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Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Україна, яку ми втрачаємо
Загинув
НА ВІЙНІ...
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сі, кого хоча б раз у житті зраджували, ніколи
більше не повірять заспокійливим словам, бо
аналізуватимуть конкретні вчинки. Лише дурня
можна «розводити» до безкінечності, обіцяючи одне,
говорячи інше, а роблячи зовсім третє.
У цьому контексті дуже образливо, що впродовж двох десятиліть вітчизняна влада завжди мала українців за дурнів. І
тоді, у 90-х роках минулого століття, коли на руїнах совітської
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1 місяць – 7,63 6 місяців – 42,93
3 місяці – 22,29 9 місяців –64,47 індекс У ціну газети враховано вартість поштових послуг:
прийом та доставка видання
до передплатників

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

19 березня - хмарно,
дощ, температура повітря вночі 5-6, вдень 8-9
градусів тепла. Схід сонця - 6.20, захід - 18.30.
20 березня - хмарно з проясненням, вдень можливий невеликий дощ, температура повітря вночі
6-7, вдень 11-12 градусів тепла. Схід сонця - 6.17, захід - 18.32.
21 березня - ясно, без опадів, температура повітря вночі 3-4, вдень 18-19 градусів тепла. Схід сонця - 6.15, захід - 18.33.
22 березня - ясно, без опадів, температу-

Погода
в Тернополі
й області

ра повітря вночі 7-8, вдень 1819. Схід сонця - 6.13, захід - 18.35.
23 березня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 7-8, вдень
18-19 градусів тепла. Схід сонця - 6.11, захід - 18.36.
24 березня - хмарно з проясненням,
можливий дощ, температура повітря вночі 8-9, вдень 16-17 градусів тепла. Схід сонця - 6.09, захід - 18.38.
25 березня - хмарно, дощ, температура повітря вночі 4-6, вдень 7-9 градусів тепла. Схід сонця - 6.07, захід - 18.39.

імперії навколішки плазувала перед «старшим братом», і нині,
коли за спинами народу здає на поталу ворогу національні інтереси.
Як не прикро, але вже вкотре доводиться констатувати, що
політикам з нікчемного минулого знову вдалося зупинити рух
України до кращого майбутнього. України як єдиної та неподільної держави, а не розшматованої території у центрі Європи.
Закінчення на 4-й стор.

Народний синоптик

20 березня - Василя, єпископа Херсонського Таврійського. З цього дня
встановлюється тепла погода. 21 березня - Лазаря і Афанасія Мурманських.
День весняного рівнодення. Ця дата вважається астрономічним днем народження весни. Якщо цього дня з теплих країв повертаються жайворонки, слід
чекати теплої весни. 23 березня - Кіндрата. Туман цього дня вказує на теплу
середину травня; сині хмари, що швидко пливуть небом - передвіщають тепло і дощ. 24 березня - Софронія премудрого. У цей день розпочинається ранній рух соку у березах. 25 березня - Феофана. З цього дня можна сіяти редьку.

Магнітні
бурі
у березні

осійські військові
вбили українського
військовослужбовця
Про це у коментарі Gazeta.ua заявив керівник Центру військовополітичних досліджень Дмитро Тимчук.
Штурм у Сімферополі здійснював
російський спецназ. У результаті пострілом у плече поранений капітан
Федун, а прапорщик Какурін загинув.
За словами керівника Центру, погрози і ультиматуми російські військові ставлять українським у різних
містах Криму:
«Справа в тому, що нам позавчора
виконуючий обов’язки міністра оборони пан Тенюх повідомляв, що існують якісь там незрозумілі домовленості української сторони з російським військовим командуванням у
Криму. Росіяни обіцяли, що до 21-го
березня не будуть нічого блокувати і
штурмувати. Але вже другу добу бачимо суцільні штурми і захоплення
наших об’єктів».

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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З військкоматів почали
надсилати повістки
На Тернопільщині понад 3,5 тисяч
чоловіків уже покликали до війська

Наш ДЕНЬ
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Тема тижня

Чи забудують стадіон
«ТЕКСТЕРНО»?
Ц
е резонансне для громади обласного
центру питання недавно отримало
своє продовження – на територію
спортивного майданчика будівельники
вже завезли панелі. Прокоментувати цю
ситуацію, а також відповісти на деякі інші
актуальні питання життя міста «Наш ДЕНЬ»
попросив депутата Тернопільської міської
ради Петра Ландяка.

Через російську окупацію Криму українцям нагадають про їх
обов’язок захищати Батьківщину. У понеділок, 17 березня, Верховна
Рада разом із Турчиновим оголосила в Україні часткову мобілізацію.
Відтак, на всій території держави чоловіків запрошують приходити
до війська самим або ж чекати повістку.
Мобілізацію розпочали і на Тернопільщині. Вже понад 3,5 тисячі
мешканців області отримали повістки з військкоматів.
– Такі заходи наразі є підготовчими, – пояснює тимчасово виконуючий обов’язки військового комісара області Володимир Катинський. – Однак, чоловіки мають розуміти, що захищати країну – їх
конституційний обов’язок. Чоловіки повинні прийти у військові комісаріати, щоб уточнити наступні дії.
Водночас, під час мобілізації буде врахований вік призовника.
Військовий обов’язок передбачений з 18 років і до певного терміну.
Для солдатів – до 40 років, для сержантів – 45, для прапорщиків і молодших офіцерів – 50, для майорів і підполковників – 55, а для полковників і генералів – 60 і 70. Відповідно до цього вікового цензу й
відбуватиметься призов.
Щодо відправки на Крим, то наразі, кажуть військові, мова про це
не йде – мають бути вказівки з Києва.
Не всі чекають повісток, є і добровольці. На Тернопільщині вже
зголосилися захищати Батьківщину понад 1,7 тисяч чоловіків, які
самі прийшли у військкомати.
У добровольці можуть записуватися і жінки – у медичну службу чи службу зв’язку. Якщо буде потреба – проводитимуть відповідні навчання.
Між тим, голова Тернопільської облдержадміністрації Олег Сиротюк звернувся до мешканців області з проханням утриматися від
розповсюдження інформації, яка стосується мобілізаційних заходів.
– Не потрібно поширювати інформацію про переміщення військових чи техніки. Це, фактично, є допомога іноземному агресору, –
додав Сиротюк, закликавши людей зберігати спокій і не панікувати.
Антоніна БРИК.

Замість США Фірташ
проситься в Україну

М

іністерство закордонних справ України
повідомляє, що суд міста Відень прийняв
рішення про екстрадицію українського
бізнесмена Дмитра Фірташа в США, інформує
«Інтерфакс-Україна».
Сам Фірташ заявив, що мотиви його арешту - винятково політичні.
«Протягом останніх місяців я тісно співпрацював з великою
кількістю політичних та релігійних лідерів і намагався допомогти моїй батьківщині», - ідеться в заяві Фірташа, поширеній австрійським агентством АРА.
За словами бізнесмена, його перебування в Австрії несе ризики для політичного процесу в Україні.
«Моя відсутність як найбільшого роботодавця у приватному
секторі Криму, на мою думку, призведе до подальшої дестабілізації політичного процесу, у ході якого багато людей працюють
над тим, щоб досягти миру. Мій арешт є серйозною загрозою для
багатьох робочих місць в Україні та зруйнує моє підприємство.
Ця несправедлива акція США є більш глибокою і у випадку подальших кроків зашкодить моїм українським співгромадянам»,
- ідеться в його заяві.
Арешт українського олігарха здійснено на підставі ордера,
виданого американським судом на запит ФБР. Фірташа підозрюють, зокрема, у хабарництві та створенні кримінального угруповання. В Австрії кримінальних справ проти бізнесмена немає.

- Пане Петре, минулого понеділка відбулось сесійне засідання Тернопільської
міської ради. Які основні питання на ньому розглянули?
- Кожне питання є важливим. Звичайно є такі, які віддзеркалюють інтереси всієї
міської громади, наприклад,
розгляд виконання бюджету
міста та показників соціальноекономічного розвитку за
2013.
Тут багато формальностей, так як їх виконавці і учасники не використовують інструментів та параметрів
соціально-економічного розвитку в плануванні, моніторингу і виконанні доходів бюджету. Є питання групових інтересів, наприклад доля гаражного кооперативу на вул.
Текстильна-Курбаса, де міський голова обіцяє роздати
більше тисячі власникам гаражів земельні ділянки у власність, а вони проти цього протестують. Виглядає дивно, їм
дають землю у власність, а
вони не хочуть приймати такий подарунок від міського голови.
- А в чому ж тоді проблема?
- Все дуже просто. Власники гаражів запитують мера
про те, в чиїй власності будуть
знаходитись під’їзні дороги до
гаражів – а він, наче, мовчить.
Це я говорю з їхніх слів. Тому
власники гаражів пропонують
не передавати їм у власність
землю, а віддати в оренду гаражному кооперативу, який
люди створили, а зі слів власників гаражів – мер цього робити не хоче. Хіба не дивно?
- А яка ваша думка, чому?
- Звичайно, я точно не
знаю, хоча передбачаю, що хочуть роздати землю під гаражами (а це в основному металеві конструкції), а потім хтось
із будівельників почне скупляти у людей цю землю, а проїзди між гаражами перейдуть
цьому будівельнику вже безоплатно. Така моя версія.
- Біля міської ради пікетували працівники комунального підприємства «Міська шляхово-експлуатаційна
дільниця». В чому суть проблеми?
- Підприємство доводять
до банкрутства.
- Спеціально?
- Знаєте, щоб чітко відді-

лити умисні дії від некомпетентних, які також призводять до банкрутств підприємців,
потрібен детальний аудит. Міський голова,
звичайно, на нього не
піде, вважаю, не захоче,
а аудит був би дуже потрібним.
Однак з отриманої
мною інформації та на основі
копій документів балансу, додатків до них, копій фінансових планів підприємства, розшифровок дебіторської і кредиторської заборгованостей
видно, що попередні збитки
підприємства у 2013 році становили 1390 тис. грн. Я їх називаю попередніми, хоча рік давно завершився, адже з інформації директора КП «МШЕД» Козака, підприємство, ТОВ «Тернопіль комуналсервіс», яке має
луцьке походження і в даний
час прибирає місто, (а люди
бачать як!!!), практично використовуючи всю матеріальнотехнічну базу та працівників
КП «МШЕД» на підряді, заборгувало йому 710 тис. грн. І, крім
цього, не підписало акти виконаних робіт ще на 460 тис. грн.
Тобто збитки 2013 року були
б менші на 460 тис. грн. Крім
цього, управління житловокомунального господарства
міста заборгувало коммунальному підприємству 1222 тис.
грн. Станом на 01.01.14р. і на
даний час ця сума не є оплаченою. В листопаді і грудні 2013
року управління ЖКГ зовсім
не підписало акти виконаних
робіт з КП «МШЕД». Так, що в
цих двох місяцях підприємство
не працювало? Де тоді був відділ технічного нагляду міської
ради, який зобов’язаний здійснювати контроль за прибиранням, де його доповідні записки владі міста?
У свою чергу майстри дільниць комунального підприємства кажуть, що в управлінні
ЖКГ є непідписані акти виконаних робіт за 2013 рік на суму
більше 1 млн. грн., з яких, нібито, на 350 тис. грн. управління таки підпише. Тоді збитки
2013 року реально зменшаться ще на 350 тис. грн., а якщо
управління ЖКГ перерахує
свій законний борг 1222 тис.
грн., а ТОВ «Тернопіль комунал сервіс» свій у сумі 710 тис.
грн., то проблем у КП «МШЕД»
не буде жодних.

У розмові зі мною міський голова п. Надал називає
КП «МШЕД» банкрутом. Що,
в міській раді не можуть розібратись, чи комусь вигідно,
щоб підприємство було ліквідоване???
Я вимагаю створити комісію з вивчення стану справ у
підприємстві. Мене активно в
цьому підтримують депутати
міської ради Н. Карпишин і О.
Вітвіцький. На мою думку, комунальне підприємство міста
потрібно врятувати.
- Ви на сесії піднімали ще
питання забудови стадіону, який колись належав ВАТ
«Текстерно».
- Так, там вже завезли панелі. Хоча на попередньому сесійному засіданні, у зв’язку з
моїм виступом та висновками
депутатської комісії, яку очолює пан Лило, за що я йому
вдячний, коли затверджували
план зонування територій міста по спірній земельній ділянці стадіону, рішення прийняте
разом з протокольним дорученням, про додатковий розгляд цієї проблеми на засіданнях містобудівної ради та громадської ради з питань стратегічного розвитку та містобудування. Інформую, що не було
засідань цих рад. Відбулась
невелика балаканина за участі одного лише керівника громадської ради Михайла Гросуляка, а його особисті висновки були однозначні – потрібно, щоб містобудівна рада сказала своє останнє слово.
Таким чином все пустили
на самовплив, а будівельники,
тим часом, панелі завезли. У
зв’язку з цим, повторюю, стадіон забудовувати – є злочином.
А рішення, які з цього приводу
приймались, не відповідають і
не відповідали чинному законодавству. Найпростіше, без
судів і протестів людей, міський голова зобов’язаний вирішити цю проблему, надавши іншу ділянку будівельнику.
Стадіон забудовувати не дозволимо!
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МАТЕРИНСЬКЕ ЩАСТЯ,

У Тернополі мешкає унікальна матуся, яка самотужки виховує
восьмеро діток.
У 33-річної Віри
Буцер – п’ятеро
дівчаток і троє
хлопчиків. А ще
три рази поспіль
вона народжувала двійнят. Журналіст «Нашого ДНЯ» завітала
в гості до незвичайного сімейства та на власні очі побачила
восьмикратне материнське щастя
Віри Буцер.
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Віра Буцер народила
три пари двійняток

іру з двома парами двійнят зустрічаю на вулиці. Іринка, Валерія, Юліан та Степанко повертаються із садочка. Коли заходять у квартиру, швиденько перевдягаються і біжать на кухню. Старша
сестричка Аня готує їм чай. А Віра знайомить
нас із наймолодшими двійнятками – тримісячними Валентиною та Любою. Дівчатка чемно
лежать в колисці і усміхаються. Поки жінки не
було, старші діти – 15-річна Анна та 10-річний
Алекс їх доглядали.
Віра та її восьмеро діток живуть у квартирі
мами. Також тут мешкає сестра з двома дітками і мама, а ще собака Арчі. Ця чудова сім`я мріє
про окреме житло: квартиру чи приватний будинок. Віра знає, в майбутньому усе це в неї буде.
Звичайно, було б добре, якби допомогла міська
влада. Адже таких унікальних сімей в Тернополі
не так багато. Якщо ні, то справляться самі. Головне, щоб діти буди здорові і в державі порядок
був, адже від цього залежить багато.
– Люди часто дивуються, як я наважилася народити аж восьмеро діток, – зізнається
жінка. – Я ж про це ніколи не шкодую. На все є
свій час, своя причина. Зате буде кому піднімати
нашу Україну. Спочатку ми у них вкладемо, а потім вони нам віддячать. Я в це вірю.

За чотири роки – шестеро дітей

Віра не сподівалася, що
у неї народяться двійнята.
– У мами були двійнята – двоє хлопчиків. Але
я не з них, тому й не очікувала на такий сюрприз.
Коли ж дівчатка з`явилися
на світ, радості не було
меж, – розповідає щаслива матуся. – Іринка та Валерія народилися 7 березня, тож зробили мені чудовий подарунок до жіночого свята.
Через кілька місяців
жінка вирішила перевірити своє здоров`я. Переживала, що у неї пухлина. Коли зробила УЗД, дізналася, що знову вагітна і знову двійнею. Спершу думала лікар жартує.
Коли побачила на власні
очі, переконалася. Відтак

25 лютого 2012 року на світ
з`явилися Юліан і Степанко.
– До останнього сподівалася, що буде хлопчик і дівчинка.
Однак народилися два хлопчики і Юля стала Юліаном, –
з усмішкою згадує Віра. – Я ж
не хвилювалася, знала, що все
буде добре. Їла все, чого хотілося. Мама мені пояснила, що
всі мої бажання – це те, чого хочуть мої діти, тому я ні в чому
собі не відмовляла. Знала, що
для діток головне – спокійна,
любляча, задоволена життям
мама.
А у 2013 році Віра здивувала тернопільських медиків, народивши третю двійню – дівчаток, яких назвала на честь
бабусь – Валентина та Люба.
– Лікарі застерігали, що ми
не справимося, адже між народженням двоєнь був зовсім невеликий проміжок, – зізнається жінка. – Однак я у все це не
вірила. Все у наших руках – як
себе відчуваєш, так воно і буде.
Тож мої наймолодші дівчатка
народилися здорові.
Народження трьох двієнь
за чотири роки – випадок унікальний. Сама Віра про схожих
жінок не чула. Каже, в більшості двійні народжуються
при штучному заплідненні.
– У мене ж усе «натурпродукт», – піджартовує вона. – Я
дуже не люблю медикаментів.
Тому стараюся їх не вживати і
дітей бережу від всякої хімії.
Імена для дітей жінка обирала не випадкові. Називала,
на честь рідних та близьких.
А ще у їх родині склалася дуже
цікава магія чисел. До прикладу, син Алекс народився 19 березня. Сама Віра 19 січня, а її
чоловік 19 липня. Хлопці Юліан і Степанко з`явилися на
день народження бабусі Люби.
Донька Аня народилася 7 грудня, а дівчатка Іринка та Валерія 7 березня. Що це означає,
жінка не знає. Але, думає, з часом зрозуміє.

«Про те, що стала багатодітною мамою, не пошкодувала ні на мить»
Віру Буцер часто запитують, як вона дає раду
вісьмом дітям.
– Нічого особливого у цьому немає, – з усмішкою відповідає вона. – Діти мені дуже допомагають, бавлять одне одного. Якщо хтось надумав
малювати – малюють усі. Хтось вирішив складати конструктор – через кілька хвилин до нього
приєднуються інші. Я доволі строга мама, тож мої
діти знають, що таке дисципліна та відповідальність. Аня з Алексом дуже допомагають мені з малечею. Вранці старша донька допомагає зібрати
в садочок братиків та сестричок. Я – сильна жінка, і впевнена, що усіх їх поставлю на ноги, лиш би
здоров’я було.
Віра дуже любить вишивати бісером. Привчила до цього матір і доньку. Стіни у квартирі при-

крашені чудовими картинами та іконами. Вишивання заспокоює і розслабляє, зізнається жінка.
– Ніколи не думала, що матиму стільки дітей.
Але ні на мить не пошкодувала про те, що стала
багатодітною мамою – зізнається вона. –Я дуже
люблю своїх дітей, мені цікаво, якими вони виростуть, що робитимуть, ким стануть.
В оселі Буцерів гамірно і весело. Вони щасливі разом і не уявляють собі життя одне без одного. Усі дев’ятеро мешкають у невеличкій кімнатці,
але мріють жити у чудовому будинку. Хочеться вірити, що дуже швидко їх бажання стане реальністю. Адже ця чудова сім’я заслуговує на це.
Юля ТОМЧИШИН.
На фото вгорі: Віра Буцер
з дітьми та племінниками.
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ісцеві громади, і, особливо, у західних областях, делегували
своїх кращих представників у
Київ на захист демократії, тисячі
підприємців особистою участю у
протестних акціях та матеріально підтримали прагнення народу
вибороти кращу долю для себе,
своїх родин та дітей.
На барикадах Грушевського
горіли шини, звезені з Прикарпаття та Тернополя, продукти і
одяг для активістів збирали у Рівному та на Волині, захисне спорядження для бойових сотень виготовляли у Львові та Ужгороді…
- Особисто я в силу можливостей допомагав Майдану коштами і ліками, - говорить збаразький підприємець Богдан Юзьвак.
- Некоректно нині озвучувати
суми чи навіть кількість медичних препаратів, які вдалося передати на передову, бо робив це не
заради піару чи з будь-яких інших
корисливих мотивів. Як громадянин України і як патріот рідного
краю, вважав своїм обов’язком
долучитися до боротьби за оновлення країни. І це не високі слова чи тимчасовий необдуманий
порив. Відрадно, що таку ж чітку
громадянську позицію у цей надважкий для народу час без зволікань та довгих роздумів засвідчили і мої колеги – майже сімдесят
підприємців району. Ми спільно
координували свою діяльність,
конкретно визначали, хто і що
може зробити, аби потік допомоги активістам не припинявся ні
на день.
А ще, після усунення від влади антиукраїнського режиму, підприємці та бізнесмени Збаражчини вирішили згуртуватися у спілку і зараз триває процес юридич-
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Богдан Юзьвак:

«Моя партія –
громада
Збаражчини»
У

же сьогодні, коли після тримісячного національного спротиву
диктаторському режиму Януковича, Україна отримала реальну можливість
сформувати народну владу та забезпечити сталий поступальний соціальноекономічний розвиток, ніхто не стане заперечувати, що наша спільна перемога
кувалася не тільки на Майдані Незалежності чи на столичних вулицях, а й у
кожному українському місті, містечку, селищі чи навіть у селі.

ної легітимізації цієї громадської
організації. У найближчих планах
новоствореного об’єднання – активізація участі у громадському житті райцентру, широка підтримка проектів, спрямованих на
розвиток древнього міста та соціальних ініціатив тощо. Також
спілчанці справедливо хочуть
впливати на органи виконавчої
влади і місцевого самоврядування.
На думку Богдана Юзьвака,
саме позапартійний статус більшості підприємців, їхня політична незаангажованість забезпечуватимуть об’єктивний аналіз стану справ в економіці району та
спонукатимуть чиновників приймати рішення на користь місцевої громади, діяти винятково в інтересах людей.
Більше того, на організаційних зборах підприємці однознач-

Закінчення. Поч. на 1 стор.
Вже сьогодні за українським кордоном фактично опинився Крим. За невтішними прогнозами експертів, вже завтра така ж доля може спіткати чи не всі
південно-східні області країни.
А, якщо і надалі наша влада «не піддаватиметься на провокації», триколор на
київському Майдані – справа лише часу.
Невеселі перспективи, чи не так? Тож,
не доведи, Господи, щоб хоча одне з цих
пророцтв справдилося. Але, для цього,
треба діяти. Якщо не на випередження,
то, принаймні, не з тритижневим запізненням.
Натомість, що ж нині чують українці
від новоявлених вождів нації та спутаних
партійними квотами міністрів? Може, заклики до боротьби з окупантами чи оголошення великої вітчизняної війни?
На жаль, наші вуха ріжуть заяви політиків зовсім протилежного змісту. Мовляв, «попередники» розграбували країну
і роззброїли армію, літаки не літають, кораблі не плавають, єдиний підводний човен ніяк не може потонути, а тактичні ра-

но висловилися за те, щоб запропонувати новопризначеному голові обласної державної адміністрації призначити на посаду керівника Збаразької РДА представника спілки. У результаті рейтингового голосування визначилися
й з кандидатом.
- Скажу відверто, що високе
довір’я колег не залишило мені
жодної можливості, так би мовити, для відступу. Я не міг розчарувати підприємців відмовою чи
нерішучістю, - каже Богдан Юзьвак. – З іншого боку, ця пропозиція змусила кардинально переосмислити чи не всю свою попередню діяльність, зважити власні сили, бо одна справа – організувати і розвивати власний бізнес, а зовсім інша – налагодити
розбалансовану економіку всього району, щоб забезпечити нормальні умови для життєдіяльнос-

ті громади.
Минулої п’ятниці у Збаражі
відбулося народне віче, на якому
обговорили кандидатури на вакантну посаду голови Збаразької
райдержадміністрації.
На відверті запитання людей
довелося відповідати аж трьом
претендентам на посаду керівника виконавчої влади району. Зокрема економіст за освітою Богдан Юзьвак пообіцяв формувати команду антикризових менеджерів середньої ланки передусім за професійними та моральними якостями, почати роботу із
залучення інвестицій в економіку району.
- Перед тим, як вийти до людей на площі і чесно подивитися
їм у вічі, я вже зустрічався з освітянами, працівниками культури та медицини безпосередньо
у трудових колективах. Усі вони

позитивно оцінили презентовану мною програму першочергових стабілізаційних заходів та доповнили її своїми пропозиціями,
які обов’язково будуть враховані, - зазначив кандидат.
Окремо пан Богдан заручився підтримкою активістів Майдану, тих, хто під кулями снайперів
ризикував власними життями заради нової України, у якій влада
усіх рівнів має служити народу,
а не гнобити та дискримінувати
його. Іншими словами, своєрідну люстрацію на громадянську
зрілість Богдан Євгенович уже
пройшов, хоча навіть дехто з колег сумнівається, що для перемоги цього достатньо. Мовляв, якби
наш кандидат був не тільки громадським, а й політичним діячем,
це значно сприяло б позитивному вирішенню питання на обласному рівні.
- Знаєте, у будь-якій ситуації
можна вишукувати плюси та мінуси, однак від того вона не зміниться. Ту чи іншу проблему, зазвичай, треба вирішувати, - полемізує Богдан Юзьвак. – Я не йду
у владу, щоб заробляти гроші, бо
завдяки власному бізнесу можу
забезпечити і себе, і свою родину.
Я не прагну посади, щоб лобіювати інтереси будь-якої з суспільних груп, у тому числі й політичних. Моя партія – громада Збаражчини і разом зі своїми однодумцями готовий служити їй вірою та правдою. Причому, незалежно від того, яким буде рішення нової влади України. Головне,
щоб ця влада не зрадила ідеалів
Майдану і завжди пам’ятала про
Героїв Небесної сотні, які заплатили найвищу ціну за краще завтра кожного з нас.
Юрко СНІГУР.

