської селищної ради.

ЗВІТУЄМО
на початку квітня на позачерговій сесії макарівської селищної ради було виділено 

200 тисяч гривень кнп «макарівський центр первинної санітарно-медичної допомоги»
макарівської районної ради на закупівлю засобів індивідуального захисту для персоналу. 

до уваги меШканців
макарівЩини!

за повідомленням офіційного 
сайту «київобленерго» 18 та 19 
квітня (з 8.00 до 21.00) будуть 
проводитися планові технічні 
роботи на електромережах 
макарівщини:

– 18 квітня – с. Завалівка, все село;
– 18 квітня – с. Копилів, термінали;
– 19 квітня – с. Завалівка, все село;
– 19 квітня – с. Пашківка, вул. Шевченка.

у цей період моЖливе відключення 
електроенергії на зазначених вулицях.

інф. «м.в.».

Щодо вивозу сміття
Наразі вже вирішено питання вивезення побутових 

відходів по маршруту Борівка, Комарівка, Ніжиловичі 
та Наливайківка. 

Вивозом сміття займатиметься КП «Гореничі», яке 
буде відправляти сміття для подальшої переробки на 
підприємство «Обухівміськвторресурси». Планується, 
що вивіз сміття буде відбуватись раз в місяць. Побутові 
відходи розпочнуть вивозити вже цієї суботи (18 квітня) 
з 10.00. Вартість вивезення побутових відходів складати-
ме 43 грн за 100 літровий пакет. 

Мешканці вказаних населених пунктів можуть 
звернутись до своїх сільських рад стосовно придбан-
ня пакетів. Що ж стосується інших населених пунктів 
– питання вирішуємо. Про це буде поінформовано 
мешканців нашого району. 

марина чабанова, 
помічник народного депутата.
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– уряд пропонує скороти-
ти видатки на вибори майже 
вдвічі. чи зможе цвк провести 
вибори за 1 млрд грн?

– Витрати на вибори визначає 
Виборчий кодекс України, який 
передбачає низку напрямів, котрі 
повинні бути профінансовані для 
того, щоб вибори реалізувалися. 
Причому йдеться ж не про 
якісь одні вибори, а про вели-
ку кількість, тому що в нас на 
місцевих виборах кожен вибор-
чий процес по суті окремий.

Якщо ми говоримо про змен-
шення фінансування, про те, чи 
можливо за таких умов провести 
вибори, тоді водночас потрібно 
вести мову про внесення змін 
до Виборчого кодексу, який 
передбачає фінансування кожного 
окремого напрямку під час вибор-
чого процесу.

– чи ви рахували, якою 
є мінімальна критична сума 
коштів, що дасть змогу прове-
сти вибори?

– ЦВК лише перерозподіляє 
кошти, котрі як субвенція з 
державного бюджету перера-
ховують місцевим бюджетам 
на проведення виборів. Вибори 
організовуватимуть і проводи-
тимуть відповідні територіальні 
виборчі комісії.

ЦВК не може порахувати, яка 
мінімальна сума потрібна, доки 
не будуть внесені відповідні зміни 
до закону. Потрібно розуміти, 
що вважати за мінімальну суму. 
Ми не можемо, наприклад, вва-
жати, що оплату праці членам 
комісій можна не здійснювати, 
і на підставі цього таким чином 
рахувати. Для того, щоб у нас 
така підстава з’явилася, потрібні 
відповідні зміни до Виборчого ко-
дексу.

До прикладу, наскільки я 
відслідковував заяву Олександра 
Корнієнка (народного депутата 
й голови партії «Слуга народу», 
– прим. ЧЕСНО) щодо цього, то 
там ішлося про те, що Верховна 
Рада думає над тим, щоб обмежи-
ти оплату праці членам виборчих 
комісій. А це, згідно з бюджетним 
запитом ЦВК, близько 1 млрд 400 
млн грн.

– а ви не вбачаєте в цьому 
ризик для проведення чесних 
виборів, якщо члени комісій 
більше залежатимуть від 
партій, розраховуючи на їхні 
кошти?

– Ми як ЦВК вважаємо, що 
члени виборчих комісій повинні 
бути незалежними й чесними. 
Що більшою мірою їх фінансує 
держава, то краще. Ми зі свого 
боку вже порушували, зокрема 
й під час ухвалення Виборчого 
кодексу, питання про те, щоб 
керівний склад виборчих комісій 
робити на професійних засадах і 
розгортати максимальну мережу 
територіальних представництв 
комісій… Але річ у тім, що дер-
жава повинна знайти баланс між 
фінансовими ресурсами, які є 

змога виділяти на ці потреби, 
і важливістю належного рівня 
незалежності членів виборчих 
комісій. Це не питання ЦВК. З 
боку ЦВК ми, звісно, бачимо за-
грози. Це негативна тенденція. 
Але в ситуації, яка є, коли ніхто 
не знає, як розвиватимуться події 
надалі, коли ми бачимо, що у світі 
вибори або скасовують, або пере-
носять (принаймні заплановані на 
цю весну)…

– а чи були вже у вас якісь 
консультації або з вру, або 
з оп стосовно перенесення 
виборів?

– Ні. Про перенесення виборів 
зараз не йдеться. Це я просто мо-
делюю ситуацію. Я розумію, коли 
на кону стоїть, з одного боку, 
життя і здоров’я людей, коли 
люди помирають тисячами, я яко-
юсь мірою можу зрозуміти логіку 
ВРУ та КМУ, які хочуть переспря-
мувати кошти. Ми ж – орган, 
котрий забезпечує виборчі права, 
і в нашій сфері відповідальності 
– саме організація виборів. Ми 
виступаємо із заявами, але робити 
їх у формі, що не можна нічого 
змінювати, а люди хай гинуть, 
– це неправильно. Ми не може-
мо вимагати. Ми висловлювали 
свою позицію ще до голосування 
за зміни до бюджету, просили 
відповідально ставитися до цього 
питання, тому що фінансування 
виборчого процесу – це обов’язок 
держави. Бо, знаєте, можна скасу-
вати всі вибори й заощадити дуже 
багато.

– чи буде завершено 
адмінтерреформу? чи узгоди-
ли з верховною радою, хто де 
призначатиме вибори? бо під 
час круглого столу 10 березня 
корнієнко казав, що вони за-
раз вирішують, де має призна-
чати цвк, а де – парламент. 

яких домовленостей досягли?
– Я не можу вам сказати, чи 

буде завершено адмінтерреформу, 
тому що це абсолютно не у сфері 
відповідальності ЦВК.

– але вам для проведення 
виборів це дуже важливо...

– Так, це питання для нас 
є одним із болючих і складних, 
тому що ми не розуміємо. От 
ви запитуєте, скільки коштів 
потрібно, а я можу поста-

вити зустрічне запитання: а 
адмінтерреформа буде чи не буде? 
Якщо вона буде, то суми витрат 
можуть бути скориговані. Та-
кож у публічній площині звучить 
інформація, що наразі тривають 
консультації на предмет того, 
аби розширити пропорційну ви-
борчу систему з відкритими спи-
сками на ширше коло місцевих 
рад. А це теж призведе до зміни 
фінансування.

– а цвк долучають до цих 
консультацій?

– Ні. ЦВК не є суб’єктом пи-
тання про вибір виборчої систе-
ми. Це питання суто політичне в 
межах повноважень ВРУ.

– чули, що зараз ведуть 
політичну дискусію, щоб по-
ширити партійну систему на 
всі міські ради. тобто це вже 
навіть не питання міст на 10 
чи 20 тисяч виборців, яке об-
говорювали раніше. як ви до 
цього ставитеся?

– З погляду організації 
виборів, це, на мою думку, 
ускладнить життя всім. Тому що 
на сьогодні практично всі районні 
ради, переважна більшість міських 
рад – це багатомандатна мажори-
тарка. Тобто по суті це мажори-
тарна система. Єдине – в окрузі 
обиратимуть не одного депутата, 
як раніше, а від двох до чотирьох 
депутатів. Така виборча система є 

всім зрозумілою і доволі простою 
в адмініструванні.

Якщо пропорційну систему 
з відкритими списками запрова-
дити на рівень району чи малого 
міста, це дуже ускладнить життя 
всім. Спершу – членам виборчих 
комісій і так само виборцям. От 
уявіть невелике місто, яке має 
бути поділене, умовно кажучи, на 
2-3 округи. У кожному з округів 
повинен бути окремий список, 
у межах якого має відбуватися 
внутрішня конкуренція. От як 
виборці повинні все це сприйма-
ти? Яким чином визначати межі 
цих округів? У порівнянні з пар-
ламентськими виборами, де за-
гальнодержавний список ділиться 
на регіональні, а обрані депута-
ти вважаються представниками 
відповідних регіонів, такий спосіб 
поділу є доволі штучним. А раху-
вати голоси і встановлювати при 
такій виборчій системі результати 
виборів членам комісій буде над-
звичайно складно. Особливо з тим 
бюлетенем, який пропонують. 
Уявіть інформаційні плакати й 
буклети на дільниці. Вони мають 

бути окремими для обласної ради 
(список, черговість у списку). 
Окремо для обласної, міської 
ради, а якщо ще й районної… 
Я, щиро кажучи, цього боюся. З 
точки зору належної організації 
виборчого процесу й реалізації 
виборчих прав громадян це може 
бути великий ризик.

– чи можна без 
адмінтерреформи, згідно з ви-
борчим кодексом, провести ви-
бори, якщо її не буде завершено?

– Питання виборів та 
адмінтерреформи – це два різні 
питання. Вибори провести, безпе-
речно, можна. Якщо відбудеться 
адмінтерреформа, вибори буде 
проведено до меншої кількості 
місцевих рад.

– а коли ви зможете 
розповісти людям про розміри 
округів? як вони будуть 
«нарізані», що й куди увійде?

– Виборчі округи на місцевих 
виборах, відповідно до Виборчо-
го кодексу, утворюватимуть ТВК 
відповідних місцевих виборів уже 
після початку виборчого процесу.

– чи відбудуться ви-
бори до райрад? вони є в 
конституції україни, але після 
адмінтерреформи мають зник-
нути.

– Якщо вони є в Конституції, 
вибори до них будуть. Я не 
розумію тоді, у чому питання…

– райради однаково 
ліквідують, то чи є сенс обира-
ти до них депутатів?

– Є сенс чи немає – це 
питання не до нас, бо ЦВК 
зобов’язана забезпечити виборчі 
права громадян за тією системою 
адміністративно-територіального 
устрою, яка існує. Але наскільки я 
чув і про що йде мова, розуміючи, 
що зміни до Конституції на-
вряд ухвалять, зараз розгля-
дають можливість так званої 
адмінтерреформи через делегуван-
ня повноважень КМУ. Крім того 
розглядається можливість, коли 
райони будуть збільшені, тобто на 
базі 4-5 районів буде утворено 1. 
Відтак їх стане менше, і по суті 
проблема зникне.

Отже, вибори до райрад 
відбудуться, а з часом буде внесе-
но зміни до Конституції, і, мож-
ливо, райони зміняться на повіти, 
округи чи щось подібне...

– чи будуть вибори до 
луганської та донецької об-
лрад? зараз у нас 22 облради, а 
в тих облрадах вибори раніше 
не проводили.

– Питання призначення чер-
гових і позачергових виборів – це 
сфера компетенції ВРУ. І якщо 
вибори будуть призначені, то 
їх проведуть відповідні обласні 
виборчі комісії.

– яка ваша позиція щодо 
проведення виборів у тих 
містах, які на момент виборів 
2015 року були окуповані, а 
наразі звільнені, але в них досі 
не проведено місцевих виборів 
з 2010 року? лише кілька міст, 
як, приміром, маріуполь, ви-
бороли право провести вибори. 
чи будуть у них зараз прово-
дити вибори?

– Це однозначно питан-
ня законодавчого врегулювання. 
Призначаючи вибори 2015 року, 
Верховна Рада тоді виключила їх 
і визначила, де вибори проводять-
ся, а де – ні. Крім того, за всьо-
го бажання забезпечити виборчі 
права громадян я не візьму на 
себе відповідальність озвучувати 
те, чи в якомусь конкретному 
населеному пункті можна чи не 
можна проводити вибори, тому 
що ми на місці не представлені, 
ми не знаємо, яка там реальна 
ситуація з безпекою. Для цього є 
компетентні органи, які повинні 
визначати, чи є належні пере-
думови для проведення виборів. 
Якщо умови дозволяють, то, на 
нашу думку, вибори повинні бути 
призначені й проведені.

– Щодо застави на місцевих 
виборах, суму якої підвищили 
майже в 40 разів. як, на 
вашу думку, вона впливає на 
конкуренцію? чи треба її змен-
шувати? наші читачі-політики 
дуже бідкаються щодо цього, 
бо ситуація з коронавірусом 
ще більше погіршила умо-
ви в регіонах. і як їм збирати 
ці кошти на заставу? а якщо 
партійний список поширять і 
на менші міста, то там теж до-
ведеться збирати гроші на за-
стави.

– Застава, як і вибір виборчої 
системи, належить більше до 
політичних питань, які мені як 
голові ЦВК не хотілося б комен-
тувати. Це сфера відповідальності 
ВРУ. Звісно, за такого високого 
розміру застави можна говорити 
про певні складнощі в доступі до 
виборчого процесу та реалізації 
виборчих прав громадян… Але, 
здається, це вже всі розуміють, і, 
наскільки я чув, ВРУ планує змен-
шити розмір застав.

– так, там компромісне 
зменшення – у 2 рази від того 

олег діденко: «…ВИБОРИ  
про перенесення виборів зараз не йдеться. але сьогодні країна не знає, 

якими будуть правила гри на місцевих виборах. цвк працює в умовах 
невизначеності: не ухвалені зміни до виборчого кодексу, недореформований 
адмінтерустрій.

влада скористалася карантином. обговорення нових правил перенесли в 
кулуари, і лише час від часу в змі виринають політичні «компроміси» на 
кшталт дозволити балотуватися лише тим партіям, які висувають кандидатів 
щонайменше у 2/3 обласних рад, «спустити» відкриті списки до громад, де 
від 10 тисяч виборців, переграти гендерну квоту, яка наразі передбачає не 
менш ніж 2 осіб однієї статі в кожній п’ятірці, залишити високі застави або 
незначно їх зменшити. також з’явилася пропозиція уряду вдвічі скоротити 
фінансування виборів. 

рух чесно поспілкувався з олегом діденком, головою центральної 
виборчої комісії, щоб дізнатися, як цвк готується до місцевих виборів, і за-
питати про те, що непокоїть місцевих політиків та членів виборчих комісій.
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рівня застав, що передбачений 
виборчим кодексом.

– Я не є суб’єктом цих пере-
мовин, але справді те, що чую, то 
всі розуміють, що застава зависо-
ка, і планують її зменшити. З по-
гляду ЦВК як організатора виборів 
хотів би звернути увагу на те, що 
це питання має дві складові. З од-
ного боку, застава має бути реаль-
ною, а з іншого – вона має бути, 
тому що вибори повинні мати 
можливість бути організовані. Бо, 
коли в нас є на місцевих виборах 
виборча система з відкритими 
списками, де до виборчого бюле-
теня вписують і кандидатів, якщо 
забрати заставу, у нас може ви-
никнути ситуація, коли бюлетень 
буде таким, що його просто не-
можливо буде технічно надрукува-
ти або він буде таким шрифтом, 
що годі буде щось прочитати. На 
нижньому рівні застави взагалі 
немає. Можливо, є сенс там її зро-
бити в якійсь невеличкій формі, 
аби вибори залишалися доступни-
ми для широкого кола кандидатів, 
але водночас можна було б убез-
печитися від зловживань. Зараз 
різноманітні технології застосо-
вують, на жаль, дуже активно, і 
зловживання можливі.

– з якого дня 
розраховується кількість 
виборців у реєстрі? на день 
оголошення виборів? на день 
передання списків? на день 
висунення кандидатів? бо на 
минулих виборах було кілька 
конфліктних міст, де виборців 
було на межі 90 тисяч осіб.

