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Триває передплата на
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68710
«Наш ДЕНЬ»

1 місяць – 7,63 6 місяців – 42,93
3 місяці – 22,29 9 місяців –64,47 індекс -

12 березня - ясно, без опадів, температура повітря вночі
1-2, вдень 7-8 градусів тепла. Схід
сонця - 6.35, захід - 18.19.
13 березня - ясно, без опадів,
температура повітря вночі 2-3
градуси морозу, вдень 9-10 градусів тепла. Схід сонця - 6.32, захід - 18.21.
14 березня - ясно, без опадів,
температура повітря вночі 2-3,
вдень 13-14 градусів тепла. Схід
сонця - 6.30, захід - 18.22.
15 березня - ясно, без опадів,
температура повітря вночі 5-6,
вдень 13-14 градусів тепла. Схід
сонця - 6.28, захід - 18.24.
16 березня - хмарно, дощ,
температура повітря вночі 3-4,
вдень 5-6 градусів тепла. Схід
сонця - 6.26, захід - 18.25.
17 березня - хмарно, в другій половині дня можливий дощ,
температура повітря вночі 0-3,
вдень 6-8 градусів тепла. Схід
сонця - 6.24, захід - 18.27.
18 березня - хмарно, можливий дощ, температура повітря
вночі 2-4, вдень 5-7 градусів тепла. Схід сонця - 6.22, захід - 18.28.

Народний синоптик

Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будьякому поштовому відділенні або у листоноші.

13 березня - Василя-сповідника. Цей день завжди буває теплим і вважається астрономічним рубежем зими й літа. 14 березня - Євдокії. У давнину по Євдокії судили про літо і майбутній врожай: «Яка Євдокія, таке й літо», «Звідки вітер дме на Євдокію - звідти буде і протягом літа». 15 березня - Федота Киринейського. З давніх часів вважали: цей день також є провісником літньої погоди.
Якщо дме теплий вітер - чекали теплого дощового літа. Якщо сніг, мороз і північний вітер - влітку тепла не буде. Хоча погода ще може бути досить холодною,
з цього дня закінчуються стійкі морози. 17 березня - Герасима Йорданського.
У народі Герасима називають Граківником, тому що з цього дня з теплих країв
прилітають граки: «Грак на горі - весна у дворі».

Магнітні
бурі
у березні

У ціну газети враховано вартість поштових послуг:
прийом та доставка видання
до передплатників

Шевченкіана - 2,5 стор.

Погода
в Тернополі
й області

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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Тема тижня

Пікети
біля ОДА,

або Правий сектор
і Самооборона
проти Левчука

200

-річчя від дня
народження
Кобзаря
у Тернополі відзначили
незвичайними акціями.
Минулого четверга, напередодні
ювілейної дати, молодь створила живий ланцюг із віршів Шевченка. Студенти Тернопільського національного економічного університету вишикувалися від головного корпусу свого
вишу, що у мікрорайоні «Дружба», аж
до пам’ятника Кобзарю в центрі міста. Загалом відстань сягнула близько
трьох кілометрів! У руках хлопці й дівчата тримали аркуші паперу з літе-

Заповіт

Тарасові двісті літ
В березні минає,
Та ми його «Заповіт»
Хіба що співаєм.
Перечитуєм «Кобзар» –
На кобзі не граєм,
А кайдани хоч і рвем,
Проте не скидаєм.
Не кожен з нас кріпака
Витравив у собі,
Щоб писати: «Я – не раб!»
Високо на лобі.
Отак волю – один будить,
Другий присипляє.
Вража сила, вража кров
Усім заправляє.
Цвіт нації як зерно
Жита всередині
Без полови не дозріє
При негожій днині.
Був Шевченко кріпаком,
Але не зігнувся,
Глумилася над ним доля –
Він не похитнувся.
Стояв твердо на землі,
Народом гордився,
За знедолених дітей
В неволі молився.
Поглядом – дороговказом
Нині в нас питає:
«Чому вільна Україна
Так довго страждає.
Від свавілля, від наруги,
Брехні та облуди.
І чому захисту не мають
У державі люди!
Через двісті чути літ:
«Діти мої, діти,
Я лишив вам «Заповіт» –
Кайдани порвіте!».
Б. ПОЛІТИКІНА,
10 лютого 2014 р.

Тернополяни об’єдналися
у шевченківський
живий ланцюг

рами, які складалися у рядки Тарасових поезій. «Думи мої, думи мої…», «Гомоніла Україна, довго гомоніла. Довго, довго кров степами текла – червоніла...», «Земля стогне, гнеться. Сумно,
страшно, а згадаєш – серце усміхнеться…» Перехожі зупинялися, щоб самим
прочитати вірші, й вигукували «Слава
Україні!».
За словами ректора університету Андрія Крисоватого, до акції долучилися 2
тисячі студентів – представники 22 областей, у тому числі Автономної Республіки Крим. У такий спосіб молодь показала, що Україна – єдина, а допомогли в
цьому поезії Кобзаря, який мріяв про со-

борну державу.
А 9 березня, у день народження Тараса, за руки взявся весь Тернопіль. Тримаючи в руках національну символіку, люди утворили на підтримку миру
в Україні живий ланцюг єдності довжиною 4,5 км. Він простягнувся від Збаразького кільця через центральну частину міста до майдану Перемоги.
Загалом участь в акції взяли близько 6 тисяч тернополян. Вони одночасно
прочитали слова з поезії Кобзаря: «Свою
Україну любіть. Любіть її ... во врем’я
люте, В останню, тяжкую минуту. За неї
Господа моліть».
Антоніна БРИК.

«Я так її,
я так її люблю,
»
…
у
г
о
б
у
у
н
ї
а
р
к
мою У

…Цього по-справжньому весняного сонячного дня у центрі Тернополя було людно.
На Театральному майдані зібралося чергове
віче, зі сходів драмтеатру виступали народні
депутати, громадські активісти, а дещо осторонь з дорогими заквітчаними кошиками чекали «команди» місцеві політики.
Ближче до обіду почала шикуватися святкова колона. Ще мить, і безліч різноколірних прапорів політичних сил зусібіч нависли
і над пам’ятником Шевченкові, і над державними стягами, які його прикрашали.
Звучали безсмертні, відомі з дитинства,
Шевченкові слова, якими вміло маніпулювали лідери на підсилення своїх амбіцій, значимості та авторитету: «Вставайте, кайдани порвіте!», «Борітеся – поборите!»
Усе, як завжди, і ті ж, хто й учора.
У той же час, до монумента Кобзареві
йшли і йшли люди. Не звертаючи жодної уваги на підсилені мікрофонами меседжі про
очищення, люстрацію та єднання, тернополяни спритно оминали «офіційних пошано-

вувачів», мовчки вклонялися Тарасові, клали
до підніжжя живі квіти і, хвильку постоявши,
повертали назад – у своїх справах.
Тоді й пригадав зовсім інші рядки Кобзаря: «Я так її, я так її люблю, мою Україну убогу…»
Чи не з такої клятви перед власною совістю і сумлінням нам треба по-новому вчити
Шевченкову науку, щоб збагнути його пророцтва? Чи не з цих слів має починатися присяга кожного українця на вірність своєму народу і Вітчизні ?
«Я так її, я так її люблю..» Щире освідчення завжди значиміше, ніж популістські заклики, бо коли промовляє серце – пустослів’я
зайве.
«Я так її, я так її люблю..» Так хотілося,
щоб саме у день народження українського
Мойсея хтось зронив ці прості геніальні слова – як клятву, як присягу, як освідчення.
Але серця ораторів мовчали…
Олег ГРУШКОВИК.

П

ід час недільного віча
новопризначений
голова
облдержадміністрації
свободівець Олег Сиротюк
представив тернополянам
трьох своїх заступників.
Відтак, стратегічними напрямками, співпрацею з районами, місцевим самоврядуванням
займатиметься депутат обласної ради, заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра.
Гуманітарною сферою керуватиме начальник управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міськради Ростислав Левчук. Його делегувала партія «УДАР». За сільське господарство, розвиток промисловості в області відповідатиме депутат районної ради Іван
Крисак, якого рекомендувало ВО
«Батьківщина». Олег Сиротюк
попросив у громади підтримки
для обраних кандидатур. «Ідеальних людей немає. Я прошу
підтримати нас у наших намірах
і дати нам мандат довіри», – зазначив він.
Однак кандидатуру Ростислава Левчука люди зустріли криками: «Ганьба!». А вже у вівторок
представники Правого сектору та
Самооборони Майдану зі щитами
та палицями прийшли під стіни
ОДА, аби висловити йому недовіру.
Людей обурило те, що з-поміж
кандидатів у заступники очільника області є особи з темним минулим. За словами революціонерів,
майбутній заступник губернатора за квотою «УДАРу» Ростислав
Левчук за останні роки побував
не в одній партії.
– Донька Левчука була членом
тервиборчкому від Комуністичної партії, – зазначив лідер тернопільського Правого сектору Василь Лабайчук. – Зять ішов на вибори депутатів міської ради від
Партії регіонів. Сам пан Ростислав
був у Соціалістичній партії.
Також активісти згадали резонансну справу про халатність
лікарів, що спричинила смерть
25-річної тернополянки Марії
Деркач. Ростислав Левчук тоді
був начальником управління охорони здоров’я міської ради, та
жодних ефективних дій щодо вирішення цієї проблеми він не зробив, кажуть у штабі Народної Самооборони.
Тернополяни вкотре вимагали, щоб Олег Сиротюк не приймав
на чиновницькі посади людей без
погодження з громадськістю. Для
того, аби задовольнити народний
протест, губернатору дали добу. У
разі невиконання вимог Правий
сектор і Самооборона Майдану
пообіцяли повернутися у значно
більшій кількості.
Юля ТОМЧИШИН.
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Герої вулиці Грушевського,
бої на якій змінили хід української революції, розповіли
у Тернополі про найважчі дні

ІСТОРІЇ ЖИВИХ
«Серед медиків
теж були тітушки»

Дим від гумових покришок, клуби їдкого газу,
свист куль, ріки крові та
всіяні тілами вулиці столиці. Таким бачили Київ сучасні українські герої, які у
найстрашніші дні протестів проти злочинної влади, з 18 по 21 лютого, боролися на передовій. Кулі
снайперів тоді вже не минали ні дорослих чоловіків, ні юних хлопчаків, ні дівчат. Зараз кількість загиблих сягає більше сотні.
Восьмеро побратимів по барикадах, які залишилися живими, минулого тижня зустрілися у Тернополі та розповіли про ті страшні події. Серед них немає професійних вояків чи
політиків. Зате є стоматолог, бізнесмен і навіть батько трьох дітей. Андрій Салагорник,
Степан Квіс і Антон Рекуш – з Тернополя, Володимир Ребров і Володимир Молнар – із Теребовлі, Сергій Кочетов – із Смиги, Олексій Михайлов – з Одеси, Володимир Абрамчук – із Шепетівки. Сильні та мужні українці, які вистояли на Грушевського.
Їхні розповіді – прості та страшні водночас – є найкращими свідченнями того, як злочинна влада боролася з власним народом,
який захищав своє право жити у демократичній державі.

Андрій Салагорник, стоматолог із Тернополя, на Майдан до Києва вирушив ще 10 грудня. Невдовзі після того,
як влада жорстоко розігнала мирний мітинг студентів,
які вийшли на підтримку європейської інтеграції. Коли
силовики за наказом правлячої верхівки пішли у відкритий наступ, медики чергували добами. Хлопець заступав
переважно вночі, коли була загроза штурму. Після того,
як «Беркут» розгромив медпункт на Грушевського, відновлював усе разом з іншими лікарями.
– На жаль, у медичну службу теж проникали так
звані тітушки, – зауважує Андрій. – Вони десь діставали футболки з червоним хрестом і розносили потерпілим незрозумілі таблетки, робили уколи. Ми старалися
виявляти таких і передавати Самообороні. А поранення, які отримували мітингарі після сутичок із силовиками, були дуже жорстокі. За один день, пригадую, 20
людей потрапили до нас із травмами правого ока. Також були поранення рук, ніг, тулуба. «Беркутівці» до
гранат прив’язували шрапнель, болти – і кидали в натовп. Була така ситуація на передовій: ніхто не стріляє,
тихо… Тут, звідки не візьмись, прилетіла та вибухнула граната. Просто хтось вирішив з того боку «розважитись».
Найстрашніше, додає Андрій, було на вулицях Грушевського та Інститутській. Саме після тих кривавих
боїв парламентарі зібралися й постановили вивести
внутрішні війська з Києва.
– 20 лютого я чергував вже другу добу, – пригадує. –
Хлопці прикривали нас, щоб ми добралися до поранених. Повзли під фанерними
чи дерев’яними щитами під обстрілом… Коли припинили стріляти, ми увійшли в
Жовтневий палац. На підлозі було дуже багато постраждалих, ріки крові. Звідти
живих ще виносили, можна було допомогти. Але коли піднялися на Інститутську,
я не бачив жодного поранення, сумісного з життям. Снайпери стріляли прицільно – у серце, голову та шию.
Щоб хоч якось захиститися від куль, мітингарі вдягали бронежилети. Андрій
теж мав – купили батьки, коли їхав до Києва.
– Такі бронежилети могли б зупинити кулю від пістолета чи захистити від
шрапнелі, – каже лікар. – Але ми не були готові, що нас стрілятимуть із автоматів Калашникова чи снайперських гвинтівкок. Кулі пробивали бронежилети наскрізь. Наші хлопці, проте, віддано стояли на барикадах до кінця. Під час одного з
боїв прибіг хлопчина, попросив перев’язати руку. А в нього палець вже синій: глибокий поріз, шви, які наклали раніше, розійшлися. До хірургів він пообіцяв піти
лише після того, як дочергує ніч…

«На барикадах
читав псалми»

Володимира Абрамчука друзі назвали Монахом. Під
час наступу на барикадах він часто читав псалми. Італійські репортери так і сфотографували його – у касці,
масці, повній амуніції, з маленькою книжечкою псалмів
у руках. Ця світлина за лічені дні облетіла весь Інтернет. Маленьку синю книжечку Володимир досі носить
під жилетом. Його побратими кажуть: щоденні молитви
друга рятували їм життя.
– Пригадую, палили скати, щоб міліція не могла рванути в наш бік, бо була інформація про спробу штурму.
Дим ішов на нас, але як тільки Володя дістав псалми і почав читати, хочете – вірте, хочете – ні, вітер різко змінився. Спочатку піднявся стовпом угору, а потім ліг повністю на внутрішні війська, – розповідає Олексій Михайлов.
Він пригадує і те, як «беркутівці» вночі ламали хрести, які встановлювали священики, відспівуючи загиблих. Коли ж мітингарі співали гімн чи слухали новини,
командири внутрішніх військ вмикали на весь звук музику, щоб бійці не чули правду.
– А ще ніколи не забуду зустріч двох братів на барикадах, – згадує Олексій. – Один був з нами, інший – по
той бік, у внутрішніх військах. Хлопець, що прийшов з
мітингарями, запитав брата, чи він стрілятиме, якщо
буде команда. Той відповів: «У тебе – ні. А в твого сусіда
– буду». Найжорстокіше, звичайно, діяли снайпери. Одному з наших поцілили в ногу, і тих, які підбігли йому
допомогти, поклали на смерть, а потім добили й пораненого. Більше того, крім снайперів, які відстрілювали нас,
20 лютого з того боку включили воду, і ріки крові потекли на Майдан…
Про штурм та жорстокі обстріли активісти знали не
відразу. Кажуть, якби не було навмисної дезінформації, на
допомогу першому фронту оборони кинулись би раніше.
– Нам сказали, що взагалі прийнята Конституція
2004-го. Мовляв, все нормально, не переживайте, – згадує Володимир Молнар. – А в той час на Інститутській
снайпери вже відстрілювали наших хлопців.

«Стояв за своїх дітей»

Відлуння трагедії залишатиметься у серцях ще довго. Хтось і досі не може говорити про ті події.
– Я поїхав, бо ми – українці. Стояв за своїх дітей. За
те, щоб вони жили у демократичній державі, – лаконічно відповідає Володимир Ребров із Теребовлі.
Разом з іншими хлопцями він стояв на барикадах у Києві. Зі своїми трьома дітьми щодня розмовляв по телефону. Заспокоював рідних, що живий…
Силовики застосовували їдкий газ, у легені проникав і дим від шин. Під час одного з боїв Володимир отруївся. Два тижні підлікувався у Тернополі – і, попрощавшись з рідними, поїхав назад до Києва.
– Кожен стояв за себе, за всю родину, – доповнює товариша Антон Рекуш. –
Тоді ми не думали, що буде завтра. Але сьогодні не можна втратити шанс, українці вибороли його надто дорогою ціною. Зараз у нас є унікальна можливість
об’єднатися. Коли дивишся, як у Донбасі люди вигукують «Слава Україні! Героям
слава!» – це гріє серце. Дай, Боже, мудрості вирішити питання у Криму, щоб нас ці
події лише згуртували. А далі треба виробляти механізми, як впровадити ті зміни,
за які віддавали життя на Майдані.
Якщо буде така потреба, кажуть хлопці, готові ставати до бою знову. І зауважують: на Майдані вони знайшли не друзів, а сім’ю.
Антоніна БРИК.
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Перший пішов: Ляшка висунули

у президенти
Д

о початку
революційних подій
українці по-різному
ставилися до молодого,
гострого на язик політика:
хтось з повагою, хтось з
іронією, хтось з цікавістю,
а хтось і з недовірою.
Але те, що відбувалося впродовж останніх місяців, змусило більшість українців відкрити для себе зовсім нового Ляшка. Під час Революціі він був на
передовій - безстрашно кидався
під кулі, вів за собою багатотисячний натовп, озброював бійців, закликав рухатися вперед
навіть тоді, коли інші політики і носа боялися висунути надвір. Образ радикального депутата з вилами заграв зовсім іншими фарбами: тепер всі зрозуміли, що це не бутафорія, Ляшко і вила - справжній символ боротьби за краще життя.
Натхненний першою спільною із українським народом
перемогою - поваленням існуючого кримінального режиму - Ляшко вирішив не зупинятися і довести розпочате до кінця. Каже - просто не міг підвес-

Політик із вилами іде на вибори, аби втілити у життя мрії
мільйонів українців про чесну, заможну, справедливу країну.
ти людей, які пройшли з ним Революцію і повірили в нього. До
речі, він і раніше неодноразово
доводив, що є харизматичним і
авторитетним політиком. Згадати хоча б протестні акції чорнобильців, обурених невиплатою пільг, під час яких Ляшка
попросили очолити чорнобильський рух. Політик показав, як
треба виборювати у влади свої
права.
Відчуваючи в собі сили так
само ефективно боротися і за
права й свободи інших грома-

дян, Ляшко прийняв рішення
балотуватися у президенти.
Це рішення підтримав і з’їзд
Радикальної партії, проголосувавши за висунення свого
лідера кандидатом на президентських виборах. Нагадаємо, самі вибори призначені на
25 травня ц.р.
У своєму виступі перед сотнями прихильників Олег Ляшко з болем говорив про нинішню ситуацію в країні. Зокрема,
він зазначив, що попередня влада розграбувала країну, зали-

шивши її без правосуддя і гідних
правоохоронних органів.
Наприкінці свого виступу
кандидат у Президенти звернувся до народу України:
«Шановні українці, однодумці, друзі, браття і сестри! Звертаюсь до вас за підтримкою. Зараз
тільки від вас залежить доля нашої країни. Прошу прийти на вибори і віддати свій голос за мене.
Мені потрібне ваше надійне плече. Я не буду обіцяти, що, вигравши вибори, в одну мить зміню
ситуацію в країні, але принижу-

ВОГОНЬ у серці Європи

Л

ише впродовж кількох
днів після повалення
режиму Януковича Україна
мала можливість для того, щоб
після тримісячного спротиву
диктатурі пом’янути загиблих
Героїв Небесної сотні, сформувати
нову владу і приступити до
кардинального оновлення
країни.
Ще не встигли українці загоїти страшні фізичні і глибокі моральні рани, як
у двері нашого спільного дому постукала нова біда – Російська федерація у порушення домовленостей та засадничих
принципів міжнародного права, розпочала неприховану агресію проти України. Вибухонебезпечна ситуація у Криму,
де владу незаконно захопило «Русскоє
єдінство», збурення проросійських настроїв у східних областях переконують,
що сценарій розриву територіальної цілісності нашої держави був розроблений
заздалегідь і зараз почалася його цинічна реалізація.

Наголос
вати вас і брехати не буду. Захистити вас - мій обов’язок перед
Богом і Україною».
На з’їзді також була оголошена передвиборча програма
кандидата в Президенти Олега
Ляшка. Основні її тези: відновлення боєздатності української
армії; перевибори до Верховної
Ради і місцевих рад; скасування
посади прем’єр-міністра - урядом має керувати президент,
одна людина має нести відповідальність перед народом; ротація еліт - до влади має прийти молодь; люстрація; жорстка
антикорупційна політика у всіх
сферах; радикальні зміни у правоохоронних органах, зняття
депутатської недоторканності;
безкоштовна освіта і медицина;
повернення стратегічно важливих об’єктів у державну власність; заборона продажу землі;
відродження національного виробництва; зниження податків;
доступні кредити на житло для
молодих сімей під 3% річних,
повернення боргів вкладникам
Ощадбанку СРСР; європейські
стипендії та зарплати; заборона
Партії регіонів та Компартії.
Політик наголосив: перелік ініціатив є відкритим і кожен бажаючий зможе вписати туди свої пропозиції
Ляшку-Президенту. Чи зможе
він перемогти на виборах? Знає
лише Бог. Але Майдан довів: все
- у наших руках.
Олена ГОНЧАРУК.

та верховна рада Криму «призначили»
референдум, результати якого будуть
фальшуватися під дулами автоматів
«зелених чоловічків» та місцевих козачків, але разом з тим, швидше всього, стануть виправданням і прямої агресії проти нашої суверенної держави, і наступного проголошення кримської федерації у складі новітньої колоніальної імперії.
Намарне сьогодні «заколисувати»
оптимістичними прогнозами наш офіційно визнаний найпатріотичнішим у
світі народ, не варто заспокоювати націю, що все «розсмокчеться» само собою,
як і шкідливо вважати, що за українців
хтось може виконати їхню роботу – зупинити агресора.
З такими, як Путін, треба розмовляти на рівних, кожна його дія повинна наштовхнутися на гідну протидію. Тому й
не потрібно нашим політичним лідерам
та військовим експертам «посипати голови попелом» і розповідати, як Україна
упродовж всіх років незалежності планомірно знищувала свою армію та ігнорувала власну обороноздатність.
Феномен нашої безперечної перемоги у російсько-українській війні полягає
у тому, що поряд з кожним вояком у заблокованому нині Криму завтра стане
увесь український народ «якого правди
сила ніким звойована ще не була».

Та шила у мішку не втаїти. Увесь
демократичний світ виступив єдиним фронтом проти фашистів. Росія зазнала неймовірного тиску з
боку ЄС, США та НАТО, її ігнорують,
економічно змушують до миру, проте, агресія й надалі наростає, вогонь третьої світової війни все більше розгоряється у самісінькому серці Європи.
Напруженою залишається ситуація і у Донецьку та Луганську. Підку«ФАШИСТИ майбутнього плені Путіним місцеві яничари та заназиватимуть себе
здалегідь завезені в українські місАНТИФАШИСТАМИ»
та російські «тітушки» чи не кожно(Вінстон Черчилль).
го дня захоплюють державні будівлі, вивішують триколори, провокуДванадцятий день в українському ють протистояння з десятками тисяч міКриму йде неоголошена війна, інформа- щан, які виступають за територіальну ціційні повідомлення з Севастополя, Сім- лісність країни.
ферополя, Феодосії та деяких інших міст
Тим часом українська влада та украі містечок автономії більше нагадують їнські Збройні Сили усіма мирними засобойові зведення. На тлі брехливих заяв бами впливу намагаються вгамувати Пуофіційного Кремля про відсутність ро- тіна та його яструбів. Проте, як кажуть у
сійських військ на півострові, наші вояки народі, дурням закони не писані, бо настримують справжні атаки спецназівців віть якщо їх стукаєш по голові, вони зазбройних сил РФ, голіруч зупиняють їх звичай запитують: «Хто там?».
на підступах до своїх військових частин,
На 16 березня нелегітимний уряд
Юрко СНІГУР.
йдуть на перемовини, а коли потрібно –
Янукович «спалив» Путіна
штурмують, незважаючи на попереджуУ своїй заяві з Ростова «живий мрець» стовідсотково продовжив сицілійський захист
вальні постріли у повітря, демонструють
приклади масового героїзму, мужності та російського президента – заперечувати усе очевидне.
Путін бреше, що у Криму немає російських військ, а Москва не є стороною конфлікту
витримки.
Щоб бодай якось приховати злочи- з Україною. Кремль розпускає чутки про тисячі біженців з україни, а погроми російських
ни, окупанти та їхні маріонетки вдалися засланців (щоб не сказати гостріше) у східних регіонах нашої країни називає виступами
до безпрецедентних засобів залякуван- місцевих активістів, які не визнають легітимність української влади.
Вчора Янукович також лукавив. По-перше, про свою дуту легітимність. По-друге, про
ня мирного населення, не допускають у
Крим делегації міжнародних спостеріга- розгул бандерівців у масках, бо таких «нерозпізнаних ходячих об’єктів» могжна зустрічів, викрадають активістів, розстрілю- ти тільки в окупованому Криму. Третя неправда – про донедавна опозиційних політиють машини та б’ють журналістів, бло- ків, які «стріляли у свій народ». Отже, за логікою безбожної брехні Путіна та Януковича,
кують трансляцію всеукраїнських теле- можна зробити однозначний висновок, що Кремль дуже боїться правди про вбивство Героїв Небесної сотні.
каналів.

