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Хроніка «небойових» дій

4 березня, у Криму екіпаж корабля управління “Славутич”
Військово-Морських Сил Збройних Сил України попередив спробу
його захоплення озброєними нападниками. На даний час кораблі
Чорноморського флоту Російської Федерації продовжують блокувати кораблі Військово-Морських Сил Збройних Сил України в Криму.
Командування та екіпажі кораблів ВМС України спростували
слова Володимира Путіна про те, нібито українських військових
блокують не російські збройні сили, а місцева кримська “самооборона”. Вояки наголошують: хоча форму, схожу на російську, можна придбати в магазині, у вільному продажу не знайти автоматичної зброї,
бойових пістолетів та гранатометів, якими хизуються ці люди.
Ситуація в Євпаторії з військовою частиною 4519 помітно
ускладнилася. Зенітно-ракетний полк у 5-у авіамістечку блокований повністю, поки що йде “психологічний штурм” - шукають слабкі місця.

5 березня - хмарно, дощ,
температура повітря вночі 2-3, вдень 3-4 градуси тепла. Схід сонця - 6.49, захід
- 18.08.
6 березня - хмарно, дощ,
температура повітря вночі 4-5, вдень 5-7 градусів тепла. Схід сонця 6.47, захід - 18.09.
7 березня - хмарно, дощ, температура повітря вночі 4-5, вдень 5-6 градусів тепла. Схід
сонця - 6.45, захід - 18.11.
8 березня - хмарно з проясненням, без
опадів, вночі 3-4, вдень 6-8 градусів тепла.

Магнітні бурі у березні

8, 23, 24 та 26 березня.

У дні, коли магнітні бурі є найбільш ймовірними, варто обмежитись від перенавантажень, сварок. Слід якомога більше відпочивати та отримувати позитивні враження.
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1 місяць – 7,63 6 місяців – 42,93
3 місяці – 22,29 9 місяців –64,47 індекс У ціну газети враховано
вартість поштових
послуг: прийом
та доставка видання
до передплатників

Схід сонця - 6.43, захід - 18.13.
9 березня - хмарно з проясненням, вдень можливий дощ,
температура повітря вночі 0-1,
вдень 4-7 градусів тепла. Схід
сонця - 6.41, захід - 18.14.
10 березня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 0-1 градус морозу, вдень 3-7 градусів тепла.
Схід сонця - 6.39, захід - 18.16.
11 березня - хмарно, без опадів, температура повітря вночі 0-1 градус морозу, вдень
2-3 градуси тепла. Схід сонця - 6.37, захід 18.17.

Погода
в Тернополі
й області

Перша половина місяця повинна бути
приємною, оскільки практично не містить
днів, які можуть загрожувати магнітними
бурями. Загалом березень 2014 у цьому плані є відносно безпечним.
Вони передбачаються

Детальніше – на 2-4-ій стор.

Передплатити «Наш ДЕНЬ»
можна у будь-якому поштовому відділенні
або у листоноші.
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Один із Небесної сотні
У Бережанах
С
назвуть вулицю
іменем Устима
Голоднюка

До військкоматів ідуть
навіть хлопці,
які не служили в армії

Пам’яті Устима Голоднюка
та його побратимів

Я боровся за себе, за вас і зовсім не хотів умирати.
В дев’ятнадцять — це просто якось не по-людськи звучить.
Кулі дикої свист — і здригається в розпачі мати,
Та пекуча сльоза на батьківській щоці заблистить.
Ще палає Майдан гнівом, болем, синівською кров’ю.
Двадцять перше століття — а брязкають знову щити.
Топчуть віру і честь ті, що йшли із дарами й любов’ю.
Українська земля розпинає свій цвіт на хрести.
Я прожив, як умів, і сумління залишиться чистим,
Лиш безмежна провина за мамину вічну журбу.
Ми достойні сини — не бандити і не терористи,
Наша Сотня небесна продовжить свою боротьбу.

Він – один
із Небесної сотні
героїв,
які віддали
життя
за Україну…

в лікарню, медики наклали йому 12
швів на голову. Але з медичного заНе зустріну весну, ще на площах і в душах руїни,
кладу він одразу пішов до МихайТа жевріє надія нащадкам принести добро.
лівського собору, де одержав при... В безкінечній вині перед вами стаєм на коліна,
хисток. Написав заяву про побиття,
Молоді бунтарі, змити рабське клянемось тавро.
але замість того, щоб її розглянути,
Стефа БІЛИК, викладач Бережанського хлопця почали лякати і переслідуагротехнічного інституту. вати. Проте, його не вдалося зламати. Він і надалі залишався на Майкраїна продовжує вшановувати
дані. Чим міг, допомагав мирним мітингувальпам’ять загиблих на барикадах.
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запропонував Правому сектору і вступив до 38-ї
час сутичок із спецпризначенцями
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20 лютого снайперська куля жорстоко та підНе стихає біль у серцях людей. Небесна Cотня ступно обірвала життя єдиного сина в матері,
– трагічна сторінка нохорошого студента та
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У

хвильовані подіями у Криму мешканці
Тернопілля готові боронити свою державу.
Військкомати області не мають відбою від
чоловіків різного віку, які висловлюють бажання
стати на захист Вітчизни.
Попри те, що наказу кликати до війська цивільне населення
не було, записатися прагнуть навіть хлопці, які ніколи не служили в армії.
– Нині у військові комісаріати, не чекаючи повісток, приходить дуже багато добровольців. Це свідомі люди, які, зважаючи
на ситуацію в країні, просяться до війська. Наразі ми записуємо їхні контактні дані. При потребі цих людей будуть викликати для виконання завдань, – розповів в. о. обласного військового комісара полковник Володимир Катинський.
Наразі ж, за його словами, укомплектовують військкомати
краю для подальшого проведення зборів приписників.
– Це особовий склад, який приписаний до військової частини в разі мобілізації, – пояснив Володимир Катинський. – Раніше
у нас по усіх військкоматах пройшло масове скорочення. Відповідно, штат помітно зменшився. Але щоб вони могли виконувати завдання із мобілізації, потрібно спершу їх самих укомплектувати.
До речі, приписники, яких можуть залучати до мобілізації,
мають певний віковий ценз. Скажімо, солдати, сержанти і прапорщики – до 50-ти років.
Полковник Катинський також повідомив, що зараз у Криму
перебувають контрактники з Тернопільщини. Зокрема ті, які базуються у 36-му батальйоні, що перебував у оточенні озброєних
людей.

Новий очільник області
визначився з пріоритетами

В

іце-прем’єр-міністр України Олександр Сич
представив нового голову Тернопільської
обласної державної адміністрації Олега
Сиротюка. Вітаючи очільника області, віце-прем’єрміністр побажав йому здоров’я, успіхів у роботі та у
розвитку регіону.
Олег Сиротюк подякував усім за
підтримку та за довіру.
«Ми зараз на тому історичному етапі, коли повинні зрозуміти,
що українська нація стала ліпшою,
кожен з нас став ліпшим, ми змінили суспільну свідомість, ми забрали в людей страх, але додали віри,
- сказав голова Тернопільської
облдержадміністрації. - В цьому
заслуга кожного з нас, кожної людини, яка не покладаючи рук, ризикуючи життям та здоров’ям, боролася за краще майбутнє».
Олег Сиротюк закликав усіх піднятися та почати розбудовувати
омріяну державу, в якій будуть рости наші діти, і пообіцяв зробити
усе від нього можливе, щоб Тернопільщина не пасла задніх, ставала
на ноги та розвивалася. Олег Сиротюк готовий йти спільним шляхом з українськими патріотами заради соціальної та національної
справедливості.
Новопризначеного голову привітав керівник обласної ради Василь Хомінець та міський голова Тернополя Сергій Надал.
Уже у перший день роботи на посаді Олег Сиротюк взяв під особистий контроль питання боротьби з корупцією та хабарництвом
на Тернопільщині.
Відповідно до перевірок, впродовж 2013 року правоохоронні
органи склали 66 протоколів про корупційні діяння, до адмінвідповідальності притягнуто 54 особи.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 89 правопорушень, пов’язаних із кримінальною корупцією.
Чимало порушень (208 злочинів) виявлено при виконанні посадових обов’язків працівниками органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, суб’єктами господарювання державного і комунального секторів економіки, а також у сфері земельних
відносин.
«Порушення антикорупційного законодавства настільки масштабні, що потребують практично безперервного контролю і я цим
займуся», - наголосив голова ОДА.

Захоплення

nday.te.ua

Наш ДЕНЬ №10 (39)/5 березня - 11 березня 2014 р.

3

Ляльковий світ
Людмили Павлової
Тернополянка презентувала
українську культуру у Лондоні

Т

ернополянка Людмила Павлова створила
унікальну лялькову мапу України. Вже
кілька років вона виготовляє оригінальні
ляльки-мотанки, які уособлюють різні куточки
нашої держави. Майстриня одягає кожну з них у
вбрання, яке носили предки, власноруч відтворює
найдрібніші деталі, дотримуючись древніх
традицій. Кожен її виріб– це відроджена часточка
нашої культури, яка вражає своїм багатством,
сакральністю і стає цікавою не лише українцям, а й
всьому світові.

Відродила український
костюм

Людмила Павлова за професією
провізор, але справжнє її покликання
– народна творчість. Ще з дитинства
вона захоплювалася вишиванням. Починалося все із серветок, картин. Згодом взялася вишивати одяг, рушники,
скатертини. Освоїла різні техніки: хрестик, лічильну та художню гладь, мережки, занизування… Далі навчилася
працювати з бісером, почала відтворювати старовинні прикраси. А три роки
тому у житті тернополянки з’явилися
ляльки-мотанки.
– Я завжди захоплювалася українським костюмом, – розповідає жінка.
– Тим, який він різноманітний. Адже у
кожному селі вишивка відрізняється,
вже не говорячи про регіони. Я почала вивчати етнічне українське вбрання,
досліджувати старі світлини. У кожному
регіоні інші костюми, адже люди проживали в різних культурних та географічних умовах був інший побут, промисли.
Пані Людмила розуміла, що виготовити дорослі костюми всіх регіо-

нів України буде складно, адже це дуже масштабна і клопітка робота, яка потребує багато
часу та коштів. Тому вирішила одягнути в етнічне вбрання ляльокмотанок. Тернопільщина стала першою областю, яка отримала своїх
представниць. Виявилось, що на території нашого краю були присутні
п’ять українських костюмів,
які презентували Західне Поділля, Галичину, Волинь, Опілля та
Лемківщину. Так на світ з’явлися
п’ятеро колоритних тернопільських
красунь. Далі пані Людмила взялася за
інші регіони. Зараз у її доробку більше
півсотні різноманітних ляльок, більшість з яких оселилася в різних куточках України та світу.

Ляльки тернополянки –
найкращі в Україні

Зазвичай, майстриня відтворює дівочі і жіночі костюми кожного регіону. Для цього використовує тканини, з яких шили одяг наші прабабусі: льон, коноплі, вовну, бавовну. Намагається брати якнайменше сучасних синтетичних матеріалів: мережив, шовкових стрічок. Оздоблює
костюми так, як у старовину, застосовуючи вишивку, автентичні техніки. Традиційну українську свиту
власноруч виготовила з вовни. Волосся у дівчат - з ниток. На виготовлення однієї іграшки витрачає
близько місяця.
Але головне для пані Людмили
не стільки створення ляльок, скільки відродження традицій українського костюма, а через нього — історії народу. Тож дуже приємно, що
Борщівська весільна лялька Людмили Павлової зайняла перше місце
на конкурсі, який проводили в рам-

ках міжнародного салону «Модна лялька» та представляла Україну на виставці ляльок у Празі. «Лемкиня» стала кращою на конкурсі, який проводив музей Івана Гончара. А лялька-гуцулочка
представлена в експозиції Державного
музею іграшки як найкраща.

Наші ляльки відкрили
британцям Україну

Кілька місяців тому Людмила Павлова презентувала свою творчість у
Лондоні. Тернополянка взяла участь
у Днях України у Великобританії. Сім
кращих майстрів з усієї України показували британцям наше народне мистецтво. У їх число потрапила і
пані Людмила. Під час етнофестивалю у парку Potters Field на березі Темзи вона відкрила лондонцям українські автентичні костюми, авторські
текстильні ляльки, прикраси з бісеру,
вовняні вироби.
– В основному серед відвідувачів
фестивалю були українці з діаспори, –
розповідає тернополянка. – Підходили
українки і з своїми чоловіками, які інших національностей. Позаду мене висіла вишита карта України, на ній були
позначені всі обласні центри. Наші

жінки показували своїм чоловікаміноземцям регіони, звідки вони походять. Багато з них дивувалися, що Україна – така велика держава.
Пані Людмила зізнається, що поїздка в Лондон принесла їй особливе духовне піднесення.
- Було приємно, що багато людей цікавилися моїми виробами, запитували, що таке мотанка, як її виготовляти,
чому на її обличчі хрест і багато іншого,
– ділиться враженнями жінка. – Українці, які мешкають в Англії, були щасливі, що для них вперше за багато років
провели такий цікавий захід, на якому
вони могли торкнутися рідної культури, помилуватися національними скарбами своєї батьківщини.
Людмила Павлова має ще багато
творчих планів. Зараз її ляльки виставляють у американському посольстві в
Києві. Вона ж готується до нових фестивалів, досліджує старовинні костюми і не планує зупинятися на досягнутому, адже українська культура має ще
багато скарбів, які потрібно відроджувати і популяризувати.
Юля ТОМЧИШИН.

4 №10 (39)/5 березня - 11 березня 2014 р.

Е

Кривавий слід перевертня

кс-президент
Віктор Янукович,
який ховається
у Росії, ще 1 березня
попросив президента
РФ Володимира Путіна
застосувати свої війська
для «відновлення
законності» в Україні.
Відповідну заяву Януковича зачитав представник
Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН у понеділок увечері.
«Як законно обраний президент України заявляю: події на Майдані, незаконне захоплення влади призвели до
того, що Україна опинилася
на порозі громадянської війни. У країні панують хаос і
анархія. Життя, безпеку і права людей, особливо на Південному Сході і в Криму під
загрозою.
Під впливом західних кра-

їн здійснюється відкритий
терор і насильство, люди переслідуються за політичними і мовними ознаками.
У цьому зв’язку звертаюся до президента Росії Володимира Володимировича Путіна з проханням використовувати збройні сили Російської Федерації для відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності та
захисту населення України»,
- написав новітній диктатор
у своєму «прошенії».
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Путін таки втратив відчуття реальності
Ось хто вчив
резидент Росії
Януковича
Володимир Путін
Представник Росії в Радбе-

зі ООН Віталій Чуркін виступив з рядом досить спірних
тверджень, коментуючи ситуацію в Україні. Зокрема, він зробив кілька резонансних заяв на
кшталт: «Намагаються представити так, ніби Росія намагається придушити демократію, ми ж
якраз за демократію. Чому ви вирішили, що в Україні виникла демократична влада? У владі перебувають потужні праві сили, які
ненавидять все російське . Їх ідеали - Бендера і Шушкевич».
При чім тут екс-голова Верховної Ради Білорусі, який підписав
угоду про ліквідацію СРСР, поки
невідомо. Зате після демонстрації офіційним представником РФ
своїх «глибоких» знань історії нашого народу, вже не дивує, чому
свого часу Янукович назвав Анну
Ахматову Ахметовою. Воістину,
які вчителі, такі й учні.

П

заявив, що його
не турбує перспектива
війни з Україною, бо,
він не збирається
воювати з українським
народом, а в разі
воєнних дій російська
армія буде йти позаду
українських громадян,
жінок і дітей, передає
«Новый регион».
«Я хочу, щоб ви однозначно мене розуміли: якщо ми ухвалимо таке рішення, то тільки для захисту українських громадян, і нехай спробує хтось із військовослужбовців стріляти у своїх людей, за якими ми будемо
стояти позаду, не спереду, а позаду. Нехай вони спробують стріляти в жінок і дітей. Я подивлюся на тих, хто віддасть такий наказ
на Україні», — заявив Путін на прес-конференції в Ново-Огарьово,
присвяченій українському питанню.
Як бачимо, позбавлена будь яких підстав самовпевненість
російського президента яскраво підтверджує висновок німецького канцлера про те, що «Путін втратив відчуття реальності».
Насправді ж, за кілька днів окупації Криму українські громадяни, жінки і діти стають живими щитами проти агресорів. І це
факт.

Мабуть, заплакав Бог, коли Росію благословляли
на війну з Україною
П

ам’ятаю чорну
хустину моєї бабці.
Її син, мій рідний
дядько, загинув у роки
Другої світової війни.
Пам’ятаю чорні хустини
багатьох вдів і матерів. І
покалічених фронтовиків.
І похорони…
Знову на порозі біда. Страшно
вимовляти слово «війна». І жахливо, що Путіна, який уявив себе
геніальним полководцем ХХІ століття, благословили на вторгнення в Крим, а фактично, в Україну, зокрема, й восьмеро негідників, яких зродила наша земля. Серед них - жінка - голова Ради Федерації Валентина Матвієнко - з
Шепетівки, що на Хмельниччині. А російський патріарх Кирило, замість того, аби закликати до
миру, як то годиться священику,
порадив українцям «не пручатися возз’єднанню російського народу». Мабуть, Господь заплакав,
коли дивився на це…
Чи то доля в українців така,
чи якась особлива місія - постійно боротися проти внутрішніх і
зовнішніх ворогів. Щойно прогнали Януковича, з’явився Путін.
Майдан і агресія північного
сусіда зробила незалежну Україну дорослішою, іншою. Коли видали указ привести війська у по-

вну бойову готовність, чоловіки
відразу ж подалися до військкоматів. До Дніпровського районного військомату у Києві прийшов навіть 68-річний дідусь, аби
його записали в лави військових
«воювати за Неньку». І вперто
чекав, поки не отримав добро.
А про цей трафунок написав
журналіст Данило Яневський:
«Уперше в житті зіткнувся з таким випадком. Більш, ніж забезпечений знайомий шукав два
дні райвійськомат, а знайшовши, - запронував воєнкому хабара (!) за те, щоб його мобілізували негайно, а не потім. До честі
воєнкома, від грошей відмовився, але повістку виписав. Наш народ - непереможний».
Україну називали «країною
сплячих ангелів». Ангели прокинулися! І якщо буде потреба, вони воюватимуть, наче
Боги. Вони неймовірні, коли з
дерев’яними щитами і палицями
стояли супроти озброєних «беркутів» і ВВешників. А ще Україну
боронить Небесна сотня. І велика віра в Господа.
Шалена атака Януковича, а
потім і Путіна на самобутність
українців, на права і свободи,
спрацювала на об’єднання людей, на формування нової європейської політичної нації.

З’явилося почуття героїзму й
відповідальності за долю держави. І гордості. І болю…
Болю за те, що, екс-президент
Янукович, який ховається від переслідування українських правоохоронців у Росії, закликав Путіна напасти на Україну для «відновлення законності». Таку заяву Януковича зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН минулого понеділка. У заяві, якщо її писав Янукович добровільно, зокрема, йдеться: «Події на Майдані, незаконне захоплення влади призвели до того, що Україна опинилася на порозі громадянської війни. У країні панують хаос і анархія. Життя, безпека і права людей, особливо на
Південному Сході і в Криму під
загрозою. Під впливом західних країн здійснюється відкритий терор і насильство, люди переслідуються за політичними і
мовними ознаками…».
Представникам західних країн було «приємно» чути, що вони
протегують українським «терористам» і «насильникам». Це схоже на залякування кримчан міфічними «бандерівцями», яких там
ніхто не бачив, але всі бояться.
Щодо так званої заяви Януковича, то вона, швидше, є невдалим виправданням Кремля своїх окупаційнх дій. Бо, як кажуть
експерти, така операція готувалася не день і не два. «Собіратєль
землі руской» готував її місяці, а,
може, й роки. Легко «відтяпавши» шматок Грузії, Путін думав,
що швидко розправиться з Україною. Але не чекав Майдану, «тихого» спротиву, без жодного вистрілу, українських військових у
Криму (цю тактику вже називають ноу-хау у веденні воєнних
дій), і того, що весь світ засудить
інтервенцію Росії.
Світ не повірив Путіну. Так,

за словами постійного представника США в ООН Саманти Пауер, Росія пояснює своє вторгнення в Україну загрозами росіянам
чи російськомовним, але «немає
доказів того, що населення Криму та інших областей на Східній
Україні піддається загрозі з боку
нової української влади. Військове втручання не може бути
виправдане загрозами, які не існують». Саманта Пауер заявила:
«мобілізація російських військових є відповіддю на вигадану загрозу».
Подібної думки дотримуються в багатьох країнах. Жодна держава не виправдала російське вторгнення в Україну. Навіть
члени-держави Митного союзу.
А країни, які пам’ятають радянську окупацію, - Чехія, Польща, Прибалтика, остерігаються
російської агресії.
Вівторковий ранок приніс
новину: Путін віддав наказ військам і з’єднанням, які брали
участь у військових навчаннях,
повертатися до місць постійної
дислокації. На жаль, Криму це не
стосується.
Хочеться вірити, що Путін
вгомониться. І ця незвичайна війна з «невідомими» нападниками без шевронів, яких у світі однозначно назвали б терористами, закінчиться.
А наразі мусимо гордитися
нашою армією, бо жодна з військових частин ВМС у Криму росіянам не здалася. Про це повідомили представники команду-

вання ВМС України в Севастополі. Жоден гарнізон чи корабель
не виконав ультиматуму російських військових здати зброю і
присягнути самопроголошеному «уряду Криму» або залишити
службу. Не зафіксовано випадків дезертирства українських
військових, окрім факту зради
колишнього командувача ВМС
України Дениса Березовського.
Мусимо дякувати світу за підтримку. Допомагають, як можуть.
Штати вже розпочали економічну блокаду Росії. У заяві управління торгового представника США
Майкла Фромана йдеться про те,
що Америка призупиняє торговельні та інвестицій переговори
з Росією через ситуацію в України. Економічна блокада триватиме доти, поки не вирішиться конфлікт в Україні. А Пентагон тимчасово перериває будь-які військові контакти з РФ.
Усі світові інституції та уряди закликають Путіна до деескалації кризи в Україні. І прогнозують: якщо Росія не зупинить
конфлікт, її чекає міжнародна
ізоляція.
І мусимо молитися…
«Отче наш, що єси на небесах…»
Дякуємо, що стоїш в обороні
України. Не допусти кровопролиття. Аби землю навесні зерном, а не слізьми засівали…
«Богородице Діво, радуйся,
благодатна Маріє!..»
І ти помолися, Росіє…
Ольга ЧОРНА.
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Олена Підгрушна: «Люди з Майдану
надсилали повідомлення –

зробіть усе,
щоб перемогти»

Чемпіонка Олімпійських ігор у Сочі розповіла, як російські вболівальники бажали українським
спортсменкам схибити, кричали про війну і як енергетика Майдану допомогла здобути перемогу.

П

ерше «золото» зимових Олімпійських
ігор Україна отримала у 1994 році. Тоді
у норвезькому Ліллегаммері одеситка
Оксана Баюл виконала одну з найкращих в історії
фігурного катання коротку програму. Наступного
«білого» олімпійського «золота» українцям
довелося чекати аж двадцять років. Цього разу
рівних не було нашим біатлоністкам, які блискуче
виграли естафету в Сочі.
Символічно, що таку бажану перемогу українки здобули тоді, коли в Києві на Майдані були одні з найважчих днів.
Юлія Джима, Олена Підгрушна,
Валя і Віта Семеренки завершили дистанцію з відривом у
26,4 секунди від команди Росії.
Третіми були норвежки.
Капітан команди Олена
Підгрушна чотири місяці не
була вдома і лише тепер повернулася до Тернополя, де
має намір залишитися надовше – відновити сили й приділити час сім’ї. Адже минулого року п’ятиразова чемпіонка Європи, переможниця і призерка етапів Кубка світу з біатлону вийшла заміж. Її обранцем став народний депутат
Олексій Кайда, який очолював
обласну раду на Тернопіллі.
– Олено, ви бігли завершальний етап естафети у
Сочі. Що вам допомогло першою перетнути фінішну лінію?
– На тому естафетному відрізку я відчувала особливу відповідальність. Переломний
момент був на фінішному колі,
де основні мої суперниці були
лише за кілька секунд від мене.

Коли я відчула, що сил вже немає, підкралися сумніви: невже мене наздоженуть, невже
дозволю себе обійти? А потім
зібрала всю волю й подумала:
нам потрібна перемога! У мене
там Україна воює… І, напевно,
та енергетика, яка була вдома,
і дала мені сили вистояти.
– Через події в Києві українська гірськолижниця Оксана Мацьоцька зі
своїм батькомтренером взагалі відмовилися від
подальшої участі в Олімпійських
іграх…
– Наша команда не мала думок не
виходити на старт.
З України люди
надсилали велику
кількість повідомлень. Вони писали: «Ми стоїмо на
Майдані. Зробіть
усе, щоб виграти.
Доведіть, що Україна – найсильніша!».
Хоча було важко,
особливо останні два дні напередодні естафети. Не-

можливо було читати про події
з Києва без співчуття та жалю.
Відкриваєш інтернет – і сльози
на очах.
– В одному інтерв’ю ви
розповіли, що були неприємно вражені поведінкою російських уболівальників…
– Таке трапилося лише один
раз, але змовчати було неможливо. «Не попасти і впасти»
– нормальні люди, які приходять уболівати за спортсменів,
ніколи так не кричатимуть. Раніше такого не було, тому ця
поведінка мене здивувала. Але
згодом, коли заспокоїлася, зрозуміла, що образливі гасла волала лише групка осіб, які, вочевидь, хотіли спровокувати
нас на помилку.