Україна, яку ми втрачаємо

кети чомусь збивають мирні авіалайнери
або потрапляють у житлові будинки.
- Ми не маємо чим захищатися, - оголошують на увесь світ і виконувач обов’язки
глави держави, і прем’єр-міністр, і очільники силових відомств замість того, щоб
хоч морально підтримати патріотичний
порив нації. Я не особливо розбираюся у
військовій термінології, проте, якщо зовнішній агресор планомірно захоплює
територію, то оцінку діям державних мужів треба давати за законами воєнного часу. Тому вважаю що Турчинов, Яценюк, Тенюх та іже з ними самоусунулися
від виконання своїх прямих конституційних обов’язків щодо захисту національних інтересів і поводять себе, як звичайні
дезертири та панікери. За це під час будьякої війни у будь-якій країні покарання
одне і те ж.
Більше того, навіть дута готовність
очільника кабміну отримати «кулю в лоб»
жодним чином ніколи не виправдає тих
жертв, які можуть бути вже нині, коли напівбоса і напівголодна армія добровольців буде змушена спочатку атакувати вже
захоплені «марсіянами» українські рубежі, щоб потім героїчно обороняти їх від
тих же зелених прибульців, але вже з шевронами російського війська.
Півмісяця і навіть більше головнокомандувач не спромігся на адекватні дії
окупантам, залишивши напризволяще
тисячі українських вояків у заблокованих
військових частинах, зрадивши сотні тисяч українців півострова, які до останнього сподівалися на підтримку «нової влади». Ще з кінця лютого міністр оборони

та генеральний штаб ігнорували дані розвідки, заклики військових спеціалістів і
стратегів, звернення бойових офіцерів у
новій гарячій точці на мапі світу. Ні голова верховної ради України чи повноправна депутатська група, ні керівник кабміну чи будь-хто з уповноважених від цього
відомства так і не спромоглися «ощасливити» присутністю на той час ще легітимний парламент Криму у самому зародку
інспірованого ззовні бунту і зокрема тоді,
коли ще тримав кругову оборону чи не
єдиний на півострові реальний форпост
проти сепаратизму – кримські татари.
Брюссель та Вашингтон, Нью-Йорк та
столиці інших країн ЄС… Мільярдні кредити, які треба буде віддавати, щирі співчуття та «глибока стурбованість», які не
захистять жодного українського вояка
від пострілів, залпів чи бомб окупантів.
Щоправда, ще є так звані економічні санкції. Проте, складається враження, що поки
путінська Росія збанкрутує, усі українські військові на території тепер вже «самовизначеного» Криму будуть оголошені бандформуваннями з усіма наслідками,
які з цього випливають.
Так, сьогодні, як ніколи раніше, Україна потребує всебічної допомоги, у тому
числі і військової. Про це треба говорити
на всіх рівнях і у повен голос, цього слід
вимагати передусім від гарантів нашої територіальної цілісності – США і Великобританії. Але це не означає, що ми повинні рити окопи на власних городах і сидіти в них, чекаючи американських танків чи винищувачів. Ми повинні боронити свою країну і тоді нас підтримають, ми

зобов’язані бути хоробрими, і тоді зрозуміють, за що боремося. Зрештою, ми мусимо розраховувати на себе і тоді зможемо
врятувати увесь світ.
Я не закликаю до братовбивства, проте я не можу зрозуміти, чому до гідної відсічі окупантам не закликає наша влада.
Адже тільки адекватна протидія намірам
розв’язати війну може забезпечити мир. А
зараз ми навіть не відступаємо перед натиском ворога, бо, насправді, відступати нікуди. Українські генерали, керовані
далекими від військової науки політиками, просто і тупо здають без бою все нові
і нові території, залишаючи у заручниках
мільйони українців.
Боляче сумно і навіть бридко спостерігати за черговою зрадою політичних
номенклатурників, бо ще не стерлися у
пам’яті зовсім інші кадри відеохроніки,
відзняті операторами на столичній вулиці Інститутській.
У кінці лютого там також вирішувалася доля України і йшла справжня війна
на знищення. Лунали постріли снайперів, але ніхто й не думав залишати на полі
бою своїх побратимів. Нерідко їх виносили з-під обстрілу ціною власного життя.
Нині ж усе по-іншому. Не гримлять вибухи, а у людей методично вбивають ген
відвойованої гідності. Не рвуться снаряди, а є військовополонені. За словами влади, немає війни, а Україну втрачаємо.
Олег ГРУШКОВИК.
P.S. Вчора з Сімферополя повідомили про перші жертви українців у війні, якої немає...
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У сімейну
стоматологію
Сергія Придруги
залюбки ходять
і діти, й дорослі

У

До стоматолога - всією родиною

Тернополі є величезна
кількість різноманітних
стоматологічних клінік,
тому неважко розгубитися,
обираючи ту, яка підійде саме
вам.
Однак, якщо для вас важливий індивідуальний підхід, професіоналізм,
сучасні технології та комфорт, тоді варто завітати у «Сімейну стоматологію
лікаря С. Придруги». Тут подбають про
здорову посмішку всіх членів вашої родини.
Сергій Придруга закінчив ІваноФранківський державний медичний
університет. Після цього працював у
Борщівській районній лікарні. Згодом –
у Тернопільському медичному університеті на кафедрі дитячої стоматології.
Зараз працює на кафедрі нормальної
фізіологогії ТДМУ. Нещодавно захистив
кандидатську дисертацію.
– Ідея створити стоматологічну клініку для всієї сім`ї з`явилася у мене під
час роботи на кафедрі дитячої стоматології, – каже пан Сергій. – Я багато працював з дітьми і мені подобалась ця ро-

бота. Тож коли відкрив власну справу,
першими моїми пацієнтами були діти.
Батькам подобалось, як я ставлюся до
їх малечі, тому згодом і вони зверталися до мене за допомогою. Цікаво, що
найстарший наш пацієнт – бабуся віком 94 роки. ЇЇ привели до нас внуки.
Наймолодшому – 2 роки.
Сергій Придруга розповідає, що у
наш час у діток дуже часто псуються молочні зуби у ранньому віці. Це
пов’язано з екологією, гігієною, розвитком дитини в утробі. Ще десятиліття
тому молочні зуби набагато довше служили. Зараз уже з двох років вони починають псуватися. Аби цьому запобігти, майбутній мамі ще під час вагітності потрібно думати про збалансоване вітамінізоване харчування. Коли ж у
маляти з`являться молочні зуби – дбати про гігієну, привчити дитину полоскати рот після їжі, не зловживати
солодким, вживати тверді продукти
(яблука, груші, курагу і т.п.), регулярно
відвідувати стоматолога для профілактичних оглядів.
– У світі головне – профілактика,

– каже Сергій Придруга. – У нас же навпаки – людина звертається до стоматолога, коли вже не може терпіти біль
або ж не має чим їсти. Потрібно це змінювати і кожних півроку проходити на
огляд, берегти зуби, адже вони - на все
життя. Багато людей живуть стереотипами радянських років, коли лікування
зубів було надзвичайно болісним і неприємним. Сьогодні все змінилося – ми
застосовуємо новітні технології та сучасне обладнання, яке значно підвищує якість роботи і мінімізує неприємні відчуття у пацієнтів.
У «Сімейній стоматології С. Придруги» надають весь спектр стоматологічних послуг: профілактика, лікування, видалення зубів, протезування,
встановлення імплантів, пластинок і
брекетів. У клініці є сучасний рентген.
Він приєднаний до спеціально прилада – радіовізіографа. Тому не потрібно

проявляти плівку – результати рентгену можна побачити одразу на моніторі. До того ж, цей прилад дає в п`ять
разів менше опромінення, аніж звичайний рентгенапарат. Також тут є інтраоральна камера, яка показує на екрані,
що діється в ротовій порожнині пацієнта, апексловатор, який допомагає визначити довжину кореня і його верхівку. Все це обладнання дозволяє провести якісну діагностику та лікування
зубів.
Родина Михайла Ашарчука із села
Острів Тернопільського району вже
кілька років лікується у «Сімейній стоматології С. Придруги».
– Пан Сергій - надзвичайно талановитий лікар, який професійно і якісно
виконує свою роботу. Тут лікується і
моя дружина, діти, куми. Ми з радістю
приходимо у цю клініку, адже тут нам
допоможуть і дадуть добру пораду.

«Сімейна стоматологія С. Придруги» розташована
за адресою: м. Тернопіль, вул. Шептицького 1а,
2 поверх. Тел: (098) 77-000-60. (Ліцензія МОЗ України АД №063610)

Жіночі консультації України отримають

С

ьогодні матеріально-технічна база українських
лікарень потребує істотного оновлення,
особливо в містах із населенням менш 500
тисяч жителів і селах, в бюджетних медичних
установах відсутні належні умови навіть для
проходження медогляду, не кажучи про діагностику
і лікування. Вирішити проблему самостійно,
силами бюджетних коштів, держава не в змозі.
Тому залишається сподіватися на соціально
відповідальний бізнес, якому небайдужі потреби
суспільства і своєї країни.

Медичне НВО «БІОКОН» вже
багато років займається благодійністю. З 2013 року компанія
почала нову благодійну програму «БІОКОН для здоров’я
жінки», розраховану на декілька років. «БІОКОН» створює косметичну продукцію для
здоров’я і краси Жінки, і продовжує піклуватися про Жінку в своїй суспільно-корисній
діяльності. В рамках благодійного проекту «БІОКОН для
здоров’я жінки» буде надано
допомогу лікарням у всіх областях України. Щомісяця дві
жіночі консультації в двох різних регіонах отримають від
МНВО «БІОКОН» необхідне обладнання для лікування і діагностики.
Протягом 2013 року лікар-

необхідне медичне обладнання

ням Макіївки, Полтави, ІваноФранківська, Ялти, Чернівців,
Охтирки, Александрії та інших
міст вручили електрохірургічні апарати для проведення маніпуляцій при лікуванні патологій у жінок. Загалом за минулий рік було передано лікарням 15 таких апаратів. Декілька лікарень отримали інше обладнання залежно від своїх потреб. Наприклад, басейній лікарні в Іл’їчевську Одеської
області вручили хірургічні інструменти; КХ “Центру первинної медичної допомоги” в Дніпродзержинську - електричні
тонометри для виміру тиску і

принтер.
Крім того, для всіх відділень жіночих консультацій надані інформаційні санбюлетені, які інформують пацієнток про правила інтимної гігієни і догляду за тілом для збереження здоров’я. Медики високо оцінюють цінність проекту в умовах українських реалій розвитку системи охорони
здоров’я. «Тепер завдяки БіоКону мешканки Макіївки зможуть отримати необхідну їм
медичну допомогу. Ми дякуємо БіоКону за турботу про жінок!», - відзначила завідувачка гінекологічним відділенням

Макіївської міськлікарні в До«Соціальний аспект діяльнецької області Дергунова Іри- ності вашої компанії дуже важна Юріївна.
ливий. Здоров’я українських
«Ми виражаємо велику жінок - це застава здоров’я
вдячність БіоКону, що компа- майбутніх поколінь», - підкреснія не залишається осторонь лила головний лікар Мелітопроблем галузі медицини», - польського міського пологововідзначила завідуюча акушер- го будинку Запорізької обласського відділення Міського ті Калініченко Олена Василівклінічного пологового будинку на під час передачі благодійної
Івано-Франківська Тамара Іва- допомоги, яка відбулася в червні 2013 року.
нівна Моцюк.
У 2014 році програма продовжується: у січні нове медичне устаткування від Біокону отримали лікарні в Полтавській та Луганській областях; у лютому – медичний заклад м. Коломия в Івано-Франківскій обл., а 20 лютого 2014
року БІОКОН передав електрохірургічний апарат лікарні
у м. Бердичеві на Житомирщині.
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Екс-президент Віктор Янукович знайшов заміну Межигір’ю
в елітному підмосковному селищі “Сади Маєндорф”.

Межигір’я
під Москвою

Російські журналісти стверджують, що 26 лютого Янукович став власником нової елітної резиденції за кілометр від
санаторію Барвиха, що належить управлінню справами президента РФ.

К

«Зараз селище приватне, а
раніше воно було частиною санаторію управління справами
президента, - пояснив читачам
«Собеседник» - Був скандал з
виведенням землі з відання санаторію. У 2001 році уряд Мос-

ковської області передав 99 га
у власність ТОВ “Кантрі-Про”
за 54 млн 450 тис. рублів, хоча
їх ринкова вартість становила
52 млрд. - майже в тисячу разів
більше».
Янукович став мешканцем селища, за два дні до пресконференції в Ростові-на-Дону.
Ввечері гуляє там стежками і відчуває себе, як вдома. А його «подругу» можна зустріти у торговому центрі «Дрім Хаус» на
Рубльово-Успенському шосе. Вона
туди кожен день в «Абетку смаку»
за продуктами приїжджає.
Нове житло Януковича - це
величезний триповерховий особняк в англійському стилі, з відповідним професійним дизайном, з англійськими меблями.
Попередній господар не міг про-

дати його півтора року, був готовий віддати навіть за 35 мільйонів доларів, але несподівано
отримав 52 мільйони, як і просив. Покупці придбали об’єкт не
торгуючись. Головною умовою
було заселення нового мешканця в день покупки.
«Котеджне селище «Сади
Маєндорф» - одне з небагатьох
місць, яке повністю відповідає
найвищому сегменту заміської
нерухомості – Luxury», - розхвалюють нове місце проживання
Януковича московські ріелтори.
Серед нових сусідів експрезидента України - сестра лідера Азербайджану Ільхама Алієва, тесть Романа Абрамовича
Олександр Жуков, колишній чоловік Крістіни Орбакайте Руслан Байсаров.

Росія: держава без честі, війська
без шевронів, Путін без «гальм»

раїна-потвора, що зруйнувала
основи світового устрою,
крихкого балансу, який після
Другої світової війни будували
довго і тяжко. Злодійка, що краде
чужі землі, мир, людські життя.
Журналісти - інформаційні кілери,
снайпери з відкритим обличчям. Це сучасна Росія.
Офіційна Москва корчить ображену міну:
чому збунтувалась уся планета? Ніхто не визнає результатів превдореферендуму в Криму. За що санкції?
На жаль, світова спільнота запізнилася з
покаранням для Росії. Чечня, Молдова, Грузія. Світ реагував? Ні, лише констатував факти. Інтервенція в Україну змінила психологію не лише Заходу - світу. У діях Росії побачили агресора, серйозну загрозу, подібну фашистській Німеччині. А до третьої світової
війни ніхто не готувався…
А тепер про санкції. Глави МЗС країн ЄС
почали обговорювати питання, як у довгостроковій перспективі знизити залежність
від поставок енергоносіїв з Росії. Також оголосили про введення санкцій проти низки
російських офіційних осіб у зв’язку з подіями
в Криму. Міністр закордонних справ Великобританії Вільям Хейг підкреслив: надалі цей
список може бути розширений.
Додаткові санкції проти «режиму Путіна» та інших, хто ставить під загрозу суверенітет України, запроваджує уряд Канади. За
словами прем’єр-міністра Стівена Гарпера,
дії «режиму» президента Росії не можна терпіти і сприйняти. У списку канадського уряду, що вже не вперше вводить санкції, ще десятеро осіб, яких стосуватимуться заборони на в’їзд і замороження активів: двоє фактичних кримських керівників, а також низка
чільних російських посадовців, радників Путіна і провідних парламентарів.
Вашингтон оголосив про введення санкцій стосовно семи російських посадовців, у
тому числі радника Путіна - Сергія Глазьєва, спікера Ради Федерації Валентини Матвієнко, віце-прем’єра Дмитра Рогозіна, самопроголошених керівників Криму, Януковича
і Медведчука.
Адміністрація президента США може
вдатися до додаткових кроків щодо Росії,
йдеться в прес-релізі Білого дому. Майбутні дії Штати обіцяють спрямувати на «запровадження політичних і економічних обмежень».
Російські чиновники, проти яких вели
санкції, відразу ж заговорили про демократію. Санкції США «погано співвідносять-

ся з принципом демократії», заявив Сергій
Глазьєв. «Це дуже дивно з точки зору демократичних цінностей», - сказав він. А красти Крим - гуманно? За словами Глазьєва, «на
відміну від президента США Барака Обами, я
народився і виріс в Україні». Сентиментами
Штати не пройняти. Та й випадок не той.
А ще Росії перекрили одне з головних
джерел прибутку - ринок озброєнь. Країна,
фактично, заблокована на ринку озброєнь.
Ці кроки зроблені з боку США та європейської спільноти.
Росія може втратити й інші ринки. «Ключовою фразою, до якої треба відноситися,
як до санкцій - це фраза, сказана президентом США Обамою і Держсекретарем Керрі,
що «Росія заплатить велику ціну за свої кроки», якщо не буде зроблено відповідних висновків і не буде повернуто до статус-кво на
період початку конфлікту. У цивілізованому
світі за такими словами стоїть майже повне
економічне ембарго», - наголосив громадський діяч Роман Безсмертний.
17 березня один із найбільших світових
інвестиційних банків UBS знизив прогнози
вартості провідних російських акцій. Таким
чином, акції «Газпрому» впали на 28 відсотків, «Сбербанку» - на 15. А саме на них припадає найбільша частка операцій на російському фондовому ринку. Обидві компанії
фактично належать державі і є найбільшими акціонерними корпораціями в РФ. «Прогнози відображають побоювання з приводу
ризиків, яким піддається російський бізнес у
зв’язку з введенням санкцій», - коментує «Інформаційний спротив».
За повідомленням «Bloomberg», уряд РФ
офіційно заявляє про кризу в економіці, навіть не враховуючи наслідків санкцій. На
думку заступника міністра економічного
розвитку РФ Сергія Бєлякова та аналітиків,
економіка Росії впадає в рецесію.
Ще одним сильним ударом по економіці
Росії може стати зняття ембарго з іранської
нафти. Оскільки Іран дозволив провести експертизу досліджень у сфері атомної енергетики, США зняли ембарго на іранську нафту
для Японії і десяти країн ЄС. Штати переглянули заборону на іранську нафту для Японії, Бельгії, Британії, Німеччини, Греції, Іспанії, Італії, Нідерландів, Польщі, Франції та
Чехії, які раніше повинні були підтримувати
економічні санкції США щодо Ірану, повідомляє «Associated Press». Послаблення санкцій щодо закупівлі згаданими країнами іранської нафти стане позитивним фактором для
експорту Ірану. Тегеран із збільшенням обсягів експорту зможе нарощувати обсяги видо-

бутку сировини, що може чинити тиск на світові нафтові котирування. Це означає: ціни
на «чорне золото» впадуть. За підрахунками фахівців, іранська нафта здатна обвалити ціни на нафту до 50-60 доларів за барель,
що для закладених у російський дефіцитний
бюджет 102 долари означає повний крах.
А ще Росію вигнали із G8. Міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус минулого вівторка повідомив про рішення «аеликлї
вісімки» призупинити членство РФ в цій організації.
…Чи не посягне на інші українські території? Хочеться вірити у мирне завтра, післязавтра… Але Криму не пробачимо. Україна вистоїть разом з усім цивілізованим світом, який чи не вперше взявся серйозно нам
допомогати. Україна друзів знайшла. Росія
їх розгубила. І стала ворогом мало не всього
світу. А фінансова розвідка США добре знає
про активи Путіна, його оточення, російських та українських олігархів. ЄС це відомо
також. Тож санкції, ймовірно, стосуватимуться і нових фігурантів.
Своєрідною «санкцією» для Росії може
стати й Крим. Для фінансування півострова
потрібні шалені витрати.
І ще важливий нюанс. Росіяни, які живуть
в Україні, є діаспорою, а не корінним народом, який має право на самовизначення. Як
повідомив директор департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс, Росія,
аргументуючи законність кримського референдуму, акцентує на право народів на самовизначення. Міжнародно-правові документи
щодо цього права стосуються саме корінних
(!) народів. В Україні проживає чотири корінних народи, етногенез яких пов’язаний з територією нашої держави - це українці, кримські татари, караїми, кримчаки. Останні три
походять з території Криму, а інші є діаспорою народів, що мають свої етнічні батьківщини за межами України. Крапка.
Ольга ЧОРНА.

Акценти
ВКЛЮЧЕННЯ
ВІДОМОСТЕЙ
ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
ТА ФІЗИЧНИХ
ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

Відносини, які виникають
у сфері державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців, регулюються
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців»
(далі – Закон), який набрав чинності 1 липня 2014 року.
Із введенням в дію Закону було створено та розпочато
формування Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців
(далі – ЄДР). ЄДР – це автоматизована система збирання, накопичення захисту, обліку та
надання інформації про юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, який наповнюється шляхом внесення записів на підставі відомостей, що
надаються юридичними особами та фізичними особамипідприємцями державному реєстратору за місцем знаходженням реєстраційної справи згідно із законодавством України.
Після проведення вищезазначеної процедури юридичні особи та фізичні особи-підприємці
отримують нову виписку (свідоцтво).
Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які
зареєстровані до 1 липня 2004
року та не були включені до
ЄДР, створено тимчасові міжвідомчі спеціальні комісії. На підставі відомостей від вищезазначених комісій державним реєстратором до ЄДР включаються наступні відомості:
- щодо юридичних осіб: найменування, ідентифікаційний
код, місцезнаходження, дата реєстрації та найменування органу реєстрації.
- щодо фізичних осібпідприємців: прізвище, ім’я, по
батькові, реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої
релігійні чи інші переконання
відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та мають відповідну відмітку
у паспорті), місце проживання,
дата реєстрації та найменування органу реєстрації.
Враховуючи це, усім юридичним особам та фізичним
особам-підприємцям, які створені та зареєстровані до 1 липня 2014 р. та ще не здійснили
включення відомостей, необхідно звертатися до реєстраційної служби Тернопільського міського управління юстиції
з відповідною заявою для подальшого включення. Тимчасова міжвідомча спеціальна комісія працює у реєстраційній
службі Головного управління
юстиції області.
Євгенія БЕРЕШ, начальник
відділу державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців реєстраційної служби Тернопільського
міського управління юстиції.
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«Погрожували, били по голові,
забороняли розмовляти українською»

Т

ак згадує грекокатолицький
священик Микола
Квич «спілкування» з
російськими силовиками
у Криму. Священик не раз
відвідував Тернопілля,
у Зарваниці його брат,
отець Дмитро, був
настоятелем. Влітку мало б
виповнитися десять років,
як пан Микола служить у
Севастополі. Проте, у день
так званого референдуму
він сповна відчув
ставлення російських
військових, які окупували
півострів, до українського
населення.
– 15 березня, у п’ятницю, після
служби до мене прийшли зі служби
безпеки. Спершу зі мною розмовляв
один чоловік, який потім викликав
наряд міліції. Мене змусили поїхати
з ними і написати, що я даю дозвіл
на обшук свого помешкання. Коли я
почав відмовлятися, вони мені сказали: «Ну, то пішли з нами в машину, ми тебе переконаємо». Ці люди
шукали зброю, але в мене були тільки захисні жилети. Їх я мав передати хлопцям з українського війська,
що патрулюють свої частини. Але
не встиг, тому що не було можливості. З великими труднощами вдавалося хоча б їжу передавати нашим
хлопцям. Мене звинуватили в тому,
що ці бронежилети я хотів передати
якимсь угрупуванням, щоб вони робили диверсії, – розповів отець Микола в інтерв’ю департаменту інформації української греко-католицької
церкви.
За словами священика, його тримали від 13-ї до 21-ї години. Допитували представники служби безпеки,
міліція і контррозвідка Росії.
– Вони говорили зі мною не як зі
священиком і не як із нормальною
людиною, – згадує. – Били по голові, лаялися… Я таких слів не вживаю,

тому повторити не можу. Змусили
говорити з ними російською. Сказали: «Этот украинский язык здесь
звучать не будет». А коли зайшли
до мене додому і побачили жовтоблакитний та чорно-червоний прапорці, прапор Військово-Морських
сил України, на холодильнику – магнітики з Шухевичем і Бандерою,
українську літературу, то взагалі почали обзивати мене по-різному, матюкати, казали, що я есесівець…
Своїй жертві нападники повідомили, що його судитимуть за… екстремізм, до того ж за російським законодавством. Крім бронежилетів,
священику закидають, що він був
спонсором Військово-Морських сил
України, начебто постачав зброю.
– Я просто організовував і передавав їжу для наших військових у
період блокади. Крім їжі, ми передавали свічки, сірники, засоби гігієни… І це назвали спонсорством, – зауважує священик.
Через загрозу незаконного суду в
день так званого референдуму отцю
Миколі довелося покинути територію Криму. Ті ж українські священики, які залишилися на півострові,
змушені переховуватися від окупантів та їх посіпак, каже він.