Незлим, тихим словом
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ОХ, НЕ ОДНАКОВО МЕНІ…
Тяжкою хресною дорогою більше сотні днів ішла до
200-ліття свого Пророка Вкраїна, втрачаючи молоді життя Героїв Небесної Сотні, повторюючи за ними, як молитву,
Шевченкове «Борітеся – поборете, Вам Бог помагає!..». Нелегкі часи випробувань настали для нашого народу, і в цій боротьбі він викристалізовується як нація, якої сила – в єдності. І тим об’єднавчим стержнем, довкруг якого гуртується народ, є безсмертне, віще слово Кобзаря. З ним прийшли
мільйони людей на Майдани по всій Україні, щоб запалити
душі вогнем його Заповіту, його пророчими словами, що стоять коло нас на сторожі і є мірилом нашої правди й совісті.
Молодий міністр культури України Євген Нищук назвав
9 березня Днем Сповіді Тарасу, а 10 – Днем прощі до нього –
на Чернечу гору. Багато хто поклонився Батькові Тарасу на
горі, а ще більше відкрили «Кобзар», щоби всотати мудре й
пророче Поетове слово.
Хотілося почути його й зі сцени нашого Тернопільського драмтеатру, освяченого ім’ям Шевченка. На День народження почули – провідні заклади культури відгукнулись
на цю дату концертним дійством. А на День пам”яті? Та-

- Борисе Даниловичу, ви любите
Шевченка?
- Люблю великою любов’ю. У моєму репертуарі, серед багатьох творів, є
«Шевченкове слово» Віталія Кікти. Повірте, що я жодної пісні не співаю з таким натхненням і емоціями, як цей твір.
- Чи був у вашій родині культ Шевченка?
- Як у кожній галицькій хаті, у нас висіли портрети Шевченка і Франка, вбрані рушниками. Пригадую, як у дитинстві моя бабця, що жила в сусідній кімнаті, дорікала мамі, що в неї, бібліотекарки, святого образа на стіні нема, тільки
ці портрети, на що мама відповідала: «А
вони для мене також святі».
- Чим поясните, що до ювілею театр так і не спромігся виконати свою
обіцянку – поставити виставу за
твором Шевченка? Що вам завадило?
- Нам хочеться зробити таку виставу,
яка би мала стовідсоткові аншлаги і довге сценічне життя. Такої вистави за творами Шевченка в Тернопільському театрі вже чверть століття не було. Ми з головрежем переконані, що ніхто не зробить Шевченка так, як це зробить Федір
Стригун. Ми вже мали перемовини з ним
і думаємо, що це буде «Невольник», яким
ми відкриємо сезон у вересні. Це ювілейний рік Шевченка, а отже, й у вересні він
ще триватиме. Не хочеться говорити про
наші труднощі, але зрозуміло, що на виставу потрібні кошти, з якими у нас сутужно.
- Наскільки мені відомо, театрам
України виділялися кошти на постановку вистав до ювілею Шевченка…
- Так, і ми чекали цього три місяцібезрезультатно. Колишня влада не лише

не виділила нам цих грошей, а навіть не
віддала десять тисяч, що призначались
на минулорічний фестиваль. І лише коли
прийшла нова влада, відбулося засідання комісії облради з питань культури і
духовності, на якому було вирішено питання про виділення театрові 200 тисяч
гривень на постановку «Невольника». І я
не сумніваюсь, що ми ці кошти отримаємо.
- Інакше буде Майдан театру в
приміщенні облради?
- Так.
- Коли вже згадали про фінансове
забезпечення торішнього фестивалю, то що очікується цьогоріч?
- Хоча фестиваль входить у плани міністерства, проте на його допомогу ми
вже не сподіваємось, бо нас підводили
не один рік. Хоча він залишився у статусі всеукраїнського, однак буде проводитись за кошти обласного бюджету і міста. Наша влада доконче хоче зберегти
цей фестиваль – як престижний для нашого краю.
- Чи задовольняє вас діючий репертуар театру і чи погоджується він з
вами?
- Так, головний режисер погоджує
його зі мною. Звичайно, що проблеми
тут є. Театр має пропонувати глядачам
вистави високого рівня і належного фінансового забезпечення. Однак ми мусимо мати й касові вистави, які приносили
б нам кошти. Маємо намір повернути на
сцену вже списані, але улюблені глядачами музичні вистави «Наталка Полтавка»
і «Гуцулка Ксеня». На жаль, програли через назву дуже хороші вистави «Євангеліє від Івана», «Поки вона помирала» - і
це також потрібно буде врахувати.

кож відгукнулись, але дуже якось своєрідно – конкурсом краси на театральній сцені. Чи не здається й вам, як і мені, що
це осквернення пам’яті Світоча нашого народу? Може, я
драматизую, але щось у мені всередині пульсує: «Не пора, не
пора, не пора…»
Бо з театральної сцени в такий день мали би вести душевну розмову з глядачами герої Шевченкових творів – щирими, неложними устами, вселяючи надію й віру, конче потрібні в нинішній час. Не сталося, хоча впродовж трьох років на прес-конференціях журналістів запевняли, що такий
театр, як наш, обов’язково повинен і буде мати у своєму репертуарі як не один, то кілька творів Шевченка. Ще восени
минулого року цей намір існував, хоча назва не розсекречувалась .
…І ось прийшло 200-ліття ( не раптово вигулькнуло десь
із-за рогу – ми йшли до нього), а секрет, як парашут, так і не
розкрився… Тай усе. Дуже прикро і боляче за театр, що вважався колись одним із кращих в Україні…
Без зайвих церемоній звертаюсь до в.о. директора театру з.а. України Бориса Репки:

- Чи відчули ви вже смак і гіркоту
посади директора? Адже театр – війна амбіцій…
- Амбіції завжди характерні для театру, а їх війну мені, як керівникові, належить гасити. Але найбільше мої сили
тратяться на те, щоб у театрі були не
конфлікти, а контрасти. Нехай кожен режисер малює своїм почерком, проявляючи себе. За великим рахунком, якщо в
театрі два режисери, то складається так,
що один більше тягнеться до сучасності, а другий – до класики. Головне, щоб
творчі люди підтримували один одного, а не «виїдали» - тоді буде добрий театр. Серед режисерських почерків у нас
недавно з’явився ще один – режисерадебютанта з модерним баченням Миколи Бажанова, робота якого приємно здивувала новизною, свіжим диханням. Це
здорова, гарна конкуренція.
- У вас були добрі стосунки з «душею театру» Михайлом Форгелем –
чи намагаєтесь продовжувати його
стиль керівництва?
- На нинішній день немає і, на жаль,
не буде такого керівника, як Михайло
Якубович, який би зміг взяти на себе і
господарську, і творчу частину. Це означає з’їсти себе, як він. Бачивши, як він
працював (ми були друзями), я намагаюсь наслідувати його якоюсь мірою.
Пригадую, як він радів після отримання театром статусу академічного. Нині я
стараюся з усіх сил, аби конфліктів, барикад, вогню в нас у театрі не було. Є планка Форгеля і хотілось би якщо не доскочити до неї, то хоча б кашкет докинути.
Хоча повторю: такого, як він, не буде – це
був народжений творчий керівник.
- Чи поділяєте театри на столич-

ні і провінційні?
- Тепер такий час, коли маємо можливість бачити рівень театрів у столиці й
областях. Є гарні театри у провінції і є нікудишні у столиці. До честі нашого скажу, що нині нема жодного драматичного театру в Україні, який би мав у репертуарі дві опери («Запорожець за Дунаєм»
і «Наталка Полтавка»). Музичні вистави – це наш плюс. Серед мінусів те, що ми
не завжди встигаємо за театральним поступом – у репертуарі бракує неординарних, символічних вистав, з іншим баченням, щоби глядач міг не лише дивитись,
а й думати, виховуватись в іншому мисленні, як це роблять європейські театри.
- Які відчуття викликає у вас нині
трупа театру? Чи задовольняє рівень
молодих акторів?
- Звичайно, що творчий рівень усього складу театру (а це 50 чоловік) задовольняти не може. Але у нас є механізм
атестації, який зможе сказати своє слово.
- Чи згодні ви з тим, що пошесті
вульгарщини на театрі не повинно
бути?
- Цілком погоджуюсь, хоча від деяких
трафунків, таких як здача залу в оренду
на якісь заходи, ми не застраховані (чому
доказ – цей конкурс, що ніяк не вписується у високий День пам’яті Кобзаря,- В.С.),
хоча це не виправдання. Ми цілком усвідомлюємо, що театр має бути виховною
інституцією, храмом духовності, в якому глядач має пройти очищення, а потім
уже йти до храму церковного.
- На цій позитивній ноті й закінчимо і побажаємо нашому театрові
високого рівня творчості, від якої ми
справді відчували б катарсис.
Влада СОБУЦЬКА.

Заповіт його –заклик до бою,
його слово – це щит наш і меч

Упродовж усіх трьох місяців національного спротиву режиму Януковича Кобзар був на передовій – там, де вирішувалася доля України.
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Проігнорував антимайдан поплатився посадою
П

ісля служби в армії
він працював на відповідальних посадах
у Кримському облфінвідділі,
КРУ Мінфіну УРСР в містах Севастополі та Сімферополі.
Після переїзду у липні 1989
року до Тернополя працював у
головному ПЕУ Тернопільського облвиконкому. Згодом його
призначили начальником міського ДПІ. Цю посаду він обіймав
впродовж 14-ти років.
Одразу після Помаранчевої революції, у квітні 2004-го,
став начальником управління
ДПА в Тернопільській області, а
потім і головою ДПА в області.
З 25 травня 2009 року до недавнього часу Мирослав Богданович був директором виконавчої дирекції обласного
відділення Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності.

Упродовж більш як двадцятирічної професійної діяльності мені неодноразово доводилося спілкуватися з Мирославом Богдановичем
Свистуном, людиною добропорядною, високоосвіченою і надзвичайно відповідальною. Свідченням цьому його трудова біографія.

До того ж, варто зазначити, що, перебуваючи на керівних посадах, він неодноразово
отримував подяки та відзнаки
вищого керівництва держави
та профільного міністерства.
Тим паче несподіваною стала інформація про нещодавнє
звільнення Мирослава Свистуна з роботи.
Як свідчать офіційні документи, про це потурбувався
екс-губернатор Тернопільщини Валентин Хоптян, якому, не
вдалося переконати патріотично налаштованого керівника в
необхідності підтримати злочинну та антинародну політику екс-президента Януковича.
-У зв’язку із революційними подіями в Україні, - розповідає Мирослав Свистун, - регіонал Хоптян неодноразово у телефонних розмовах та на нарадах зобов’язував мене направи-

ти працівників обласного відділення Фонду соціального страхування на так званий антимайдан на підтримку Януковича.
Однак, трудовий колектив одноголосно відхилив ці вимоги.
Як наслідок, центральним
керівництвом Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності України, яке було сформоване ще
екс-очільником Уряду М. Азаровим та екс-міністром Н. Королевською, було винесено рішення про звільнення Мирослава Свистуна з посади директора облвідділення. Вердикт:
«У зв’язку з невідповідністю займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації». За словами пана Мирослава, його
звільнили без будь-яких пояснень та жодних на те документальних підстав.
Ще більш безглуздо звучить

підстава щодо звільнення Мирослава Свистуна у клопотанні,
підписаному екс-губернатором
Хоптяном. Мовляв, той не здійснює конкретних заходів щодо
додаткового залучення коштів
та здешевлення батьківської
доплати на дитяче оздоровлення. Документи ж свідчать, що з
ініціативи директора на 2013
рік зініційовано здійснення
літнього оздоровлення дітей за
повну вартість (90 % оплачує
Фонд, 10% - за рахунок батьків)
при запланованій загальній
кількості 3000 дітей на загальну суму 6, 3 мільйона гривень.
Всупереч цій ініціативі пана
Свистуна, керівництвом Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
України на дитяче оздоровлення було затверджено асигнувань лише на суму 2, 6 млн. грн.
Не зважаючи на це, минулоріч

Тернопілля
було оздоровлено 3 153 дитини, а це більше запланованого
показника.
Та повернімося до передісторії. Аби провчити «неугодного» правлячому режиму Януковича пана Свистуна, на очолюване ним відділення наслали
комплексну ревізію і, під девізом «кто ищет, тот всегда найдет», ревізори взялися до роботи. За її результатами наказом
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 15. 11 2013 року Мирославу Свистуну було оголошено
догану, а вже наказом від 9. 01.
2014 року її зняли. Однак, наказу щодо відновлення його на
посаді немає й досі.
Зате донині обласним відділенням Фонду на посаді в.о.
керує Василь Збриський, який
до недавнього часу був затятим
прихильником політики Партії
Регіонів та президента Януковича і, подейкують, неодноразово побував на антимайдані.
Сьогодні, залишаючись членом
політради партії Королевської
«Україно, вперед», він серйозно налаштований посісти керівну посаду, навіть не зважаючи на те, що трудовий колектив
проти такого лжепатріота.
Люди, та й сам Мирослав
Богданович, сподіваються, що
справедливість таки восторжествує.
Світлана ІЛЛЄНКО.

Семеро людей безкоштовно
ОТРИМАЛИ НОВЕНЬКІ АВТО

М

инулої середи у Тернополі семеро інвалідів трудового каліцтва отримали
автомобілі «Daewoo sens». Ключі від новеньких авто вручили в.о. начальника
управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та профзахворювань України в області Ігор Піговський і
заступник начальника управління Софія Погоріла. Завітали зі словами підтримки і
соціальні партнери – голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний і голова
обласної організації роботодавців Олег Караванський.
Новенький транспорт, освячений о. Василем з церк- терпілий отримує літнє та зимове ортопедичне взуття,
ви Успіння Пресвятої Богородиці, вручили потерпілим йому відремонтували протез за рахунок коштів Фонду,
на підприємстві автодилера заводу-виробника ВАТ виділили безкоштовну путівку на санаторно-курортне
«Тернопіль-АВТО». Щасливими власниками стали меш- лікування, виплачують кошти на медико-соціальну реканці Бережан, Підволочиського, Чортківського, Збо- абілітацію й інші потреби. А тепер одержав і новий аврівського, Підгаєцького районів і Тернополя. Тож додо- томобіль.
му вони поїхали вже на своїх автомобілях.
Подібних історій в управлінні виконавчої дирекції
Один із тих, хто отримав новенький транспорт, – Фонду в області можуть розповісти чимало. Створена
Іван Людвігович – працював у млині КСГП «Воля», що в система державного соціального страхування від неПідволочиському районі. Влітку 1994 року він отримав щасних випадків на виробництві повною мірою захиважку травму й надовго потрапив до лікувальних за- щає інтереси і роботодавців, і потерпілих. Роботодавці
кладів. Результат невтішний – ампутація правого стег- позбавлені непомірного тягаря виплат на відшкодуванна та пожиттєва інвалідність. Колективне господарство ня, їхні фінансові зобов’язання вичерпуються сплатою
у середині 90-х років вже починало лихоманити, й на єдиного страхового внеску, який є цілком прийнятним.
момент створення структур Фонду в області потерпі- Водночас, потерпілі одержують належне відшкодуванлий отримував практично копійки щомісячних виплат. ня. Фонд також забезпечує їх повноцінною медичною та
Велику допомогу йому надали працівники відділення соціальною реабілітацією.
виконавчої дирекції Фонду в Підволочиському районі –
Загалом торік на Тернопіллі на відшкодування шкозустрічалися з керівництвом господарства і в судовому ди 2400 потерпілим виплатили понад 20,6 мільйона
порядку доводили, що розмір відшкодування внаслідок гривень, на медико-соціальну реабілітацію структури
втрати здоров’я треба значно збільшити. Сьогодні по- виконавчої дирекції Фонду в області виділили 1,9 міль-

йона. Два автомобілі минулого року одержали підопічні з Гусятинського та Бучацького районів.
Нині структури управління виконавчої дирекції
Фонду в області опікуються 1213 інвалідами трудового каліцтва. Їм забезпечують відновне лікування, реабілітацію. Після перебування в санаторіях і клініках самопочуття багатьох інвалідів значно покращується. 41
особа пройшла курс оздоровлення в санаторіях за кошти Фонду. Внаслідок вчасно проведеної та ефективної медико-соціальної реабілітації у 2013 році було знято групу інвалідності з 10 чоловік, зменшено групу одній людині та зменшено відсотки втрати працездатності ще 20 потерпілим – вони також наблизилися на крок
до статусу фізично здорових. 9 чоловік забезпечили сучасними інвалідними візками, 141 потерпілому виготовили протези, ортези й ортопедичне взуття.
Працівники структур Фонду в області відвідують
за місцем проживання більшість інвалідів І та ІІ групи трудового каліцтва, адже їм не так просто добиратися до міста. Торік до 125 інвалідів завітали керівники структурних підрозділів виконавчої дирекції Фонду
для з’ясування потреб і побажань. Тільки з‘являються в
потерпілих на виробництві якісь питання чи зауваження, навіть просто бажання поспілкуватись, – телефонують до своїх опікунів і завжди знаходять відгук. Адже
працівники Фонду стараються успішно скласти тест
перед суспільством на відповідність кращим європейським стандартам піклування про людину праці.
Зоряна ТЕРНОВА.
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Олеся зустрілася
з Президентом Франції

Дві волонтерки Євромайдану, які стали відомими на всю Україну, Олеся Жуковська та Ліза Шапошнік зустрілися із Президентом Франції Франсуа Оландом. Зустріч відбулась у Парижі за присутністю Віталія Кличка, Петра Порошенка, викладачів
Києво-Могилянської академії, французьких
політиків та дипломатів.
– Наші дівчата сьогодні героїні всіх французьких новин, – написала Ірина Геращенко на
своїй сторінці у Фейсбуці. – Вони вразили пре-

зидента Французької республіки Франсуа
Оллана своєю мужністю.
Ліза, яка працювала на кухні Майдану
та волонтерка медслужби Олеся, що дивом
вижила після поранення снайпером, розповіли французам про самовідданність і мужність Майдану, про хлопців з Небесної сотні, які загинули за краще майбутнє своєї
країни. Дівчата зазначили, що українці будуть боротися і не збираються підкорятися окупаційним планам Кремля. Після виступу кілька
хвилин лунали оплески українським героїням.
– Ми дякуємо за запрошення та підтримку Францією прагнень українців, – сказала після зустрічі в Єлисейському палаці Олеся Жуковська. – Ми не хочемо кровопролиття в нашій
країні й того жахіття, яке бачили, коли боролися на Майдані за майбутнє України. І ми впевнені, що майбутнє нашої держави – у Європі.

«Наталю, я тебе дуже люблю,
але Україну
люблю понад усе!»

В

ін готувався до боротьби, а
тому змолоду гартував тіло й
розум. Битва за незалежність
України стала змістом його життя.
Так соратники писали про Романа
Шухевича – головнокомандувача
Української повстанської армії. 5
березня минуло 64 роки з дня його
загибелі.

На Тернопіллі пам’ять про Героя України щороку вшановують у селі Заболотівка Чортківського району. Саме звідси від травня по серпень
1945-го Роман Шухевич керував повстанцями.
Перший пам’ятник командиру на Тернопіллі теж з’явився у цьому селі. Погруддя Шухевича
встановили на подвір’ї місцевої школи у 2009 році.
Вшанувати пам’ять командира УПА цьогоріч
сюди приїхали зі всієї області. Пом’янули борця за
волю України і голова ОДА Олег Сиротюк, очільник обласної ради Василь Хомінець, керівники району, громадські активісти та духовенство.
За словами сільського голови Михайла Фойдюка, у Заболотівці, окрім криївки командира
УПА, було ще п’ять. Шухевич жив у бункері біля
будинку місцевих патріотів. Щоб не розсекретити його, господарі палили в хаті посеред літа. По-

Синьо-жовтий стяг з Майдану

встанців підтримувало все село. В одній з криївок
навіть змогли відкрити друкарню.
Мешканці села можуть багато розповісти
про життя та боротьбу командира повстанців і
пишаються, що їхня земля підтримувала українського патріота.
– Мені пригадуються слова Романа Шухевича, як він говорив своїй дружині: «Наталю, я тебе
дуже люблю, але Україну люблю понад усе!» – зауважив сільський голова.
До речі, багато хто з місцевих зберіг форму військового УПА, яку передали їм ще дідусі та батьки. Один із учасників урочин, Михайло Поворозник, розповів, що йому знайти форму батьків не
вдалося. Тож з любові до своєї країни, людей, які
поклали життя за її незалежність, він пошив її
сам. У ній приходить на громадські віча.

Із сусіднього Заліщицького району на урочини привезли синьо-жовтий стяг із Майдану в Києві.
– Цей прапор був з нами, коли «Беркут» пішов на нас
штурмом, – розповідає один з активістів Володимир Золотий. – Бій був нерівним, але наші національні символи додавали віри та надії. У моїй кишені була вервечка. Молячись, я її стиснув міцно в руці й, мабуть, завдяки цьому вижив. Відійшовши від тих подій, я згадав про прапор, який
проніс через Майдан, і він зараз з нами.
Крім символічного стягу, біля пам’ятника Роману Шухевичу було багато квітів. Мешканці села, яке прихистило головнокомандувача повстанців, переконані: нам треба приходити до наших героїв з однією метою – набратися
сили, щоб бути вільними.
Оксана ПЕТРІВ,
студентка ТНПУ ім. Гнатюка.
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Особливості оформлення
спадщини за законом

Спадкування за правом представлення
та по спадковій трансмісії

Одним із найбільш поширених питань, з якими громадяни
звертаються до нотаріусів, є оформлення спадщини. Тому пропонуємо детальніше ознайомитися з особливостями оформлення спадщини, чергами спадкування, спадкуванням за правом
представлення та спадковою трансмісією.
Спадкування за законом вступає у дію тоді, коли немає складеного заповіту. Відповідно до законодавства України, спадкоємці
за законом одержують право на спадкування почергово. Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від
права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від
неї. Слід зауважити, що фізична особа, яка є спадкоємцем за законом
наступних черг, може за рішенням суду одержати право на спадкування разом із спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування, за умови, що вона протягом тривалого часу опікувалась, матеріально забезпечувала, надавала іншу допомогу спадкодавцеві, який
через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному
стані. Частки у спадщині кожного із спадкоємців за законом є рівними. Цивільним кодексом України передбачено п’ять черг спадкування. Передусім, у першу чергу, право отримати спадщину мають
діти, той з подружжя, який пережив спадкодавця та його батьки. Для
отримання спадщини, спадкоємцям потрібно надати нотаріусу документи, що підтверджують факт родинних відносин (свідоцтва про
народження, про одруження або інші документи). Діти мають право
на спадкування як після смерті матері, так і після смерті батька, незалежно від того, чи перебувають у зареєстрованому шлюбі їх батьки. Один із подружжя має право на спадкування після другого за наявності зареєстрованого і не припиненого на час відкриття спадщини шлюбу. Не виникає право на спадкування у разі релігійного обряду шлюбу, без реєстрації такого шлюбу в державному органі реєстрації актів цивільного стану, а також у разі, якщо на час відкриття
спадщини набрало законної сили рішення суду про розірвання шлюбу.
У другу чергу право на спадкування за законом мають рідні брати та сестри спадкодавця, його бабуся чи дідусь як з боку батька, так
і з боку матері. Племінники спадкодавця спадкують частку у спадщині, яку б спадкували їх батьки (батько або мати, рідні брати, сестри спадкодавця), якби вони були живими на час відкриття спадщини. У таких випадках, у разі коли до спадкування закликаються декілька спадкоємців, частка їхнього померлого родича ділиться
між ними порівну. У третю чергу спадкують за законом рідні дядько і тітка спадкодавця. Його двоюрідні брати та сестри спадкують
ту частину спадщини, що належала б їхній матері, батькові (тітці, дядькові спадкодавця), якби вони були живими на час відкриття спадщини. У четверту – спадкують особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менше п’яти років до моменту відкриття спадщини. Першою умовою для спадкування у даному випадку
є проживання однією сім’єю. Відповідно до вимог статті 3 Сімейного кодексу України – сім’я складається з осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.
Іншою обов’язковою умовою для виникнення права на спадкування є проживання однією сім’єю не менше п’яти років. У всіх випадках
факт проживання спадкоємців однією сім’єю із спадкодавцем встановлюється судом. До цієї черги можуть відноситись пасинок, падчерка, вітчим та мачуха, а також чоловік та жінка, які не перебувають у шлюбі між собою, але проживають однією сім’єю. У п’яту чергу
право на спадкування за законом мають інші родичі спадкодавця до
шостого ступеня споріднення включно, при цьому родичі ближчого ступеня споріднення усувають від спадкування родичів подальшого ступеня. Ступені споріднення визначаються за числом народжень, що віддаляють родича від спадкодавця. У кожному конкретному випадку спадкоємцю необхідно довести наявність родинного
зв’язку зі спадкодавцем. У п’яту чергу право на спадкування за законом мають утриманці спадкодавця, які не були членами його сім’ї.
Утриманцями вважаються неповнолітні або непрацездатні особи,
які не були членами сім’ї спадкодавця, але які не менше, як п’ять років, одержували від спадкодавця матеріальну допомогу, що була для
них єдиним або основним джерелом існування.Непрацездатність
повинна мати місце на день відкриття спадщини та підтверджуватись відповідними документами. Відносини утримання, які припинились до відкриття спадщини, не дають підстав для спадкування. Спадкоємці за законом мають право відмовитись від прийняття спадщини на користь будь-кого із спадкоємців за законом незалежно від черги. Якщо один із спадкоємців за законом з тієї черги,
яка має право на спадкування, відмовився від прийняття спадщини,
то частка у спадщині, яку він мав право прийняти, переходить до інших спадкоємців за законом тієї ж черги і розподіляється між ними
порівну. Бувають випадки, коли спадкоємець за заповітом або за законом помер після відкриття спадщини і не встиг її прийняти, право
на прийняття належної йому частки спадщини, крім права на прийняття обов’язкової частки у спадщині, переходить до його спадкоємців (спадкова трансмісія). Право на обов’язкову частку у спадщині
мають малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодаця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки.
Оксана МУДРА, нотаріус Першої тернопільської
державної нотаріальної контори.
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Постраждалих
рятували
й медики
із Заліщиків
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Люди

У

трагічні дні
на київському
Майдані немало
медиків з Тернопілля
надавали допомогу
пораненим. Серед них
була і бригада хірургів
та анестезіологів із
Заліщиків.
Головний лікар Заліщицької районної лікарні Василь
Оскоріп разом з медиками одразу ж відгукнулися на прохання рятувати постраждалих. Фахівці виїхали до Києва спеціалізованим реанімобілем. За власні кошти придбали необхідні ліки. До їх збору долучилися також і місцеві жителі. Відчутну допомогу надав керівник аптеки
«Здоров’я» Василь Хома.
До речі, на Майдані з області працювала лише одна така
спеціалізована бригада.