Хоча пересічні росіяни
справді мали зовсім інше уявлення про те, що відбувається
у нас на Майдані. Пропаганда,
яку російська влада через журналістів вела протягом чотирьох місяців, зовсім не відповідала реальності в Україні.
– Як на ситуацію в Україні реагували спортсмени з
інших країн?
– Я була вражена, коли після фінішу наші основні суперниці – норвежки підійшли
до нас і сказали, що раді нашій перемозі. Вони зауважили, що на фоні того, що відбувається у нас в країні, ми зробили подвиг. Після цього і решта команд підходили зі словами підтримки, казали, що ми
молодці й бажали
миру Україні. Взагалі, серед біатлоністів дружні стосунки. Принаймні,
я не чула, щоб хтось
спеціально
провокував конфлікти. Суперники ми
лише на трасі.
– У Сочі вас підтримували батьки…
– Вони вперше були на змаганнях такого рівня. Тож сочинська
Олімпіада вразила їх куди більше,
ніж мене. Їхня підтримка допомагала мені пережити
перші не надто вда-

лі старти в особистих перегонах. Мені через хворобу забракло часу повернутися у звичну
форму. Якщо торік на Чемпіонаті світу з біатлону в чеському місті Нове Място я була на
піку форми і могла робити чудеса на трасі, то цього року не
все вдалося, і якісь амбіції довелося взяти в кулак і реалізувати вже на естафетній гонці.
– Чим ще запам’яталися
Олімпійські ігри в Сочі?
– Траса при плюсовій температурі перетворювалася на
кашу, проходити її було нелегко... Щодня ми «відкатували»
близько восьми пар лиж. Але
чогось такого, що б кардинально відрізнялося від інших змагань, не було.
– Що плануєте у найближчому майбутньому?
– Зараз головне завдання
– швидше одужати. Через самопочуття не встигну продовжити участь у наступних етапах Кубка світу. Команда вже
виїхала у Словенію, я ж залишилася вдома відновлювати
здоров’я. Таке рішення ми прийняли колективно з тренерами. А на наступний сезон я схиляюся більше до сім’ї. Хочеться приділити час рідним, пожити нормальним людським
життям, адже я в спорті вже
п’ятнадцять років. Водночас
розумію, що не зможу сидіти на місці. Тож не зарікаюся
щодо спортивної кар’єри, все
залежатиме від стану здоров’я
і бажання.
Антоніна БРИК.
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Духовність

Особливий світ,
де свої запитання, біль,
милосердя і доброта

Фото на згадку про традицiйне проведення старого нового
року у будинку-iнтернатi (у центрi - директор Василь Мисько)

Тиха місцина з милозвучною назвою Почаїв… Стою, зачарований золотом куполів та заворожуючим передзвоном лаврських дзвонів. Мало хто з християн усього світу не чув назви нашого міста. Сюди їдуть від злидарів до “сильних світу цього”. Перші добираються на Святу Гору Почаївську навколішки.
Другі – аж до входу в храм під’їжджають на шикарних авто або прилітають
до околиць містечка гелікоптерами в оточенні численних охоронців. Такий
разючий контраст між ними… Такий разючий контраст між нами…

А

за три кілометри від
Святої Гори, притулившись
до Свято-Духівського
монастиря знаходиться
особливий світ, якому я
віддав більше тридцяти років
життя. Це – Почаївський
психоневрологічний будинокінтернат.
Створений у далекому 1953 році як
будинок інвалідів, згодом став інтернатом для психічно хворих чоловіків віком від вісімнадцяти років, що потребують стороннього догляду і допомоги.
Чи зазирали ви у вічі хворій людині? Що ви там бачили, якщо так? А уявіть собі одночасно більше ста шістдесяти пар таких очей… Щороку. Щодня.
Щогодини. Вони такі різні, як і всі ми,
у них, як і у нас, різні характери, потреби, уподобання, смаки. В одних є рідні,
котрі відмовились від них, як від непосильної ноші чи непотрібної речі, інші
– сироти, що не пам’ятають імені своєї
матері.
Несповідані дороги Божі. Різні шляхи і різні долі людей, котрі знаходяться
в нашій установі. Від Санкт-Петербурга
і до Севастополя, від Ужгорода до Караганди географія їх місць народження. А
зараз вони усі тут. Назавжди. Вони наші.
Вони як члени моєї сім’ї. Як діти. І багато з них звертається до мене “тату”. За
тридцять літ, що працюю тут, міг уже й
звикнути до такого звертання, але щоразу, як чую, щемить. І хочеться зробити для них усе, аби якнайменше відчували, що вони не в рідній домівці, аби
були ситі, одягнені, здорові, аби відчували нашу турботу. Але…
Бюджет на 2013 рік в області, як
пригадуєте, був прийнятий минулоріч аж в листопаді. Досить важка була
ситуація, коли не вистачало коштів для
розрахунків за молочні вироби та хліб
для підопічних. Але, як завжди, на допомогу нам приходили і приходять добрі люди. Намісник Почаївської Лаври митрополит Володимир особисто двічі на тиждень привозить для на-

Капличка святого Миколая
ших мешканців свіжоспечені булочки з
лаврської пекарні. Ніколи митрополит
не відмовив у проханні про допомогу!
Особливо, як це буває щороку у січні,
коли ще не прийнятий бюджет, і, відповідно, коштів інтернат не має.
У кожній скрутній ситуації допоможуть і намісник Свято – Духівсько-

го монастиря архимандрит Пафнутій
та економ-отець Назарій. Співпрацюємо ми і з багатьма благодійними фондами та організаціями, в тому числі
міжнародними. У 2013 році наш славний земляк, виходець із Почаєва, а тепер житель Москви В’ячеслав Анатолійович Капралов профінансував для
будинку-інтернату закупівлю взуття.
Із взуттям у нас взагалі-то цікава ситуація. Пам’ятаю свою службу в армії. Для
солдата видавали пару чобіт на півроку. Чому ж тоді державна норма в Україні для підопічних – 1 пара взуття на 2
роки?
Майже 10 років футбольна команда Почаївського психоневрологічного
будинку-інтернату бере участь у Всеукраїнському футбольному турнірі для
інвалідів SENI-CUP, який щороку проходить у Києві на олімпійській базі в
Святошино, і займає призові місця. Цікавим виявився і минулий рік. Скільки захоплення викликала форма, подарована організатором турніру Ринатом
Ахметовим! Та ще більше емоцій було,
коли виявилось, що ми вибороли право
представляти Україну на Міжнародних

змаганнях у польському місті Торунь.
Поїздка за кордон, виграні призи, медалі – це, без перебільшення, враження для тих, хто обділений долею, на все
життя. А ще надзвичайно зворушливі спогади про товариський матч з командою Горохівського психоневрологічного інтернату Волинської області
(директор – Ковальчук Ю.О.).
Так, бувають приємні моменти. Буває скрутно. Та разом можна подолати
будь-які труднощі. 14 січня в капличці Святого Миколая будинку-інтернату
відслужили молебень за здоров’я наших підопічних та працівників. Освятили збудований в минулому році
стоматологічно-рекреаційний блок, до
фінансування якого було задіяно багато спонсорів. Також доклав свої зусилля лікар-стоматолог Віктор Борчук
(на фото внизу) – як матеріально, так
і професійно. Роботи проводилися силами працівників будинку-інтернату.
Посильну допомогу було надано намісником Свято-Духівського монастиря архімандритом Пафнутієм. Основну роботу в облаштуванні
стоматологічно-рекреаційного блоку
зробили санітари будинку-інтернату
Олександр Борак, Петро Голуб, Андрій
Бондарчук, Олександр Довгушко, столяри Олексій Самчук, Іван Барабаш,
електрик Віктор Антонюк, слюсар Валерій Коневський під керівництвом завідувача господарством Ярослава Палія, який в прямому розумінні вклав
душу в будівництво. А колишній стоматологічний кабінет переобладнано в
палату для відвідувачів, що приїжджають до підопічних.
Згадую, як гарно провели ми різдвяні свята, новорічний ранок. Усе вдалося. Бо той, хто хоче працювати, шукає шляхи. Хто не хоче – шукає причини. Не дивлячись на складні погодні
умови, в будинок-інтернат завжди прочищена дорога від снігу, завдячуючи
економу Свято-Духівського монастиря
отцю Назарію.
А я стою, зачарований золотом Почаївських куполів та передзвоном лаврських дзвонів. А в думках - понад сто
шістдесят пар очей. У кожних світиться
своє запитання… І вдячність колективу будинку-інтернату, який своєю клопіткою працею створює домашній затишок, тепло, віру в людську доброту.
Василь МИСЬКО, директор
Почаївського психоневрологічного будинку-інтернату,
заслужений працівник соціальної сфери України.

Люди
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До уваги адвокатів!

Ярослава Садовська:
«Ми ще раз переконалися:

Оголошено конкурс з відбору адвокатів,
які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги. Заяви для проходження конкурсу приймаються Головним
управлінням юстиції у Тернопільській області, а також всіма районними, районними у
містах, міськими (міст обласного значення),
міськрайонними, міжрайонними управліннями юстиції до 28 березня 2014 року.
З повним текстом оголошення можна
ознайомитися на офіційному веб-сайті Головного управління юстиції у Тернопільській області (http\\:terjust@tr.ukrtel.net).
Тернопільське міське
управління юстиції

Бог і правда –
непереможні»
Днями мені зателефонував добрий знайомий і запропонував послухати вірш,
присвячений героям Небесної сотні.
Вслухалася у поетичні рядки, а серце
стискалося від болю і щеміла душа. Перед очима знову поставали трагічні події, які призвели до загибелі десятків
молодих людей, яким ще б жити і жити.

«Я вибрав свободу, бо хто, як не
я?», - прозвучали у слухавці завершальні рядки. Раптом мені спало на
думку, що манера написання дуже
знайома. Кожне слово, думки пронизані глибокими внутрішніми переживаннями та материнською любов’ю і
ніжністю.
- А це, випадково, не пані Ярослава Садовська написала? - запитую.
Так воно і є. З цією непересічною жінкою, поетесою, пісняркою і просто неймовірно цікавою людиною родом із
Озерної Зборівського району мене
звела доля майже чотири роки тому,
незадовго до Різдва. Саме тоді побачив світ третій авторський компактдиск з її різдвяними колядками.

Небесній сотні
присвячується

Сидів я в цей вечір в вагоні швидкого,
Вокзал залишався позаду гудка.
Не думав, що мати мене, мов малого,
Додому везтиме назад без квитка.

Всеукраїнський статус
громадського
об’єднання
З метою реалізації прав людини на

«Не те що писати жити не хотілося»

Нині пані Ярослава працює
на ринку, продавцем. Саме тут
зустріла людину, яка буквально
Ти серцем своїм відчувала це лихо,
підштовхнула її до написання віМене відпускала з слізьми на очах.
рша, присвяченого пам’яті героїв
Сину мій милий – благала ти тихо,
Небесної сотні. «Як пишеться?» Не їдь ще сьогодні – дивись який жах…
поцікавився у неї знайомий. «Яке
там пишеться… – відповіла вона.
Завдав тобі, рідна, тяжкої тривоги,
– Жити не хочеться». «А як же реТягар від скорботи каменем ліг.
волюція, люди, які загинули чи
Я прагнув свободи – без перемоги
стали інвалідами? - не відступав
Вертатись назад не хотів і не міг.
чоловік. - Ви просто зобов’язані
про них написати». І тоді на па«Ювілей зустріла у сльозах» Земля мені рідна, а матір єдина,
пір лягли болючі рядки.
Я зателефонувала пані Ярославі, Душа навпіл рвалась, ділилась моя.
Незважаючи на те, що не моаби домовитися про зустріч. Нарешті Пробач, що моя є у тому провина,
гла поїхати до Києва, пані Яроспочула знайомий голос, але не було у Я вибрав свободу, бо хто, як не я?
лава намагалася хоч якось підньому звичного оптимізму і радості.
Ярослава САДОВСЬКА.
тримати людей, які місяцями виПоцікавилася, як справи? Можливо,
борювали перемогу. Часто бувапотрібна якась допомога?
- Чим тут допоможеш? – відповіла схвильована жін- ла у Тернополі на віче, приносила теплі речі для євромайка. – Подивіться, що робиться, скільки людей загинуло, а данівців.
- До речі, серед них було багато моїх знайомих, які у
скільки ще по лікарнях у тяжкому стані? Як можна таке
пережити? Не можу пробачити собі, що в такий тяжкий час трагічної розправи над мирними протестувальникачас не могла бути у Києві, на Майдані, бо здоров’я не до- ми теж були у самісінькому пеклі, - каже пані Ярослава. - Я
зволяє. Від телевізора практично не відходила, сиділа на намагалася підтримувати їх бойовий дух, щовечора писапігулках, бо серце не витримувало. Сьогодні мені випо- ла смс-ки. Ми ще раз переконалися: Бог і правда – неперевнилося 60, а я навіть з хати не можу вийти, бо запухла від можні. Дуже шкода, що за цю правду довелося заплатити
такою дорогою ціною - життям ще зовсім молодих людей.
плачу, та й не до святкування зараз.
За кілька днів ми таки зустрілися з пані Ярославою і Але, мабуть, ці хлопці прийшли на землю з місією врятувона розповіла мені про свої переживання, поділилася вати український народ і свою Батьківщину від бандиттворчими планами, прочитала вірші, які буквально вили- ського режиму. Цей складний іспит вони склали екстерном, без підготовки, і стали народними героями.
валися на папір гіркими сльозами.
Жінка все життя пропрацювала на виробництві, а саме
Не портрети вождів, а героїв
на Тернопільській меблевій фабриці, що у селі Біла. Тут
Ярослава Садовська й досі не може заспокоїтися і
було не до поезії.
щиро вболіває за долю країни. А ще переконана, що на- Така круговерть, - пригадує жінка. – Відповідальність томість, аби чіпляти у службових кабінетах можновладців
за виконання плану, за якість продукції, за людей, безкі- та у Верховній Раді портрети вождів, там треба розмістинечні звіти аж ніяк не надихали на творчість.
ти портрети героїв або єдиний символ Небесної сотні. Це
І хоч Ярослава Петрівна шкодує, що змогла втілити нагадуватиме усім, що вони тут для того, аби виконувати
свої поетичні мрії лише вийшовши на заслужений відпо- волю українського народу.
чинок, та насправді дуже щаслива. Бо займається спраСвітлана ВІТРОВА.
вою до душі і може у такий спосіб прислужитися людям
своєю творчістю, підтримати їх морально і духовно.

P.S.Щиросердечно вітаємо Ярославу Петрівну з
60-річчям. Зичимо міцного здоров’я, оптимізму, нових творчих здобутків на життєвій
ниві, довгих і щасливих років життя, здійснення найзаповітніших мрій і задумів, Божого благословення.
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об’єднання в Україні 22 березня 2012 року був
прийнятий Закон України «Про громадські
об’єднання» № 4572-VІ, який вступив в дію з 1
січня 2013 року.
Цей Закон скасовує територіальні статуси, надавши при цьому можливість громадським об’єднанням діяти на всій території
України. Тобто тепер для того, щоб громадське об’єднання діяло по всій території України, йому не потрібно отримувати всеукраїнський статус.
Проте у Законі продовжує фігурувати термін «всеукраїнський статус громадського
об’єднання». Так, у Законі є окрема стаття, яка
визначає особливості набуття та втрати всеукраїнського статусу. Однак цей статус не впливає на територію діяльності громадського
об’єднання, а лише засвідчує, що дане громадське об’єднання має відокремлені підрозділи
у більшості адміністративно-територіальних
одиниць України, зазначених у частині другій
статті 133 Конституції України.
Підтвердження всеукраїнського статусу
громадського об’єднання та відмова від такого
статусу є добровільними.
Для підтвердження всеукраїнського статусу
громадське об’єднання подає до уповноваженого органу з питань реєстрації заяву за формою,
встановленою Міністерством юстиції України
(форма заяви затверджена наказом Міністерства юстиції України від 14.12.2012 № 1842/5).
Протягом 7 робочих днів уповноважений орган
з питань реєстрації (відповідно до відомостей
у Реєстрі громадських об’єднань) приймає рішення про підтвердження такого статусу.
Перевірки щодо того, чи насправді громадське об’єднання відповідає статусу «всеукраїнське», уповноважений орган з питань реєстрації проводить щороку. Для цього громадському об’єднанню не потрібно здійснювати жодних дій. У разі якщо уповноважений орган з питань реєстрації матиме підстави для скасування такого статусу, громадському об’єднанню
буде надіслане відповідне повідомлення. Втрата всеукраїнського статусу відбувається лише
на підставі відомостей у Реєстрі громадських
об’єднань і не раніше, ніж за 60 днів після надіслання відповідного повідомлення.
Громадське об’єднання може відмовитися
від всеукраїнського статусу, надіславши Державній реєстраційній службі України відповідну заяву (форма заяви затверджена наказом
Міністерства юстиції України від 14.12.2012 №
1842/5).
Відповідно до пункту сьомого розділу V
Прикінцевих та перехідних положень Закону всеукраїнські громадські організації, зареєстровані на день введення Закону в дію, вважаються громадськими організаціями, що підтвердили свій всеукраїнський статус. Місцеві осередки таких громадських організацій можуть враховуватися як їх відокремлені підрозділи протягом 5 років з дня введення в дію даного Закону.
Ольга Гніда,
головний спеціаліст відділу
реєстраційної служби Головного
управління юстиції в області.
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Тернопілля

Бібліотекарі присвятили
книги Кобзарю
У
Тернополі презентували
дванадцять унікальних артбуків,
присвячених 200-річчю з дня
народження Тараса Шевченка.
Бібліотекарі міста власники руками
виготовили оригінальні книги про
життя і творчість Великого Кобзаря.
Серед них - книга-кобза із QR-кодами,
солодкий кобзар, книга-витинанка
із поезіями Шевченка, аплікації із
натуральних матеріалів та батік. Кожна
книга – неповторний витвір мистецтва,
яким планують зацікавлювати читачів,
а також передати їх у спадок майбутнім
поколінням.

Центральна бібліотека для дорослих виготовила артбук про перебування Тараса Шевченка на Тернопільщині. На його сторінках – стежини нашого
краю, якими мандрував Кобзар, підбірка фото його
пам’ятників в нашій області та унікальні листівки з
приватних колекцій.
Солодкий Кобзар презентувала бібліотека №3 для
дорослих. Читачка цього закладу спекла й оформила
торт, який зовні важко відрізнити від книги. На титульній сторінці уривок із поеми «Кавказ».
Центральна дитяча бібліотека у своїй книзі використала найсучасніші технології.

Тернополянки
закликали
до миру
та єдності

– Щоб зацікавити дітей читати поезію Шевченка,
ми вирішили зобразити у своєму артбуці QR-коди, –
розповідає заступник директора бібліотеки Надія
Швець. – Сфотографувавши їх на телефон або планшет, наші читачі завжди зможуть мати із собою вірші
великого поета.
Працівники бібліотеки №4 для дорослих виготовили книгу-кобзу, про яку ми писали на сторінках
«Нашого ДНЯ». В артбуці вже з’явилися кілька нових
сторінок у формі вишивки, батіку та витинанки, які
виготовили вихованці школи для слабочуючих дітей
і читачі книгозбірні.

Артбук про особисте життя Тараса Шевченка
представила бібліотека №5 для дорослих. У книзі помістили шість історій, які розповідають про коханих
жінок Кобзаря. Бібліотека №3 для дітей презентувала книгу-витинанку, у якій проілюстровані поезії Тараса Григоровича.
Тернопільські бібліотекарі запрошують своїх читачів на заходи, присвячені 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка, а заодно побачити на власні очі унікальні артбуки про великого поета.
Юля ТОМЧИШИН.

У

вівторок, 4 березня, дівчата в українських віночках
організаторка акції Вілена Орловська. – Тому сьогодні закликаємо всіх опанувати
крокували вулицями нашого міста. Таким чином вони
свої емоції та мирним шляхом вирішити ситуацію. Розумні солдати перемагають
висловили своє ставлення до введення російських військ на
в бою, а мудрі – не допускають війни.
територію Криму. Дівчата несли в руках плакати “Ні – війні”, “Жінки
Дівчата зібралися на Театральному майдані, а звідти вирушили до парку Тоза мир”, “Україна єдина”.
пільче. Із моста над греблею вони запустили на воду символічний вінок єднання,
– Ми не хочемо війни, ми хочемо бачити наших чоловіків вдома, – зазначила який складається із різнокольорових сердець із назвами всіх міст України.

Учні грали в брейн-ринг
Ш

колярі розгадували логічні
задачі, мізкували над
головоломками та ребусами
під час інтелектуального брейнрингу «Найрозумніший», який
нещодавно відбувся у Тернопільській
спеціалізованій ЗОШ №1 ступеня із
поглибленим вивченням іноземних
мов.
Цікаві та захоплюючі змагання організувала
вчителька Тетяна Коваль серед учнів 3-А та 3-Б класів.
– Ця гра розвиває у дітей швидкість, логічне мислення, просторову уяву, кмітливість, пам’ять
і увагу, вчить дітей працювати в колективі, – розповідає Тетяна Вікторівна. – Адже кожна дитина
має талант, лишень потрібно його вчасно помітити.
Команди «Розумники» та «Кмітливі» змагалися у інтелектуальному двобої під час семи раундів. Вони розгадували логічні завдання, жартівливі задачі, головоломки, ребуси з літер і малюнків, анаграми. Капітани змагалися у складанні картин із пазлів, а для учасників команд провели
бліц-турнір. Для вболівальників організували фізкульт-хвилинку.
– Емблема нашого конкурсу – мудра сова. Протягом брейн-рингу школярі шукали ключик до її
скриньки, – розповідає вчителька. – Коли вони відгадали всі завдання, то змогли відчинити двері та отримали медалі з порадами мудрої сови. Такі цікаві заходи дуже часто відбуваються у нашій
школі завдяки підтримці та сприянню директора Катерини Поліщук.
Юля ТОМЧИШИН.

Україна і світ
Україна
Колишня влада вивела
в офшори $70 мільярдів

Арсеній Яценюк повідомив, що влада Януковича-Азарова вивела в офшори 70 мільярдів доларів. Про це він заявив з трибуни Верховної Ради. Яценюк
наголосив, що державна казна розкрадена, пуста, тому не гарантує «покращення
ні сьогодні, ні завтра». Державний борг
сягнув $75 мільярдів. Також розбазарено більше $20 мільярдів золотовалютних
резервів і отримано $37 мільярдів кредитів, які зникли в невідомому напрямку.
На єдиному казначейському рахунку залишилося 4,3 мільйона гривень. «Цього
не вистачає ні на що», - зазначив Яценюк.
Крім того, щодо України заявлена низка позовів про відшкодування кредитів і
повернення коштів, які отримував уряд
Януковича-Азарова.

Кожен «заборгував»
близько 3 тисяч «зелених»

На кінець 2013 року Україна заборгувала своїм зовнішнім партнерам
140 мільярдів доларів. Ця сума складає
близько 80 відсотків від ВВП країни. Про
це йдеться у програмі уряду України. У перерахунку на одного українця, незалежно
від його віку, борг складає близько трьох
тисяч доларів. Короткостроковий борг,
який віддавати потрібно вже найближчим часом - 65 мільярдів, а золотовалютний запас, який міг би допомогти вирішити проблему складає лише 15 мільярдів
доларів.

Починається
жорстка економія

Кабмін прийняв постанову про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету. Зокрема, вводиться заборона на придбання форменого одягу, автотранспорту, мобільних телефонів, ноутбуків, проведення ремонтів, здійснення витрат на обслуговування мобільних телефонів, оплату чартерних рейсів. Забороняється без спеціального дозволу уряду створювати нові бюджетні установи, збільшувати чисельність працівників, заповнювати вакантні
посади, видавати одноразові грошові винагороди держслужбовцям, здешевлювати вартість харчування для працівників.
Обмежуються відрядження за кордон, використання бюджетних коштів для проведення святкових заходів. Крім того, постанова встановлює обмеження числа заступників керівників органів виконавчої
влади. Уряд також запланував інвентаризацію держрезиденцій, держдач, будинків
відпочинку та оздоровчих закладів, які
перебувають на балансі органів влади та
держпідприємств та ряд інших заходів.