– ЦВК не пізніш як на п’ятий 
день після початку вибор-
чого процесу на підставі 
відомостей Державного 
реєстру виборців станом 
на день початку вибор-
чого процесу відповідних 
місцевих виборів визначає 
розмір грошової застави 
для кожного єдиного об-
ласного, міського вибор-
чого округу. У будь-якому 
разі кількість виборців, за 
котрою визначається, до 
якої виборчої системи на-
лежатиме місто, має бути 
визначена заздалегідь і не 
повинна змінюватися під 
час виборчого процесу.

– чи матиме цвк 
змогу публікувати 
фінансову звітність 
партій і кандидатів?

– На місцевих ви-
борах? (скептично 
усміхається) На місцевих 
виборах це повноваження 
ТВК. У нас були великі 
надії на регіональні та 
територіальні пред-
ставництва комісії, до 
функцій яких ми дуже 
хотіли додати й кон-
троль за місцевими ви-
борами. Але, розумієте, 
забагато цих виборчих 
процесів одночасно, і 
немає механізму отримання такої 
інформації. По суті на кожних 
місцевих виборах окрема ТВК – 
це як ЦВК.

Ми планували розгорну-
ти ІАС «Вибори» до рівня ТВК 
для того, аби оперативніше зби-
рати інформацію хоча б щодо 
результатів виборів, я вже не кажу 

про фінансові звіти. 
Але в нинішніх 
умовах, наскільки 
я розумію, нам на 
це кошти не дадуть. 
Адже скасовують 
навіть те, що було 
закладено.

Д о д а т к о -
ве фінансування 
передбачалося на 
підставі Виборчого 
кодексу – інша ви-
борча система, інша 
процедура, якісь 
інші заходи.

– отже, якщо 
ви не можете 
централ і зовано 
зібрати й 
о п у б л і к у в а т и 
ці звіти, то їх і 
перевіряти ніхто 
не буде?

– Наскільки я 
пригадую, контроль 
за ними повинна 
здійснювати ТВК. Це не наше по-
вноваження. Але суто теоретич-
но ви уявляєте, яка це кількість 
суб’єктів виборчого процесу?

– чи може цвк якось спро-
стити процедуру відкриття 
банківських рахунків виборчих 
фондів, адже чимало кандидатів 
і партій скаржаться на те, що 
їх відкривають запізно. також 
банки їх не відкривають, бо там 
немає комісії, вимагають до-
даткову інформацію про членів 
партії тощо. чи є спосіб це 
спростити?

– Це не функція ЦВК. Ми 
спільно з НБУ затверджуємо 
інструкцію щодо порядку 
відкриття рахунку виборчого 
фонду. Раніше це був окремий 
розділ у загальній інструкції про 
порядок відкриття банківських 
рахунків. Зараз Нацбанк нібито 
виявив готовність, як ми пропо-

нували свого часу, зробити цей 
документ окремим, щоб він сто-
сувався тільки рахунків виборчих 
фондів. Але в будь-якому разі 
банки – це сфера управління 
НБУ, тож санкції щодо банків за 
невідкриття рахунків може засто-
совувати тільки Нацбанк.

А якщо ми кажемо про те, 
що банки не хочуть через те, що 
робили це безкоштовно, то ми 
розуміємо, що їм потрібно залуча-
ти ресурси, аби виконувати дії, за 
які вони нічого не отримують. Але 
безоплатність визначено законом, 
а обов’язок банків відкривати ра-
хунки виборчих фондів – ні.

– а можна якось спрости-
ти цю інструкцію, щоб вима-
гали від партій і кандидатів 
менше документів, щоб 
не здійснювали перевірку 
керівництва партій, напри-
клад?

– Ми готові над цим працю-

вати, відкриті до пропозицій. На-
давайте нам їх.

– коли ми моніторили 
мажоритарників, то вони 
скаржилися на те, що раху-
нок виборчого фонду відкрили 
під кінець кампанії. нам по-
казували листування з бан-
ками. один банк відмовив, 
інший протягом двох тижнів 
перевіряв…

– Ситуації виникають різні. 
Насправді проблемних ситуацій 
менше, ніж звичайних, якщо 
брати статистику за результата-
ми загальнонаціональних виборів 

2019 року. ЦВК на-
магалася до таких 
ситуацій ставитися 
максимально лояль-
но, не застосовувати 
штрафних санкцій, 
хоча попередження 
– не така й велика 
санкція.

– чи признача-
тиме цвк вибори 
в нещодавно сфор-
мованих громадах?

– ЦВК нещодав-
но ухвалила рішення 
про те, що, якщо 
вибори припадають 
на рік проведення 
чергових виборів, 
то вони будуть 
проведені разом із 
черговими.

– фактично 
вже розпочалася 
дочасна агітація. 
чи має цвк 
позицію щодо об-
меження дочасної 
агітації чи ви не 
вбачаєте в цьому 
проблеми?

– Коли ЦВК 
подавала свої 
пропозиції до Ви-
борчого кодексу за 
результатами його 

опрацювання та із зауваженнями 
Президента України, йшлося про 
такі зміни. Зокрема, дати визна-
чення, що таке політична реклама. 
Спрощено кажучи, це будь-яка 
діяльність з метою популяризації 
партій і фізичних осіб. Також за-
боронити політичну рекламу, на-
приклад, за пів року до виборів. 

Здається, ця пропозиція була вра-
хована лише частково.

– якщо виборча кампанія 
розпочнеться влітку, а 
пандемія коронавірусу не 
припиниться, чи продуктові 
пакунки, які роздаватимуть 
кандидати, вважатимуться 
підкупом виборців?

– Розумієте, підкуп виборців не 
залежить від того, чи здійснюється 
він в умовах коронавірусу, чи не 
в умовах коронавірусу. Інша річ, 
що його потрібно ще зафіксувати.

– чи будуть ухвалені зміни 
до виборчого кодексу? чи є 
ризик, що вибори можуть про-
вести за законом 2015 року?

– Я дуже сподіваюся, що 
зміни до Виборчого кодексу будуть 
ухвалені, тому що все-таки там є 
багато недосконалостей, особли-
во в книзі «Місцеві вибори». Ви 
ж знаєте, спочатку планувалося 
відтермінувати в часі введення 
цієї книги в дію, щоб потім її доо-
працювати. Рівень її опрацювання 
нижчий, ніж у попередніх, – це 
один аспект.

Другий аспект – особли-
во у світлі можливої реформи 
децентралізації можуть виникну-
ти значні ризики щодо організації 
проведення виборів. Наприклад, 
районна ТВК може зіткнутися з 
проблемою утворення, скажімо, 
800 дільничних виборчих комісій. 
Насправді це дуже складно. Цен-
тральна виборча комісія утворює 
близько 600 територіальних – це 
складно, але ЦВК має секретаріат, 
відповідне програмне забезпе-
чення та підготовлених людей. 
Уявляєте, що буде, якщо з таким 
завданням зіткнеться ТВК? У цьо-
му аспекті ми пропонуємо значно 
спростити процедури. Скажімо, 
відмовитися від заяв про зго-
ду бути членами комісій, які на 
практиці не виконують своєї ролі. 
А обсяг роботи колосальний, бо 
невідповідність якоїсь інформації 
в заяві та в поданні…

Це треба все зіставити, 
перевірити, відправити, пере-
писати, знову подати. Ресурс 
задіюється колосальний. Це як 
приклад.

Звичайно, ще як приклад 
хотілося б надати електронні 
засоби територіальним вибор-
чим комісіям, але це ми вже 
не встигнемо, усе пов’язано з 
фінансуванням. Тобто я до чого 
веду? ЦВК не повинна втруча-
тися в політичні питання, але 
те, що стосується процедур, – 
це наша відповідальність, і тут 
дуже хотілося б, щоб зміни були 
(до Виборчого кодексу, – прим. 
ЧЕСНО). Якщо діяти за кодек-
сом формально, то через помил-
ки деякі вибори можуть бути 
заблоковані. Там є суперечності, 
і їх треба як мінімум прибрати, 
щоб виборчий процес був юри-
дично чистим.

– то чи є ризики прове-
дення виборів за попереднім 
законом? така риторика лунає 
в деяких політичних сил.

– Розумієте, можливе вся-
ке, але процедурно за старим 
законом… Мені на це складно 
відповісти. Але не думаю, що та-
кий варіант реальний.

за матеріалами chesno.org

ДО РАЙРАД ВІДБУДУТЬСЯ…»
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Примітка: Цифрові позначки у програмах 
вказують на класифікацію:
(1к.) 1 категорія – без обмеження.
(2к.) 2 категорія  («12+» або «16+») – передачу 

або фільм можна дивитися дітям лише  у присутності 
батьків;

(3к.) 3 категорія  («18+»)  – можна дивитися 
особам, яким виповнилося 18 років.

•
•

•

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
*  *  * *  *  *

Схід Сонця 05:56 Захід 20:04
Тривалість дня 14:08

понеділок, 20 квітня

Схід Сонця 05:52 Захід 20:07
Тривалість дня 14:15

середа, 22 квітня

UA:ПЕРШИЙ
6.00 М/с «Листи вiдФелiкса»
6.30, 7.05, 8.05 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15 Новини
9.00 Т/с «Полдарк». (16+)
10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Англiйська мова
10.35 Всеукраїнська школа 

онлайн. Геометрiя
11.05, 12.15 Всеукраїнська 

школа онлайн. Руханка
11.10 Всеукраїнська школа 

онлайн. Хiмiя
11.45 Всеукраїнська школа 

онлайн. Географiя
12.20, 16.50 Д/с «Дикi тварини»
13.10, 15.10 «На Карантинi»: 

марафон
16.20, 0.30 Телепродаж
17.30, 3.55 #ВУкраїнi
18.20 Тема дня
19.20 Д/с «Суперчуття»

19.55 Д/с «Особливий загiн»
21.35, 23.55, 5.50 UA:Спорт
21.45 Бюджетники
22.15, 3.00 Т/с «Епоха честi»
0.00 Спiльно

КАНАЛ «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 

Снiданок з «1+1»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.20 ТСН
9.25, 10.20  Життя вiдомих людей
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10 

Любий, ми переїжджаємо
13.35 Одруження наослiп 5
15.35 Свiт на виворiт 9: Японiя
17.10Х/ф «ВIТЕР КОХАН-

НЯ». (12+)
19.00 Секретнiматерiали
20.45 Т/с «Кухня»
21.45 Х/ф «МАТУСI». (12+)
22.45, 23.35 Свiтнавиворiт 

11: Китай
0.35 Х/ф «СКАЖЕНЕ 

ВЕСIЛЛЯ 2». (12+)

2.10Х/ф «ВИТТЯ: ПЕРЕРО-
ДЖЕННЯ». (18+)
КАНАЛ «2+2»

6.00, 7.40 Т/с «Команда «А» 2»
9.20, 18.15 Спецкор
10.00, 18.45 ДжеДАI
10.35, 17.20 Загублений свiт
14.05Х/ф «ДЕТЕКТИВ ЕЙС 

ВЕНТУРА». (16+)
15.45Х/ф «ДЕТЕКТИВ ЕЙС 

ВЕНТУРА 2: КОЛИ ПРИ-
РОДА КЛИЧЕ». (16+)

19.15 Т/с «Опер за викли-
ком». (16+)

20.10 Т/с «Звонар». (16+)
22.05, 23.50 Т/с «CSI: Мiсце 

злочину 9». (16+)
1.20 Облом.UA

ПЛЮСПЛЮС
5.45, 3.15 Казка з татом
7.00 М/с «Козаки»
10.00 Українська ТБ-школа. 

5-й клас
12.00, 22.10 М/с «Оггi та 

кукарачi»
12.50 М/с «Шахерезада. 

Нерозказанiiсторiї»
13.20, 21.20 М/с «Бейблейд: 

Вибух. Злiт»
13.50 М/с «Тобот»
14.15 М/с «ЛицарiНекзо»

14.40 М/с «Нiндзяго»
15.00, 21.50 М/с «Губка Боб»
15.25, 17.45 М/с «Пiнгвiни 

Мадагаскару»
15.50 М/с «РастiМеханiк»
16.15 М/с «Нелла - принце-

са-лицар»
16.45 М/с «Дiвчата на мiсiї»
16.55, 20.30 М/с «Заплутана 

iсторiя»
17.20, 20.50 М/с «Качинiiсторiї»
18.05 М/с «44 коти»
18.35 М/с «Елвiн i бурундуки»
19.15 М/с «Артур i мiнiпути»
19.35 М/с «Ледi Баг i Супер 

Кiт»
0.20 Знiмала мама

IНТЕР
5.25, 22.10 «Слiдство вели...» 

з Л. Каневським»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 Ранок з Iнтером
10.00 Корисна програма
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек». 
12.25 Т/с «Не вiдпускай 

мою руку». (12+)
13.50 Україна вражає
14.45, 15.40 Речдок
16.35 Речдок. Особливий 

випадок
18.00, 2.20 Стосується кожного

20.00Подробицi
21.00 Т/с «Добровольцi». (12+)
23.50 Великий бокс. Олек-

сандр Усик - Мурат Гасiєв
1.30 Т/с «Несолодка 

пропозицiя». (12+)
3.45 Щоденник вагiтної

НОВИЙ КАНАЛ
5.55, 7.10 Kids` Time
6.00 М/с «Шоу ЛунiТьюнз»
7.15 Т/с «Друзi»
9.30 Т/с «Вiдчайдушнi до-

могосподарки». (16+)
11.50Х/ф «ПЕРВIСНИЙ». (16+)
13.40Божевiльназiрка. (12+)
15.30, 19.00 Суперiнтуїцiя. (12+)
20.50Х/ф «СТРАШИЛКИ». 

(16+)
22.40Х/ф «СТРАШИЛКИ 2: 

ПРИМАРИ ХЕЛЛОУЇ-
НА». (12+)

0.10 Т/с «Київ вдень i 
вночi». (16+)

2.00 Служба розшуку дiтей
СТБ

5.15, 22.55 Т/с «Анна Гер-
ман». (16+)

7.00 Все буде добре!
8.45, 9.40 Т/с «Коли ми 

вдома»
12.15, 14.50 МастерШеф. (12+)

14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини
15.50 Хата на тата. (12+)
18.00СуперМама
18.55 Один за всiх. (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Акушерка»
0.55Мiстичнiiсторiї з П. 

Костiциним. (16+)
ICTV

5.40, 10.05 Громадянська 
оборона

6.30 Ранок у великому мiстi
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайнi 

новини з К. Стогнiєм
10.55Х/ф «ШИБАЙГОЛО-

ВИ». (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.20Х/ф «ГОРЕЦЬ». (16+)
15.20, 16.20 Т/с «Пес». (16+)
17.50 Т/с «РiшаєОнiстрат». 

(16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.15 Секретний фронт
21.20 Т/с «Заклятiдрузi». 

(16+)
23.25Х/ф «РОБОКОП». (16+)

КАНАЛ «УКРАЇНА»
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогоднi

9.30, 3.30 Зоряний шлях
11.20Мiсiя: краса
12.20, 15.30 Реальна мiстика
16.00 Iсторiя одного зло-

чину. (16+)
18.00 Т/с «Вiдважнi». (16+)
20.10 Говорить Україна
21.00 Т/с «Консультант»
23.30, 2.00 Т/с «Я житиму»

НТН
6.00 М/ф «Зачарований 

хлопчик»
7.45 М/ф «Капiтошка»
7.55, 16.50, 20.50, 2.15 Ви-

падковий свiдок
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

22.00, 1.45 Свiдок
9.00 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕ-

РАЛА ШУБНIКОВА»
10.40 Т/с «СБУ. Спецоперацiя»
12.50 Будьте здоровi
14.15Таємницi 

кримiнального свiту
15.20 Правда життя. 