Пам’яті героїв «Небесної сотні»

У

Тернопільській ЗОШ №20
відбувся урок-реквієм
за тими, хто загинув на
столичному Майдані.
Розпочався він молитвою та хвилиною мовчання. Після вступного слова священика поіменно згадали всіх, хто віддав
життя за краще майбутнє України. При-

сутні із трепетом у душі та сльозами на
очах переглянули кадри хроніки, послухали поезії однокласників. Ініціювала захід
вчителька української мови і літератури
Ольга Залуцька та її вихованці. Хвилююче звучали ліричні присвяти героям Майдану шестикласниць Соломії Сукач, Діани
Цимбалюк та Софії Лугової з 8-Б, одинад-

цятикласниці Зоряни Матіяш, інших школярів.
Учні планують випустити стінгазету,
в якій будуть надруковані всі їхні вірші,
присвячені Небесній сотні. А також шкільну збірочку, куди увійдуть поезії пам’яті
та шани героїв Майдану.
Іван ПШОНЯК.

Піаніст-екстреміст: «Гратиму там, де люди

борються за свої ПРАВА І СВОБОДИ »
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23

-річний Богдан став відомий після
того, як під час революції просто
на київському Майдані зіграв на
фортепіано.
Вітер зривав ноти, але ніжні звуки проникали
крізь ніч, сніги та барикади, зігріваючи серця людей,
які були навколо. Незвичайний музикант у бронежилеті та балаклаві, що закривала обличчя, став одним
із символів української революції гідності. Хтось із
перехожих зняв відео та виклав його в інтернеті, підписавши: «Екстреміст дорвався до піаніно…».
Вразило українців і відео, де Богдан грає в Українському домі після штурму. Він досі не показав свого
обличчя, і саме так, у масці й бронежилеті, виступає
нині у різних містах, підтримуючи боротьбу за незалежність і єдність нашої держави.
Минулої суботи піаніст-екстреміст зіграв у Тернополі. Революційне синьо-жовте піаніно встановили
на сходах драматичного театру, але воно ледь виднілося за всіма людьми, які прийшли послухати музику
свободи. «Наш ДЕНЬ» поспілкувався з Богданом одразу після виступу.
Хлопець розповів, що приїхав до Києва зі Східної

України. Прізвища й рідного міста не називає. Пояснює, що грає для людей, а до себе багато уваги не
хоче. Музикою він займається з дитинства, навчався
в музичній школі й училищі.
– Приїхавши до Києва, я спершу давав приватні
уроки гри на фортепіано, – зізнався нам Богдан. – А
згодом несподівано зрозумів, що моя музика нікому
не потрібна. І викинув піаніно на смітник…
Музика у його життя повернулася разом із Майданом. На той час хлопець, вражений подіями у Києві, звільнився з роботи й повністю присвятив себе боротьбі. Був волонтером у КМДА, допомагав у їдальні.
– Якось, ідучи з Грушевського, я побачив на вулиці
піаніно, яке активісти встановили навпроти міліцейських кордонів, – згадує. – Залишалося кілька годин
до світанку, було майже двадцять градусів морозу. Ми
тоді по дві доби не спали, але набагато важче було на
душі. І я не втримався та сів за інструмент. Грав насамперед для себе. Поряд зупинялися люди, знімали
відео. Наступного дня виявилося, що я став зіркою –
відео зі мною в інтернеті зібрало півмільйона переглядів. Мене так і стали називати: піано-екстреміст.
Після цього без Богдана не обходився жоден за-

хід на протестному Майдані. Він грав вальс Мендельсона на «революційному» весіллі в КМДА, давав концерт в Українському домі. А на початку березня вирушив у тур містами України. Музика Богдана звучить
просто неба – на площах і вулицях.
– Зараз доходжу висновку, що у майбутньому гратиму тільки на вулиці. Я граю для людей, а приміщення несе в собі якийсь офіціоз: піаніно – на сцені, а слухачі – в залі, й це розмежовує, – міркує хлопець. – Але
мені більше подобається, коли люди стоять поряд,
коли відчуваю їхню підтримку і тепло.
Об’їхавши міста Західної України, Богдан планує
вирушити на Схід держави. За його словами, він переконався: музика поєднує людей, тож готовий зробити все від нього залежне, щоб не було війни та кровопролиття.
– З Донецька, Криму люди просять приїхати, – розповідає хлопець. – Страху перед поїздкою туди немає
– він минув ще на Грушевського, коли вбили мого товариша. Я вже виступав у Харкові, і по той бік барикад, навпроти ОДА, були люди з проросійськими настроями. Спершу вони викрикували дуже образливі
речі, але я продовжував грати. І за деякий час вони
втихомирилися, а коли зазвучав гімн України, почали
співати разом з нами. Музика здатна пробудити найбільш людяні почуття.
Богдан виконує на фортепіано класичні твори і
рок-балади, а ще на прохання слухачів вивчив мелодії українських пісень. Залишати музику він більше
не має наміру. Навпаки – планує грати і на барикадах
інших країн.
– Я виявив, що музика – це найкраще на сьогодні,
що я можу робити, – ділиться піаніст. – Коли все закінчиться, хотів би поїхати у країни, де люди так само
борються за свої права та свободи. І грати там просто на вулиці.
За словами музиканта, маску знімати найближчим часом він не планує, а прізвисько «екстреміста»
вважає своєрідною відзнакою.
– Це відповідь Росії, їхнім ЗМІ, котрі називають нас
бандитами, кричать, що на Майдані стояли за винагороду. Я б хотів подивитися, хто піде за гроші під кулі,
на смерть, – зауважує Богдан. – На Майдані зібралися талановиті, освічені люди. І я з гордістю кажу: ось
такі в Україні екстремісти.
Антоніна БРИК.

Україна і світ
Україна
Чому не змогли затримати
Януковича?

Януковича в Криму не затримали
тому, що всі правоохоронці, крім міністра, на той момент були «януковичські». Про це на брифінгу в українському кризовому медіа-центрі сказав представник президента в АР Крим Сергій Куніцин, передає УНН. «Змусити когось йти і
арештовувати Януковича було важко… Він
отримав від своїх людей інформацію про
те, що Аваков із Наливайченком виїхали в
Крим через 10 хвилин після того, як ті виїхали. І, взагалі, зробити щось за два тижні новій владі досить важко, бо на місцях
залишається багато людей Януковича, які
перешкоджають багато у чому», - зазначив
Куніцин.

Росіяни втікають до ЄС

Прикордонники Західного регіонального управління, що охороняють кордон з країнами Євросоюзу зазначають:
з початку року побільшало затримань
громадян Російської Федерації, які намагалися порушили держаний кордон
України, повідомили у прес-службі ДПСУ.
Число росіян, що мали намір потрапити до
ЄС, цьогоріч зросла утричі. Як правило, особи з паспортом РФ вибирають Закарпатську область, де проходить кордон України з Угорщиною і Словаччиною. «Серед колишніх країн Радянського союзу росіяни на
сьогодні є лідерами серед шукачів кращої
долі у країнах Європейської спільноти. Натомість, вихідців з Грузії та Молдови, які нещодавно підписали угоду з ЄС, зменшилось
в рази», - йдеться у повідомлені.

Крим та Схід атакують
завербовані ФСБ молодики

Проросійські мітинги в обласних
центрах Сходу, підігріті приїжджими
провокаторами з Росії, озброєними до
зубів, - ще одна масова зброя ФСБ проти українців. Захоплення ОДА, вивішування російських триколорів - давно спланований сценарій Кремля. Молодики, заслані з РФ, намагаються спеціально влаштовувати бійки, або показати світові, що
без російських військ Україна не обійдеться, пояснив ТСН військовий експерт Олексій Арестович. За його словами, мета одна:
розколоти Україну й дати привід зайти російським військам. «Якщо з Бєлгородської
області завозять «тітушок, щоб ті вивішували прапори на ОДА в Луганську, Харкові, то там працює не один ФСБшник», - сказав експерт. Також є неперевірена інформація, що екс-президент Янукович видав
ФСБшникам 5 тисяч українських паспортів. Арестович додав, що хвилювання в
Криму і на Сході почалися після ФСБшного провалу на Майдані.

Світ зацікавлений
у розслідуванні вбивств
на Майдані

Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд виступає за створення міжнародної
групи експертів, яка б контролювала
розслідування справ стосовно масових
убивств під час акцій на Майдані. Про це
він заявив на брифінгу, повідомляє УНН.
Генсек наголосив на необхідності встановити справедливість у питанні масового
вбивства людей. Європа для цього готова
надати експертів.
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Наш ДЕНЬ

Аграрії розповіли
про масштаби корупції
при попередній владі

Торік на підтримку сільського господарства виділили понад мільярд
гривень прямих дотацій. При середній
сумі хабара у 20 відсотків втрати від корупції перевищили 200 мільйонів, ідеться у зверненні представників провідних
агрооб’єднань до в.о. президента Олександра Турчинова, передає «ЛігаБізнесІнформ». Як наголошується, дотації мають
ті підприємства, власники яких змогли корумпувати відповідальних чиновників.
Отримати гроші звичайним виробникам
практично нереально. Неофіційно фермери кажуть: отримати дотацію можна за
«відкат» у 15-25 відсотків від суми, що виділяється. «Хабарництво і злодійство при
розподілі бюджетних дотацій сільгоспвиробникам - усталена практика. Гроші, що
повинні використовуватися для розвитку
агросектора, осідають у кишенях чиновників», - заявив гендиректор агрохолдингу
«Волари-Трейд» Юрій Гордейчук. За його
словами, потрібно змінити систему розподілу дотацій, зробити її прозорою, полегшити виробникам доступ до фінресурсів
тощо. Тоді сільське господарство отримає
потужний імпульс до розвитку.

Кабмін уріже «пайок»
силовикам

Уряд запропонує Верховній Раді план
скорочення державних витрат, яким, зокрема, буде передбачено зменшення фінансування міліції, прокуратури та СБУ.
Про це сказав під час понеділкового брифінгу міністр фінансів Олександр Шлапак. І
при цьому зазначив, що фінансування армії
здійснюється у раніше запланованому обсязі, за винятком підрозділів у Криму, яким
Кабмін виділив додаткові гроші.

40 відсотків кримчан готові
приєднати півострів
до північної держави

Лише 12 відсотків українців виступають за об’єднання з РФ, заявила директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна, посилаючись на
дані останнього соцопитування. «В Україні немає жодного регіону, мешканці якого у більшості виступали б за об’єднання з
Росією», - зазначила Бекешкіна, яку цитує
«ЛігаБізнесІнформ». За її словами, серед
громадян віком від 55 років, за об’єднання
з Росією висловилися 17 відсотків. За це
також виступають 11 відсотків українців у
віці 30-35 років. Серед опитаних, віком до
30 років, за об’єднання з РФ - лише п’ять
відсотків. Щодо регіонів, то найбільша підтримка за вступ до складу Росії у Криму і
на Донеччині - 41 і 33 відсотки відповідно.
Соціолог додала: ті, хто хоче об’єднання з
РФ, загалом читають і дивляться російські
ЗМІ.

Мінфін прогнозує курс
долара на рівні 10 гривень

Мінфін допускає, що середній курс
гривні у цьому році можна утримати
на рівні 10-10,1 грн/долар. Про це повідомив міністр фінансів Олександр Шлапак, інформує «5-й канал». За словами посадовця, економічна криза в Україні виникла не тільки через несприятливі глобальні тенденції і встановлення Росією торгових бар’єрів, але й через систему корупційних поборів, монополізм та відмивання обігових коштів підприємств. «Фактично, останні роки ми жили, проїдаючи золотовалютні резерви й накопичуючи нові
борги. До кінця року Україна повинна повернути близько $10 мільярдів держборгів. Це лише з держбюджету. Якщо додати
до цієї суми борги, які є у таких структур,
як «Нафтогаз», «Укравтодор», то, фактично, сьогоднішніх золотовалютних резервів
вже не вистачить», - констатував Шлапак.

№11 (40)/12 березня - 18 березня 2014 р. 9

Світ
Путін знає «брудний»
секрет Європи

Бен Джуда, британський журналіст-міжнародник, автор книги
«Крихка імперія: як Росія полюбила та розлюбила Володимира Путіна», вважає, що нинішній Захід вже не
той, який був за часів Рональда Рейгана та Маргарет Тетчер, коли вони
вели хрестовий похід проти комунізму. «Гроші, які крадуть у Росії, не залишаються там. Їх не відправляють до Китаю, до країн Перської затоки, чи до якихось держав, що розвиваються. Вони осідають у британській нерухомості, британських зонах із спрощеним оподаткуванням. За них купують замки у Франції, німецькі нафтогазові компанії. Вони
опиняються на банківських рахунках у
Австрії. Путін знає «брудний» секрет Європи: гроші з Росії до ЄС передають не
агенти ФСБ, а британські банкіри, французькі адвокати й німецькі консультанти», - каже Бен Джуда. На його думку, як
пише «Голос Америки», Путіна реально турбує лише стан економіки РФ і бюджет, від якого залежать 53 відсотки росіян. А бюджет залежить від цін на енергоресурси. Лише тут криється Ахіллесова п’ята режиму Путіна.

Американці вимагають
відібрати в РФ чемпіонат
світу-2018 з футболу

п’ять можуть почати роботу не раніше
2018-го. Будівництво терміналів для
прийому американського газу вже почали Литва, Польща, Хорватія. У перспективі для США і європейських країн це
реальний шанс почати боротьбу із впливом Росії на енергетичному ринку.

Кваснєвський закликав
ізолювати країну-окупанта

Екс-президент Польщі Олександр
Кваснєвський вважає: якщо шляхи
діалогу щодо України будуть закриті,
треба застосувати санкції проти Москви й ізолювати її. Про це пише італійська газета «Corriere della Sera». «Підхід повинен бути реалістичним і без наївності. Якщо Крим хоче більшої автономії, справедливо, щоб він обговорив це з
урядом у Києві, згідно з українським законодавством і договорами, підписаними 23 роки тому. Міжнародне співтовариство має послати чіткий сигнал: територіальна цілісність суверенної держави не може бути предметом переговорів… Мета Росії - дестабілізувати Україну, скомпрометувати довіру до неї з боку
ЄС і залучити в свою орбіту», - зазначив
політик. Кваснєвський висловився і про
роль НАТО на даному етапі: «Необхідно посилити безпеку регіону й продемонструвати, що в разі потреби ми готові відповісти». Крім того, «треба переконати українців, що Європа з ними… Негайно розблокувати обіцяну допомогу,
тому що економіка - в жалюгідному стані», - додав він.

Афонські старці наклали
анафему на біснуватих

Афонські старці наклали анафему
за гріховні грабежі, обмани та прагнення до війни на ряд українських та
російських священиків, а також російських чиновників, повідомляє ТСН.
Зокрема, анафему наклали на президента РФ Володимира Путіна, Геннадія Зюганова, Володимира Жиріновського,
Ірину Хакамаду, інших політиків, патріарха Кирила та ряд російських священиків. Є тут і список «українських зрадниДвоє американських сенаторів - ків віри православної», серед яких перМарк Керк і Ден Коутс - просять фут- шим названий митрополит Одеський і
больні органи відібрати у Росії пра- Ізмаїльський Агафангел (Савін). Анафево проведення чемпіонат світу-2018 ма у християнстві означає відлучення
через експансію російських військ єретиків або непокаянних грішників від
в Криму. Вони надіслали відповідний Церкви з оголошенням довічного пролист президенту ФІФА Зеппу Блаттеру. кляття. Усього існує 19 пунктів, за якими
Керк і Коутс також просять ФІФА призу- православна церква може накласти анапинити членство РФ в організації й ви- фему, серед них і прагнення до війни.
ключити збірну з числа учасників чемпіонат світу-2014. Згідно статті 3 стату- Британський школяр зібрав
ту ФІФА, «будь-яка дискримінація протермоядерний реактор
ти країни або групи людей заборонена
13-річний британський школяр
і карається припиненням членства в ор- Джеймі Едвардс зібрав на уроці терганізації чи повним виключенням з неї». моядерний реактор. Він побив попереДо слова, Югославію карали за схожі по- дній рекорд американського тінейджерушення напередодні чемпіонату Євро- ра Тейлора Вілсона, якому вдалося це
пи-1992 і чемпіонату світу-1994.
зробити у 14 років, повідомляють закордонні ЗМІ.
США планують
Джеймі збирав складний пристрій
постачати нам газ
у
школі,
оскільки кілька університеКонгрес США запропонував допотів
і
лабораторій
відмовилися з ним
внити обговорюваний зараз пакет
санкцій проти Росії через її агресію співпрацювати, не сприйнявши школястосовно України скасуванням обме- ра всерйоз. Він почав створювати реакжень на експорт американського газу, тор у жовтні, і через п’ять місяців вдапише «Комерсант». Законодавці вва- лося шляхом ядерного синтезу отримажають: цей крок дозволить «звільни- ти гелій. Підлітка надихав експеримент
ти Україну від енергетичної залежності Вілсона, який отримав неофіційний тивід Москви» і позбавить РФ важелів тис- тул наймолодшого творця ядерного реку на європейські країни. З пропозиці- актора у 2008 році. На створення реакєю про скасування обмежень на експорт тора британький школяр витратив дві
газу виступили члени обох палат кон- тисячі фунтів (близько 32 тисяч григресу. За оцінкою Міненерго США, поча- вень). Ще тисячу школа залишила на вити зараз такі поставки фізично немож- падок, якщо Едвардс або інші учні захоливо. Будівництво першого експортно- чуть продовжувати роботу, щоб зробити
го ЗПГ-терміналу у штаті Луїзіана буде виробництво енергії за допомогою реакзавершено наприкінці 2015 року, а інші тора ефективним.
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Етюд

Сокровенне

Почуття не
забарилися

Студенти знали, що їхня улюблена викладачка англійської любить собак. І на день народження Вікторія
Борисівна отримала в подарунок маленьку таксу, хлопчика. Назвала Черчіллем. У честь британського політика, яким захоплюється батько.
- Пробачте, сер, але ви змушені
залишатися вдома самі, - мовила до
Черчілля. - Робота.
Батьки Вікторії жили й працювали
в одній з європейських країн. Кликали до себе. Їздила в гості, але залишатися поки що не хотіла.
Трикімнатна квартира іноді видавалася надто великою. Приходили подруги. Не надовго. Поспішали
до чоловіків-дітей. Вікторія знову залишался сама. Вона знала, що ніколи
не зможе стати матір’ю. Тому про заміжжя не думала. На запитання колег і друзів, коли нарешті зважиться
змінити сімейний стан, відповідала:
«Встигну». Її таємниці, крім батьків,
не відав ніхто.
І ось у її житті з’явився Черчілль. А
також нові сусіди. Колишні звели будинок у приміському селі й виставили квартиру на продаж. Тепер сюди
заселялася сім’я: батько і донька - дівчинка років шести-семи на інвалідному візку.
- Перепрошую, що заставили речами коридор, - ніяковіючи, мовив новий сусід.
Дівчинку цікавив Черчілль. Вона
посміхалася до песенятка великими
голубими очима. Вікторія витягнула
з коробки таксу і поклала в теплі долоньки маленької сусідки.
- Його звати Черчілль. Мене - Вікторія. Або Віка. А яке твоє ім’я?
- Софійка. Соня. Мама називала Сонечком. А татко мій – Володимир.
Пізніше Вікторія дізналася, що Володимир з сім’єю потрапив у аварію.
Дружина загинула. Чоловікові пощас-

К

оли важко
на душі,
прокрадаються
сумні думки.
Болить серце за
батьківщиною. Уже
прийшла весна і,
здається, не принесла
нічого приємного,
окрім надії на краще
майбутнє. Попереду
ночі і дні.
Я дивуюся, чого тільки не лізе в голову. А завтра милий приїде, як я
за ним скучила. Нема до
кого пригорнутись, нема
з ким поділитись відчуттями. Поїхав додому до
мами, до тата. А там і робота знайдеться. Якби не
затримався. Хочу подарунок приготувати – спекти
його улюблені пиріжки з
вишнями.
Згадується наша перша зустріч, його зелені
очі і рум`яні щоки. Взимку
мерзнуть не лише щоки,
а й руки, ноги і серце. Та в
його погляді – щось тепле
і рідне. Він довго дивився
на мене, усміхався, не наважуючись підійти, та всетаки зробив першим крок.
Ми ще не були знайомі, а
я уже хотіла його побачити знову. Почуття не забарилися, спалахнули турботою та щирістю, вірністю
та підтримкою, добротою,
вдячністю.
- Ох, ці жіночі радощі,
обійми, поцілунки... – сміється Ігор, - Не встиг поріг
переступити, уже розцілований. І що це так смачно
пахне?
Пиріжки і справді пахнуть, духмяний аромат нагадує дитинство. Від цієї
згадки з’являється усмішка. І я навіть не скажу, що
скупо усміхаюсь, навпаки. Бо коли у домі затишно та смачно, заздриш навіть сама собі.
Оксана ПЕТРІВ.

Сімейне

гніздечко
Де Кобзареве живе слово,
Елегії та думи тихі,
Де сад і лан, луги й діброви,
Дніпро могучий
та великий…
Де Україна «вольна й нова»
Пут і кайданів позбулася,
Йдемо до тебе на розмову
І за наукою, Тарасе.
На фото Івана ПШОНЯКА:
учениця Тернопільської
ЗОШ № 27 Каріна Хичій.