ЄС готовий дати гроші
на ремонт газопроводів

Євросоюз може виділити Україні кошти на модернізацію газопроводів. Про
це повідомив єврокомісар з енергетики
Гюнтер Еттінгер. «Ми готові допомогти у
модернізації газопровідної мережі України. На це потрібно кілька сотень мільйонів євро», - сказав Еттінгер в інтерв’ю німецькому журналу «Focus». За його словами, для цього ЄС може скористатися
коштами міжнародних фінансових організацій, включаючи Європейський банк
реконструкції і розвитку. Поганий стан
українських газопроводів, через які йде
транзит частини російського газу, призводить до втрат блакитного палива, а
витрати на їх ремонт скорочують прибуток від транзиту. ЄС отримує чверть споживаного газу з Росії і хотів би перетворити Україну з транзитної країни в один із
європейських центрів торгівлі газом.
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Кремль контролює
майже 75 відсотків нашого
інформпростору

Україна стала заручницею інформаційних воєн, зокрема, з боку Росії, заявив екс-заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Степан
Гавриш. «Путін контролює на території
України приблизно 75 відсотків всього інформаційного простору. І якщо найближчим часом ми не зможемо знайти протиотруту цьому, ми також станемо жертвою
двозначної системної інформації, яка буде
дуже схожа на правду, але насправді буде
витонченою брехнею», - сказав він. Експерт підкреслив, що маніпуляція інформаційним простором є особливо ефективною зброєю при підготовці до військових
дій. За словами Гавриша, російська спільнота постійно піддається «килимовому
інформаційному бомбардуванню».

Ахметов закликав не шкодувати грошей для України

Бізнесмен і президент найбільшого українського холдингу СКМ Рінат Ахметов закликає всіх співгромадян до
об’єднання заради цілісної та неподільної України. «Закликаю всіх співгромадян
до об’єднання заради цілісної і неподільної
України. Сьогодні це - найголовніше. Важливим є зберігати холодну голову, не піддаватися на провокації і приймати обдумані, зважені рішення, - йдеться у заяві Ахметова. - Наша сила - в об’єднанні бізнесу, влади та суспільства. Сьогодні економіка - реальна політична сила. Наше завдання - подбати про безпеку людей, їхніх родин, стабільність роботи всіх підприємств країни.
Ми будемо працювати 24 години на добу,
щоб підтримувати життєдіяльність інфраструктури України. Це - наш головний
внесок у цілісність країни… Звертаюся до
підприємницьких кіл в Україні та ділових
партнерів українського бізнесу із закликом об’єднати зусилля і сприяти мирному
врегулюванню, не шкодуючи жодних матеріальних ресурсів».

Коломойський: Янукович
і Путін - два шизофреніки

Глава Дніпропетровської ОДА Ігор
Коломойський заявляє, що Януковича можуть спробувати зробити керівником частини України, яку намагаються відділити. Про це він сказав на зустрічі з активом Дніпропетровщини, повідомляє «Українська правда». «Ми бачили, що відбулося з Януковичем: як небажання втратити щось невелике призвело до втрати всього. Сьогодні він є військовополоненим у недружній нам країні. Він може займатися провокаціями, аж
до того, що друкувати там накази, і його
як маріонетку можуть привести в Крим,
у Севастополь, і він буде розповідати, що
він діючий президент… Ми не розуміємо,
який сценарій в Росії, але вона буде грати цю карту», - сказав олігарх. І зазначив:
«Мені не зрозуміло, як українці й росіяни можуть воювати. Я скажу недипломатично - про шизофренію другого опонента... У нас був один великий шизофренік, а
там - шизофренік невеликий на зріст. Він
повністю неадекватний, повністю збожеволів. Його месіанство, відновлення Російської імперії 1913 року або СРСР 1991
року може довести світ до катастрофи».

Світ
День протистояння
коштував РФ майже
55 мільярдів доларів

Загальні втрати
сумарної капіталізації російських компаній склали два
трильйони (!) рублів.
Тобто, один лише день
протистояння з Україною обійшовся Росії майже у 55 мільярдів доларів. Про це
свідчать торги на фондовому і товарному
ринку. «Це - на 500 мільярдів рублів більше, ніж ціна Олімпіади», - пишуть російські користувачі Twitter. Ціна рубля катастрофічно обвалюється. А вартість на сировинні товари зросли до найвищого рівня майже за шість місяців, оскільки протистояння з Україною посилило страхи, що
постачання енергоносіїв та сільськогосподарської продукції можуть бути порушені.

Посвідку на проживання
у Британії продаватимуть
на аукціоні

Британія готується ввести нову схему з надання постійної посвідки на проживання багатим іноземцям. Вона передбачає проведення міжнародних аукціонів для отримання посвідки на проживання з мінімальною ставкою у 2,5 мільйона фунтів стерлінгів (близько $4,17
млн.), повідомляють іноземні ЗМІ. Пропонується щороку влаштовувати аукціон
для багатих іноземців, де будуть продавати 100 відповідних віз. Переможці отримають змогу подати документи на отримання постійної посвідки на проживання у пришвидшеному порядку. Виручені з аукціону кошти перераховуватимуть
на підтримку системи освіти й охорони
здоров’я Британії. Згідно з чинними нормами, для того, щоб претендувати на постійну посвідку на проживання, іноземець
має інвестувати у британські цінні папери
мільйон фунтів стерлінгів ($1,6 млн.).

В Італії встановлять нову
статую Джульєтти

Влада італійського міста Верона замовила копію відомої статуї Джульєтти. Подібне рішення прийняли у зв’язку
з тим, що бронзовий оригінал затерли туристи, повідомляє «The Telegraph». Доторкнутися до статуї вважається доброю прикметою для тих, кому не щастить у коханні. Проте дії десятків тисяч романтиків, а
також несприятливі погодні умови, призвели монумент до такого збитку, що популярний пам’ятник на честь героїні трагедії Вільяма Шекспіра демонтували. На
його місці з’явиться точна копія вартістю у 20 тисяч євро. Оригінал помістять у
музеї. Статуя була встановлена у дворі будинку Джульєтти у 1972 році й стала однією з найвизначніших пам’яток Верони.

Чехи пам’ятають все…

У чеському МЗС стали побоюватися
присутності громадян Росії на території ЄС. Чеський міністр закордонних справ
Лубомир Заоралек вважає, що продовжувати нині переговори з Росією про відміну візового режиму з країнами ЄС не можна. За його словами, росіянам доведеть-
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ся попрощатися не лише з надією на відміну короткострокових віз, але навіть і не
мріяти про отримання посвідки на проживання в країнах Євросоюзу. «Ми чули численні заяви Лаврова про те, що Росія готова жорстко відстоювати права своїх громадян, де б це не було. Якщо враховувати такі заяви, як можна вести переговори
про безвізовий режим? Росія завжди була
в цьому дуже зацікавлена. Але якщо переселення російських громадян в інші країни є таким ризиком, як ми можемо підтримувати ідею безвізового режиму?», - заявив він.
Іншими словами, зазначив чеський міністр, «краще не впускати громадян Росії на свою територію, щоб не допустити
того, що їх перебування в країні могло стати приводом для вторгнення з боку Росії».

Білл Гейтс знову очолив
список «Forbes»

Засновник «Microsoft» Білл Гейтс
знову посів перше місце у рейтингу найбагатших людей світу за версією журналу «Forbes». Його статки за рік збільшилися на $9 мільярдів і сягнули $76 мільярдів. Як наголошується, багатство мексиканського телекомунікаційного магната Карлоса Сліма, який протягом останніх чотирьох років посідав перший рядок
у рейтингу, зменшилося на $1 млрд. - до
$72 млрд. Почесне третє місце зберіг за собою 77-річний акціонер компанії «Inditex»
Амансіо Ортега. Його статок збільшився
на $7 млрд., сягнувши $64 млрд.

Європа не буде безсилою
без московського газу

Міністр закордонних справ Нідерландів Франс Тіммерманс вважає, що
поставки російського газу до Європи
не роблять ЄС безсилим у відносинах із
Російською Федерацією, і у випадку запровадження санкцій Росія зазнає більших збитків, ніж ЄС. «Ми можемо переключитися на інші ринки у разі потреби,
а ось Росії не так легко буде знайти інших
покупців», - сказав Тіммерманс. Він також
зазначив, що коли Російська Федерація
буде демострувати явну ворожість та нехтувати міжнародними зобов’язаннями,
Нідерланди готові розглядати санкції разом із міжнародними партнерами.

США можуть заморозити
активи РФ та скасувати
візи для росіян

Сенат США розглядає питання про
введення санкцій проти російських
банків. Також ідеться про заморожування
активів російських держустанов та приватних інвесторів, повідомляє «Голос Америки». За словами сенатора Кріса Мерфі,
верхня палата Конгресу США також розглядає питання про заборону на видачу
віз росіянам. Мерфі є головою сенатського підкомітету у справах Європи. Усі ці
санкції пов’язані з діями Росії щодо України, наголосив політик. У свою чергу, лідер
«демократів» у Сенаті Гаррі Рід заявив, що
Конгрес не повинен приймати рішення
про санкції щодо Росії без консультацій та
згоди Євросоюзу.

Папа Римський
перетворюється на блогера

Послання Папи Римського Франциска в мережі мікроблогів Twitter читають сьогодні більш як 12 мільйона людей. Більшість - 4,897 мільйона користувачів - читає його Twitter іспанською мовою. Другою за популярністю є англійська
версія - 4,7 мільйона передплатників. Потім ідуть італійська - 1,527 мільйона, португальська і французька - по 243 тисячі,
латинська - 218 тисяч, польська - 188 тисяч, німецька - 174 тисячі і арабська -113
тисячї. У жовтні 2013 року повідомлялося,
що число читачів Twitter Папи Римського
перевищило 10 мільйонів.
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Сокровенне

Закохана, і що це значить?
Вії наповнились слізьми,
Я відпускаю свої мрії
Я відпускаю назавжди.

ід ноги падали краплі вікон.
Теплі квадратики творили
жовту мозаїку і нагадували
Ксені дитячу гру в класики. А ще
вони схожі на дивовижні зорі.
Цікаво, подумала, зорі падають
самі, чи їм потрібний особливий
дозвіл, аби не порушувати святі
правила Небес?

Ти не дивись мені у очі,
Зіниць закоханих печаль…
Їх блиск, мов світлячок
в любові
На світло рветься без вагань.
Не говори мені нічого,
Твої слова – безжальний кат.
З тобою я, наче на фронті,
Борюсь за те, чого нема .
Біжіть, біжіть наївні сльози,
Ще смійтесь неціловані уста,
Ви молоді,
мов паростки вербові,
У вас попереду усе життя!
* * * * *
А що, як прийдеш ти до мене?
І що тоді тобі скажу?
Обійму міцно твої плечі
І нізащо не відпущу.
Обійму ніжно, наче вперше,
Очі опущу до землі,
Щоб не розплакатись
від щастя
Як сильно я тебе люблю...
Оксана ПЕТРІВ.

П

Сімейне

гніздечко
Матінко моя,єдина,
Ти для мене
цілий світ!
І хоч я мала дитина,
Хоч мені лиш
кілька літ,
Та тебе матусю мила
Я люблю понад
життя
І бажаю:
Будь щаслива
Наче квітка весняна.

Жахливий сон розбудив Юлю посеред
ночі. Здавалося, серце вискочить з грудей
і вона задихнеться від якоїсь неймовірної
тривоги, що вужем перетискала горло...
За вікном, наче на поламанову возі,
гуркотіла гроза. Юлі теж захотілося плакати – невтішно, на весь світ, як це нічне
бездонне небо. Випила серцевих крапель,
та заспокоїтись не змогла - сон знову повернув її спогадами у життєві епізоди, де
був він, Павло.
Снилось Юлі ніби вона приїхала до Павлового дому, але він чомусь не зустрічає її. Заходить у
велику темну кімнату, де, окрім
чорного рояля, нічого не бачить.
Якась сила тягне її до інструмента.
Юля хоче зіграти сонату, яку Павло
сам написав, сподівається, що, почувши її, він зараз зайде. Блискавично пробігає пальцями по клавішах, але вони мовчать, не видають жодного звуку. Враз по кімнаті розсівається світло і над роялем
у мерехтливому сяйві з’являється
Павлове обличчя. З його глибоких
очей котяться сльози, великими
краплистими горошинами спадають на клавіші і на подолок її спідниці....
Юля злякано прокидається...
До ранку вона уже не стулила очей.
Такий сон віщує щось недобре, подумала.
Життя уже стільки разів випробувувало
її…
Не так за себе побоювалась Юля, як за
свою донечку Іринку. Один Господь знає,
як страждає її дитина! Коли Іринці виповнилось чотири роки, важка хвороба перефарбувала її рожеве дитинство у темні барви. Повненьке личко дівчинки наче
хтось посік гострим лезом і воно густо
обліпилося ранками. Стало кровоточити,
пекти. А ніжки, навпаки, вихудли, як гілочки на їхній сухій яблуні, і згодом Іринка перестала ходити.
Хвороба ця рідкісна, потребувала додаткового обстеження. Юля повезла
доньку до Києва. У черзі до професора
Іринка плакала у неї на руках, просилася додому. І тут молодий чоловік, що вже
мав заходити, запропонував їм обмінятися чергами. Мовляв, дитині важко чекати, а вам - тримати її на руках, - заспокоїв
зніяковілу Юлю. Старий професор не пообіцяв швидкого одужання, та все ж обнадіяв їх.

На фото Юлі ТОМЧИШИН: Галина Нікітюк із сином
Вадимком із села Оришківці Лановецького району.

Юля навчилася сама робити Іринці
ін’єкції, розтирала захололі ніжки, купала
в цілющих травах.
Якось викопувала у саду коріння живокосту. Для ванн Іринці, що сховалась
у візку серед буйного зілля. Почула, як
рипнула хвіртка. Юля одразу впізнала чоловіка зі столиці. Але - чому він тут?
Врешті, як знайшов їх?
Усе просто. У

мані. Куди не гляне - бачила Павла. Сварилася сама із собою - у неї хвора донька,
треба шукати додатковий заробіток, щоб
повезти її на море, а тут - дурниці засіли у
голові. Чи справді вона збожеволіла, щоб
ось так відразу, не знаючи, по-суті, цього
Павла, закохалась у нього? Ні, вона мусить його забути!
Та череї тиждень
Павло
зателефоНевигадана історія
нував. Сказав, що скучив
за нею та Іринкою. Юля
була на сьомому небі від
щастя.
Павло приїжджав
до них через тиждень.
Юля ніколи не запитувала, чому у свої тридцять п’ять - він один.
Знала лише, що проживає сам у власному домі,
працює токарем. Інколи
грає на весіллях. Його рукам піддаються чи не всі музичні інструменти. І гореєстра- лос у Павла оксамитовий, мелодійний.
турі випросив її адресу.
Юля збагнула: вона кохає, палко
«Гадаю, Іринка буде рада», - усміхнувся і і щиро. І була упевнена, що це коханпростягнув дівчинці велику ляльку, яку ня взаємне. Павло завжди такий уважвони забули у Києві.
ний, щирий, розсудливий. І донька теж
Іринка радісно тулила до себе іграш- прив’язалась до нього.
ку, а Юля заворожено дивилася на кароВін чомусь ніколи не заводив мови
окого красеня, який назвався Павлом, за- про одруження. Але хіба папір тримає люпросила його до хати. Вони пили мали- дину? Хто-хто, а Юля це добре знає. Утім,
новий чай. І говорили, говорили... “А що, чи бачили б вони з Іринкою море, якби не
коли б у хаті був ревнивий господар?” - Павло? І путівку дістав, і найкращі фізпжартувала Юля, коли Павло вручав їй па- роцедури для Іринки оплатив.
кет із гостинцями.
Скоро буде рік, як вони стали, по-суті,
“ Те, що ти одна - я зрозумів ще у Ки- родиною. Вирішили відсвяткувати цю
єві, Юлю”, - якось одразу він перейшов на дату у Павла на Лановеччині. Хотів по“ти”. - Інакше, який би чоловік відпустив знайомити її зі своєю сестрою. Втішив,
дружину в таку далеку дорогу саму, з хво- що у той день й Іринка сумувати не буде
рою дитиною на руках? ”
- у нього є племінниця Тетянка, ровесниЗа жартами, щирою розмовою швид- ця її доньки.
ко збіг день. І коли увечері Павло поспіМабуть, тоді він і скаже про одруженшив на поїзд, Юля зловила себе на думці, ня, - була упевнена Юля. Для такої події
що їй шкода його відпускати.
купила собі голубе плаття - до кольору
Відколи чоловік покинув її, вона зне- очей, зробила сучасну стрижку.
вірилась у сильній статті, уникала усіляТа незадовго до очікуваного дня Павких знайомств і залицянь. Твердо вирі- ло приїхав якийсь блідий, далекий. Скашила жити тільки заради доньки. Утім, зав, що відбуває у відрядження. Юля спатак і буде. Вона упевнена. Тоді чому так лахнула: а як - їхня дата? «Не сердься, сотяжко їй чути оте тихе Павлове “проща- нечко. Усе буде добре, я тобі зателефовайте”? Чому так паленіє її обличчя від ную”, - сказав невизначено.
його пронизливого погляду?
Вона чекала. Але телефон уперто мовНаступного дня Юля ходила, як у ту- чав. А коли “їхній день” минув, нещадно
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порізала ножицями голубе плаття.
Чому, чому вона знову поринула у ті
болючі спогади? Той сон... Він переслідував її весь день. На душі було так кепсько... Після роботи вирішила не заходити по Іринку до матері. Їй треба додому,
побути наодинці з собою.
У поштовій скриньці знайшла конверт. Похапцем розірвала його. Писала
Павлова сестра, з якою вони так і не познайомилися. Рівним, каліграфічним почерком оплакувала на білому папері їхнє
чорне горе. Де’ять місяців минуло, як не
стало Павла. Колись, працюючи за верстатом, він отримав травму ноги. На місці
синця з’явилася маленька горошина, яка
згодом стала рости, турбувати. Місцеві
лікарі нічим зарадити не могли. Двічі на
місяць Павло їздив на голковколювання
до професора. Спочатку справді йому полегшало, а потім, після хіміотерапії, він
згасав на очах. Не у відрядження він тоді
поїхав, а у київську клініку.
Юля відчувала, як із кожним прочитаним рядком її тіло ніби кам’яніє: як це Павла більше немає? Щось не все їй у цьому листі зрозуміло. Але...
У спадок сестрі дісталося усе Павлове
майно. Та одного разу, коли Таня сіла за
рояль, під кришкою разом з нотами знайшла клаптик паперу, на якому Павловою рукою було написано, що рояль належить їй, Юлі.
“Хай вона довершить і зіграє мою сонату”, - просив. Сестра ніяк не могла змиритися: хто ця Юля? Чужа, стороння людина. А Тетянка музичну школу відвідує,
рояль їй вкрай необхідний.
Мабуть, у цій сумній історії, був би
кінець і Юля так би й не довідалась про
Павла, про рояль, якби не прийшла свіжа біда. Несподівано захворіла Тетянка - личко вкрилося гноячками, стали боліти ніжки. Усі симптоми співпадають з
хворобою Іринки. Що це - збіг обставин
чи, може, справді щось у цьому світі є? «Я
ж не виконала останнє прохання брата.
Приїжджайте і заберіть рояль. Він - ваш”,
- волали останні рядки.
Юля довго сумнівалася: що ж робити
з роялем? Чи має право вона відбирати у
Тетянки таку потіху? Та тривожні сни повторювалися мало не щоночі. І вона прийняла подарунок Павла. З тих пір у Юлиних снах більше не плакав коханий...
Марія МАЛІЦЬКА.

Ксеня не поспішала. У квартирі порожньо. Лише телефон озивається часто. Усім
щось потрібно. Переважно, турбують чужі,
аби допомогти вирішити справи. Близьких
стає менше. Час забирає друзів, знайомих, родичів. Одних - у світи, інших - у вічність.
Ксеня подумки повернулася до побачення з Анатолієм. Наче дівчисько збиралася,
крутилася перед дзеркалом. На носі сороківка. Але кохання не запитує про статус, вік,
освіту…
Анатолія помітила здалеку. Він нетерпляче позирав на годинник. Ксені не бачив.
Врапт зауважила, як його обручка перекочувала з правої руки на ліву.
- У тебе є сім’я? - запитала зненацька.
Анатолій здивувався:
- Ти знаєш?
- Ліпше було б заховати обручку в кишеню.
- Я все поясню…
- А потрібно?
- Розумієш, Ксеню, ти мені стала не байдужою. Я навіть не міг подумати… Це все моя
дружина. Ти мені допомогла виплутатися з
проблем. Я боявся втратити посаду. Пробач…
Дружина сказала, аби я позалицявся до тебе.
Ти - жінка самотня...
Ксеня не могла повірити почутому. Невинне запитання відкрило очі.
- То наш роман відбувався під пильним
оком твоєї дружини, з якою ти, начебто, розлучений? Тобі в актори податися б, а не в чиновники. А дружині - в режисери. Твоя посада дорожча для тебе, чи для дружини?
Ксеня подумки кепкувала з себе: розповіла б комусь таке - не повірили б. Ось тобі запізніла романтика.
- Ксеню, що я повинен зробити?
- Іти додому. Уяви, що мене ніколи не було
в твоєму житті. Я не допомагала тобі рятувати посаду. І ніколи не чула про витівку твоєї дружини.
Ксеня знала: цей вечір довго болітиме…
У повітрі пахло бузком і сумом. Чужі вікна усміхалися великими жовтими очима. У
її ж вікнах - темінь. Подруги заздрили: все ти,
Ксеню, маєш - квартиру, освіту, гарну роботу.
А коханий знайдеться.
Хіба вона винна, що колись вибрала

Храм душі

Над землею народжується новий день.
Яким він буде, не знає ніхто: ні я, ні ти, мій любий друже. Усе нове, невідоме, повне дивовижної краси і таїни, як і доля кожного з нас, бо
від Творця вона йде. Світ дихає хлібом, життям, любов’ю. Ранок народжується у невимовній красі. Найвеличнішим його дивом є сонце.
Воно повільно, велично і гордо піднімається
над горизонтом. Його спочатку несміливі і лагідні, а згодом потужні і гарячі промені засліплюють на мить очі. І ти спиваєш ту неповторно дивовижну красу прозорого ранку та відчуваєш, що нічого красивішого тобі зараз не треба. Ти усвідомлюєш і розумієш, що у цьому довершеному у чарівній гармонії світі присутній Він. І ніхто не знає, що принесе кожному з
нас цей день. Як і всі, я приходжу до Тебе і прошу покірно з довір’ям про Твій мир, Твою мудрість, Твою силу, Твою любов. Допоможи мені
пізнати і зрозуміти, що вся ця велич від Тебе,
від Твоєї любові, Твого Хреста, як її джерела.
Я приходжу до Тебе і прошу: вклади в уста
мої мудрість, терпеливість, теплоту. Даруй
мені цей день для миру і добра, щоб вуха мої
були закриті від усякого злого, недоброзичливого слова, злісної і несправедливої крити-
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Душа ще може
вити гнізда

для запізнілих птахів…

Сашка з паралельного класу? І хіба винен
Сашко, що не сподобався її батькам? Для них
він був звичайним хлопчиськом. Але не для
Ксені. Він так гарно розповідав про одинокого Мандрівника. Ксеня не запитувала, сам
придумав, чи десь прочитав. Вона любила подорожувати разом із Мандрівником його світами. І їй було байдуже, що матір хлопця гарує у три зміни на заводі, а батько риє бульдозером котловани під нові будинки. І що
Сашко ходить у старих кедах та короткуватих штанах.
Ксенині батьки - багаті інтелігенти. У неї
- гарненькі взувачки, одяганки. Батько возить щоліта своїх дівчат до моря. Однокласники не розуміли Ксенину дружбу з Сашком. Коли ж дізналися батьки, заявили категорично: цей хлопець тобі у товариші не годиться. Простота і біднота! З таким навіть у
кіно соромно піти. Інститут, кар’єра, вдале заміжжя - таким мало бути її майбутнє.
Вуз Ксеня закінчила. Її влаштували на
гарну роботу. Зробила кар’єру. Стала для багатьох потрібною людиною. А третього
пункту виконати не вдавалося. У кожному
залицяльнику батьки шукали гандж. І знаходили. Це означало - відставка. Згодом не стало батьків. Не стало й залицяльників.
А Сашко, як і його Мандрівник, подався у
світи шукати заробітків і щастя. Ніхто не відав, як упевненій, діловій, вродливій Ксенії
Георгіївні не вистачало невпевненого, розгубленого, незграбного хлопця з паралельного класу.
Анатолій… Насмішка долі. Добре, що про
цей роман ніхто не знав.
Як то казав Сашко? Не бійся свого недобудованого світу. І не втомлюйся вірити, що
між зорями й роками витає постать Мандрівника. Він знає про твоє існування, і якщо
твоя душа ще може вити гнізда для запізнілих втомлених птахів, це значить - вона ще
може зірватися в політ. Мандрівник покличе
її. Лише б душа почула цей поклик. Ех, Сашко,
і чому тобі вчителі ставили трійки?
… Якось Ксеня зустріла Сашкову матір.
Постаріла.
- Як ви, Ксеніє? - запитала.
- Не називайте мене на «ви», - попросила.
- Як батьки?
- Уже немає.
Про Сашка запитати спромоглася через
силу:

мир
Даруй цьому світові

ки, уста – від гнівливого пересуду. Покрий моє серце, спеленай мою душу силою своєї доброти і краси, щоб я відкривала Тебе, Господи, протягом
усього дня.
Благослови, душе моя, Господа, бо все від
Нього, від лиця Його доля моя йде, щоб я подарувала світові хоч крихітку добра і тепла. Дай,
Господи, щоб я і ти, мій друже, і всі ми навчилися зустрічати день, який Ти нам подаруєш з
усмішкою і радістю і відчуттям Твоєї присутності у всьому і це зробить наше життя радісним і щасливим. У бурхливому і неспокійному
світі сьогодні ми все більше переконуємось в
тому, як надійно і міцно тримає Господь у своїй правиці світ і як тепло, з любов’ю опікується кожним з нас. І які б ми не були: багаті чи
бідні, молоді чи старші, прості чи вчені, кожен
звертає свій погляд до неба і просить, взиває

- Як Саша?
- Далеко він. Приїжджає рідко. Роботу
гарну має. Нам, пенсіонерам, підсобляє. Кличемо додому. Але він житло справив на новому місці. Пора б і сім’ю мати. Віджартовується, що встигне.
Він устигне, а вона, Ксеня?
- Ксеніє! - гукнула Сашкова мати, після
того, коли вже попрощалися. - Зачекай…те.
Запишіть номер Сашкового телефону. Може,
знадобиться.
Скільки разів дивилася на рядочок цифр.
Скільки разів пробувала набрати їх. А якщо
слухавку підніме жінка? Сашко не одружений, але це не означає, що він не може з кимось зустрічатися. Зрештою, хто тепер для
нього Ксеня? Юначе захоплення, про яке,
може, й не згадує…
«Мандрівник любить пити воду з
колодязя-журавля. Ти бачила такі колодязі? Вони схожі на птахів, які не втомлюються
стояти на одній нозі. І не відчуватимуть втоми доти, поки з колодязів братимуть воду».
Ксеня дивувалася, що так добре пам’ятає
Сашкові казки.
Якось запитала:
- Мандрівник вміє кохати?
- Він одинокий. Його кохання загубилося серед віків і доль. Але він допомагає шукати його іншим. А ще Мандрівник вважає, що
наші втрати і розчарування є кроком до чогось нового, кращого…
Ксеня знала, що хутко не засне. Спогади
про Сашка і витівка Анатолія млоїли душу.
Сашко, Сашко… Філософе-трійочнику,
де ж шукати твого Мандрівника? Як отримати його підказки? Чи їх розуміють лише
сімнадцяти-двадцятирічні?
Сашковий номер телефону вивчила
напам’ять. Перша цифра, друга, третя… Один
гудок, другий, третій…
- Одинокий Мандрівник - це міф, казка,
правда? - запитала, коли зняли слухавку.
- Ксеню, ти???
- Сашко, пробач, що турбую… Вже ніч. Я не
повинна…
- Ксеню, я намагатимусь вилетіти найближчим рейсом. Чекай…
- Душа ще може вити гнізда для запізнілих втомлених птахів, - мовила тихенько Ксеня у передчутті щасливої зустрічі.