Професiйнi байки
18.20Вартiсть життя
19.30 Легенди карного 

розшуку
22.30 Т/с «Нарко». (18+)
0.15 Склад злочину
1.05, 2.35 Речовий доказ

Схід Сонця 05:54 Захід 20:06
Тривалість дня 14:12

вівторок, 21 квітня

UA:ПЕРШИЙ
6.00 М/с «Попелюшка»
6.30, 7.05, 8.05 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15 Новини
9.00 Т/с «Полдарк». (16+)
10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Українська 
лiтература

10.35 Всеукраїнська школа 
онлайн. Фiзика

11.05, 12.15 Всеукраїнська 
школа онлайн. Руханка

11.10 Всеукраїнська школа 
онлайн. Iсторiя України

11.45 Всеукраїнська школа 
онлайн. Бiологiя

12.20 Всеукраїнська школа 
онлайн. Географiя

13.10, 15.10 «На Карантинi»: 
марафон

16.50 Д/с «Дикi тварини»

17.25 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. (16+)

18.20 Тема дня
19.20 Д/с «Суперчуття»
19.55 Д/с «Особливий загiн»
21.35, 23.55, 5.50 UA:Спорт
21.45, 0.00 #ВУкраїнi
22.15Святi та грiшнi

КАНАЛ «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 

Снiданок з «1+1»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.20 ТСН
9.25, 10.20 Життя вiдомих людей
11.15, 11.50, 12.20, 12.35 Лю-

бий, ми переїжджаємо
13.10 Одруження наослiп 5
15.25 Свiт на виворiт 9: Японiя
17.10Х/ф «ВIТЕР КОХАН-

НЯ». (12+)
19.00Секретнiматерiали
20.45 Т/с «Кухня»
21.45Х/ф «МАТУСI». (12+)

22.45, 0.25 Одруження наослiп
1.55Х/ф «СКАЖЕНЕ 

ВЕСIЛЛЯ». (12+)
КАНАЛ «2+2»

6.00, 9.30, 17.20 Загублений 
свiт

7.40 Т/с «Команда «А» 2»
13.20Х/ф «БЛИЗНЮКИ-

ДРАКОНИ». (16+)
15.20Х/ф «ШАНХАЙ-

СЬКИЙ ПОЛУДЕНЬ»
18.15 Спецкор
18.45ДжеДАI
19.15 Т/с «Опер за викли-

ком». (16+)
20.10 Т/с «Звонар». (16+)
22.10, 23.55 Т/с «CSI: Мiсце 

злочину 9». (16+)
1.55 Облом.UA

ПЛЮСПЛЮС
7.00 М/с «Бабай»
10.00 Українська ТБ-школа. 

5-й клас
12.00, 22.10 М/с 
12.50 М/с «Шахерезада. 

Нерозказанiiсторiї»
13.20, 21.20 М/с «Бейблейд: 

Вибух. Злiт»
13.50 М/с «Тобот»
14.15 М/с «ЛицарiНекзо»
14.40 М/с «Нiндзяго»

15.00, 21.50 М/с «Губка Боб»
15.25, 17.45 М/с «Пiнгвiни 

Мадагаскару»
15.50 М/с «РастiМеханiк»
16.15 М/с «Нелла - принце-

са-лицар»
16.45 М/с «Дiвчата на мiсiї»
16.55, 20.30 М/с «Заплутана 

iсторiя»
17.20, 20.50 М/с «Качинiiсторiї»
18.05 М/с «44 коти»
18.35 М/с «Елвiн i бурундуки»
19.15 М/с «Артур i мiнiпути»
19.35 М/с «Ледi Баг i Супер Кiт»
0.20 Знiмала мама

IНТЕР
5.25, 22.15 «Слiдство вели...» 

з Л. Каневським»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 Ранок з 

Iнтером
10.00 Корисна програма
11.05 Т/с «Мене звуть Ме-

лек». (12+)
12.25 Т/с «Не вiдпускай 

мою руку». (12+)
13.50 Україна вражає
14.45, 15.40 Речдок
18.00, 19.00, 2.05 Стосується 

кожного

20.00 Подробицi
21.00 Т/с «Добровольцi». (12+)
0.00 Великий бокс. 

Олександр Усик - 
МайрiсБрiєдiс
НОВИЙ КАНАЛ

5.55, 7.10 Kids` Time
6.00 М/с «Шоу ЛунiТьюнз»
7.15 Т/с «Друзi»
9.30 Т/с «Вiдчайдушнi 

домогосподарки». 
(16+)

12.00Х/ф «НЕДIЛЯ». (12+)
13.40Божевiльназiрка. (12+)
15.40, 19.00 Хто проти блон-

динок? (12+)
21.00Х/ф «АКСЕЛЬ». (12+)
22.40Х/ф «ПЕРВIСНИЙ». (16+)
0.30 Т/с «Київ вдень i 

вночi». (16+)
СТБ

5.15, 22.55 Т/с «Анна Гер-
ман». 

7.00 Все буде добре!
9.05 Т/с «Коли ми вдома»
11.50, 14.50 МастерШеф. (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-

Новини
15.50 Хата на тата. (12+)
18.00СуперМама
18.55 Один за всiх. (16+)

20.15, 22.45 Т/с «Акушерка»
0.55Мiстичнiiсторiї з П. 

Костiциним. (16+)
ICTV

5.40, 20.15 Громадянська 
оборона

6.30 Ранок у великому мiстi
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайнi 

новини з К. Стогнiєм
10.05Теорiя змови
11.20, 13.15 Х/ф «ЗАВЗЯТI 

ШАХРАЇ». (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.35Х/ф «РОБОКОП». (16+)
15.40, 16.20 Т/с «Пес». (16+)
17.50 Т/с «РiшаєОнiстрат». 

(16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
21.20 Т/с «Заклятiдрузi». 

(16+)
23.30Х/ф «ШИБАЙГОЛО-

ВИ». (16+)
1.20 Т/с «Нюхач». (16+)

КАНАЛ «УКРАЇНА»
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогоднi
9.30, 2.30 Зоряний шлях
11.20 Мiсiя: краса

12.20, 15.30, 3.10 Реальна мiстика
16.00 Iсторiя одного зло-

чину. (16+)
18.00 Т/с «Вiдважнi». (16+)
20.10 Говорить Україна
21.00 Т/с «Консультант»
23.20 Контролер
0.00, 2.00 Х/ф «ПОКИ ТИ СПАВ»

НТН
5.50 М/ф «Пригоди Буратiно»
7.45 М/ф «Братик Кролик 

та братик Лис»
7.55 М/ф «Жив собi пес»
8.05, 16.50, 20.50, 2.15 Ви-

падковий свiдок
8.45Х/ф «ДУРНI ПО-

МИРАЮТЬ ПО 
П`ЯТНИЦЯХ». (16+)

10.35 Т/с «СБУ. Спецоперацiя»
12.30, 16.30, 19.00, 22.00 Свiдок
12.50Свiдок. 
14.15 Таємницi 

кримiнального свiту
15.20 Правда життя. 

Професiйнi байки
18.20 Будьте здоровi
19.30 Легенди карного 

розшуку
22.30 Т/с «Нарко». (18+)
0.15 Склад злочину
1.10, 2.30 Речовий доказ

UA:ПЕРШИЙ
6.00 М/с «Попелюшка»
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.55, 

2.30, 5.20 Новини
9.30, 4.25 Енеїда
10.35 М/с «Книга джунглiв»
12.10, 0.30 Телепродаж
12.45 Д/с «Це цiкаво»
13.20Х/ф «IВАН СИЛА»
15.00 Країна пiсень
16.00 #ВУкраїнi
17.00 Д/с «Погляд з середини»
17.35 Т/с «Епоха честi»
19.20 Д/с «Суперчуття»
20.25 Д/с «Свiт дикої природи»
21.20 #@)?$0 з Майклом 

Щуром. (16+)
21.55Х/ф «АМАНДА». (12+)
0.15, 5.40 Плiч-о-плiч

КАНАЛ «1+1»
6.00 Життя вiдомих людей
9.50 ТСН-Тиждень
11.25 Голос країни 10. Найкраще
14.05, 1.30 Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ»

15.45, 0.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНИ УДАЧI»

17.35Х/ф «ОПЕРАЦIЯ «И» та 
iншi пригоди Шурика»

19.30, 5.45 ТСН
20.15Х/ф «СКАЖЕНЕ 

ВЕСIЛЛЯ». (12+)
23.45Дубiнiзми
2.45Х/ф «КОД ДОСТУПУ 

«КЕЙПТАУН». (16+)
КАНАЛ «2+2»

6.00Шаленi перегони
8.05ДжеДАI
11.00 Загублений свiт
12.55Х/ф «ВIЙНИ 

ДРОНIВ». (16+)
14.20 Х/ф «БОКСЕР». (16+)
16.05 Х/ф «ПОДВIЙНИЙ 

ФОРСАЖ». (16+)
18.00 Таємницi великих 

українцiв. Андрiй 
Шептицький

19.00 Таємницi великих 
українцiв. Мазепа

20.05 Таємницi великих 
українцiв. Симон 
Петлюра

21.10 Т/с «Звонар». (16+)
23.00 Т/с «CSI: Мiсце зло-

чину 9». (16+)
0.35Х/ф «ВБИТИ БIЛЛА 2». 

(16+)
2.35 Облом.UA

ПЛЮСПЛЮС
5.45, 7.10, 3.15 Казка з татом
6.05, 5.00 Кориснiпiдказки
8.20 М/с «Ескiмоска»
9.20 М/с «Лис Микита»
10.20 Маленьке мiстечко
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.55 М/с «Фiксики»
12.50 М/с «Шахерезада. 

Нерозказанiiсторiї»
13.20, 21.20 М/с «Бейблейд: 

Вибух. Злiт»
13.50 М/с «Тобот»
14.15 М/с «ЛицарiНекзо»
14.40 М/с «Нiндзяго»
15.00, 21.50 М/с «Губка Боб»
15.25, 17.45 М/с «Пiнгвiни 

Мадагаскару»
15.50 М/с «РастiМеханiк»
16.15 М/с «Нелла - принце-

са-лицар»
16.45 М/с «Дiвчата на мiсiї»
16.55, 20.30 М/с «Заплутана 

iсторiя»
17.20, 20.50 М/с 

«Качинiiсторiї»
18.05 М/с «44 коти»
18.35 М/с «Елвiн i бурундуки»
19.15 М/с «Артур i мiнiпути»

19.35 М/с «Ледi Баг i Супер Кiт»
22.10 М/с «Оггi та кукарачi»
0.20Знiмала мама
2.30Свiт чекає на вiдкриття

IНТЕР
5.15, 22.10 «Слiдство вели...» 

з Л. Каневським»
6.45 Україна вражає
8.00, 18.00, 2.05 Стосується 

кожного
9.50Х/ф «БУРКОТУН». (12+)
11.50Х/ф «БIНГО БОНГО»
13.50Х/ф «ПРИБОРКАННЯ 

НОРОВЛИВОГО»
15.50 Чекай на мене. Україна
17.40 Новини
20.00Подробицi
21.00 Т/с «Добровольцi». (12+)
0.00 Великий бокс. Олек-

сандр Усик - Марко Хук
1.05 Т/с «Несолодка 

пропозицiя». (12+)
НОВИЙ КАНАЛ

5.55, 7.10 Kids` Time
6.00 М/с «Шоу ЛунiТьюнз»
7.15 Т/с «Друзi»
9.20Дiти проти зiрок
11.10Х/ф «МИ - МОНСТРИ»
13.00Х/ф «КРАБАТ. УЧЕНЬ 

ЧАКЛУНА». (16+)
15.00Х/ф «АСИСТЕНТ 

ВАМПIРА». (16+)
17.00Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСIЇ: 

ПIСКИ ЧАСУ». (16+)

19.00Вiдпацанки до панян-
ки. (16+)

21.00Х/ф «П`ЯТА ХВИЛЯ». 
(16+)

23.00Х/ф «НА ГЛИБИНI 6 
ФУТIВ». (12+)

0.50 Т/с «Київ вдень i 
вночi». (16+)

2.45 Служба розшуку дiтей
2.50 Зона ночi

СТБ
6.55Слiдство ведуть екстра-

сенси. (16+)
7.50Неймовiрна правда про 

зiрок
9.40Х/ф «ПОЛЮВАННЯ 

НА КОЛИШНЮ»
11.50, 14.50 Т/с «Список 

бажань». (16+)
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-

Новини
15.50 Хата на тата. (12+)
18.00СуперМама
18.55 Один за всiх. (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Акушерка»
22.55 Т/с «Анна Герман». 

(16+)
0.55Мiстичнiiсторiї з П. 

Костiциним. (16+)
ICTV

5.20 Еврика!
5.30 Служба розшуку дiтей
5.35 Т/с «Вiддiл 44». (16+)
6.20 Громадянська оборона

5.15 Факти тижня
9.10Х/ф «НОЙ». (16+)
11.30, 13.00 Х/ф «ГОРЕЦЬ». 

(16+)
12.45 Факти. День
13.55Х/ф «АЛЕКСАНДР». 

(16+)
16.55Х/ф «ОСТАННIЙ 

РУБIЖ». (16+)
18.45 Факти. Вечер
19.20Теорiя змови
20.05Х/ф «ПАРКЕР». (16+)
22.05Х/ф «САБОТАЖ». (18+)
0.00 Т/с «Нюхач». (16+)
4.00 Я зняв

КАНАЛ «УКРАЇНА»
5.00Сьогоднi. Пiдсумки з 

Олегом Панютою
6.50 Зоряний шлях
9.35Х/ф «ПОКИ ТИ СПАВ»
11.40 Т/с «Нiколи не здавайся»
15.00, 19.00 Сьогоднi
15.20 Т/с «Нiколи не зда-

вайся». (12+)

16.00 Т/с «Рiк собаки»
21.00 Т/с «Консультант»
23.00 Т/с «Чужа жiнка»
1.30Телемагазин
2.00 Т/с «Чужа жiнка». (16+)
3.10 Реальна мiстика

НТН
6.00 М/ф «Дюймовочка»
6.35 М/ф «Рiккi-Тiккi-Тавi»
6.50Х/ф «ФАНТАЗIЇ 

ВЕСНУХIНА»
9.20, 17.05, 1.45 Випадковий 

свiдок
11.00Х/ф «ГОЛОС МИНУ-

ЛОГО»
14.00Х/ф «ОБЕРЕЖНО, 

БАБУСЮ!»
15.35Х/ф «ТРИДЦЯТЬ ТРИ»
18.50Х/ф «СЕРЖАНТ 

МIЛIЦIЇ». (16+)
22.30 Т/с «Нарко». (18+)
0.15 Склад злочину
1.05, 2.20 Речовий доказ
3.50 Правда життя

UA:ПЕРШИЙ
6.00 М/с «Листи вiдФелiкса»
6.30, 7.05, 8.05 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15 Новини
9.00 Т/с «Полдарк». (16+)
10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Українська мова
10.35 Всеукраїнська школа 

онлайн. Фiзика
11.05, 12.15 Всеукраїнська 

школа онлайн. Руханка
11.10 Всеукраїнська школа 

онлайн. Англiйська мова
11.45 Всеукраїнська школа 

онлайн. Всесвiтняiсторiя
12.20, 16.50 Д/с «Дикi тварини»
13.10, 15.10 «На Карантинi»: 

марафон
16.20, 0.30 Телепродаж
17.30, 0.00 Перша шпальта
18.20 Тема дня

19.20 Д/с «Боротьба за ви-
живання»

19.55 Д/с «Особливий загiн»
21.35, 23.55, 5.50 UA:Спорт
21.45, 3.55 Схеми. Корупцiя 

в деталях
22.15, 3.00 Т/с «Епоха честi»

КАНАЛ «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 

Снiданок з «1+1»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.20 ТСН
9.25, 10.20 Життя вiдомих 

людей
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 

13.10, 4.15 Любий, ми 
переїжджаємо

13.40 Одруження наослiп 5
15.30 Свiт на виворiт 9: Японiя
17.10 Х/ф «ВIТЕР КОХАН-

НЯ». (12+)
19.00 Секретнiматерiали
20.35 Чистоnews

20.45 Т/с «Кухня»
21.45Х/ф «МАТУСI». (12+)
22.30 Право на владу
0.45 Х/ф «Я З ТОБОЮ». (12+)
2.15 Х/ф «РЕКВIЄМ ЗА 

ВБИВЦЕЮ». (16+)
КАНАЛ «2+2»

6.00, 7.40 Т/с «Команда «А» 2»
9.20, 18.15 Спецкор
10.00, 18.45 ДжеДАI
10.35 Рiшала
12.35, 17.20 Загублений свiт
13.30 Помста природи
14.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ 

НIБЕЛУНГIВ»
19.15 Т/с «Опер за викли-

ком». (16+)
20.10 Т/с «Звонар». (16+)
22.00, 23.45 Т/с «CSI: Мiсце 

злочину 9». (16+)
1.50 Облом.UA

ПЛЮСПЛЮС
5.45, 3.15 Казка з татом
7.00 М/с «Пригоди Котиго-

рошка та його друзiв»
10.00 Українська ТБ-школа. 