Притча

Про терпіння

Жив-був юнак з поганим характером. Батько дав
йому мішок цвяхів і сказав забивати по одному щоразу у
ворота саду, коли той втратить терпіння або посвариться з кимось.
Першого дня хлопець забив 37 цвяхів у ворота. Наступного дня трошки навчився контролювати свої почуття. Кількість забитих цвяхів
зменшилася. І, нарешті, на-

Просто життя

ступив
той день, коли юнак не забив
жодного цвяха у ворота саду.
Прийшов він до батька і
сказав йому цю новину. Тоді
батько порадив виймати один
цвях з воріт кожного разу,
коли син не втратить терпіння. Настав і той день, коли
юнак зміг похвалитися батькові, що витягнув усі цвяхи.
Батько підвів сина до воріт
і сказав: «Сину, ти чудово себе

Падав дощ. Як і тоді, у
день її розлучення з
сином. Холодний, сірий,
нудний.
І не було видно просвітку.
«Як і в моєму житті»,
- подумала Марія і
щільніше загорнулася у
плащ, хоча в автобусі було
тепло і сонно. Лише по
вікні ці мокрі патьоки,
цей набридливий дощ.
Заплющила очі. Намагалася задрімати,
заспокоїтися. Відгородитися від болючих
споминів. Але дарма. Вони набігали, мов
хвилі, тоді, на морі, де Марія вперше зустрілася з Олегом.
Те літо… Вона ловила на пляжі сонячні
промені і захоплені погляди чоловіків.
- Тобі треба принца, - жартувала подруга.
Може, і так, лише де його взяти? І ось
море, сонце й Олег. З’ясувалося, вони були
ще й з одного міста, але досі не зустрічалися ніколи. На принца він схожим не був, але
й на її знайомих студентів – теж. Старший
від неї, впевнений у собі. Тому коли запро-

повів, але поглянь, скільки
дірок залишилося у воротах.
Ніколи вони вже не будуть такими, як раніше. Коли ти з кимось сваришся і говориш неприємні речі, то залишаєш
йому рани, як у тих воротах.
Можеш встромити в людину
ніж і потім витягнути, але завжди залишиться рана. І буде
неважливо, скільки разів ти
попросиш пробачення. Рана,
нанесена словами, спричиняє
такий же біль, як і фізична».
Пам’ятаймо про це.

Спіслянце
дощу

сив до ресторану, Марія не відмовилася.
Вони пили вино. Вітер доносив запах моря. Ресторанний оркестр грав чомусь сумні мелодії. Марія слухала, як плаче
скрипка.
Олег мало розказував про себе. Хіба те,
що працює в солідній установі, часто їздить
у закордонні відрядження. Має власний
дім, гроші. І невлаштоване особисте життя. Тож це просто диво, що зустрів її, Марію.
Путівка закінчувалася. Олег просив її залишитися ще на кілька днів, обіцяв усе влаштувати. І справді, Марію чекав окремий
будиночок на березі моря. А потім, як запевняв Олег, вони одружаться, бо він ще ніколи не зустрічав такої красивої дівчини.
Марія залишилася і була щаслива. Додому поверталися разом, тільки удвох у купе:
Олег про це подбав заздалегідь.
Вони розлучилися на пероні, домовившись зустрітися завтра. Але наступного
дня телефон мовчав. Марія картала себе,
що не записала Олегового номера.
Він зателефонував через місяць. Коли
вона, втомившись від невизначеності, уже

й перестала чекати.
- Прости. Одразу ж після приїзду мене
відіслали у відрядження.
Вона простила. Забула навіть сказати,
що звідти теж можна було зателефонувати. Олег був поруч, ніщо інше не мало значення.
Тепер вони не ходили ні до ресторану, ні
у бар, на каву. Олег привозив її у якусь порожню квартиру. Виймав з сумки різні делікатеси, дорогі напої.
Хочу бути тільки з тобою, без людей, - казав дівчині. Вона танула у його обіймах. І вірила.
Котрогось дня відчула, що стане матір’ю.
З нетерпінням чекала зустрічі з Олегом, аби
про все розповісти.
- Справді? – перервав він її. – Не хвилюйся, щось придумаємо. Поки не пізно…
Щось казав про гроші, які їй дасть, і про
знайомих лікарів, про те, що ніхто і знати
не буде. Марія не вірила у те, що чула. Стояла розгублена і тиха.
- Але ж ми збиралися одружитися. ..
- Прости, але я… давно одружений. Я
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сусідка
тило найбільше. Тепер він картає себе, що
живий. Змінив квартиру і мікрорайон: гадає - стане трохи легше. Соні потрібна операція. То ж гроші, які залишилися від продажу трикімнатного помешкання, береже для
доньки. Але цієї суми мало.
- Можна, я буду приходити до Соні? - попросила Вікторія. - Вона ж цілий день сама.
- Якщо вам не важко, будь ласка. І я хотів би залишити запасні ключі від квартири.
На всяк випадок. Колишні мої сусіди також
мали наші ключі.
- Сер, - мовила до Черчілля Вікторія, - ви
не проти товариства юної леді? Їй сумно самій. Вам також.
Песик не заперечував.
Наступного ранку Вікторія прийшла з
таксою до сусідки.
- Соню, ти хотіла б, аби Черчілль був з тобою, поки я на роботі?
Дівчинка радісно сплеснула руками.
Удень Володимир працював механіком у
автосервісі, вечорами - таксував. Заробляв
гроші доньці на операцію. Вікторія приходила після роботи за Черчіллем і часто на
годину-другу залишалася з Сонею. Дівчинка
переказувала вигадані казки, які розповідала Черчіллю. Показувала нехитрі малюнки,
на яких - птахи, котики, песики. І ділилася
своєю мрією: коли виросте, буде лікарем. Лікуватиме мурчиків, бровків, черчіллів, аби в
них не боліли лапки і вони могли бігати.
- Соню, колись ти підеш до школи. А зараз твоєю вчителькою можу бути я. Англійські слова будемо вчити також. Хочеш?
Дівчинка сплеснула руками, що означа-

дуже тебе люблю, але з дружиною розлучитися не можу. Її батьки стільки допомогли
мені. І в нас підростає син…
Вона вже не пригадує, як вийшла з цієї
квартири. У голові пульсувала лише одна
думка: я теж народжу сина…
Марія зітхнула. Чому саме сьогодні, саме
зараз на неї нахлинули ці спомини? Мов дощ,
цей набридливий дощ за вікном автобуса. Ні,
вона не буде згадувати, як сприйняли тоді її
звістку батьки. Ще гірше – в інституті. Вона
не витримала і таки пішла на прийом до лікаря.
- Уже пізно, надто пізно. Ніхто не буде ризикувати.
Вона народила сина. Якраз тоді, коли в інституті був випускний. Декан, розподіляючи
направлення на роботу, на її прізвищі іронічно посміхнувся.
- Вам, Маріє, це не потрібно…
- Ні, чому ж? Я поїду на роботу. За направленням.
- Он як? А як же… Утім, як знаєте.
Вона знала. Наважилася ще тоді, коли у
жіночій консультації відмовилися позбавити
її дитини. Що ж, вона вирішить по-своєму. І
на зло усім буде щасливою.
У дитячому будинку підписувала заяву, що відмовляється від сина і ніколи не
пред’являтиме на нього ніяких прав. Чомусь
хотіла, щоб головний лікар, цей сивий чоловік напроти, щось запитав її, дорікнув. Тоді б
вона розказала йому усе, поплакала, пожаліла себе. Але сивий чоловік мовчав.
- Його звати Павлик. І він зовсім здоровий. Тільки плаче вночі. Не від того, що його

ло згоду.
- Вікторіє Борисівно, - ви ніколи раніше
не поспішали з роботи, - зауважили колеги. На репетиторство, чи на побачення?
- На репетиторство, - відповідала.
Дехто здвигав плечима, мовляв, навіщо
їй репетиторство? З такими батьками, точніше, з їхніми статками, доньці-одиначці
грошей на два життя вистачить.
«Діставали» й подруги:
- Віко, ти змінилася. Блиск в очах
з’явився.
- Знайшла сенс життя.
- І як його звати? Хто він? Звідки? Із-за
кордону? Батьки познайомили? Нарешті,
тридцятка ж уже…
Вікторія турбувалася про Соню. А вдячний Володимир - про Вікину «Шкоду». Сусід був чудовим знавцем автосправи. Мало
не щотижня, як жартував, проводив «медогляд» автівки. І просив Вікторію бути обережною, бо на дорогах їздить купа вар’ятів.
Соня швидко опановувала науку. Поанглійськи віталася з Черчіллем. Хвалилася батькові, що виконала домашнє завдання, яке дала тьотя Віка. Володимир радів, а
в душі продовжував звинувачувати себе, що

щось болить. Він боїться темряви. Як я…
- Добре, - сумно посміхнувся лікар. – А тепер ви можете йти.
Вона бродила байдужим до її проблем містом. Йшов дощ. Марія підставляла долоні під
холодні краплі і клялася собі, що забуде усе,
змиє з душі, як вода бруд з мокрого асфальту.
Помилилася. Минуле не відпускало її. Ні
тоді, коли виїхала і влаштувалася на роботу в іншому місті. Ні коли у її житті почали
з’являтися нові прихильники. Якось не звертала на них уваги. Фліртувала однаково зі
всіма, ніби просіювала крізь сито. Гірше було
із спогадами – минулими і гіркими. Особливо
у довгі зимові вечори, коли попереду чекала
ще така сама довга ніч. Марія завжди боялася
темряви. Вмикала по всіх кімнатах світло, а з
голови не йшла думка: він, її маленький син,
теж плакав у темряві.
Якось зібралася, поїхала. Дитячий будинок зустрів її тепло і привітно.
- Тут раді кожному, - пояснила няня. – Особливо малята.
Марія роздавала їм привезені фрукти, цукерки. Вони тулилися до неї, підставляючи
під теплу долоню свої голівки. Марія гладила
різнокольорові чубчики. Пригортала до себе
сина…
Її поїздки ставали частішими, і Павлик
уже впізнавав її, кликав «мамою».
- Вони усіх так називають, - знову пояснила їй няня. – І нас, і тих, хто до них приходить.
Пізніше Павлика перевели в інтернат
для старшеньких дітей. Марія навідувалася і туди. Якось залишила виховательці свою
адресу і номер телефону.
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залишився живим він, а не дружина…
Вікторія збиралася на два тижні до Європи. У батька день народження. Сім’я намагалася бути разом на родинні свята…
Соня і Черчілль чекали Вікторію. Дівчинка розповідала песикові свої фантазії-казки.
Він лежав на її колінах і слухав. Іноді підводив голову, дивився мудрими очима, немов хотів щось запитати, чи сказати. Вона
усміхалася, і повторяла слова Вікторії:
- Що, сер Черчілль?
…А Вікторія розповідала про маленьку хвору сусідку. І просила бать
ків-медиків посприяти, аби дівчинка
змогла приїхати в закордонну клініку
на операцію, обіцяючи оплатити частину витрат. Батько, який ніколи й ні в
чому не відмовляв доньці, пригорнув дружину й мовив:
- Будемо вважати, що допомагаємо нашій внучці.
…Соня й Володимир збиралися в дорогу.
- Вікторіє, як маємо розрахуватися з
вами? - бідкався чоловік. - Все життя будемо винні… Дивна ви, сусідко… стільки добра
чужим людям…
- Я буду сумувати за вами, сер Черчілль, гладила таксу Соня.
«Долю перемагає той, хто її атакує», один із крилатих висловів Вінстона Черчілля, який найбільше подобається Вікиному батькові. І їй також. Вікторія боролася за
долю чужої дівчинки. Нікому нічого не розповідала. Це була її друга таємниця. І наразі - сенс життя.
Батько сказав, що операція була вдалою.
Соня буде ходити.
… Вікторія ледве знайшла місце біля аеропорту, аби припаркувати «Шкоду». Оголосили про приліт літака. Півгодини, година…
Нарешті почали виходити пасажири. Ось і
Соня з Володимиром. Дівчинку везе на візочку працівник аеропорту. У руках зустрічаючих троянди, гвоздики. Хтось дістає з сумки пучок весняних первоцвітів. Вікторія не
встигла купити квіти. Зате з її торбинки визирає щаслива мордочка Черчілля і кумедно
звисає його довге вухо…
Ольга ЧОРНА.
- Коли що з Павликом, телефонуйте. Не
дай Бог, захворіє…
Вихователька знизала плечима: мовляв,
усі діти хворіють. Але адресу все-таки взяла.
А потім у житті Марії з’явився Віктор. Тихий скромний бухгалтер їхнього відділу. Так
само тихо, ненав’язливо він обожнював Марію.
Чи кохала вона Віктора? Єдине знає напевне: хотіла спокою і затишку і в самотній
квартирі, і у своїй душі.
Невдовзі Марія народила доньку, і тепер
Віктор обожнював їх обох. Вона теж дивилася на них, рідних, щасливих. А десь там, серед
чужих людей її син… Але дні накочувалися на
місяці. Нічого, вона поїде до Павлика пізніше,
зараз доньку залишити ні з ким, - заспокоювала себе Марія.
Того дня Віктор пішов на роботу. Вона з
донькою ще дрімала у ліжку. І раптом телефонний дзвінок. Довгий, протяжний. Міжміський, - майнула думка. – Хто б це?
Голос у трубці був незнайомий.
- Це вихователька з інтернату. Ви просили
подзвонити. Павлик хворий. Дуже. У лікарні.
Приїжджайте. Врешті, як хочете, я вам сказала.
Марія збиралася, мов у гарячці. Попросила сусідку приглянути за донькою. А чоловіка прийти з роботи раніше.
І ось цей сонний, теплий автобус. Вона ще
не знала, що скаже Віктору, як пояснить усе
сусідці, на роботі. Знала одне: без сина додому вона більше не повернеться.
Зіна КУШНІРУК.

Струни серця
Настроєве

Коли розбивається
тиша, осколки ранять землю.
Вона стає навколішки просить захисту
в неба.
Люди збирають осколки
серцями.
Ангели
цілують
їхні душі,
підставлють крила,
синам,
співають колискові
дітям…
Матері замішують
глину слізьми,
аби Бог
міг скріпити
світ.
***
Одна гіллячка
зазеленіла на вишні
тієї весни
і зацвіла
прощальним квітом.
Колись це дерево
рясно родило.
Я найбільше
з-поміж вишень
любила саме цю.
У дитинстві
дала їй
чудернацьке ім’я.
Розповідала
про радощі
і маленькі
негаразди.
Кивала пальчиком,
бо здавалося,
ягоди червоніють
надто повільно.
Я стала дорослою.
А вишня
залишилась моєю
старшою сестрою.
… Останній квіт,
наче дяка
за життя…
Єдина
біла галузка
в обрамленні
чорного гілля.
Вишня відходила,
наче людина,
і не могла
нічого не сказати
мені на прощання…
***
Добрі, світлі
душі,
залишаючи
земні суєти,
стають зорями.
Сумують
і радіють
за нас.
Світять,
аби ми
не спіткнулися.
Оберігають…
Чим довше живемо,
тим більше зір
маємо.
І тим довша
наша молитва.
І тим частіше
споглядаємо
в небо.
І більше
думаємо
про вічність…
Ольга ЧОРНА.
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Український
десант
у Сочі

7

березня на сочинському стадіоні “Фішт”
пройшла церемонія відкриття XI
Паралімпійських ігор. Триватимуть вони до
наступної неділі.
У змаганнях розіграють 72 комплекти медалей у п’яти видах спорту - следж-хокеї, біатлоні, гірських лижах, лижних перегонах і керлінгу на візках. Всього у Паралімпіаді беруть участь
555 спортсменів з 45 країн. Збірну України представляють 23
спортсмени у всіх видах спорту. Найбільше представництво має
збірна США, яка делегувала в Сочі 80 осіб.
У знак протесту проти вторгнення російських військ в Україну наша команда делегувала на відкриття тільки одного спортсмена. Державний прапор України вони довірили Михайлу Ткаченку. Коли українець в інвалідному візку з’явився на олімпійській арені, увесь стадіон стояче аплодував йому.
На Зимовій Паралімпіаді у Ванкувері в 2010 році українська
збірна посіла 5 місце з 5 «золотими» медалями.

Першу нагороду для України на Параолімпіаді у Сочі завоювала у жіночій гонці на 6
кілометрів сидячи Олена Юрковська. Вона відмінно впоралася зі стрільбою і не допустила жодного промаху. А от
швидкість проходження дистанції виявилася не найкращою. Спортсменка зайняла
третє місце.
У чоловічій гонці на 7,5 кілометра сидячи українець
Максим Яровий також відстріляв ідеально. У результаті
він зайняв друге місце. Українка Юлія Батенкова завоювала «бронзу» у жіночому біатлонному спринті на 6 км стоячи. Таку ж нагороду виборола і наша біатлоністка Оксана
Шишкова.
Український біатлоніст Віталій Лук’яненко виграв першу для збірної золоту медаль
у чоловічій спринтерській біатлонній гонці серед спортсменів з порушенням зору.
Людмила Павленко виграла жіночу лижну гонку сидячи
на 12 км та здобула для України вже друге золото.
Юлія Батенкова стала
першою українською мультимедалісткою на Паралімпійських іграх, що тривають у
Сочі.
Після «бронзи» у біатлонній гонці, вона здобула «срібло» вже без гвинтівки у лижних перегонах на 15 кілометрів.

Н

Українка Олександра Кононова виграла срібну медаль
у гонці на 10 км у біатлонній
гонці на Паралімпіаді в Сочі.
Ще дві українки Людмила Лукашенко та Юлія Батенкова
фінішували на четвертому та
п`ятому місцях відповідно.
Людмила Павленко виграла бронзову медаль у гонці
на 10 км сидячи в біатлоні на
Паралімпіаді в Сочі. Ще одна
представниця України Олена
Юрковська фінішувала на четвертій позиції.
Віталій Лук’яненко став
дворазовим паралімпійським
чемпіоном на Іграх-2014 у
Сочі.
Українець, після звитяги у
перший день змагань, переміг
і у біатлонній гонці на 12,5 кілометрів серед чоловіків з вадами зору.
Оксана Шишкова - дворазова призерка Паралімпійських ігор 2014 року у Сочі.
У біатлонній гонці на 10
км серед жінок з вадами зору
вона здобула свою другу бронзову медаль.
Інша українка Ольга Прилуцька фінішувала з четвертим результатом серед чотирьох учасниць.

Наш ДЕНЬ
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На Кіпрі, як у рідних стінах

овариський матч української
збірної з командою США відбувся
на нейтральному полі − у
кіпрській Ларнаці. Гості континенту
пропустили по одному м’ячу у кожному
з таймів.
Завдання у двох команд були різними. Українці розпочали поступову підготовку до відбору
перед Чемпіонатом Європи 2016 року, а от перед американцями на черзі більш невідкладна
перспектива − награвати склад на фінальний
турнір Чемпіонату світу у Бразилії.
Тим не менше, Юрген Клінсманн вирішив
зробити оглядини для кількох кандидатів у
збірну з Європи. Михайло Фоменко, навпаки,
покладався на перевірених бійців. У тому числі, і на Анатолія Тимощука з Денисом Гармашем − вони восени з різних причин не грали у
вирішальних поєдинках. За таких умов перева-

Ракицький бандерівець і фашист

Захисник
донецького
“Шахтаря” Ярослав Ракицький впевнений, що приєднання Донецька до Росії хочуть
провокатори, а прапор «Шахтаря» у столиці Донбасу спалили росіяни.
Про це він написав у Твіттері:
«Якщо люди, які кричать,
що Донецьк - це Росія, і палять прапори «Шахтаря» - донеччани, а не ті, котрі наїхали
з Росії, то я фашист і бандерівець, хлопчаки!»

га вітчизняної команди була очевидною протягом майже усіх 90 хвилин, окрім дебюту другого
тайму, коли Андрій Пятов разом із захисниками
зумів відстояти свої ворота.
Перший м’яч українці забили швидко. Зробив це Андрій Ярмоленко. Другий м’яч на свій
рахунок записав Марко Девіч, який нещодавно залишив лави «Металіста» і поповнив російський «Рубін».
На останніх хвилинах до 3-го м’яча був кілька разів близьким Ярмоленко, а від голу у власні ворота партнерів виручив Олег Гусєв, винісши м’яч у поле з лінії після чергового розіграшу
кутового американцями.
Наступні матчі нашої збірної будуть також
товариськими. Імена суперників команд поки
що визначаються. Відбутись вони мають наприкінці травня − на початку червня, повідомляє
офіційний сайт Прем’єр-ліги.

У

матчі 20-го туру російської Прем’єр-ліги між
московським «Локомотивом» і самарськими
«Крильями Совєтов» уболівальники
залізничників розгорнули на трибуні банер з
надписом «Слава Україні».

Фанати «Челсі» потурбували Абрамовича

Українські вболівальники англійського клубу провели акцію протесту біля стадіону лондонців «Стемфорд
Брідж» і закликали власника «Челсі» Романа Абрамовича інвестувати у футбол,
а не у війну в Україні.
У руках фанатів, окрім українських
прапорів, були також плакати із написами: «Путін, руки геть від України!» та
«Абрамовіч - хранитель кривавих мільярдів Путіна у Великобританії». Власника «Челсі» закликали припинити підтримку агресора.

Українці завоювали три медалі
на чемпіонаті світу з легкої атлетики

Н

а чемпіонаті світу
з легкої атлетики у
приміщенні, який
пройшов у польському
Сопоті, збірна України
завоювала три медалі.
Андрій Проценко виборов
бронзову нагороду в стрибках
у висоту, Ольга Саладуха завоювала срібну медаль у потрійному стрибку. Ще одну бронзу
нагороду завоювала Аліна Федорова у п’ятиборстві.

Чемпіонат поновиться 21-м туром

аступної суботи, 15 березня,
стартує весняна частина
змагань сезону 2013/2014
рр. у Прем’єр-лізі.

Спорт

ПЛ було направлено для розгляду кіль15 березня (субота)
ка проектів плану-календаря та запропоТаврія − Динамо 14:00
новано висловити свою думку щодо них
Металург Д. − Іллічівець 17:00
шляхом опитування.
Карпати − Волинь 17:00
Більшість клубів та Виконком ФФУ 7
Дніпро − Севастополь 19:30
За результатами спільної наради за березня затвердили план-календар вес16 березня (неділя)
участю Міністра молоді та спорту Укра- няної частини, згідно з яким Чемпіонат
Ворскла − Зоря 14:00
їни, керівників ФФУ, ПЛ, ПФЛ, СБУ, МВС України поновиться матчами 21-го туру.
Металург З. − Шахтар 17:00
України було досягнуто домовленос- Дирекція ПЛ постановила затвердити наМеталіст − Говерла 19:30
ті розпочинати національний Чемпіо- ступні дати проведення та час початку зу«Чорноморець» не бере участі у зв’язку
нат наступними вихідними. Учасникам стрічей туру:
з виключенням «Арсеналу» зі змагань.

«Українські
отамани» побили
«Команду Німеччини»

З

рахунком 5:0 наші
боксери здобули
виїзну перемогу
над німецькими
бійцями.
Після цього вдалого виступу українська команда повернула собі перше місце у підгрупі “А”, здобувши 25 залікових балів.
Проте, у найближчих переслідувачів - команди з Італії - є
ще один матч у запасі.
Перемоги для “Українських отаманів” у Німеччині
здобували:
Вадим Кудряков, Микола
Буценко (нокаут), Денис Берінчик, Дмитро Митрофанов
та Сергій Корнєєв.
До речі, перед поєдинком у
Німеччині «Українські отамани» отримали технічну перемогу за матч з «Алжирськими
яструбами».

Наш ДЕНЬ

Господарка

У березні відкриваємо

ГОРОДНІЙ СЕЗОН
Н

а вулиці вже справжня весна сяє сонечко, розтанув сніг,
на деревах з’явилися
бруньки, розквітли підсніжники
та крокуси. У таку чудову пору
справжнім господарям потрібно
братися до роботи. Настав час сіяти
розсаду ранньої зелені,
овочів та однорічних квітів,
пересаджувати кімнатні
рослини, проводити
санітарне обрізання дерев та
кущів, боротися з хворобами
та шкідниками, готувати
ділянку до весняних робіт.
Кожен господар і господиня мріють, щоб сад, город, дача, квітник, улюблені кімнатні рослини були доглянуті й радували своєю красою і давали максимальний врожай. Досвідчені садівники-городники, плануючи посівні роботи й догляд за рослинами, враховують фази Місяця і розташування
небесних світил.
Початок березня був несприятливий для посівних робіт. А
от з 10 числа можна сміливо сіяти на розсаду огірки та навіть
гарбузові культури (якщо потрібно отримати дуже ранній врожай), готувати картоплю до садіння.
12-14 березня можна сіяти розсаду помідорів, перцю.
15-16 березня садять здерев’янілі живці ягідних чагарників (смородина, порічки, агрус, аронія та ін), добре підживляти рослини.
17-19 березня можна висівати на розсаду однорічні квіти
(чорнобривці, айстри, лобелії тощо), лікарські та пряні рослини, суницю ремонтантну. Обрізають (омолоджують) дерева та
кущі.
19-21 березня добре висівати на розсаду капусту, салатну зелень, поливати, підгодовувати, обробляти рослини фунгіцидами проти гнилі та інших хвороб. Досвідчені садівники у
цей час формують крону дерев, заготовляють черенки для щеплення, проводять щеплення.
24-25 березня проводиться підгодівля розсади, а от для
посівів і посадок несприятливі дні до самого кінця місяця!
30-31 березня можна провести санітарне обрізання дерев,
чагарників і квіткових багаторічників в саду.