– У Севастополі справді є багато
таких, що хочуть приєднатися до Росії, – пояснює отець. – Вони думають,
що Росія зараз їм постелить дорогу і
теплу ковдру, на яку вони м’якенько
ляжуть, виспляться і їм більше нічого не доведеться робити. Багато з них – це колишні військові чи
дружини військових, які свого часу
отримали квартири і великі пенсії.
Коли заговорили про приєднання
до Росії і про більші пенсії, вони вирішили, а чому б і ні.
Водночас, за словами священика, далеко не весь Крим поділяє ейфорію від російської присутності, як
це подають їхні ЗМІ.
– Зараз мені найбільше болить,
що ми ніколи по-справжньому не
дбали, аби Крим розвивався як український, – зауважує Микола Квич. –
Наприклад, у великих містах – тільки по одній українській школі. У Севастополі взагалі лише українські
класи. Але там є надзвичайні люди…
І це не тільки наші українці, а й росіяни, які до нас приходили, і вірмени.
За цих людей, які мужньо відстоюють своє право жити в Україні, варто боротися, каже священик. Якщо
буде потрібно, сам він готовий повернутися до Криму.

Прийми бідність
за багатство,
смуток за радість

Ц

ерква в третю неділю Великого посту
встановила поклоніння Чесному і
Животворящому Хресту Господньому,
щоб ми, поклоняючись йому, пригадували
собі всі труди Спасителя, зроблені для
нашого спасіння.
Перед нами хрест із зображенням розп’ятого Сина
Божого. Хрест, який був колись знаряддям ганьби і
прокляття, прийнявши на себе Христа, став для сповідників Його символом радості і спасіння. Хрест не
тільки подає радість і втіху, захищає та зціляє, але й
постійно спрямовує наші думки до Голгофських подій.
Споглядаючи цей хрест духовним поглядом, ми
бачимо всі страсті і муки Спасителя, які Він терпів
з любові до нас, щоб з ворогів Божих зробити нас дітьми і спадкоємцями Царства Його. Через Хрест Господь увійшов у славу Свою і показав нам, що і ми до
тієї слави можемо піднестися. Хто хоче бути учасником слави Христа, хай стане послідовником Його
приниження, хай терпляче зносить долю, хоч би і
найтяжчу, хай іде за Христом, і тоді може бути певний, що стане учасником Його слави. Поклоняючись святому Хресту, розмірковуймо, що ми повинні
зробити, щоб бути учасниками слави Спасителя нашого. «Хто хоче бути дійсним послідовником Христа, каже св.Єфрем Сірін, повинен радісно прийняти
бідність за багатство, смуток за радість, зневагу за
почесть, ганьбу за славу, бо в тім полягає правдива
слава слуги Божого». Справжньому християнинові
жодне горе не приходить несподівано, він знає, що
не може сподіватися постійного щастя. Там, де інші
втрачають мужність і впадають у відчай, він зберігає спокій душі. Його серце не прив’язане до землі,
воно не засліплює себе земними благами, бо він переконаний, що жоден скарб землі не може винагородити втрату душі.
Поклоняймося Животворящому Хресту Господньому з вірою в спасенну благодатну силу його. Припадаймо до нього з молитвою, сердечною скрухою і
щирою душею, сповнені щирим покаянням у гріхах.
Нехай буде міцною наша віра в непереможну і незбагненну силу Хреста Христового. Щоденно призиваючи її в молитві на допомогу в боротьбі з гріхами
проти зла ворожого, ми осягнемо вічне блаженство.
Щиро благаймо Христа Спасителя і Бога нашого, щоб
Він Своєю всесильною благодаттю допоміг нам в ці
дні Великого посту і до кінця життя нести покладений Ним на нас хрест з повною відданістю волі Його і
з твердою надією на Його ласку і милосердя.
о.Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної спілки
журналістів України.

Маленьким про Великого Тараса

«Дитячий Кобзар», театралізовані дійства, саморобна книжечка-витинанка з поезією Шевченка: бібліотекарі знайомлять малечу з українським генієм.

Кажуть, якби Тарас Шевченко жив сьогодні, то теж був би в касці, в теплому одязі й на столичному Майдані. Сучасні художники
так і зображають його – на барикадах, з палаючими шинами. У ці
важкі для України місяці Кобзар живий, як ніколи. Але як пояснити
його роль в історії та культури тим, хто щойно навчився читати? У
Тернопільській бібліотеці №3 для дітей шевченківські дні провели
нетрадиційно. Замість тематичних уроків – справжнє театралізоване дійство, а в ролі головних героїв – малюки та їхні рідні.
На свято завітали першокласники загальноосвітньої школи
№15 з батьками, дідусями й бабусями. Бібліотекар Світлана Матвіїшин познайомила між собою гостей, а вчитель Марія Михайлини
розповіла про дитячі роки Кобзаря та його творчість. Малюки розіграли сценку про життя малого Тараса, танцювали під музику, на
яку були покладені його поезії. Пісень і віршів звучало дуже багато.
Шевченка із задоволенням цитували і діти, й дорослі.
Згодом маленькі гості свята познайомилися з незвичайним
«Дитячим Кобзарем». Вірші у ньому підібрані спеціально для найменших, а від соковитих ілюстрацій – очей не відірвати! Перший
«Кобзар» для дітей за часів незалежності України з’явився у Львові. Тернопільським школярам його презентувала Тетяна Мельник з
видавництва «Старого Лева», у якому надрукували книжку.
Бібліотека вже багато років підтримує творчий зв’язок з пані
Тетяною, яка проводить цікаві зустрічі для дітей і запрошує до них
відомих письменників зі всієї України.

Зробили книжку із… витинанок

До речі, тернопільські бібліотекарі створили і свою книжку
про Кобзаря. Обкладинка – зі шкіри, сторінки – з рисового паперу.
На кожній з них наклеїли тоненькі витинанки з пейзажами України та Казахстану, де Шевченко відбував заслання. Саморобну книжечку створювали всією бібліотекою впродовж кількох місяців.
Від руки писали на її сторінках і малознану поезію «Не додому вночі йдучи». Тарас Шевченко створив її у переддень Різдва в далекому
Косаралі, сумуючи за Батьківщиною.
Антоніна БРИК.
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Люди

«Як би погано не було, потрібно дякувати за кожен день,

що можемо дихати, ходити,
радіти сонцю…»
Ц

і слова тендітна і мужня тернополянка Ірина Муляр
часто повторювала своїй мамі, яка підтримувала її
впродовж довгих років важкої хвороби. Незважаючи
на біль, дівчина знаходила сили, щоб бачити прекрасне у
простих речах. «Життя – це боротьба. Почни її! Життя – це шанс.
Скористайся ним! Життя – це виклик. Прийми його! Життя –
це любов. Насолоджуйся нею...», – казала Іринка. Її не стало
минулого року. Але залишилися світлі та яскраві
картини, які тепер може побачити кожен.

кування Іринки, – каже її мама
Леся Петрівна. – Іруся дуже любила життя, дуже любила світ,
любила весну. У своїх картинах
вона показувала не свої страждання, а ту красу, яку вміла бачити навколо. Повторювала,
що намалює тридцять полотен – і тоді можна буде
зробити виставку. Тож її
мрія здійснилася.

Коли втратила руку,
малювала однією

Виставку робіт Ірини представили у бібліотеці для дорослих, на бульварі Данила Галицького в Тернополі. Серед
29 полотен – малюнки на склі
та ікони, які вона творила однією рукою. Ліву їй ампутували через хворобу, проте дівчині це не стало на заваді. Усі свої
роботи Ірина дарувала рідним
і друзям.
– Коли доньці було 13 років, лікарі виявили в неї онкологічну хворобу, – каже мама дівчини Леся Петрівна (на фото
в центрі). – Впродовж наступних семи років ми боролися за
її життя. Попри те, як їй було боляче після операцій, хіміотерапії, променевих терапій, Іринка
завжди трималася. Їй ампутували ручку в одинадцятому класі,
але вона знайшла сили відсвяткувати випускний. Вона ніколи
не плакала, хто знав її, той ніколи не чув від неї нарікань. Іринка казала: «Сльози не допоможуть, навіть якби я могла наплакати їх ціле відро. Треба боротися і жити теперішнім днем».
Щоб Іринка не думала про
хворобу, дядько запропонував
їй малювати. Спеціально підбирав для неї легкі техніки,
але дівчина вирішила інакше.
Так вона почала створювати
картини на склі. Замість простих етюдів ретельно вимальовувала портрети, пейзажі,
казкові сюжети. Тільки рідні

«Душа приходить
у снах, коли чогось
потребує»

знають, яких зусиль вартувала така філігранна, майже ювелірна робота.
– Іринка вирішила чіткий
малюнок накладати на скло.
Вона казала, що даруватиме
свої роботи людям, і тому хотіла, щоб вони були зрозумілі
для всіх, – пригадує Олексій Турокот, дядько дівчини. – Дуже
важко було перевертати скло.
З усіма картинами їй довелося робити це близько 1,5 тисячі разів. Треба було перевернути скло, накласти фарбу, знову
перевернути, знов покласти...
Для її правої руки, на яку припадало багато уколів, систем,
це було справжнє випробування. Але вона не здавалася.
Коли після хіміотерапій
рука стала зовсім слабкою, Ірина почала малювати на полотні. А згодом зайнялася вишив-

кою. Свою останню роботу
– ікону Богородиці – вишила
у лікарні, тримаючи між колінами п’яльця і зав’язуючи
вузлики зубами…

Мріяла лікувати дітей
від хвороб

Перша вчителька Ірини,
Алла Дідух, розповідаючи про
дівчину, згадує її оптимізм і
волю до життя.
– В Іринки немає жодної
світлини, де б вона була невтішною, де б вона плакала, –
каже. – Недавно ми відсвяткували ювілей Лесі Українки, і в
неї були такі слова: «Щоб не
плакать, я сміялась». Я думаю,
що вони були девізом нашої
Іринки, хай літає цей ангел з
нами завжди.
Попри те, що недуга давала
про себе знати, дівчина зуміла

вступити у три тернопільські
виші. Вона дуже хотіла стати
лікарем і допомагати хворим
дітям, яких часто бачила в онкологічних клініках. Але навчання у медичному університеті довелося покинути й на
тривалий час вирушити самій
лікуватися за кордон. Повернувшись додому, Іра почала
вивчати іноземні мови у педагогічному університеті, а згодом вступила ще й у технічний
виш і чотири роки вчилася заочно на економіста.
– Я вдячна всім людям, які
допомагали грошима для лі-

На одній з картин зображена дівчинка з парасолькою – Іринка казала,
що це вона сама. 13 грудня
минулого року дівчині виповнився 21 рік, а наступного дня її серце перестало битися.
– Кажуть, що душа
приходить у снах, коли
чогось потребує, – зауважує Леся Петрівна. – Мені
Іруся приснилася всього один раз, на сороковий
день. Я її побачила в реальному житті, ми поговорили про
якісь буденні справи, і більше
вона мені не сниться...
Подивитись на роботи Ірини прийшло стільки людей, що
у бібліотеці ніде було яблуку
упасти. Відвідувачі мали змогу
написати відгук. Згодом ці всі
теплі та хороші слова увійдуть
до книги про дівчину, яку якраз
пише її мама. На сторінках читачі вчитимуться любити життя, насолоджуватись кожним
днем, боротись і не здаватись.
Антоніна БРИК.

У Тернополі відбудеться мистецький фестиваль

В

ідомі українські
письменники Юрко Іздрик,
Юрій Андрухович, Ірена
Карпа, Андрій Любка, Олександр
Ірванець, Тарас Прохасько
візьмуть участь у мистецькому
фестивалі «Ї», який відбудеться у
Тернополі 28-30 березня.
Це єдиний у нашому місті захід, що передбачає поєднання усіх видів сучасного

українського мистецтва: літератури, живопису, фотографії, музики та короткометражного кіно.
На заході можна буде почути гурти «Kompas», «Медовий Полин», «Who’s
Next?» та подивитись виставку робіт відомих митців: революційних художників, креативних фотографів, побачити
унікальні фільми. І це ще не весь перелік! Організатори обіцяють багато сюрп-

ризів.
Після закінчення заходу видадуть
збірку, котра буде містити здобутки фестивалю у вигляді нових творів відомих
українських письменників та поетів, а
також найцікавіших робіт фотографів та
художників.
Вартість квитка на 3 дні фестивалю – 60 грн. Довідки за телефоном
0967343516.

Україна і світ
Україна
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ДАІ хоче повернути техогляд

Керівник Державтоінспекції Анатолій Сіренко виступає за повернення
техогляду. Про це він сказав в інтерв’ю
Політичну асоціацію
газеті «Факти». «Технічний огляд повиУкраїна і Євросоюз
нен бути обов’язково. Безумовно, його
підпишуть у п’ятницю
треба диференціювати», - зазначив він.
І підкреслив, що не варто проводити
огляд нових автомобілів на гарантії до
2-3 років, проте огляд 15-річних транспортних засобів, можливо, доведеться
проводити двічі на рік. Крім того, на думку Сіренка, вартість зберігання авто на
штрафному майданчику повинна бути
розумною і коштувати не більше 25 гривень на добу. За законами ЄС, техогляд
Рада ЄС назвала дату підписання приватних легкових авто обов’язковий
політичної частини Угоди про асоціа- через чотири роки після купівлі нової
цію між Україною та Євросоюзом - 21 машини і надалі - кожні два роки.
березня. Відповідне рішення було озвуКосметолог і масажист
чено у резолюції Ради ЄС минулого поЯнуковича отримували
неділка. Рада вітає пропозиції Єврокомісії про тимчасове скасування мит на топо 16 тисяч гривень платні
вари українського експорту до країн ЄС
За інформаією «YanukovychLeaks»,
і сподівається на якнайшвидше його за- серед обслуги екс-президента Янукопровадження. «Крім того, Рада ЄС спо- вича найбільшу зарплату отримувадівається на підписання політичних по- ли косметолог Рябоконь та масажист
ложень Угоди про асоціацію 21 берез- Мойсеєнко - по 16 тисяч гривень. При
ня у Брюсселі та підтверджує свою при- цьому, їх штатна платня складала трохи
хильність переходу до підписання й ін- більше 1,4 тисячі, а решта грошей проших частин Угоди, які разом із політич- ходили у графі «доплата». Також велиною частиною складають єдиний доку- кі зарплати мали косметолог - 9,6 тисямент», - йдеться у резолюції. Рада ЄС під- чі, адміністратор, манікюрниця, тренер з
твердила готовність виділити серйозну тенісу Зорін - всі по 8 тисяч, стиліст - 7,2
макроекономічну допомогу Україні й за- тисячі. Варто зазначити, середня зарпкликала український уряд до проведен- лата у вугледобувній галузі у 2013 році
ня реформ. «ЄС також підтверджує свою складала 5,6 тисячі гривень. А в галузі
готовність продовжити надання допо- освіти - 2,5 тисячі, що менше від зарпламоги Україні в забезпечення диверсифі- ти прибиральниці у вольєрах для собак у
кації поставок енергоносіїв, підвищенні «Межигір’ї» - 3,5 тисячі. А платня дирекенергоефективності та ефективної вза- тора фірми «Київуніверсалсервіс» (фірємодії з Євросоюзом», - наголошується в ма виконувала функції «межигірського»
документі.
ЖЕКу і мала у штаті 144 людини) становила 32 тисячі гривень на місяць.
Рада ЄС - за спрощення

візового режиму

Рада міністрів закордонних справ
країн Євросоюзу підтримала лібералізацію візового режиму з Україною.
«Рада знову заявляє про прихильність
ЄС посиленню контактів між громадянами Європейського Союзу та України, зокрема й через процес лібералізації візового режиму, відповідно до узгоджених
умов у межах плану дій щодо лібералізації візового режиму», - йдеться в документі. Варто зазначити, Європарламент
у своїй резолюції від 27 лютого цього
року закликав Раду ЄС доручити Єврокомісії пришвидшити діалог щодо лібералізації візового режиму з Україною.

У «Свободі» пропонують розсекретити радянські архіви

Заступник голови ВО «Свобода» з
питань національної пам’яті, нардеп
Олег Панькевич надіслав депутатський запит на адресу віце-прем’єрміністра Олександра Сича щодо розсекречення радянських архівів, у якому
пропонує скасувати обмеження на доступ «до архівів радянського минулого», повідомляє прес-служба ВО «Свобода». У зверненні, зокрема, йдеться, що
останніми роками в Україні суттєво обмежили доступ до архівів радянського
минулого. Олег Панькевич зазначив: такий стан речей суперечить статті 34 КонНаша держава готує позов ституції України про доступ до інформа«Закритість архівів не сприяє консодо РФ на суму $80 мільярдів ції.
лідації українського суспільства, оскільУкраїна має намір підготувати по- ки позбавляє українців можливості зназов до Росії про повернення вкла- ти правду про своє минуле. Також це не
дів Ощадбанку СРСР, повідомив мі- сприяє засудженню тоталітарного раністр юстиції Павло Петренко. «Йдеть- дянського минулого, яке, наче дамоклів
ся про валютні цінності, які Російська меч, тяжіє над українською державою»,
Федерація отримала за правом спадщи- - наголошується в документі.
ни від Радянського Союзу. Тобто, вклаКорупція - гігантська
ди колишнього державного Ощадбанку,
Найбільші
хабарники в Україні які РФ фактично, станом на 1 січня 1992
податківці,
судді
та відповідальні за
року, не повернула на баланс державнодержзакупівлі,
заявляють
у Федерації
го Ощадного банку України. Це близько
роботодавців.
За
їхніми
даними,
масшта$80 мільярдів без індексації», - сказав поби
корупції
за
чотири
роки
сягнули
500
садовець. Україна також має намір премільярдів
гривень.
З
проблемою
коруптендувати на нерухоме майно за кордоном, де розміщені дипломатичні ор- ції в Україні стикаються підприємці усіх
ганізації, на повітряні та морські судна, без винятку галузей економіки, інформує
які були власністю СРСР та інші об’єкти. «Телеканал новин 24». У Федерації робоНаприкінці минулого року, повідомляє тодавців наголошують: залежно від виду
«РБК-Україна», Петренко разом з Арсе- та напрямку діяльності бізнес останніми
нієм Яценюком та Іриною Луценко за- роками був змушений віддавати на хабареєстрували у Раді проект постанови з рі до половини від своїх оборотів. І закливимогою до уряду відновити перегово- кають бізнесменів ігнорувати вимоги чири з Росією про повернення заощаджень новників платити хабарі та публічно заявляти про випадки будь-якої корупції.
вкладникам Ощадбанку СРСР.
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Світ
В Америці розгортається
бойкот «Лукойлу»

Українські громади у різних містах
США пікетують мережу АЗС «Лукойл».
Вони закликають американців відмовитись від російського бензину, повідомляє медіа-портал «VIDIA». Раніше не
купувати російське пальне у «Лукойл»
закликали біля офісу компанії у НьюЙорку. На деяких АЗС активісти звертаються до автомобілістів через мегафон.
Водії, побачивши плакати або почувши
звернення, часто розвертаються і їдуть
на інші заправки.

Що спільне
між Парижем і Пекіном?

У Парижі тимчасово обмежують
користування особистим транспортом. Причина - надмірна забрудненість
повітря. Річ у тім, що денна температура вже висока, а вночі ще холодно, і це
перешкоджає атмосферній циркуляції
- усі шкідливі домішки залишаються у
паризькому повітрі. За повідомленням
«Телеканалу новин 24», відтепер власники автомобілів та мотоциклів з парними і непарними номерними знаками
виїжджатимуть у місто через день. Щоб
компенсувати незручності, мерія на
три дні зробила безкоштовним громадський транспорт. Подібну акцію паризька влада запроваджувала у 1997 році.
За рівнем забрудненості повітря Парижа серед світових столиць поступається
лише Пекіну.

сельов передрікав Україні дефолт і негативно висловлювався про події на Майдані. Наприкінці лютого телеведучий
отримав від Путіна орден «За заслуги».

Дії Москви в Криму
реабілітували Саакашвілі

Дії Москви в Криму ще більше послабили проросійські настрої в Грузії
та змусили по-іншому подивитися на
екс-президента Михайла Саакашвілі. Про це сказав директор грузинського Центру європейських досліджень
Каха Гоголашвілі в інтерв’ю ВВС. «Різні
програми працюють для того, щоб суспільство повернути в бік Росії. Але після Криму важко буде когось переконати в нашій країні. Проросійським силам та інтернет-виданням важко буде
знайти читачів, які повірять у їх вигадки», - заявив він. Дії Москви в Україні багато у чому реабілітували й Саакашвілі в очах Заходу, зазначає експерт, згадуючи п’ятиденну війну Грузії та РФ 2008
року і реакцію країн Заходу на неї. «Це
не означає, що Саакашвілі діяв правильно тоді, - сказав експерт. - Думаю, помилки були, але в цілому помилку допустив
і Захід, який не хотів дати оцінку російській політиці». Олена Хоштарія, одна
із засновниць Асоціації реформ Грузії і
екс-заступник міністра з євроінтеграції,
зазначила: події в Криму лише підтвердили, що ті загрози, про які роками говорив колишній уряд на чолі з Саакашвілі,
не були перебільшенням.

Туск не виключає ймовірності провокацій у Польщі

Голова Ради міністрів Польщі Дональд Туск у зв’язку з ситуацією в
Криму не виключає ймовірності провокацій у країні, особливо у прикордонній смузі з Росією. Про це глава уряду заявив під час зустрічі з очільниками всіх воєводств Польщі, повідомляє
«Укрінформ». «Це стосується не лише
прикордонних територій, а й усієї Польщі. Особливо - Вармінсько-Мазурського і
Поморського воєводств з огляду на місцевий прикордонний рух з Калінінградською областю», - застеріг Туск. За його
словами, важливо, аби поляки не дали
себе втягнути в можливі провокації, викликані насамперед зовнішніми силаСША б’ють рекорди
ми. «Дуже важливо не дати себе спровощодо сімей-мільйонерів
кувати тими, хто всередині країни може
У США налічується 9,63 мільйона перегнути палицю, і насамперед тими,
сімей, статки яких складають не мен- хто з-за меж Польщі хоче спровокувати
ше одного мільйона доларів, повідо- конфлікт або відчуття загрози, особлимляє «Spectrem Group». Це рекорд за во щодо громадян Росії, які приїжджавсю історію спостережень. Торік чис- ють до Польщі і несвідомо можуть стало американських домогосподарств- ти предметом провокацій не з польської
мільйонерів зросло на 600 тисяч. Аме- сторони», - зазначив глава уряду.
риканці почали швидко багатіти на тлі
В Індії збудують
загального відновлення економіки. За
найвищий храм у світі
словами експертів, чимало багатіїв під
Міжнародне товариство свідочас кризи вклали кошти у нерухомість
та інші активи, які потім почали дорож- мості Крішни оголосило про почачати. Тому економічний підйом і поліп- ток будівництва нового храму в місшення ситуації на ринку житла прине- ті Вриндаван в окрузі Матхура в штаті Уттар-Прадеш на півночі Індії. Його
сли їм гарний прибуток.
висота становитиме 210 метрів, тобто
Глава МЗС Швеції
храм стане найвищим у світі, повідомив
шокований російською
на церемонії закладення першого каменю головний міністр Уттар-Прадеша Актелепропагандою
Про це міністр закордонних справ шилеш Ядав, інформують іноземні ЗМІ.
Швеції Карл Більдт написав у своє- Будівництво, як очікується, триватиме
му Twitter: «Злегка новий поворот у п’ять років і обійдеться у три мільярдипломатії із загрозою перетворити ди рупій (майже $50 мільйонів). БудівСША на «радіоактивний попіл». Росій- ля отримала з легкої руки індійців назву
ська телевізійна пропаганда перевер- «храм-хмарочос». Він матиме 70 повершує себе». Як повідомлялося, скандаль- хів. Останній поверх сягатиме висоти,
ний ведучий телеканалу «Росія 1» Дми- рівної двом Соборами святого Петра у
тро Кисельов у випуску новин заявив, Ватикані. На території храмового компщо Росія - єдина країна в світі, яка може лексу, загальною площею 24 гектари, буперетворити США на радіоактивний по- дуть житлові комплекси для паломнипіл. Раніше у своїх передачах Дмитро Ки- ків, вертолітний майданчик та інше.
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Наш ДЕНЬ

Для всієї родини

Настроєве

Сокровенне

А вже – весна
Ти живеш далеко від мого міста.
Ми спілкуємося тепер лише через Інтернет. Короткі запитання: як життя, погода, здоров’я, друзі?.. Такі ж короткі відповіді. Через кілометри загубилося те особливе тепло, котре
живить душу хвилюючими промінцями любові. Я забуваю дотики твоїх рук, наші обійми та поцілунки. У
твоєму голосі уже не тремтять нотки
ніжності. Власне, напевне, як і в моєму. Ми усе рідше говоримо про кохання, хоча ще не так давно не уявляли один без одного життя.
А надворі – весна. Примхливий
березень то сміється сонцем, то плаче дощем. Так і моє серце не знає:
любити тебе чи забути? І відкрити душу назустріч новим почуттям.
Світлим, лагідним, недоторканно
чистим…. Як букетики підсніжників, квітів, що прокидаються першими з-під холодних снігів.
Олеся Квита. м. Тернопіль.