5-й клас
12.00, 22.10 М/с «Оггi та 

кукарачi»
12.50 М/с «Шахерезада. 

Нерозказанi iсторiї»

13.20, 21.20 М/с «Бейблейд: 
Вибух. Злiт»

13.50 М/с «Тобот»
14.15 М/с «Лицарi Некзо»
14.40 М/с «Нiндзяго»
15.00, 21.50 М/с «Губка Боб»
15.25, 17.45 М/с «Пiнгвiни 

Мадагаскару»
15.50 М/с «РастiМеханiк»
16.15 М/с «Нелла - принце-

са-лицар»
16.45 М/с «Дiвчата на мiсiї»
16.55, 20.30 М/с «Заплутана 

iсторiя»
17.20, 20.50 М/с 
18.05 М/с «44 коти»
18.35 М/с «Елвiн i бурундуки»
19.15 М/с «Артур i мiнiпути»
19.35 М/с «Ледi Баг i Супер Кiт»
0.20 Знiмала мама

IНТЕР
5.30, 22.10 «Слiдство вели...» 

з Л. Каневським»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 Ранок з Iнтером
10.00 Корисна програма
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12.25 Т/с «Не вiдпускай 

мою руку». (12+)
13.50 Україна вражає

14.45, 15.40 Речдок
16.35 Речдок. Особливий 

випадок
18.00, 19.00, 2.00 Стосується 

кожного
20.00 Подробицi
21.00 Т/с «Добровольцi». (12+)
23.50 Великий бокс. Олек-

сандр Усик - ТонiБелью
1.05 Т/с «Несолодка 

пропозицiя». (12+)
НОВИЙ КАНАЛ

5.55, 7.10 Kids` Time
6.00 М/с «Шоу ЛунiТьюнз»
7.15 Т/с «Друзi»
9.30 Т/с «Вiдчайдушнi до-

могосподарки». (16+)
11.50Х/ф «МАШИНА ЧАСУ»
13.40Божевiльназiрка. (12+)
15.20, 19.00 Хто зверху? (12+)
17.10Ревiзор. Карантин
21.00Х/ф «ЖИТТЯ». (16+)
22.40 Х/ф «ТИХЕ МIСЦЕ». 

(16+)
0.10 Т/с «Київ вдень i вночi». 

СТБ
5.15, 22.55 Т/с «Анна Гер-

ман». (16+)
7.00 Все буде добре!
8.45, 11.15 Т/с «Коли ми вдома»
12.15, 14.50 МастерШеф. (12+)

14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини
15.50 Хата на тата. (12+)
18.00 СуперМама
18.55 Один за всiх. (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Акушерка»
0.55 Мiстичнiiсторiї з П. 

Костiциним. (16+)
ICTV

5.45 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому мiстi
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайнi 

новини з К. Стогнiєм
10.05 Секретний фронт
11.30, 13.20 Х/ф «МЕРЛIН»
12.45, 15.45 Факти. День
15.20, 16.20 Т/с «Пес». (16+)
17.50 Т/с «Рiшає Онiстрат». 

(16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.15 Антизомбi
21.20 Т/с «Заклятi друзi». (16+)
23.20Х/ф «IНФЕРНО». (16+)
1.30Х/ф «ЕВОЛЮЦIЯ»

КАНАЛ «УКРАЇНА»
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогоднi
9.30 Зоряний шлях
11.20Мiсiя: краса

12.20, 15.30 Реальна мiстика
16.00 Iсторiя одного зло-

чину. (16+)
18.00 Т/с «Вiдважнi». (16+)
20.10 Говорить Україна
21.00 Т/с «Консультант». (16+)
23.20 По слiдах
0.00, 2.00 Х/ф «ОЛЕКСАН-

ДРА». (16+)
НТН

6.00 М/ф «Кiт у чоботях»
6.20 М/ф «Малюк i Карлсон»
7.35 М/ф «Вовка в 

тридев`ятому царствi»
7.50, 16.50, 20.50, 2.20 Ви-

падковий свiдок
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

22.00, 1.50 Свiдок
9.00Х/ф «П`ЯТЬ ХВИЛИН 

СТРАХУ»
10.40 Т/с «СБУ. Спецоперацiя»
12.50 Вартiсть життя
14.15 Таємницi 

кримiнального свiту
15.20 Правда життя. 

Професiйнi байки
18.20, 4.00 Правда життя
19.30 Легенди карного роз-

шуку
22.30 Т/с «Нарко». (18+)
0.15 Склад злочину

Схід Сонця 05:50 Захід 20:09

Тривалість дня 14:19

четвер, 23 квітня
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Примітка: Цифрові позначки у програмах 
вказують на класифікацію:
(1к.) 1 категорія – без обмеження.
(2к.) 2 категорія  («12+» або «16+») – передачу 

або фільм можна дивитися дітям лише  у присутності 
батьків;

(3к.) 3 категорія  («18+»)  – можна дивитися 
особам, яким виповнилося 18 років.

•
•

•
UA:ПЕРШИЙ

6.00 М/с «Листи вiдФелiкса»
6.30, 7.05, 8.05 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15 Новини
9.00 Т/с «Полдарк». (16+)
10.00 Всеукраїнська школа 

онлайн. Українська 
лiтература

10.35 Всеукраїнська школа 
онлайн. Алгебра

11.05, 12.15 Всеукраїнська 
школа онлайн. Руханка

11.10 Всеукраїнська школа 
онлайн. Англiйська мова

11.45 Всеукраїнська школа 
онлайн. Хiмiя

12.20 Всеукраїнська школа 
онлайн. Бiологiя

13.10, 15.10 «На Карантинi»: 
марафон

16.20, 0.30 Телепродаж
16.50 Д/с «Дикi тварини»
17.30, 0.00, 4.25 Схеми. 

Корупцiя в деталях
17.55 VoxCheck

18.20 Тема дня
19.20 Д/с «Боротьба за ви-

живання»
19.55 Д/с «Свiт дикої природи»
21.35, 23.55, 5.50 UA:Спорт
21.45, 3.55 Перша шпальта
22.15, 3.00 Т/с «Епоха честi»

КАНАЛ «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 

Снiданок з «1+1»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.15 ТСН
9.25, 10.20 Життя вiдомих 

людей
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 

13.10 Любий, ми пере-
їжджаємо

13.45 Одруження наослiп 5
15.30 Свiт на виворiт 9: Японiя
17.10Х/ф «ВIТЕР КОХАН-

НЯ». (12+)
19.00 Секретнi матерiали
20.35, 4.50 Чистоnews
20.45 Лiга смiху. Дайджест
22.15 Вечiрнiй квартал
0.05 Х/ф «ЧЕРВОНИЙ 

ГОРОБЕЦЬ». (16+)

КАНАЛ «2+2»
6.00, 17.20, 0.35 Загублений 

свiт
7.45 Т/с «Команда «А» 2»
9.25, 18.15 Спецкор
10.05, 18.45 ДжеДАI
10.40 Помста природи
13.50 Х/ф «ШАНГРI-ЛА: 

НА МЕЖI ЗНИКНЕН-
НЯ». (16+)

15.20 Х/ф «ЗОРЯНА БРА-
МА: ПОЧАТОК». (16+)

19.15 Х/ф «ПОТРIЙНИЙ 
ФОРСАЖ: ТОКIЙ-
СЬКИЙ ДРIФТ». (16+)

21.10 Х/ф «ВТIКАЧI»
23.00 Х/ф «IМПЕРIЯ 

АКУЛ». (16+)
ПЛЮСПЛЮС

5.45, 3.15 Казка з татом
7.00 М/с «ЧоМуха»
10.00 Українська ТБ-школа. 

5-й клас
12.00, 22.10 М/с «Оггi та 

кукарачi»
12.50 М/с «Шахерезада. 

Нерозказанi iсторiї»
13.20, 21.20 М/с «Бейблейд: 

Вибух. Злiт»
13.50 М/с «Тобот»
14.15 М/с «ЛицарiНекзо»
14.40 М/с «Нiндзяго»
15.00, 21.50 М/с «Губка Боб»
15.25, 17.45 М/с «Пiнгвiни 

Мадагаскару»

15.50 М/с «РастiМеханiк»
16.15 М/с «Нелла - принце-

са-лицар»
16.45 М/с «Дiвчата на мiсiї»
16.55, 20.30 М/с «Заплутана 

iсторiя»
17.20, 20.50 М/с 

«Качинiiсторiї»
18.05 М/с «44 коти»
18.35 М/с «Елвiн i бурундуки»
19.15 М/с «Артур i мiнiпути»
19.35 М/с «Ледi Баг i Супер 

Кiт»
0.20 Знiмала мама

IНТЕР
5.35, 22.00 «Слiдство вели...» 

з Л. Каневським»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 Ранок з Iнтером
10.00 Корисна програма
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12.25 Т/с «Не вiдпускай 

мою руку». (12+)
13.50 Україна вражає
14.45, 15.40, 0.45 Речдок
16.35 Речдок. Особливий 

випадок
18.00, 1.40 Стосується кожного
20.00 Подробицi тижня
23.50 Великий бокс. Олександр 

Усик - Чазз Уїзерспун
НОВИЙ КАНАЛ

5.55, 7.05 Kids` Time
6.00 М/с «Шоу Лунi Тьюнз»

7.10 Т/с «Друзi»
10.00 Дiти проти зiрок
11.50 Х/ф «СТРАШИЛКИ». 

(16+)
13.40 Х/ф «СТРАШИЛКИ 2: 

ПРИМАРИ ХЕЛЛОУЇ-
НА». (12+)

15.10 Х/ф «П`ЯТА ХВИЛЯ». 
(16+)

17.10, 19.00 Хто зверху? (12+)
20.50 Х/ф «ПРОРОК». (16+)
22.40 Х/ф «ЕКСТРАСЕН-

СИ». (18+)
0.40 Т/с «Київ вдень i 

вночi». (16+)
2.20 Служба розшуку дiтей

СТБ
5.30Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
8.10Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
10.50СуперМама
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини
14.50, 18.00, 19.00 Холостяк. 

(12+)
22.45 Т/с «Анна Герман». (16+)
0.45Мiстичнiiсторiї з П. 

Костiциним. (16+)
ICTV

5.40 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому мiстi
8.45 Факти. Ранок
9.10, 19.20 Надзвичайнi 

новини з К. Стогнiєм
10.00Антизомбi. Дайджест
11.05 Х/ф «КОЛОНIЯ». (16+)
12.45, 15.45 Факти. День

13.15 Х/ф «ОСТАННIЙ 
РУБIЖ». (16+)

15.00, 16.20 Х/ф «ПАРКЕР». 
(16+)

17.35, 20.05 Дизель шоу. (12+)
18.45 Факти. Вечiр
22.40 «На трьох». (16+)
2.20Х/ф «САБОТАЖ». (18+)

КАНАЛ «УКРАЇНА»
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Сьогоднi
9.30 Зоряний шлях
11.20 Мiсiя: краса
12.20, 15.30, 4.00 Реальна 

мiстика
16.00Iсторiя одного зло-

чину. (16+)
18.00 Т/с «Вiдважнi». (16+)
20.10 Гучна справа
21.00 Свобода слова Савiка 

Шустера
0.00 Т/с «Чорна квiтка»

НТН
6.00 М/ф «Русалонька»
6.30 М/ф «Сiрий вовк & 

Червона Шапочка»
7.30 М/ф «Вiй»
7.55, 16.50, 20.50, 2.15 Ви-

падковий свiдок
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

22.00, 1.45 Свiдок
9.00 Х/ф 

«РОЗСЛIДУВАННЯ»
10.25 Т/с «СБУ. Спецоперацiя»
12.50, 3.50 Правда життя
14.15 Таємницi 

кримiнального свiту
15.20 Правда життя. 

Професiйнi байки
18.20Таємницiсвiту
19.30 Легенди карного 

розшуку
22.30 Т/с «Нарко». (18+)
0.20 Склад злочину
1.05, 2.50 Речовий доказ
4.45TopShop

Схід Сонця 05:48 Захід 20:11

Тривалість дня 14:23

п’ятниця, 24 квітня

UA:ПЕРШИЙ
6.00 М/с «Листи вiдФелiкса»
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.00, 

2.30, 5.35 Новини
9.30 Енеїда
10.35 М/с «Книга джунглiв»
12.10, 0.30 Телепродаж
12.40 Д/с «Це цiкаво»
13.15Х/ф «ЙОСИП ПРЕ-

КРАСНИЙ. НАМIСНИК 
ФАРАОНА»

15.00 Країна пiсень
16.00, 5.10 #ВУкраїнi
17.00 Д/с «Погляд з середини»
17.35 Т/с «Епоха честi»
19.20 Д/с «Чилi: Дика подорож»
20.25 Д/с «Свiт дикої природи»
21.20 Д/с «Дикi тварини»
22.00Х/ф «СТРIМГОЛОВ». 

(16+)
2.50 Розсекречена iсторiя

КАНАЛ «1+1»
6.15, 7.00 Життя вiдомих 

людей
8.00 Снiданок. Вихiдний
10.00 Х/ф «ДЖУНIОР». (12+)
12.05 Х/ф «КАРА НЕБЕСНА»
14.05  Т/с «Кухня»
18.30 Розсмiши комiка
19.30, 5.25 ТСН
20.15 Чистоnews
20.25 Українськiсенсацiї
21.30 Вечiрнiй квартал
23.05 Свiтське життя
0.00 Судний день
1.45 Х/ф «Я З ТОБОЮ». (12+)
3.45 Х/ф «ВИТТЯ: ПЕРЕ-

РОДЖЕННЯ». (18+)
КАНАЛ «2+2»

6.00, 8.55 Загублений свiт
7.40 ДжеДАI
12.45 Х/ф «СОЛДАТИКИ»
14.45 Х/ф «ГРА ЕНДЕРА». 

(16+)

16.45 Х/ф «ПАРК ЮР-
СЬКОГО ПЕРIОДУ 2»

19.00 Х/ф «ПАРК ЮР-
СЬКОГО ПЕРIОДУ 3»

20.45 Х/ф «ЯМАКАСI». 
(16+)

22.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НИЙ РИНГ». (18+)

0.00 Х/ф «ЖИТТЯ ОБМА-
НУ». (16+)

1.25 Облом.UA
4.20 Цiлком таємно-2017

ПЛЮСПЛЮС
5.45, 7.10, 3.15 Казка з татом
6.05, 5.00 Кориснi пiдказки
8.20 М/с «Ескiмоска»
9.20 М/с «Лис Микита»
10.20 Маленьке мiстечко
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.55 М/с «Фiксики»
12.50, 22.10 М/с «Оггi та 

кукарачi»
13.50 М/с «Супер Крила»
14.15 М/с «ЛицарiНекзо»
14.40 М/с «Нiндзяго»
15.00, 21.50 М/с «Губка Боб»
15.25, 17.45 М/с «Пiнгвiни 

Мадагаскару»
15.50 М/с «РастiМеханiк»
16.15 М/с «Нелла - принце-

са-лицар»

16.45 М/с «Дiвчата на мiсiї»
16.55, 20.30 М/с «Заплутана 

iсторiя»
17.20, 20.50 М/с 

«Качинiiсторiї»
18.05 М/с «44 коти»
18.35 М/с «Елвiн i бурундуки»
19.15 М/с «Артур i мiнiпути»
19.35 М/с «Ледi Баг i Супер 

Кiт»
21.20 М/с «Бейблейд: Вибух. 