Д

ля хорошого
врожаю дуже
важлива сівозміна.
Міняючи рослини
місцями ви зможете
виростити добірні
овочі. Отож, найкращі
попередники:
- горох садимо після картоплі, помідорів;
- помідори - після бобових,
зелених культур, огірків, кабачків, цибулі, кукурудзи, капусти, коренеплодів;
- картоплю - після гороху,
капусти, огірків, квасолі;
- капусту - після бобових,
картоплі, цибулі, помідорів;
- моркву - після гороху, картоплі, огірків;
- огірки - після бобових, цибулі, моркви;
- буряк - після картоплі,
огірків;
- топінамбур - після капусти, огірків;
- баклажани - після бобових, зелених культур, огірків,
кабачків, цибулі, кукурудзи, капусти, коренеплодів;
- часник - після бобових, зелених культур, кабачків.
- цибулю - після культур, під
які вносили великі дози органічних добрив, а також огірків,

Таємниці щедрого врожаю

Якщо врожаї на вашому городі з кожним роком стають
все меншими, навіть при належному догляді за рослинами, це означає, що грунт
втомився. Коли таке сталося, потрібно протягом трьохчотирьох років чергувати рослини з різних родин і земля відновить свої сили та відповість вам вдячністю. Крім
того, таке чергування допоможе уникнути багатьох хвороб
і шкідників та відновить поживний баланс землі.
Під час сівби слід враховувати, що насіння городніх
культур зберігає відмінну схожість і дає максимальний врожай, якщо його вік не більше:
кріп, селера, петрушка, цибуля чорнушка - 1 рік, морква,
щавель, кукурудза, шпинат - 2
роки; перець, горох, редька,
редиска, буряки, салат, квасоля - 2-3 роки; кавуни, дині, кабачки, огірки - 4-6 років.
При посадці картоплі покладіть у кожну ямку по жмені
цибулиння або ж киньте кілька горошин – і дротяник не пошкодить
бульби.

Шпаргалка
доброго
господаря
Що після чого саджати

кабачків і гарбузів, капусти, помідорів, картоплі.
- полуницю - після редису,
квасолі, гірчиці, редьки, гороху,
петрушки, часнику.
- суницю - після редису, салату, шпинату, кропу, гороху, квасолі, гірчиці, редьки, петрушки, моркви, цибулі, часнику, селери, а також квітів,
зокрема тюльпанів, нарцисів,
чорнобривців.
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рох та овочева квасоля відмінно уживаються з картоплею,
томатами, баклажанами, огірками, гарбузом, динею і кавуном. До картоплі цілком можна підсадити овочеву квасолю
і цукрову кукурудзу, до огірка
- кріп і кукурудзу, редис виграє
від сусідства із крес-салатом, а
горох - з листовою гірчицею.
Сприятливо
впливають
одне на одного картопля і квасоля, часник і чорна смородиРОСТУТЬ ДРУЖНО
Багаторічний досвід і кміт- на. Можна зробити наступну
ливість городників підказали грядку: посадити петрушку, саще одне правильне рішення - лат, а між ними посіяти часник.
спільні посадки. Це і зручно, і НЕБАЖАНЕ СУСІДСТВО
Що стосується небажаного
дозволяє на невеликій ділянці
отримати великий асортимент сусідства, то не можна саджаовочів. Однак не всі овочі мож- ти поруч картоплю і огірки, біна розміщувати в близькому логоловкову капусту, суницю і
сусідстві, оскільки не всі куль- томати, томати і гарбуз. Якщо
тури сприятливо діють одна на бобові розмістити поряд із цибулею, обидві культури будуть
одну.
Моркву можна висаджува- пригніченими. Крім того, якщо
ти разом з горохом, майора- дозволяє площа, виділіть маном, цибулею (це навіть корис- леньку ділянку для вирощуно, оскільки спільні посадки вання трав: конюшини, люпиз цибулею відлякують від неї ну, люцерни та інших. Таким
морквяну муху). Цибуля ріп- чином, ви дасте землі відпочичаста сусідить зі столовим бу- ти, набратися сил для плеканряком, морквою, цикорієм. Го- ня овочевих культур.

Огірки будуть смачними,
хрумкими, якщо навесні під
посів внести на грядку деревний попіл - 2 склянки на 1 погонний метр.
Щоб зібрати два-три врожаї
зелені (кріп, петрушка, селера
та ін.), рослини, коли вони досягнуть висоти 15-20 см, зрізають на висоті 5-6 см від поверхні грунту, щоб не пошкодити точку росту, рясно поливають і підживлюють.
Молодою кукурудзою будете смакувати аж до заморозків, якщо її сіяти у кілька строків - початок, середина і кінець
травня.
Щоб прискорити ріст коренеплодів моркви, буряків, на
початку їх формування внесіть на грядку деревний попіл. Щоб кущі баклажанів плодоносили довго, не допускайте дозрівання (побіління) навіть одного плоду - порушується продуктивність куща. А ось
на насіння треба залишати на
дозрівання найперший плід, бо
саме він

здатен дати відмінний посівний матеріал.
Бобові і все крупне насіння
не треба замочувати для набухання перед висіванням - знижується схожість. Краще пролийте борозенки, потім покладіть у них насіння, загорніть вологою землею, злегка
ущільніть і замульчуйте – сходи гарантовані.
Аби знищити шкідливі бактерії, перед висіванням насіння поливайте грунт крутим
окропом (10 л на 1 кв.м) або
розчином марганцівки (5 г на
10 л води на 1 кв.м.)
Щоб головки у цибулі й часнику були великими, не присипайте їх землею під час прополювання міжрядь.
Чорнобривці вважаються природніми очищувачами
грунту. Речовини, які виділяють корені й листя цих квітів,
згубно діють на грибки, мікроорганізми в грунті. Посадіть їх
поміж рослин на своєму городі, а на зиму закопайте в грунт
для його дезінфекції.

Народнi прикмети

12 березня – Прокопа. Якщо верба розпускається спочатку
на верхівці – перший посів буде вдалим, сіяти потрібно раніше.
Якщо на верхівці не розпускається – другий посів буде вдалим.
З появою пролісків час починати орати.
14 березня – Явдохи. Явдоха весну споряджає. З нею
пов’язано багато прикмет і звичаїв. На Явдоху закликали весну. Яка Явдоха, таке й літо. Тепла Явдоха з південним та західним вітрами – бути доброму медозбору, хорошим врожаям. Холодна – з північним та східним вітрами – навпаки.
17 березня – Герасима. У цей день чекали на приліт граків
– вісників весни. Граки осіли у гніздах – через три тижні можна сіяти.
18 березня – Конона. У цей день городники замочували насіння капусти й помідорів для посіву, на півдні починали копати городи. У стародавніх календарях зазначалось: «Хоча у день
Конона була й зима, починали копати або орати город. Якщо
розпочати в цей день копати город, неодмінно буде урожай
овочів».
25 березня – Григорія, Феофана. З цим днем пов’язані в народі прикмети про туман. Якщо зранку туман – до щедрого врожаю конопель і льону білого.
26 березня – ранній приліт качок – до врожайного року.
30 березня – Олексія Теплого. Якщо в цей день біжить вода
з гір – чекай теплу весну, а з нею – щедрих врожаїв. Якщо на
Олексія тепло, то й весна буде теплою.
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Понеділок
УТ-1

ÑÒÁ

08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.05 Пiдсумки тижня.
10.35,15.30,19.10 Громадське телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Д/ф “Той, хто повернувся”.
13.10 Театральнi сезони.
13.55 Право на захист.
14.15 Вiкно до Америки.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабiнету Мiнiстрiв України.
17.35 Околиця.
18.05 Фiнансова перспектива.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Вечiрня iнформацiйна програма.
23.30 Країна on-line.
00.00 На слуху.

06.05,16.00 “Усе буде добре!”
07.55,18.30 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
09.20 Х/ф “Джентльмени удачi”.
11.05 Х/ф “Повернення блудного тата”.
12.55,20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
13.50 “Битва екстрасенсiв 13”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
21.05 Т/с “Самара 2”.
22.55 “Детектор брехнi 5”.
23.45 “Один за всiх”.

Êàíàë “1+1”

07.00,08.00,09.00,19.30,23.45 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.10 Мелодрама “Русалка”.
13.00,00.50 Т/с “Ворожка”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
20.30,21.30 Т/с “У вас буде дитина”.
22.35,04.40 “Грошi”.
00.00,04.00 Т/с “Касл 2”. (2 категорiя).

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”.
09.20,12.25 Х/ф “Пiдмiна за одну мить”.
13.40,14.20,03.20 “Сiмейний суд”.
15.00,16.20 “Чекай на мене”.
18.05,02.35 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Турецький транзит”.
22.30 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.
01.20 Д/ф “Шосте вiдчуття. Дар чи прокляття?

ICTV

07.40 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм.
09.55 Х/ф “Неперевершений”.
11.45 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 5”.
13.45 Х/ф “Ворошиловський стрiлець”.
15.35 Х/ф “Полювання на пiранью”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с “Братани 3”.
21.50 Дiстало!
22.40,03.50 Свобода слова з А. Куликовим.

Íîâèé êàíàë

06.10,06.55 Kids` Time.
06.15 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00,19.00,22.00 Т/с “Воронiни”.
09.00,17.05 Т/с “Не родись вродлива”.
09.50 Т/с “Щасливi разом”.
15.05 Х/ф “Рожева пантера”.
18.00,00.25 Репортер.
18.20 Абзац!
20.00 Ревiзор.

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.
08.15,08.35,19.45,22.40,23.25,23.35,03.15,
06.15 Тема/Хронiка дня.
08.45 Трансмiсiя-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»

07.00,09.00,15.00,19.00,03.40 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10 Т/с “Висока кухня”.
13.00 Т/с “Подружжя”.
14.00,15.20,17.10 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Шаман 2”, 23 с.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Шаман 2”, 24 с.
23.30 Х/ф “Халк”. (2 категорiя).

18 березня

Вівторок
УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.35 Свiтло.
10.05,15.30,19.10 Громадське телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Д/ф “Сiмдесятники. Леонiд Осика”.
13.00 “Таємницi успiху” з Н. Городенською.
13.40 Д/ф “Мiстерiя чорної матерiї”.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабiнету Мiнiстрiв України.
17.35 Про головне.
18.05 Фiнансова перспектива.
21.40 Вечiрня iнформацiйна програма.
23.30 Країна on-line.
00.00 На слуху.

Êàíàë “1+1”

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.55,04.5
0 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.10,10.10,20.30,21.30 Т/с “У вас буде
дитина”.
11.10,12.05,01.00,01.45 Т/с
“Склiфосовський”.
13.00 “Не бреши менi 4”.
14.00,02.35 Т/с “Справа лiкарiв”.
14.50,03.20 “Красуня за 12 годин 2”.
15.45 Т/с “Свати 4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
22.35 “Мiняю жiнку”.

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”.
11.15,12.25 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.30,14.20 “Судовi справи”.
15.30,16.20,03.35 “Сiмейний суд”.
16.50 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.05,02.50 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
22.30 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.
01.20 Д/ф “Замiнник смертi”

ICTV

08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.05,13.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.40 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 5”.
15.05,20.05 Т/с “Братани 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
21.50 Т/с “Лiсник”.

23.35 Х/ф “Шосе смертi”. (2 категорiя).
00.55 Х/ф “Зворотний бiк мiста”. (2
категорiя).

ÑÒÁ

05.55,16.00 “Усе буде добре!”
07.40,18.30 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.05 “Зiркове життя. Зорянi весiлля”.
10.10 Х/ф “Мiй тато - льотчик”.
11.55,20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.45,00.45 “МайстерШеф 2”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
21.05 Т/с “Самара 2”.
22.55 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.

Íîâèé êàíàë

06.10,06.55 Kids` Time.
06.15 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”.
15.10 Х/ф “Рожева пантера 2”.
18.00,23.45 Репортер.
18.20 Абзац!
22.00 Х/ф “Блондинка в законi”.
23.55 Х/ф “Зозуля”.
01.50,02.50,03.50 Зона ночi.
01.55 Благославляю i молюся.

5 êàíàë

06.35,07.10,08.10,22.35,23.15,00.15,02.35,0
3.35 Бiзнес-час.
06.40,18.10,00.00,03.20,04.35 Мiсцевий час.
06.55,08.50,23.45,00.55 Огляд преси.
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.
07.15,08.15,08.35,13.10,18.35,19.45,22.10,
22.45,23.25,23.35,03.15,06.15 Тема/
Хронiка дня.
07.20 Час економiки.
07.25,08.25,11.50,17.25,22.50,23.50 Погода в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
07.55,09.10 Погода на курортах.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.50 Погода у свiтi.
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.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,15.00,19.00,02.15 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,14.00,15.20,17.10 Т/с “Слiд”.

Наш ДЕНЬ

Ê1

Òîíiñ

07.30 М/с “Маша i Ведмiдь”.
09.15 Х/ф “Iндiанець у шафi”.
10.50 Х/ф “Перший лицар при дворi
Аладiна”.
12.40 Х/ф “Домашнiй арешт”.
14.40 “КВК-2013”.
16.50 “Вечiрнiй квартал”.
18.20 “Звана вечеря”.
19.20 “Орел i решка”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 М/ф “Кунг-фу Панда 2”.
23.40 Х/ф “Люблю тебе, чувак”. (2
категорiя).

07.00 “Алло, лiкарю!”
08.00 “Алло, адвокате!”
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”.
16.50 “Алло, лiкарю!”
17.50 “Алло, адвокате!”
18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Олег Табаков, ч. 1.
20.00 Катастрофи - вiхи еволюцiї.
21.35 В`ячеслав Бутусов. Коли замовкнуть
всi пiснi...
22.45 Монстри всерединi мене.
00.30 Х/ф “Небезпечне секс-побачення”.
(3 категорiя).

ÍÒÍ

05.00 Т/с “Повернути на дослiдування”.
08.10 “Правда життя. Професiя
винахiдник”.
08.45 “Агенти впливу”.
09.30 Т/с “Таємницi слiдства”.
11.15 Т/с “Державний захист 3”.
19.00,21.40,02.25,04.55 “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).

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 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.
22.00 6 кадрiв.
22.55 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.20 Дурнєв+1.
23.50 Надто грубо для Ю-туб`а.
00.15 Мiж нами.

ÒÂi

06.00,20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
07.00 Стоп-кадр.
08.00 Ранковi курасани.
11.00,11.40,12.20,13.10,14.15,15.50,17.15,1
9.15 ТВiй День.
11.20,12.40,15.35,17.40 Огляд блогiв.
12.00,14.00,15.00,17.00,18.00,21.00,00.0
0 Сьогоднi.
13.00 Базар_IТ.
13.30,14.30,16.00,19.30,02.50,03.40 Особлива думка.
16.30,17.30,01.00 TBiNews.
16.40 Арт варта.
22.00,02.00 Знак оклику з А. Шевченко.
10.00 Т/с “Шаман 2”, 23 i 24 с.
11.50,19.45 “Говорить Україна”.
13.00,23.30 Т/с “Подружжя”.
18.00 Т/с “Сашка”.
21.00 Т/с “Шаман 2”, 25 с.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Шаман 2”, 26 с.
00.30 Т/с “Ментовськi вiйни 7”, 17 i 18 с.
(2 категорiя).

Ê1

06.30 “Top Shop”.
07.30,16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
08.30 М/с “Маша i Ведмiдь”.
10.00 Х/ф “Iндiанець в шафi”.
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).

ÍÒÍ

08.30 Ранковий “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”.
15.00,17.00 Т/с “Летючий загiн”.
16.45,19.00,21.40,02.25,04.35 “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

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.
22.00 6 кадрiв.
22.55 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.50 Надто грубо для Ю-туб`а.
00.15 Мiж нами.

ÒÂi

07.00,20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
08.00 Ранковi курасани.
11.00,11.40,12.20,13.10,14.15,15.50,17.15,1
9.15 ТВiй День.
11.20,12.40,15.35,17.40 Огляд блогiв.
12.00,14.00,15.00,17.00,18.00,21.00,00.0
0 Сьогоднi.
13.00 Базар_IТ.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)
08.00 “Доброго здоров`ячка!”
08.45 “Жити здорово!”
09.45,16.40 “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”.
13.45 Т/с “Слiд”.
14.20 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
17.05,00.05 “Наодинцi з усiма”.
17.55,01.05 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.50 “Хай говорять”.
20.30,22.10 Т/с “Погана кров”.
22.00 Нiчнi новини.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.05 Т/с “Рубльовка. Live”. “Кiльце стискається”.
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 Олександр Журбiн. Мелодiї на
згадку.
09.05 Ти не повiриш!
10.00 “Справа темна”.
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”. “Автограф смертi”.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Дикий 3”. “Присяжнi
засiдателi”, ч. 1.

Êàíàë «2+2»

07.00 Х/ф “Плащаниця Олександра Невського”.
09.55 Д/ф “Велика подорож”.
10.55 Д/ф “Великi битви”.
13.30,14.30,16.00,19.30,02.50,03.40 Особлива думка.
16.30,17.30,22.00,01.00 TBiNews.
16.40 Арт варта.
02.00 Дев`ять мiсяцiв.

Òîíiñ

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
08.00 “Алло, адвокате!”
09.00,20.00 Катастрофи - вiхи еволюцiї.
11.00 В`ячеслав Бутусов. Коли замовкнуть
всi пiснi...
12.25 “Таємницi закулiсся з Олександром
Ржавським”.
13.15 “Щоденник для батькiв”.
14.00,22.45 Монстри всерединi мене.
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”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Олег Табаков, ч. 2.
21.35 Одного разу у Парижi. Далiда i
Дассен.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)
08.00 “Доброго здоров`ячка!”
08.45 “Жити здорово!”
09.45,16.40 “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”.
13.45 Т/с “Слiд”.
14.20 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
17.05,00.05 “Наодинцi з усiма”.
17.55,01.05 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.50 “Хай говорять”.
20.30,22.10 Т/с “Погана кров”.
22.00 Нiчнi новини.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.05 Т/с “Рубльовка. Live”. “Кiльце розтискало”.
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”.
“Смерть ботанiка”.
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”. “Справа честi”, ч. 1.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Дикий 3”. “Дiм, милий дiм”,
ч. 1.

Програма ТБ
11.20
12.00
12.50
13.50
14.50

Д/ф “Великi катастрофи”.
Д/ф “Багратiон та Скавронська”.
Д/ф “Межi реальностi”.
Д/ф “НЛО”.
Д/ф “Таємниця краху. Проклятий
“Адмiрал”.
15.50 Д/ф “Таємницi зниклих лiтакiв”.
16.40 Д/ф “Таємницi Нюрнбергського
процесу”.
17.30 Д/ф “Дiм на краю Галактики”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.00 Т/с “Вантаж”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Погоня”. (2 категорiя).
23.20 Х/ф “Професiонал”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

07.30,13.30 Комедiя “Приборкувачка
тигрiв”.
09.30,15.30 Кiноповiсть “Княжна Мерi”.
(12+).
17.30,23.30 Кiноповiсть “Мiй друг Iван Лапшин”. (12+).
19.30,01.30 Х/ф “Челюскiнцi”. (12+).
21.45,03.45 Комедiя “Фонтан”. (18+

ªâðîñïîðò

09.30,14.00 Велоспорт. Етап 5.
10.15 Футбол. Кубок свiту. До 17 рокiв.
Коста-Рiка. Iспанiя - Японiя.
11.00,23.30 Бiатлон. Кубок свiту.
Контiолахтi. Чоловiки.
Переслiдування.
11.30,00.00 Бiатлон. Кубок свiту.
Контiолахтi. Жiнки. Переслiдування.
12.00,21.00 Стрибки на лижах з трамплiну.
ЧC FIS по польотах на лижах. Гарахов. HS 205.
13.00 Лижнi перегони. Васалопет.
15.30,00.30 Велоспорт. Етап 6.
17.15 Футбол. Кубок свiту. До 17 рокiв.
Коста-Рiка. Нiмеччина - Канада.
18.30,01.30 Футбол. Євроголи.
19.30 Снукер. Хайку Уорлд Оупен. Китай. Фiнал.
21.45 All sports. Тележурнал “Watts”.
22.00,22.30 Про рестлiнг. (16+).

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 Чемпiонат Iталiї. “Мiлан” - “Парма”.
09.10 Чемпiонат Iталiї. “Кальярi” - “Лацiо”.
11.05 Чемпiонат Iталiї. “Фiорентiна” “К`єво”.
13.15 Чемпiонат Iспанiї. “Ельче” - “Бетiс”.
15.10 Чемпiонат Англiї. “Ман. Юнайтед” “Лiверпуль”.
17.05 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
18.10 “Тисяча й один гол”.
19.10 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
20.10 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
21.10 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
21.40 “АПЛ. Клуби”. “Норвiч”.
21.55 Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Удiнезе”.
Пряма трансляцiя.
23.55 Чемпiонат Iталiї. “Торiно” - “Наполi”.
01.40 2 Бундеслiга. “Кайзерслаутерн” “Кельн”.

Êàíàë «2+2»
06.00 М/ф.
06.25 Х/ф “Хiд конем”.
08.00,09.30 Т/с “Нове життя сищика Гурова”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
16.30,19.00 Т/с “Вантаж”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.25 Лiга Чемпiонiв УЄФА. Челсi - Галатасарай. Пряма трансляцiя.
23.40 Про Лiгу Чемпiонiв + огляд iгрового
дня.
00.55 Лiга Чемпiонiв УЄФА. Реал Мадрид
- Шальке 04.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Кiноповiсть “Мiй друг Iван Лапшин”. (12+).
07.30,13.30 Х/ф “Челюскiнцi”. (12+).
09.45,15.45 Комедiя “Фонтан”. (18+).
17.30,23.30 Х/ф “Гулящi люди”. Фiльм 1.
“З вогню та в полум`я”.
19.45,01.45 Х/ф “Гулящi люди”. Фiльм 2.
“Бунташний час”.
21.30,03.30 Х/ф “Дон Кiхот”. (6+).

ªâðîñïîðò

09.30,12.30,17.45 Футбол. Євроголи.
10.30 Футбол. 1/4 фiналу. ПСЖ (Францiя)
- Реал Мадрид (Iспанiя).
11.30,14.15 Велоспорт. Етап 6.
13.30 All sports. Тележурнал “Watts”.
13.45,17.15 All sports.
15.30 Велоспорт. Етап 7.
18.45 Футбол. 1/4 фiналу. Барселона
(Iспанiя) - Арсенал (Англiя).
21.00 Бокс. ЧC за версiєю WBA. A.
Mansour (США) - K. Price (США).
(16+).
22.30 Бокс. Змагання в середнiй ваговiй
категорiї. Ю. Бремер (Нiмеччина) M. Oliviera (США). (16+).
23.45 Футбол. Кубок свiту. До 17 рокiв.
Коста-Рiка. Iспанiя - Японiя.
00.45 Футбол. Кубок свiту. До 17 рокiв.
Коста-Рiка. Гана - Нiмеччина.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15,13.15 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
08.10,14.10 “Тисяча й один гол”.
09.10,15.10 Огляд матчiв чемпiонату
Нiмеччини.
10.10 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
11.10 Чемпiонат Iталiї. “Торiно” - “Наполi”.
16.10 2 Бундеслiга. “Кайзерслаутерн” “Кельн”.
18.10 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
19.10 Чемпiонат Iспанiї. “Вiльярреал” “Атлетiк”.
21.00 Лiга чемпiонiв. 1/8 фiналу. “Челсi”
- “Галатасарай”. Матч у вiдповiдь.
Пряма трансляцiя.
23.45,06.25 Огляд матчiв Лiги чемпiонiв.
00.20,04.25 Лiга чемпiонiв. 1/8 фiналу.
“Реал” - “Шальке”. Матч у вiдповiдь.

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ

19 березня

Середа
УТ-1
07.35 Ера бiзнесу.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.35 Книга.ua.
10.00 Включення з Кабiнету Мiнiстрiв
України.
10.20,15.30,19.10 Громадське телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Свiтло.
12.45 “Надвечiр`я”.
13.40 Шлях до Чемпiонату свiту FIFA 2014
Бразилiя.
14.10 ЧС з футболу 2014. Щоденник FIFA.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабiнету Мiнiстрiв України.
17.35 Вiчний вогонь.
18.05 Фiнансова перспектива.
21.40 Вечiрня iнформацiйна програма.
22.50 Мегалот.
23.30 Країна on-line.

Êàíàë “1+1”

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.00,04.5
0 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.10,10.10,20.30,21.30 Т/с “У вас буде
дитина”.
11.10,12.05,01.05,01.50 Т/с
“Склiфосовський”.
13.00 “Не бреши менi 4”.
14.00,02.40 Т/с “Справа лiкарiв”.
14.50,03.25 “Красуня за 12 годин 2”.
15.45 Т/с “Свати 4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
22.35 “Чотири весiлля 3”.