Ольга ЧОРНА.

до Нього, бо «кожне коліно приклониться переді мною,» - каже Господь, кожному Він воздасть по вірі і ділах.
Зустрічаючи новий день, подаруй йому
мир, спокій, тепло. Заховай ненависть, гординю, заздрість, осуд, лицемірство, щоб уста
твої воздавали хвалу Всевишньому. Хай кожен
день буде немов останній і таке відчуття допоможе зрозуміти, що в цьому світі можна купити все, окрім любові, доброти, які є безцінним
багатством. Це є даром Творця, а він не кожному дається. Попроси його для себе.
Частіше дивися на небо і тоді твої помисли
будуть чистими, бо що не почуєш, не побачиш
– усе відгукнеться в твоєму серці. І в кожному з
нас дзвенітиме крапелька небес. Усе життя на
землі залежить від сонця – наливається колос
стиглістю, зацвітає квіточка, проростає травинка, прокидається і злітає пташка.
Хочеш бути добрим і щасливим християнином, порядною людиною, шукай у собі пізнання у землі, з якої піднявся у небо, до якого
так прагнеш своєї висоти, у самому собі, у своїй душі…
А сьогодні – даруй цьому дневі мир.
Ганна ШУТУРМА.
с. Слобідка Заліщицького району.

Струни серця
Я сьогодні трішки неуважна,
Ти пробач мені
маленьку слабкість.
Переграла ролі
в часі неосяжнім,
Загубила в ньому
свою справжність.
Я сьогодні буду зовсім інша.
Ти не думай - не чужа, холодна,
Просто, як співається у пісні:
«Ми не вічні, ми, як та безодня».
Я не буду довго говорити,
Залишу для інших
красномовство.
В білому є світлість оксамиту,
В темному поверхня
темно чорна.
Скільки маю вивчити уроків,
Щоб, нарешті,
зрозуміти правду –
Це життя суцільні повороти,
І не знаєш, що від них чекати.
* * * * *
Питаю у себе чи в тої іншої…
В глибоких проваллях
усе заквітчано.
Колись написане не засвідчене,
Можливо, все із
простого відчаю.
Нарешті, скоро
усе закінчиться,
І ми зустрінемося у вічності.
Ця імітація стресостійкості,
Не викликавє
правдоподібності.
* * * * *
Знаєш, а я також
колись хотіла літати,
Доторкнутись до неба, до тих
зірок.
Не мала страху зірватись,
упасти,
Могла натиснути на курок.
А тепер я не хочу нічого,
Ні зірок, ні неба, узагалі.
Я тільки крапля у синім морі,
Де за звичкою топляться кораблі.
Я розчиняюсь у чужих образах,
Знову цей набридливий сон.
Я маленька піщинка неосяжного космосу,
Вічний в’язень власних думок.
* * * * *
Дочекаюсь слушної миті,
Запитаю: як в тебе справи?
Як жилося у тому світі,
Що колись удвох малювали.
Дочекаюсь того моменту,
Коли сонце засліпить очі.
І у темряві відшукаю,
Те, без чого жити не хочу.
Дочекаюсь, може, запізно
Будувати нову мозаїку.
Як набридло втрачати істину,
І шукати, весь час шукати.
Дочекаюсь, лише терпіння,
Все буде, коли час настане.
Поміняюся докорінно,
Переставлю усе місцями.
Дочекаюся в тому світі,
Відшукаю в самому пеклі.
Якщо треба буду горіти,
І страждати
до нескінченності.
Між суцільними паралелями,
У хаосі людського бруду.
Ми зустрінемося в буденності,
Випадково, як чужі люди.
Інна ДАНИЛКІВ.
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Посипалися…

М

атчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА не
принесли позитивних емоцій прихильникам
вітчизняних клубів, і всі вони завершили похід
за престижним трофеєм.

«Шахтар» − «Вікторія» Пльзень, Чехія − 1:2.

Перший матч − 1:1.
Вийшли господарі з тим, що здобутий у гостях результат їх влаштовував. Тому поміркованість у діях на початку зустрічі була помітною, і це зіграло на руку «Вікторії». До того ж голландський рефері одразу ж не помітив відвертої гри рукою захисника чехів перед своїми воротами. І це була не єдина груба помилка з його боку.
Втім, знімати відповідальність із донеччан за поразку також не
варто. Дві контратаки дозволили чехам з середньої відстані «розписатися» у воротах нашого голкіпера.
Після перерви можна було побачити звичну гру «помаранчевочорних», але задля загального успіху потрібно було забивати тричі. Цього не вдалось. «Шахтар» забив гол незадовго до фінального свистка.

«Валенсія» − «Динамо» − 0:0.

Перший матч − 2:0.
Напередодні матчу-відповіді до основного складу киян повернулись лідери, серед яких виділяються гравці збірної України Євген Хачеріді та Андрій Ярмоленко, і тому у Валенсії оновлена команда виглядала на рівних з господарями.
З перших хвилин гості пішли вперед, і цього разу їхніх фізичних
зусиль вистачило, аби підтримувати високий темп протягом усієї
зустрічі. За кількістю ударів кияни виглядали навіть привабливіше, проте з влучністю було дещо гірше. Тим не менше, навіть один
гол міг повернути інтригу. Найближчими динамівці до нього були
вже у другому таймі, коли Мігєль Вєлозо потужно пробив у поперечину, а Хачеріді трохи не пощастило завершити забитим м’ячем
один з чисельних розіграшів стандартів. Саме «Динамо» здобуло
єдину нічию для України 27 лютого, але вона також символізувала
останній акорд для клубу у поточному євросезоні.

«Ліон» Франція − «Чорноморець» − 1:0.

Перший матч − 0:0.
Суттєвих змін у характері протистояння після переїзду суперників з Одеси до Франції не відбулось. «Ліон» не мав помітної територіальної і, тим більше, ігрової переваги. Справа цілком могла завершитись все тією ж нульовою нічиєю, чому дуже сприяв невисокий темп розгортання атак з обох сторін.
Перша 45-хвилинка взагалі не принесла пам’ятних епізодів, а
після відпочинку доля усміхнулась французам, адже після навісу з
правого флангу одесити перевірили на міцність стійку воріт господарів. Це ще більше спонукало до пильності «Ліон». Незважаючи на чисельну меншість через вилучення гравця, «моряки» продовжували йти вперед. За це і поплатились: швидка відповідь французів і рахунок став −1:0. І все ж, футбольні фахівці одностайні у
тому, що «Чорноморець» гідно протистояв одному з грандів європейського футболу.

«Тоттенхем» Англія − «Дніпро» − 3:1.

Перший матч − 0:1.
Автори єдиної перемоги вітчизняних клубів у перших матчах
єврокубкової весни гідно розпочали зустріч у столиці Англії. «Дніпро» стримав перший натиск суперника, а потім і сам став більш
сміливим. Знову звертав на себе увагу Євген Коноплянка, не відставали від нього й інші лідери дніпропетровців. Та перший тайм
пройшов без голів і підвищив шанси гостей на 1/8 фіналу турніру.
Значно зросли можливості одразу на початку другої половини
гри, коли гол Романа Зозулі після навісу Руслана Ротаня мав би поставити крапку на зусиллях супротивника. Однак «Тоттенхем» сьогодні − потужна футбольна одиниця. Важко було уявити щось подібне, але через 20 хвилин усе змінилося з точністю до навпаки. Спочатку після штрафного англійці швидко відновили рівновагу. Потім відверта провокація з боку суперника призвела до вилучення
Зозулі. І хоча захисні побудови залишились тими ж, чисельна меншість безслідно не минула. Спроби відігратись удесятьох «Дніпро»
не припиняв, однак це українцям не вдалося.
Зустрічі 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА відбудуться
13 та 20 березня. На жаль, без представників нашої країни.
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«Локомотив»
відмовився грати в Суперлізі

Українець у Москві

Т

ринадцятиразовий
чемпіон України
з волейболу —
харківський “Локомотив”
— припинив свої виступи
в чемпіонаті Росії.
Хоча сезон зараз в розпалі, харків’яни виступили з офіційною заявою, в якій пояснили — політична ситуація не
дозволяє їм і надалі грати в російській Суперлізі.
Втім, без волейболу столиця Слобожанщини не залишиться. «Локо» й надалі гратиме в чемпіонаті України та
готуватиме кадри для національної команди. Харків’яни —
базова команда синьо-жовтої
збірної.

Спорт

Т

арас Михалик
закликав політиків
не починати війну в
Україні.
За словами гравця «Локомотива», він не хоче, щоб Україну
ділили.
«Зрозуміло, що перші думки зараз не про футбол, а про
Україну. Хочу, щоб все було мирно. Виходить, добивалися свого, а зараз країну почали ділити
на Захід і Схід, Північ і Південь.

І так вже стільки людей загинуло, пропало, постраждало - а політики на людських жертви вирішують свої питання. Я проти
цього. Я за те, щоб Україна була
єдиною - з Кримом, Львовом,
Донецьком, а не кожен сам по
собі. Штовхати людей до війни
- страшніше бути не може”, - зазначив українець.
На питання, що говорять
про російсько-українське протистояння його партнери у «Локомотиві», Тарас відповів: «Звичайно, запитують мою думку.
Вони мене просили показати їм
українські канали і ролики. Дивились і розуміли - не все так
однозначно... Політики, не грайтеся на людських долях! Думаю,
у вас вистачить розуму не допустити війни».

Початок весняної частини чемпіонату перенесено

Від Федерації футболу України надійшов лист щодо звернення МВС України стосовно перенесення початку весняної частини чемпіонату.
У зв’язку з цим Дирекція Прем’єр-ліги постановила перенести початок весняної частини
змагань на пізніший термін. Точні дати будуть визначені додатково.

Д

Ломаченко програв

воразовий
олімпійський
чемпіон українець
Василь Ломаченко не
зумів увійти до історії
як «найшвидший»
чемпіон світу, зазнавши
поразки за очками
від досвідченого
мексиканця Орландо
Салідо
Бій пройшов за очікуваним сценарієм: Салідо на постійній основі йшов вперед і чинив тиск, запускаючи по рухомій
цілі акцентовані постріли, тоді як Ломаченко, постійно переміщаючись по периметру рингу, працював другим номером і пробивав
назустріч.
Бив Ломаченко мало і лише у 12-му раунді потряс, але не зумів
добити, мексиканця. У результаті думки суддів розділилися, але виявилися на користь Орландо.

Об`єднаний чемпіонат з Росією неможливий

П

ро це у програмі «Свобода слова» на каналі ICTV
заявив президент Федерації футболу України
Анатолій Коньков.
«Чемпіонат з Росією неможливий, і ми про це завжди говорили. Звернення Держдуми Росії про те, що українські клуби «Таврія» та «Севастополь» приєднаються до чемпіонату Росії, викликає лише подив. Невже російська дума вирішує за нас, де нам грати?», - розповів Коньков.

Віта Семеренко –
краща спортсменка
лютого

З

а рішенням
Національного
олімпійського
комітету України
найкращою
спортсменкою
останнього зимового
місяця визнали
біатлоністку Віту
Семеренко.
Найкращими тренерами місяця названі наставники жіночої
збірної з біатлону Григорій Шамрай та Надія Білова.
На Олімпійських іграх у Сочі Віта Семеренко стала володаркою
двох нагород.
У жіночій естафеті разом з подругами по команді Оленою Підгрушною, Юлією Джимою та Валентиною Семеренко біатлоністка
виборола медаль найвищого ґатунку.
Також Віта поповнила скарбничку Олімпійської збірної України
в особистому виступі – стала третьою у спринтерській гонці.
На закритті Ігор-2014 за рішенням Олімпійської команди саме
Віта Семеренко була удостоєна почесної місії нести прапор України.

«Тернопіль»
готується

У рамках підготовки до відновлення весняної частини чемпіонату України серед команд
другої ліги, та 1\4 фіналу Кубка України, «Тернопіль» провів
черговий контрольний поєдинок. Цього разу суперником наших земляків став представник
першої ліги – чернівецька «Буковина». Матч проходив на полі
зі штучним покриттям у Чернівцях.
Зустріч основних складів команд розпочалася першою. Початок зустрічі ознаменувався гострим моментом – Сергій Полянчук після передачі Романа Гаврилюка виграв боротьбу в штрафному майданчику господарів,
однак у ствір воріт не поцілив
– м’яч пролетів поруч зі стійкою.
Загалом, перша половина зустрічі пройшла у рівній боротьбі, і,
як наслідок, – команди створили
приблизно однакову кількість
нагод для взяття воріт. Втім, забити не вдалось – впевнену гру
на лінії воріт демонстрували голкіпери обох команд.
Дуже змінилась загальна картина гри у другому таймі. Гості повністю заволоділи перевагою, і моменти регулярно почали
виникати біля воріт господарів.
Відкрив рахунок на 63-й хвилині
зустрічі Віталій Богданов.
Другий гол у зустрічі стався
вже під завісу тайму – чергову нагоду не використав гравець, що
знаходиться на перегляді – після його удару в стійку м’яч відскочив до Тараса Гром’яка, який
«розстріляв» вже порожні ворота
Бахтіярова. Фінальний свисток
зафіксував рахунок 0:2, який повністю відобразив події на полі.
Відзначимо, що «Тернопіль»
надалі продовжуватиме підготовку до кубкового матчу 1\4
фіналу з одеським «Чорноморцем». Наразі тренерський штаб
розглядає наступного спарингпартнера із представників елітного українського дивізіону. За
попередньою інформацією ним
має стати луцька «Волинь» або
львівські «Карпати».

Культура

У

Козові, що на
Тернопільщині, – справжній
танцювальний бум.
Невелике містечко, де менше
десяти тисяч населення, добре
знається на мові вальсів і
менуетів. Майже тридцять років
тут діє унікальний ансамбль
танцю «Росинка». Цей колектив
об’єднує талановитих дітей, які
приїжджають на заняття навіть
із навколишніх сіл. Хлопці
та дівчата з Тернопільщини
на конкурсах залишають
позаду колективи і з великих
мегаполісів. «Ми з України» –
такою авторською композицією
«Росинка» презентує себе за
кордоном. Уже другий рік поспіль
її вихованці привозять перемогу
з престижного фестивалю у
Болгарії, на який з’їжджаються
тисячі танцюристів зі всього
світу.

Найчистіша душа – дитяча

Ансамбль «Росинка» з’явився у
1986 році. Заснувала його хореограф
Галина Стадник, яка і сьогодні відкриває дітям захоплюючий світ українського танцю.
– Коли я думала, як назвати колектив, назва виникла сама собою, – пригадує пані Галина. – Бо найчистіша
душа – дитяча. Це маленькі чисті крапелинки, з яких і виникла наша «Росинка».
Візитною карткою ансамблю є
українські народні танці в оригінальній авторській обробці. Пані Галина – і
хореограф, і режисер, і навіть костюмер.
– Я хочу, щоб діти знали та любили
рідну культуру, зберігали все те найкраще, що отримали у спадок від попе-
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ТАНЦЮРИСТИ З КОЗОВИ
ТРІУМФУВАЛИ У БОЛГАРІЇ

редніх поколінь, – каже вона. – Бо хто
ще танцюватиме українське, як не ми?
Мовою барвистого танцю можна розповісти і про вечорниці, і про народні
свята, і навіть про пори року зі своїми
звичаями та обрядами.
За час існування колективу в любові
до українських ритмів виросло не одне
покоління. Школу «Росинки» пройшли
тисячі дітей. Сьогодні вихованці пані
Галини приводять до неї своїх синів і
донечок. Наймолодшим – всього п’ять
років. Хореограф жартує, що навчає їх
«нелегально», адже у групи набирають
із першого класу.

Велика і дружна сім’я

Невеликий зал Будинку дитячої
і юнацької творчості, де займаються юні таланти, вже ледве вміщає всіх
охочих танцювати. Сьогодні «Росинка» – це більше півтори сотні вихованців. Вони приходять сюди, як у другий
дім, і справді почуваються великою та
дружною сім’єю.
– З маленькими дітками танцюємо польки, – каже пані Галина. – Вчимо менуети, щоб виробити грацій-

ність. Дівчатка одягають красиві сукні, хлопчики – фраки. А вже зі старшими втілюємо різноманітні хореографічні постановки в українському народному стилі: «Їхали козаки», «Розпрягайте, хлопці, коней»… Радію, що
діти завжди з нетерпінням чекають
репетицій, а кожен концерт для них
стає справжнім святом.
«Росинка» часто бере участь в обласних та всеукраїнських конкурсах.
Українські танці у виконанні колективу полюбилися за кордоном. Юні артисти з Тернопільщини виступали у
різних містах Польщі, Болгарії. За словами пані Галини, коли іноземці бачать наш гопак, вітають його стоячи і
просять фото напам’ять.
– Часто за кордоном зустрічаємо
співвітчизників, – каже хореограф. –
Якось ми виступали у польському місті Бачина. Туди у 1945 році, під час операції «Вісла», переселили багато українців, зокрема з околиць нашого району. Коли ми з дітьми вперше туди
потрапили, з подивом виявили, що
близько сімдесяти відсотків місцевого
населення – переселенці. Вони дізна-

лися, що ми з України, і звідусіль їхали
на концерти.

Шарм старовинного Несебру

Незабутні враження залишили у
«Росинки» відвідини Болгарії. Колектив із Козови запросили у старовинне містечко Несебр, де вже 14-ий
рік поспіль проводять танцювальний фестиваль-конкурс. Тисячі дітей
з різних країн світу, серед яких Італія, Франція, Грузія, впродовж кількох
днів червня змагаються там за звання
найкращих.
Виступали вихованці «Росинки» на
мальовничій сцені амфітеатру, що розташований на березі моря. Цього року,
крім диплому першого ступеня, вони
привезли додому ще й спеціальну нагороду. Крім них, таку відзнаку отримали лише два колективи.
Наступного року «Росинка» знову
планує підкорювати престижний фестиваль. За словами пані Галини, для
дітей це чудова нагода побачити світ,
познайомитися з різними культурами.
Втілити мрії юних танцюристів у
життя допомагають батьки – саме з їх
допомогою діти мають
змогу виступати за кордоном, шити нові сценічні костюми.
Звичайно, хотілося б
мати спеціальне взуття
для танцю не лише на
концертах, а й репетиціях. Але чобітки й туфлі швидко зношуються,
купувати ж постійно –
надто дорого.
Проте, це не заважає
вихованцям «Росинки»
підкорювати нові вершини. Кожен танець –
це маленька часточка
України, яку вони назавжди збережуть у серці,
де б не були.
Антоніна БРИК.
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Понеділок
УТ-1

ÑÒÁ

08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.10 Т/с “МонтеКрiсто”.
10.00,15.00,19.00,21.40 Громадське телебачення.
12.05 “Жива душа поетова святая...” Свiт
поезiї. Т. Шевченко.
12.40 Star-шоу.
14.10 Право на захист.
14.40 Вiкно до Америки.
17.20 Шевченкiвський вечiр.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Дiловий свiт.
23.25 Шустер LIVE.
00.35 На слуху.
01.00 Вiд першої особи.

06.45 Х/ф “Зiта i Гiта”.
09.45 Х/ф “Дiвич-вечiр”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.05 Х/ф “Самара 2”.
22.25 “Детектор брехнi 5”.
23.30 “Битва екстрасенсiв. Свої проти чужих”.
01.35 “Один за всiх”.

Êàíàë “1+1”

06.00 “ТСН-Тиждень”.
07.35,00.55 Комедiя “Формула кохання”.
09.20 Комедiя “Чого хочуть жiнки”.
11.45 Мелодрама “Манекенниця”.
15.20 “1+1 удома: 8 Березня”.
17.20 “Восьме березня у великому мiстi”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Вечiрнiй квартал. 8 березня”.
22.30,02.25 Д/ф “Мiй Шевченко”.
04.25 “Свiт навиворiт 5”.
05.15 “Телемагазин”.

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,14.00,
16.00 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Фродя”, 1-3 с.
12.25 Т/с “Фродя”, 4 с.
13.45,14.20 “Сiмейний суд”.
15.05 “Чекай на мене”.
18.05,02.50 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Гетери майора Соколова”.
23.00 Т/с “Петрович”.
01.00 Д/ф “Вакцини. Бiзнес на страху”

ICTV

07.05,19.05 Надзвичайнi новини.
07.55 Факти тижня.
09.00 Х/ф “Чаклунка”.
10.55 Х/ф “Французький поцiлунок”.
12.55 Х/ф “За бортом”.
14.55 Х/ф “Дикий, дикий Вест”.
16.50 Х/ф “Парубочий вечiр у Вегасi”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.50 Х/ф “Ржевський проти Наполеона”.
21.15 Х/ф “Наша Russiа. Яйця долi”.
22.55 Х/ф “Парубочий вечiр у Вегасi 2. З
Вегаса до Бангкока”. (2 категорiя).
00.45 Х/ф “Тiло як доказ”. (2 категорiя).

08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.10 Т/с “МонтеКрiсто”.
10.00,15.00,19.00,21.40 Громадське телебачення.
12.00,14.30,18.35 Новини.
12.10,18.20,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Як Ваше здоров`я?
13.25 Ближче до народу.
13.55 Книга.ua.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
17.10 Свiтло.
17.40 Околиця.
18.00 Фiнансова перспектива.
21.00 Пiдсумки дня.
23.25 Шустер LIVE.
00.35 На слуху.
01.00 Вiд першої особи.

07.55
09.40
11.25
13.20
15.20
17.25
20.00
22.35
00.05
00.10
02.20

08.25 “Правда життя. Професiя телеведучий”.
08.55 Х/ф “Солодка жiнка”.
10.10 Х/ф “Не ходiть, дiвчата, замiж”.
11.25 Т/с “Державний захист 3”.
19.00,21.40,02.30,04.55 “Випадковий
свiдок”.
19.30 Т/с “Зниклi безвiсти”.
22.00 Т/с “Грабуй награбоване”. (2
категорiя).
23.00 Т/с “Менталiст 5”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “Декстер 4”. (3 категорiя).
01.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”.
(2 категорiя).
01.50 Т/с “Мертва зона”. (2 категорiя).

М/с “Том i Джерi”.
Х/ф “Миттєвостi Нью-Йорка”.
Х/ф “Чумова п`ятниця”.
Х/ф “Перша дочка”.
Х/ф “Чого хоче дiвчина”.
Х/ф “Охоронець”.
Ревiзор.
Пристрастi за Ревiзором.
Репортер.
Х/ф “Радiсний шум”. (2 категорiя).
Служба розшуку дiтей.