Новелка
Ганнуся любила дороги. Вони
видавалися їй дивними істотами, які знають, куди потрібно вести людей. У дитинстві запитувала
дідуся: «Де закінчуються дороги?»
«Бачиш, маленька, ген там дорога
зливається з небом. Їй немає кінця», - відповідав. «Дідусю, але дорога, якою ми гонимо пасти, закінчується біля річки». «Ні, вона впадає
в річку і пливе у світи…». Старенький приклав руку до чола і мовив:
«Ганнусю, дорога закінчиться там,
де ти зупинишся».
Польову дорогу, ту, що «впадає» в річку, Ганнуся любила найбільше. На ній порохи після перших крапель літнього дощу пахли сонцем. Спориші були м’якими,
наче бабусина перина. А після дідусевих слів дорога стала для дівчинки гарною казкою, яка кликала в
невідомість…
…Ганнуся почала зустрічатися з Віктором, коли навчалася у випускному класі. Він нещодавно повернувся з армії. Їхні села розділяв
шмат поля і річка, у яку «впадає»
дорога.
Вони любили призначати побачення на улюбленій Ганнусиній
дорозі. Хлопець був трохи засмучений, що дівчина після закінчення
школи вирішила вступати до вузу,
який розташований за добрих три
сотні кілометрів звідси.
- По-перше, ще потрібно вступити. По-друге, я ж буду приїжджати додому, - розраджувала Ганнуся
Віктора.
Коли Ганна поїхала складати
іспити, Віктор рахував дні до її повернення. Він бажав, щоб вона стала студенткою. І непокоївся, аби
мила сільська дівчина не загордилася у великому місті.
Коли Ганнуся закінчувала перший курс, померла Вікторова матір. Попри роботу водієм «швидкої» у місцевій лікарні, потрібно
було виховувати брата з сестрою,
давати лад городу й господарці.

nday.te.ua

Сімейне

гніздечко
Усмішка, як сонце,
шлях освітить ясно,
З нею всі рідніші
і не треба слів…
Тож зустрічним
людям усміхнися
вчасно,
Щоб тобі всміхнутись
кожен захотів.
На фото
Івана ПШОНЯКА:
студентки
Тернопільського
музичного училища
імені С. Крушельницької
Вікторія Піхович,
Таня Злонкевич
та Євгенія Вуєк.

Дорога впадає у річку Сонце і
е у світи…

Прочитайте дітям

і плив

- Вікторе, - якось завела мову
рідна тітка, - одружуватися тобі
треба. На Ганю чекаєш? Що вона
там вивчає?
- Фізику і математику.
- О, Господи, кому в селі та фізика потрібна?! Шкільній математичні до пенсії ще далеко. Фізик також
молодий. Не дурій, Вікторе. В Гані
своє життя, в тебе - своє. Приведи
до хати просту, роботящу дівчину.
Про брата з сестрою подумай. Не
обманюй себе, що Ганя повернеться в село заради тебе. А, може, вона
там хлопця має. Ти звідки знаєш?
Материна і батькова родина щоразу наставляла Віктора на
шлях істинний.
Ганнуся приїхала на канікули.
Зустрілися.
- Тяжко тобі? - запитала.
Він у відповідь знизав плечима.
- Значить, тяжко. Я тут гостинці
твоїм молодшим привезла. Дещо з
одягу. Сподіваюся, сподобається.
- Ганнусю, повинен тобі сказати. Я одружуюся.
- З ким?
- Неважливо.
- Коли?
- Скоро.
Вона більше нічого не запитала
і не сказала. Просто пішла… Віктор
дістав з торбинки светрика для сестри, аби витерти сльози. Він ненавидів себе, що обманув Ганнусю.
Яке одруження? З ким? Який же він
дурень!..
- Дитино, не тримай зла на Віктора, - заспокоювала матір. - Не
знаю з ким він хоче одружитися.
Навіть не чула такого. Але йому
справді важко самому раду давати, бути за батька-матір. Пробач
йому…
…Віктор одружився майже через рік. З дівчиною-сиротою зі сво-

го села. Тихенька, непоказна Оксана стала гарною господинею. Жодним словом не образила чоловікових брата і сестру. Віктор поважав
дружину. Але не кохав.
Згодом залишив водійську роботу. Почав розводити худобу. Взяв
у оренду кілька людських наділів.
Вздовж дороги, яку любить Ганнуся. Зранку до пізнього вечора пропадав у полі. Оксана, не дочекавшись Віктора до обіду, брала ровера і везла їсти. Вона кохала чоловіка.
…Ганна залишилася працювати в місті, де навчалася. Вийшла заміж. Ярослав, чоловік, її кохав і шанував. Вони робили кар’єру. Були
щасливими.
…Літнє надвечір’я пахло втомленим сонцем і доспілим збіжжям.
Ганна йшла дорогою, що «впадає»
у річку. Якийсь господар запрягав
коні. Підійшла ближче. Віктор…
- Привіт! - мовила.
- Привіт…
- Як ти?
- Я обманув колись тебе.
- Не варто про це. Ти вчинив
так, як вважав за потрібне. Як живеш?
Вони сиділи на м’яких споришах і говорили, говорили… Добре,
що не бачила Оксана чоловікових
очей. У них було стільки ніжності… Він поглядом торкався Ганниних рук, волосся, уст. І потай соромив себе: перед тобою чужа дружина. Це скидалось на поцілунки
душею.
- Вже сонце зайшло. Пора додому. Мама хвилюється, мабуть. Я ж
для неї - завжди дівчисько. І тебе
чекають.
Він запитав очима. Вона відповіла словами:
- Ми ще зустрінемось. Я так і

не розповіла тобі, чому люблю
цю дорогу.
Коні поволі рушили. Лоша ображено глянуло на Ганну: пізно вже…
Вони не призначали побачень.
Це й було б недоречно. Просто, інколи випадково неначе зустрічались на дорозі біля поля, де орав,
сіяв, збирав урожай Віктор. Їхні
села ні про що не відали. Якби знали - осудили б.
…Цілий рік Ганна не навідувалась додому. Її з чоловіком закордонні партнери запросили попрацювати у їхній країні. Повернулись
навесні. Після довгої розлуки з
батьками, Ганна поспішала в село.
- Тут така справа, доню: Вікторів син втопився, - сказала матір. Взимку на ставу під лід провалився. Аж на другий день знайшли. Бачила недавно Віктора. Змарнів.
Вранці Ганна пішла до Вікторового поля. Нікого не було. «Це ж неділя!» - мовила сама до себе.
Вони зустрілись наступного
дня. Він плакав, схилившись на Ганине плече. Вона гладила його наполовину посивіле волосся.
- Навіщо жити, коли єдина дитина на тім світі? Для кого старатися?
...Після цієї зустрічі Гані довго
не випадало побачитися з Віктором. Робота, знову відрядження.
Коли ж приїхала до батьків, мати
сказала:
- Оксанка з Віктором чекають
дитину. Кажуть, дівчинка буде. Є
таки справедливість.
…Ганна поверталася на своєму
авто додому. У сусідньому селі, неподалік крамниці, побачила Віктора. Пригальмувала.
- Привіт! Забувала тобі розповісти, чому люблю цю дорогу. Вона
впадає у річку і пливе у світи. Дорога закінчиться там, де ти зупинишся…
Ольга ЧОРНА.

хмаринка
Сонце встало вранці-рано,
вмило личенько рум’яне
і почало оглядати,
де ж би йому газдувати?
І у лісі, і у полі є роботи скрізь доволі.
І в город заглянуть треба,
там теж в сонечку потреба.
Й діток треба доглядати,
їм веснянки малювати.
Тож роботи є багато,
треба з чогось починати.
Та надбігла хмарка сива,
сонцю всю красу закрила.
Сонечку ж не сумувати стало з нею в жмурки грати.
То сховається, то гляне гарне сонечко рум’яне.
Хмарка дуже розізлилась
і рясним дощем пролилась:
на город, на ліс, на поле…
напоїла все довкола.
А тоді згори, як гляне,
каже: вийшло непогано:
все відразу зеленіє,
значить, щось я теж умію.
Сонце весело всміхнулось,
промінь хмарці простягнуло
і почали танцювати,
аж веселка вийшла з хати!
Радість в лузі, радість в полі,
в усіх радості доволі!
Сонцю, бо тепло приносить,
хмарці, бо дощами росить,
а веселці, бо радіє
за усю цю чудасію!
Надія ХОМЯК.

Я не раз чула від своєї мами
такі слова: «Дорога до мами – завжди святкова. І… вічна». Ненька народилася у польському селі
Обша. Батьки її були людьми заможними і хазяйновитими. Та
зловісна операція «Вісла» назавжди вигнала їх з рідної домівки. На жаль, мамі так і не судилося більше побувати у краю,
де народилася. Та дорога додому їй часто сниться і досі. Ніби
їде вона з базару на возі, повного усілякого добра. Така ще дитина… На пагорбі видніється їх
обійстя під розкішними шатами ясенів. У просторій стодолі
пахне збіжжям і медом, гудуть
бджоли у вуликах. Той неповторний бджолиний гул вчувається мамі і нині. Не забула вона
і духмяних пиріжків своєї неньки з чорницями, смаку соковитих марель з їхнього саду…
Більше трьох десятків літ
покинула рідний дім і я. І тепер, коли їду до мами у Козову,
завжди пригадую її слова. Бо й
справді, ця поїздка для мене особлива. До неї я готуюся заздалегідь, як до свята. І чим менше залишається кілометрів до маминого дому, тим сильніше стукотить моє серце…
Із залізничного вокзалу прямую вулицею Колійовою, де
минуло моє дитинство. Попри
нашу вулицю пливла колись
чиста тиха річечка. Та людська
байдужість дала їй висохнути,
перетворитись у бічну втоптану стежку, з якою зрівнявся колись високий берег. Тут, разом із
дітлахами, під розлогими верба-

Життєві сюжети

Здається, крім кущів калини,
більше нічого й не росло біля
Настуниної хати. Як квітував білий цвіт, той терпкий запах несли весняні вітри аж на край
села. А ще весь рік Настуня мала
роботу. Коли цвіла калина, ламала білі кошички, в’язала в пучечки. Сушила на горищі, за сволоками. «Щоб нічиє лихе око не зурочило», - казала. Потім збирала
ягоди калинові, сушила їх, засипала цукром, настоювала на полині і на горілці, до кожної хвороби інакшим способом заготовляла, примовляла, варила.
Як захворіє хто на хуторі, зразу до старої Настуні. Бо
поки до села та поки до лікарні… Настуня ж не тільки калину, а й трави різні збирала, на зіллях зналась. Чебрець і м’ята, і
зелен-рута з любистком були в
її хаті. Так і жила з того Настуня, пенсію майже всю дітям віддавала. Бо полегшає чиємусь маляті, дивися, вже й горня молока
чи шматочок сала вдячна мати
принесла. Чи яєчок десять.
Жили б діти коло неї, онуками потішилася на схилі літ. Та де
там. Невістка Оля – міська паня.
Приїхала якось з її Михасем у
відпустку, то чого лише не наслухалася Настуня. І що болото у
них по вуха, і з хати вийти нема
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А на душі ще довго
залишається тепло

ми ми майстрували курінь. Зносили із домівок усіляких смаколиків і гралися до пізнього вечора у «молодого з молодою» і їхніх діточок. Отою молодою, якій
чіпляли вельон із кусочка старої
тюлі, завжди мала честь бути я.
На місці нашої хати, в якусь
колись переселили мамину родину, стоїть добротний будинок,
на подвір’ї якого хазяйнують незнайомі люди. Нема уже старої
груші, котра щедро родила для
усіх дітей з нашої вулиці. Зрубали і вишні, які з любов’ю садила
моя мама.
Щось занило мені біля серця,
запекло від побаченого. Та враз
мій настрій став мажорним, ніби
за помахом чарівної палички:
здаля впізнаю свою маму. Спішить, бідолашна, мені на зустріч
хиткою ходою, бо давно болять
її ноги. Струмінь дивного хвилювання пронизує кожну мою
клітинку: ті рідні очі, в яких світ
мудрості і добра, тепла усмішка,
порепані від тяжкої праці руки,
що міцно обіймають мене… Яке
ж то щастя знати, що мама жива,
любить і чекає мене, і ще змогла
вийти на дорогу мене зустріти!
Підіймаємося центральною
вулицею містечка. Ось тут, у
40-квартирному будинку, жила
моя подруга з дитинства Люба
Штокало-Мельник. З балкона її
квартири ми, щасливі і юні, спо-

стерігали за хлопцями із сусіднього шкільного гуртожитку,
знайомилися з ними, кидали їм
записки… Як давно це було! Багато літ ми не бачилися з Любою,
чи впізнали б одна одну? Картаю себе в думці, що можна було
б влаштувати нашу зустріч. Мешкає Люба тепер у Зборові. Ділюся
наболілим з мамою, як врапт мої
очі вловлюють знайому тендітну
постать. Та це ж учителька моя!
Марія Леонівна Твердун була нашим класним керівником. Вона
майже не змінилася. Така ж вродлива, інтелігентна, з миловидною усмішкою і молодечою іскоркою в карих очах.
Я завжди захоплювалася нашою вчителькою. Її витонченою
вродою, чудовим сопрано, майстерністю стильно вдягатися, її
терпінню і розсудливості, залізному правилу не ділити учнів на
кращих і гірших.
Саме вона зуміла розпізнати у мені співочий хист і робила
усе для того, щоб я брала участь
у найрізноманітніших конкурсах, а потім раділа разом зі мною
моїм безкінечним першим місцям. Марія Леонівна не лише
бездоганно знала предмет географії, який викладала, вона
знала географію серця кожного
учня!
Мені приємно було почути,
які хороші слова сказала вчи-

телька про мою маму. Про те,
що незважаючи на життєві буревії, ненька ніколи не втрачала
людяності, гідності, має добре і
відкрите серце та відзначається надзвичайною працелюбністю. А ще Марія Леонівна зізналася, що дуже любить газету «Наш
ДЕНЬ». Поіменно знає усіх авторів газети, не пропускає жодної сторінки, жодного матеріалу. Видання припало до душі колоритністю рубрик, та особливо подобається їй «Сімейне гніздечко». «Тому обов’язково буду
передплачувати газету й надалі, й іншим радитиму», - ділиться Марія Леонівна. І просить подякувати редактору «Нашого
ДНЯ» Зіні Кушнірук за неперевершене видання.
Мокрий сніг, що змішався із
сильним вітром, розганяє нас.
А на душі в мене ще надовго залишиться тепло від цієї зустрічі, від тихої та привітної атмосфери містечка, де я народилася і
виросла. Де живе моя мама Катерина Юріївна Боднар, моя родина, а також мила подруга Марія
Стоколоса-Возьна, яка завжди
радіє мені, любить втішити гарним подаруночком.
Так хочеться, щоб дорога до
маминого дому кликала мене
іще довго.
Марія МАЛІЦЬКА.
м. Теребовля.

Квітне білим цвітом,

а не родить

куди, людям показатися.
Нічого, нічого. Скоро Настуня сама вибереться до них у гості. А, може, й залишиться там. Бо
літа, як мовиться, вже на осінь
повернули, здоров’я не те, буває,
і до села тяжко за хлібом до магазину піти. І Михась дзвонив,
аби приїжджала, за дітьми пригляне, поки вони з Олею на роботі.
Уже й хуторянам похвалилася, що їде до міста. Сусідці переповідала, де яке зілля лежить.
Може, захворіє хто, то в пригоді стане.
Нав’язала й до міста трав всіляких: і любистку, і м’яти пахучої. А що вже калини набрала:
цвіту і плоду, варення та й компотів…
- Зілля мені навезла. Рутим’яти… Ліпше б шматок сала чи
курку взяла онукам, - шепотіла
невістка.
- Чи тобі мало, чи не вистачає
чогось? Зарплати у нас нормальні. І говори тихіше, а то мама по-

чує, - просив Михась.
- Нехай чує. Правду кажу. Думаєш, мало їй люди нанесли? А я
за що маю її годувати?
- Тихіше, тихіше, - просив Михась.
Чи то причулася, чи наснилася Настуні ця розмова.
- Таки приверзлося мені все
це, - подумала вранці. Сина з невісткою вже не було, пішли на
роботу.
День злетів до обіду швидко. Перемила, перетерла Настуня все в квартирі.
- Бабцю, може, ви ще й сміття
винесете? – вбіг із двору захеканий онук. – А то мене хлопці чекають.
- Біжи, біжи, непосидо. Винесу, чому б ні?
Дзвінок задзеленчав, машина, що сміття збирає, приїхала. Настуня вже й відро вистукала до борта машини, хотіла
йти. Але що це? Серед сміття її
зіллячко. Матінко рідна, і калинонька, ціле гроно. З минуло-

го року ще, на перших заморозках вистояна. Вибирала спрацьованими пальцями любисток
і м’яту. Не встигла. Хтось сипнув
відро сміття прямо на руки. Стікав поміж пальцями калиновий
сік. То, виходить, таки не наснилося їй…
Повернулася на хутір Настуня якась зів’яла, злягла одразу.
На розпитування сусідки, чому
таким коротким було її гостювання, не повідала нічого. Не допомогло її недузі ні зілля, ні калина. Через зиму й не стало Настуні. А як поховали стареньку,
то викопав син з невісткою кущ
калини з-під материної хати. Посадили на могилі. Кожної весни
зацвітає деревце пишним білим
цвітом, а не родить. Хоч би ягідка… Хоч би одна-єдина.
Інна ЗАРІЧНА.

Струни серця
Подивлюсь тобі вслід,
подивлюсь і забуду,
розтрушу свої болі,
мов сни.
Не згадаю тебе,
може, й краще
так буде,
не карай мене,
і не вини.
Це не я це весна
в твої
очі дивилась.
Це не я це весна
покохала тебе.
І взяла моє серце
на сонячні крила,
і понесла увись,
крізь гілля голубе…
Подивлюсь тобі вслід,
подивлюсь і забуду,
сподівання
свої розгублю.
Хоч щаслива, напевно,
без тебе не буду,
Та не можу зізнатись:
«люблю».
Нерозквітлі чуття
уже в’януть в знемозі.
І розносять вітри
ще не мовлені
нами слова.
Ти не стій,
не спиняйся
на моїм порозі,
це ж не я, це тебе покохала весна.
* * *
Весни запізнюються,
як люди…
Недоречний сніг
холодить первоцвіти.
Вітер
розхристує
березню душу.
Але весни завжди
приходять.
Дарують
пригорщі дощу,
обціловують теплом,
нашіптують мрії…
І ми прощаємо
запізнення…
Жартуємо:
це, певно,
небесний годинник,
мов старенький казкар,
задрімав,
бо втомився
вічно вибивати
точний час.
Усміхаємось сонцю,
очима ловимо
птахів.
Потаємно закохуємось
у чийсь погляд…
Весни запізнюються
на кілька днів,
тижнів,
а люди назавжди…
* * *
Хтось постукав
у моє вікно…
Пізній дощ,
чи ти?
Хтось прошелестів
ім’я моє…
Вітер,
а чи ти?
Хтось пелюстки білі
розгубив в саду…
Це весна,
чи ти?
Хтось у серце
проситься моє…
Травень,
а чи ти?
Ольга ЧОРНА.
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У Росії не знають,
що означає «мир»

О

рганізатори Параолімпіади в Сочі намагалися не
дати українській спортсменці вийти на арену із
закликами до миру.
Людмила Павленко одягла на церемонію закриття вінок, прикрашений стрічками з надписами, «мир», «peace», однак організатори їх зірвали.
Надпис на кофтинці теж хотіли зірвати, проте Люда заявила, що
тоді не вийде з прапором на стадіон
Відстояти своє право українці допомогли спортсмени з інших
країн. Вони були змушені пояснювати організаторів церемонії, що
слово «мир» не несе негативного змісту.
До речі, українська параолімпійська збірна майже повним складом проігнорувала відкриття Ігор, але вирішила брати участь у
змаганнях.
Наші спортсмени завоювали 25 медалей, ставши четвертими у
загальномукомандному заліку.

Матч миру на тлі війни
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ЧС-2018: туманна
перспектива
Росії

Прем’єр-ліга:
21 тур
«Карпати» – «Волинь» - 0:1

Ч

ерез військову
інтервенцію Росії на
територію України, крім
економічних і політичних
обмежень, на Російську
Федерацію можуть накласти
ще й футбольні санкції.
ФІФА готова розглянути
можливість позбавити Росію
права проводити Чемпіонат
світу з футболу 2018 року.
Також футбольні чиновники готові розглянути питання щодо серйозного тиску на УЄФА та клуби західної Європи, які мають тісний фінансовий зв’язок з Росією. Зокрема,
мова йде про німецький «Шальке»,
титульним спонсором якого є кампанія «Газпром». Також під пильною
увагою «Зеніт» і «Челсі».
Зарубіжні ЗМІ зазначають, що
уболівальники «Челсі» готові навіть
просити босів клубу розірвати угоду
з російським газовим монополістом.
Європейські експерти вважають,
що цей момент тиску може бути
лише початком у низці дій для запобігання ескалації військового конфлікту з боку Росії, а також стане
важливим кроком, щоб змусити Путіна до переговорів та компромісів,
пише «ZAXID.NET».

К

ерченські
морпіхи
зіграли
у футбол з
російськими
військовими, яких
у Криму «немає».
Ініціаторами
«матчу миру» були
українські військові
Бійці 501-го батальйону морської піхоти ВМС України зустрілися на футбольному полі з російськими морськими піхотинцями з берегів Каспія. Український «Арсенал» переграв непроханих гостей з рахунком 4:0.

«Нива» таки
житиме

У

понеділок, 17
березня, «Нива»
розпочала підготовку
до весняної частини
сезону. Про це повідомив
президент клубу Автанділ
Мдінарадзе.
Перший офіційний матч року
«Нива» у рамках чвертьфіналу
кубка України проведе 26 березня у Черкасах проти «Славутича».
Звідти, не заїжджаючи до Тернополя, «Нива» візьме курс на Київ,
де 29 березня зустрінеться у календарному матчі Першої ліги з
київським «Динамо-2».

П

У зустрічі турнірних сусідів лучани ще сильніше відірвались від львівян, вигравши у цьому дербі вперше за 10 років.

«Металург» Д. – «Іллічівець» - 1:1

Донецьке регіональне дербі не виявило переможця, підтвердивши традицію останніх років, коли маріупольці у цій
парі практично не програють.

«Дніпро» – «Севастополь» - 3:0

Легка і невимушена перемога господарів дозволила їм до
початку недільних зустрічей піднятися на друге місце.

«Ворскла» - «Зоря» - 1:1

Суперники вже тривалий час хоча б один очний поєдинок
у сезоні зводять до нічиєї. Загалом так завершились 9 з 16-ти
ігор.

«Металург» З. - «Шахтар» - 0:3

Зустріч одноосібного лідера та аутсайдера Чемпіонату ПЛ
завершилась без сюрпризів, і чинний чемпіон довів свій клас.

«Таврія» - «Динамо» - 1:2

Кияни на своєму полі у ролі гостей зустріли доволі серйозний опір з боку кримської команди, однак перемогли і йдуть
другими у Прем’єр-лізі.

«Металіст» - «Говерла» - 1:1

Втрата очок харків’янами у першій весняній зустрічі одразу опустила їх з другої позиції на четверту.
ФК “Чорноморець” не брав участі у турі у зв’язку з виключенням ФК “Арсенал” зі змагань.

П

За словами командира частини по роботі з особовим складом, це був товариський матч. Грали, щоб
підняти бійцям бойовий дух і показати, що конфлікти можна вирішувати мирним шляхом.