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”.
11.15,12.25 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.30,14.20 “Судовi справи”.
15.30,16.20,03.10 “Сiмейний суд”.
16.50 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.05,02.25 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
22.30 Т/с “Ластiвчине гнiздо”

ICTV

08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.05,13.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.35 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 5”.

15.05,20.05 Т/с “Братани 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
21.50 Т/с “Лiсник”.
23.35 Х/ф “Дiм воскових фiгур”. (2
категорiя).

ÑÒÁ

06.00,16.00 “Усе буде добре!”
07.50,18.30 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
09.15 “Зiркове життя. Не вiдрiкаються,
люблячи”.
10.15 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
12.00,20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.55,00.45 “МайстерШеф 2”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
21.05 Т/с “Самара 2”.
22.55 “Хата на тата”.

Íîâèé êàíàë

06.10,06.55 Kids` Time.
06.15 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 “Щасливi разом”.
15.05 Х/ф “Блондинка в законi”.
18.00,23.45 Репортер.
18.20 Абзац!
22.00 Х/ф “Блондинка в законi 2”.
23.50 Х/ф “Їхали два шофери”. (2
категорiя).

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.
07.15,08.15,08.35,13.10,18.35,19.45,22.10,
22.45,23.25,23.35,03.15,06.15 Тема/
Хронiка дня.
07.20 Час економiки.
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.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,15.00,19.00,02.15 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,14.00,15.20,17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Шаман 2”, 25 i 26 с.
11.50,19.45 “Говорить Україна”.
13.00,23.30 Т/с “Подружжя”.
18.00 Т/с “Сашка”.
21.00 Т/с “Шаман 2”, 27 с.

20 березня

Четвер
УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.35 Д/ф “Бути сама собi цiллю. О. Кобилянська”.
10.05,15.30,19.10 Громадське телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Моменти життя.
13.25 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт (жiн.)
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабiнету Мiнiстрiв України.
17.10 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт (чол.)
18.05 Фiнансова перспектива.
21.40 Вечiрня iнформацiйна програма.
23.30 Країна on-line.

Êàíàë “1+1”

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.45,04.4
0 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.10,10.10,20.30,21.30 Т/с “У вас буде
дитина”.
11.10,12.05,00.50,01.40 Т/с
“Склiфосовський”.
13.00 “Не бреши менi 4”.
14.00,02.25 Т/с “Справа лiкарiв”.
14.50,03.10 “Красуня за 12 годин 2”.
15.45 Т/с “Свати 4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
22.35 “Українськi сенсацiї. Божевiльнi”.
00.00,03.55 Т/с “Касл 2”. (2 категорiя).

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”.
11.15,12.25 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.30,14.20 “Судовi справи”.
15.30,16.20,03.25 “Сiмейний суд”.
16.50 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.05,02.40 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
22.30 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.
01.20 Д/ф “Прокляття Скiфських
курганiв”.

ICTV

08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.05,13.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.35 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 5”.
15.10,20.05 Т/с “Братани 3”.

18.45 Факти. Вечiр.
21.50 Т/с “Лiсник”.
23.35 Х/ф “Зупинка. Не озирайся!” (2
категорiя).
01.05 Х/ф “Дiм воскових фiгур”. (2
категорiя).

ÑÒÁ

05.45,16.00 “Усе буде добре!”
07.35,18.30 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
09.00 Х/ф “Попелюшка iз Запруддя”.
11.00,20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
11.50,00.45 “МайстерШеф 2”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
21.05 Т/с “Самара 2”.
22.55 “Я соромлюся свого тiла”.

Íîâèé êàíàë

06.10,06.55 Kids` Time.
06.15 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”.
15.05 Х/ф “Блондинка в законi 2”.
18.00,23.40 Репортер.
18.20 Абзац!
22.00 Х/ф “Блондинки в законi”.
23.45 Х/ф “Перегiн”. (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,
23.00,01.00 Час новин.
07.15,08.15,08.35,15.35,16.35,18.35,19.45,
22.40,23.25,23.35,03.15,06.15 Тема/
Хронiка дня.
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»

07.00,09.00,15.00,19.00,02.15 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,14.00,15.20,17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Шаман 2”, 27 i 28 с.
11.50,19.45 “Говорить Україна”.
13.00,23.30 Т/с “Подружжя”.
18.00 Т/с “Сашка”.
21.00 Т/с “Шаман 2”, 29 с.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Шаман 2”, 30 с.
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22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Шаман 2”, 28 с.

Ê1

06.30 “Top Shop”.
07.30,16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
08.30 М/с “Маша i Ведмiдь”.
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).

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”.
15.00,17.00 Т/с “Летючий загiн”.
16.45,19.00,21.40,02.20,04.10 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Грабуй награбоване”. (2
категорiя).
23.00 Т/с “Менталiст 5”. (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 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.
22.00 6 кадрiв.
22.55 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.50 Надто грубо для Ю-туб`а.
00.15 Мiж нами.

ÒÂi

06.30 Aрт City.
07.00,20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
08.00 Ранковi курасани.
11.00,11.40,12.20,13.10,14.15,15.50,17.15,1
9.15 ТВiй День.
11.20,12.40,15.35,17.40 Огляд блогiв.
12.00,14.00,15.00,17.00,18.00,21.00,00.0
0 Сьогоднi.
13.00 Базар_IТ.
13.30,14.30,16.00,19.30,02.50,03.40 Особлива думка.
16.30,17.30,22.00,01.00 TBiNews.
16.40 Арт варта.

08.00 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
09.00,20.00 Катастрофи - вiхи еволюцiї.
11.00 Одного разу у Парижi. Далiда i
Дассен.
12.25 “Будь в курсi!”
13.15 “Кумири”.
14.00,22.45 Монстри всерединi мене.
15.15 “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!”
19.00 В гостях у Д. Гордона. Вiллi Токарєв, ч. 1.
21.35 Дочка матерi. Христина Орбакайте.
00.30 Х/ф “Правила сексу”. (3 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

04.05,07.15 Телеканал “Доброго ранку”.
08.00 “Доброго здоров`ячка!”
08.45 “Жити здорово!”
09.45,16.40 “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”.
13.45 Т/с “Слiд”.
14.20 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
17.05,00.05 “Наодинцi з усiма”.
17.55,01.05 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.50 “Хай говорять”.
20.30,22.10 Т/с “Погана кров”.
22.00 Нiчнi новини.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.05 Т/с “Рубльовка. Live”. “По слiду
двiйника”.
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”.
“Самосуд”.
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”. “Прощай, зброя”,
ч. 1.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Дикий 3”. “Свiнгерманiя”, ч. 1.

Êàíàë «2+2»

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,21.25,22.40 “Економiчний
пульс”.
07.00,16.50 “Алло, лiкарю!”

06.00 М/ф.
07.00 Т/с “Солдати 15”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Зелений фургон”.
13.00 Д/ф “Обережно, автомобiль!”
14.00 Д/ф “День королiвських iсторiй.
Майкл Джексон”.
15.00 Д/ф “Вiйськовi журналiсти”.

00.30 Т/с “Ментовськi вiйни 7”, 21 i 22 с.
(2 категорiя).

Òîíiñ

Òîíiñ

Ê1

06.30 “Top Shop”.
07.30,16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
08.30 М/с “Маша i Ведмiдь”.
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 “Iнкасатори”.
16.45,19.00,21.40,02.20,04.10 “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

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.
22.00 6 кадрiв.
22.55 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.50 Надто грубо для Ю-туб`а.
00.15 Мiж нами.

ÒÂi

07.00,20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
08.00 Ранковi курасани.
11.00,11.40,12.20,13.10,14.15,15.50,17.15,1
9.15 ТВiй День.
11.20,12.40,15.35,17.40 Огляд блогiв.
12.00,14.00,15.00,17.00,18.00,21.00,00.0
0 Сьогоднi.
13.00 Базар_IТ.
13.30,14.30,16.00,19.30,02.50,03.45 Особлива думка.
16.30,17.30,01.00 TBiNews.
16.40 Арт варта.
22.00,02.00 Стоп-кадр.
03.15 ЖИВЯком.

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
07.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
08.00 “Алло, адвокате!”
09.00,20.00 Катастрофи - вiхи еволюцiї.
11.00 Дочка матерi. Христина Орбакайте.
12.25 “Цивiлiзацiя Incognita”.
13.15 “Ронiн”.
14.00,22.45 Монстри всерединi мене.
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”.
18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Валентина
Толкунова, ч. 1.
21.35 Iгор Тальков. Повержений в бою.
00.40 Х/ф “Вiкно у серце”. (3 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

04.05,07.15 Телеканал “Доброго ранку”.
08.00 “Доброго здоров`ячка!”
08.45 “Жити здорово!”
09.45,16.40 “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”.
13.45 Т/с “Слiд”.
14.20 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
17.05,00.00 “Наодинцi з усiма”.
17.55,01.05 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.50 “Хай говорять”.
20.30,22.10 Т/с “Погана кров”.
22.00 Нiчнi новини.

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”.
“Помилочка”.
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”. “Адвокат”, ч. 1.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Дикий 3”. “Смiття”. Проти
смiття”, ч. 1.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
07.00,16.30 Т/с “Солдати 15”.

15.50
16.30
19.00
21.00
21.20
23.20
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Д/ф “Великi битви”.
Т/с “Вантаж”.
Х/ф “Сорокап`ятка”.
“ДжеДАI”.
Х/ф “Кiкбоксер”. (2 категорiя).
Х/ф “Кiкбоксер 2”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Х/ф “Гулящi люди”. Фiльм 1.
“З вогню та в полум`я”.
07.45,13.45 Х/ф “Гулящi люди”. Фiльм 2.
“Бунташний час”.
09.30,15.30 Х/ф “Дон Кiхот”. (6+).
17.30,23.30 Х/ф “Ференц Лiст”. (СРСР Угорщина). (12+).
20.10,02.10 Комедiя “Запасний гравець”.
21.40,03.40 Кiноповiсть “Солдати”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.35,17.00,23.45 Футбол. Кубок свiту.
До 17 рокiв. Коста-Рiка. Гана Нiмеччина.
10.30,18.00 Футбол. 1/4 фiналу. Барселона (Iспанiя) - Арсенал (Англiя).
11.30,14.00 Велоспорт. Етап 7.
12.30 Снукер. Хайку Уорлд Оупен. Китай. Фiнал.
15.00,19.00 Бiатлон. Кубок свiту.
Контiолахтi. Чоловiки.
Переслiдування.
15.30,19.30 Бiатлон. Кубок свiту.
Контiолахтi. Жiнки. Переслiдування.
16.00,20.00 Стрибки на лижах з трамплiну.
ЧC FIS по польотах на лижах. Гарахов. HS 205.
16.45 Зимовi види спорту. Скi-пас.
21.00,23.40 All sports. Вибране по середах.
21.05 Кiнний спорт. Париж.
22.05 Кiнний спорт. Новини кiнного спорту.
22.10 All sports.
22.15 Гольф. Європейський тур. Hassan
II Trophy.
22.45 Гольф. Європейський тур. Жiнки.
23.00 Вiтрильний спорт. Екстремальна
серiя. Сiнгапур.
23.30 Вiтрильний спорт. Яхт-клуб.
23.35 Гольф. Гольф-клуб.
00.45 Футбол. Кубок свiту. До 17 рокiв.
Коста-Рiка. Нова Зеландiя - Iспанiя.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

07.00,13.10,18.20 Новини.
07.10,11.10,16.20 Лiга чемпiонiв. 1/8
фiналу. “Челсi” - “Галатасарай”.
Матч у вiдповiдь.
09.10,14.20,19.00 Лiга чемпiонiв. 1/8
фiналу. “Реал” - “Шальке”. 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.
“Боруссiя” (Дор.) - “Зенiт”. Матч у
вiдповiдь. Пряма трансляцiя.
00.20,04.25 Лiга чемпiонiв. 1/8 фiналу.
“Ман. Юнайтед” - “Олiмпiакос”. Матч
у вiдповiдь.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Подвиг Одеси”.
12.15 Д/ф “Зворотня сторона прогресу”.
13.15 Д/ф “День королiвських iсторiй.
Мерiлiн Монро”.
14.20 Х/ф “Сорокап`ятка”.
19.00 Огляд Лiги Чемпiонiв.
19.55 Лiга Європи УЄФА. Фiорентина Ювентус. Пряма трансляцiя.
22.00 Лiга Європи УЄФА. Реал Бетiс Севiлья. Пряма трансляцiя.
00.05 Про Лiгу Європи + огляд iгрового
дня.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Х/ф “Ференц Лiст”. (СРСР Угорщина). (12+).
08.10,14.10 Комедiя “Запасний гравець”.
09.40,15.40 Кiноповiсть “Солдати”. (12+).
17.30,23.30 Кiноповiсть “Застава Iллiча”.
(12+).
20.50,02.50 Драма “Щасливо залишатися!” (12+).
21.30,03.30 Драма “Перевiрка на дорогах”. (16+).

ªâðîñïîðò

09.30,18.00 Футбол. Кубок свiту. До 17
рокiв. Коста-Рiка. Нова Зеландiя
- Iспанiя.
10.30 Стрибки на лижах з трамплiну. ЧC
FIS по польотах на лижах. Гарахов. HS 205.
11.45,15.00,20.00,00.45 Стрибки на лижах
з трамплiну. Кубок свiту. Планiца.
13.00,21.00,01.30 Бiатлон. Кубок свiту.
Осло. Спринт. Жiнки.
14.45 Зимовi види спорту. Скi-пас.
16.00,21.45 Бiатлон. Кубок свiту. Осло.
Спринт. Чоловiки.
19.00 Футбол. Кубок свiту. До 17 рокiв.
Коста-Рiка. Гана - Нiмеччина.
22.45 Бойовi мистецтва. Бiйцiвський клуб.
(16+).
02.15 Тележурнал “Watts”.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
07.00,13.15 Новини.
07.15,11.15,15.30 Лiга чемпiонiв. 1/8
фiналу. “Боруссiя” (Дор.) - “Зенiт”.
Матч у вiдповiдь.
09.15,13.30 Лiга чемпiонiв. 1/8 фiналу.
“Ман. Юнайтед” - “Олiмпiакос”. Матч
у вiдповiдь.
17.30 Огляд матчiв Лiги чемпiонiв.
18.00 Лiга Європи. 1/8 фiналу. “Анжi”
- АЗ. Матч у вiдповiдь. Пряма
трансляцiя.
21.25 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
21.55 Лiга Європи. 1/8 фiналу. “Наполi”
- “Порту”. Матч у вiдповiдь. Пряма
трансляцiя.
00.30 Лiга Європи. 1/8 фiналу. “Фiорентiна”
- “Ювентус”. Матч у вiдповiдь.
02.20 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
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П’ятниця
УТ-1
07.20 Країна on-line.
07.35 Ера бiзнесу.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.35 Книга.ua.
10.05,15.30 Громадське телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.15 Дiловий свiт.
12.25 Вiра. Надiя. Любов.
13.25,18.00 Погода.
13.30 Українського роду.
13.50 Театральнi сезони.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабiнету Мiнiстрiв України.
18.05 Фiнансова перспектива.
19.10 Про головне.
19.30,21.30 Шустер-LIVE.
00.00 Пiдсумки.

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”.
09.10,10.10 Т/с “У вас буде дитина”.
11.10,12.05 Т/с “Склiфосовський”.
13.00,03.45 “Не бреши менi 4”.
14.00,03.00 Т/с “Справа лiкарiв”.
14.50,04.35 “Красуня за 12 годин 2”.
15.45 Т/с “Свати 4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
20.30 “Сказочная Русь”.
21.15 “Україна єдина. Телемарафон”.

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”.
11.15,12.25 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.30,14.20 “Судовi справи”.
15.30,16.20 “Сценарiї любовi”.
16.50 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.05,02.40 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Даша”, 1-4 с.
00.35 Х/ф “Кактус i Олена”.

ICTV

08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.05 Анекдоти по-українськи.
10.40 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
11.40 Х/ф “Мiсце зустрiчi змiнити не можна”, 1 с.
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф “Мiсце зустрiчi змiнити не можна”, 2-5 с.

18.45
20.05
21.50
23.35

Факти. Вечiр.
Т/с “Братани 3”.
Т/с “Лiсник”.
Х/ф “Вiд заходу до свiтанку”. (2
категорiя).
01.20 Х/ф “Вiд заходу до свiтанку 2.
Кривавi грошi Техасу”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

06.05 Х/ф “Будьте моїм чоловiком...”
07.40 Х/ф “Любов Аврори”.
09.15,18.30 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
10.50 Х/ф “Катерина. Повернення
любовi”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.55 “Холостяк 4”.
01.15 “Холостяк4. Як вийти замiж”.

Íîâèé êàíàë

06.10,06.55 Kids` Time.
06.15 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00,09.50,19.00 Т/с “Воронiни”.
09.00,17.05 Т/с “Не родись вродлива”.
15.15 Х/ф “Блондинки в законi”.
18.00,23.50 Репортер.
18.20 Абзац!
22.00 Х/ф “Шопоголiк”.
23.55 Х/ф “Мечоносець”. (2 категорiя).
02.00,03.00,04.00 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,
01.00 Час новин.
07.15,08.15,08.35,16.35,18.35,19.45,22.40,0
3.15,06.15 Тема/Хронiка дня.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,00.20,06.20 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
1.35,05.00,06.00 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»

07.00,09.00,15.00,19.00,02.15 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,14.00,15.20,17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Шаман 2”, 29 i 30 с.
11.50,19.45,03.00 “Говорить Україна”.
13.00,23.30 Т/с “Подружжя”.
18.00 Т/с “Сашка”.
21.00 Т/с “Шаман 2”, 31 с.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Шаман 2”.
00.30 Т/с “Ментовськi вiйни 7”. (2
категорiя).
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Субота
УТ-1
07.00 Шустер-LIVE.
11.20 Армiя.
11.30 Православний вiсник.
12.05,15.05,19.10,21.35 Громадське телебачення.
14.00 Бiатлон. Кубок свiту. Переслiдування
(жiн.)
14.50,17.20 Погода.
17.25 Бiатлон. Кубок свiту. Переслiдування
(чол.)
18.30 Головний аргумент.
18.40 Український акцент.
21.00 Пiдсумки дня.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiд першої особи.
23.30 Погода.
23.35 Х/ф “Зимова вишня”.

Êàíàë “1+1”

06.00,19.30 “ТСН”.
07.00 “Хто там?”
07.55,08.20 М/с “Король-Лев. Тiмон i
Пумба”.
08.45 “Свiтське життя”.
09.45 “Сказочная Русь”.
10.35,11.40,12.40,13.45 Т/с “Свати 4”.
14.45 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
16.40,20.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка 5”.
23.00 Драма “Ми були солдатами”. (2
категорiя).

Iíòåð

08.00 “Школа доктора Комаровського”.
08.30 “Сценарiї любовi”.
09.30 Новини.
10.00,02.45 Д/ф “Алла Пугачова. Чоловiки
її величностi”.
11.05 Д/ф “Легендарнi кiнокомедiї”.
12.10 Х/ф “Стережися автомобiля”.
14.05 Т/с “Провiнцiйна муза”.
17.50 Т/с “Усе спочатку”, 1 i 2 с.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Усе спочатку”, 3 i 4 с.
22.55 “Ювiлейний концерт Ю. Антонова
в Кремлi”.

ICTV
06.40
08.10
09.20
10.15
13.45
18.45
19.00

Х/ф “Iнопланетянин”.
Зiрка YouTube.
Дача.
Т/с “Братани 3”.
Т/с “Топтуни (Наружка)”, 1-6 с.
Факти. Вечiр.
Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм.
19.50 Т/с “Топтуни (Наружка)”, 7 i 8 с.
21.40 Х/ф “Центурiон”. (2 категорiя).
23.25 Х/ф “Залiзний лицар”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

07.05 “Караоке на Майданi”.
07.55 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”

10.00
11.50
16.10
17.05
19.00
21.45
22.40
00.30

Х/ф “Солдат Iван Бровкiн”.
“Холостяк 4”.
“Холостяк4. Як вийти замiж”.
“Хата на тата”.
“Україна має талант! 6”.
“Детектор брехнi 5”.
“Я соромлюся свого тiла”.
Х/ф “Любов Аврори”.

Íîâèé êàíàë
06.20
08.10
10.00
12.00
16.50
19.00

М/с “Маска”.
М/с “Том i Джерi-Шоу”.
Ревiзор.
Т/с “Воронiни”.
Х/ф “Шопоголiк”.
М/ф “Добриня Микитич i Змiй Горинич”.
20.10 Х/ф “Янголи Чарлi”.
22.00 Педан-Притула шоу 2.
23.50 Х/ф “Рок на столiття”. (2 категорiя).
02.20,03.20,04.05 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.
07.20,08.25,22.25,23.20,00.15,03.35 Бiзнесчас.
07.35 180 градусiв.
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”, 29 i 30 с.
08.30 Т/с “Iнтерни”, 157 i 158 с.
10.00 Один за сто годин.
11.00 Т/с “Дорожнiй патруль 4”, 4 i 5 с.
13.00 Т/с “Пiдстава”.
17.00 Футбол. Українська Прем`єр-лiга.
“Шахтар” (Донецьк) - “Днiпро”
(Днiпропетровськ).
20.00 “Говорить Україна”.
21.45 Х/ф “Мережива”.
23.50 Х/ф “Синя борода”.
01.30 Т/с “Ментовськi вiйни 7”, 17 i 18 с.
(2 категорiя).

Наш ДЕНЬ

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.30,16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
08.30 М/с “Маша i Ведмiдь”.
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”.
00.35 “Велика рiзниця”.
02.10 “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 “Iнкасатори”.
16.45,19.00,03.15 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Кохання пiд грифом “Цiлком
таємно 3”.
21.15 Х/ф “Ковбої проти прибульцiв”.
23.40 Х/ф “Миротворець”. (2 категорiя).
01.50 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”.
15.20,19.00 Панянка-селянка.
16.15 Iкона стилю.
17.10 Пiвцарства за кохання.
18.05 Розсмiши комiка.
20.00 Х/ф “Помри, але не зараз”.
22.25 Х/ф “Випускний”. (2 категорiя).
00.15 Мiж нами.
00.45 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).

ÒÂi

07.00,20.00,00.00 Сьогоднi про головне.
08.00 Ранковi курасани.
11.00,11.40,12.20,13.10,14.15,15.50,17.15
ТВiй День.
11.20,12.40,15.35,17.40 Огляд блогiв.
12.00,14.00,15.00,17.00,18.00 Сьогоднi.
13.00 Базар_IТ.
13.30,14.30,16.00,19.30,03.10,04.00 Особлива думка.
16.30,17.30,02.45,03.35 TBiNews.
16.40 Арт варта.
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”.
07.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
08.00 “Соцiальний статус: вашi права i
пiльги”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/с “Маша i Ведмiдь”.
09.50 М/ф “Гидке каченя”.
11.20 Х/ф “Пригоди молодого Шерлока Холмса”.
13.15 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
15.00 “Орел i решка. СРСР”.
16.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
17.45 Х/ф “Вечеря з придурками”.
19.45 “Вечiрнiй квартал”.
21.40,02.30 Т/с “Надприродне”. (2
категорiя).
23.15 Х/ф “Король вечiрок”. (2 категорiя).
01.00 Х/ф “Бiльше, нiж друг”. (2
категорiя).
03.10 “Нiчне життя”.

ÍÒÍ

07.40 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 12”.
11.30 “Речовий доказ”. Куля на десерт.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Правда життя. Професiя лижний
iнструктор”.
13.30 “Переломнi 80-тi”.
14.30 “Що робити?”
15.30 Х/ф “Ковбої проти прибульцiв”.
18.00,04.00 “Випадковий свiдок”.
19.00 Т/с “Каменська”.
23.00 Т/с “Повернути на дослiдування”.

ÒÅÒ
07.30
08.30
09.00
09.40
10.05
10.35
11.05
12.25
13.30
15.15
17.15
19.50
21.00
22.50
00.45

ÒÂi

Байдикiвка.
М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
Мультик з Лунтiком.
М/с “Даша-дослiдниця”.
М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
М/с “Фiксики”.
М/ф “Покемон назавжди”.
М/ф “Новi пригоди Стiча”.
Панянка-селянка.
Х/ф “Монте Карло”.
Х/ф “Помри, але не зараз”.
Вiталька.
Розсмiши комiка.
Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
Х/ф “Катакомби”. (3 категорiя).

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 2”.
01.00,03.20 Вулицi червоних лiхтарiв.

Òîíiñ

07.35 “Будь в курсi!”
09.00 Катастрофи - вiхи еволюцiї.
10.00 “Свiтськi хронiки”.