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
23.00,01.00 Час новин.
07.25,08.25,17.15,22.45,23.50 Погода в
Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
08.50,23.45,00.55 Огляд преси.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.35 Велика полiтика.
11.15,20.00,01.15,01.35,05.00,05.35 Час.
Пiдсумки дня.
12.35 Новинометр.
15.35 Новини Київщини.
16.35 Машина часу.
17.35,00.35 В кабiнетах.
18.10,00.00,03.20,04.35 Мiсцевий час.
18.35 Територiя закону.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.20 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Тема/Хронiка.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.40 Т/с “В очiкуваннi любовi”.
10.20 Т/с “Яблучний Спас”.
14.15 Х/ф “Про що мовчать дiвчата”.
16.00 Т/с “Вiдлига”, 8 i 9 с.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Вiдлига”.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Слiд”.
23.20 Х/ф “Формула кохання для в`язнiв
шлюбу”.
Профiлактика.
05.00 Щиросерде зiзнання.
05.30 Т/с “Яблучний Спас”, 1 с.

11 березня
12.45 Факти. День.
13.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 5”.
14.55 Х/ф “Єгер”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с “Чужий район 2”.
21.00 Свабода слова з Андрiєм Куликовим.
00.00 Т/с “Лiсник”.
01.50 Х/ф “Вiчно молодий”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

06.20,16.00 “Усе буде добре!”
08.10,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.55 “Зiркове життя. Найбажанiшi женихи i нареченi свiту”.
10.55 Х/ф “Мрiяти не шкiдливо”.
12.40,20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
13.35,00.15 “МайстерШеф 2”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
21.05 Х/ф “Самара 2”.
22.25 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.

Êàíàë “1+1”

06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.30,05.1
0 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.10 Х/ф “Iсторiя кохання, або
Новорiчний розiграш”.
11.10,12.50,00.35,02.05 Т/с
“Склiфосовський”.
13.50,02.55 Драма “Справа лiкарiв”.
14.45,04.25 “Красуня за 12 годин 2”.
15.40 Т/с “Свати 4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
20.30 Т/с “Гюльчатай 2. Заради любовi”.
23.45,03.40 Т/с “Касл 2”. (2 категорiя).
05.25 “Телемагазин”.

06.15 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.35 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00,19.00 Т/с “Воронiни”.
09.00,17.05 Т/с “Не родись вродлива”.
09.50 Т/с “Татусевi доньки”.
15.00 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть 2”.
18.00,00.00 Репортер.
18.20 Абзац!
22.00 Х/ф “Блакитна лагуна”.
00.05 Х/ф “Головне - не боятися”. (2
категорiя).
01.50,02.40 Зона ночi.
01.55 Десята муза в Українi.

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,14.00,1
6.00,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20,12.25,16.50 Д/с “Слiдство вели...” з
Л. Каневським”.
13.30,14.20 “Судовi справи”.
15.35,16.20 “Сiмейний суд”.
18.05,02.50 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
23.00 Т/с “Петрович”.
00.55 Д/ф “Ген жорстокостi”.
01.50 “Подробицi” - “Час”.

ICTV

07.00,16.50 Т/с “Опери”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.05,13.50 Анекдоти по-українськи.
10.15,13.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.

07.30 М/ф.
09.40 Х/ф “Перший лицар при дворi короля Артура”.
11.10 Х/ф “Зевс i Роксана”.
13.00 “КВК-2013”.
15.00 “Вечiрнiй квартал”.
16.50 М/ф “Кунг-фу Панда”.
18.20 “Звана вечеря”.
19.20 “Орел i решка”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Х/ф “Поїздка до Америки”.
00.10 Х/ф “Побачення наослiп”. (2
категорiя).

ÍÒÍ

Íîâèé êàíàë

Iíòåð

Ê1

Íîâèé êàíàë

Вівторок
УТ-1

Наш ДЕНЬ

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
23.00,01.00 Час новин.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.15,0
5.00,05.35 Час. Пiдсумки дня.
15.35 Машина часу.
16.10 Трансмiсiя.
17.15 Драйв-новини.
17.35 Особливий погляд.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
00.35 Територiя закону.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,14.00,17.00,19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,13.10,15.20,17.25,22.30 Т/с “Слiд”.
10.25 Т/с “Шаман 2”, 15 i 16 с.
12.15,19.30 “Говорить Україна”.
14.20,23.20 Т/с “Подружжя”. (2 категорiя).

ÒÅÒ
07.20
07.45
09.40
10.05
10.25

М/с “Лалалупси”.
Мультик з Лунтiком.
М/с “Русалонька”.
М/с “Фiксики”.
М/ф “101 далматинець 2: Пригоди
Патча в Лондонi”.
11.40 Х/ф “Мiстичнi пригоди цуценят
Санти”.
13.30 Х/ф “Аквамарин”.
15.20,19.00 Панянка-селянка.
16.15 Богиня шопiнгу. Повернення.
17.10,20.00 Т/с “Кухня”.
18.05 Розсмiши комiка.
21.00 Вiталька.
21.55 6 кадрiв.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.15 Дурнєв+1.
23.45 Мiж нами.
00.45 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).

ÒÂi

06.00 Сьогоднi про головне.
09.00,12.15 Стоп-кадр.
10.00 Дев`ять мiсяцiв.
11.00 Aрт City.
11.30 Double Ять.
12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
13.00,23.00 Х/ф “У країнi жiнок”. (2
категорiя).
15.30 Геофактор.
16.00,19.30,04.00 Особлива думка.
18.00 Т/с “Сашка”.
20.10 Т/с “Шаман 2”, 17 i 18 с.
22.00,03.55 Подiї дня.
00.20 Т/с “Ментовськi вiйни 7”, 9 i 10 с.
(2 категорiя).
02.10 Х/ф “Формула кохання для в`язнiв
шлюбу”.
04.25 Т/с “Вiдлига”, 1 с.
05.30 Т/с “Яблучний Спас”, 2 с.

Ê1

07.30,16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
08.30 М/ф.
10.00 Х/ф “Зевс i Роксана”.
11.50 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий ангел”.
15.00,19.20 “Орел i решка”.
17.30,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.20 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 категорiя).
01.15 “Нiчне життя”

ÍÒÍ

08.30,05.00 “Випадковий свiдок”.
09.00 “Резервiсти”.
10.00 “До суду”.
11.00,03.45 Т/с “Мовчазний свiдок”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Зниклi безвiсти”.
14.50,17.00 Т/с “Банди”.
16.45,19.00,21.40,02.25,04.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Грабуй награбоване”. (2
категорiя).
23.00 Т/с “Менталiст 5”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “Декстер 4”. (3 категорiя).
01.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”.
(2 категорiя).

ÒÅÒ

06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.55 М/с “Русалонька”.
09.20 Єралаш.
10.10 Країна У.
12.35 Дайош молодьож.
13.30 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.25 Т/с “Любить не любить”.
15.20,19.00 Панянка-селянка.
16.15 Богиня шопiнгу. Повернення.
17.10,20.00 Т/с “Кухня”.
18.05 Розсмiши комiка.
21.00 Вiталька.
21.55 6 кадрiв.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.45 Мiж нами.
00.45 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).

ÒÂi

06.30 Приватнi новини.
07.00 Знак оклику з А. Шевченко.
08.00 Ранковi курасани.
11.00,11.40,12.20,13.10,14.15,15.50,16.40,1
7.15,19.15 ТВiй День.
11.20,12.40,15.35 Огляд блогiв.
12.00,14.00,15.00,17.00,18.00,21.00,00.0
0 Сьогоднi.

16.30,01.15 80 островiв навколо свiту.
17.00 Мисливцi за метеоритами.
19.00 Приватнi новини.
20.00 Х/ф “Боєць”. (2 категорiя).
22.00,02.45 Знак оклику з А. Шевченко.
00.45,03.30 Вулицi червоних лiхтарiв.

Òîíiñ

06.30,08.30 “Свiт за тиждень”.
07.00,04.30 Х/ф “Веселi хлоп`ята”.
09.00 Катастрофи - вiхи еволюцiї.
10.00 Х/ф “Вождь Вiннету i напiвкровка”.
12.00 Бред Пiтт. Голiвудський красунчик.
13.30 “Будь в курсi!”
14.15 “Моднi iсторiї з Оксаною Новицькою”.
14.45 “Ген волi”.
15.15,20.55 “Погода”.
16.00 Мистецькi iсторiї. До 200-рiччя з дня
народження Т. Шевченка, ч. 2.
17.00,23.15 Повстання медузи.
18.00 Тлумачення сновидiнь.
18.50 Вперед, на Олiмп! Сочi - 2014.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Валентина
Тализiна, ч. 1.
20.00 Шпигунськi iгри.
21.00 Jimi Hendrix. Незакiнчена iсторiя.
22.00 Правдивi iсторiї.
00.30 Т/с “Красивi та амбiцiйнi”. (3
категорiя).

Програма ТБ
21.30 Т/с “Дельта”. “Мiшень”.
23.30 Т/с “Мент в законi 2”. “Винищувач
братви”, 1 с.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
07.15 “Нове Шалене вiдео по-українськи”.
09.00 “Облом.UA. Новий сезон”.
11.00 Т/с “Проти течiї”.
19.00 Т/с “Вантаж”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Вулкан”.
23.20 Х/ф “Довiчно”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Х/ф “Початок”. (6+).
07.30,13.35 Драма “Крадiжка”. (12+).
10.00,16.05 Муз. фiльм “Весела хронiка небезпечної подорожi”. (6+).
13.05 “Плюс кiно”. (12+).
17.35,23.30 Комедiя “Унiкум”. (6+).
19.30,01.30 Комедiя “Дуенья”. (6+).
21.30,03.30 Драма “Твiр до Дня Перемоги”. (12+).

ªâðîñïîðò

06.20 Комедiя “Стережися автомобiля”.
08.10 “Непутящi замiтки”.
08.35 “Поки всi вдома”.
09.25 “Фазенда”.
10.20 “Весiльний переполох”.
11.15 “Полювання на шпильках”.
12.00 “Ванга”.
13.15 Т/с “Вангелiя”.
16.55 “Надбання Республiки: Джо Дассен”.
19.00 “Час”.
20.00 Х/ф “Покровськi ворота”.
22.30 Х/ф “Мiмiно”.
00.15 Комедiя “Сватання гусара”.

09.30,14.30 Велоспорт. Париж-Нiцца.
Етап 1.
10.30,02.00 Стрибки з трамплiна. Кубок
свiту. Осло.
11.30,12.00 Бiатлон. Кубок свiту. Поклюйка.
12.30 Легка Атлетика. Кубок свiту. Польща.
15.45 Велоспорт. Париж-Нiцца. Етап 2.
17.00 Футбол. Кубок Альгарве. США Данiя.
18.45,01.15 Футбол. Євроголи. Журнал.
19.30,23.50 Футбол. Кубок Альгарве.
Норвегiя - Нiмеччина.
21.30 Оце так!
22.00 Рестлiнг. Цього тижня. (16+).
22.30 Рестлiнг. Вiнтажна колекцiя. (16+).
23.30 Кiнний спорт. Час кiнного спорту.
23.40 Спорт i Ко. Журнал.
23.45 Екомарафон Шелл.

ÍÒÂ-Ñâiò

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00,08.00,11.00,17.00 Сьогоднi.
06.25 Їхнi вдачi.
07.05 Т/с “Рубльовка. Live”. “Бомж”.
08.25 Олександр Журбiн. Мелодiї на
згадку.
09.05 “Живi легенди. Марк Захаров”.
10.00 “Справа темна”. “Змова проти
Сталiна”.
11.30 “До суду”.
12.30,01.25 Суд присяжних.
13.30,02.30 “Суд присяжних. Остаточний
вердикт”.
14.35 “Прокурорська перевiрка”.
15.45 Рятувальники.
16.10 “Засудженi. Капкан для групи “Альфа”.
17.30 “Друге пришестя Ванги”.
19.30 Т/с “Шаман 2”. “Алiбi”.

07.15 Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” “Фiорентiна”.
09.10 Чемпiонат Iспанiї. “Альмерiя” “Севiлья”.
11.05 Чемпiонат Iталiї. “Iнтер” - “Торiно”.
13.10 Чемпiонат Iспанiї. “Реал” - “Леванте”.
15.00 Чемпiонат Iспанiї. “Валенсiя” “Атлетiк”.
16.55,06.10 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
17.55 “Тисяча й один гол”.
18.55 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
19.55 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
20.55 Чемпiонат Iспанiї. “Осасуна” - “Малага”. Пряма трансляцiя.
22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Реал Сосьєдад” - “Райо Вальєкано”. Пряма
трансляцiя.
00.55 2 Бундеслiга. “Бохум” - “Гройтер
Фюрт”.

13.00 Арт варта.
13.05 Базар_IТ.
13.30,14.30,16.00,19.30,03.00,03.50 Особлива думка.
16.30,17.30,22.00,01.00,03.25 TBiNews.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
02.00 Авiакатастрофи: причини i наслiдки.

18.50
19.45
21.45
22.10

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

Òîíiñ

07.00,04.30 Х/ф “Дiвчина з характером”.
08.30 “Щоденник для батькiв”.
09.00,20.00 Шпигунськi iгри.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15,21.35 Jimi Hendrix. Незакiнчена
iсторiя.
12.45 “Алло, адвокате!”
13.15 “Ронiн”.
14.00,22.45 Правдивi iсторiї.
15.00,18.30,21.00 “Служба новин
“Соцiальний пульс”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “60 найбiльш смертоносних тварин”.
17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Валентина
Тализiна, ч. 2.
00.30 Т/с “Красивi та амбiцiйнi”. (3
категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

04.00,07.00,10.00,13.00,01.00 Новини.
04.05,07.15 Телеканал “Доброго ранку”.
08.00 “Доброго здоров`ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.40,16.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45,02.00 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Час обiдати!”
13.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.40 Т/с “Слiд”.
14.15 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
17.00,00.10 “Наодинцi зi всiма”.
17.55,01.05 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.55 “Хай говорять”.
20.35 Т/с “Погана кров”.
22.00 Нiчнi новини.
22.10 “Погана кров”.
22.40 “Вечiрнiй Ургант”.

ÍÒÂ-Ñâiò

08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 “Кулiнарний двобiй”.
09.30 “Диво технiки”.
10.05 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 10”.
“Iнформатор”.
11.35 “До суду”.
12.35,01.55 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30,02.55 “Суд присяжних. Остаточний
вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська перевiрка”.

“Говоримо i показуємо”.
Т/с “Шаман 2”. “Дантист”.
“Сьогоднi. Пiдсумки”.
Т/с “Дельта”. “Свiдок”.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
06.30 Т/с “Сармат”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.00 Т/с “Вантаж”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.25 Лiга Чемпiонiв УЄФА. Баварiя - Арсенал. Пряма трансляцiя.
23.40 Про Лiгу Чемпiонiв + огляд iгрового
дня.
00.55 Лiга Чемпiонiв УЄФА. Атлетiко Мiлан.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Комедiя “Унiкум”. (6+).
07.30,13.30 Комедiя “Дуенья”. (6+).
09.30,15.30 Драма “Твiр до Дня Перемоги”. (12+).
17.30,23.30 Драма “Коротка гра”. (12+).
19.05 “Плюс кiно”. (12+).
19.35,01.30 Х/ф “Слiдопит”. (6+).
21.30,03.30 Драма “...Та iншi офiцiйнi особи”. (6+).

ªâðîñïîðò

09.30,14.45 Велоспорт. Париж-Нiцца.
Етап 2.
10.30,14.00 Футбол. Євроголи. Журнал.
11.15 Легка Атлетика. Кубок свiту. Польща.
12.45 Кiнний спорт. Час кiнного спорту.
13.00,17.00 Футбол. Кубок Альгарве.
Норвегiя - Нiмеччина.
15.45,01.35 Велоспорт. Париж-Нiцца.
Етап 3.
18.25 А вдома краще. Журнал.
18.30 Футбол. Молодiжна лiга чемпiонiв
УЄФА. 1/4 фiналу.
21.00 Бокс. Середня вага. Брамер Олiвiєра. (16+).
23.00 Спiдвей. Ассен.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15,13.10 “Тисяча й один гол”.
08.15,14.10 Огляд матчiв чемпiонату
Нiмеччини.
09.15,15.10 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
10.15 2 Бундеслiга. “Бохум” - “Гройтер
Фюрт”.
12.05 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
16.10 Чемпiонат Iспанiї. “Осасуна” - “Малага”.
18.10 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
19.10 Чемпiонат Iспанiї. “Реал Сосьєдад”
- “Райо Вальєкано”.
21.00 Лiга чемпiонiв. 1/8 фiналу. “Баварiя”
- “Арсенал”. Матч у вiдповiдь. Пряма трансляцiя.
23.45,06.25 Огляд матчiв Лiги чемпiонiв.
00.20,04.25 Лiга чемпiонiв. 1/8 фiналу.
“Атлетiко” - “Мiлан”. Матч у
вiдповiдь.

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ

12 березня

Середа
УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.10 Т/с “МонтеКрiсто”.
10.00,15.00,19.00,21.40 Громадське телебачення.
12.00,14.30,18.40 Новини.
12.10,18.25,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Кордон держави.
12.40 Українська пiсня.
13.30 Дорослi iгри.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
17.15 Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
17.40 Шлях до ЧС ФIФА 2014 Бразилiя.
18.05 Фiнансова перспектива.
21.00 Пiдсумки дня.
22.50 Мегалот.
23.25 Шустер LIVE.
00.35 На слуху.
01.00 Вiд першої особи.

Êàíàë “1+1”

06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.50,04.5
0 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.10,20.30 Т/с “Гюльчатай 2. Заради
любовi”.
11.45,12.45,00.55,01.45 Т/с
“Склiфосовський”.
13.45,02.40 Драма “Справа лiкарiв”.
14.40,04.05 “Красуня за 12 годин 2”.
15.40 Т/с “Свати 4”.
16.45,05.05 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
22.25 “Чотири весiлля 3”.
00.05,03.25 Т/с “Касл 2”. (2 категорiя).
05.30 “Телемагазин”.

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,14.00,1
6.00,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20,12.25,16.50 Д/с “Слiдство вели...” з
Л. Каневським”.
13.30,14.20 “Судовi справи”.
15.35,16.20 “Сiмейний суд”.
18.05,02.55 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
23.00 Т/с “Петрович”.
01.00 Д/ф “Дiти-зiрки”.
01.55 “Подробицi” - “Час”.

ICTV

06.50,16.50 Т/с “Опери”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.05 Анекдоти по-українськи.

10.25,13.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.50 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 5”.
15.50,20.05 Т/с “Чужий район 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
21.50 Т/с “Лiсник”.
23.40 Х/ф “Зазубрене лезо”. (2 категорiя).
01.35 Х/ф “Тiло як доказ”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

06.35,16.00 “Усе буде добре!”
08.25,18.20 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
10.10 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
11.55,20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.50,00.05 “МайстерШеф 2”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
21.05 Х/ф “Самара 2”.
22.25 “Хата на тата”.

Íîâèé êàíàë

06.15 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.35 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00,19.00 Т/с “Воронiни”.
08.55,17.05 Т/с “Не родись вродлива”.
09.50 Т/с “Щасливi разом”.
14.55 Х/ф “Блакитна лагуна”.
18.00,23.55 Репортер.
18.20 Абзац!
22.00 Х/ф “Блакитна лагуна 2”.
00.00 Х/ф “Мiй янгол-охоронець”.
01.45 Служба розшуку дiтей.
01.50,02.50 Зона ночi.
01.55 Iван Мазепа.

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
23.00,01.00 Час новин.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.15,0
1.35,05.00,05.35 Час. Пiдсумки дня.
17.35 Арсенал.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Акцент.
00.35 Новини Київщини.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,14.00,17.00,19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,13.10,15.20,17.25,22.30 Т/с “Слiд”.
10.25 Т/с “Шаман 2”, 17 i 18 с.
12.15,19.30 “Говорить Україна”.
14.20,23.20 Т/с “Подружжя”. (2 категорiя).
18.00 Т/с “Сашка”.
20.10 Т/с “Шаман 2”, 19 i 20 с.

13 березня

Четвер
УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.10 Т/с “МонтеКрiсто”.
10.00,15.00,19.00,21.40 Громадське телебачення.
12.00,14.30,18.40 Новини.
12.10,18.25,21.30 Дiловий свiт.
12.30 Контрольна робота.
12.50 Фольк-music.
13.50 Не вiр худому кухарю.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
17.05 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт (чол.)
18.05 Фiнансова перспектива.
21.00 Пiдсумки дня.
23.25 Шустер LIVE.
00.35 На слуху.
01.00 Вiд першої особи.

Êàíàë “1+1”

06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.30 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.10,20.30 Т/с “Гюльчатай 2. Заради
любовi”.
10.55,11.55,12.55,00.35,01.25,02.15 Т/с
“Склiфосовський”.
13.55,03.05 Драма “Справа лiкарiв”.
14.50,03.50 “Красуня за 12 годин 2”.
15.45 Т/с “Свати 4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
23.45,04.35 Т/с “Касл 2”. (2 категорiя).
05.20 “Телемагазин”.

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,14.00,1
6.00,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20,12.25,16.50 Д/с “Слiдство вели...” з
Л. Каневським”.
13.30,14.20 “Судовi справи”.
15.35,16.20 “Сiмейний суд”.
18.05,02.45 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
23.00 Т/с “Петрович”.
00.55 Д/ф “Жертви краси”.
01.45 “Подробицi” - “Час”.

ICTV

06.50,16.50 Т/с “Опери”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.05,13.55 Анекдоти по-українськи.
10.20,13.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
14.05 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 5”.
15.05 Т/с “Чужий район 2”.

18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с “Братани 3”.
21.50 Т/с “Лiсник”.
23.45 Х/ф “Убивця”. (2 категорiя).
01.35 Х/ф “Зазубрене лезо”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

06.00,16.00 “Усе буде добре!”
07.50,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.35 Х/ф “Щасливого Шляху!”
11.25,20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.15,00.15 “МайстерШеф 2”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
21.05 Х/ф “Самара 2”.
22.25 “Я соромлюся свого тiла”.

Íîâèé êàíàë

06.10,06.55 Kids` Time.
06.15 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.35 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00,19.00 Т/с “Воронiни”.
08.55,17.05 Т/с “Не родись вродлива”.
09.50 Т/с “Татусевi доньки”.
15.05 Х/ф “Блакитна лагуна 2”.
18.00,23.45 Репортер.
18.20 Абзац!
22.00 Х/ф “Блакитна лагуна 3”.
23.50 Х/ф “Що трапилося минулої ночi”.
(2 категорiя).
01.40 Служба розшуку дiтей.
01.45,02.30,03.30 Зона ночi.

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
23.00,01.00 Час новин.
08.35 Драйв-новини.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,12.15,20.00,01.15,01.35,0
5.00,05.35 Час. Пiдсумки дня.
16.35,02.40,04.40 Життя цiкаве.
17.35 Акцент.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
00.35 В кабiнетах.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.00 Т/с “Дорожнiй патруль 4”, 1 с.
07.00,09.00,14.00,17.00,19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,13.10,15.20,17.25,22.30 Т/с “Слiд”.
10.25 Т/с “Шаман 2”, 19 i 20 с.
12.15,19.30 “Говорить Україна”.
14.20,23.20 Т/с “Подружжя”. (2 категорiя).
18.00 Т/с “Сашка”.
20.10 Т/с “Шаман 2”, 21 i 22 с.
22.00,02.10 Подiї дня.
00.20 Т/с “Ментовськi вiйни 7”, 13 i 14 с.
(2 категорiя).
02.40 Т/с “Вiдлига”, 8 i 9 с.
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22.00,02.10 Подiї дня.
00.20 Т/с “Ментовськi вiйни 7”, 11 i 12 с.
(2 категорiя).
02.40 Т/с “Вiдлига”, 4 i 5 с.

Ê1

06.30 “Top Shop”.
07.30,16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
08.30 М/ф.
10.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий ангел”.
15.00,19.20 “Орел i решка”.
17.30,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.20 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 категорiя).
01.15 “Нiчне життя”.

ÍÒÍ

08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Резервiсти”.
10.00 “До суду”.
11.00,03.20 Т/с “Мовчазний свiдок”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Зниклi безвiсти”.
14.50,17.00 Т/с “Банди”.
16.45,19.00,21.40,02.25,04.10 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Грабуй награбоване”. (2
категорiя).
23.00 Т/с “Менталiст 5”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “Декстер 4”. (3 категорiя).
01.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”.
(2 категорiя).
01.45 Т/с “Мертва зона”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.55 М/с “Русалонька”.
09.20 Єралаш.
10.10 Одна за всiх.
12.35 Дайош молодьож.
13.30 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.25 Т/с “Любить не любить”.
15.20,19.00 Панянка-селянка.
16.15 Богиня шопiнгу. Повернення.
17.10,20.00 Т/с “Кухня”.
18.05 Розсмiши комiка.
21.00 Вiталька.
21.55 6 кадрiв.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.45 Мiж нами.
00.45 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).