«Смак» - королівський,
а рахунок - народний

ФК

„Тернопіль” продовжує через контрольні
поєдинки підготовку до відновлення змагань
у кубку та першості України другої ліги.
Черговим спаринг суперником наших земляків став «Королівсткий Смак» із Великих Бірок. Зустріч завершилася з рахунком 6:2 на
користь «жовто-блакитних».
Попри те, що «Королівський Смак» у великому футболі – доволі
нове ім’я для пересічного уболівальника, кольори команди у товариському матчі захищала свого роду збірна футболістів нашої області – Микола Вірковський, Андрій Гринченко, Ярослав Сворак, Віталій Гуцуляк,
Ігор Вонс, Віталій Ковальчук, та граючий тренер Віталій Папіровський.
Зі старту зустрічі, футболісти «Королівського Смаку» доволі швидко повели у рахунку, втім ще до кінця тайму тернополянам вдалося
не лише відновити рівновагу, а й вийти вперед. У другій половині гри
наші земляки забили ще чотири рази, на що суперники відповіли тільки одним голом.

Ніби сильні, а бояться

редставники збірної Росії
запропонували перенести поєдинок
на нейтральну територію.
Запланований на 26 березня матч чвертьфіналу Світової серії боксу між «Українськими Отаманами» і спортсменами з Росії мав би відбутися у столиці України. Російська збірна наполягає на перенесенні цього поєдинку на нейтральну територію. Про
це заявив генеральний менеджер російської команди, мотивуючи таку позицію «загостренням загальної політичної ситуації в Україні».

Спорт

«Наша позиція така: домашній матч, запланований на 26 березня, повинен пройти у Москві, а
виїзний матч – 4 квітня – ми згодні провести на
нейтральній території, але це повинна бути країна, де немає жодних антиросійських настроїв»,
– пояснив росіянин. Примітно, що в груповому
турнірі українці вже опинялися у подібній ситуації, коли на матч до столиці України в кінці лютого не прибули «Алжирські Яструби». У підсумку,
африканській команді було зараховано технічну
поразку.

еред матчем «Дніпро» - «Севастополь»
вболівальники обох команд пройшлися
маршем вулицями Дніпропетровська.
Марш, в якому взяли участь близько 2000 футбольних
вболівальників, отримав назву «Крим - це Україна». Колона пройшла від площі Героїв Майдану до «Дніпро Арени». На
стадіоні фанати двічі виконали гімн України,а також постійно скандували «Слава Україні! Героям Слава!».

Навіть
не шкода
«Севастополь» і «Таврія» планують

ФК

подавати запит на участь у російській
національній першості з футболу,
починаючи з майбутнього сезону.
Про це заявив президент севастопольського клубу Олександр Красільніков.
- Звичайно, багато уболівальників хочуть, щоб кримські
команди приєдналися до російського чемпіонату. Але не все
залежить тільки від нашого бажання, - зазначив він, зіславшись на регламенти міжнародних футбольних асоціацій. - Головне ж питання полягає в тому, чи приймуть нас у російську
футбольну сім’ю.
Натомість, російські футбольні функціонери сумніваються, що «Севастополь» і «Таврію» відразу ж візьмуть у прем’єрлігу РФ. Швидше всього командам доведеться пройти «випробувальний» термін у першому дивізіоні.

Коноплянку
знову
сватають

Є

вген все ж може
переїхати до
Англії. Але не у
Ліверпуль, а в - Лондон.
Власник «Дніпра» Ігор
Коломойський розповів про
переговори щодо трансферу Коноплянки і з «Ліверпулем», і з «Тоттенхем Хотспур». Причому, зі «шпорами» перемовини ще тривають.

Культура

nday.te.ua
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По горах – угору…
І вище

щоденника». Там, на тлі своїх шкіців, він фіксує, що
хоче: де побував, що вразило, чим їхав. Візитки людей, з якими познайомився. Така своєрідна художньоінсталяційна форма ведення щоденників.
– Виставляв їх тридцять літ тому, а люди й досі
пам’ятають, – каже автор. Мистецтво – річ умовна, і
така його форма має право на існування і сприйняття.
Як продовження теми матеріалів, на яких і з допомогою яких твориться диво народження нового художнього полотна – цикл «Органічні структури». Основа цих робіт – те, що створене природою. Митець бере готовий матеріал, знаходить у
ньому якесь зображення і дає інше наповнення цій
Підіймаючись до нових
«природній заготовці». Так з’явились його «Тіні»,
висот, неначе по уступах
«Біженці»(видовжені динамічні фігури), «Освітлені
дерева», «Світлячки на пеньку», «Вітерець»…
уподобаної ним карпатської
У нинішньому доробку Володимира Чорнобая –
живописні
як великоформатні, так і мініатюрні робогори Пікуй, видирається, доти, у яких превалюють філософські й міфологічні сюжети, переосмислені художником і передані приталає, підкоряє і, глянувши униз
манними йому стилістичними засобами.
на пройдене, продовжує свій
Графічні роботи, виконані в техніці шовкографії:
«Вершниця»,
«Вулик». «Дикі бджоли» , «Трутень» стипоступ далі, щоб дивувати творлістично об’єднані структурою бджолиних сотів. І
хоча, за словами художника, домінуючого кольору в
чістю людей, тернопільський
нього нема, багато хто заперечує: є – червоний!
художник, лауреат мистецької
– Я його даю останнім, підсилюючим, немовби
розставляю акценти,– пояснює він.
премії імені Михайла Бойчука
Велике місце у творчості художника
займають гори і горяни. Йому
Володимир Чорнобай.
близькі сюжети, колористика, дух
ожен художник – віддзеркалення
до неба,- коментує хуГуцулії, а гора Пікуй проходить чечасу, в якому він живе, осмислення
дожник. – Наш час розрез різні періоди його творчості –
поставлених добою проблем та
крив можливості кожвід початкової і донині. Гора древвласного світовідчуття у символах, кольорі
ного матеріалу. Якщо
ня і вся ніби вкрита лускою, як дита формі. Люди цієї професії мають і щастя
колись традиційно бранозавр, але жива, бо проростає хоча
розкрити навстіж свою душу, і ризик не
лося полотно, на яке
й рідкими, але зеленими пагінцязачепити іншу, і шанс відчути тріумф від
обов’язково наносилась
ми. Пікуй для Володимира – симтого, що їх зрозуміли й оцінили. Думаю,
грунтівка, то тепер є говол, тотем, оберіг. Здається, він доце дає їм снагу, заряджає оптимізмом та
товий акрил, яким мождає йому сил і фантазії для твореннатхненням на нові цикли робіт.
на малювати по будьня, навіює відповідний настрій,
Хоча Володимир Чорнобай ще не взявся за повну чому. Це універсальякий він намагається передати на
систематизацію періодів своєї творчості, проте бага- на техніка, що дає уніполотні.
то хто пам’ятає її початки – живопис на склі, де за кальні можливості – хоч
У серії робіт художника «Пікуй»
прозорістю матеріалу ховалася мова образів і кольо- пензлем її нанось, а хоч
трактується тема бачення гори у її
рів, що берегла якусь таїну (третього виміру?), мала – шпаклею. Кожен матеживій формі. Для нього гори – симцілком інше звучання, ніж у живописі на полотні.
ріал має свою структуволи, в які вкладено ідею чоловічоПовправлявшись зі склом досхочу, видобувши і з ру і властивості, що дого і жіночого начал. Саме цей цикл
нього, і з фарб цікаву й несподівану колористику, гру помагає художникові
Володимира Чорнобая можна посвітла й тіней, властиву його творчому почерку ди- у розкритті його задубачити у тернопільській галереї
наміку, художник узявся за інші (часом дуже несподі- мів. Коли береш у руки
«Бункермуз».
вані) матеріали – такі як гладкий і гофрований кар- уживаний папір – він не
Художники воліють не вдаватон – часто з великих уживаних пачок, що склада- зобов’язує, а дає широтись у роз’яснення суті й сенсу своються втроє, заздалегідь налаштовуючи митця на кий простір для фантазії. І тут не так важливий мате- їх робіт, закладеної в них ідеї. Розумій, як на душу
створення триптихів. Він уміло використовує навіть ріал, як його сприйняття. А воно з часом змінюється: ляже. Відчувай, сприймай, уявляй, наскільки це додефекти матеріалу, знаходячи з ним «добре порозу- порівняйте картини чи портрети різних епох і поба- зволяє твоя глядацька фантазія. А що прочитується
міння», і картон немовби «підіграє» йому, прагнучи чите, що час розставляє в них свої акценти.
в художньому полотні? Кому що. Зостановіться, вдий собі зажити новим незнаним кольоровим життям.
Мій співрозмовник дивує мене позитивно і, ра- віться, причастіться творчістю майстра, який вирі– Фактура гофру додає настрою, бо вона нага- зом зі знаками запитання в очах, викликає й посміш- шив подарувати вам свято.
дує інструмент орган, що немовби підносить душу ку, показуючи свої роботи під назвою «Сторінки мого
Влада СОБУЦЬКА.

К

Тернопільські актори йдуть на вибори

Прем’єра комедії «Народний депутат» за твором сербського
драматурга Бронислава Нушича відбудеться
у Тернопільському драматичному театрі 27-30 березня.
– Це правда сьогодення на кшталт політичної
сатири, – розповідає режисер-постановник вистави В`ячеслав Жила. – Наші глядачі знайдуть тут
дуже багато відповідей на свої питання, адже у виставі відображені проблеми, з якими зіштовхнулося наше суспільство сьогодні: формування уряду,
депутатського корпусу, політтехнології й багато іншого.
Спершу у театрі сумнівалися, чи доречно використовувати зараз жанр комедії. Але все ж наважилися.
– Якщо ми не будемо сміятися над собою і своїми проблемами, не будемо себе критикувати, прискіпливо до себе ставитися і з гумором, то у нас не
буде майбутнього, – зазначає режисер. – Ми маємо йти вперед і долати наші проблеми, але з оптимізмом.

У «Народному депутаті» висміюється парламентаризм, фальш виборів, захланність і жадібність
депутатів, поліцейський бюрократизм і корупція
правлячої верхівки.
– Ця постановка незвична для нашого колективу, – додає пан В`ячеслав. – Дуже складна робота з
точки зору акторської майстерності. Я думаю, глядач посміється, але й багато зрозуміє. Вистава викликатиме багато асоціацій з українською революцією. У нас буде майдан, куплені мітинги, антимайдан, силовики.
Під час вистави звучатиме сербсько-хорватська
музика. Сценографією та костюмами займався
львівський художник Мар`ян Савіцький. На українську мову текст п`єси переклала Влада Собуцька.
Юля ТОМЧИШИН.
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Понеділок
УТ-1

ÑÒÁ

07.20 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
09.05 Пiдсумки тижня.
10.35,15.30,19.10 Громадське телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.30 Д/ф “Восковi крила Iкара”.
12.55 “Надвечiр`я”.
13.55 Право на захист.
14.15 Вiкно до Америки.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
17.40 Про головне.
18.05 Фiнансова перспектива.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Шустер-Live. Буднi.
23.30 Країна on-line.

06.20,16.00 “Усе буде добре!”
08.10,18.30 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.10 Х/ф “Солдат Iван Бровкiн”.
10.55 Х/ф “Подорож у закоханiсть”.
12.55,20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
13.50 “Битва екстрасенсiв 13”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
21.05 Т/с “Самара 2”.
22.30 “Детектор брехнi 5”.
23.45 “Один за всiх”.

Êàíàë “1+1”

06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
07.00,08.00,09.00,19.30,23.30 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.10 Мелодрама “Знайти чоловiка у великому мiстi”.
13.15,00.40 Мелодрама “Три напiвграцiї”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
20.30,21.25 Т/с “Там, де ти”.
22.20,03.35 “Грошi”.
23.50,04.25 Т/с “Касл 2”. (2 категорiя).

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,14.00,1
6.30,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Я не зможу тебе забути”, 1-3 с.
12.25 Т/с “Я не зможу тебе забути”, 4 с.
13.45,14.20 “Судовi справи”.
15.00,16.50 “Чекай на мене”.
18.05,02.35 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30,04.25 Т/с “Ванга”.
23.50 Т/с “Життя i пригоди Мишка Япончика”. (2 категорiя).

ICTV

06.15,19.45 Надзвичайнi новини.
07.05 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм.
10.05,13.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45,15.45 Факти. День.
13.45 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 5”.
14.40 Т/с “Консерви”, 1 с.
16.15 Т/с “Консерви”, 2 с.
16.55 Х/ф “Суддя Дредд”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.30 Дiстало!
21.20,02.15 Свобода слова.

Íîâèé êàíàë

06.15 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00,19.00 Т/с “Воронiни”.
08.55,17.05 Т/с “Не родись вродлива”.
09.45 Т/с “Щасливi разом”.
15.05 Х/ф “Янголи Чарлi 2”.
18.00,00.15 Репортер.
18.20 Абзац!
20.00 Ревiзор.
22.50 Пристрастi за Ревiзором.

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
23.00,01.00 Час новин.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
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»

07.00,09.00,15.00,19.00,03.10 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10 Т/с “Пiдстава”.
13.10 Т/с “Подружжя”.
14.10,15.20,17.10 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Дикий 4”, 1 с.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Дикий 4”, 2 с.
23.30 Х/ф “Неймовiрний Халк”. (2
категорiя).

Ê1

07.30 М/с “Маша i Ведмiдь”.
09.25 Х/ф “Пригоди молодого Шерлока Холмса”.

25 березня

Вівторок
УТ-1
07.20 Ера будiвництва.
07.25 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Книга.ua.
10.05,15.30,19.10 Громадське телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,20.50 Дiловий свiт.
12.25 Вiра. Надiя. Любов.
13.20 Свiтло.
13.40 Д/ф “Сiль iнкiв”.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
17.40 Про головне.
18.05 Фiнансова перспектива.
21.40 Шустер-Live. Буднi.
23.30 Країна on-line.
00.00 На слуху.
00.30 Вiд першої особи.

Êàíàë “1+1”

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.40 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.10,10.10,20.30,21.25 Т/с “Там, де ти”.
11.10,12.05,00.50,01.35 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 “Свати 4”.
16.45,04.40 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
22.20 “Мiняю жiнку 8”.

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,14.00,1
6.30,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Чаклунське кохання”.
11.15,12.25 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.25,14.20 “Судовi справи”.
15.20 “Сiмейний суд”.
16.50 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.05,02.30 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
23.50 Т/с “Життя i пригоди Мишка Япончика”. (2 категорiя).

ICTV

08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.45 Надзвичайнi новини.
10.05,13.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45,15.45 Факти. День.

13.45 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 5”.
14.45 Т/с “Консерви”, 3 с.
16.15 Т/с “Консерви”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.30 Т/с “Братани 3”.
22.15 Т/с “Лiсник”.
00.00 Х/ф “Вiд заходу до свiтанку”. (2
категорiя).

ÑÒÁ

06.00,16.00 “Усе буде добре!”
07.50,18.30 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
09.15 Х/ф “Любов на два полюси”.
11.05,20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
11.55,00.20 “МайстерШеф 2”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
21.05 Т/с “Самара 2”.
22.30 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.

Íîâèé êàíàë

06.15 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00,19.00 Т/с “Воронiни”.
08.55,17.05 Т/с “Не родись вродлива”.
09.45 Т/с “Татусевi дочки”.
15.10 Х/ф “Точка переходу”.
18.00,00.55 Репортер.
18.20 Абзац!
22.00 Х/ф “Секс у великому мiстi”. (2
категорiя).
01.00 Х/ф “Секс у великому мiстi 2”. (2
категорiя).

5 êàíàë

007.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00
,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00
,23.00,01.00 Час новин.
07.20 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.
00.35 Територiя закону.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,15.00,19.00,03.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,14.00,15.20,17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Х/ф “Мережива”.

11.20
13.10
15.20
17.00
18.20
19.20
21.00
22.00

Наш ДЕНЬ

Х/ф “Малюк”.
“КВК-2013”.
“Вечiрнiй квартал”.
М/ф “Мадагаскар”.
“Звана вечеря”.
“Орел i решка”.
“Розсмiши комiка”.
Х/ф “Вечеря з придурками”.

ÍÒÍ

08.25 “Правда життя. Професiя лижний
iнструктор”.
09.00 “Агенти впливу”.
09.45 Т/с “Таємницi слiдства”.
11.30 Т/с “УГРО 5”.
15.15 Т/с “Червонi гори”.
19.00,21.40,02.20,05.00 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Зниклi безвiсти”.
22.00 Т/с “Елементарно 2”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.50 М/с “Русалонька”.
09.15 М/ф “Сердитi пташки”.
09.30 Єралаш.
09.50 Одна за всiх.
12.05 Дайош молодьож.
13.25 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.15 Т/с “Чемпiонки”.
15.05,19.05 Панянка-селянка.
16.00 Богиня шопiнгу. Повернення.
16.50,21.00 Вiталька.
17.20,20.00 Т/с “Кухня”.
18.15 Розсмiши комiка.
21.55 6 кадрiв.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.15 Дурнєв+1.
23.45 Надто грубо для Ю-туб`а.

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.

Òîíiñ

06.30,09.30 “Свiт за тиждень”.
07.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00,17.50 “Алло, адвокате!”
10.00 Великi будови давнини.
11.00 Портрет Леонардо. Малюк, який
пiдкорив Голiвуд.
12.25 “Таємницi закулiсся з Олександром
Ржавським”.
13.15 “Моднi iсторiї з Оксаною Новицькою”.
12.10,19.45 “Говорить Україна”.
13.00 Т/с “Подружжя”.
18.00 Т/с “Сашка”.
21.00 Т/с “Дикий 4”, 3 с.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Дикий 4”, 4 с.
23.30 Т/с “Глухар”, 1 i 2 с.

Ê1

07.30,16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
09.00 М/с “Маша i Ведмiдь”.
10.00 Х/ф “Малюк”.
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”.
11.55 Т/с “Детективи”.
12.30,19.30 Т/с “Зниклi безвiсти”.
14.15,17.00 Т/с “Фаворський”.
16.45,19.00,21.40,02.20,04.35 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Грабуй награбоване”. (2
категорiя).
00.00 Т/с “Декстер 5”. (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.
08.50 М/с “Русалонька”.
09.15 М/ф “Сердитi пташки”.
09.30 Єралаш.
09.50 Країна У.
12.05 Дайош молодьож.
13.25 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.15 Т/с “Чемпiонки”.
15.05,19.05 Панянка-селянка.
16.00 Богиня шопiнгу. Повернення.
16.50,21.00 Вiталька.
17.20,20.00 Т/с “Кухня”.
18.15 Розсмiши комiка.
21.55 6 кадрiв.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.45 Надто грубо для Ю-туб`а.
00.10 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.

14.00 Полювання на монстрiв.
15.00,18.30,21.00 “Служба новин
“Соцiальний пульс”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “60 найбiльш смертоносних тварин”.
18.20 Вперед, на Олiмп! Сочi - 2014.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Владислав
Третяк, ч. 1.
20.00 В глибини землi, в глибини часiв.
21.35 Єфим Шифрiн. “Людина-костюм”.
22.40 “Економiчний пульс”.
22.45 Монстри всерединi мене.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

04.00,07.00,10.00,13.00,01.00 Новини.
04.05,07.15 Телеканал “Доброго ранку”.
07.55 “Доброго здоров`ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.40,16.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45,02.00 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Час обiдати!”
13.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.45 Т/с “Слiд”.
14.20 “Вони i ми”.
15.10 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
17.05,00.10 “Наодинцi зi всiма”.
17.55,01.05 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.50 “Хай говорять”.
20.30 Т/с “Гетери майора Соколова”.
22.00 Нiчнi новини.
22.10 “Гетери майора Соколова”.
22.35 “Вечiрнiй Ургант”.
23.10 “Познер”.

ÍÒÂ-Ñâiò

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 “Суд присяжних”.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35,02.55 “Прокурорська перевiрка”.
18.50 “Говоримо i показуємо”.
19.45 Т/с “Морськi дияволи. Смерч 2”.
“Станцiйний доглядач”.
21.45 Сьогоднi. Пiдсумки.
22.10 “Зашто? Чому?”
23.15 Т/с “Дикий 3”. “Фальшивомонетники”.

Êàíàë «2+2»
06.00
07.00
09.00
10.00
10.45
11.30

М/ф.
Х/ф “Пригоди мушкетерiв”.
Д/ф “Велика подорож”.
Д/ф “Великi битви”.
Д/ф “Великi катастрофи”.
Д/ф “Олександр II та Юрьєвська”.

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.
02.00 Double Ять.

Òîíiñ

06.30,09.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 “Алло, адвокате!”
10.00,20.00 В глибини землi, в глибини часiв.
11.00 Єфим Шифрiн. “Людина-костюм”.
12.15 “Ронiн”.
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. Владислав
Третяк, ч. 2.
21.35 Памела Андерсон Лi.
00.35 Красивi та амбiцiйнi. (3 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

04.00,07.00,10.00,13.00,01.00 Новини.
04.05,07.15 Телеканал “Доброго ранку”.
07.55 “Доброго здоров`ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.40,16.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45,02.00 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Час обiдати!”
13.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.45 Т/с “Слiд”.
14.15 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
17.05,00.10 “Наодинцi зi всiма”.
17.55,01.05 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.50 “Хай говорять”.
20.30,22.10 Т/с “Гетери майора Соколова”.
22.00 Нiчнi новини.
22.35 “Вечiрнiй Ургант”.
23.05 “Смертельний пил”.

ÍÒÂ-Ñâiò

08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 “Кулiнарний двобiй”.
09.30 “Диво технiки”.
10.05 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 10”.
“Легка справа”.
11.35 “До суду”.
12.35,01.55 “Суд присяжних”.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.

Програма ТБ
12.20 Д/ф “НЛО. Операцiя приховування”.
13.20 Д/ф “Пiрамiди”.
14.20 Д/ф “Невiльники Всесвiту”.
15.20 Д/ф “Легенди радянського розшуку”.
16.10 Д/ф “Операцiя “Загадка”.
17.50 Д/ф “Технодром”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.00 Т/с “Пильна робота”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Швидкiсть”. (2 категорiя).
23.35 Х/ф “Викрадений”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Комедiя “На вiйнi, як на вiйнi”.
(12+).
07.30,13.35 Комедiя “Бiдна Маша”, 1 i 2
с. (6+).
09.55,16.00 Х/ф “Кiнець iмператора тайги”. (12+).
13.05 “Плюс кiно”. (12+).
17.35,23.30 Мелодрама “Зося”. (СРСР Польща). (12+).
18.55,00.55 Х/ф “Бажаю Вам...” (6+).
19.30,01.30 Х/ф “Зникла експедицiя”.
(12+).
21.45,03.45 Драма “Фуете”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Кiнний спорт. Кiнне стрибкове шоу
(конкур).
10.30,15.00,00.45 Велоспорт. Мiлан - СанРемо.
11.30,12.15,19.30,20.15 Бiатлон. Кубок
свiту. Осло.
13.00,21.00 Стрибки на лижах з трамплiну.
Кубок свiту. Планiца.
14.00 Футбол. Жiноча Лiга Чемпiонiв.
1/4 фiналу. Гра 1. Вольфсбург
(Нiмеччина) - Барселона (Iспанiя).
16.30,01.30 Велоспорт. Нацiональний тур.
Тур Каталонiї. Етап 1.
18.30,23.45 Футбол. Євроголи.
21.45 All sports. Тележурнал “Watts”.
22.00,22.30 Про рестлiнг. (16+).
23.30 Кiнний спорт. Скачки. Огляд тижня.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 Чемпiонат Iспанiї. “Бетiс” “Атлетiко”.
09.10 Чемпiонат Iталiї. “Iнтер” - “Аталанта”.
11.05 Чемпiонат Iспанiї. “Валенсiя” “Вiльярреал”.
13.15 Чемпiонат Iспанiї. “Реал” - “Барселона”.
15.10 Чемпiонат Англiї. “Тоттенхем” - “Саутгемптон”.
17.05,06.10 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
18.10 “Тисяча i один гол”.
19.10 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
20.10 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
21.10 Чемпiонат Iспанiї. “Осасуна” “Севiлья”.
22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Альмерiя” - “Реал
Сосьєдад”. Пряма трансляцiя.
00.55 Чемпiонат Англiї. “Астон Вiлла” “Стоук Сiтi”.
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 “Морськi дияволи. Смерч 2”.
“Солдат майбутнього”.
21.45 Сьогоднi. Пiдсумки.
22.10 Т/с “Дикий 3”. “Гастармафiя”.

Êàíàë «2+2»
06.00 М/ф.
06.25 Х/ф “Третiй тайм”.
08.00,09.30 Т/с “Нове життя сищика Гурова. Продовження”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
16.30 Т/с “Солдати 15”.
19.00 Т/с “Пильна робота”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20,01.00 Х/ф “Вiдплата”. (2 категорiя).
23.10 Х/ф “Мегазмiя”. (3 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Мелодрама “Зося”. (СРСР Польща). (12+).
06.55,12.55 Х/ф “Бажаю Вам...” (6+).
07.30,13.30 Х/ф “Зникла експедицiя”.
(12+).
09.45,15.45 Драма “Фуете”. (12+).
17.30,23.30 Муз. фiльм “Потрiбнi люди”.
(6+).
19.05 “Плюс кiно”. (12+).
19.35,01.30 Х/ф “Золота рiчка”. (12+).
21.30,03.30 Х/ф “Пiдiрване пекло”. (12+).