Злiт»
0.00 М/с «Козаки»
2.30 Свiт чекає на вiдкриття

IНТЕР
6.40 Слово Предстоятеля
6.50 Х/ф «ЕКIПАЖ МА-

ШИНИ БОЙОВОЇ»
8.00 Шiсть соток
9.00 Готуємо разом. Домаш-

ня кухня
10.00 Корисна програма
11.00, 0.15 Iрина Бiлик. 5.0
12.00 Х/ф «А ЗОРI ТУТ 

ТИХI...»
15.30 Т/с «Добровольцi». (12+)
20.00 Подробицi
20.30 Крутiше за всiх. Краще
22.20 Концерт IриниБiлик. 

Без гриму. Краще. Про 
любов

1.20 Х/ф «МIСЬКИЙ РО-
МАНС»

3.05 «Подробицi» - «Час»
НОВИЙ КАНАЛ

5.55, 7.05 Kids` Time
6.00 М/с «Шоу ЛунiТьюнз»
7.10, 8.00 Вар`яти. (12+)
12.10 Хто зверху? (12+)
15.50Х/ф «АКСЕЛЬ». (12+)
17.40 М/ф «Бридкий я»
19.20 М/ф «Бридкий я 2»
21.00 Х/ф «ГАРI ПОТТЕР 

I ФIЛОСОФСЬКИЙ 
КАМIНЬ»

23.50Х/ф «КОМАТОЗНИ-
КИ». (16+)

2.00 Т/с «Київ вдень i 
вночi». (16+)

СТБ
5.15 Т/с «Анна Герман». (16+)
5.50, 9.30 Неймовiрна прав-

да про зiрок
6.45 Все буде смачно!
8.30 Т/с «Коли ми вдома»
10.25Х/ф «ВIЛЛА РОЗ-

БРАТУ, АБО ТАНЕЦЬ 
СОНЯЧНОГО ЗАТЕМ-
НЕННЯ»

11.45 Т/с «Акушерка»
19.00МастерШеф. 

Професiонали 2. (12+)

21.30 Хата на тата. (12+)
22.40Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗО-

РРО»
ICTV

4.50 Скарб нацiї
5.00 Еврика!
5.05 Факти
5.35 «На трьох». (16+)
7.15, 8.05 Перше, друге i 

компот!
9.00 Т/с «Дiльничний з 

ДВРЗ». (16+)
11.30, 13.00 Т/с «Нюхач». 

(16+)
12.45 Факти. День
17.00, 19.10 Х/ф «ФАНТАС-

ТИЧНА ЧЕТВIРКА». 
(16+)

18.45 Факти. Вечiр
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧ-

НА ЧЕТВIРКА 2». (16+)
22.40 Х/ф 

«СИНГУЛЯРНIСТЬ». 
(16+)

0.20 Х/ф «ХЛОПЧИКИ-
НАЛЬОТЧИКИ». 
(16+)

2.05 Т/с «У полi зору». (16+)
КАНАЛ «УКРАЇНА»

7.00, 15.00, 2.20 Сьогоднi
7.30 Т/с «Консультант»

15.35, 23.50, 2.00 Х/ф 
«ФОТО НА НЕДОБРУ 
ПАМ`ЯТЬ». (12+)

17.40, 21.00 Концерт. З днем 
народження, Україно

19.00 Головна тема
22.00 Концерт Олi По-

лякової
1.30Телемагазин
2.40 Реальна мiстика
5.40 Д/ф «Блакитний пил»

НТН
5.45 Х/ф «СIМ НЯНЬОК»
7.05 Х/ф «ВIЧНИЙ ПО-

КЛИК»
12.15 Легенди карного 

розшуку
15.55, 3.30 Випадковий 

свiдок
18.25 Таємницi свiту
19.00, 3.00 Свiдок
19.30Х/ф «БАЛАДА ПРО 

ДОБЛЕСНОГО ЛИЦА-
РЯ АЙВЕНГО»

21.20 Х/ф «ОХОРОНЕЦЬ 
ДЛЯ ДОНЬКИ». (16+)

23.25 Х/ф «ДIАМАНТОВI 
ПСИ». (18+)

1.15 Жорстокий спорт
3.50 Речовий доказ
4.50TopShop

Схід Сонця 05:46 Захід 20:12
Тривалість дня 14:26

субота, 25 квітня

Схід Сонця 05:44 Захід 20:14
Тривалість дня 14:30

неділя, 26 квітня

UA:ПЕРШИЙ
6.00 М/с «Листи вiд Фелiкса»
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.00 Новини
9.30Недiльна Свята Меса 

Римсько-Католицької 
Церкви в Українi

10.00 Божественна Лiтургiя у 
Свято-Михайлiвському 
кафедральному соборi 
Православної Церкви 
України та всеукраїн-
ська молитва

11.30, 12.01 НедiльнаЛiтургiя 
Української Греко-Като-
лицької Церкви

12.00 Хвилина мовчання: День 
чорнобильської трагедiї

12.40, 0.30 Телепродаж
13.15 Х/ф «ЙОСИП ПРЕ-

КРАСНИЙ. НАМIСНИК 
ФАРАОНА»

15.00 Розсекречена iсторiя
15.55 Д/ф «Арка»
16.00 Пекельне вiдрядження
16.40, 2.50 #ВУкраїнi
17.45 Т/с «Епоха честi»
20.25 Д/с «Свiт дикої природи»
21.20 Д/с «Дикi тварини»
22.00 Х/ф «НЕ  ХВИЛЮЙСЯ, 

ВIН ДАЛЕКО НЕ ПIДЕ». 
(16+)
КАНАЛ «2+2»

6.00, 9.10 Загублений свiт
7.55 ДжеДАI
14.05 Х/ф «САБОТАЖ»
16.00 Х/ф «ОСТАТОЧНИЙ 

ВИРОК». (16+)
17.50 Х/ф «БОЙОВI 

СВИНI». (16+)
19.20 Х/ф «ХОРОШИЙ, 

ПОГАНИЙ, МЕРТ-
ВИЙ». (16+)

21.00 Х/ф «АЗАРТНI IГРИ». 
(16+)

23.00 Х/ф «УНIВЕРСАЛЬ-
НИЙ АГЕНТ». (16+)

0.35 Т/с «Опер за викли-
ком». (16+)

2.50 Облом.UA
ПЛЮСПЛЮС

5.45, 7.10, 3.15 Казка з татом
6.05, 5.00 Кориснiпiдказки
8.20 М/с «Ескiмоска»
9.20 М/с «Лис Микита»
10.20 Маленьке мiстечко
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.55 М/с «Фiксики»
13.50 М/с «Супер Крила»
14.15 М/с «ЛицарiНекзо»
14.40 М/с «Нiндзяго»
15.00, 17.45 М/с «Пiнгвiни 

Мадагаскару»
15.50 М/с «РастiМеханiк»
16.15 М/с «Нелла - принце-

са-лицар»
16.45 М/с «Дiвчата на мiсiї»
16.55, 20.30 М/с «Заплутана 

iсторiя»
17.20, 20.50 М/с 

«Качинiiсторiї»
18.05 М/с «44 коти»
18.35 М/с «Елвiн i бурундуки»
19.15 М/с «Артур i мiнiпути»
19.35 М/с «Ледi Баг i Супер 

Кiт»

21.20 М/с «Бейблейд: Вибух. 
Злiт»

21.50 М/с «Панда Кунг-Фу: 
Легенди крутостi»

0.00 Знiмала мама
2.30 Свiт чекає на вiдкриття

КАНАЛ «1+1»
6.00 М/ф
6.10, 7.05 Життя вiдомих 

людей
8.00 Снiданок. Вихiдний
9.00 Лото-Забава
9.25 Свiт на виворiт
9.50, 10.45 Великi випуски з 

Антоном Птушкiним
11.45 Великi випуски з 

Антоном Птушкiним. 
Чорнобиль

12.20 Т/с «Чорнобиль». (16+)
19.30, 5.00 ТСН-Тиждень
21.00 Голос країни 10. Фiнал
1.00 Х/ф «ДЖУНIОР». (12+)

IНТЕР
4.45 Х/ф «А ЗОРI ТУТ ТИХI...»
8.00 Вдалий проект
9.00 Готуємо разом
10.00 Орел i решка. Чудеса 

свiту 2
10.55 Орел i решка. 

Божевiльнi вихiднi

12.00 Орел i решка. Карантин
13.00 Крутiше за всiх. Краще
14.50 Х/ф «ЛЮБОВ БЕЗ МЕЖ»
20.00 Подробицi
20.30 Х/ф «ВИХОДУ НЕ-

МАЄ». (16+)
22.25 Х/ф «ГРОШI НА ДВОХ»
0.50 Речдок

НОВИЙ КАНАЛ
6.00 Таємний агент
7.50 Ревiзор. Карантин
8.50 Вiд пацанки до панянки.
10.50 Х/ф «КОМАТОЗНИ-

КИ». (16+)
13.00 Х/ф «ЖИТТЯ». (16+)
14.50 Х/ф «ПРОРОК». (16+)
16.40 Х/ф «ГАРI ПОТТЕР 

I ФIЛОСОФСЬКИЙ 
КАМIНЬ»

19.20 Х/ф «ТЕМНА БА-
ШТА». (12+)

21.00 Х/ф «ГАРI ПОТТЕР I 
ТАЄМНА КIМНАТА»

0.10 Х/ф «ЩОДЕННИКИ 
ЧОРНОБИЛЯ». (18+)

СТБ
6.45, 9.30 Неймовiрна прав-

да про зiрок
7.40 Все буде смачно!
10.25 МастерШеф. 

12.50 Т/с «Гордiсть та упе-
редження»

19.00 Слiдство ведуть екс-
трасенси. (16+)

19.55, 20.55 Один за всiх. (16+)
22.05 Детектор брехнi

ICTV
5.10 Скарб нацiї
5.20 Еврика!
5.25 Факти
5.50Антизомбi. Дайджест
6.40, 8.45 Громадянська 

оборона
7.35 Секретний фронт. 

Дайджест
9.40, 13.00 Т/с «Нюхач». (16+)
12.45 Факти. День
13.40, 15.15 Х/ф «ФАНТАС-

ТИЧНА ЧЕТВIРКА». 
(16+)

17.05Х/ф «ФАНТАСТИЧ-
НА ЧЕТВIРКА 2». (16+)

18.45 Факти тижня
20.30Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗО-

ЛОТА АРМIЯ». (16+)
22.40Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 3: 

ВIДРОДЖЕННЯ КРИ-
ВАВОЇ КОРОЛЕВИ». 
(18+)

1.10 Т/с «У полi зору». (16+)
2.35 Я зняв!

КАНАЛ «УКРАЇНА»
7.00 Зоряний шлях
9.00 Т/с «Рiк собаки». (12+)
13.00 Т/с «Чорна квiтка». (12+)
17.00, 21.00 Т/с «Сашкова 

справа»
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 

Олегом Панютою
23.00 Т/с «Моє нове життя»

НТН
5.50 Х/ф «ЗАГУБЛЕНЕ 

МIСТО»
7.30 Слово Предстоятеля
7.40 Страх у твоєму домi
11.05 Х/ф «БАЛАДА ПРО 

ДОБЛЕСНОГО ЛИЦА-
РЯ АЙВЕНГО»

12.45 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
ТIКАЄ ВIД ПОГОНI»

14.10 Х/ф «МАТЕРИН-
СЬКА КЛЯТВА»

16.55 Х/ф «ОХОРОНЕЦЬ 
ДЛЯ ДОНЬКИ». (16+)

19.00 Х/ф «ЛЕТЯТЬ 
ЖУРАВЛI»

20.55Х/ф «ТОВАРИШ 
ГЕНЕРАЛ»

22.40Х/ф «КIНЕЦЬ ГРИ». 
(16+)

0.30 Х/ф «ДIАМАНТОВI 
ПСИ». (18+)

поминальні дні
існують різні назви – проводи, гробки, Хомина неділя, червона гірка, 

але по церковному цей день називається радониця.

радониця – спеціально встанов-
лений день для того, щоб після свят-
кового пасхального тижня віддати 
данину предкам і виказати їм повагу, 
відвідуючи могили.

Поминальних днів в році бага-
то, але тільки Радониця несе в своїй 
суті радісну подію, означає святку-
вання Великодня з усіма атрибутами 
(крашанками і пасками), які при-

носять на кладовище, – таким чином 
відбувається єднання церкви небесної 
і земної, адже у Бога немає мертвих, 
для нього всі живі.

коли ходити на кладовище
У вівторок другого тижня, тоб-

то через тиждень після Великодня у 
вівторок наступає так звана Радониця.

Але за багаторічною традицією і 
в зв’язку з практичною необхідністю, 
поминання відбувається починаючи з 
суботи першого тижня. На одних кла-
довищах поминання відбувається в су-
боту, на інших – в неділю, на на третіх 
– в понеділок, тобто розподіляється 
по кладовищах.

Там, де одне кладовище в не-
великих містах, в селах – там зазви-
чай роблять це в неділю, тому що це 
вихідний неробочий день і люди мо-
жуть вільно приїхати до могил своїх 
рідних і близьких, і зробити поминан-
ня.

Тому йти на кладовище можна 
в будь-який з цих днів, починаючи з 
суботи, тому що субота – це загаль-
ний протягом усього року день поми-
нання всіх покійних, з суботи і аж до 
вівторка включно ми приходимо на 
проводи на могили своїх покійних і 
здійснюємо там молитву. Або самі мо-
лимося за їх упокій, або по можливості 
запрошуємо священнослужителів, які 
в цей час перебувають на кладовищі, 
і таким чином робимо їх поминання.

Також це можливість оцінити 
стан могили, приготуватися, прибра-
ти її, і роздати милостиню, тому що 
традиційним в зв’язку з поминанням 
померлих є роздача милостині нуж-
денним – грошима, також продукта-
ми, зокрема ті ж паски і крашанки. 
Вони або залишаються на могилі, а 
потім ті, хто потребують, ходять і зби-
рають ці речі, або ж їх подають біля 
входу на кладовище, тим хто просить.

І це також дуже давній звичай, 
і церква завжди вчила, що милости-
ня в пам’ять про померлих так само 
необхідна, як і молитва за них.

Прийняти бездомного, нагодувати 
голодного, одягнути нагого – значить 
наблизитися до Господа. Тому не мож-
на проганяти людей, які збирають по 
кладовищу харчі.

чого не потрібно робити
Не потрібно перетворювати поми-

нання померлих на привід до пияцтва або 
на якусь маївку. Це не повинен бути про-
сто привід для того, щоб випити спирт-
ного і по суті вже і забути про те, для 
чого зібралися. І тому поминальну трапезу 
краще зробити не на кладовищі, а вдома 
після відвідин могил померлих.

Якщо це практично незручно і не-
можливо, то можна поминати і біля 
могил, але без вживання міцних спир-
тних напоїв. І це повинно бути більш 
символічно.

У деяких селах, до речі, є традиція, 
де поминання є загальним, тобто люди 
розходяться по могилах, поминають 
своїх померлих, а потім виходять з кла-
довища і біля кладовища розкладають, 
хто що приніс, і спільно це споживають, 
як колись в давнину перші християни.