15

Òîíiñ

Êàíàë «2+2»

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,04.30 Х/ф “П`ятнадцятирiчний
капiтан”.
09.00,20.00 Шпигунськi iгри.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15,21.35 Jimi Hendrix. Незакiнчена
iсторiя.
12.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
13.35 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00,22.45 Правдивi iсторiї.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “60 найбiльш смертоносних тварин”.
17.50 “Алло, адвокате!”
18.20 Вперед, на Олiмп! Сочi - 2014.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Валентина
Тализiна, ч. 3.
00.30 Т/с “Красивi та амбiцiйнi”. (3
категорiя).

07.00 Т/с “Солдати 15”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Сержант мiлiцiї”, 1 с.
11.05 Х/ф “Хлiб. Золото. Наган”.
12.20 Д/ф “Вбивство вiд кутюр”.
13.20 Д/ф “Сонячна безодня”.
14.20 Д/ф “Французький iноземний
легiон”.
15.10 Д/ф “Вiйськова форма Червоної та
Радянської армiї”.
16.15 Д/ф “Ручний кулемет ДП”.
16.30,19.00 Т/с “Вантаж”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Харлей Девiдсон i ковбой
Мальборо”. (2 категорiя).
23.20 Х/ф “Вирощування”. (3 категорiя).
01.15 Х/ф “Жах iз надр”. (2 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

04.00,07.00,10.00,13.00,01.00 Новини.
04.05,07.15 Телеканал “Доброго ранку”.
08.00 “Доброго здоров`ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.40,16.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45,02.00 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Час обiдати!”
13.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.40 Т/с “Слiд”.
14.15 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
17.00,00.10 “Наодинцi зi всiма”.
17.55,01.05 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.55 “Хай говорять”.
20.35 Т/с “Погана кров”.
22.00 Нiчнi новини.
22.10 “Погана кров”.
22.40 “Вечiрнiй Ургант”.
23.10 “Полiтика”.

ÍÒÂ-Ñâiò

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Драма “Коротка гра”. (12+).
07.05 “Плюс кiно”. (12+).
07.35,13.30 Х/ф “Слiдопит”. (6+).
09.30,15.30 Драма “...Та iншi офiцiйнi особи”. (6+).
17.30,23.30 Х/ф “Батьки i дiти”. (6+).
19.30,01.30 Х/ф “Два життя”, 1 с. (12+).
21.30,03.30 Х/ф “Два життя”, 2 с. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30,14.15 Велоспорт. Париж-Нiцца.
Етап 3.
10.15,12.15,13.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту.
Ленцерхейде.
11.45 Стрибки з трамплiна. Кубок свiту.
Осло.
15.30,21.30 Велоспорт. Тiррено Адрiатiко.
Етап 1.
17.15 Велоспорт. Париж-Нiцца. Етап 4.
18.30,01.25 Футбол. Кубок Альгарве.
Фiнал.
21.00 Спорт зсередини. Журнал.
22.30,22.35,22.40 Вибране по середах.
Журнал.
22.45 Кiнний спорт. Конкур. Палм Бiч.
23.45,23.50,01.10,01.15,01.20 Вибране по
середах.
23.55 Гольф. Європейський тур. Жiнки.
00.10 Гольф. Свiтовий чемпiонат Кадилак.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

07.00,20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
08.00 Ранковi курасани.
11.00,11.40,12.20,13.10,14.15,15.50,16.40,1
7.15,19.15 ТВiй День.
11.20,12.40,15.35 Огляд блогiв.
12.00,14.00,15.00,17.00,18.00,21.00,00.0
0 Сьогоднi.
13.00 Арт варта.
13.05 Базар_IТ.
13.30,14.30,16.00,19.30,03.00,03.50 Особлива думка.
16.30,17.30,22.00,01.00,03.25 TBiNews.
02.00 Авiакатастрофи: причини i наслiдки.

08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 Квартирне питання.
09.30 “Поїдемо, поїмо!”
10.05 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 10”.
“Один вiдсоток”.
11.35 “До суду”.
12.35,01.55 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30,02.55 “Суд присяжних. Остаточний
вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська перевiрка”.
18.50 “Говоримо i показуємо”.
19.45 Т/с “Шаман 2”. “Круїз”.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Дельта”. “Лiсник”.

Ê1

Òîíiñ

Êàíàë «2+2»

06.30 “Top Shop”.
07.30,16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
08.30 М/ф.
10.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий ангел”.
15.00,19.20 “Орел i решка”.
17.30,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.20 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 категорiя).
01.15 “Нiчне життя”.

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,04.30 Х/ф “Поїзд iде на Схiд”.
09.00 Шпигунськi iгри.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Jimi Hendrix. Незакiнчена iсторiя.
12.45 “Алло, адвокате!”
13.15 “Таємницi закулiсся з Олександром
Ржавським”.
14.00,22.45 Правдивi iсторiї.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “60 найбiльш смертоносних тварин”.
17.45 “Соцiальний статус: вашi права i
пiльги”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Едвард Радзинський, ч. 1.
20.00 Змова Iсуса.
21.35 Аферисти. Особистий досвiд.
00.30 Т/с “Красивi та амбiцiйнi”. (3
категорiя).

06.00 М/ф.
07.00 Т/с “Солдати 15”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Сержант мiлiцiї”, 2 с.
11.05 Х/ф “Загiн особливого призначення”.
12.30 Д/ф “Розплата за вдачу”.
13.20 Д/ф “Вольф Мессiнг”.
14.20 Д/ф “Французький iноземний
легiон”.
15.10 Д/ф “Вiйськова форма Червоної та
Радянської армiї”.
16.15 Д/ф “Ручнi гранати”.
16.30 Т/с “Вантаж”.
19.00 Огляд Лiги Чемпiонiв.
19.55 Лiга Європи УЄФА. Порто - Наполi.
Пряма трансляцiя.
22.00 Лiга Європи УЄФА. Ювентус Фiорентина. Пряма трансляцiя.
00.05 Про Лiгу Європи + огляд iгрового
дня.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

Íàøå óëþáëåíå êiíî

04.00,07.00,10.00,13.00,01.00 Новини.
04.05,07.15 Телеканал “Доброго ранку”.
08.00 “Доброго здоров`ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.40,16.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45,02.00 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Час обiдати!”
13.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.40 Т/с “Слiд”.
14.15 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
17.00,00.05 “Наодинцi зi всiма”.
17.55,01.05 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.55 “Хай говорять”.
20.35 Т/с “Погана кров”.
22.00 Нiчнi новини.
22.10 “Погана кров”.
22.40 “Вечiрнiй Ургант”.
23.10 “Проти ночi”.

05.30,11.30 Х/ф “Батьки i дiти”. (6+).
07.30,13.45 Х/ф “Два життя”, 1 с. (12+).
09.30,15.30 Х/ф “Два життя”, 2 с. (12+).
13.15 “Плюс кiно”. (12+).
17.30,23.30 Кiноповiсть “Травневi зiрки”.
(12+).
19.30,01.30 Х/ф “Бiля озера”, 1 с. (6+).
21.30,03.30 Х/ф “Бiля озера”, 2 с. (6+).
22.55,04.55 Х/ф “Перехiд товариша Чкалова через Пiвнiчний полюс”. (12+).

ÒÂi

ÍÒÍ

08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Резервiсти”.
10.00 “До суду”.
11.00,03.20 Т/с “Мовчазний свiдок”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Зниклi безвiсти”.
16.45,19.00,21.40,02.25,04.10 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Грабуй награбоване”. (2
категорiя).
23.00 Т/с “Менталiст 5”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “Декстер 4”. (3 категорiя).
01.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”.
(2 категорiя).

ÒÅÒ

07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.55 М/с “Русалонька”.
09.20 Єралаш.
10.10 Країна У.
12.35 Дайош молодьож.
13.30 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.25 Т/с “Любить не любить”.
15.20,19.00 Панянка-селянка.
16.15 Богиня шопiнгу. Повернення.
17.10,20.00 Т/с “Кухня”.
18.05 Розсмiши комiка.
21.00 Вiталька.
21.55 6 кадрiв.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.45 Мiж нами.
00.45 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).

ÒÂi

06.30 Double Ять.
07.00,20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
08.00 Ранковi курасани.
11.00,11.40,12.20,13.10,14.15,15.50,16.40,1
7.15,19.15 ТВiй День.
11.20,12.40,15.35 Огляд блогiв.
12.00,14.00,15.00,17.00,18.00,21.00,00.0
0 Сьогоднi.
13.00 Арт варта.
13.05 Базар_IТ.
13.30,14.30,16.00,19.30,03.45 Особлива думка.
16.30,17.30,01.00 TBiNews.
22.00,03.00 Стоп-кадр.
02.00 Авiакатастрофи: причини i наслiдки.

ÍÒÂ-Ñâiò

08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 Дачна вiдповiдь.
09.30 “Медичнi таємницi”.
10.05 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 10”.
“Не дорожче за грошi”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.45 “Прокурорська перевiрка”.
19.00 “Говоримо i показуємо”.
19.55 Т/с “Шаман 2”. “Захист”.
22.00 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.25 Т/с “Дельта”. “Зять”.
00.15 Т/с “Мент в законi 2”. “Не чекай
мене, мама, хорошого сина”, 3 с.

07.00,13.10,18.20 Новини.
07.10,11.10,16.20 Лiга чемпiонiв. 1/8
фiналу. “Баварiя” - “Арсенал”. Матч
у вiдповiдь.
09.10,14.20,19.00 Лiга чемпiонiв. 1/8
фiналу. “Атлетiко” - “Мiлан”. Матч
у вiдповiдь.
13.20 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
18.30,23.40,06.25 Огляд матчiв Лiги
чемпiонiв.
21.00 Лiга чемпiонiв. 1/8 фiналу. “Барселона” - “Ман. Сiтi”. Матч у вiдповiдь.
Пряма трансляцiя.
00.20,04.25 Лiга чемпiонiв. 1/8 фiналу.
ПСЖ - “Байєр”. Матч у вiдповiдь.

ªâðîñïîðò

09.30,10.15,11.45,12.15 Гiрськi лижi. Кубок
свiту. Ленцерхейде.
13.45 Велоспорт. Тiррено Адрiатiко. Етап 1.
15.00 Спорт зсередини. Журнал.
15.30 Велоспорт. Тiррено Адрiатiко.
Етап 2.
17.15 Велоспорт. Париж-Нiцца. Етап 5.
18.00 Стрибки з трамплiна. ЧC по польотах. Гаррахов.
19.00,20.00,23.45,00.30 Бiатлон. Кубок
свiту. Контiолахтi.
20.45 Снукер. Хайкоу Ворлд Оупен.
01.30 Мотоспорт. Тест-драйв. Женева.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
07.00,13.05,18.00 Новини.
07.10,11.05,14.00 Лiга чемпiонiв. 1/8
фiналу. “Барселона” - “Ман. Сiтi”.
Матч у вiдповiдь.
09.10,16.00 Лiга чемпiонiв. 1/8 фiналу.
ПСЖ - “Байєр”. Матч у вiдповiдь.
13.15 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
18.10 Огляд матчiв Лiги чемпiонiв.
18.40 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
19.10,21.55 Лiга Європи. 1/8 фiналу. 1-й
матч. Пряма трансляцiя.
00.30,03.20,05.10 Лiга Європи. 1/8 фiналу.
1-й матч.
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П’ятниця
УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.10 Т/с “МонтеКрiсто”.
10.00,15.00,19.00,21.40 Громадське телебачення.
12.00,14.30,18.40 Новини.
12.10,18.25,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Вiра. Надiя. Любов.
13.25 Українського роду.
13.50 “Таємницi успiху” з Н. Городенською.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
17.05 “Надвечiр`я”.
18.05 Фiнансова перспектива.
21.00 Пiдсумки дня.
23.45 Вiд першої особи.
00.10 Х/ф “За щастям”.

Êàíàë “1+1”

06.00,07.00,08.00,09.00,19.30 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.10 Т/с “Гюльчатай 2. Заради любовi”.
11.50,12.50 Т/с “Склiфосовський”.
13.50 Драма “Справа лiкарiв”.
14.45 “Красуня за 12 годин 2”.
15.45 Т/с “Свати 4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
20.30 “Сказочная Русь”.
21.05 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
22.55,05.05 “Супергерої”.
23.55,03.20 Комедiя “Суперстар”. (2
категорiя).
02.00 Бойовик “Магма Маямi”. (2 категорiя).
05.30 “Телемагазин”.

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,14.00,1
6.00,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20,12.25,16.50 Д/с “Слiдство вели...” з
Л. Каневським”.
13.30,14.20 “Судовi справи”.
15.35,16.20 “Сiмейний суд”.
18.05,02.35 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Незабудки”.
00.50 Д/ф “Життя в кредит”.
01.35 “Подробицi” - “Час”.

ICTV

06.55 Т/с “Опери”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.05,13.00 Анекдоти по-українськи.

10.25 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 5”.
13.55 Т/с “На крилах”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с “Братани 3”.
21.50 Т/с “Лiсник”.
23.40 Х/ф “Довгий поцiлунок на нiч”. (2
категорiя).
01.40 Х/ф “Убивця”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

05.00 Х/ф “Розiграш”.
06.35,18.20 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
08.10 Х/ф “Зимовий сон”.
10.15 Х/ф “Катерина”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.35 “Холостяк 4”.
00.55 “Холостяк4. Як вийти замiж”.
01.45 Х/ф “Щасливого Шляху!”

Íîâèé êàíàë

06.10,06.55 Kids` Time.
06.15 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.35 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00,09.45,19.00 Т/с “Воронiни”.
08.55,17.05 Т/с “Не родись вродлива”.
15.15 Х/ф “Блакитна лагуна 3”.
18.00,00.05 Репортер.
18.20 Абзац!
22.00 Х/ф “Турецька для початкiвцiв”. (2
категорiя).
00.10 Х/ф “Як по маслу”. (2 категорiя).
01.35 Т/с “Пан Ам”.

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
01.00 Час новин.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.15,0
1.35,05.00,06.00 Час. Пiдсумки дня.
17.35 Не перший погляд.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Особливий погляд.
00.35 Тема/Хронiка тижня.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.00 Т/с “Дорожнiй патруль 4”, 2 с.
06.50 Срiбний апельсин.
07.00,09.00,14.00,17.00,19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,13.10,15.20,17.20,21.10,22.30 Т/с
“Слiд”.

15 березня

Субота
УТ-1
06.50 Х/ф “За щастям”.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.00 Армiя.
09.10 Православний вiсник.
10.00,15.00,19.00,21.35 Громадське телебачення.
12.10 Моменти життя.
13.10 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт (чол.)
14.40 Український акцент.
17.05 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт (жiн.)
18.35 Золотий гусак.
21.00 Пiдсумки дня.
22.50 Мегалот.
23.10 Концерт “Мама, вiчна i кохана”.

Êàíàë “1+1”

06.15,19.30 “ТСН”.
07.00 “Хто там?”
08.05,08.30 М/с “Король-Лев. Тiмон i
Пумба”.
08.55 М/ф “Енгрi бердс”.
09.00 “Свiтське життя”.
10.00 “Сказочная Русь”.
10.35,11.40,12.40,13.45 Т/с “Свати 4”.
14.45 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
16.40 “Вечiрнiй квартал. 8 березня”.
18.30 “Розсмiши комiка 5”.
20.15 “Вечiрнiй квартал”.
22.15 Комедiя “1+1”.
00.40,03.40 Бойовик “Хайджек”. (2
категорiя).
02.10 Драма “Смак життя”. (2 категорiя).
05.10 “Телемагазин”.

Iíòåð

07.05 Х/ф “Ми з джазу”.
08.40 “Школа доктора Комаровського”.
09.30,17.45 Новини.
10.00 Д/ф “Вода”.
11.45,03.30 Х/ф “Наречений за оголошенням”.
13.50 Т/с “Незабудки”.
18.05,21.00 Х/ф “Пiдмiна в одну мить”.
20.00 “Подробицi”.
22.55 Х/ф “Навмисне не придумаєш”.
01.05 Х/ф “Таємничий острiв”.

ICTV

06.25 Х/ф “Батареї в комплект не входять”.
08.05 Зiрка YouTube.
09.15 Дача.
10.10 Т/с “Братани 3”.
13.40 Х/ф “Мiсце зустрiчi змiнити не можна”, 1-4 с.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм.
19.50 Х/ф “Мiсце зустрiчi змiнити не
можна”.
21.20 Х/ф “Ворошиловський стрiлець”.

23.10 Х/ф “Ключ Саламандри”. (2
категорiя).
01.00 Х/ф “Морфiй”. (2 категорiя).

ÑÒÁ
07.05
07.55
09.00
10.05
11.50
16.10
17.05
19.00
21.55
23.00
00.50

“Караоке на Майданi”.
“Їмо вдома”.
“Усе буде смачно!”
Х/ф “Джентльмени удачi”.
“Холостяк 4”.
“Холостяк4. Як вийти замiж”.
“Хата на тата”.
“Україна має талант! 6”.
“Детектор брехнi 5”.
“Я соромлюся свого тiла”.
Х/ф “Зимовий сон”.

Íîâèé êàíàë

09.05 М/с “Том i Джерi-Шоу”.
10.00 Ревiзор.
12.35 Пристрастi за Ревiзором.
14.00 Т/с “Воронiни”.
16.00 Х/ф “Турецька для початкiвцiв”.
18.00 М/ф “Альоша Попович i Тугарин
Змiй”.
19.40 Х/ф “Скарб нацiї”.
22.00 Педан-Притула шоу.
23.25 Х/ф “Пипець”. (2 категорiя).
01.50 Т/с “Пан Ам”.
02.30,04.20 Зона ночi.

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,
20.00,21.00,23.00,01.00,02.00,04.00,
05.00,06.00 Час новин.
08.35 Не перший погляд.
09.10 Мотор.
09.35,04.35 Укравтоконтинент.
10.35,02.15 Новинометр.
11.10 Трансмiсiя.
11.35 Автопiлот-тест.
11.45,23.35 Iсторiя успiху.
12.35 Iнтелект.ua.
13.10 Драйв.
13.35 Вперед, на Олiмп!
14.35 Гра долi.
15.35 Кiно з Янiною Соколовою.
16.35 Арсенал.
17.15 Мiграцiйний вектор.
17.35 Феєрiя мандрiв.
19.35 Машина часу.
20.35,01.40 В кабiнетах.
21.10,00.35,05.15 Велика полiтика.
21.35,03.00 Вiкно до Америки.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,19.00,03.00 Подiї.
07.10 Т/с “Iнтерни”, 26 i 27 с.
08.30 Т/с “Iнтерни”, 151 i 152 с.
10.00 Один за сто годин.
11.00 Х/ф “По слiду Фенiкса”.
13.00 Т/с “А снiг кружляє”.
17.00 Т/с “Висока кухня”, 1 с.
19.30 Т/с “Висока кухня”, 2 с.

Наш ДЕНЬ

10.25 Т/с “Шаман 2”, 21 i 22 с.
12.15,19.30,05.25 “Говорить Україна”.
14.20,23.20 Т/с “Подружжя”. (2 категорiя).
18.00 Т/с “Сашка”.
22.00,02.10 Подiї дня.
00.20 Т/с “Ментовськi вiйни 7”, 15 i 16 с.
(2 категорiя).
02.40 Т/с “Вiдлига”.

Ê1

07.30,16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
08.30 М/ф.
10.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий ангел”.
15.00,19.20 “Орел i решка”.
17.30,23.45 “Розсмiши комiка”.
18.20 “Звана вечеря”.
20.15 “КВК-2013”.
22.30 “Прожекторперiсхiлтон”.
00.40 “Нiчне життя”.

ÍÒÍ

08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 12”.
13.00 Т/с “Зниклi безвiсти”.
14.50,17.00 Т/с “Мережева загроза”.
16.45,19.00,03.25 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Кохання пiд грифом “Цiлком
таємно” 2”.
21.20 Х/ф “Залiзна людина”.
23.40 Х/ф “Ворог бiля ворiт”.
02.00 Т/с “Слiдство веде Да Вiнчi”.

ÒÅÒ

06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.55 М/с “Русалонька”.
09.20 Єралаш.
10.10 Вiталька.
12.35 Дайош молодьож.
13.30 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.25 Т/с “Любить не любить”.
15.20,19.00 Панянка-селянка.
16.15 Iкона стилю.
17.10 Пiвцарства за кохання.
18.05 Розсмiши комiка.
20.00 Х/ф “I цiлого свiту замало”.
22.25 6 кадрiв.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.45 Мiж нами.
00.45 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).

ÒÂi

07.00,20.00,00.00 Сьогоднi про головне.
08.00 Ранковi курасани.
11.00,11.40,12.20,13.10,14.15,15.50,16.40,1
7.15 ТВiй День.
11.20,12.40,15.35 Огляд блогiв.
12.00,14.00,15.00,17.00,18.00 Сьогоднi.
13.00 Арт варта.
13.05 Базар_IТ.
13.30,14.30,16.00,19.30,03.45 Особлива думка.
21.30 Х/ф “Любов Надежди”.
01.30 Т/с “Ментовськi вiйни 7”, 9 i 10 с.
(2 категорiя).
03.30 Т/с “Ментовськi вiйни 7”, 11 i 12 с.
(2 категорiя).
05.00 Срiбний апельсин.

Ê1

07.30 М/ф.
09.00 М/с “Казки Ганса Хрiстiана Андерсена”.
10.15 М/ф “Плоддi Супергерой”.
11.30 Х/ф “Перший лицар при дворi
Аладiна”.
13.15 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
15.00 “Орел i решка. СРСР”.
16.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
17.45 Х/ф “Домашнiй арешт”.
19.45 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.10 Х/ф “Люблю тебе, чувак”. (2
категорiя).

ÍÒÍ

07.40 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 12”.
11.30 “Речовий доказ”. Крапля злочинної кровi.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Правда життя. Професiя
винахiдник”.
13.30 “Переломнi 80-тi”.
14.30 “Що робити?”
15.25 Х/ф “Залiзна людина”.
18.00 “Випадковий свiдок”.
19.00 Т/с “Каменська”.
23.00 Т/с “Повернути на дослiдування”.
(2 категорiя).

ÒÅÒ
07.30
08.30
09.00
09.40
10.05
10.35
12.25
13.50
15.35

Байдикiвка.
М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
Мультик з Лунтiком.
М/с “Даша-дослiдниця”.
М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
М/ф “Монстр у Парижi”.
М/ф “Червона Шапка проти зла”.
Панянка-селянка.
Х/ф “Боги, мабуть, з`їхали з глузду”.
17.40 Х/ф “I цiлого свiту замало”.
20.05 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
22.50 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
00.45 Х/ф “Планета страху”. (3 категорiя).

ÒÂi

07.00,12.25,15.30,01.30 TBiNews.
08.00,20.00 Сьогоднi про головне.
11.00 Дев`ять мiсяцiв.
12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
13.00,02.30 Стоп-кадр.
14.00 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
14.30,16.00,19.30,03.45 Особлива думка.
16.30 80 островiв навколо свiту.
17.00 Мисливцi за метеоритами.
19.00 Double Ять.
23.00 Х/ф “Бум”.

16.30,17.30,02.45 TBiNews.
19.00 Геофактор.
23.00 Знак оклику з А. Шевченко.

Òîíiñ

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,04.10 Х/ф “Людина у футлярi”.
09.00,20.00 Змова Iсуса.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Аферисти. Особистий досвiд.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i
пiльги”.
13.30 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00,22.45 Правдивi iсторiї.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “60 найбiльш смертоносних тварин”.
17.50 “Алло, адвокате!”
18.20 Вперед, на Олiмп! Сочi - 2014.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Едвард Радзинський, ч. 2.
21.35 Брюс Лi. Безсмертя Дракона.
00.30 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

04.00,07.00,10.00,13.00 Новини.
04.05,07.15 Телеканал “Доброго ранку”.
08.00 “Доброго здоров`ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.40,16.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Час обiдати!”
13.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.40 Т/с “Слiд”.
14.15 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
17.00 “Чекай на мене”.
17.55 “Людина i закон”.
19.00 “Час”.
19.30 “Поле чудес”.
20.35 “Надбання Республiки”.
23.00 “Вечiрнiй Ургант”.
23.55 Х/ф “Перехрестя”.
01.45 Х/ф “Осiнь”.

Програма ТБ
18.50
19.45
23.40
00.40

“Говоримо i показуємо”.
Х/ф “Убити двiчi”.
“Сповiдь. Йосип Кобзон”.
“Школа лихослiв`я”.

Êàíàë «2+2»
07.00 Т/с “Солдати 15”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Сержант мiлiцiї”, 3 с.
11.05 Х/ф “Правда лейтенанта Климова”.
12.50 “Нове Шалене вiдео по-українськи”.
14.50 “Облом.UA. Новий сезон”.
16.30 Т/с “Вантаж”.
19.00 Т/с “Третього не дано”.
23.00 Х/ф “Очi дракона”. (3 категорiя).
00.50 Х/ф “Щасливi номери”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Кiноповiсть “Травневi зiрки”.
(12+).
07.30,13.30 Х/ф “Бiля озера”, 1 с. (6+).
09.30,15.30 Х/ф “Бiля озера”, 2 с. (6+).
10.55,16.55 Х/ф “Перехiд товариша Чкалова через Пiвнiчний полюс”. (12+).
17.30,23.30 Мелодрама “Хлопчик i
дiвчинка”. (6+).
18.55 “Плюс кiно”. (12+).
19.30,01.30 Х/ф “Нiчнi забави”. (12+).
21.55,03.55 Комедiя “Начальник Чукотки”. (6+).
00.45 Х/ф “Ювiлей”.