ªâðîñïîðò
09.30,14.30 Футбол. Євроголи.
10.30,15.30 Велоспорт. Нацiональний тур.
Тур Каталонiї. Етап 1.
11.30,00.00 Стрибки на лижах з трамплiну.
Кубок свiту. Планiца.
12.30,13.30 Бiатлон. Кубок свiту. Осло.
14.15 Кiнний спорт. Скачки. Огляд тижня.
16.30,00.45 Велоспорт. Нацiональний тур.
Тур Каталонiї. Етап 2.
18.15 Снукер.
18.45,01.30 Снукер. Англiя. День 1.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15,13.10 “Тисяча i один гол”.
08.15,14.10 Огляд матчiв чемпiонату
Нiмеччини.
09.15,15.10 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
10.15,19.10 Чемпiонат Iспанiї. “Альмерiя”
- “Реал Сосьєдад”.
12.05 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
16.10 Чемпiонат Англiї. “Челсi” - “Арсенал”.
18.10 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
21.00 Чемпiонат Англiї. “Ман. Юнайтед” “Ман. Сiтi”. Пряма трансляцiя.
23.40 Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Торiно”.

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ

26 березня

Середа
УТ-1
07.20 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Свiтло.
10.00 Включення з Кабiнету Мiнiстрiв
України.
10.20,15.30,19.10 Громадське телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,20.50 Дiловий свiт.
12.30 “Таємницi успiху” з Н. Городенською.
13.20 “Надвечiр`я”.
14.10 Шлях до ЧС FIFA 2014 Бразилiя.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
17.40 Околиця.
18.05 Фiнансова перспектива.
21.35 Шустер-Live. Буднi.
22.45 Мегалот.
23.30 Країна on-line.
00.00 На слуху.
00.30 Вiд першої особи.

Êàíàë “1+1”

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.35 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.10,10.10,20.30,21.25 Т/с “Там, де ти”.
11.10,12.05,00.40,01.25 Т/с
“Склiфосовський”.
13.00,03.00 “Не бреши менi 4”.
14.00,02.15 Т/с “Справа лiкарiв”.
14.50,03.50 “Красуня за 12 годин 2”.
15.45 “Свати 4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
22.20 “Чотири весiлля 3”.
23.50,04.35 Т/с “Касл 2”. (2 категорiя).

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,14.00,1
6.30,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Чаклунське кохання”.
11.15,12.25 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.25,14.20 “Судовi справи”.
15.20 “Сiмейний суд”.
16.50 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.05,02.35 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
23.50 Т/с “Життя i пригоди Мишка Япончика”. (2 категорiя).

ICTV

07.00,16.55 Т/с “Опери”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.45 Надзвичайнi новини.

10.05,13.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45,15.45 Факти. День.
13.45 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 5”.
14.40,16.15,20.30 Т/с “Братани 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.15 Т/с “Лiсник”.
00.00 Х/ф “Вiд заходу до свiтанку 2.
Кривавi грошi Техасу”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

06.15,16.00 “Усе буде добре!”
08.05,18.30 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
09.40 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
11.20,20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.10,00.20 “МайстерШеф 2”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
21.05 Т/с “Самара 2”.
22.30 “Хата на тата”.

Íîâèé êàíàë

06.15 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00,19.00 Т/с “Воронiни”.
08.55,17.05 Т/с “Не родись вродлива”.
09.45 Т/с “Щасливi разом”.
15.05 Х/ф “Татовi знову 17”.
18.00,01.00 Репортер.
18.20 Абзац!
22.00 Х/ф “Секс у великому мiстi 2”. (2
категорiя).
01.05 Х/ф “Рейчел виходить замiж”.

5 êàíàë

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

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,15.00,19.00,03.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,14.00,15.20,17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Глухар”, 1 i 2 с.
12.00,19.45 “Говорить Україна”.
13.00 Т/с “Подружжя”.
18.00 Т/с “Сашка”.
21.00 Т/с “Дикий 4”, 5 с.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Дикий 4”, 6 с.
23.30 Т/с “Глухар”, 3 i 4 с.

27 березня

Четвер
УТ-1
07.20 Ера будiвництва.
07.25 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.40 Контрольна робота.
10.05,15.30,19.10 Громадське телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,20.50 Дiловий свiт.
12.25,13.35 Погода.
12.30 Кордон держави.
12.45 Як Ваше здоров`я?
13.45 “Надвечiр`я”.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
18.05 Фiнансова перспектива.
21.35 Шустер-Live. Буднi.
23.30 Країна on-line.
00.00 На слуху.
00.30 Вiд першої особи.

Êàíàë “1+1”

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.10 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.10,10.10,20.30,21.25,22.20,23.15 Т/с
“Там, де ти”.
11.10,12.05,00.25,01.15 Т/с
“Склiфосовський”.
13.00,02.45 “Не бреши менi 4”.
14.00,02.00 Т/с “Справа лiкарiв”.
14.50,03.35 “Красуня за 12 годин 2”.
15.45 “Свати 4”.
16.45,04.20 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
05.00 “Телемагазин”.

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,14.00,1
6.30,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Чаклунське кохання”.
11.15,12.25 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.25,14.20 “Судовi справи”.
15.20 “Сiмейний суд”.
16.50 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.05,02.30 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
23.50 Т/с “Життя i пригоди Мишка Япончика”. (2 категорiя).

ICTV

06.55,16.55 Т/с “Опери”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.45 Надзвичайнi новини.
10.05,13.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45,15.45 Факти. День.
13.45 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Мен-

ти 5”.
14.40,16.15,20.30 Т/с “Братани 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.15 Т/с “Лiсник”.
00.00 Х/ф “Вiд заходу до свiтанку 3. Дочка ката”. (2 категорiя).
01.25 Т/с “Кiстки”.

ÑÒÁ

05.55,16.00 “Усе буде добре!”
07.45,18.30 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
09.10 Х/ф “Знак долi”.
11.10,20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.05,00.20 “МайстерШеф 2”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
21.05 Т/с “Самара 2”.
22.30 “Я соромлюся свого тiла”.

Íîâèé êàíàë

06.15 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00,19.00 Т/с “Воронiни”.
08.55,17.05 Т/с “Не родись вродлива”.
09.45 Т/с “Татусевi дочки”.
15.00 Х/ф “Поцiлунок на удачу”.
18.00,23.50 Репортер.
18.20 Абзац!
22.00 Х/ф “Кохання у великому мiстi”.
(2 категорiя).
23.55 Х/ф “Мiстер Нещасний Випадок”.
01.20 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.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.35 Драйв-новини.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,12.15,20.00,01.15,01.35,0
5.00,05.35 Час. Пiдсумки дня.
16.35,02.40,04.40 Життя цiкаве.
17.35 Акцент.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
00.35 В кабiнетах.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,15.00,19.00,03.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,14.00,15.20,17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Глухар”, 3 i 4 с.
12.00,19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Сашка”.
21.00 Т/с “Дикий 4”, 7 с.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Дикий 4”, 8 с.
23.30 Т/с “Глухар”, 5 i 6 с.
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Ê1
07.30,16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
09.00 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”.
11.00,03.25 Т/с “Мовчазний свiдок”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30 Т/с “Зниклi безвiсти”.
14.15,17.00 Т/с “Фаворський”.
16.45,19.00,21.40,02.25,03.50 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 11”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю
10”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “Декстер 5”. (3 категорiя).

ÒÅÒ

06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.50 М/с “Русалонька”.
09.15 М/ф “Сердитi пташки”.
09.30 Єралаш.
09.50 Одна за всiх.
12.05 Дайош молодьож.
13.25 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.15 Т/с “Чемпiонки”.
15.05,19.05 Панянка-селянка.
16.00 Богиня шопiнгу. Повернення.
16.50,21.00 Вiталька.
17.20,20.00 Т/с “Кухня”.
18.15 Розсмiши комiка.
21.55 6 кадрiв.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.45 Надто грубо для Ю-туб`а.
00.10 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.
13.30,14.30,16.00,19.30,02.50,03.40 Особлива думка.
16.30,17.30,22.00,01.00 TBiNews.
16.40 Арт варта.
02.00 Зелена лампа.

Òîíiñ

06.30,09.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,16.50 “Алло, лiкарю!”

Ê1
07.30,16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
09.00 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”.
09.00,04.15 “Випадковий свiдок”.
10.00 “До суду”.
11.00,03.20 Т/с “Мовчазний свiдок”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
11”.
14.20,17.00 Т/с “Лiгво змiя”.
16.45,19.00,21.40,02.20,03.45 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Менталiст 5”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “Декстер 5”. (3 категорiя).

ÒÅÒ

06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.50 М/с “Русалонька”.
09.15 М/ф “Сердитi пташки”.
09.30 Єралаш.
09.50 Країна У.
12.05 Дайош молодьож.
13.25 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.15 Т/с “Чемпiонки”.
15.05,19.05 Панянка-селянка.
16.00 Богиня шопiнгу. Повернення.
16.50,21.00 Вiталька.
17.20,20.00 Т/с “Кухня”.
18.15 Розсмiши комiка.
21.55 6 кадрiв.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.45 Надто грубо для Ю-туб`а.
00.10 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.
13.30,14.30,16.00,19.30,02.50,03.40 Особлива думка.
16.30,17.30,01.00 TBiNews.
16.40 Арт варта.
22.00,02.00 Стоп-кадр.
03.15 ЖИВЯком.

Òîíiñ

06.30,09.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.

09.00 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
10.00,20.00 В глибини землi, в глибини часiв.
11.00 Памела Андерсон Лi.
12.00 “Цивiлiзацiя Incognita”.
12.25 “Будь в курсi!”
13.15 “Кумири”.
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!”
18.20 Вперед, на Олiмп! Сочi-2014.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Людмила
Турищева.
21.35 Костя Цзю. Бути першим.
00.40 Красивi та амбiцiйнi. (3 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

04.00,07.00,10.00,13.00,01.00 Новини.
04.05,07.15 Телеканал “Доброго ранку”.
07.55 “Доброго здоров`ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.40,16.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45,02.00 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Час обiдати!”
13.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.45 Т/с “Слiд”.
14.20 “Вони i ми”.
15.10 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
17.05,23.40 “Наодинцi зi всiма”.
17.55,01.05 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.50 “Хай говорять”.
20.30 Т/с “Гетери майора Соколова”.
22.25 “Полiтика”.
23.30 Нiчнi новини.

ÍÒÂ-Ñâiò

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”.
“Янгол смертi”.
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 “Морськi дияволи. Смерч 2”.
“Сотников”.
21.45 Сьогоднi. Пiдсумки.
22.10 Т/с “Дикий 3”. “Без гальм”.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
07.00,16.30 Т/с “Солдати 15”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
07.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 “Алло, адвокате!”
10.00,20.00 В глибини землi, в глибини часiв.
11.00 Костя Цзю. Бути першим.
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. Давид Тухманов, ч. 1.
21.35 Давид Ойстрах. Портрет скрипаля.
00.40 Красивi та амбiцiйнi. (3 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

04.00,07.00,10.00,13.00,01.00 Новини.
04.05,07.15 Телеканал “Доброго ранку”.
07.55 “Доброго здоров`ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.40,16.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45,02.00 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Час обiдати!”
13.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.45 Т/с “Слiд”.
14.20 “Вони i ми”.
15.10 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
17.05,00.00 “Наодинцi зi всiма”.
17.55,01.05 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.50 “Хай говорять”.
20.30,22.10 Т/с “Гетери майора Соколова”.
22.00 Нiчнi новини.
22.35 “Вечiрнiй Ургант”.
23.05 “Проти ночi”.

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”.
“Любов он-лайн”.
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 “Морськi дияволи. Смерч 2”.
“Нова жертва”.
21.45 Сьогоднi. Пiдсумки.
22.10 Т/с “Дикий 3”. “Шукаю тебе”.
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09.30
12.30
13.30
14.30
15.10
15.50
19.00
19.50

Х/ф “Афганський злам”.
Д/ф “Смерть Землi”.
Д/ф “Фантастична зброя”.
Д/ф “Воїни свiту”.
Д/ф “Великi битви”.
Д/ф “Великi катастрофи”.
“ДжеДАI”.
1/4 Кубка України. Металiст - Динамо. Пряма трансляцiя.
22.00,01.30 Х/ф “Сховище”. (2 категорiя).
23.50 Х/ф “Тасманськi дияволи”. (3
категорiя).
02.55 Х/ф “Чорна Рада”.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Муз. фiльм “Потрiбнi люди”.
(6+).
07.05 “Плюс кiно”. (12+).
07.35,13.30 Х/ф “Золота рiчка”. (12+).
09.30,15.30 Х/ф “Пiдiрване пекло”. (12+).
17.30,23.30 Детектив “Довга, довга справа...” (6+).
19.30,01.30 Драма “Фантазiї Фарятьєва”. (12+).
22.05,04.05 Х/ф “Перiкола”. (6+).

ªâðîñïîðò

08.30 Фiгурне катання. ЧC. Сайтама.
Чоловiки. Коротка програма.
13.30 Фiгурне катання. ЧC. Сайтама. Коротка програма. Пари.
15.30 Велоспорт. Нацiональний тур. Тур
Каталонiї. Етап 2.
16.30,00.30 Велоспорт. Нацiональний тур.
Тур Каталонiї. Етап 3.
18.30 All sports. Кампус.
19.05,21.25 All sports. Вибране по середах.
19.10 Кiнний спорт. Кiнне стрибкове шоу
(конкур).
20.10 Кiнний спорт. Новини кiнного спорту.
20.15 Гольф. Тур PGA.
21.15 Гольф. Гольф-клуб.
21.20 Вiтрильний спорт. Яхт-клуб.
21.30,01.30 Снукер. Англiя. День 2.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15,12.00 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
08.15 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” “Суонсi”.
10.05 Чемпiонат Нiмеччини. “Герта” “Баварiя”.
13.15 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя”
(Дор.) - “Шальке”.
15.05 “Тисяча i один гол”.
16.05 Чемпiонат Англiї. “Ман. Юнайтед”
- “Ман. Сiтi”.
18.10 “АПЛ. Клуби”. “Суонсi”.
18.25 2 Бундеслiга. “Кельн” - “Карлсруе”.
Пряма трансляцiя.
20.25 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
20.55 Чемпiонат Iспанiї. “Барселона” “Сельта”. Пряма трансляцiя.
22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Севiлья” - “Реал”.
Пряма трансляцiя.

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 “Без права на провал”.
11.10 Х/ф “Караван смертi”.
12.30 Д/ф “Запасна iсторiя”.
13.30 Д/ф “Королi-чарiвники”.
14.30 Д/ф “Воїни свiту”.
15.10 Д/ф “Великi битви”.
15.50 Д/ф “Великi катастрофи”.
19.00 Т/с “Пильна робота”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20,00.55 Х/ф “Один пострiл, одне життя”. (2 категорiя).
23.10 Х/ф “Глибиннi чудовиська”. (2
категорiя).
02.20 Х/ф “Чорна Рада”.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Детектив “Довга, довга справа...” (6+).
07.30,13.35 Драма “Фантазiї Фарятьєва”. (12+).
10.05,16.10 Х/ф “Перiкола”. (6+).
13.05 “Плюс кiно”. (12+).
17.35,23.30 Детектив “Нiчна подiя”. (12+).
19.30,01.30 Х/ф “Люди i звiрi”, 1 с. (12+).
21.30,03.30 Х/ф “Люди i звiрi”, 2 с. (12+).

ªâðîñïîðò

08.30 Фiгурне катання. ЧC. Сайтама.
Жiнки. Коротка програма.
13.30 Фiгурне катання. ЧC. Сайтама.
Довiльна програма. Пари.
15.30 Велоспорт. Нацiональний тур. Тур
Каталонiї. Етап 3.
16.30 Велоспорт. Нацiональний тур. Тур
Каталонiї. Етап 4.
18.15 Снукер. Англiя. День 3.
21.45,00.45 Футбол. Кубок свiту до 17
рокiв. Коста-Рiка. 1/4 фiналу.
00.00 Футбол. Кубок свiту до 17 рокiв.
Коста-Рiка. Парагвай - Iспанiя.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 Чемпiонат Нiмеччини. “Аугсбург”
- “Байєр”.
09.10 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiко” - “Гранада”.
11.05 2 Бундеслiга. “Кельн” - “Карлсруе”.
13.15 Чемпiонат Iспанiї. “Барселона” “Сельта”.
15.05 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
16.05 Чемпiонат Iспанiї. “Севiлья” - “Реал”.
18.15 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
19.10 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
20.10,06.30 “Свiт англiйської Прем`єрлiги”.
20.40 “АПЛ. Клуби”. “Челсi”.
20.55 Чемпiонат Iспанiї. “Реал Сосьєдад”
- “Вальядолiд”. Пряма трансляцiя.
22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Альмерiя” “Валенсiя”. Пряма трансляцiя.
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П’ятниця
УТ-1
07.20 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
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 Українського роду.
13.45 Моменти життя.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
18.00 Погода.
18.05 Фiнансова перспектива.
19.00 Про головне.
19.30,21.30 Шустер-LIVE.

10.55 Т/с “Топтуни”, 1 i 2 с.
12.45,15.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Топтуни”, 3-5 с.
16.15 Т/с “Топтуни”, 6-8 с.
18.45 Факти. Вечiр.
20.30 Т/с “Братани 3”.
22.15 Т/с “Лiсник”.
23.50 Х/ф “Iмла”. (2 категорiя).
01.50 Х/ф “Цiна успiху”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

06.00 Х/ф “Висота”.
07.40,18.30 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.05 Х/ф “Ми одружимося, у крайньому
випадку, зiдзвонимося”.
10.55 Х/ф “Катерина. Сiм`я”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “Холостяк 4”.
00.50 “Холостяк4. Як вийти замiж”.

Êàíàë “1+1”

Íîâèé êàíàë

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”.
09.10,10.10,11.10,12.05 Т/с “Там, де ти”.
13.00,01.50 “Не бреши менi 4”.
14.00 Т/с “Справа лiкарiв”.
14.50,02.40 “Красуня за 12 годин 2”.
15.45 “Свати 4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
20.30 “Сказочная Русь”.
21.15 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
23.00,23.35 “Супергерої”.
00.00,03.25 Драма “Побiчний ефект”. (2
категорiя).

06.15 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00,09.45,19.00 Т/с “Воронiни”.
08.55,17.05 Т/с “Не родись вродлива”.
15.15 Х/ф “Кохання у великому мiстi”.
18.00,00.00 Репортер.
18.20 Абзац!
22.00 Х/ф “Кохання у великому мiстi 2”.
(2 категорiя).
00.05 Х/ф “Хлопчики”. (2 категорiя).
01.55 Т/с “Пан Ам”.

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,14.00,1
6.30,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Чаклунське кохання”.
11.15,12.25 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.25,14.20 “Судовi справи”.
15.30 “Сценарiї любовi”.
16.50 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.05,02.30 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Вiй”.
23.10 Х/ф “Зворотний квиток”.
01.05 Д/ф “Наталiя Селезньова. З широко розкритими очима”.

ICTV

06.55 Т/с “Опери”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.45 Надзвичайнi новини.
09.55 Т/с “Прокурорська перевiрка”.

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.
07.40 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»

07.00,09.00,15.00,19.00,03.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,14.00,15.20,17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Глухар”, 5 i 6 с.
12.00 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.45,03.45 Майдан. Точка вiдлiку.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Глухар”, 8 i 9 с.
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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 Театральнi сезони.
14.50,17.25 Погода.
17.30 В гостях у Д. Гордона.
18.30 Головний аргумент.
18.40 Український акцент.
21.00 Пiдсумки дня.
22.45 Мегалот.

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”.
10.00,11.05,12.05,13.10 “Свати 5”.
14.10 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
15.50,21.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка 5”.
20.15,05.00 “Українськi сенсацiї”.
23.20,03.05 Х/ф “Залюднений острiв”. (2
категорiя).

Iíòåð

06.20 Х/ф “Зворотний квиток”.
08.00 “Школа доктора Комаровського”.
08.30 “Сценарiї любовi”.
09.30 Новини.
10.00 Д/ф “Уся правда про Вангу”.
12.00 Т/с “Шлюб за заповiтом”, 1-8 с.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Х/ф “Не покидай мене, Любов”.
22.35 Концерт “Музична Премiя “ЮНА2014”. Церемонiя Нагородження”.
00.30 Х/ф “Вiчна казка”.

ICTV

07.50 Зiрка YouTube.
08.55 Дача.
09.50,13.15 Т/с “Братани 3”.
12.45 Факти. День.
13.45 Т/с “Топтуни”, 9-14 с.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм.
20.05 Т/с “Топтуни”, 15 i 16 с.
21.45 Х/ф “Похмурi тiнi”. (2 категорiя).
23.45 Х/ф “Воїни свiтла”. (2 категорiя).
01.20 Х/ф “Армiя темряви”. (2 категорiя).

ÑÒÁ
07.05
07.55
09.00
09.50

“Караоке на Майданi”.
“Їмо вдома”.
“Усе буде смачно!”
Х/ф “Iван Бровкiн на цiлинi”.

11.40
17.05
19.00
21.00
22.10
00.00

“Холостяк 4”.
“Хата на тата”.
“Україна має талант! 6”.
“Детектор брехнi 5”.
“Я соромлюся свого тiла”.
Х/ф “В`язень замку Iф”.

Íîâèé êàíàë

06.20 М/с “Маска”.
08.10 М/с “Том i Джерi-шоу”.
10.00 Ревiзор.
12.40 Пристрастi за Ревiзором.
14.05 Т/с “Воронiни”.
16.20 Х/ф “Кохання у великому мiстi 2”.
18.15 М/ф “Iлля Муромець i СоловейРозбiйник”.
20.00 Х/ф “Однокласники”.
22.00 Педан-Притула шоу.
00.00 Х/ф “Бiльше грошей”. (2 категорiя).

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,
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»

07.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 Т/с “Iнтерни”, 157 i 158 с.
08.30 Т/с “Iнтерни”, 160 i 161 с.
10.00 Один за сто годин.
11.00 Т/с “Не йди”.
15.00 Т/с “Пам`ять серця”.
20.00 “Говорить Україна. Вiкенд”.
22.00 Х/ф “Любов зi зброєю”.
01.45 Х/ф “Четверта група”. (2 категорiя).

Ê1

07.30,13.15 М/с “Маша i Ведмiдь”.
10.00 М/ф “Пiноккiо та iмператор темряви”.

Наш ДЕНЬ

Ê1
07.30,16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
09.00 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”.
00.40 “Велика рiзниця”.

ÍÒÍ

08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
14.10,17.00 Т/с “Лiгво змiя”.
16.45,19.00,02.40 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Зимовий круїз”.
21.30 Х/ф “Лара Крофт - розкрадачка
гробниць”.
23.25 Х/ф “Крiзь обрiй”. (2 категорiя).
01.05 Т/с “Слiдство веде Да Вiнчi”.

ÒÅÒ

06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.50 М/с “Русалонька”.
09.15 М/ф “Сердитi пташки”.
09.30 Єралаш.
09.50,17.45 Вiталька.
12.05 Дайош молодьож.
13.25 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.15 Т/с “Чемпiонки”.
15.05,19.05 Панянка-селянка.
16.00 Iкона стилю.
16.50 Пiвцарства за кохання.
18.15 Розсмiши комiка.
20.00 Х/ф “Казино “Рояль”. (2 категорiя).
22.45 Х/ф “Не жартуйте з Зоханом”. (2
категорiя).
00.45 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).

07.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 “Соцiальний статус: вашi права i
пiльги”.
10.00,20.00 В глибини землi, в глибини часiв.
11.00 Давид Ойстрах. Портрет скрипаля.
12.25 “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!”
18.20 Вперед, на Олiмп! Сочi-2014.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Давид Тухманов, ч. 2.
21.35 Олександр Зацепiн. “У вогнедишнiй
лавi кохання”.
00.40 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

04.00,07.00,10.00,13.00 Новини.
04.05,07.15 Телеканал “Доброго ранку”.
07.55 “Доброго здоров`ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.40,16.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Час обiдати!”
13.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.45 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”.
20.30 “Надбання Республiки”.
22.30 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 Х/ф “Мавпа на плечi”.
01.00 Комедiя “Поїзд iде на Схiд”.