повір’я на радоницю:
• Згадуючи в «поминальний» 

тиждень померлих предків, не годить-
ся їх називати небіжчиками, бо в ці 
дні «вони все чують, яка про них мова 
мовиться». Краще їх називати родича-
ми, свояками і знайомими.

• Біля могили треба прочитати 
«Отче наш», можна тричі поцілувати 
хрест або пам’ятник. Коли йдете з кла-
довища, зверніться до небіжчикам по-
думки: «Нам нехай здоровиться, а вам 
легко лежиться», «Вам Царства Божо-
го, а нам – до вас не поспішати».

• Щоб уберегтися від непри-
ємностей, треба входити на кладовище 
через ворота. На вході тричі перехрести-
тися. Виходячи зробіть те ж, повернув-
шись обличчям до могил. Знак хреста 
– це повага до мертвих і в той же час 
оберіг від нечист. Вдома свяченою во-
дою тричі омийте руки і обличчя.

• Якщо є можливість – вагітним і 
дітям до року на кладовищі краще не хо-
дити, так як у них занадто ніжна і чутлива 
аура, до того ж маленькі діти часто бачать 
те, що не дано бачити дорослим. При 
бажанні краще сходіть до церкви.
за матеріалами intermarium.com.ua
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З  ГЛИБИН  ІСТОРІЇ:
писаки,

мавпочки, мурзики
Від редакції: 22 квітня Борису Абрамовичу Лондону виповнилося б 86 років, але, на жаль, він 

залишив цей світ 10 жовтня 2019 р. Ця постать залишилася в пам’яті багатьох. Ми ще плануємо 
опублікувати матеріал про Бориса Лондона, а поки він готується пропонуємо спогади Бориса Абра-
мовича про школу у Макарові.

До початку моєї роботи 
в школі у мене не було 

педагогічної освіти. Я був худож-
ником і, звичайно ж, малюванню і 
кресленню міг навчити краще, ніж 
дипломований педагог, який читає 
ці предмети як довантаження для 
повної ставки.

Пам’ятаю свій перший урок, 
коли завуч школи привела мене 
в один із старших класів на урок 
креслення і залишила один на один 
з класом. Я відчув себе людиною, 
яка випадково потрапила в клітку з 
хижаками. В ту пору в класах було 
багато переростків – в зв’язку з 
окупацією цієї території, коли шко-
ли не працювали. Деякі були трохи 
молодшими від мене. У перші дні 
моєї шкільної кар’єри я найбільше 
боявся, щоб з моїх губ не зірвався 
мат. Після фронту, госпіталів тре-
ба було відучитися від нього, та й в 
роки студентства (а серед студентів 
було багато фронтовиків) я, як і 
багато молодих людей воєнного та 
повоєнного часу, майже не обходи-
лися без мату. Приклад показували 
вищі ешелони влади – мат вживав-
ся від верху до низу.

У самому благодушному 
настрої, в самій безконфліктній 
ситуації, в звичайній бесіді матюки 
були присутні майже в кожному 
реченні, доповнюючи мову багат-
ством відтінків. Різноповерхових 
мат іноді був шедевром народної 
творчості. Матюкальники не пере-
велися і до сих пір і часто цим злов-
живають. Але зараз це розцінюється 
слухачем як ущербність мови, а не 
її прикраса.

На грудях у мене сяяли фронтові 
нагороди, які в той час носили по-
всякденно, в руках – паличка, на 
яку опирався при ходьбі. Прошу 
вибачення ще за один «ліричний» 
відступ, але про паличку повинен 
пару слів додати.

Ще в художньому інституті 
я на ручці цієї палички з одного 
боку вирізав чарівну голову жінки, з іншого 
боку – комбінацію їх трьох пальців, звану 
в розмовній мові «фіга», а по-українськи 
«дуля». Заходячи в трамвай, тролейбус, 
де інвалідам завжди поступалися місцем, 
я сідав, ставив палицю між ніг, тримаю-
чись руками за ручку, виставивши вперед 
жіночу голову. Сидячі попереду мене з 
цікавістю розглядали мій твір мистецтва. 
Але варто було їм чимось відволіктися, як 
я непомітно повертав ручку і вони, знову 
звернувши погляд на неї, виявляли дулю. Я 
з байдужим виглядом дивився кудись убік. 
Забави молодості!

Паличка була алюмінієва і порожниста, 

мала ще одну особливість: на низ надягала-
ся звичайна гумова пробка-опора, а ось руч-
ка легким поворотом знімалася і, як може 
здогадатися проникливий читач, туди іноді 
наливалося до 200 грамів спиртного. Але я 
відволікся...

У школі довелося мені з цією ручкою 
терміново розлучитися і замінити її на 
іншу.

Ставлення до моїх предметів та до мене 
в школі було нікчемне і з боку учнів і з боку 
начальства. Подумаєш, малювання і крес-
лення! За уроки платили мало, безкоштов-
но оформляв стенди, малював портрети. Я 
був молодий, сповнений енергії і не цінував 
свою працю.

З учнями з самого початку відносини 
склалися хороші, організував гуртки ма-
лювання, «умілі руки», секцію фехтування 
– я був разрядником в цьому виді спорту. 
Любив і досі люблю гостре слівце, жарт, 
гумор. Саме викладання цих предметів 
передбачає, як би це сказати, особливий 
стиль і підхід. Я не закручував без по-
треби «гайки». На уроках панував здоро-
вий робочий шумок. Найважча проблема 
була в тому, щоб учні приносили на уро-
ки необхідне приладдя, перелік яких на 
відміну від інших предметів, був великий. 
Вже на зустрічах випускників школи через 
10, 20, 25, 30 років мої дорослі вихованці зі 
сміхом згадували як я ламав об їхні голови 
погано заточені олівці, примовляючи: «Це 
не олівець, а поліно». Звичайно, ці та інші 
мої дії не вписувалися в рамки офіційної 
педагогіки, але присмачені гумором і жар-
том, сказані беззлобно, вони приймалися 
просто і без образи. Нудна моралістика уч-
ням не подобалася.

Учениці на прізвище Некрутенко я 
кидав з іншого кінця класу: «Некрутен-
ко, не крутись!». В одному класі на одній 
парті сиділи дві учениці – українка Гу-

сак і росіянка Гусєва, вони мали звичай 
перешіптувалися. Оклик «гусочки, не ги-
гочить», мав ефект. Підійшовши до учня, 
який вже отримав зауваження за вертіння 
і розмови, я його питав: скільки приблизно 
часу зайняло перетворення мавпи в люди-
ну. Той, не підозрюючи підвоху, називав 
якусь кількість мільйонів років. Отримав-
ши відповідь на моє наступне запитання: 
скільки йому років, я ставив переможну 
крапку: «Ось бачиш, – говорив я, – а тобі 
з людини в мавпу знадобилося всього на 
всього». Це діяло: клас дружно сміявся, а 
потім наступала робоча тиша.

На зустрічах з колишніми учнями вони 
зі сміхом згадували, як я їх називав писака, 
мавпочками, мурзиками. На таких зустрічах 
мої колишні вихованці зізнавалися, що 
вони з нетерпінням чекали моїх уроків, 
тому що на них можна було і пожартувати, 
і справи робити. Згадували як їм знадоби-
лося креслення.

З початку моєї роботи виникла про-
блема оцінок. Відмітки я ставив жорстко, 
серед учнів були і діти районного началь-
ства, своїх же колег. Але я не робив ніяких 
відмінностей. Бачивши різницю в підході 
деяких вчителів до дітей начальства і мій 
підхід, учні дуже чутливо це сприймали. 
Але з дирекцією школи постійно виникали 
проблеми.

– Борис Абрамович, – звертався до 
мене завуч, – ця учениця йде на медаль, 
а з креслення у неї трійка. – Я пузирив-
ся, учениця зрештою переробляла ро-
боти. Але позначки з креслення були 
достовірні, не знецінені, часто учні 
зізнавалися мені, що п’ятірку з крес-
лення вони заробили більш важкою 
працею, ніж з основних предметів.

Часто батьки моїх колишніх учнів 
хвалилися, що їх чада з креслення 
кращі на курсі інституту і дякували 
мені. Інші підкреслювали, що мов-
ляв, моя дівчинка у вас отримува-
ла «трійки», а ось в інституті у неї з 
креслення одні «п’ятірки». «Набагато 
гірше було б, – відповідав я, – якби 
було навпаки». Матусі цілком зі мною 
погоджувалися.

Згодом я став вчити дітей моїх 
перших учнів. На батьківських зборах 
класів, куди я приходив, були присутні 
матусі – мої колишні учениці. 
Піднімалася одна, інша і питали про 
те чи інше дитя. Вийшовши заміж, 
ці матусі змінили прізвища і я з по-
дивом дізнавався, що я вчив маму чи 
тата цього чада. «Це твій син, дочка?», 
– запитував я. І жартував: мовляв, як 
у такої в минулому балуваною учениці 
виросла така хороша дитина! «Що ви 
говорите, Борис Абрамович? – спала-
хувала матуся, – я була балувана? Так 
я сама тиха була!» «Ну так, – вів я 
свою жартівливу лінію далі, – а чого 
я хочу достроково на пенсію?! Ти за-
брала своєю поведінкою моє здоров’я!» 
Під регіт оточуючих вона здавалася. 
Звичайно, такі жарти на зборах мож-
на було дозволити собі без присутності 
дітей.

Мої зустрічі з колишніми учнями 
завжди були веселими. Зустрічаючись 
на вулиці, в установах, а в них пра-
цювала переважна кількість моїх колишніх 
учнів, я завжди відчував до них теплі по-
чуття. А як намагалися вони мені допо-
могти, будь то в поліклініці, «соцзабезі», на 
підприємствах.

Згодом я почав керувати в школі фото-
гуртком, кіностудією, технічним гуртком, 
де ми робили різні моделі. Мої учні самі 
складали реактиви, проводили складні об-
робки кіноплівки, наші самодіяльні фільми 
були кольоровими і озвученими і від по-
чатку і до кінця робилися руками учнів при 
моєму керівництві.

Виготовивши фільми, прокручували 
їх на кінопроєкторі «Луч». Цей проєктор 
міг крутити фільм і в зворотному напрям-
ку. Ходив я з учнями в туристичні походи. 
Знявши про це фільм і прокрутивши його, 
я пропонував прокрутити його в зворот-

ному напрямку. Боже мій! Що творилося 
з глядачами! На екрані бадьорою ходою 
група туристів, швидко задкувала, корови 
бігали задом наперед, дим з повітря влітав 
в димоходи хат. А процес їжі! Там, де ту-
ристи їли з мисок кашу, при зворотному 
прокручуванні вони ложками діставали ту 
ж саму кашу з рота і складали назад в ми-
ски. Регіт стояв нестримний, сил просто не 
вистачало сміятися.

Тут, вже в Ізраїлі, я передав мій осо-
бистий повний комплект для домашньо-
го кіно в дар Хайфського музею науки і 
техніки, розташованому в старому техніоні. 
Ця техніка зараз застаріла, на зміну при-
йшла відеолазерна техніка.

Згодом в школі я створив кабінет крес-
лення і малювання, оснастив його кульма-
нами, стендами, навчальними посібниками, 
зробленими мною і учнями. У багатьох 
інститутах, відзначали високі чини, не було 
таких кабінетів. Але все це, що коштува-
ло великої праці, коштів, нервів, пропало 
після мого відходу на пенсію. На жаль, це 
повсюдне явище. Після відходу ентузіастів 
приходили нові люди, які не цінували зро-
бленого, що не вміли його зберегти і попо-
внити. Змінювалося і начальство, що дума-
ло лише про свою кар’єру. Дуже прикро 
було бачити знищення своєї праці. Звичай-
но, нічого вічного і непорушного немає, але 
вся історія людського суспільства заснована 
на збільшенні досягнутого, на просуванні 
вперед.

Найяскравішим прикладом фіналу 
політики: «все зруйнуємо вщент, а потім...» 
є історія радянської держави. Країна роз-
валилася і виявилася на задвірках історії, і 
невідомо чим все це скінчиться.

За роки моєї роботи в школі я випустив 
в життя тисячі школярів. Багато стали пре-
красними фахівцями і прекрасними людь-
ми. Серед них особливо улюблені мною ще 
в школі, а згодом начальник Генерального 
штабу України генерал Анатолій Лопата, 
народний артист України Анатолій Пала-
маренко та ін.

за матеріалами книги 
бориса лондона 

«бесполезные записки 
новоявленного графомана». 

ізраїль, 1999.
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Шановні громадяни!
Служба порятунку закликає вас суворо дотримувати-

ся правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі 
в природних екосистемах. Категорично забороняється 
розводити багаття поблизу сухої рослинності та залишати 
недопалки чи сірники на трав’янистій підстилці.

Під час відпочинку на природі, необхідно пам’ятати, 
що порушення правил пожежної безпеки несе загрозу не 
лише навколишньому середовищу, але й, в першу чергу, 
вашому життю!

Не спалюйте залишки сухої рослинності та сміття 
на власних подвір’ях –  це може призвести до загоран-
ня торфовищ та виникнення лісових пожеж! Додаткова 
неприємність полягає в тому, що з травою, як правило, 
горить сміття, яке виділяє токсичні речовини, що шкідливі 
для організму. Окрім безпосередньої загрози людському 
здоров’ю спалювання сухої трави, стерні – неминуче при-
зводить до того, що вогонь з полів та подвір’я перекидається 
на лісосмуги, які з ними межують.

Згідно Кодексу України про адміністративні право-
порушення ст.77-1 (самовільне випалювання сухої 
рослинності або її залишків) тягне за собою накладання 
штрафу від 50 до 360 неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян.

Кримінальний кодекс України за знищення або по-
шкодження лісових масивів ст.245 передбачає обмежен-
ня або позбавлення волі на строк до п’яти  років.

Ситуація в Макарівському районі одна з 
найкритичніших в Київській області, станом на 
14.04.2020 року зафіксовано 303 пожежі з них 257 в 
екосистемах.

Доводимо до вашого відома перелік сільських/
селищних рад на території яких з початку року ви-
никла найбільша кількість пожеж в екосистемах у 
Макарівському районі:

Макарівська селищна рада - 55;
Колонщинська сільська рада – 26;
Бишівська сільська рада – 22;
Андріївська сільська рада – 17;
Юрівська сільська рада – 13;
Липівська та Пашківська – 11;
Копилівська та Мотижинська – 10;
Наливайківська та Лишнянська – 9;
Гружчанська сільська рада – 8;
Гавронщинська та Небелицька – 7;
Яблунівська, Рожівська та Ясногородська – 6;
Фасівська, Соснівська, Ситняківська та Королівська 

– 5;
Борівська, Великокарашинська, Забуянська,  Мости-

щанська, Ніжиловицька та Червонослобідська – 3;
В решти сільських рад меньше 3 викликів, і лише в 

Козичанській, Комарівській та Опачицькій не зафіксовано 
жодного виклику.

Будьте обережні, дбайте про пожежну безпеку, 
бережіть своє життя та навколишнє середовище!

За відповідне рішення проголосували 249 нардепів. 
З текстом законопроєкту за номером 3279-д про 
зміни до держбюджету можна ознайомитися на сайті 
Верховної Ради.
Як проголосували депутати за зміни до держбюджету: 

– «Слуга народу» – 226;
– «ОПЗЖ» – 0;
– «Європейська солідарність» – 0; 
– «Батьківщина» – 0;
– «За майбутнє» – 5;
– «Голос» – 0; 
– «Довіра» – 15;
– Позафракційні – 3.
У змінах до держбюджету доходи зменшили на 

119, 7 мільярда (-11%), і тепер вони становитимуть 
975, 8 мільярда. Водночас видатки держбюджету 
збільшили на 82,4 мільярда (+7 %). Зокрема перед-
бачають, що цього року ВВП впаде на 3,9 %. Раніше 
передбачали ріст у 3,7 %. Очікують інфляцію 8,7 % та 
зростання рівня безробіття до 9,4 %. У попередньому 
бюджеті-2020 гривня була закладена на рівні 27 до 
долара. В новому бюджеті – 29, 5 за долар. 