ªâðîñïîðò
09.30 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi.
10.30,17.15 Стрибки з трамплiна. ЧC по польотах. Гаррахов.
11.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Ленцерхейде.
13.00 Велоспорт. Париж-Нiцца. Етап 5.
13.45 Спорт зсередини. Журнал.
14.15 Велоспорт. Тiррено Адрiатiко. Етап 2.
15.30,01.00 Велоспорт. Тiррено Адрiатiко.
Етап 3.
19.15,01.30 Велоспорт. Париж-Нiцца.
Етап 6.
20.15 Кiнний спорт. Журнал.
20.30 Снукер. Хайкоу Ворлд Оупен.
22.00 Бокс. Хак - Арслан. (16+).
00.00,00.30 Тiмберспорт. Свiтова серiя.

ÍÒÂ-Ñâiò

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 “Очна ставка”.
09.30 Рятувальники.
10.05 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 10”.
“Дикий пляж”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська перевiрка”.

07.00,12.45,18.00 Новини.
07.10,09.05,10.55,13.50,15.40,19.05,01.10
Лiга Європи. 1/8 фiналу. 1-й матч.
12.55 Огляд матчiв Лiги Європи.
17.30,06.30 Чемпiонат Iталiї. Preview.
18.10 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
18.35 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
20.55 Чемпiонат Англiї. Preview.
21.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Аугсбург” “Шальке”. Пряма трансляцiя.
23.25,04.45 Чемпiонат Iспанiї. “Хетафе” “Гранада”.

Òîíiñ

розслiдування Сергiя Малоземова.
22.25 Т/с “Лють”. “Позаштатний
спiвробiтник”.
00.20 “Судовий детектив”.

07.35 “Будь в курсi!”
08.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00 Змова Iсуса.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Вiрна рука - друг iндiанцiв”.
13.30 За сiм морiв.
14.00 Правдивi iсторiї.
15.00 Полювання на монстрiв.
16.00,01.40 Найбiльш привабливi: коти i собаки Америки.
16.50,05.25 “Ронiн”.
17.35 “Алло, адвокате!”
18.15,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30,05.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
19.00 Катастрофи - вiхи еволюцiї.
20.00 Великi монархи Єгипту.
21.00 Мохаммед Алi-великий.
22.00 “Таємницi закулiсся з Олександром
Ржавським”.
22.25 Х/ф “Боббi”. (2 категорiя).
00.25 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

04.00,08.00,10.00 Новини.
04.10 “Генiї i лиходiї”.
04.35 Х/ф “Наш будинок”.
06.10 “Грай, гармонь улюблена!”
06.45 “Смiшарики. Новi пригоди”.
07.00 “Розумницi i розумники”.
07.45 “Слово пастиря”.
08.15 “Смак”.
08.55 “Тетяна Буланова. Ясне моє свiтло”.
10.20 “Iдеальний ремонт”.
11.25 Х/ф “За сiмейними обставинами”.
14.00 Футбол. Чемпiонат Росiї. ЦСКА “Зенiт”. Прямий ефiр.
16.00 Вечiрнi новини.
16.15 “Сильнi духом”.
17.15 “Золотий грамофон”.
19.00 “Час”.
19.20 “Сьогоднi увечерi”.
21.00 Трилер “Шпигун, вийди геть!”
23.15 Х/ф “Формула кохання”.
00.55 Х/ф “Непроханий друг”.

ÍÒÂ-Ñâiò

06.00,08.00,11.00,14.00 Сьогоднi.
06.20 Огляд.
06.55 Головна дорога.
07.25 “Готуємо з Олексiєм Зимiним”.
08.25 Росiйська начинка.
08.55 “Кулiнарний двобiй”.
09.55 Квартирне питання.
11.25 Олександр Журбiн. Мелодiї на
згадку.
12.05 Т/с “Адвокат”. “Мигалка”, “Господар свiту”.
14.25 “Я худну”.
15.30 “Нашi” з Львом Новоженовим”.
16.20 Огляд. Надзвичайна подiя.
17.00 “Центральне телебачення” з В. Такменевим.
17.55 “Новi росiйськi сенсацiї”.
18.50 Ти не повiриш!
19.50 Комедiя “Квиток на Вегас”.
21.35 “Смерть вiд простуди”. Наукове

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
07.15 “Нове Шалене вiдео по-українськи”.
09.00 “Облом.UA. Новий сезон”.
11.00 Т/с “Нове життя сищика Гурова”.
19.00 Х/ф “Майстер”. (2 категорiя).
21.00 Х/ф “Гонитва”. (2 категорiя).
23.00 Х/ф “Пастка-44”. (3 категорiя).
00.45 Х/ф “Битва за свободу”. (2
категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Мелодрама “Хлопчик i
дiвчинка”. (6+).
06.45,12.45 Х/ф “Ювiлей”.
07.30,13.30 Х/ф “Нiчнi забави”. (12+).
09.55,15.55 Комедiя “Начальник Чукотки”. (6+).
17.30,23.30 Х/ф “Будинок, у якому я
живу”. (6+).
19.30,01.30 Комедiя “Уявний хворий”, 1
i 2 с. (6+).
21.40,03.40 Драма “Одного разу збрехавши...” (12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Оце так!
09.45,10.45,12.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту.
Ленцерхейде.
11.45,14.30 Лижнi перегони. Кубок свiту.
Фалун.
13.15,18.45 Бiатлон. Кубок свiту.
Контiолахтi.
15.30 Велоспорт. Тiррено Адрiатiко.
Етап 4.
17.15,00.00 Стрибки з трамплiна. ЧC по польотах. Гаррахов.
19.45 Велоспорт. Париж-Нiцца. Етап 7.
20.45 Кiнний спорт. Журнал.
21.00 Кiнний спорт. Париж.
22.00 Снукер. Хайкоу Ворлд Оупен.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

07.00,12.55,17.45 Новини.
07.15 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
07.45 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
08.15 Чемпiонат Англiї. Preview.
08.45 Чемпiонат Нiмеччини. “Аугсбург” “Шальке”.
10.35 Чемпiонат Iспанiї. “Хетафе” - “Гранада”.
12.25 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
13.05 Огляд матчiв Лiги Європи.
14.00 Чемпiонат Англiї. “Халл Сiтi” - “Ман.
Сiтi”. Пряма трансляцiя.
16.40 “АПЛ. Клуби”. “Вест Хем”.
16.55,17.55 Чемпiонат Iспанiї. “Леванте” “Сельта”. Пряма трансляцiя.
18.55 Чемпiонат Iспанiї. “Райо Вальєкано” - “Альмерiя”. Пряма трансляцiя.
20.55 Чемпiонат Iспанiї. “Малага” - “Реал”.
Пряма трансляцiя.
22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiко” - “Еспаньол”. Пряма трансляцiя.

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ

16 березня

Неділя
УТ-1
06.35 Вiд першої особи.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.00 Шеф-кухар країни.
10.00,15.00,19.00,21.35 Громадське телебачення.
12.00,13.55,14.55 Погода.
12.15 Бiатлон. Кубок свiту. Переслiдування
(чол.)
13.10 Бiатлон. Кубок свiту. Переслiдування
(жiн.)
14.10 Крок до зiрок.
17.05 Концертна програма “Тобi єдинiй”.
18.30 Дiловий свiт. Тиждень.
21.00 Пiдсумки тижня.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.40 “Дружина”.

Êàíàë “1+1”

06.15 Х/ф “Марiя-майстриня”.
07.40 М/ф.
08.10,08.35 М/с “Король-Лев. Тiмон i
Пумба”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00 “Свiт навиворiт 5”.
11.05,21.00 “Голос країни 4. Перезавантаження”.
13.35 “Зiркова хронiка”.
14.40 М/ф “Машинi казки”.
14.45 Мелодрама “Русалка”.
18.30 “Спецрепортаж. Операцiя Крим”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
23.20 “Свiтське життя”.
00.20 “Що? Де? Коли?”
01.20 Драма “Мамай”.
02.40 Комедiя “Супровiдник”.
04.45 “Телемагазин”.

22.55 Х/ф “Ключ Саламандри”. (2
категорiя).
00.45 Х/ф “Оповiдь про Федота-стрiльця”.
(2 категорiя).

ÑÒÁ

06.25,00.05 Х/ф “Вам i не снилося”.
08.00 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.50 “Караоке на Майданi”.
10.45 Х/ф “Успiх напрокат”.
12.25 Х/ф “Самара 2”.
16.00 “Україна має талант! 6”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. Чужi проти своїх”.
21.05 “Один за всiх”.
22.15 Х/ф “Мiй тато - льотчик”.
01.50 Х/ф “Кур`єр”.

Íîâèé êàíàë
07.45
08.00
08.50
10.30
12.50
14.30

Церква Христова.
М/с “Черепашки-нiндзя”.
М/с “Том i Джерi-Шоу”.
Файна Юкрайна.
Х/ф “Незрiвнянний мiстер Фокс”.
М/ф “Альоша Попович i Тугарин
Змiй”.
16.10 Х/ф “Рожева пантера”.
18.00 Х/ф “Рожева пантера 2”.
19.50 Х/ф “Скарби нацiї 2”. (2 категорiя).
22.10 Х/ф “Найманi вбивцi”. (2 категорiя).
00.40 Педан-Притула шоу.

5 êàíàë

05.20 Х/ф “Таємничий острiв”.
06.45 Х/ф “Навмисне не придумаєш”.
08.50 “Школа доктора Комаровського.
Невiдкладна допомога”.
09.30 “Недiльнi новини”.
10.00 “Орел i решка. На краю свiту”.
11.00 Д/ф “Наталiя Варлей. Нудно без
Шурика”.
12.05 Т/с “Щасливий квиток”.
20.00,03.20 “Подробицi тижня”.
21.30 Х/ф “Вiй”.
00.05 Х/ф “Крига”.
01.45 Х/ф “Пара гнiдих”.

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19
.00,20.00,23.00,02.00,04.00,06.00
Час новин.
08.35 Феєрiя мандрiв.
09.10,19.35 Велика полiтика.
09.35 Вiкно до Америки.
10.15 Здоровi iсторiї.
11.35 Технопарк.
12.35,03.40,04.40 Життя цiкаве.
13.35 Мотор.
14.35 Гра долi.
15.35,02.15,05.35 Машина часу.
16.35 Фактор Безпеки.
17.35 Новини Київщини.
21.00,01.00,05.00 Час. Пiдсумки тижня.
21.40,03.00 Час-Тайм.
22.00 Територiя закону.
22.35,02.40 Кiно з Янiною Соколовою.
23.35 Мiграцiйний вектор.
00.35 Укравтоконтинент.

06.45
08.30
09.00
09.50
11.00
11.30
12.05
18.45
19.40

06.30 Подiї.
07.00 Х/ф “По слiду Фенiкса”.
09.00 Ласкаво просимо з Аллою Крутою.
У гостях М. Яремчук.
10.00,11.00 Таємницi зiрок.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль 4”, 6 i 7 с.
15.00 Х/ф “Любов Надежди”.
19.00,03.00 Подiї тижня.
20.00 Пристрастi на паркетi.

Iíòåð

ICTV

Х/ф “Неперевершений”.
Так$i.
Космонавти.
Зiрка YouTube.
Козирне життя.
Вам i не снилося!
Т/с “Лiсник”.
Факти тижня.
Х/ф “Полювання на пiранью”.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

Програма місцевих телеканалів
TV-4
Понеділок, 10 березня
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Смаки культур»
08.10 Вікно в Америку
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
09.45 «Про нас»
10.00, 18.00 Т.с.«Гра в кохання»
11.00 Дитяча година
12.10 «Екологічно чисте життя»
12.40 «Магія природи»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Настя»
16.00 Вистава ТНЕУ
17.00 «Магія природи»
19.00 «Невідома Україна»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Погляд зблизька»
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 «Сад,город,квітник»
22.05 Х.ф.«Брати по крові»

Вівторок, 11 березня

07.00 «Смаки культур»
07.35 «Погляд зблизька»
08.05 «Духовні роздуми»
08.20 ТНЕУ-калейдоскоп подій
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Магія природи»
10.00, 18.00 Т.с.«Гра в кохання»
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Відчиняй»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Суперполіцейський»
16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
17.00 «Магія природи»
17.30 «Смаки культур»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф.«Куля»

Середа, 12 березня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 Межа правди
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Магія природи»
10.00, 18.00 Т.с.«Гра в кохання»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Автоакадемія»
13.00 «Полустанок любові»
14.00 Х.ф.«Секретарка»
16.40 «Чарівний ключик»
17.00 «Магія природи»
17.30 «Сад,город,квітник»
17.45 «Духовні роздуми»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Соло»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.35 Х.ф.«Головоломка»

Четвер, 13 березня
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Соло»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Магія природи»
10.00, 18.00 Т.с.«Гра в кохання»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.00 «Формула здоров’я»
13.00 А.Матвійчук «Полустанок любові»
14.00 Х.ф. «Захист Лужина»
17.00 «Магія природи»
17.30 «Музичні делікатеси»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Відчиняй»
22.35 Х.ф.«Зло»

П’ятниця, 14 березня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 Знати більше
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Магія природи»
10.00 Т.с.«Гра в кохання»
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Сад,город,квітник»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Крутися,стріляй,біжи»
17.00 «Магія природи»
17.30 «Відчиняй»
18.00 Т.с.«Гра в кохання»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.10 «Погляд зблизька»
20.40 «Слід»
21.30 «Духовні роздуми»
22.35 Х.ф.«Здрастуй,смуток»

Субота, 15 березня

07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Поет і княжна»
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка з Ріком Реннером
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи
12.30 115 років гімназії ім.І.Франка
в Тернополі
14.30 «Смаки культур»
14.45 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Подвійна дитина»
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання
19.00 «Сад,город,квітник»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 «Соло»
21.00 Концерт «Океан Ельзи» на
Майдані Незалежності
22.00 Хіт-парад
23.00 «Смаки культур»
23.40 Час-Тайм
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22.00 Т/с “Iнтерни”, 154 i 155 с.
23.30 Великий футбол.
01.15 Х/ф “Просто Джексон”. (2
категорiя).
03.45 Т/с “Ментовськi вiйни 7”, 13 i 14 с.
(2 категорiя).
05.15 Т/с “Ментовськi вiйни 7”, 15 i 16 с.
(2 категорiя).

Ê1

07.30
08.45
10.00
11.30
12.20
13.15
14.10
16.00
18.10
20.00
21.40
00.10
01.45

М/ф.
М/ф “Плоддi Супергерой”.
“Їмо вдома”.
“ВусоЛапоХвiст”.
“Розсмiши комiка”.
“Орел i решка. Шопiнг”.
“Орел i решка. СРСР”.
“КВК-2013”.
“Вечiрнiй квартал”.
М/ф “Кунг-фу Панда 2”.
Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
Х/ф “Реплi-Кейт”. (2 категорiя).
Х/ф “Дiти острова скарбiв 2”.

ÍÒÍ

07.45 Т/с “Каменська”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Сталевi
iкла вурдалака.
12.00 “Агенти впливу”.
13.00 “Таємницi кримiнального свiту”.
13.30 Х/ф “Кохання пiд грифом “Цiлком
таємно” 2”.
15.30 Т/с “Державний захист 3”.
23.00 “Переломнi 80-тi”.
00.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю 9”.
(2 категорiя).

ÒÅÒ

07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Фiксики”.
11.00 М/ф “Барбi: Казкова країна моди”.
12.45 Х/ф “Боги, мабуть, з`їхали з глузду”.
14.55 Панянка-селянка.
15.50 Мiй зможе.
17.10 Країна У.
19.00,00.45 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
22.50 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ÒÂi

07.00,11.00,12.15,15.30,01.30 TBiNews.
08.00,17.00 Мисливцi за метеоритами.
09.00 80 островiв навколо свiту.
10.00 Дев`ять мiсяцiв.
11.30,16.30 Aрт City.
12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
12.25 Геофактор.
13.00 Х/ф “Бум”.
16.00,19.30,03.45 Особлива думка.
19.00 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
20.00 Знак оклику з А. Шевченко.
21.00 Стоп-кадр.
22.00,02.30 Зелена лампа.
23.00 Х/ф “Кiмната в Римi”. (3 категорiя).

Òîíiñ

Êàíàë «2+2»

07.50,20.00,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
08.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00 Великi монархи Єгипту.
10.00 “Будь в курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.15 Х/ф “Христофор Колумб.
Вiдкриття”.
13.45 За сiм морiв.
15.00 Полювання на монстрiв.
16.00,00.30 Найбiльш привабливi: коти i
собаки Америки.
17.00 “Україна-Європа: маятник Фуко”.
17.50 “Моднi iсторiї з Оксаною Новицькою”.
18.30,05.00 “Свiт за тиждень”.
19.00 Катастрофи - вiхи еволюцiї.
20.40,05.25 “Свiтськi хронiки”.
21.00 Кiнг. Людина свiту в часи вiйни.
22.15 “Джаз-коло”.
22.40 Х/ф “Зв`язок”. (2 категорiя).
01.30 Х/ф “Боббi”. (2 категорiя).

06.00 М/ф.
07.00 Журнал Лiги Чемпiонiв УЄФА
2013-2014.
07.30 “Маски-шоу”.
10.00 Т/с “Мисливцi за старовиною”.
12.00 “Бушидо”.
13.45 “Королi рингу”. Бiй за звання претендента на чемпiонський пояс
за версiєю IBF Томаш Адамек vs.
В`ячеслав Глазков.
16.00 Х/ф “Перлини дракона. Еволюцiя”.
18.00 Х/ф “Безодня”.
21.30 “Профутбол”.
22.30 Х/ф “Майстер”. (2 категорiя).
00.20 Х/ф “Вбивство на рiчцi Грiн”. (2
категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

04.00,08.00,10.00,13.00 Новини.
04.10 “Генiї i лиходiї”.
04.35 Х/ф “Чисте небо”.
06.20 “Служу Батькiвщинi!”
06.45 “Смiшарики. ПIН-код”.
07.00 “Здоров`я”.
08.10 “Непутящi замiтки”.
08.35 “Поки всi вдома”.
09.25 “Фазенда”.
10.15 “Весiльний переполох”.
11.10 “Iгор Кiо. За кулiсами iлюзiй”.
12.10 Т/с “Вангелiя”.
13.15 “Вангелiя”.
16.00 “Точнiсiнько!”
19.00 Недiльний “Час”.
20.00 “Клуб Веселих i Кмiтливих”. Вища
лiга.
22.15 Х/ф “Коломбiана”.
00.00 Комедiя “Полiцейськi i злодiї”.

ÍÒÂ-Ñâiò

06.00,08.00,11.00,14.00 Сьогоднi.
06.20 Казки Баженова. “Школа життя”.
06.50 Їхнi вдачi.
07.25 “Перша передача”.
08.25 Їмо вдома!
09.05 Дачна вiдповiдь.
10.05 “Супер новi росiяни”.
11.25 “Золотий пил”.
12.05 Т/с “Адвокат”. “Спiвак волi”,
“Придорожнiй блюз”.
14.25 “Слiдство вели...”
15.20 “Очна ставка”.
16.20 Надзвичайна подiя. Огляд за тиждень.
17.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова програма” з
К. Поздняковим.
17.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 12”.
“День вчителя”, “Яструб повернувся”, “Фотограф за викликом”, “Загиблий свiдок”.
21.50 “Темна сторона”.
22.40 Т/с “Лють”. “Пострiл в парку”.
00.35 “Судовий детектив”. “Нелюбов”.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Х/ф “Будинок, у якому я
живу”. (6+).
07.30,13.30 Комедiя “Уявний хворий”, 1
i 2 с. (6+).
09.40,15.40 Драма “Одного разу збрехавши...” (12+).
17.30,23.30 Детектив “2 квитки на денний
сеанс”. (12+).
19.30,01.30 Комедiя “Приборкувачка
тигрiв”.
21.30,03.30 Кiноповiсть “Княжна Мерi”.
(12+).

ªâðîñïîðò

09.30,09.45,10.45,12.30,14.00 Гiрськi лижi.
Кубок свiту. Ленцерхейде.
11.30,13.15 Бiатлон. Кубок свiту.
Контiолахтi.
14.30,20.45,01.30 Стрибки з трамплiна. ЧC
по польотах. Гаррахов.
16.40,02.25 Огляд вiкенду по зимових видах спорту. Журнал.
16.45 Кiнний спорт. Париж.
18.30 Велоспорт. Тiррено Адрiатiко.
Етап 5.
19.45 Велоспорт. Париж-Нiцца. Етап 8.
21.45 Футбол. ЧC до 17 рокiв. Iспанiя Японiя.
00.00 Снукер. Хайкоу Ворлд Оупен.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

07.00,12.45,18.45 Новини.
07.15 Чемпiонат Англiї. “Евертон” “Кардiфф Сiтi”.
09.05 Чемпiонат Нiмеччини. “Баварiя” “Байєр”.
11.55 Чемпiонат Англiї. “Фулхем” - “Ньюкасл”.
12.55 Чемпiонат Iспанiї. “Ельче” - “Бетiс”.
Пряма трансляцiя.
14.55 Чемпiонат Англiї. “Ман. Юнайтед” “Лiверпуль”. Пряма трансляцiя.
17.25,18.55 Чемпiонат Англiї. “Тоттенхем” - “Арсенал”. Пряма трансляцiя.
20.00 “Англiйський акцент”.
21.05 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
21.40 Чемпiонат Iталiї. “Дженоа” - “Ювентус”. Пряма трансляцiя.
23.40 Чемпiонат Iспанiї. “Барселона” “Осасуна”.