Програма ТБ
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 “Сашка”.
11.20 Х/ф “Гаряча точка”.
12.50 “Нове Шалене вiдео по-українськи”.
14.50 “Облом.UA. Новий сезон”.
19.00 Т/с “Зворотний вiдлiк”. (2 категорiя).
23.00 Х/ф “Обитель диявола”. (2
категорiя).
01.00 Х/ф “Глибиннi чудовиська”. (2
категорiя).
02.20 Х/ф “Легенда про княгиню Ольгу”, 1 с.

Íàøå óëþáëåíå êiíî
05.30,11.30 Детектив “Нiчна подiя”. (12+).
07.30,13.30 Х/ф “Люди i звiрi”, 1 с. (12+).
09.30,15.30 Х/ф “Люди i звiрi”, 2 с. (12+).
17.30,23.30 Мелодрама “Небезпечний
вiк”. (12+).
19.05 “Плюс кiно”. (12+).
19.35,01.30 Драма “Маленька Вiра”. (18+).
21.55,03.50 Мелодрама “Пропоную руку i
серце”. (12+).

ªâðîñïîðò

ÒÂi

ÍÒÂ-Ñâiò

09.30 Фiгурне катання. ЧC. Сайтама.
Довiльна програма. Пари.
10.00 Фiгурне катання. ЧC. Сайтама.
Довiльна програма. Чоловiки.
14.00 Фiгурне катання. ЧC. Сайтама. Коротка програма.
15.30 Велоспорт. Нацiональний тур. Тур
Каталонiї. Етап 4.
16.00,00.15 Велоспорт. E3 Харелбеке.
18.15,01.30 Велоспорт. Нацiональний тур.
Тур Каталонiї. Етап 5.
20.00 Спiдвей. Кращi пари Євроспорт.
23.00 Кiнний спорт. Скачки. Огляд тижня.
23.15,23.45 Тiмберспортс. ЧC.

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.

08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 Очна ставка.
09.30 Рятувальники.
10.05 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 10”.
“Викрадач iз велосипедом”.
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 “Морськi дияволи. Смерч. Долi”.
“Бар`єр”.
21.45 Т/с “Морськi дияволи. Смерч. Долi”.
“Поклик предкiв”.
23.40 “Школа лихослiв`я”.
00.30 “Судовий детектив”.

07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15,13.15 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
08.10,14.10 Огляд матчiв чемпiонату
Нiмеччини.
09.10,19.10 Чемпiонат Iспанiї. “Альмерiя”
- “Валенсiя”.
11.05 Чемпiонат Iспанiї. “Леванте” “Бетiс”.
15.10 Чемпiонат Iталiї. “Iнтер” - “Удiнезе”.
17.00 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
18.10 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
18.40 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
20.55 Чемпiонат Англiї. Preview.
21.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Шальке” “Герта”. Пряма трансляцiя.
23.25,03.05 2 Бундеслiга. “Санкт-Паулi” “Гройтер Фюрт”.

Òîíiñ

06.30,09.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
11.30 Х/ф “Король повiтря”.
15.00 “Орел i решка. СРСР”.
16.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
17.40 Х/ф “Уяви собi”.
19.45 “Вечiрнiй квартал”.
21.30 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
23.00 Х/ф “Раптово вагiтна”. (2 категорiя).
00.45 Х/ф “Сiмейка Адамсiв”. (2
категорiя).

ÍÒÍ

07.40 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 12”.
11.30 “Речовий доказ”. У чужому обличчi.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00,18.00 “Випадковий свiдок”.
13.45 “Правда життя. Професiя шукач
скарбiв”.
14.15 “Переломнi 80-тi”.
15.10 “Що робити?”
16.05 Х/ф “Лара Крофт - розкрадачка
гробниць”.
19.00 Т/с “Каменська”.
23.00 Т/с “Повернути на дослiдування”.

ÒÅÒ

07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Фiксики”.
11.00 Х/ф “Покемон 5: Герої”.
12.10 М/ф “Лiло i Стiч 2: Велика проблема Стiча”.
13.15 Обережно, дiти!
13.40 Панянка-селянка.
15.20 Х/ф “Хлопцi будуть в захватi”.
17.05 Х/ф “Казино “Рояль”.
19.50 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
22.40 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
00.35 Х/ф “Список клiєнтiв”. (2 категорiя).

ÒÂi

07.00,11.00,12.25,15.30,01.30 TBiNews.
08.00,20.00 Сьогоднi про головне.
12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
13.00,02.25 Стоп-кадр.
14.00 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
14.30,16.00,19.30,03.10 Особлива думка.
16.30 80 островiв навколо свiту.
17.00 Неймовiрно, чи не так?
19.00 Double Ять.
23.00 Х/ф “Втрачене мiсто”.

Òîíiñ

07.35 “Будь в курсi!”
09.00 В глибини землi, в глибини часiв.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Їхали ми, їхали”.
13.05 За сiм морiв.
13.50 Монстри всерединi мене.
15.00 Народженi вбивати.
16.00,01.40 Iкони тваринного свiту.
16.50 “Ронiн”.
17.35 “Алло, адвокате!”

18.15 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30,05.30 “Соцiальний пульс вихiдних”.
18.55 “Погода”.
19.00 Великi будови давнини.
20.00 Великi монархи Єгипту.
21.00 Боягуз, Бовдур, Бувалий та iншi
кумеднi iсторiї. Операцiя “И”.
22.00 “Таємницi закулiсся з Олександром
Ржавським”.
22.30 Х/ф “Спритнi руки”. (2 категорiя).
00.30 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

04.00,08.00,10.00 Новини.
04.10 “Генiї i лиходiї”.
04.50 Комедiя “12 стiльцiв”, ч. 1.
06.05 “Грай, гармонь улюблена!”
06.40 “Смiшарики. Новi пригоди”.
06.55 “Розумницi i розумники”.
07.40 “Слово пастиря”.
08.15 “Смак”.
08.55 “Лайма Вайкуле. “Ще не вечiр...”
10.15 “Iдеальний ремонт”.
11.05 “Життя - не казка”.
12.05 Х/ф “Мужики!..”
13.50 Т/с “Моя друга половинка”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.15 “Моя друга половинка”.
17.25 Музичний фестиваль “Голосящий
КiВiН”.
19.00 “Час”.
19.20 “Сьогоднi увечерi”.
21.00 Комедiя “На гачку”.
22.40 “Що? Де? Коли?”
23.50 Комедiя “Особливостi нацiонального
полювання в зимовий перiод”.
01.05 Х/ф “Дивна iсторiя доктора Джекiла
i мiстера Хайда”.

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.
12.10 Т/с “Лiтєйний”. “Розводка”, “Пастка”.
14.25 “Я худну”.
15.30 “Нашi” з Львом Новоженовим”.
16.20 Огляд. Надзвичайна подiя.
17.00 “Центральне телебачення” з В. Такменєвим.
17.55 “Новi росiяни сенсацiї”.
18.50 “Ти не повiриш!”
19.50 Х/ф “Вiдпустка”.
21.40 “Мiськi духи”.
22.35 Т/с “Справа Крапiвiних”. “Коротке
замикання”.
00.30 “Судовий детектив”.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

Êàíàë «2+2»
06.00 М/ф.
07.15 “Нове Шалене вiдео по-українськи”.
08.00 “Облом.UA. Новий сезон”.
09.00 Т/с “Нове життя сищика Гурова.
Продовження”.
16.50 ЧУ 23 Тур. Карпати - Севастополь.
19.00 Х/ф “Вибух на свiтанку”. (2
категорiя).
21.00 Х/ф “Рембо 2”. (2 категорiя).
23.00 Х/ф “Вiддача”. (2 категорiя).
01.00 Х/ф “Поцiлунок смертi”. (2
категорiя).
02.35 Х/ф “Легенда про княгиню Ольгу”, 2 с.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Мелодрама “Небезпечний
вiк”. (12+).
07.30,13.30 Драма “Маленька Вiра”. (18+).
09.50,15.50 Мелодрама “Пропоную руку i
серце”. (12+).
17.30,23.35 Х/ф “Тихий Дон”, 1 с. (12+).
19.30,01.30 Х/ф “Тихий Дон”, 2 с. (12+).
21.30,03.30 Х/ф “Тихий Дон”, 3 с. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Фiгурне катання. ЧC. Сайтама. Коротка програма.
10.15 Фiгурне катання. ЧC. Сайтама.
Довiльна програма. Жiнки.
14.00 Фiгурне катання. ЧC. Сайтама. Танцi
на льоду. Довiльний танець.
15.30 Велоспорт. Нацiональний тур. Тур
Каталонiї. Етап 5.
16.30,01.15 Велоспорт. Нацiональний тур.
Тур Каталонiї. Етап 6.
18.15 Снукер. Англiя.
21.00 Бойовi мистецтва. (16+).
21.30 Бойовi мистецтва. Суперкомбат Серiя
WGP - GP1. (16+).
00.30 Ралi. ERC Грецiя. День 1.
01.00 Кiнний спорт. Скачки. Огляд тижня.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

07.00,12.50 Новини.
07.10 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
07.40 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
08.10 Чемпiонат Англiї. Preview.
08.40 2 Бундеслiга. “Санкт-Паулi” - “Гройтер Фюрт”.
10.30 Чемпiонат Нiмеччини. “Шальке” “Герта”.
12.20 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
13.00 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
14.00 Чемпiонат Англiї. “Ман. Юнайтед”
- “Астон Вiлла”. Пряма трансляцiя.
16.40,17.55 Чемпiонат Англiї. “Крiстал Пелас” - “Челсi”. Пряма трансляцiя. У
перервi - Новини.
18.55 Чемпiонат Iспанiї. “Сельта” “Севiлья”. Пряма трансляцiя.
20.55 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” “Атлетiко”. Пряма трансляцiя.
22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Реал” - “Райо Вальєкано”. Пряма трансляцiя.
01.00 Чемпiонат Iспанiї. “Еспаньол” - “Барселона”.

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ

30 березня

Неділя
УТ-1
06.05 Свiт православ`я.
06.35 Вiд першої особи.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.10 Д/ф “Справжня Жанна, фальшива Жанна”.
10.05,14.05,19.10 Громадське телебачення.
13.05 Як Ваше здоров`я?
17.30 В гостях у Д. Гордона.
18.30 Дiловий свiт. Тиждень.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.35 Вечiрнiй iнформацiйний блок.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.40 “Дружина”.

Êàíàë “1+1”

06.15,03.05 Х/ф “Пiсля дощику в четвер”.
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 М/ф “Маша i ведмiдь”.
11.10,21.00 “Голос країни 4. Перезавантаження”.
13.45 “Зiркова хронiка”.
14.50 Мелодрама “Каблучка з бiрюзою”.
18.30 “Зiграй у ящик”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
23.20 “Свiтське життя”.

Iíòåð

07.50 “Вдалий проект”.
08.50 “Школа доктора Комаровського.
Невiдкладна допомога”.
09.30 “Недiльнi новини”.
10.00 “Орел i решка. На краю свiту”.
11.00 “Сусiд на обiд”.
12.00 Т/с “Шлюб за заповiтом”, 9-12 с.
16.00 Т/с “Шлюб за заповiтом 2: Повернення Сандри”, 1-4 с.
20.00,02.10 “Подробицi тижня”.
21.00 Т/с “Шлюб за заповiтом 2: Повернення Сандри”, 5 i 6 с.
23.00 Х/ф “Везуча”.

ICTV

09.00
10.45
11.40
13.20
16.55
19.00
21.05
22.15

“Усе буде смачно!”
“Караоке на Майданi”.
Х/ф “Сестричка”.
Х/ф “Самара 2”.
“Україна має талант! 6”.
“Битва екстрасенсiв 13”.
“Один за всiх”.
Х/ф “Мiльйонер”.

07.45 Церква Христова.
08.00 М/с “Том i Джерi-шоу”.
10.05 Файна Юкрайна.
12.10 Х/ф “Моя мачуха - iнопланетянка”.
14.20 Х/ф “Зачарована Елла”.
16.15 М/ф “Iлля Муромець i СоловейРозбiйник”.
18.00 Х/ф “Однокласники”. (2 категорiя).
20.00 Х/ф “Такi рiзнi близнята”. (2
категорiя).
22.00 Х/ф “Мiльйонер мимоволi”. (2
категорiя).
00.00 Педан-Притула шоу.

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.
17.35 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.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

Ê1

ÑÒÁ

07.30 М/с “Маша i Ведмiдь”.
08.30 М/ф “Пiноккiо та iмператор темряви”.
10.00 “Їмо вдома”.

06.15 Х/ф “Вiрнi друзi”.
08.00 “Їмо вдома”.

Програма місцевих телеканалів
TV-4
Понеділок, 24 березня
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Смаки культур»
08.10 Вікно в Америку
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
10.00, 18.00 Т.с.«Гра в кохання»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 «Екологічно чисте життя»
12.40 «Магія природи»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Таємниця записної
книжки»
17.00 «Магія природи»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Погляд зблизька»
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 «Сад,город,квітник»
22.35 Х.ф.«Непереможний боєць з
жердиною»

Вівторок, 25 березня

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

Середа, 26 березня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 Межа правди
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Магія природи»
10.00, 18.00 Т.с.«Гра в кохання»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.40 «Автоакадемія»
13.00 Надія Кулик, «Пісня моєї
душі»
14.00 Х.ф.«Блакитний метелик»
16.40 «Чарівний ключик»
17.00 «Магія природи»
17.30 «Сад,город,квітник»

17.45 «Духовні роздуми»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Соло»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.35 Х.ф.«Айріс»

Четвер, 27 березня
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Соло»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Магія природи»
10.00, 18.00 Т.с.«Гра в кохання»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.00 «Формула здоров’я»
13.00 Надія Кулик, «Пісня моєї
душі»
14.00 Х.ф. «Авторська теорія»
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.«Венера на мушлі»

П’ятниця, 28 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.«Вбивство у зимовій Ялті»
17.00 «Магія природи»
17.30 «Відчиняй»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.10 «Погляд зблизька»
20.40 «Слід»
21.30 «Духовні роздуми»
22.35 Х.ф.«Звичайний чоловік»

Субота, 29 березня
07.00
07.35
09.00
09.30
10.30
11.30
12.00
12.30
14.00
14.30
15.00
16.30
17.00
17.50
18.00
19.00

Провінційні вісті
Х.ф. «Вишневі ночі»
Час-Tайм
Знати більше
Блага звістка з Ріком Реннером
Зміни свій світ
Новини Європи
Х.ф.«Везуча»
«Цивільний захист»
Мультфільми
Х.ф.«Нові пригоди Пінокіо»
Дім книги
Хіт-парад
ТНЕУ-калейдоскоп подій
Наші вітання
«Сад,город,квітник»

19.30
20.10
21.00
23.00
23.40

11.30 “ВусоЛапоХвiст”.
12.25 “Розсмiши комiка”.
13.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
14.10 “Орел i решка. СРСР”.
16.00 “КВК-2013”.
18.00 “Вечiрнiй квартал”.
20.00 М/ф “Мадагаскар 2”.
21.30 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
23.00 Х/ф “Сiмейка Адамсiв”. (2
категорiя).

ÍÒÍ

Íîâèé êàíàë

06.15 Подiї.
07.00 Ласкаво просимо. У гостях Нюша.
08.00 Т/с “Дикий 4”, 3 i 4 с.
12.00 Т/с “Дикий 4”, 7 i 8 с.
16.00 Т/с “Слiд”.
19.00,03.15 Подiї тижня.
20.50 Т/с “Iнтерни”, 166 i 167 с.
00.00 Comedy Womаn.
01.45,04.45 Т/с “Не йди”.

06.15 Х/ф “Осяяння”.
07.50 Так$i.
08.15 Космонавти.
09.05 Зiрка YouTube.
10.15 Козирне життя.
10.45 Вам i не снилося!
11.20,13.15 Т/с “Лiсник”.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Турист”.
22.05 Х/ф “Мiстер i мiсiс Смiт”.
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04.45 “Випадковий свiдок”.
07.40 Т/с “Каменська”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Вiйна
авторитетiв.
12.00 “Агенти впливу”.
13.00 “Таємницi кримiнального свiту”.
13.30 Х/ф “Зимовий круїз”.
15.15 Т/с “УГРО 5”.
19.00 Т/с “Червонi гори”.
23.00 “Переломнi 80-тi”.
00.00 Х/ф “Крикуни”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

06.00 М/ф “Щасливий ельф”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Фiксики”.
11.05 М/ф “Барбi: Пригоди русалоньки 2”.
12.25 Х/ф “Хлопцi будуть в захватi”.
14.10 Х/ф “Як вiдбити наречену”.
16.00 Мiй зможе.
17.20 Країна У.
19.10 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
22.40 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
00.35 Х/ф “Джеррi Магуайєр”. (2
категорiя).

ÒÂi

07.00,10.30,12.15,15.30,00.35 TBiNews.
08.00,17.00 Неймовiрно, чи не так?
09.00 80 островiв навколо свiту.
10.00 Double Ять.
11.30,16.30 Aрт City.
12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
12.30 Х/ф “Втрачене мiсто”.
16.00,19.30,02.20 Особлива думка.
19.00 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
20.00,02.45 Знак оклику з А. Шевченко.
21.00 Стоп-кадр.
22.00,01.35 Зелена лампа.
23.00 Х/ф “Смертельнi iгри”. (3 категорiя).
03.30 Музичний автомат.

Òîíiñ

06.00 Х/ф “Їхали ми, їхали”.
07.20,20.15 “Кумири”.
07.40,20.00,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
09.00 Великi монархи Єгипту.
10.00 “Будь в курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.

«Музичні делікатеси»
«Соло»
Роксана Вікалюк, «Дійство»
«Смаки культур»
Час-Тайм

Неділя, 30 березня

08.00 Новини Європи
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії з Архикатедрального Собору УГКЦ
м.Тернополя
11.40 «Духовні роздуми»
12.00 Х.ф.«Нові пригоди Пінокіо»
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Сільський календар»
14.30 Межа правди
16.00 «Соло»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Слід»
17.40 «Цивільний захист»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
19.40 Хіт-парад
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф. «Тиша стає тобою»
23.45 Час-тайм

ТТБ
Понеділок, 24 березня
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Урок… для батьків”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Відверті діалоги”
11.00 “Мій Шевченко”
11.15 “7 природних чудес України“
11.30 “Країна талантів”
12.00 “Мамина школа”
12.30 “Загублені у часі”
12.45 “Студмістечко”
13.00, 17.00, 19.00, 22.00 Вісті ТТБ”
13.30 “Словами малечі про цікаві речі”
13.45 “4 лапи”
14.15 “Подорож гурмана”
15.00 “Кіноісторії нашого часу”
15.30 “Випробуй на собі”
16.00 “100 шедеврів”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Юні експерти”
16.45 “До речі, про речі”
17.15 “Азбука ремесел”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України”
18.45 “Пісня в дарунок”
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”
23.00 “Обереги”
23.30 “Вражаючий світ тварин”
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11.20 Х/ф “Вождь Вiннету: золото апачiв”.
13.50 За сiм морiв.
14.50 Народженi вбивати.
16.00,01.00 Iкони тваринного свiту.
17.00 “Україна-Європа: маятник Фуко”.
17.50 “Моднi iсторiї з Оксаною Новицькою”.
18.30,05.00 “Свiт за тиждень”.
18.55 “Погода”.
19.00 Мiсцями дикої природи.
20.40,05.25 “Свiтськi хронiки”.
21.05 Боягуз, Бовдур, Бувалий та iншi
(Г. Вiцин).
22.00 Х/ф “Нова Францiя”. (2 категорiя).
00.30 “Джаз-коло”.

07.30 “Маски-шоу”.
10.00 Х/ф “Сiм пригод Синдбада”.
12.00 “Бушидо”.
14.00 “Королi рингу”. Всесвiтня серiя боксу (WSB). США (USA Knockouts)
- Куба (Cuba Domadores).
16.50 ЧУ 23 Тур. Днiпро - Динамо.
19.15 ЧУ 23 Тур. Металiст - Шахтар.
21.30 “Профутбол”.
23.15 Х/ф “Вибух на свiтанку”. (2
категорiя).
01.15 Х/ф “Обитель диявола”. (2
категорiя).
02.45 Х/ф “Захар Беркут”.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

Íàøå óëþáëåíå êiíî

04.00,08.00,10.00 Новини.
04.10 “Михайло Пуговкiн. Головний герой
другого плану”.
05.00 Комедiя “12 стiльцiв”, ч. 2.
06.15 “Служу Батькiвщинi!”
06.45 “Смiшарики. ПIН-код”.
06.55 “Здоров`я”.
08.10 “Непутящi замiтки”.
08.35 “Поки всi вдома”.
09.25 “Фазенда”.
10.15 “Весiльний переполох”.
11.40 “Кiо. За кулiсами iлюзiй”.
12.45 Т/с “Красень”.
16.05 “Точнiсiнько”.
19.00 Недiльний “Час”.
20.00 “Клуб Веселих i Кмiтливих”. Вища
лiга.
22.05 Х/ф “8 перших побачень”.
23.45 Комедiя “Китайський сервiз”.
01.25 Х/ф “Поклич мене в далечiнь
свiтлу”.

05.35,11.35
07.30,13.30
09.30,15.30
17.35,23.30
19.30,01.30
21.55,03.55

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 Своя гра.
09.55 Дачна вiдповiдь.
11.25 “Золотий пил”.
12.05 Т/с “Лiтєйний”. “Пiд ударом”, “Торжество технологiй”.
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”.
“Пiдкидьок”, “Iдеальна засмага”,
“Знахiдка”, “Сурогатна любов”.
21.45 “Темна сторона”.
22.35 Т/с “Справа Крапiвiних”. “Шалена куля”.
00.35 “Судовий детектив”.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
07.00 Журнал Лiги Чемпiонiв УЄФА
2013-2014.

ªâðîñïîðò

09.45,18.00 Снукер. Англiя. Фiнал.
12.00 Футбол. Жiноча Лiга Чемпiонiв. 1/4
фiналу. Гра 2. Барселона (Iспанiя) Вольфсбург (Нiмеччина).
14.00 Футбол. Жiноча Лiга Чемпiонiв.
1/4 фiналу. Гра 2. Турбiнi Потсдам
(Нiмеччина) - ASD Torres CF (Iталiя).
15.00 All sports. Тележурнал “Watts”.
15.15 Велоспорт. Нацiональний тур. Тур
Каталонiї. Етап 7.
17.00 Велоспорт. День 2.
20.00 Снукер.
20.30 Кiнний спорт. Кiнне стрибкове шоу
(конкур) Палм-Бiч.
21.30 Настiльний тенiс. Нiмеччина. Фiнали.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
07.00 Новини.
07.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Штутгарт” “Боруссiя” (Дор.)
08.55 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” - “Ман.
Сiтi”.
10.40 Чемпiонат Англiї. “Саутгемптон” “Ньюкасл”.
12.25,13.25 Чемпiонат Iталiї. “Сассуоло” - “Рома”. Пряма трансляцiя. У
перервi - Новини.
14.25 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
14.55 Чемпiонат Iталiї. “Сампдорiя” “Фiорентiна”. Пряма трансляцiя.
16.55,17.55 Чемпiонат Англiї. “Лiверпуль”
- “Тоттенхем”. Пряма трансляцiя. У
перервi - Новини.
19.00,06.00 “Англiйський акцент”.
20.05 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
20.40 Чемпiонат Iталiї. “Наполi” - “Ювентус”. Пряма трансляцiя.
22.40 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя”
(Мен.) - “Гамбург”.
00.30 Чемпiонат Нiмеччини. “Ганновер” “Вердер”.

Вівторок , 25 березня

23.00 “Білі хмари на тлі золотому”
23.30 Д/Ф “Андрій Меленський”

7.00, 13.00, 17.00, 19.00, 22.00 Вісті ТТБ”
7.30 “Кіноісторії нашого часу”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Час змін”
11.00 “Азбука ремесел”
11.20 “Музей води”
11.30 “Обереги”
12.00 “В об’єктиві ТТБ”
12.15 “Випробуй на собі”
12.45 “Мій Шевченко”
13.30 “100 шедеврів”
13.45 “Новини України”
14.00 “І будуть приходити люди”
14.30 “Невигадані історії”(“Панселянин”)
15.00 «Легенди Запоріжжя»
15.30 Д/Ф “Більське городище”.ч.1
15.45 “Вражаючий світ тварин”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 “Застигла симфонія”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України”
18.45 “Пісня в дарунок”
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 “Глобальне попередження”
23.30 “У пошуках легенд”
23.40 Д/Ф “Георгій Майборода”

7.00, 13.00, 17.00, 19.00, 22.00 Вісті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Економічний інтерес”
10.30 “Білі хмари на тлі золотому”
11.00 «Золота провінція»
11.30 «Від класики до джазу»
12.00 “Галерея образів”
12.15 “Надія є”
12.30 “Європа очима українця”
13.30 «Мандри»
13.45, 18.30 “Новини України”
14.00 “Уряд на зв’язку з громадянами”
14.30 Д/Ф “Андрій Меленський”
15.00 “Енергоманія”
15.30 «Думка, що означає душа»
16.00 “Мій Шевченко”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Маленька перерва”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Абетка здоров’я”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.30 “Час країни”
23.00 “Все про їжу”
23.30 Д/Ф “Незавершений автопортрет.Георгій Нарбут”

Середа, 26 березня

7.00, 13.00, 17.00, 19.00, 22.00 Вісті ТТБ”
7.30 “Діловий ритм”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Так було”
10.30 “Глобальне попередження”
11.00 «Краса України Подолля»
11.30 «Зелений БУМ»
12.00 “Пісня Степана Кривенького”
12.25 “Духовні скарби України”
12.30 “На часі”
13.30 “У пошуках легенд”
13.45, 18.30 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 Д/Ф “Георгій Майборода”
15.15 Д/Ф “Більське городище”.ч.2
15.30 “Cпівець краси природи і
людини”
15.55 “Духовні скарби України”
16.00 “Галерея образів”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Мандри кота Фініка”
17.15 “Економічний інтерес”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.45 “Пісня в дарунок”
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”

Х/ф “Тихий Дон”, 1 с. (12+).
Х/ф “Тихий Дон”, 2 с. (12+).
Х/ф “Тихий Дон”, 3 с. (12+).
Х/ф “Людина-амфiбiя”. (6+).
Х/ф “Обрив”. (12+).
Мелодрама “Пробач”. (12+).