Тепер розмір фонду боротьби з коронавірусом 
становить 64,9 мільярда гривень. Разом з тим, МОЗ 
на програму державних гарантій медичного об-
слуговування виділяється 15,8 мільярда гривень, а 
Міністерству соціальної політики – 10,6 мільярдів на 
виплату пенсій та надбавок до пенсій.

фонд боротьби з COVID-19 – це фонд у складі 
державного бюджету. Його мета – запобігати негатив-
ним наслідкам кризових явищ у зв’язку з виникненням і 
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19. 
В уряді вважають, що завдяки фонду можуть підвищити 
ефективність діяльності державних органів та місцевої 
влади. Крім того, сподіваються таким чином забезпечити 
економічну стабільність в Україні.

За багатьма напрямками державні програми до-
велося скоротити.

найбільше скоротили такі напрями:
– Виплата пільг та житлових субсидій (-8, 2 мільярда 

гривень);
– Фінансування Державного фонду регіонального роз-

витку (-2, 6 мільярда гривень);
– Розвиток фізичної культури та спорту (-2, 3 мільярда 

гривень);

– субвенція на розвиток об’єднаних територіальних 
громад (-2,1 мільярда гривень);

– функціонування Фонду енергоефективності (-1,6 
мільярда гривень);

– субвенція на соціальний захист педагогічних 
працівників (-1,55 мільярда гривень);

– виплата допомоги багатодітним і малозабезпеченим 
сім’ям, особам з інвалідністю тощо (-1,3 мільярда гривень);

– перепис населення (-1,2 мільярда гривень);
– субвенція на місцеві вибори (-1,15 мільярда 

гривень);
– субвенція на реалізацію програми «Спроможна 

школа для кращих результатів» (-1 мільярда гривень).
які ще зміни внесли у бюджет:

– відновили дотацію аграріям в розмірі 4 мільярдів 
гривень (Кабмін пропонував 2,5 мільярда гривень);

– додали 100 мільйонів гривень на будівництво 
аеропорту Дніпра (уряд пропонував не виділяти на 
це гроші);

– загалом в оновленому держбюджеті пропону-
ють залишити частину грошей на фонд регіонального 
розвитку – 4,9 мільярда гривень. Вони мають піти 
на галузі освіти, науки, культури, спорту й охорони 
здоров’я;

– збільшили на 21 мільйон гривень видатки на 
Український інститут при МЗС України;

– виділили 15 мільйонів на національний парк 
«Софіївка».

кому держава надасть соціальну допомогу?
– Пільгова державна іпотека для переселенців та 

учасників АТО.
– Разова надбавка в 1 тисячу гривень пенсіонерам, 

які отримують менше 5000. Загалом видатки виплати 
пенсій збільшуються на 29,7 мільярда гривень.

– Зазначимо, що з 1 травня в Україні проводи-
тимуть індексацію пенсій, яка складе 11 %. До того 
ж з квітня пенсіонери, які досягли 80-річчя отриму-
ють додаткові 500 гривень до пенсії, якщо вона не 
перевищує 9205 гривень.

– Доплата медичним працівників та працівникам 
соцзахисту. Видатки на державну програму медичних 
гарантій збільшуються на 15,7 мільярда гривень.

– Допомога членам сімей медичних працівників, які 
померли від COVID-19.

– Додаткові субсидії для громадян, яких звільнили під 
час карантину. В середньому до 300 гривень.

– Допомога на дітей ФОПам, які зупинили свій бізнес 
через карантин.

за матеріалами 24tv.ua

рада сХвалила зміни до дерЖавного бЮдЖету 2020
через поширення COVID-19 в україні та світі, що призвело до економічних проблем, депутати внесли значні корективи 

у державний бюджет на 2020 рік. зміни передбачають створення фонду боротьби з наслідками коронавірусу, розміром у 64,9 мільярда гривень.

:::: вісті з населениХ пунктів :::
с. Борівка

Благоустрій
Зацвіли першоцвіти, зазеленіла молода трава, розпуска-

ються бруньки на деревах, чути дзвінкий спів птахів. Все це 
перші прояви того, що прийшла весна. А це означає – вже 
час займатися благоустроєм.

Хоч в країні через поширення коронавірусної інфекції 
оголошена надзвичайна ситуація, проте роботи з благо-
устрою потрібно виконувати. Такої думки представники 
Борівської сільської ради. Дотримуючись рекомендацій під 
час карантину, в селі побілили дерева, прибрали територію 
біля пам’ятника полеглим воїнам у роки Другої світової 
війни. 

Дотримуються карантину
У Борівці, дотримуючись рішення виконкому про 

запобігання поширенню на території Борівської сільської 
ради гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом, не працюють кафе, а магазини відчинені до 
18.00. Також до магазинів відвідувачі заходять не більше 
ніж по два чоловіки в захисних масках. 

с. Ясногородка

З турБотою про сільчан
На території Ясногородської сільської ради один раз 

на тиждень за допомогою мотооприскувача проводяться 
дезінфікуючі роботи – деззасобами обробляють автобусні 
зупинки, дитячі майданчики. 

За кошти місцевого бюджету придбано 1500 захисних 
масок. Їх роздають безкоштовно одиноким місцевим жите-
лям старшого віку. Також захисними масками забезпечено 
соціальних працівників.

ВпоряДкоВано клаДоВища
Дотримуючись обмежувальних заходів прийнятих 

Кабінетом міністрів та рішення місцевого виконкому 
про запобігання поширенню на території Ясногородської 
сільської ради гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
в селі проведено роботи з благоустрою на кладовищах. 
Задіяні працівники були забезпечені захисними масками та 
рукавичками. При виконанні робіт також дотримувались й 
заборони масового скупчення – по одинці чи вдвох вико-
нували різні роботи. 

На кладовищах впорядкували одинокі могили, розчи-
стили кущі, зарослі.

с. андріївка

приБирають В селі
У рамках двомісячника благоустрою в Андріївці впо-

рядковано центр села, прибрано адміністративну територію 
сільської ради. 

На території школи тривають роботи з благоустрою. Їх 
виконують дотримуючись обмежувальних заходів прийня-
тих на місцевому виконкомі. По двоє працівників школи 
в захисних масках та рукавичках впорядковують клумби, 
білять бордюри і дерева, загрібають газони.

підготувала марина ільченко.

13 квітня верховна рада україни схвалила 
законопроєкт про підвищення штрафів за підпал тра-
ви. відтепер мінімальна сума штрафу зросте від 170 
гривень до 3 тисяч 60 гривень. відповідний проєкт 
закону підтримали 328 народних обранців.

Відповідний законопроєкт під № 2339 доступ-
ний на сайті Верховної Ради України. Крім того, де-
путати підтримали негайне підписання головою Ради і 
відправлення на підпис президенту.

нові розміри Штрафів:
– за забруднення повітря шкідливими випарами – від 

30 тисяч 600 до 61 тисячі 200 гривень (раніше було від 1,7 
тисячі до 3,4 тисячі гривень);

– за пошкодження рослинного покриву – від 91 тисячі 
80 до 153 тисяч гривень (раніше було від 5,1 тисячі гри-
вень до 8,5 тисячі гривень);

– за порушення пожежної безпеки у лісах для грома-
дян – від 1,53 тисячі до 4,59 тисячі гривень (раніше від 
85 до 255 гривень);

– за порушення пожежної безпеки у лісах для 
чиновників – від 4,59 тисячі до 15,3 тисячі гривень 
(раніше від 255 до 850 гривень);

– за знищення або пошкодження лісу вогнем для гро-
мадян – від 4,59 тисячі до 15,3 тисячі гривень (раніше від 
255 до 850 гривень);

– за знищення або пошкодження лісу вогнем для 
чиновників – від 10,71 тисячі до 30,6 тисячі гривень 
(раніше від 595 до 1 тисячі 20 гривень);

– за самовільний підпал трави для громадян – від 3,06 
тисячі до 6,12 тисячі гривень (раніше від 170 до 340 гри-
вень);

– за самовільний підпал трави для чиновників – від 
15,3 тисячі до 21,42 тисячі гривень (раніше було від 850 
до 1 тисячі 190 гривень);

– за підпал трави природно-заповідного фонду для гро-
мадян – від 6,12 тисячі до 12,24 тисячі гривень (раніше 
було від 340 до 680 гривень);

– за підпал трави природно-заповідного фонду для 
чиновників – від 21,42 тисячі до 30,6 тисячі гривень 
(раніше було від 1,36 тисячі до 1,7 тисячі гривень).

за матеріалами 24tv.ua

рада підтримала
підвиЩення Штрафів 

за підпал трави
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ПPP

РЕМонТ холодильників, пральних 
машин. Телефон 095-144-24-81.

Д о с т а в л ю :  ч о р н о з е м ,   Д о ш к и ,
п і с о к ,  щ е б і н ь ,  г н і й ,  г р у н т ,  б р у с , 

м а н і п у л я т о р . 
т е л . :  0 9 7 - 2 3 0 - 5 1 - 7 8 ;  0 9 9 - 2 4 0 - 4 3 - 3 9 .

закуповуємо у населення дорого
врХ, молодняк та коней. 

телефон 067-173-92-92.

к у п л ю  к о р і в , 
б и ч к і в ,  к о н е й , 

( к о р і в  н а  т р и м а н н я ) .
тел. 098-40-28-886.

куплю коріВ, коней, молоДняк. 
тел.: 067-410-54-71; 093-001-29-69.

Закупимо Дорого Велику рогату 
хуДоБу: корів, коней, бичків, 

телят, корів на утримання.
тел. 067-956-67-22 (олексанДр).

:::::  реклама  та  оголошення  :::::

Шлемо щирі вітання з нагоди:
96-річчя з Дня народження

Ганні Василівні ВоЛощЕнко з наливайківки;
90-річчя з Дня народження

ользі олексіївні ХудоЛій з копилова;
Марії Сергіївні ПЕРЕПЕчко та
надії Андріївні коВАЛЕнко з Ясногородки;

80-віччя з Дня народження
Людмилі Яківні ТиМчЕнко із Забуяння;
Марії іванівні Скопич із Грузького;
ніні Андріївні дМиТРЕнко з Макарова;
ользі дем’янівні БЕЗСМЕРТній та
Ганні Яківні куЛик з Мотижина.

					Шановні	іменинники!
Хай	будуть	з	вами	здоров’я	та	сила,
Хай	доля	буде	ласкава	і	щира!
Щоб	ніколи	не	знали	ви	втоми!
Хай	мир	і	злагода	будуть	у	домі,
Хай	Господь	дарує	надію	й	тепло
На	довгі	літа,	на	щастя	й	добро!
Президія Макарівської районної 

організації ветеранів України.    

шановні замовники та партнери!
у період дії карантинних заходів 

редакція  газети
 «Макарівські вісті» 

пропонує замовляти послуги 
з публікацій у газеті 

оголошень, реклами, вітань тощо 
у дистанційному режимі.
найзручніше і вам і нам – 
через електронну пошту 

super.makariv_visti@ukr.net 
Якщо ж такої можливості немає – 

на Viber 068-129-32-90.
деталі за телефоном  068-129-32-90.

Головна мета ініціативи «Український 
тиждень імунізації» – інформувати насе-
лення про вакцинацію як найбільш ефек-
тивний інструмент захисту від інфекційних 
хвороб та важливу умову збереження 
національної безпеки країни. 

Згідно з Наказом МОЗ України №2070 
від 11.10.2019 року «Про внесення змін 
до Календаря профілактичних щеплень 
в Україні та Переліку медичних проти-
показань до проведення профілактичних 
щеплень» та «Керівництва з планової 
імунізації на час пандемії COVID-19 у 
Європейському регіоні ВОЗ» від 20.03.2020 
року карантинні заходи не є протипока-
занням до проведення рутинної вакцинації 
дітей та дорослих, вакцинація дозволена.

Вакцинація вважається одним з 
найбільших досягнень медицини, яке 
щорічно дає можливість попередити 3 
мільйони смертей і 750 тис. випадків 
дитячої інвалідизації. На даний час за до-
помогою вакцин людство здатне попереди-
ти 30 інфекційних захворювань. Імунізація 
визнана одним з найефективніших заходів 
запобігання захворюванням.

При організації проведення вакцинації 
в закладах охорони здоров’я необхідно су-
воро дотримуватися правил інфекційного 
контролю.  

Для забезпечення захисту медич-
них працівників та осіб, що потребують 
вакцинації, рекомендуємо дотримуватися 
наступних правил:

1. Обмежити відвідування закладу охо-
рони здоров’я без нагальної потреби. Разом 
з тим вважаємо, що відвідування медично-
го закладу з метою отримання вакцинації є 
виправданим в умовах пандемії COVID-19.

2. Мінімізувати до раціонального візити 
пацієнтів до закладу охорони здоров’я. При 
цьому використовувати кожний візит до за-
кладу охорони здоров’я для можливості от-
римати щеплення.

3. Розділяти маршрути осіб, що зверну-
лися до закладу охорони здоров’я з приводу 
отримання вакцинації, планового огляду та 
осіб, що звернулися з інших причин.

У разі неможливості забезпечення окре-
мих  маршрутів пацієнтів, визначити години 
для прийому осіб,  які звертаються з при-
воду гострого захворювання, та осіб, котрі 
звернулися для проведення вакцинації.

4. Чітко визначати час візиту для про-
ходження щеплення з метою

уникнення черг. У випадку черги, до-
тримуватися відстані між відвідувачами 
щонайменше одного метра (оптимально – 
1,5-2 м).

5. Медичний персонал має проводити 

огляд перед вакцинацією, при проведенні 
вакцинації з використанням засобів 
індивідуального захисту (медична маска, 
захисні окуляри/щиток, рукавички, медич-
ний халат/костюм).

Низьке охоплення вакцинацією в 
Україні призводить до високих ризиків 
поширення інфекційних захворювань та 
створює критичну загрозу для загального 
стану здоров’я населення країни.

Українське суспільство потребує більшої 
обізнаності щодо проблематики вакцинації. 
Лише спільними зусиллями громадськості, 
медиків та представників влади, які визна-
ють цю проблему, Україна може досягти 
змін на краще.

Імунізацію проводять різними мето-
дами, найчастіше — шляхом вакцинації. 
Вакцини від мікроорганізмів, що спричи-
нюють захворювання, здатні підготувати 
імунітет тіла й таким чином допомогти бо-
ротись або запобігти інфекції.

Внаслідок широкого застосування 
імунізації певні інфекції та хвороби були 
майже повністю викоренені в деяких 
регіонах та на планеті в цілому. Яскра-
вим прикладом є захворювання на нату-
ральну віспу. В 1980 році ВООЗ офіційно 
повідомила, що натуральна віспа ліквідована 
у природі за допомогою вакцинації. У США 

завдяки вчасній вакцинації з 1979 року не 
фіксуються  випадки поліомієліту. 

В Україні проводяться щеплення 
проти 10 інфекційних хвороб: гепати-
ту, гемофільної інфекції, дифтерії, каш-
люка, краснухи, кору, паротиту, правця, 
поліомієліту і туберкульозу.  В Європі 
імунізують проти 16 інфекційних хвороб.

КНП «Макарівський центр ПМСД» 
МРР на 100 % забезпечений вакцина-
ми проти туберкульозу, сказу, кашлюка, 
дифтерії, правця, гемофільної інфекції.

Активну імунізацію/вакцинацію вважа-
ють одним з 10 видатних досягнень охоро-
ни здоров’я у ХХ столітті.

Сучасний світ уже неможливо уявити 
без  імунопрофілактики,  яка  взяла      під 
контроль  більшість  інфекційних  хвороб,  
що  обумовлювали  високу захворюваність 
та смертність. Припинення щеплень або 
навіть тимчасове зниження охоплення 
ними загрожує розвитком епідемій.

Усі профілактичні щеплення, які внесені 
до Календаря профілактичних щеплень, для 
громадян України є безкоштовними.