Неділя, 16 березня

Вівторок , 11 березня

Четвер, 13 березня

08.00 Новини Європи
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії з Архикатедрального Собору УГКЦ
м.Тернополя
11.40 «Духовні роздуми»
12.00 Х.ф.«Подвійна дитина»
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Сільський календар»
14.30 Межа правди
15.30 «Про нас»
16.00 «Соло»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Слід»
17.40 «Смаки культур»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
19.40 Хіт-парад
21.00 «Гал-кліп»
22.00 Х.ф. «Поспішне рішення»
23.45 Час-тайм

8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Сад.Город.Квітник”
10.50 “Твоя пісня, твоя дума не вмре,
не загине…”
10.55 “Духовні скарби України”
11.00 “Дива цивілізації”
11.30 Д/Ф “Тарас Шевченко.Заповіт”. 12 с.
12.00 “В об’єктиві ТТБ”
12.15 “Випробуй на собі”
12.45 “До народних джерел”
13.00, 17.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ ”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “100 шедеврів”
13.45, 18.30 “Новини України”
14.00 “Скарби роду”
14.30 “Мова про мову”
15.00 “Спадщина”
16.00 “Кобзар єднає Україну”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 “Мандри кота Фініка”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Cтудмістечко”
17.30 “У країні Мультляндії”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “На часі”
21.30 “Діловий ритм”
22.30 “Час країни”
23.00 “Просто неба”
23.15 “Хата на Пріорці”
23.30 “Світлотіні”

7.00, 13.00, 17.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ ”
7.30 “Розмова без нотацій”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Думки вголос”
10.30 “Мій рідний край”
10.45 “Назбиране”
11.00 Д/Ф “Дві долі”
11.30 “Так було”
11.45 “Сад.Город.Квітник”
12.00 “Після школи”
12.15 “Надія є”
12.30 “Європа очима українця”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Історія одного експоната”
13.40 “Духовні скарби України”
13.45, 18.30 “Новини України”
14.00 “Уряд на зв’язку з громадянами”
14.30 “Фабрика ідей”
15.00 “Музеями Тернопілля”
15.20 “Де пахнув сніг”
16.00 “Кобзар єднає Україну”
16.15 “Чудесний канал”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Загублені у часі”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “На часі”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.30 “Час країни”
23.00 Д/Ф “Історичні коштовності України”
23.25 “Духовні скарби України”
23.30 “Почерк долі”

ТТБ
Понеділок, 10 березня
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Відверті діалоги”
11.00 “До народних джерел”
11.15 “Творчий портрет”
11.45 “Храми Поділля”
11.55 “Наш Кобзар”
12.00 “Мамина школа”
12.30 “До чистих джерел”
13.00 “Назбиране”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Словами малечі про цікаві речі”
13.45 “Шляхами Тараса”
14.15 “Вінтаж»
14.30 “Мелодії цимбалів Івана Кавацюка”
15.00 “Невигадані історії”
15.30 “Спадщина”
16.00 “Просто неба”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Маленька перерва”
16.45 “До речі, про речі”
17.00 “7 природних чудес України”
17.15 “Західний експрес”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 Д/ф “Музеї України. Т. Шевченко. Спадщина”
19.30 “Тема дня”
19.45 “В об’єктиві ТТБ”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Скарби роду”
21.30 “Урок… для батьків”
22.00 “Зустріч для вас”
22.30 “Час країни”
23.00 Д/Ф “Тарас Шевченко.Заповіт”. 12 с.
23.50 “Твоя пісня, твоя дума не вмре,
не загине…”

17

Середа, 12 березня

7.00, 13.00, 17.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “ПрофStyle”
10.30 “Дива цивілізації”
11.00 “Мій рідний край”
11.15 “Іван Франко і Леся Українка”
11.35 “Хата на Пріорці”
11.50 “У пошуках легенд”
12.15 “Просто неба”
12.30 “На часі”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Цивільний захист”
13.45 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 “Світлотіні”
15.30 “Удосвіта”
16.00 “Кобзар єднає Україну”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Історія одного експоната”
17.15 “Думки вголос ”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України ”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Надія є”
20.00 “Час змін”
20.30 “Після школи”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Європа очима українця”
21.30 “Енергоманія”
22.30 “Час країни”
23.00 Д/Ф “Дві долі”
23.30 “Почерк долі”

П’ятниця, 14 березня

7.00, 13.00, 17.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Сад.Город.Квітник”
10.30 Д/Ф “Художник Катерина Білокур”
11.00 “Світ квітів”
11.30 Д/Ф “Хотин”
11.45 “У світі незвичайного”
12.00 “Загублені у часі”
12.15 “Музична хвиля ТТБ”
12.20 “Тернопілля крізь роки”
12.30 “На часі”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Так було”
13.45, 18.30 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Біля рідних джерел”
15.25 “Наш Кобзар”
15.30 “Повір у себе”
16.00 “Кобзар єднає Україну”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Школа шляхетних дівчаток”
16.50 “Юні експерти”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Економічний інтерес”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Слід”
20.25 “Духовні скарби України”
20.45 “Вечірня казка”

21.00 “Захисник Вітчизнирятувальник”
21.30 “Абетка здоров’я”
22.30 “Час країни”
23.00 Д/Ф “Микола Вінграновський”
23.50 “Храми Поділля”

Субота, 15 березня

7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Біля рідних джерел”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Назбиране ”
10.30 “Світ квітів”
11.00 “Телемандри”
11.15 “Фільм-дітям”
12.00 “Обереги”
12.20 “У світі незвичайного”
12.30 “Музичний калейдоскоп ”
13.00 “Слід”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Наш Кобзар”
13.45 “Новини України”
14.00 “Театральні зустрічі”
15.10 Концерт В.Зінкевича
15.45 Д/Ф “Кам’янець-Подільський”
16.00 “Михайловський музей”
16.15 “Поліське коло”
16.45 “Мандри кота Фініка”
17.15 “ПрофStyle”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Скарби роду ”
20.00 “Крізь призму часу”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “Щляхами Тараса”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.20 “7 природних чудес України”
22.30 Д/Ф “Перший серед рівних”
23.00 “Українські народні пісні”
23.30 Д/Ф “А жити треба”

Неділя, 16 березня

7.00 “Панорама подій”
7.30 “Смак життя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 “Телемандри”
10.30 “Шляхами Тараса”
10.45 “Театральні зустрічі”
12.00 “7 природних чудес України”
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Українські народні пісні”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 Д/Ф “Перший серед рівних”
14.00 “Поклик таланту ”
15.40 “Любов гетьмана”
16.15 “Диволяндія”
16.45 “Екотур”
17.15 “Словами малечі про цікаві речі ”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Ботанічний музей”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Мамина школа”
19.30 Д/Ф “Софіївка. Любов- Софії”
19.50 “Подорож гурмана”
20.30 “Музична хвиля ТТБ”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Музичний калейдоскоп ”
22.30 Д/Ф “Скрипка грає, голос
має…”
23.00 “Посланіє…”
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Наш ДЕНЬ

Складно знайти людину, яка б не любила піцу.
Ця італійська страва своїм насиченим смаком і
простотою приготування давно завоювало серця любителів смачно поїсти. Пропонуємо вам
рецепти піци на всі випадки життя!
Піца італійська домашня

Потрібно: борошно - 300 г,
дріжджі сухі - 6 г, вода (тепла) 220 мл, сіль - 1/2 ч. л., олія оливкова - 1 ст. л.
Соус: помідори - 3 шт., два
зубчику часнику, базилік, сіль,
перець чилі.
Начинка: ковбаса салямі
(сирокопчена), перець болгарський, помідори, цибуля ріпчаста, сир твердий, оливки зелені,
печериці.
Приготування: дріжджі розчинити в теплій воді (1-2 ст. л.),
додати їх до борошна, влити теплу воду та оливкову олію, замісити тісто та залишити в теплому місці на 30 хв.
Тим часом підготувати соус:
помідори надрізати, залити
окропом та зняти з них шкірку.
Помістити у блендер та перебити. Масу помістити в глибоку сковорідку, додати дрібно порізаний часник, посолити та поперчити за смаком, весь час помішуючи варити, доки соус не
загустіє. В кінці додати трішки червоного перцю (свіжого) і
дрібку сушеного базиліку.
Тісто розділити на дві частини (виходить дві великі піци),
тоненько розкачати круг помістити на змащене маслом деко.
Підготувати начинку. Піцу змастити соусом, викласти ковбасу
та овочі, зверху засипати сиром.
Випікати при температурі 220 С
20-25 хв.

Піца на тонкому кефірному
тісті, без дріжджів

Потрібно: тісто - кефір - 400
мл, сода харчова - 0,5 ч. л., сіль,
борошно - 400-450 г, спеції.
Начинка: помідори - 4-5 шт.,
ковбаса - 500-600 г, капуста броколі - 5 шт., сир твердий - 400 г.
Соус: кетчуп - 4 ст. л., майонез - 3 ст. л., гірчиця - 2 ст. л., хрін

червоний - 1 ст. л.
Приготування:
замісити
тісто і дати постояти 30 хв., накривши тарілку кульком. Духовку нагрівати до 180-200 градусів. Деко застелити папером або
фольгою, змастити олією. Тісто
тонко розкотити і розстелити
по деко. Зробити соус і змастити тісто. Помідори обдати окропом, зняти шкіру. Порізати на
кубики і на тісто. Порізати ковбасу на смужки або кубики і на
помідори. Броколі порізати і на
ковбасу. Сир натерти згори. Запікати в духовці до готовності,
близько 30 хв. До речі, начинку можна зробити будь - яку, на
ваш смак чи по сезону.

Піца з грибами і куркою

Потрібно: тісто - 2 курячі
яйця, борошно - 4 склянки, олія
- 3 ст. л., цукор - 1 ст. л., сіль - 1
ч. л., вода - 1 склянка, дріжджі
сухі - 12 г.
Начинка: кетчуп, м’ясо куряче (варене), печериці - 400
г, цибуля ріпчаста - 2 шт., сир
твердий, кріп, помідори - 2 шт.
Приготування: яйця збити,
муку змішати з дріжджами, додати сіль, цукор, олію. Вилити
теплу воду і яйця. Замісити тісто і відставити на годину, а тим
часом готувати начинку. Гриби
почистити, порізати і викласти
на сковорідку, смажити на маленькому вогні. Коли вони будуть майже готові, кинути порізану цибулю і смажити до готовності. Помідори порізати
кружечками. Філе курки порізати на шматочки. Перед тим, як
покласти на піцу курячі грудки,
можна їх обсмажити їх або запекти в духовці. Кріп, помідори
теж нарізати.
Тіста вистачає на дві круглі
піци або на одну велику. Противень змазати маргарином і на
ньому розкачати тоненько тісто. Змазати кетчупом. Висипати гриби із цибулею. Потім курку.
Далі порізані помідори. Зелень і потертий на крупній
тертці сир. Випікати при 180
градусів 30-35 хвилин.

Піца “Справжня знахідка”

Потрібно: тісто – сметана - 4
ст. л., майонез - 4 ст. л., яйця курячі - 2 шт., борошно – 9 ст.л.
Начинка: філе куряче, печериці, цибуля ріпчаста, сир твердий, огірки солоні - 1 шт., ковбаса салямі, помідор - 1 шт., майонез, кетчуп, сіль, спеції. Розраховано на 4 порції.
Приготування: тісто м’яке,
без грубих країв, але основне,
що піца готується швидко і дуже
легко - за 15-20 хв. на пательні.
Кількість продуктів для начинки кожен вибере собі сам: скільки і яких захоче. Отож, збити
яйця, додати майонез, сметану
все перемішати, додати просіяне борошно і добре перемішати… Вилити все це в сковорідку, попередньо нагріту і змащену олією, зверху зробити сіточку з кетчупу, викласти начинку,
посипати потертим на дрібній
тертці сиром, викласти помідори і завершити все сіточкою з
майонезу. Накрити кришкою і
тушкувати на дуже повільному
вогні хвилин 15-20. Вимкнути
вогонь і залишити під кришкою
ще на 5-10 хвилин.

Піца «Мисливська»

Смачна сторінка

мо збити яйця, додавши молоко, сіль і чорний перець до смаку. Змішати з порізаним батоном. Викласти на змащену сковороду олією. Покрити томатним соусом. Викласти зверху
підсмажену на олії до золотистого кольору подрібнену цибулю. Поперчити. Викласти порізані мисливські ковбаски, потім порізані, відварені в підсоленій воді, шампіньйони. Змастити майонезом. Викласти порізаний солодкий перець. Зверху
потертий на грубу тертку твердий сир. Поставити в розігріту
духовку на 15 хв. при температурі 200 градусів.

Піца з сосисками

Піца з шинкою,
сервелатом, грибами
і сиром моцарела

Потрібно: для тіста – молоко - 1 склянка, дріжджі - 0,5 ч. л.,
пучка солі та цукру, олія - 5 ст. л.,
борошно - 2 склянки.
Начинка: сосиски, огірки солоні, горошок консервований,
соус гірчичний, оливки, помідори, сир твердий.
Приготування:
замісити
тісто, поставити в тепле місце
і чекати, поки підніметься. Потім розкачати, викласти у форму, змастити гірчичним соусом.
Покласти нарізані сосиски, огірки солоні, зелений горошок, помідори, знову гірчичний соус,
оливки та сир. Випікати в розігрітій духовці до 180 градусів
20-30 хв.

Піца для коханої

Піца готується швидко, є
соковитою і смачною. Готувати можна на плиті, закривши
кришкою сковороду, або в духовці.
Потрібно: половина батона
білого, 150 г мисливських ковбасок, 8 – 10 штук шампіньйонів
( можна мариновані), 100 г твердого сиру, 5 – 6 яєць, 1/3 склянки молока, 2 цибулини, олія, майонез, томатний соус, солодкий
перець, чорний перець, сіль.
Приготування:
порізати
батон кубиками до 1 см. Окре-

оливки, сир моцарела, болгарський перець, орегано, часник,
базилік, томат-паста.
Приготування: у борошні
зробити заглиблення. Додати
сіль, цукор, дріжджі, олію і холодну! воду. Замісити тісто і поставити його «відпочити» всього на 30 хв. На розкачане тісто
покласти основу: на олії обсмажити подрібнений часник, потім додати 2 ст. л. томат-пасти,
100 г або трошки більше води,
посолити, додати базилік і тушкувати 2-3 хв. На основу викласти шинку, сервелат, посипати
сиром, викласти оливки, болгарський перець, нарізаний кубиками (бажано декількох кольорів), гриби, посипати орегано. Випікати у духовці 20 хв. при
температурі 220 градусів.

Потрібно: тісто - борошно 1,5 склянки, сіль - 3 пучки, цукор - 1 ч. л., сухі дріжджі — 2 ч.
л., вода - 3 / 4 склянки, олія - 4
ст. л. Основа - олія для обсмажування, дрібно рубаний часник,
2 ст.л. томат-пасти, 100 г води,
сіль, базилік.
Начинка: пропорції на ваш
смак: шинка, сервелат, гриби,

Потрібно: тісто – 1,5 склянки борошна, 2 дрібки солі, 1 ч.
л. цукру, сухі дріжджі - 2 ч. л.,
вода - 3 / 4 склянки, олія - 4 ст.
л. Основа: олія для обсмажування, дрібно рубаний часник, 2 ст.
л. томат-пасти, 100 г води, сіль,
за бажанням - базилік.
Начинка - пропорції на смак:
шинка, сервелат, гриби, оливки,
сир моцарела, болгарський перець, орегано, часник, базилік,
томат-паста.
Приготування: у борошні
робимо заглиблення. Додаємо
сіль, цукор, дріжджі, олію і холодну воду. Замішуємо тісто і
ставимо його відпочити всього
на 30 хвилин. Тоді на розкачане
кладемо основу: на олії обсмажуємо дрібно рубаний часник,
потім додаємо 2 ст. л. томатпасти, грам 100 або трохи більше води, солимо, додаємо базилік і тушкуємо хвилини 2-3.
На основу викладаємо шинку, сервелат, посипаємо сиром,
викладаємо оливки, болгарський перець кубиками (бажано
декількох кольорів), гриби, посипаємо орегано. Пекти у духовці градусів на 220, хвилин 20хв.

Дозвілля
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Вважати недійсним

Загублене
пенсійне
посвідчення
№1716853777 на ім’я Гринчака Стефана Петровича.

«Перенасиченість» інтелекту

Зустрівшись, два затяті театрали повели
розмову.
- Можу повідомити тобі приємну несподіванку.
- Яку?
- У нашому драмтеатрі незабаром прем’єра.
- А яка ж назва п’єси?
- Дуже оригінальна, такої ще не ставив жодний театр світу! Називається «Про казлов і мудаков».
- А хто ж автор цього, сподіваюся, геніального витвору фантазії?
- Та хто ж може видати мистецький шедевр
такого рівня, як не «учоний-проффесор», для
якого А. Ахматова і Р. Ахметов – однофамільці?
- А, знаю, це той відомий «діяч», який хоче
збагачувати Іран.
Д. СКІЛЬСЬКИЙ.
м. Тернопіль.

Українські анекдоти

Відповіді

Курйоз Мексиканцям заборонили давати

В

дітям імена Twitter і Facebook

лада мексиканського
штату Сонора
прийняла новий
закон про цивільну
реєстрацію, що забороняє
давати новонародженим
дітям принизливі або
смішні імена, повідомляє
«Reuters».

Наш ДЕНЬ

Громадсько-політичний тижневик.
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р.
Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.

Усього список містить 61 ім’я, у
тому числі імена вигаданих персонажів, таких як Термінатор, Рембо,
Бетмен, Джеймс Бонд, Гаррі Поттер
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та інші. Новонароджених також заборонили називати такими іменами, як Гітлер, Бургер Кінг, Різдво і
Обрізання.
Крім того, під заборону потрапили назви популярних соціальних
мереж, таких як Twitter і Facebook.
Мексиканцям подобалося давати
такі імена своїм дітям.
Місцева влада зазначає: метою
нового закону є боротьба з глузуванням і знущаннями над маленькими дітьми, які нерідко страждають від подібних імен.

Адреса редакції: м.Тернопіль, вул. Крушельницької, 18, офіс 409;
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- Зустрічаюся одночасно з двома чоловіками і не
знаю, кого вибрати.
- А що тобі серце підказує?
- Серце підказує: чоловік дізнається - заб’є.
***
Заміна інтернету - бабусі на лавочках. І оцінку
поставлять, і коментар додадуть, і статус прикріплять.
***
Фраза «вже йду» для жінок не має часових обмежень.
***
Найшкідливіше для нервової системи - повільний інтернет.
***
- Доню, піди в магазин за продуктами.
- А чарівні слова?
- Здача твоя.
***
Жінка за кермом - богиня! Пасажири моляться,
пішоходи - хрестяться.
***
Мама сварить доньку:
- Забороняю тобі так пізно повертатися додому!
Тобі ж лише 17! Ось я у твої роки...
- Знаю, знаю, - перебила донька, - сиділа вдома,
бо мені було п’ять місяців.
***
Дівчина - як інспектор ДАІ: наговорить дурниць, гроші відбере, настрій зіпсує, і ти ще й винен.
***
70 років комуністи героїчно захищали чоловіків від шопінгу.
***
Під час розкопок у Єгипті знайшли саркофаг з
мумією. Експерти не могли встановити, кому вона
належить. Запросили радянських фахівців. Троє
експертів з СРСР суворо глянули, закотили рукави
і зажадали звільнити приміщення. Незабаром вийшли, витираючи піт із чола:
- Аменхотеп двадцять третій!
- Як вам вдалося це встановити?
- Сам зізнався!
***
Люди у світі пристібають ремінь безпеки з думкою: «Раптом аварія». В українців інша думка: «Раптом даішники».
***
Судячи з квитанції про оплату за комунальні
послуги, з крана у мене тече «Боржомі», сміття вивозять на «Лексусі», домофон - у роумінгу, а вулиці
підмітає сам мер.
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Вітаємо
з Днем народження

Тимофійка Вознюка
із села Залісці Збаразького району.

День сьогодні –

Мати Божа
особливий день!
хай благословить,
І коли щороку він приходить,
хай Спаситель буде із тобою.
серце наче сповнене пісень,
Хай в житті твоїм
світ, здається,
Він кожну мить
сповнений мелодій. обдарує ласкою святою...
Хай ніколи у твоїх очах
Береже від болю і біди,
чиста й світла
посилає щастя й долю світлу,
радість не згасає, щоб життя
щоб не було горя навіть в снах!
прекрасне назавжди
Хай Господь здоров’я посилає.
ніжною трояндою розквітло.
З любов’ю – мама, тато, братики Сергій
та Антоній, сестрички Оля і Оксана,
бабуся Оля з родиною, хресна
мама Надя та дядько Віталій із сім’ями.

Азбука для дітей

Сс

Сповідь

Тт

Терпіння

Терпіння
проявляти,
То подвиг
непростий,
Бо треба всім прощати Закон його такий.
Якщо тебе спіткає
Несправедливий гнів,
Згадай, Господь навчає
Любити ворогів.

Уу

Урок

Урок буває різний:
Життєвий не шкільний,
То лагідий,
то грізний,
Простий або складний.
Як слабших захищати
З любов’ю будеш ти,
То зможеш показати
Уроки Доброти.

Фф

Фарба

Вони
допомогли мені знову побачити світ
Як часто ми не цінимо того, що маємо. І лише, коли втрачаємо, тоді

розуміємо, що найголовніше у світі - це здоров’я, рідні люди, діти, онуки. Хата, у якій прожив усе життя, садок біля неї, сонце, що світить у вікна… Та котрогось дня світ для мене покрився майже темінню, через
хворобу перестала бачити. Їздила по різних розрекламованих клініках,
але всі відмовлялися уже мене лікувати. Аж поки не почула про «Клініку мікрохірургії ока Медікус», що у Тернополі на вулиці Князя Острозького, 9. Керує нею не просто лікар від Бога, кандидат медичних наук, а
ще й надзвичайно добра порядна людина – Андрій Миколайович Швед.
Він не тільки дав мені надію, а й повернув зір.
Тож від щирого серця хочу подякувати йому за золоті руки, а ще
його батькам, які виховали такого чудового сина. Велике спасибі також лікарям Наталі Ягодинській, Терезі Хорош, Андрію Скочелясу.
Усім медичним працівникам, сестричкам, нянечкам, тим, хто доглядає і лікує хворих, хто готує для них смачні обіди. Дякую за теплоту та
уважне ставлення до старших людей, що особливо важливо.
Нехай Господь дарує вам усім багато щасливих літ, міцного
здоров’я, сімейного благополуччя. Віддавайте тепло своїх сердець
і надалі людям.
З вдячністю – Ніна Михайлівна ЛУЦИК.
С. Кривчики Збаразького району.

УВАГА! КОНКУРС!
Вишиванко моя,
вишиваночко!

Захоплення
ГОРОСКОП
з 5 до 11 березня
Овен

У звичних речах ви побачите дещо нове та цiкаве. Близька людина потішить сюрпризами.
Наприкiнцi тижня візьміться за
справи, які потребують вирішення, – зорі сприятимуть у цьому.

Телець

Вам притаманний дух авантюризму, завдяки якому ви можете дiяти спонтанно. Це стосується як неочiкуваних рiшень, так i
поїздок. На цьому тижні знайдете
однодумцiв.

Близнюки

Ви вiдчуватимете труднощi
там, де не чекали. Доведеться взяти на себе роль органiзатора, незалежно вiд того, на роботi ви чи на
вiдпочинку. Вихідні проведіть із
сім’єю.

Рак

Ви
зумiєте
домовитися з будь-ким, отримати важливу iнформацiю. Попереду –
трудовi буднi, тож будьте готовi
вирiшувати складнi питання. Уда«Наш ДЕНЬ» продовжує конкурс «Ви- ча на вашому боці.
шиванко моя, вишиваночко!». НадсилайЛев
те на адресу редакції чи на електронну
Якщо плануєте на вихiднi
пошту ваші світлини у вишиванках. А ще вечiрку, подбайте заздалегiдь про
можете розповісти, хто й коли подарував розваги. Друга половина тижвам сорочку, а можливо, вона передається з по- ня обiцяє сюрпризи. Уникайте
коління у покоління і їй уже не один десяток років… Зви- ризикiв, не захоплюйтеся екстречайно ж, не забудьте вказати прізвище та ім’я, зво- мальними видами спорту.
ротну адресу та контактний номер телефону. КонДіва
курс триватиме до 1 червня, коли у всьому світі відзнаБезвiдповiдальне ставлення до
чають День захисту дітей. Переможці отримають ці- роботи дорого вам обiйдеться. Пекаві призи та подарунки.
ріод несприятливий для важливих
Чекаємо на ваші фото й розповіді.
справ. Декому доведеться перероПишіть нам на електронну пошту nday-te@ukr.net,
бляти вже почате.
а також на адресу редакції:
Терези
м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 18, офіс 409.
Ви повернетеся до забутих планів і зможете проявити особисаю, ту iнiцiативу. Зорі сприятимуть
З днем народження сестричку щиро привіт
новим починанням. Несподівано
отримаєте не тiльки моральну, а й
Поцілую її в щічку, пісню заспіваю.
а,
ійк
Соф
ка
ень
мал
матерiальну пiдтримку.
ща
кра
най
нас
у
- Бо вона

Рукавичка

Продовження. Поч в номері №№5(34), 8(37)
Сповідь Богу
відкриває
Всі сумні
наші діла.
Той, хто прощення чекає,
Хай не має в серці зла.
Ми зізнатися повинні,
Скласти щире каяття
В тому, в чому були винні,
Так ми виправим життя.

nday.te.ua

Вдячність

Книгу вiдкривай
цiкаву

Книгу відкривай цікаву,
Часу цінного не гай.
Про добро і Божу славу
Ти читай і пам’ятай.

Наш ДЕНЬ

Хх

Хрест

Хреста свого
натільного
Ніколи не знімаю.
Святого
дня недільного
До храму поспішаю.
Зустріне хрест і в храмі нас
Щодня і щогодини,
В народження і смерті час
Він захист для людини.

Цц

Церква

Церква теплом
зігріває
Всіх, хто
до неї спішить,
Ніби крильми закриває,
Хоче усіх захистить.
Недільними днями й святами
В церкві молитва звучить,
Ангели під небесами
Її помагають творить.

Чч

а.
Каже мама, каже татко, - як ця ніжна квітк

Четвер

Четвер,
що перед Пасхою,
В народі
чистим зветься.
Усе, зігріте ласкою,
Хай в домі зостається.
Оселі зробим чистими,
В серцях теж чистота,
А душі - урочистими,
Для зустрічі Христа.

Шш

Школа

Фарбу гарну
Школа
і яскраву
недільна на тебе
Ми з Сашком
Завжди
придбали.
привітно чекає.
Постаралися на славу:
Добре в ній вчитися треба,
Храм намалювали.
Кожен з дітей про це знає.
Фіолетовий, бузковий
Будемо, друзі, старатись
На малюнку кольори.
Мудрості тут почерпнути.
Настрій в нас обох святковий,
Треба завжди намагатись
На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА:
Трудимось для дітвори.
Чесними й чуйними бути.
Закінчення Азбуки у наступному випуску «Рукавички» Тарасик та Софійка Гарбар з Лановець.

Скорпіон

Налаштуйтеся на удачу, а як
саме нею розпорядитися – то вже
ваша воля. Друзi та iнтуїцiя вас не
пiдведуть. У ваше життя повернуться давнi знайомi.

Стрілець

Зараз ви – у центрi уваги. Незабаром доведеться займатися
проектами, якi вимагатимуть вашої особистої участi. Будьте готовi
проявити таланти.

Козеріг

Вашi плани можуть дещо
змiнитися. У вас буде привiд впевнитися, що нове – це добре забуте
старе. Сприятливий перiод для нових починань. У вихідні відпочиньте від справ.

Водолій

Ви можете опинитися мiж
двох вогнiв, коли доведеться
вирiшувати складне завдання. Погодьтеся, що головоломки роблять
ваше життя цiкавiшим. Тож уперед!

Риби

У понедiлок–вiвторок ви займатиметеся домашнiми та особистими справами. Вiрогiдно, що
в деяких питаннях доведеться
капiтулювати. Будьте зговiрливi –
й удача посміхнеться вам.