Четвер, 27 березня

П’ятниця, 28 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 “Все про їжу”
11.00 «Казки Миколаївського зоопарку»
11.30 «Думка, що означає душа»
12.00 Д/Ф “Незавершений автопортрет.Георгій Нарбут”
12.30 “На часі”
13.30 Д/Ф “Одвічний слід славного роду”
13.45, 18.30 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Легенди Запоріжжя”
15.30 “Вражаючий світ тварин’
16.00 “Слід”
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”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Слово має народний депутат”
20.30 “Після школи”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “На часі”

21.30 “Захисник Вітчизнирятувальник”
22.30 “Час країни”
23.00 “Таємниця Богородиці Пирогощі”
23.35 Д/Ф “Моя Черкащина”

Субота, 29 березня

7.00, 13.00, 17.00, 19.00, 22.00 Вісті ТТБ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Думки вголос”
10.30 “Вражаючий світ тварин’
11.00 “Слід”
11.20 “Духовні скарби України”
11.25 “Таємниця Богородиці Пирогощі”
12.00 “Абетка здоров’я”
12.30 “Музичний калейдоскоп”
13.00 “Гетьман Іван Мазепа і Софія Київська”
13.30 “Музей родини Косачів”
13.45 “Новини України”
14.00 “Захисник Вітчизнирятувальник”
14.30 Д/Ф “Моя Черкащина”
15.00 “Театральні зустрічі”
16.10 “Чудесний канал”
16.35 “Живі сторінки”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 ”Скарби роду”
20.00 “Крізь призму часу”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “ПрофStyle”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.30 “Фабрика ідей”
23.00 “Світ знає, що він-українець”

Неділя, 30 березня

7.00 “Світ знає, що він-українець”
7.30 “Скарби роду”
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 «Вишиванка»
14.00 “Поклик таланту ”
15.40 «Азбука смаку»
16.00 «Кулінарія від Андрія»
16.15 “Диволяндія”
16.45 «7 чудес Полтави»
17.15 “Словами малечі про цікаві речі ”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Студмістечко”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Мамина школа”
20.00 “Музичний калейдоскоп”
20.30 “Загублені у часі”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Панорама подій”
22.30 “Повір у себе”
23.00 «Мамина доля»
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Смачна сторінка
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було дочекатися: коли та компотом. Сьогодні «Наш ДЕНЬ» пропонуєЦвєк.
молоком і чаєм, кавою чива від відомої галицької господині Дарії
оригінальні рецепти пе і коржики порадують і рідних, і гостей.
Не полінуйтеся, домашн

С
Коржики на амонії

Рецепт 1.
Потрібно: 500 г борошна, 2 яйця,
2 жовтки, 150 г вершкового масла або
маргарину, 1 склянка молока, 150 г цукру,
20 г амонію.
Приготування: маргарин посікти з
борошном, додати збиті з цукром яйця,
жовтки, розведений у 2 ст. л. гарячого молока амоній, молоко і замісити пухке тісто. Залишити його на 2 год. (краще на
ніч), потім перемісити на посипаній борошном дошці, тонко розкачати, поколоти виделкою, нарізати коржики і не густо
викласти на змащений жиром лист. Пекти в гарячій духовці (220 град.) протягом
10 хв. До духовки часто заглядати не слід,
щоб коржики не осіли.
Рецепт 2.
Потрібно: 200 г борошна, 1 яйце, 50 г
цукру, 2-3 ст. л. сметани, 1 ст. л. вершкового масла або маргарину, 0,5 л. амонію, 1 ст.
л. молока.
Приготування: маргарин посікти з
борошном, додати амоній, розведений в
1 ст. л. гарячого молока, збите з цукром
яйце, сметану, замісити пухке тісто і поставити його на годину в холодильник.
Потім перемісити на посипаній борошном дошці, розкачати, вирізати коржики
різної форми, не густо викласти їх на змащений маргарином лист і пекти в гарячій
духовці (200 град.) протягом 15 хв.
Рецепт 3.
Потрібно: 250 г борошна, 50 г вершкового масла або маргарину, 2 яйця, 150 г
цукру, 0,5 склянки молока, 8 мелених зерен гвоздики, 20 г амонію.
Приготування: розтерти вершкове масло або маргарин з цукром, додати
яйця, мелену гвоздику, розведений у гарячому молоці амоній і вимішати. До цієї
маси всипати борошно, добре вимісити і
залишити на ніч. Наступного дня перемісити на посипаній борошном дошці, тонко розкачати, нарізати різної форми коржики, викласти на змащений маргарином
лист і пекти в гарячій духовці (200 град.)
протягом 15 хв.

цукру, 3 жовтки, сік з півлимона, 0,5 ч. л.
соди, ванілін. Помадка: 3 білки, 150 г цукру, 100 г посічених горіхів, 0,5 ч. л. лимонної кислоти.
Приготування: розтерти маргарин
з цукром, жовтками, додати просіяне борошно з содою, лимонний сік, ванілін і замісити пухке тісто. Розкачати на посипаній борошном дошці, вирізати склянкою
коржики, а великою чаркою – дірки. Змастити помадкою, посипати посіченими горіхами, викласти на змащений маргарином лист і пекти в гарячій духовці (200
град.) протягом 15 хв., щоб помадка висохла.
Помадку приготувати так: у збиту
піну з білків всипати цукор і ще збивати
протягом 15 хв., а вкінці додати до смаку
лимонної кислоти.

Коржики ромові

Потрібно: 200 г борошна, 6 жовтків,
50 г вершкового масла, 1 ст. л. цукру, 1 ст.
л. рому (чи спирту), цедра з 0,5 лимона, на
кінець ножа солі.
Приготування: у посуд з борошном
влити жовтки, розтоплене масло, ром,
всипати цукор, лимонну цедру, сіль і замісити тісто. Місити до появи пухирців. Тоді
розкачати на посипаній борошно дошці,
вирізати формочками коржики, викласти
їх на змащений маргарином лист, змастити білком, посипати цукром і пекти в гарячій духовці (200 град.) протягом 15 хв.

Коржики з вареними жовтками

Рецепт 1.
Потрібно: 300 г борошна, 150 г вершкового масла або маргарину, 100 г цукру, 3
варені жовтки, 1 яйце, ванілін, сік і цедра
з півлимона.
Приготування: маргарин посікти з
борошном, додати яйце, перетерті крізь
сито і вимішані з цукром, соком і цедрою з
лимона варені жовтки, ванілін і замісити
тісто. Розкачати його, поколоти, вирізати
коржики, викласти їх на змащений маргарином лист і пекти в гарячій духовці (200
Коржики горіхові
Потрібно: тісто – 500 г борошна, 250 град.) протягом 20 хв. Ще гарячі коржики
г вершкового масла або маргарину, 100 г посипати цукровою пудрою.

Коржики пісочні з маком

Потрібно: 500 г борошна, 150 г вершкового масла або маргарину, 1 яйце, 100 г
цукру, 0,5 скл. сметани, 150 г маку, 0,5 ч. л. соди, на кінчик ножа лимонної кислоти.
Приготування: маргарин посікти з пересіяним борошном, содою і лимонною
кислотою, додати цукор, яйця, сметану і замісити тісто. Під кінець всипати мак і добре перемісити. Тісту дати полежати, потім розкачати на дошці, посипаній борошном, поколоти, вирізати квадрати, змастити їх яйцем, посипати цукром, викласти на
змащений маргарином лист і пекти в гарячій духовці (200 град.) 15-20 хв.

Ромбики шоколадні
горіхові

Потрібно: тісто - по 150 г
борошна, вершкового масла,
цукру, посічених горіхів, 4 яйця,
100 г шоколаду, цедра з 1 лимона, по 1 ч. л. меленої кориці і
гвоздики. Помадка: 1 білок, 100
г цукрової пудри, кілька крапель лимонного соку.
Приготування: розтирати вершкове масло з цукром,
поступово додаючи по одному яйцю, шоколад, натертий
на рідкій тертці, корицю, гвоздику, лимонну цедру і борошно.
Коли маса буде однорідною, вимішати її з посіченими горіхами, розкачати, порізати на невеликі ромбики, покласти на
лист, застелений промащеним
папером, і пекти в гарячій духовці 25 хв. Ще гарячі ромбики
покрити білковою помадкою.
Помадку приготувати так:
білок розтирати з цукром, поки
не почується тріск. Тоді додати
лимонний
сік до смаку,
вимішаножа
соди і лимонної
кислоти.
тиПриготування:
і покривати гаряче
печиво.розмаргарин

Коржики пісочні шоколадні

Потрібно: 500 г борошна, 200 г вершкового масла чи маргарину, 150 цукру,
50 г шоколаду або какао, 2 жовтки, цукрова пудра, ванілін.
Приготування: масло посікти з борошном, додати розтерті з цукром і шоколадом (шоколад натерти на тертці) і жовтки і замісити пісочне тісто. Якщо тісто
надто густе, влити 2-3 ст. л. сметани і винести в холодне місце. Потім пропустити
через м’сорубку зі спеціальним пристроєм для печива. Укласти на змащений жиром лист і пекти в гарячій духовці (200) 15-20 хв. Спечені коржики посипати цукровою пудрою з ваніліном.

Рецепт 2.
Потрібно: 400 г борошна, 250 г вершкового масла, 5 варених жовтків, 1 яйце, 3
білки, 250 г цукру, 2-3 ст. л. сметани, сік з
одного лимона.
Приготування: масло посікти з борошном, додати перетерті крізь сито і
змішані із 100 г цукру варені жовтки,
яйце, сметану, сік з лимона. Замісити тісто і поставити в холодне місце. Потім розкачати на посипаній борошном дошці, поколоти, нарізати прямокутники, змастити їх збитою із 100 г цукру білковою піною і викласти на змащений маргарином
лист. Пекти 15-20 хв. Необхідно стежити
за тим, щоб піна на коржиках не втратила
золотистого кольору.

Коржики з кмином дріжджові

Потрібно: 250 г, 50 г вершкового масла, 20 г дріжджів, 1 яйце, 0,5 склянки молока, сіль, кмин.
Приготування: у посуд з борошном
влити розведені в теплому молоці дріжджі,
додати яйце, сіль і замісити некруте тісто.
Накрити на 2 год. теплою каструлею. Потім тісто розкачати, поколоти рідкою терткою, нарізати квадратні коржики, змастити вершковим маслом, скласти на змащений жиром лист і дати підійти. Тоді змастити яйцем, посипати кмином і пекти в гарячій духовці (200 град.) протягом 20 хв. Кмин
краще використовувати потовчений.

Коржики прісні з маком

Потрібно: 300 г борошна, 100 г цукру,
2 варені жовтки, 3 ст. л. сметани, 0,5 скл.
маку, 150 г масла або маргарину.
Приготування: варені жовтки перетерти крізь сито і вимішати з цукром, додати маргарин, посічений з борошном, і
на сметані замісити тісто. Під кінець перемісити його з маком, розкачати на посипаній борошном дошці, поколоти, нарізати коржики, змастити їх яйцем, викласти
на змащений жиром лист і пекти в гарячій духовці (200 град.) протягом 15-20 хв.

Коржики з какао

Потрібно: 300 г борошна, 100 г масла або маргарину, 100 г цукру, 2 яйця, 50 г
какао, 2-3 ст. л. сметани, ванілін, на кінець

терти з цукром, какао, жовтками, ваніліном і вимішати. Тоді додати сметану, просіяне борошно з содою і лимонною кислотою, піну білків і замісити пухке тісто. Залишити, щоб полежало, а потім розкачати на посипаній борошном дошці, вирізати коржики, викласти на змащений лист і
пекти в гарячій духовці 15-20 хв. Спечені
коржики посипати цукровою пудрою.

Коржики з сирного тіста

Потрібно: 200 г борошна, 200 г сиру,
200 г вершкового масла, 1 яйце, 100 г цукру.
Приготування: масло посікти з борошном, додати протертий крізь сито
сир, жовток, замісити тісто і винести його
в холодне місце. Через 10-15 хв. розкачати, посипати борошном, скласти конвертом і знову охолодити. Цю операцію повторити 2-3 рази. Потім тісто розкачати,
формочкою нарізати коржики і чаркою
вирізати в них дірочки. Коржики змастити білком, вмочити в цукор, поскладати
на змащений маргарином лист і пекти в
дуже гарячій духовці (240 град.) 15 хв.

Коржики з крохмалю

Потрібно: 200 г крохмалю, 100 г масла, 200 г цукру, 6 яєць, цедра з 1 лимона
або лимонна есенція.
Приготування: розтерти масло з цукром, поступово додавати по одному
яйцю і ст. л. крохмалю, кілька крапель лимонної есенції або лимонну цедру. Чайною ложкою набирати готову масу і кульками класти на лист, застелений промащеним папером. Пекти в гарячій духовці
(200 град.) 15-20 хв. Спечені коржики посипати цукровою пудрою.

Коржики з крохмалем горіхові

Потрібно: по 100 г борошна, крохмалю, вершкового масла, цукру, сметани, 200 г мелених горіхів, на кінець ножа
соди і лимонної кислоти.
Приготування: просіяти борошно і
крохмаль з содою та лимонною кислотою, додати масло, цукор, горіхи і на сметані замісити пухке тісто. Розкачати на
посипаній борошном дошці, вирізати
коржики і пекти в гарячій духовці 15 хв.

Дозвілля
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Продаю

Мотоцикли (спорт - байк) SUZUKI RGV 250
– 2000 у.о. МИНСК ММВЗ 3.112 – 2000 грн. Ціна
може бути договірною. Тел.: (067) 4364815.

Українські анекдоти

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.

Курйоз

Британський парламент
боїться… ожиріння котів

Британський парламент відмовився брати з притулку кота, оскільки члени Палати Громад висловили
побоювання, що можуть перегодувати вихованця. Про це повідомляє
«The Daily Telegraph».
На думку представників палати,
члени парламенту, які люблять кішок,
обов’язково пригощатимуть тварину.
Кіт розтовстіє і не зможе виконувати своїх обов’язків. Кота хотіли взяти,
щоб він ловив у будівлі щурів і мишей.
Крім того, за котом, як вважають у
парламенті, не зможуть належним чином доглядати, й він може потрапити

Редактор - Зіна КУШНІРУК.

під машину або отруїтися, знайшовши
отруйні приманки для шкідників.
Кота для парламентарів запропонували взяти у притулку «Battersea
Dogs and Cats Home» - одному з найстаріших подібних установ у Великобританії. Притулок відомий, зокрема й тим, що саме звідти був узятий
біло-смугастий кіт Ларрі, який отримав «посаду» щуролова при резиденції прем’єр-міністра країни Девіда Кемерона на Даунінг стріт, 10.
Щури і миші є неабиякою проблемою в урядових будівлях британської
столиці.

Адреса редакції: м.Тернопіль, вул. Крушельницької, 18, офіс 409;

тел./факс (0352) 40-77-60;
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Відпускайте вар’ятів і клоунів зі свого життя.
Цирк повинен гастролювати.
***
Учора на роботі шукали справедливість. Сьогодні шукаємо роботу.
***
Не лаєтесь? Сядьте за кермо - наші дороги навчать.
***
За даними російської розвідки, українська
Служба безпеки завозить до Криму три ешелони
спирту. Росія в паніці. Такої нелюдської диверсії
проти російських військ Путін не чекав.
***
У четвертому сезоні Шерлок Холмс буде розшукувати Януковича.
***
- Дівчата, весна! Пора починати займатися спортом: ходьбою на шпильках і стріляниною очима.
***
Нещодавно зрозуміла одну життєву мудрість:
одяг потрібно купувати під колір шерсті свого кота.
***
- Чим відрізняються росіяни від українців?
- Слухаючи прес-конференцію Януковича в
Ростові-на-Дону, в Росії всі плакали. А в Україні іржали навіть коні в Межигір’ї.
***
Мати лає дитину:
- Ти - справжнє порося, весь брудний! Знаєш, що
таке порося?
- Так, мамо, порося - це син свині.
***
Прийшов колись Путін до ворожки і запитав:
- Скажи, що буде через п’ять років?
- Нападеш на Україну.
- Ні, це нецікаво. А скільки через десять років у
Москві буде коштувати хот-дог?
- 15 гривень.
***
Тільки чоловік може заснути, коли працює телевізор, і прокинутися, якщо його вимкнули.
***
Добре там, де мене немає. Але нічого, я ще туди
доберуся!
***
Якщо дівчина потрапить на безлюдний острів
зі своєю сумочкою - вона обов’язково виживе.
***
Чоловіча логіка грунтується на фактах. А жіноча - на «як хочу, так і буде».
** *
У губернатора дилема: де взяти асфальт для доріг, щоб їздити на «Порше», який, за накладними, і
є асфальт.
***
- Де ваша совість?
- Поїхала на курси підвищення кваліфікації.
***
- Мамо, витверезник згорів.
- Звідки знаєш, сину?
- Тато йде додому і співає: «Вороги спалили рідну хату».
***
Міні-спідниця дратує чоловіка лише тоді, коли
у неї одягнена власна дружина.
***
Чоловік збирається на роботу й запитує дружину:
- Ти мій піджак почистила?
- Так, коханий.
- А штани?
- Звісно.
- І черевики?
- А в тебе й там кишені є?

Банківські реквізити: отримувач – ФОП Кушнірук Зіна
Антонівна, р/р №26006010939623,
в ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, МФО 300023, код 2265003402
Друк: ПП Бенев’ят Р. М., м.Чернівці, вул. Лесина, 31
тел./факс (0372) 54-45-46
Тираж 15013

Думки авторів можуть не
збігатися з позицією редакції.
Редакція залишає за собою право
редагувати та скорочувати
тексти. Оригінали не
рецензуються і не повертаються.
Відповідальність за зміст
реклами несе рекламодавець.

20 №12 (41)/19 березня - 25 березня 2014 р.

Вітаємо!
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Вітаємо керівника Всеукраїнської благодійної
християнської церковної місії “Віфлеєм”

Володимира
Ткачука

Лесю Михайлівну Дубілевську

з Вишнівця
Збаразького району

з 30-річчям!

Наш ДЕНЬ

Від щирого серця тебе ми вітаєм
Добра, довголіття, удачі бажаєм,
Хай скрізь буде лад –
І в роботі, й в сім’ї,
І спокій на серці, і хліб на столі.
Нехай в душі завжди горять
Іскринки щастя і бажання,
Нехай не знає серце зрад,
А тільки радість і кохання!
Живи і висот нових досягай,
Ми знаєм, ти зможеш багато,
Створи на землі свій малесенький рай,
Нехай у душі кожен день буде свято!
Хай злагода й мир панують в родині,
Хай сонце всміхається кожну хвилину,
Хай Матір Божа скрізь охороняє,
Ісус Христос з небес благословляє
На многії і благії літа!
З любов’ю – дружина Олена,
рідні і друзі.

З Днем народження!
Своєю працею ви творите добро
і милосердя, допомагаючи дітям-сиротам,
хворим одиноким людям. Тож і вам

Бажаємо щастя й здоров’я,
Терпіння, мудрості і сил,
Щоб кожний день вже від сьогодні
Вам тільки радість приносив.
Усіх земних вам благ бажаєм
За душу людяну й просту.
Всі квіти світу вам даруєм
За добре серце й теплоту.
Нехай завжди вам всміхається доля,

Несуть тільки

радість з собою роки.
Хай щастя й здоров’я
не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії,
бажання й думки.
Хай світлою буде життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога.

З повагою – колектив
«Нашого ДНЯ», друзі та рідні.

Привітайте рідних та друзів
у популярному тижневику.
Зустрічаймо «Наш ДЕНЬ» разом!

Дозвілля
ГОРОСКОП
з 19 до 25 березня
Овен

Якщо оберете для себе тактику компромiсу, а в чомусь просто погодитеся, то зумiєте уникнути конфлiктiв i довгих суперечок.
Наприкiнцi тижня потурбуйтеся
про членів родини.

Телець

Райдужнi новини змiнять не
дуже приємнi, але все обертатиметься навколо однiєї теми — роботи та стосункiв iз колегами. Дiти
також не дозволять вам сумувати.

Близнюки

Не варто випробовувати долю
та ризикувати. Проте, з четверга ситуацiя змiниться на вашу користь. Для друзiв i колег ви виступатимете в ролi цінного порадника.

Рак

У вас з’явиться нагода пишатися собою. А у вашому випадку нiщо
так не надихає, як особистi перемоги. Наприкiнцi тижня вас чекають
приємнi сюрпризи.

Лев

У роботi виявляться неприємнi
моменти, вiдкриється те, що досi
для вас було таємницею за сiмома
замками. Через це i вашi думки, i
ваше ставлення до колег можуть
змiнитися. У вихiднi уникайте екстриму.

Діва

На цьому тижнi сумувати
буде нiколи, ви станете свiдком
неочiкуваних подiй. У будь–якому випадку краще дiяти в командi.
Ближче до недiлi ви визначитеся з
планами на майбутнє.

Терези

Вiрогiднi сумнiви та побоювання, якi зникнуть ближче до четверга. Заплутанi ситуацiї стануть
зрозумiлими, все стане на свої
мiсця. Доведеться в чомусь поступитися власними iнтересами.

Скорпіон

Смiливо можете втiлювати в
життя давнi мрiї. Ви не вiдчуєте
себе самотнiми, на вашому боцi не
лише зiрки, а й друзi та колеги.

Стрілець

Тиждень буде спокiйнiшим i
вдалiшим за попереднiй. Тому можете смiливо планувати та дiяти.
Дехто з близьких здивує вас прихованими талантами. Згадайте забутi
навички, вони знадобляться, коли
будете опановувати новi справи.

Козеріг

Тернопільські студенти проти корупції

М

олодь нашого міста почала
активну боротьбу проти
хабарництва у вишах.
Першим кроком стало опитування
серед студентів найбільших тернопільських університетів: економічного, політехнічного, педагогічного та медичного. Провели його студентські ради серед
представників усіх курсів та факультетів.
– В анкетуванні взяли участь 1704
студенти, – розповідає заступник голови

наглядової ради Союзу студентів Оленка Гуменюк. – Згідно з відповідями, 42%
опитаних вважають корупцію можливістю швидко і просто вирішити проблеми.
58% зіштовхувалися із корупцією у своїх вишах. Давали хабарі 40%. У боротьбі з
корупцією покладають надії на правоохоронців 28% респондентів.
Загалом опитування показало, що у
тернопільських вишах найчастіше беруть
хабарі під час сесій (54%), у більшості ви-

падків – з ініціативи студентів (45%). А
найкращим методом боротьби з корупцією
вважають відсутність хабарів.
Далі активісти планують визначити найбільших хабарників у кожному
виші. Щоправда, спершу результати повідомлять керівництву університету, аби
воно зробило відповідні висновки. Якщо
ж, це не дасть результатів, то оприлюднять у ЗМІ.
Юля ТОМЧИШИН.

На цьому тижнi ви отримаєте
цiкавi новини, корисну iнформацiю.
Вдасться завершити те, на що не вистачало часу. Вихiднi присвятiть
близьким людям i домашнiм справам.

Водолій

Перша половина тижня буде досить напруженою. Зараз не кращий
час для особистої iнiцiативи, а ваша
впертiсть може стати каменем спотикання у стосунках iз колегами.

Риби

Приготуйтеся вiдчути смак перемоги. Насолоджуйтеся заслуженими успiхами, проявiть себе в
тому, що вважаєте за головне. Ви
досягнете хороших результатiв. У
суботу вас запросять на важливу
розмову.