09.00,20.00 Катастрофи - вiхи еволюцiї.
11.00 Iгор Тальков. Повержений в бою.
12.25,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
13.10 “Свiтськi хронiки”.
14.00,22.45 Монстри всерединi мене.
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!”
19.00 В гостях у Д. Гордона. Валентина
Толкунова, ч. 2.
21.35 Бiлка, Стрiлка та iншi...
00.40 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)
08.00 “Доброго здоров`ячка!”
08.45 “Жити здорово!”
09.45,16.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Час обiдати!”
13.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.45 Т/с “Слiд”.
14.20 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
17.05 “Чекай на мене”.
17.55 “Людина i закон”.
19.00 “Час”.
19.30 “Поле чудес”.
20.25 “Надбання Республiки”.
22.35 “Вечiрнiй Ургант”.
23.30 Х/ф “Острiв”.

ÍÒÂ-Ñâiò

08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 Очна ставка.
09.30 Рятувальники.
10.05 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 10”.
“Мiст поцiлункiв”.
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”.
18.50 “Говоримо i показуємо”.
19.45 Т/с “Мама в законi”.
23.35 “Сповiдь. Жiнки Михайла Євдокимова”.
00.35 “Школа лихослiв`я”.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
07.00,16.30 Т/с “Солдати 15”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Кримiнальний талант”.
12.50 “Нове Шалене вiдео по-українськи”.
14.50 “Облом.UA. Новий сезон”.
19.00 Т/с “Заповiдник страху”. (2
категорiя).
23.00 Х/ф “Кiкбоксер 3”. (2 категорiя).
01.05 Х/ф “Вторгнення живої сталi”. (2
категорiя).
10.55 Х/ф “Їхали ми, їхали”.
13.15 За сiм морiв.
14.00 Монстри всерединi мене.
15.00 Полювання на монстрiв.
16.00,01.40 Повстання медуз.
16.50,05.25 “Ронiн”.
17.35 “Алло, адвокате!”
18.15,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30,05.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
18.55 “Погода”.
19.00 Великi будови давнини.
20.00 Слони, котрi бiжать.
21.00 Олександр Розенбаум. Мiй дивовижний сон...
22.00 “Таємницi закулiсся з Олександром
Ржавським”.
22.25 Х/ф “Хто ви, мiстере Брукс”. (2
категорiя).
00.30 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)
07.40
08.15
08.50
10.15
11.15
13.15
14.15
16.00
16.15
17.15
19.00
19.20
21.00
22.50
00.00

“Слово пастиря”.
“Смак”.
“Валентин Дiкуль. “Встань i йди!”
“Iдеальний ремонт”.
Х/ф “Весiлля в Малинiвцi”.
“Чоловiк i жiнка”.
Х/ф “Куплю друга”.
Вечiрнi новини.
“Сусiдськi вiйни”.
“Золотий грамофон”.
“Час”.
“Сьогоднi увечерi”.
Х/ф “Справжня любов”.
“Що? Де? Коли?”
Х/ф “Шаолiнь”.

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 “Лiтєйний”. “Особиста справа”.
“Неждана зустрiч”.
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 Х/ф “Все гаразд, мама”.
21.45 “Вiдьмине щастя”.
22.35 Т/с “Лють”. “Супровiдник”.
00.30 “Судовий детектив”.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
07.15 “Нове Шалене вiдео по-українськи”.
08.00 “Облом.UA. Новий сезон”.

Програма ТБ
Íàøå óëþáëåíå êiíî
05.30,11.30 Кiноповiсть “Застава Iллiча”.
(12+).
08.50,14.50 Драма “Щасливо залишатися!” (12+).
09.30,15.30 Драма “Перевiрка на дорогах”. (16+).
17.30,23.30 Мелодрама “Ганна на шиї”.
(6+).
19.30,01.30 Х/ф “Собаче серце”, 1 i 2
с. (12+).
21.50,03.50 Кiноповiсть “Ваш син i брат”.
(12+).

ªâðîñïîðò

09.30,15.15,16.00,20.00,01.00 Стрибки на
лижах з трамплiну. Кубок свiту.
Планiца.
10.30,18.15 Бiатлон. Кубок свiту. Осло.
Спринт. Жiнки.
11.45,14.30,19.00,01.45 Бiатлон. Кубок
свiту. Осло. Спринт. Чоловiки.
13.00 Футбол. Лiга Чемпiонiв УЄФА. Жеребкування.
13.30 Футбол. Лiга Європи УЄФА. Жеребкування.
18.00 Зимовi види спорту. Скi-пас.
21.05 Бокс. Змагання в середнiй ваговiй
категорiї. Ю. Бремер (Нiмеччина) M. Oliviera (США). (16+).
22.00 Бокс. (16+).
00.00,00.30 Тiмберспортс. ЧC.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
07.00,12.50 Новини.
07.10 Лiга Європи. 1/8 фiналу. “Бенфiка” “Тоттенхем”. Матч у вiдповiдь.
09.05 Лiга Європи. “Зальцбург” - “Базель”.
1/8 фiналу. Матч у вiдповiдь.
10.55 Лiга Європи. 1/8 фiналу. “Наполi” “Порту”. Матч у вiдповiдь.
13.00 Жеребкування чвертьфiналу Лiги
чемпiонiв. Пряма трансляцiя зi
Швейцарiї.
13.25 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
14.00 Жеребкування чвертьфiналу Лiги Європи. Пряма трансляцiя зi Швейцарiї.
14.20 Огляд матчiв Лiги Європи.
15.15 Лiга Європи. 1/8 фiналу.
“Фiорентiна” - “Ювентус”. Матч у
вiдповiдь.
17.05 Лiга Європи. 1/8 фiналу. “Анжi”
- АЗ. Матч у вiдповiдь. У перервi
- Новини.
18.05 Лiга Європи. 1/8 фiналу. “Анжi” АЗ. Матч у вiдповiдь.
19.10 “АПЛ. Клуби”. “Стоук Сiтi”.
19.25,06.30 Чемпiонат Iталiї. Preview.
19.55 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
20.25 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
20.55 Чемпiонат Англiї. Preview.
21.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Фрайбург” “Вердер”. Пряма трансляцiя.
23.25,04.45 2 Бундеслiга. “Динамо” (Дрезден) - “Гройтер Фюрт”.
09.00 Т/с “Нове життя сищика Гурова.
Продовження”.
17.00 Х/ф “Неслужбове завдання”. (2
категорiя).
19.20 ЧУ 22 Тур. Динамо - Металург
Запорiжжя.
21.30 “Королi рингу”. Бiй за звання претендента на чемпiонський пояс в
суперважкiй вазi за версiєю WBC.
Одланьєр Солiс - Тонi Томпсон.
23.00 Х/ф “Викрадений”. (2 категорiя).
00.50 Х/ф “Розвiдка 2023”. (3 категорiя).
02.30 Х/ф “Троянський спас”.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Мелодрама “Ганна на шиї”.
(6+).
07.30,13.30 Х/ф “Собаче серце”, 1 i 2
с. (12+).
09.50,15.50 Кiноповiсть “Ваш син i брат”.
(12+).
17.30,23.30 Кiноповiсть “Удар! Ще удар!”
(6+).
19.10 “Плюс кiно”. (12+).
19.40,01.30 Комедiя “Смугастий рейс”.
21.30,03.30 Драма “Вiрiнея”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30,14.45 Тележурнал “Watts”.
09.45,18.00 Стрибки на лижах з трамплiну.
Кубок свiту. Жiнки. Планiца.
11.30,15.15,19.00 Стрибки на лижах з
трамплiну. Кубок свiту. Планiца.
13.45,17.15,20.00 Бiатлон. Кубок свiту.
Осло. Жiнки. Переслiдування.
16.15,20.45 Бiатлон. Кубок свiту. Осло.
Чоловiки. Переслiдування.
21.30 Бойовi мистецтва. Бiйцiвський клуб.
(16+).
22.45 Спiдвей. Iнзель. День 1.
00.45 Футбол. Кубок свiту. До 17 рокiв.
Коста-Рiка. КНДР - Нiмеччина.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

07.00,12.55 Новини.
07.15 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
07.45 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
08.15 Чемпiонат Англiї. Preview.
08.45 Чемпiонат Iспанiї. “Сельта” - “Малага”.
10.35 Чемпiонат Нiмеччини. “Фрайбург”
- “Вердер”.
12.25 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
13.05 Огляд матчiв Лiги Європи.
14.00 Чемпiонат Англiї. “Челсi” - “Арсенал”. Пряма трансляцiя.
16.40 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi” - “Фулхем”. Пряма трансляцiя. У перервi
- Новини.
17.55 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi” - “Фулхем”. Пряма трансляцiя.
18.55 Чемпiонат Iспанiї. “Еспаньол” - “Леванте”. Пряма трансляцiя.
20.55 Чемпiонат Iспанiї. “Вальядолiд” “Райо Вальєкано”. Пряма трансляцiя.
22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” - “Хетафе”. Пряма трансляцiя.
01.00 Чемпiонат Нiмеччини. “Ганновер” “Боруссiя” (Дор.)

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ

23 березня

Неділя
УТ-1
06.05 Свiт православ`я.
06.35 Вiд першої особи.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.10,12.00 В гостях у Д. Гордона.
10.05,15.05,19.10 Громадське телебачення.
12.55 Як Ваше здоров`я?
13.55 Бiатлон. Кубок свiту. Мас-старт (жiн.)
14.50 Погода.
17.25 Бiатлон. Кубок свiту. Мас-старт (чол.)
18.30 Дiловий свiт. Тиждень.
21.00 Пiдсумки тижня.
22.30 Вечiрня iнформацiйна програма.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.40 “Дружина”.

Êàíàë “1+1”

07.40 М/ф.
08.10,08.35 М/с “Король-Лев. Тiмон i
Пумба”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00,04.20 “Свiт навиворiт 5”.
11.05,21.00 “Голос країни 4. Перезавантаження”.
12.50,03.30 “Зiркова хронiка”.
13.55 М/ф “Маша i ведмiдь”.
14.00 Мелодрама “Знайти чоловiка у великому мiстi”.
18.30 “Зiграй у ящик”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
23.20 “Свiтське життя”.

Iíòåð

05.30 Т/с “Даша”, 2-4 с.
07.50 “Вдалий проект”.
08.50 “Школа доктора Комаровського.
Невiдкладна допомога”.
09.30 “Новини”.
10.00 “Орел i решка. На краю свiту”.
11.00 “Сусiд на обiд”.
12.00 Т/с “Усе спочатку”, 1-4 с.
16.20 Т/с “Тест на любов”, 1-4 с.
20.00,03.55 “Подробицi тижня”.
21.00 Т/с “Я не зможу тебе забути”, 1-4 с.

ICTV

08.05 Так$i.
08.40 Космонавти.
09.30 Зiрка YouTube.
10.40 Козирне життя.
11.10 Вам i не снилося!
11.50 Т/с “Лiсник”.
18.45 Факти тижня.
19.40 Х/ф “Суддя Дредд”.
21.20 Х/ф “Суддя Дредд 3D”. (2 категорiя).
23.00 Х/ф “Центурiон”. (2 категорiя).
00.45 Х/ф “Залiзний лицар”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

07.55 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”

09.50 “Караоке на Майданi”.
10.55 Х/ф “Вiддам дружину в хорошi
руки”.
12.45 Т/с “Самара 2”.
16.10 “Україна має талант! 6”.
19.00 “Битва екстрасенсiв 13”.
21.05 “Один за всiх”.
22.15 Х/ф “Любов на два полюси”. (2
категорiя).
00.05 Х/ф “Скарби стародавнього храму”.

Íîâèé êàíàë
07.45
08.00
10.30
12.40
14.50
17.00

Церква Христова.
М/с “Том i Джерi-Шоу”.
Файна Юкрайна.
Х/ф “Могутнi качата”.
Х/ф “Могутнi качата 2”.
М/ф “Добриня Микитич i Змiй Горинич”.
18.05 Х/ф “Янголи Чарлi”.
20.00 Х/ф “Янголи Чарлi 2”.
22.05 Х/ф “Бабло”. (2 категорiя).
00.00 Педан-Притула шоу.
01.55 Х/ф “Рок на столiття”. (2 категорiя).

5 êàíàë

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.
07.10,08.15,18.45,23.50,00.20,06.20 Час
спорту.
07.35 180 градусiв.
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.
17.10 Палата.
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.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00 Х/ф “У гонитвi за щастям”, 2 с.
09.00 Ласкаво просимо з Аллою Крутою.
У гостях Нюша.
10.00 Таємницi зiрок.
11.00 Т/с “Засiб вiд смертi”.
19.00,02.50 Подiї тижня.
20.30 Т/с “Iнтерни”, 162 i 163 с.
23.30 Великий футбол.
01.15 Т/с “Ментовськi вiйни 7”, 21 i 22 с.
(2 категорiя).

Програма місцевих телеканалів
TV-4
Понеділок, 17 березня
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Ти зможеш»
07.50 «Слід»
08.10 Вікно в Америку
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
10.00, 18.00 Т.с.«Гра в кохання»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Межа правди
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Гетьманські клейноди»
17.00 «Магія природи»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Сільський календар»
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 «Сад, город, квітник»
22.35 Х.ф.«Останній лицар»

Вівторок, 18 березня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Погляд зблизька»
08.05 «Духовні роздуми»
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.«Закон», 1с.
17.00 «Магія природи»
17.30 «Смаки культур»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Екологічно чисте життя»
20.30 «Життя з майбутнім»
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф. «Сусід»

Cереда, 19 березня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Екологічно чисте життя»
08.05 «Життя з майбутнім»
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
12.40 «Автоакадемія»
13.10 «Океан Ельзи» на Майдані
Незалежності
14.00 Х.ф.«Закон», 2с.
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 «Формула здоров’я»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.35 Х.ф. «Рятувальний модуль»

Четвер, 20 березня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Формула здоров’я»
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
12.25 «Смаки культур»
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Вінчання зі смертю»
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. «Історія Уенделла Бейкера»

П’ятниця, 21 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, 18.00 Т.с.«Гра в кохання»
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 «Чарівний ключик»
12.40 «Сад, город, квітник»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Приятель небіжчика»
17.00 «Магія природи»
17.30 «Відчиняй»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.10 «Сільський календар»
20.40 «Індекс небезпеки»
21.30 «Духовні роздуми»
22.35 Х.ф. «Радіо Вест»

Субота, 22 березня

07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Таємниця записної
книжки»
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 Х.ф.«Крихітка Джиммі»
14.00 «Смаки культур»
14.30 Мультфільми
15.00 М.ф.«Пітер Пен»
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп подій
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06.30 “Top Shop”.
07.30 М/с “Маша i Ведмiдь”.
08.30 М/ф “Гидке каченя”.
10.00 “Їмо вдома”.
11.25 “ВусоЛапоХвiст”.
12.20 “Розсмiши комiка”.
13.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
14.10 “Орел i решка. СРСР”.
16.00 “КВК-2013”.
18.10 “Вечiрнiй квартал”.
20.00 М/ф “Мадагаскар”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.10 Х/ф “Бiльше, нiж друг”. (2
категорiя).
01.50 Х/ф “Острiв скарбiв 3: Таємниця на
островi скарбiв”.
03.15 “Нiчне життя”.

ÍÒÍ

07.45 Т/с “Каменська”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Вiйна
авторитетiв.
12.00 “Агенти впливу”.
13.00 “Таємницi кримiнального свiту”.
13.30 Х/ф “Кохання пiд грифом “Цiлком
таємно 3”.
15.15 Т/с “УГРО - 5”.
19.00 Т/с “Червонi гори”.
23.00 “Переломнi 80-тi”.
00.00 Т/с “I прийшов павук”. (2 категорiя).
01.50 Х/ф “Миротворець”. (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”.
10.55 М/ф “Барбi: Пригоди Русалоньки”.
12.15 Х/ф “Цуценята Санти шукають
скарби”.
14.05 Х/ф “Мармадюк”.
15.45 Мiй зможе.
17.05 Країна У.
18.55 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
22.50 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
00.45 Х/ф “Привид у машинi”. (2
категорiя).

ÒÂi

07.00,11.00,12.15,15.30,01.00 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 2”.
16.00,19.30,03.45 Особлива думка.
19.00 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
20.00,02.45 Знак оклику з А. Шевченко.
21.00 Стоп-кадр.

18.00 Наші вітання
19.00 «Сад, город, квітник»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 Надія Кулик, «Пісня моєї
душі»
22.00 Х.ф. «Джіа»

Неділя, 23 березня

08.00 Новини Європи
08.40, 23.45 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 М.ф.«Пітер Пен»
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Погляд зблизька»
14.30 «Екологічно чисте життя»
15.00 «Життя з майбутнім»
16.00 «Формула здоров’я»
17.00 Вікно в Америку
17.30 «Смаки культур»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
22.00 «Життя з майбутнім»

ТТБ
Понеділок, 17 березня
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Урок… для батьків”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Відверті діалоги”
11.00 Д/Ф “Софіївка. ЛюбовСофії”
11.20 “Ботанічний музей”
11.30 “Країна талантів”
12.00 “Мамина школа”
12.30 “Загублені у часі”
12.45 “Cтудмістечко”
13.00, 17.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
13.30 “Словами малечі про цікаві речі”
13.45 “Вінтаж”
14.15 “Подорож гурмана”
15.00 “Невигадані історії”
15.30 “Спадщина”
16.00 “100 шедеврів”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Юні експерти”
16.45 “До речі, про речі”
17.15 “Західний експрес”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України”
19.30 “Тема дня”
19.45 “В об’єктиві ТТБ”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час змін”
21.30 “Урок… для батьків”
22.30 “Чаc країни”

22.00,02.00 Зелена лампа.
23.00 Х/ф “Студентка”. (2 категорiя).
03.30 Музичний автомат.

Òîíiñ

07.50,20.00,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
09.00 Слони, котрi бiжать.
10.00 “Будь в курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.20 Х/ф “Смеханiчнi пригоди Штепселя
i Тарапуньки”.
14.00 За сiм морiв.
15.00 Полювання на монстрiв.
16.00,00.25 Як вижити на Алясцi.
17.00 Д/с “Дикi кiшки Трента Барклi”.
17.50 “Моднi iсторiї з Оксаною Новицькою”.
18.30,05.00 “Свiт за тиждень”.
18.55 “Погода”.
19.00 Великi будови давнини.
20.40,05.25 “Свiтськi хронiки”.
21.00 Портрет Леонардо. Малюк, який
пiдкорив Голiвуд.
22.15 “Джаз-коло”.
22.40 Х/ф “Мiнотавр”. (2 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)
08.10
08.35
09.25
10.15
11.20
12.20
16.05
19.00
20.00

“Непутящi нотатки”.
“Поки всi вдома”.
“Фазенда”.
“Весiльний переполох”.
“Народна медицина”.
Т/с “Вангелiя”.
“Точнiсiнько”.
Недiльний “Час”.
“Клуб Веселих i Кмiтливих”. Вища
лiга.
22.05 Комедiя “На гачку”.
23.45 Комедiя “Тридцять три”.
01.05 Х/ф “Остання жертва”.

ÍÒÂ-Ñâiò

06.00,08.00,11.00,14.00 Сьогоднi.
06.20 Казки Баженова.
06.50 Їхнi вдачi.
07.25 “Перша передача”.
08.25 Їмо вдома.
09.05 Рятувальники.
09.20 “Ексклюзив”. “Квиткiв немає...” Театр Пушкiна”.
09.55 Дачна вiдповiдь.
11.25 Золотий пил.
12.10 Т/с “Лiтєйний”. “Платня за життя”.
“Рейнджери”.
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”. “Красень”. “Операцiя з
нерухомостi”. “Подвiйне замовлення”. “Спадкоємцi”.
21.45 “Темна сторона”.
22.35 Т/с “Лють”. “Лють”.
00.30 “Судовий детектив”.

23.00 “Кіноісторії нашого часу”
23.30 “Вінок Шевченку”

Вівторок , 18 березня
7.00, 13.00, 17.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Час змін”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Вінок Шевченку”
11.00 “Вишиванка”
11.30 “Кіноісторії нашого часу”
12.00 “В об’єктиві ТТБ”
12.15 “Випробуй на собі”
12.45 “Мій Шевченко”
13.30 “100 шедеврів”
13.45, 18.30 “Новини України”
14.00 “Любов гетьмана”
14.35 “Так було”
15.00 “Глобальне попередження”
15.30 “Концерт В.Зінкевича”
16.05 “У пошуках легенд”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 “7 природних чудес України”
16.55 “Служба розшуку дітей”
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 “І буде син, і буде…”
23.40 “Подаруй надію”

Середа, 19 березня

7.00, 13.00, 17.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Глобальне попередження”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “7 природних чудес України”
10.30 “І буде син, і буде…”
11.10 “Подаруй надію”
12.30 “На часі”
13.30 “У пошуках легенд”
13.45, 18.30 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 “Діловий ритм”
15.30 “Красо України Подолля”
16.00 “Мій Шевченко”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Біржа праці”
17.15 “Економічний інтерес”
17.30 “У країні Мультляндії”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Надія є”
20.00 “Удосвіта”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Європа очима українця”
21.30 “Енергоманія”
22.30 “Час країни”
23.00 “Концерт В.Зінкевича”
23.35 “Так було”

Четвер, 20 березня

7.00, 13.00, 17.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
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Êàíàë «2+2»
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”.
14.50 ЧУ 22 Тур. Волинь - Ворскла.
17.00 Х/ф “Пригоди мушкетерiв”.
19.00 Х/ф “Швидкiсть”. (2 категорiя).
21.30 “Профутбол”.
23.15 Х/ф “Неслужбове завдання”. (2
категорiя).
01.15 Х/ф “Вторгнення живої сталi”. (2
категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Кiноповiсть “Удар! Ще удар!”
(6+).
07.10 “Плюс кiно”. (12+).
07.40,13.30 Комедiя “Смугастий рейс”.
09.30,15.30 Драма “Вiрiнея”. (12+).
17.30,23.30 Комедiя “На вiйнi, як на вiйнi”.
(12+).
19.30,01.30 Комедiя “Бiдна Маша”, 1 i 2
с. (6+).
21.55,03.55 Х/ф “Кiнець iмператора тайги”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Бiатлон. Кубок свiту. Осло. Жiнки.
Переслiдування.
10.00,13.15 Бiатлон. Кубок свiту. Осло.
Чоловiки. Переслiдування.
10.30,11.15 Стрибки на лижах з трамплiну.
Кубок свiту. Планiца.
13.45,20.15 Бiатлон. Кубок свiту. Осло.
14.55,20.55 Зимовi види спорту.
15.00 Велоспорт. Мiлан - Сан-Ремо.
18.00 Футбол. Жiноча Лiга Чемпiонiв 1/4 фiналу. Гра 1. Вольфсбург
(Нiмеччина) - Барселона (Iспанiя).
21.00 Кiнний спорт. Кiнне стрибкове шоу
(конкур).

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

07.00,12.45 Новини.
07.15 Чемпiонат Нiмеччини. “Майнц” “Баварiя”.
09.05 Чемпiонат Англiї. “Вест Хем” - “Ман.
Юнайтед”.
10.55 Чемпiонат Iталiї. “К`єво” - “Рома”.
12.55 Чемпiонат Iспанiї. “Осасуна” “Севiлья”. Пряма трансляцiя.
14.55 Чемпiонат Англiї. “Тоттенхем” - “Саутгемптон”. Пряма трансляцiя.
17.25 Чемпiонат Англiї. “Астон Вiлла” “Стоук Сiтi”. Пряма трансляцiя. У
перервi - Новини.
18.55 Чемпiонат Англiї. “Астон Вiлла” “Стоук Сiтi”. Пряма трансляцiя.
20.00 “Англiйський акцент”.
21.05 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
21.40 Чемпiонат Iталiї. “Лацiо” - “Мiлан”.
Пряма трансляцiя.
23.40 Чемпiонат Нiмеччини. “Нюрнберг” “Айнтрахт” (Фр.)