 валентина калмикова,                                                      
 заступник головного лікаря 

з охорони
дитинства та материнства.

Колектив Колонщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів вислов-
люють глибоке співчуття вчителю української мови та 
літератури Тетяні Петрівні Харченко з приводу тяжкої 
втрати – передчасної смерті матері 

Ганни Степанівни ПАЗюк.

Продаю тільну телицю (8 місяців) 

тел. 066-339-02-33.

щиро вітаємо!

*  *  *  * *

21-26 квітня 2020 року в україні  проводиться  «український тиждень імунізації». цей захід 

є щорічним і відбувається одночасно із всесвітнім та європейським тижнями імунізації.

український тиЖдень імунізації

сьогодніШній день 
в історії району

17 квітня 1996 року зареєстровано Макарівську 
районну громадську організацію Української 
благодійної спілки соціального захисту інвалідів Чор-
нобиля. (Розпорядження № 178 голови Макарівської 
райдержадміністрації).

(Використано інформацію, що міститься в архівному 
фонді № 261).

Юлія кравець, 
начальник архівного відділу 

райдержадміністрації

з 16 квітня 
на в'’їздаХ до києва 
посилено контроль

з 16 по 20 квітня запроваджено посилений кон-
троль на постах, виставлених на в'’їздах до києва. 

Про це Київський міський голова Віталій Кличко 

повідомив під час онлайн-брифінгу 14 квітня. «Хочу за-

значити, що з четверга, 16 квітня, до наступного понеділка 

ми посилюємо контроль на постах, виставлених на в’'їздах 

до Києва. Зокрема, вводиться обов'’язкова термометрія 

для пасажирів транспорту, що прямує в столицю. Це 

стосується автобусів, вантажно-пасажирського та легко-

вого транспорту, що перевозить більше трьох пасажирів 

(включно з водієм)», – сказав Кличко.

інф. «м.в.».

Шановні Жителі макарівЩини! 
Якщо у Вас є скарги і Ви потребуєте допомоги 

щодо захисту Ваших інтересів від протиправних дій чи 
корупційних дій Анатолія Шумського – просимо звер-
татися до нас за адресою TheoKiller@protonmail.com

громадська організація 
«антикорупційна сокира».

Щиро вітаємо з Днем народження
надію Михайлівну нЕСіну з королівки.

Летять	літа,	мов	бистрі	води,
І	не	вернути	їх	назад.
А	нам	не	віриться	сьогодні,
Що	Вам	уже	–	65.
Хай	нових	днів	ще	буде	безліч,
Без	ліку	щастя	і	пісень,
Прийміть	вітання	найщиріші
В	цей	світлий	ювілейний	день.
Здоров’я,	щастя	зичим	не	на	рік,
На	все	життя	бажаєм	його	щиро.
Щоб	радісним	і	довгим	був	Ваш	вік
З	добром,	любов’ю,	спокоєм	і	миром!

Кума Софія Павлівна КУЗЬМЕНКО 
з дочками і їх родинами.
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овен (21.03–20.04). Вже на 
початку тижня ви будете сповненi 
ентузiазму i бажання негайно 
приступити до реалiзацiї нових 
планiв i проектiв. Краще все-таки 
почекати до суботи, яка буде для 
Овнiв кращим днем тижня. З 
вiвторка по четвер бiльше часу 

проводьте зi своїми близькими. Не вiдкладайте 
дiловi зустрiчi, обговорюйте спiльнi плани з дру-
зями.
сприятливi днi: 20, 23.

тIлець (21.04–21.05). Якщо ви 
плануєте важливу розмову з близь-
кою людиною i розраховуєте на 
конкретний результат, то спробуйте 
знайти таку можливiсть до четверга. 
Iнакше потiм все може вийти чудо-
во, але зовсiм не так, як вам хочеть-
ся. З другої половини тижня життя 
почне наповнюватися сюрприза-
ми. Це хороший час для розваг. 

З’`явиться бажання зайнятися впорядкуванням 
будинку. Кращий день для покупок – п`’ятниця.
сприятливi днi: 24; несприятливi: 21.

близнЮки (22.05–21.06). 
У вас з’`явиться стимул негайно 
почати щось нове. I саме на по-
чатку тижня вас можуть вiдвiдати 
несподiванi рiшення. До п`’ятницi 
мають вiдбутися пiдвищенi ви-
трати на будинок. Субота i недiля 

принесуть багато приємних сюрпризiв. На цi днi 
можна планувати культурнi заходи та розваги. 
Прекраснi перспективи в особистому життi.
сприятливi днi: 21, 24; несприятливi: 26.

рак (22.06–22.07). З вiвторка 
по четвер – кращий час для 
того, щоб затiяти якийсь 
сiмейний захiд. Придумай-
те те, що об`’єднає всiх членiв 
сiм’`ї загальною цiкавою темою. 
Рiшення серйозних питань, по-

чаток нових справ краще планувати на вихiднi. 
Хоча цей час такий же сприятливий i для 
вiдпочинку, але не вiдкладайте важливу розмову, 
якщо вiдчуваєте, що це допоможе вам проясни-
ти цiкавi моменти.
сприятливi днi: 22, 25; несприятливi: 20.

лев (23.07–23.08). Цей час 
повинен стати для вас од-
ним найбiльш пам`’ятних. 
Найприємнiшi новини чекають 
вас у вихiднi. Тiльки вiдчуйте, 
коли час повертатися, не шукай-
те пригод на свою голову там, де 

ви можете створити собi проблеми. У четвер вам 
краще не сiдати за кермо, а у суботу не зловжи-
вати спиртним.
сприятливi днi: 23; несприятливi: 20.

дIва (24.08–23.09). Приємних 
вражень на цьому тижнi буде доста-
ньо. Але спробуйте якнайскорiше 
включитися в роботу. Дiлiться 
iдеями з партнерами. Все, що 
прозвучить (особливо у суботу i 
недiлю), матиме резонанс в май-
бутньому. З четверга цiкавi подiї 

почнуть вiдбуватися в колективi. Темп життя 
прискорюється, i якщо щось важливе є в планах, 
не вiдкладайте, спробуйте зробити це вiдразу.
сприятливi днi: 20, 25.

терези (24.09–023.10). У сiм’̀ї 
намiчаються змiни, i до четверга 
потрiбно все обговорити на сiмейнiй 
нарадi, розподiлити ролi i наван-
таження. Будьте уважнi в середу, 
коли пристрастi можуть розпали-
тися не на жарт, але не так про-
сто буде розiбратися з причинами 

незадоволеностi. З п̀’ятницi для вас починається 
творчий перiод. Це час позитивних змiн, особли-
во, в романтичних, любовних вiдносинах. Легкий 
флiрт стимулюватиме й iншi досягнення.
сприятливi днi: 22, 24; несприятливi: 21.

скорпIон (24.10–22.11). Минулi 
тижнi залишають у вас прилив нат-
хнення. Але матерiальнi питання i 
перспективи як i ранiше цiкавитимуть 
вас в першу чергу. Спiлкування краще 
планувати так, щоб була можливiсть 
зустрiчатися з рiзними людьми i 
реалiзовувати всi намiченi плани. 

У вiвторок вiрогiднi несподiванi змiни, але 
тенденцiї сприятливi, i до вихiдних ви зможете 
закрiпити свої позицiї. Влаштуйте iз цього при-
воду який-небудь приємний захiд.
сприятливi днi: 20, 26; несприятливi: 24.

стрIлець (23.11–21.12). Планет-
ний вплив стимулює вашi амбiцiї. 
Не втрачайте часу i приступайте до 
реалiзацiї своїх планiв. Початок i 
кiнець тижня будуть по самi вiнця 
наповненi спiлкуванням, телефонни-
ми дзвiнками, пропозицiями друзiв 
приємно провести час. Ущiльнюйте 

свiй графiк i реагуйте на подiї, якi виводять вас в 
центр уваги. Якщо плануєте якесь свято, кращи-
ми днями для цiєї мети будуть субота i недiля.
сприятливi днi: 24, 26; несприятливi: 25.

козерIг (22.12–20.01). Життя 
пiдносить вам подарунки в тому або 
iншому виглядi. I гарний настрiй 
зберiгатиметься весь тиждень. До чет-
верга ви iз задоволенням вiдпочинете 
в колi сiм’̀ї. I навiть, якщо доведеть-
ся достатньо багато часу придiлити 
роботi, то перспективи ви зараз бачите 

в позитивному свiтлi. З п̀’ятницi зовнiшнi обста-
вини сприятимуть будь-яким вашим iнiцiативам. 
Не стримуйте себе, якщо чогось дуже хочеться, 
утiлюйте в життя свої мрiї.
сприятливi днi: 21, 26; несприятливi: 20.

водолIй (21.01–19.02). У 
вiвторок можуть вiдбутися подiї, 
якi примусять вас по-новому 
оцiнити свої перспективи. Вам 
навiть не треба докладати зу-
силь, щоб привернути в своє 

життя щось нове. Але головне – зi всього, що 
життя пропонує, потрiбно на чомусь зупинитися 
i вiдразу починати цю тему активно розвивати. 
Необхiднiсть багато часу проводити серед людей 
зажадає ваш вишуканий iнтелект пiдкрiпити i 
зовнiшньою чарiвнiстю.
сприятливi днi: 24.

риби (20.02–20.03). Плануйте на 
цей тиждень бiльше заходiв разом з 
родиною. Вашi амбiцiї зараз будуть 
зрозумiлi i пiдхопленi в колективi. 
Не час усамiтнюватися, скоро буде 
не так багато вдалих днiв, щоб 
швидко реалiзувати свої плани. У 

вихiднi не обмежуйте себе в задоволеннях. Ко-
рисну iнформацiю або свiй шанс ви все одно не 
пропустите.
сприятливi днi: 26; несприятливi: 22.

	 	

Г о р о с к о п на  20–26 квітня

* * * 

гімнастика Для мозку

віДповіДь До сканворДу в № 14

* * * 

18 кВітня  0;  +12

19 кВітня  -1; +13

20 кВітня  +1; +10

22  кВітня   +1; +11

23 кВітня +2; +12

24 кВітня  0; +13

21 кВітня  0; +12

погоДа

Шановні батьки! пере конливе 
прохання до кінця тижня здати 
гроші на ремонт онлайн школи.

це песиміст лисіє, а оптиміст 
стає аероди намічнішим.

– чому у вашiй машинi так жах-
ливо пахне?
– а що ви хочете? двiстi коней!

знаходжуся в такому фiнан-
совому становищi, що можливо 
тiльки його полiпшення.

– любий, може, сходи мо поси-
димо кудись?
– давай на диван?
– гарний вибiр!

не плачу податки, тому що це 
економiчно не вигiдно.

– лікарю, в мене проб леми з ал-
коголем.
– які?
– він закінчився.

– а чи є у вашому селі злодії?
– ні, немає. але іноді люди самі 
крадуть.

– а давай одружи мося.
– та кому ми треба…

японська мудрість: самурай без 
меча схожий на самурая з ме-
чем, тільки без меча.

Сканворд №27-2015

Планета
Сонячн.
системи

Щит
Зевса

Згусток
крові

Іудейськ.
цар

Бог-
сокіл

Ріка  у
В’єтнамі

Танок  з
піснями

Великий
казан

Хетська
богиня

Родичка
бджоли

Продукт
з  бавовни

Хреще-
ний 

батько

Річка  у
Франції
Частина

п’єси

Відділ
травн.

системи

Хвалебн.
вірш

Півроку
зозулі

Природна
фарба

Кито-
вий  ...
Закус.
страва

Сорт 
яблук

Кусюча
комаха

Хімічний
елемент

Більярдна
палиця

Передача
м’яча

НотаКоманда
собаці

Папка

Підвіска

Гральна 
карта

Кафе-
...

Підказка
студента

Нота

Син 
Дедала

Знак
зодіаку

Ніль-
ський  ...

Муз. стиль
Смужка
волосся
над  оком

Продукт
з  нафти

Місто  у
Франції

Бог
Сонця

Спорт.
гра

Захисн.
у  суді

Канал
для  води

Валка
верблю-

дів

Вигодо-
вування
молоком

...
Матрос-

кін

Ріка  у
Франції

Озеро  у
Північн.
Америці

Марка
літака

Автомат
Калаш-
никова

Письмо-
вий  ...

Знак
зодіаку

Чоловіч.
голос

Сумка
для

докум.

Фрукт.
напій

Едем

Йошкар-
...

Смалець

Чоловіче
ім’я

Зрадник

Восьми-
гранник

Захисна
оболонка
найпрост.

Одиниця
площі
землі

Спец.
по  птахах

1000  кг

Монета
Лаосу

Податок ...-де
Жанейро

Опір
Збірник
геогр. 
карт

Столиця
України

Атмосф.
опади

Місто  в
Лаосі

Бог
війни

Дубовий
...

Дитяча
іграшка

...
Роговцева Шлюпка Батько

батька

Річка  в
Німеч-

чині

Сканворд №26-2015

Томат

П О М І Д О Р

Музичн.
колектив

Японськ.
одяг К У Т Я

Різдвяна
страва

Бджолин.
продукт М Е Д

Півден.-
американ.

ссавець
Т А П І Р

Дугопо-
дібне

склепіння

К

А

А

Костюм
для 

плавання

К

У

П

А

К

У

П

А

Л

Ь

Н

И

К

Зевс

“Шкіра”
дерева

О

Б

Г

К АРРів

М А
Чаро-

дій
Відтінок
кольору

Н

Місто  в 
Гренланд.

Кін-
цівка

Р У

Човен
Хейєр-

дала

Річка  у
В’єтнамі

C/г
знаряддя

Л

Г

Літерат.
жанр Р О М А

Артері-
альна... К Р О В

Томас
...

Нота
Р Е Н

О

Пітон

НC Л
Травоїд-

ний 
ссавець

Ю Т А
Штат  в
США

Геометр.
тіло

Т

О

Р

Р
Стисн.
кисть
руки

Монета 
Лаосу

К

У

Л

А

К

А

Вулкан
на

Філіпінах
ПА

Н Е О Н
Древньо-
римський
імператор

І
Марка
літака

Брюс
...

Т

И

Т

М

І

С

Р

РодичРічка  в
Росії

О Б

Р

А

Т

Звір  ро-
дини  ку-
ницевих

Вулкан
в

Японії

А

Р Площа 
землі

Народне 
гуляння К А Т Р А

Чорно-
морська

акула

Частина
пера
птаха

О

П

А

Х

А

Л

О

А

Р

Н

А

В

А

Л

АР Овочева
страва

...
вітрів

Р О З

Рух  тіла
навколо

осі

3,14

Простора
кімната

І

В’язень
замку

...

І

Ф

Острів
в  Індоне-

зії
АБ

Др.-герм.
міфічна
істота

Е Л

Європе-
їдна  ... Р А С

Укр. 
теле-
канал

ТУ Жалка
комаха

О

С

А

... - 134

ГустинаО Орган 
зору

...
Відрод-
ження

Е

П

О

Х

А

Я  і  ти Г

А

Н

Черво-
подібний 
відросток

П Д И К
Управ. 
міста

М

Р

Е

Півроку
зозулі

К

У
Крик

заблукав-
шого

А

М А Р
...

Поло

Розді-
ловий
знак

Р

А

П

К

Звістка

Вигук

О Е

Бог
Сонця

Команда
для  коня
Тибетське
гадання

О

Н

Віконна
...

Річка  у
Франції

ИН

Музично-
драмат.

твір

І
Мухам-

мед
...

Землер.
тварина

Приємний
запах

А

Р

О

М

А

Т

Бажання 
їсти

Місто  в
Японії

О

С

А

К

А

О

С

А

Д

Дівчина
в  Англії

Накип

Танцюв.
рух

Музичн.
інструм.
Перше 
слово

М

А

М

А

Населе-
ний

пункт

Пустеля
в  Півден.
Америці

А

Число
події С Е Л

А

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 