7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Економічний інтерес”
10.30 “Витоки”
11.00 “Cолов’їна пісня”
11.25 “Там, де ти живеш”
11.50 “У пошуках легенд”
12.00 “Біржа праці”
12.15 “Надія є”
12.30 “Європа очима українця”
13.30 “Грає В.Кошуба”
13.45, 18.30 “Новини України”
14.00 “Уряд на зв’язку з громадянами”
14.30 “Мій рідний край”
14.50 “Галерея образів”
15.00 “Енергоманія”
15.30 “Подолання”
15.55 “Духовні скарби України”
16.00 “Мій Шевченко”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.30 “У країні Мультляндії”
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 “Витоки”
23.30 “Зустріч для вас”

П’ятниця, 21 березня

7.00, 13.00, 17.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Розмова без нотацій”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Мій Шевченко”
10.30 “Зустріч для вас”
11.00 “Вулиця Наталі”.Концерт
С.Гіги
12.00 “Cпадщина”
12.30 “На часі”
13.30 “Світ під кам’яним небом”
13.45, 18.30 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Легенди Запоріжжя”
15.30 “Рідна мова”
16.00 “І тільки музика”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Юні експерти”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Думки вголос”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Світ під кам’яним небом”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “7 природних чудес України“
20.30 “Після школи”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Захисник Вітчизнирятувальник”
21.30 “Абетка здоров’я”
22.30 “Час країни”
23.00 “Cолов’їна пісня”
23.25 “Духовні скарби України”
23.30 “Cпадщина”

Субота, 22 березня
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Думки вголос”
10.30 “Захисник Вітчизнирятувальник”
11.00 “Азбука смаку”
11.20 “Зелений Бум”
11.45 “Печери Тернопілля”
12.00 “Абетка здоров’я”
12.30 “Музичний калейдоскоп”
13.00 “7 природних чудес України“
13.30 “І тільки музика”
13.45 “Новини України”
14.00 “А у нас кіно знімали…”
14.30 “Театральні зустрічі” (“Поступися місцем”)
16.10 “Чудесний канал”
16.35 “Живі сторінки”
17.15 “ПрофStyle”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Назбиране”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 “Крізь призму часу”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “Щляхами Тараса”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.20 “Сад.Город.Квітник”
22.40 “Інновації”
23.00 “Там, де ти живеш”
23.30 “Від класики до джазу”

Неділя, 23 березня

7.00 “Від класики до джазу”
7.30 “Смак життя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 “Назбиране”
10.30 “Шляхами Тараса”
10.45 “ПрофStyle”
11.00 “Фільм-дітям”
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Живі сторінки”
13.30 “Азбука смаку”
13.50 “4 лапи”
14.00 “Поклик таланту ”
15.40 “Сад.Город.Квітник”
16.00 “Мій Шевченко”
16.15 “Чудесний канал”
17.15 “Словами малечі про цікаві речі ”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Студмістечко”
19.00 “Мамина школа”
19.30 “Країна талантів”
19.55 “Подорож гурмана”
20.30 “Загублені у часі”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Музичний калейдоскоп”
22.30 “Повір у себе”
23.00 “Майстерслова.
А.Паламаренко”
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Наш ДЕНЬ

Смачно без
м’яса,
В
риби
й молока
еликий піст
– найбільш
строгий з усіх
постів. На цей час
віруючі відмовляються
від м’яса, молока,
риби, яєць. «Наш
ДЕНЬ» підготував для
своїх читачів рецепти
смачних та простих у
приготуванні пісних
страв.

Котлети з квасолі

Потрібно: 2 склянки квасолі, 1 ч. л. соди, 3-4 ст. л.
манної крупи, сіль, перець, цибуля, морква – для засмажки.
Приготування: квасолю замочити на добу у воді,
додавши соду. Зварити і пропустити через м’ясорубку.
Додати манну крупу. Посолити, поперчити за смаком.
Сформувати котлетки і обсмажити на олії. Скласти в каструлю і пересипати засмажкою з цибулі та моркви.

«Плов» із квасолі

Потрібно: 1 склянка квасолі, 2 великі цибулини, 1
морквина, 1 ст. л. приправи (кріп, петрушка, селера, коріандр, перець чорний – за смаком), 2-3 зубчики часнику, 0,5 скл. олії – краще нерафінованої.
Приготування: нарізати цибулю, потерти моркву,
залити олією і протушкувати 3-5 хв. Потім у цю каструлю покласти попередньо замочену квасолю і залити перевареною гарячою водою, щоб вона покривала квасолю на два пальці. Тушкувати майже годину – до готовності. Посолити. Готову страву зняти з вогню, покласти подрібнений часник, приправу. Гарячий квасоляний
плов дуже смачний, а холодний – ще більше.

Салат з печерицями

Потрібно: 200 г печериць, 4 варені картоплини, 200
г квашеної капусти, 1 цибулина, 2 ст. л. олії, 1 ст. л. лимонного соку, зелень кропу та петрушки, сіль і цукор –
до смаку.
Приготування: печериці промити, залити гарячою
водою, додати лимонний сік і зварити до готовності.
Охолодити, потім нарізати на скибочки. Картоплю нарізати кубиками, цибулю дрібно посікти. З’єднати підготовлені продукти з січеною капустою. Заправити сіллю, цукром та олією. Перед подаванням викласти салат
на тарілку і прикрасити зеленню.

Салат «Ласунка»

Потрібно: 200 г вареного червоного буряка, 200 г
яблук, 150 г кураги, 2 лимони, 60 г олії, цукор, сіль, перець, зелень петрушки – до смаку.
Приготування: з лимона зняти шкірку і відтиснути сік. Змішати олію, цукор, сіль, перець до смаку і лимонний сік. Буряк натерти на тертці. Попередньо замочену курагу і яблука нарізати соломкою. Підготовлені
продукти змішати і заправити сумішшю олії із соком та
спеціями. Перед подаванням викласти страву в салатницю, прикрасити тертою лимонною цедрою і зеленню.

Салат «Оригінальний»

Потрібно: 3 помідори, 2 яблука, 2 мариновані огірки, 1 солодкий перець, 2 ст. л. олії, 1 зубчик часнику, 1
цибулина, зелень кропу, сіль – до смаку.
Приготування: почищені від насіння яблука і перець нарізати соломкою, помідори й огірки – на кубики, цибулю нашаткувати соломкою. Підготовлені продукти з’єднати, полити заправкою, зробленою з олії, подрібненого часнику і солі. Перед подачею салат прикрасити зеленню.

Картопляний пиріг з грибами

Потрібно: картопля - 600 г, борошно - 3 ст. л., олія - 4 ст.
л., петрушка - 2-3 гілочки, сіль - за смаком, перець - за смаком, гриби морожені
або свіжі - 200-300 г,
цибуля ріпчаста - 2-3
шт.
Приготування: помити і відварити в мундирі кар-

топлю до готовності. Цибулю нарізати на кубики. Розігріти сковороду, налити олію. Обсмажити на середньому вогні, помішуючи, цибулю та гриби - 7-10 хв. Посолити і поперчити за смаком. Перемішати. Зняти з вогню. Включити духовку. Картоплю очистити теплою.
Розім’яти на пюре, посолити. Додати 2 ст. л. олії і борошно. Вимісити картопляне тісто. Форму змастити олією
і присипати борошном. Викласти в неї рівним шаром з
бортиками підготовлену картопляну масу. На картоплю
викласти грибну начинку. Поставити форму в духовку
на середню полицю. Випікати картопляний пиріг при
температурі 160-180 ° С близько 20 хв. Готовий пиріг
вийняти з духовки, посипати рубаною зеленню, можна
прикрасити пісним майонезом.

Салат «Монастирський»

Потрібно: консервована кукурудза - 350 г, рис - 5
ст. л., шампіньйони - 400 г,
морква - 1 шт., огірки мариновані - 2 шт., цибуля - 2 шт.,
олія - 2 ст. л., пісний майонез, сіль, кріп - за смаком.
Приготування: рис відварити до готовності. Почистити цибулю, моркву і
гриби. Моркву натерти на
крупній тертці, цибулю порізати кубиками, відокремити половину. Гриби порізати шматочками. На розігріту сковороду вилити олію та
викласти цибулю і моркву. Тушити, помішуючи 2-3 хв.
на середньому вогні. Додати гриби. Тушити, помішуючи 5-7 хв. Охолодити. Додати кукурудзу та порізані кубиками огірки, а також сиру цибулю, що залишили. Всі
інгредієнти змішати, посолити, заправити майонезом.
Викласти в салатницю. Зверху можна прикрасити грибочками, зеленню.

Голубці з картоплею

Потрібно: 1 капустина (масою близько 1 кг), 1 кг
картоплі, 1 морквина, 1 цибулина, 2 ст. л. олії, сіль, перець.
Приготування: у капусти вирізати серединку, опустити в окріп і залишити, поки не вистигне. Розібрати капустину на окремі листочки. На кожен викласти
фарш і загорнути у вигляді конвертиків. Голубці залити підсоленим кип’ятком і тушкувати до готовності на
дуже маленькому вогні. Можна додати рафінованої олії.
Для фаршу: картоплю натерти на тертці як на деруни.
Цибулю дрібно посікти, обсмажити до золотистого кольору в олії, додати натерту на крупній тертці моркву
і тушкувати протягом 5 хв. Овочі додати до картоплі,
посолити і поперчити фарш. Голубці можна подавати
зі смаженою цибулею, з підливкою з грибів, томатною
пастою або сметаною (не пісні дні).

Овочеві котлети

Потрібно: білокачанна капуста - 200 г, морква - 2
шт., картопля (варена) - 5 шт., часник - 5 зубців, манна
крупа - 150 г, мелений мигдаль для панірування, сіль і
перець за смаком, оливкова олія для смаження, зелень.
Приготування: капусту, моркву, картоплю, часник
подрібнити в комбайні на дрібно. Сік вилити. Овочевий
фарш посолити, поперчити, додати манну крупу і добре
перемішати. За бажанням можна додати у фарш оливкову олію.
Сформувати котлети. Панірувати в суміші манної
крупи і меленого мигдалю. Котлети обсмажити на оливковій олії з обох боків. Подавати, прикрасивши зеленню.

Січеники з гороху

Потрібно: сухий горох - 2 склянки, яйця - 2 шт. (для

Смачна сторінка
тих, хто у певні дні не дотримується строгого посту,
можна і без яєць), цибуля - 1 шт., манна крупа - 4 ст. л.,
сухарі, олія для смаження, чорний мелений перець та
сіль за смаком.
Приготування: горох замочити на ніч, відварити і протерти через сито. З манної крупи зварити на
воді густу манну кашу і додати її до горохового пюре.
Цибулю дрібно нарізати, підсмажити на олії до світлокоричневого кольору й теж додати до горохового
пюре. Масу ретельно перемішати і пропустити через
м’ясорубку. Додати сирі яйця, сіль та перець за смаком
і ретельно перемішати. Сформувати січеники, обкачати
їх у сухарях і посмажити у розігрітій олії до золотистого кольору. Подавати до столу гарячими, поливши теплою олією.

Пшоняні крокети з грибами

Потрібно: пшоно - 2 склянки, овочевий бульйон - 0,5 л
або вода - 0,5л, шампіньйони - 400 г, цибуля - 2 шт., олія скільки піде, сіль - за
смаком, сухарі. Виходить 8 порцій.
Приготування:
промити кілька разів пшоно холодною водою, залити
теж холодною водою і довести до кипіння. Потім процідити кашу через сито.
Залити 0,5 л овочевого бульйону (води), варити на
повільному вогні без кришки до повного випаровування бульйону. Остудити. Пшоняну кашу посолити, поперчити і гарненько вимішати. Нарізати гриби та цибулю,
за бажанням, можна крупно. На олії підсмажити до золотистого кольору подрібнену цибулю. Додати гриби,
посолити, поперчити, накрити кришкою і тушкувати 10
хв. на повільному вогні. Остудити. З пшоняної каші зробити коржик, покласти в центр 1 ч. л. обсмажених грибів. Сформувати кульку, обваляти в панірувальних сухарях. Так зробити всі крокети. Обсмажити у фритюрі
на олії до золотистого кольору.

Шоколадно- малинове печиво

Потрібно:
½
чашки малинового
варення або джему,
1 чашка цукру, 1/3
чашки олії, 1 пакетик ванільного цукру, 3 ст.л. какао (з
гіркою), 1,5 чашки борошна, 1 ч.л.
розпушувача, щіпка

солі.
Приготування: у мисці змішати малинове варення або джем, цукор, олію бажано рафіновану, ваніль. В
іншій мисці змішати просіяні через сито какао, борошно, розпушувач, дрібку солі. Додати сухі інгредієнти до
вологих в три прийоми, кожен раз добре розмішувати.
Скачати кульки розміром з волоський горіх. Трохи приплюснути і розкласти на деко, змащене олією. Пекти
при 180С 10 хв., дістати і дати трохи охолонути на деку
(печиво поки гаряче - дуже м’яке, у міру охолодження
твердне).

Відкритий яблучний пиріг

Потрібно: 2 скл.
борошна, 1,5 скл.
води, 10 г дріжджів,
2 ст. л. рафінованої
олії, 0,5 скл. цукру, 1
ч. л. солі, 1 ч. л. меду,
кориця за смаком, 4
свіжих яблука.
Приготування:
розвести дріжджі в
теплій воді з додаванням цукру. Залишити на 15 хв.
Змішати борошно, сіль і воду, додати розведені дріжджі та олію, добре вимісити. Цукор змішати з корицею, додати трошки борошна, всипати до тіста і знову вимісити. Поставити тісто в тепле місце, дайте підійти. Змастити олією круглу форму, викласти в неї
3/4 тіста, зробивши бортик. Викласти нарізані тонкими пластинками яблука, посипати корицею, зверху прикрасити смужками з тіста. Дати пирогу підійти,
потім змастити для рум’яності водою з медом і поставити в розігріту духовку. Випікати 35-40 хв/ при температурі 160 гр.
Яблука можна замінити будь-якою начинкою: варенням, джемом, повидлом, мороженими ягодами, грушами, сухофруктами і тд.

Дозвілля

Відповіді

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.
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Курйоз Папуга допоміг упіймати вбивцю
Поліція індійського міста Агра,
що в штаті Уттар-Прадеш, затримала вбивцю місцевої жительки за допомогою папуги, який належав покійній, повідомляє «Press Trust of
India». У свою чергу, зрозуміти занепокоєння птаха під час появи поруч
із ним злочинця й передати інформацію про нього правоохоронцям,
зуміли родичі вбитої Неєль Шарми.
Неєль Шарму, редактора місцевого
видання, вбили у її помешканні. Крім
жінки, жертвою зловмисників став і її
пес. Папугу ж злочинці не чіпали, й таким чином він став свідком убивства.
Після смерті жінки папугу догля-

Редактор - Зіна КУШНІРУК.

дали рідні Шарми, серед яких і її племінник Ашутош. Щоразу, коли він
ішов мимо клітки з птахом, той починав кричати й поводитися неспокійно. Рідні убитої запідозрили щось
недобре і вирішили вимовляти різні
імена біля клітки. Коли черга дійшла
до імені Ашутош, птах занервував.
Про поведінку папуги повідомили в
поліцію, яка й затримала підозрюваного. Ашутош зізнався у скоєнні злочину.
Він розповів, що пішов на справу разом
зі спільником. Вони вимагали гроші та
цінні речі. Побоюючись, що тітка донесе
на нього та приятеля в поліцію, племінник завдав їй кілька ножових поранень.
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Українські анекдоти

Україно-російський кордон. Собака йде з боку
України у бік Росії. Прикордонники запитують:
- Ти чого в Росію йдеш?
- Ну її, цю Україну, тут революції, а в Росії хоча
стабільність.
Через два дні пес повертається. Прикордонники:
- Агов, чому повертаєшся?!
- Ну її, цю Росію... в Україні хоча гавкати можна.
***
Київський журналіст стоїть під Донецькою ОДА
поруч з британською знімальною групою. Підійшов один із з «губарєвцев». Намагається щось сказати англійцям. Журналіст пояснив: вони російської не розуміють. «Губарєвець» запитав у киянина:
- А, ета, аткудава рєбята?
- Із Великобританії.
Трохи поміркувавши:
- А, панятна... Бандєравци...
***
Аби щось швидко знайти у жіночій сумочці,
туди необхідно вмонтувати «Google».
***
На питання, чи дружу я з алкоголем, відповідаю
чесно: не дружу, але зв’язок підтримую.
***
Під час іспиту професор запитує студента:
- Чому ви так сильно хвилюєтесь? Боїтеся моїх
питань?
- О, ні, професоре! Я боюся своїх відповідей.
***
Чоловік запитує у дружини, де цукор. Вона у відповідь:
- Пора нарешті запам’ятати: цукор лежить у
банці з-під кави, на якій написано «сіль», але його
там немає.
***
Телефонує програміст:
- Доброго дня, Катю можна?
- Вона в архіві.
- Розархівуйте її, будь ласка. Вона мені терміново потрібна.
***
Коментатор:
- На жаль, нинішня футбольна гра була затьмарена бійкою, яка стала справжньою окрасою матчу.
***
Фотограф на весіллі:
- А де ж наша щаслива пара?
Один із гостей:
- Та ось вони: молода і її мама.
***
Не встигла звикнути до свого віку, а він уже змінився.
***
Вибираючи квіти, чоловіки ділять їх на два різновиди: троянди та «а це як називається?».
***
Зателефонувала чоловікові: «Ти мене дуже кохаєш?». Відповів: «Купуй!» Ось що таке справжнє
подружнє взаєморозуміння.
***
Добре було б звечора ставити гаманець на зарядку. Вранці прокидаєшся, перевіряєш – повний.
***
Розгадана таємниця чупакабри: це - озвірілий
москаль.
***
Оголошення: «Шукаю супутницю життя. Вона
мусить мати моторного човна, вміти копати хробаків і чистити рибу. Фотографія човна - обов’язкова!».
***
Чоловік запитує дружину:
- Дорогенька, чому ти носиш обручку не на тому
пальці?
- Тому, що вийшла не за того.
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Вітаємо!

Неоніта Парфеновича
Сидорчука

з с. Котюжини Збаразького
району

з с. Великі Вікнини
Збаразького району

з 25 - річчям!

добрі і теплі слова.
Серце твоє хай ніколи не плаче,
А голова крутиться
Від щастя любові й удачі.
Хай Матір Божа
тебе охороняє,
Господь із неба щастя посилає.
Хай буде здоров’я міцне,
як граніт,
На многая,
многая, многая літ!

з 65-річчям!

З любов’ю – чоловік Микола,
синочок Саша, свекор Микола, свекруха Надія,
швагро Андрій та братова Людмила з сім’ями.

У цей святковий світлий день,
Коли настав ваш ювілей,
Ми щиро вас вітаємо,
Добра і щастя від душі бажаємо.
Хай обминають вас тривоги,
Хай доля щастя дасть в путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!
Бажаємо світлої радості й сили,
Ласкавої долі, добра і тепла,
Щоб ласку вам слало небесне світило,
Здоров’ям наповнила рідна земля.
З повагою – дружина Ніна, син
Василь, невістка Людмила, внуки
Василько та Софійка.

Дозвілля
Вдячність

Вітаємо

Катерину Ожгу
У весняні дні завітало до тебе
це гарне свято! Навіть сонечко усміхається з неба теплом
і радісними промінцями.
Тож нехай твоє
життя буде щасливим,
Радісним і дуже-дуже легким,
Довгим, як сонячний промінь,
Красивим і, як дитинство,
завжди золотим.
Нехай чекають тебе милі,
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Інколи досить лагідного слова

Правду кажуть: у житті – як на довгій ниві.
Буває все: радість і тривога, щастя і біль. Важливо, коли у нелегкі хвилини поруч є щирі, добрі
люди. Як Тетяна Іванівна Романюк. З цією лікаркою мене звела доля в офтальмологічному відділенні Тернопільської університетської лікарні.
Мила, привітна, уважна… Пані Тетяна ще зовсім
молода, але заслуговує найкращих слів. Усі пацієнти для неї, як діти. Для кожного лікарка знайде
теплі підбадьорливі слова, і вже забуваєш про недугу.
Її умілі руки повертають здоров’я, дають можливість знову бачити білий світ. Тож велике спасибі вам, Тетяно Іванівно! За ваше щире серце, професіоналізм, за чуйне ставлення до хворих. Хтось
сказав: інколи досить одного сонячного промінчика. Одного лагідного слова. Одного вітання. Однієї ласки. Так мало треба, аби зробити щасливими тих, хто перебуває поруч із нами. Тетяно Іванівно, дякую вам, ви умієте бути тим сонячним
промінчиком.
Дякую також усьому медичному персоналу
відділення, кухарочкам, які готують для хворих
смачні обіди. Нехай доля обдаровує вас усіх своєю
безмежною ласкою.
Уляна Іванівна Дубова.
с. Великі Вікнини Збаразького району.

ГОРОСКОП
з 12 до 18 березня
Овен

Для вас цей період буде повним задоволень i приємних подiй. Це стосується роботи та вiдпочинку. Дехто, проте, буде змушений повертати борги, а для цього доведеться шукати додатковi джерела надходжень.

Телець

Замість іграшок – друкарська машинка,
замість казок – енциклопедії
Унікальний хлопчик навчився
швидше друкувати, аніж писати

Т

ернопільський
школяр Олексій
Мартинюк у свої 13
років пише оповідання
та працює ведучим
дитячої телепрограми.
Восьмикласник дивує
батьків і вчителів
своєю дорослістю та
серйозністю. А ще хоче
стати журналістом та
робить все для того,
щоб його мрія стала
реальністю.
У дитинстві Олексій не любив, коли йому розповідали
казки. Хлопчику більше подобалися кольорові енциклопедії із цікавою інформацією.
Він із захопленням читав їх і
вивчав незвичні факти, яких

не знає більшість людей. Згодом із захватом розповідав про
них оточуючим, пригадує мама
хлопчика Алла Мартинюк.
Саме вона розгледіла у синові письменницькі здібності та
була першою читачкою та критиком його творінь.
– Улюбленою іграшкою
Олексія була стара друкарська
машинка. – розповідає жінка. – Він ще не вмів добре писати й читати, а вже друкував перші літери та слова. А ще
любив повторювати : «Я письменник». Згодом почав вигадувати цікаві історії. Вже у другому класі написав перше оповідання.
Олексій Мартинюк навчається у Тернопільській ЗОШ

№24. Його улюблені предмети – українська мова та література. У вільний час він любить
читати книги, малювати, слухати музику, дивитися фільми. Пише оповідання, коли
має багато часу або ж приходить натхнення. Найчастіше
про шкільні пригоди або фантастичні історії. Інколи малює
ілюстрації до своїх творів. Хлопець каже, що надихає його
музика, життєві події і навіть
погода.
А ще Олексій мріє стати ведучим і створити власну розважальну програму. Першою сходинкою до його мрії є робота на
тернопільському каналі ТВ-4.
Тут він веде дитячу програму
«Золотий ключик». Зізнається,
що це заняття приносить йому
особливе задоволення і допомагає набути навички, які допоможуть у майбутньому.
Юля ТОМЧИШИН.

Якщо у вас є кiлька нереалiзованих
планiв, то саме зараз ви можете їх втілити
в життя. На цьому тижнi отримаєте приємнi
та кориснi пропозицiї, на якi важко буде не пристати. Приготуйтеся до фiнансової перевiрки.
га буде прикута до робочих
Близнюки
Для вас ці дні будуть спо- моментiв. Можливi конфлiкти
внені неочiкуваних подiй i з колегами i керiвництвом.
сюрпризiв вiд друзiв. Мож- Щоб уникнути конфлiктiв, наливо, за їхнiм прикладом i ви магайтеся першими йти на
вирiшите помiняти свої плани. компромiси. Не починайте ноУ вихiднi можливі цікаві зустрі- вих справ, не закiнчивши стачі та знайомства, запросiть до рих.
себе близьких людей.
Стрілець
Вас тішитимуть улюбленi
Рак
Доля готує вам випро- заняття i близькi люди. У
бовування, тож наберiться роботi не варто брати на себе
терпiння. Як людина з великим зайвi обов’язки, оскiльки вирозмахом, ви можете взятися конати їх буде важко. Щоб повiдразу за кiлька справ. Однак збутися поганого настрою,
пам’ятайте: краще менше, зате займiться чимось приємним i
водночас корисним.
краще.

Лев

Ви звикли розраховувати тiльки на себе, і тепер
iнтуїцiя вас не пiдведе. Вiрогiднi
конфлiкти з сусiдами. Як на
роботi, так i в особистому життi
доведеться вирiшувати застарілі проблеми. Дехто з вас захоче
почати життя з чистого аркуша.

Діва

Найактивнiшою для вас
буде середина тижня. Ви
вiдчуєте себе у вирі подій.
Вихiднi присвятiть вирішенню
сімейних проблем і подбайте
про здоров’я.

Терези

На перший план вийдуть
сiмейнi справи. Це може бути
навiть змiна житла. У вихiднi ви
зустрiнете давнiх знайомих або
повернетеся до забутих планiв.

Скорпіон

На цьому тижнi ваша ува-

Козеріг

Незабаром ви виключите з
вашого оточення непотрiбних
людей. Причиною цього може
стати незначна сварка. У
вихiднi захочеться пригод i
авантюр. Займіться активним
відпочинком і зустріньтеся з
друзями.

Водолій

Вас супроводжує удача,
але не забувайте, що все залежить вiд вас самих. Переходьте вiд слiв до дiла – ви зумiєте
здiйснити найсмiливiшi плани.
На давніх друзів можна опертися.

Риби

Настав час випробувань, не
чекайте поблажок нi вiд долi,
нi вiд начальства. Активно працюйте – доречним буде завершити початi ранiше справи.
Вихiднi потішать позитивними
подiями.

